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ÖNSÖZ
İnsan var olduğundan itibaren doğa ile etkileşim içinde bulunmuştur. Toplumlar
ekonomik gelişimini büyük ölçüde doğal kaynakları kullanarak sağlamışlardır. Dünya büyük
bir değişim ve gelişme yaşamaktadır. Bu süreç insanın akla dayalı üstün proje ve programlarla
yaşanırken çevre zarar görmekte ve zamanla küresel çevre problemleri ortaya çıkmaktadır. Bir
taraftan insanoğlu çevreden fayda sağlarken diğer taraftan büyük tahribat ortaya çıkarmakta,
bozulmalar ve kirlenmeler sonucunda sorunlar büyümektedir. Bilindiği gibi dünyada hızlı bir
gelişme ve değişme söz konusudur. Bu hızlı sürecin hiç kuşku yok ki, insanlar için faydalı
olduğu gibi zararları da bir o kadar fazladır. Bunlar içinde insan ve canlılar için en önemli
zararlardan biri de çevre sorunlarıdır. Özellikle de çevre sorunları küresel bir hal almıştır.
Küresel çevre sorunları gelecek için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çevreyi daha
önceden kirleten günümüzün gelişmiş ülkeleri çevre konusunda son yıllarda duyarlı bir tavır
sergilemeye başlasa da henüz istenilen noktaya gelinmemiştir. Bu bağlamda gerek ulusal ve
gerekse uluslararası çevre konferansları düzenlenmeye ve çeşitli antlaşmalar imzalanmaya
başlanmıştır. Kültürel Miras ve Turizm Ön lisans Programında yer alan “Turizm ve Çevre” adlı
dersinde dünyanın önemli ekonomik faaliyetlerinden olan turizmin çevreye olan etkileri
örneklerle ele alınarak üzerinde durulmuştur.
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YAZAR NOTU
Son elli yıllık dönemde dünyamızda tüm faaliyetler sürdürülebilir şekilde yapılmaya
çalışılmaktadır. Önemli ekonomik faaliyetlerden olan turizm doğal ve beşeri faktörlere bağlı
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada turizmin çevreye olan etkisi üzerinde durulmaya
çalışılacaktır. Küresel ve yerel turizmde çevre ele alınacaktır. Turizm faaliyetlerinde çevrenin
korunması için sonuç ve öneriler belirtilecektir.
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Kazanım
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Giriş
Çevre bilimi içinde coğrafyacının çevre konusundaki düşünceleri, bakış açısı ve
değerlendirmesi geniş kapsamda ele alınarak ortaya çıkan önemli konuları açıklamaktır.
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1.1. Çevreciliğin Tarihsel Evrimi ve Oluşumu
İnsan var oluşundan bu yana doğa ile etkileşim içinde bulunmuş, insan
toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların
kullanılmasına bağlı olarak gelişmiştir. Bununla birlikte, sanayileşme ile birlikte doğanın
kendini yenileme süreci bozulmaya başlamış, doğanın tepkisi, yeryüzünde insan ve toplum
sağlığım da olumsuz yönde etkileyen süreçlerin hızlanmasına yol açmıştır. Doğal kaynakların,
özellikle fosil yakıtların yaygın ve yoğun şekilde kullanımı, üretim ve tüketim süreçlerinde
insan hayatını kolaylaştırıcı etkiler yapmakla birlikte, doğal ve toplumsal çevreyi etkileyerek,
sonuçları öngörülemeyecek çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla,
doğal kaynakların kullanımı modern yaşamın vazgeçilmez bir unsuru ve yarattığı etkiler
nedeniyle hem ekonomik boyutu olan hem de toplumsal boyutu olan bir olgu durumuna
gelmiştir.
Başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere, insanoğlunun toplumsal ve ekonomik
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan çevre sorunları özellikle yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren insanlığı ilgilendiren ve bunun ötesinde insanlığı tehdit eden en önemli
sorunlardan birisi durumuna gelmiştir. Bu bağlamda, 1970'lerden sonra çevre sorunlarının
büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte, sosyolojinin bir alt dalı olarak "çevre sosyolojisi"
adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya çıkmıştır. Çevre sosyolojisi çevre-toplum
ilişkilerini çok boyutlu olarak ve "inter-disiplinler" bir anlayışla ve fakat sosyolojik bir
bakış açısıyla inceme amacındadır.
Toplum içindeki farklı toplumsal grup ya da katmanların da kendilerine özgü birer
toplumsal ilişki biçimleri vardır. Toplumsal kurgusala teorinin bu genel varsayımı, çevretoplum ilişkilerine indirgendiğinde, her toplumun kendi içsel yapısına uygun bir çevre ile
ilişkiler modeli kurguladığını ileri sürmek olasıdır. Buradan hareketle toplum içinde yer alan
her toplumsal grup da kendi sosyo-ekonomik konumuna uygun bir çevre-toplum ilişkileri
kurgusu oluşturur. Hatta farklı toplumsal grup ya da katmanlarda yer alanların çevre ile olan
ilişkileri ve çevre kavramsallaştırmaları birbirinden farklı ve çelişkili olabilir. Doğa ile içi içe
yaşayanların, doğa ile daha yakın bir ilişki geliştirdiklerinden, doğaya daha saygılı ve duyarlı
oldukları ve bu doğrultuda bir doğa kavramsallaştırmasına sahip oldukları düşünülmektedir.
Buna karşın doğa ile doğrudan bir ilişkisi olmayan ve ekonomik yaşam biçimleri doğal kaynakların yoğun biçimde kullanımı hatta sömürülmesi üzerine kurulu olanlar, doğal çevre ile tek
yönlü egemen olmaya yönelik bir ilişki türü geliştirdiklerinden, buna uygun bir doğa
kavramsallaştırmasına sahiptirler.
İnsan çevre ilişkilerine tarihsel boyutta bakıldığında üç temel aşamadan söz etmek
olasıdır: Bu aşamalar,
Avcı toplayıcı toplumlar
Tarımcı toplumlar
Endüstriyel toplumlardır.
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Her toplum ve üretim biçimi doğal çevre ile olan ilişkilerinde özel bir ilişki türünü
gerekli kılar. Başka bir deyişle, her toplum ve üretim biçiminin kendine özgü doğal kaynakları
kullanma biçimi vardır. Buna ek olarak her toplum kendi üretim biçimini ve doğa ile olan
ilişkilerini tanımlayan ve meşrulaştıran bir egemen dünya görüşü ve bir doğa
kavramsallaştırması yaratır.
İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı ve ikili ilişki toplumların sosyo-kültürel ve
organizasyonel yapısı tarafından belirlenmektedir, dolayısıyla toplumsal olarak
yapılanmıştır. Her toplum kendi gerçekliğini veya doğa ile olan ilişki biçimini yaratır ve her
toplum kendi çevreci düşüncesini yaratır.
Çevreci düşünce; çevresel değerleri, çevreci eylemi, çevresel hareketleri ve çevre
politikalarını içerir. Bu bağlamda insan ve çevre arasındaki ilişkilerin tarihsel evrimi
açıklanırken Thomas Khun'un (1970) paradigmatik modelinden ve Gerhard Lenski'nin
(1966) tarihsel modelinden söz etmek gerekmektedir.
Toplum ve çevre arasındaki ilişkiler birçok araştırıcı tarafından incelenmiştir. Gerhard
Lenski (1966) toplumların toplumsal sınıflamasını 5 evreye ayırmıştır. Bunlar;
1. Avcı-toplayıcı toplumlar
2. Basit bahçeci toplumlar
3. Gelişmiş bahçeci toplumlar
4. Tarımcı toplumlar
5. Endüstriyel toplumlardır.
Öte yandan Harper (1996), Lenski'nin (1966) kullandığı sınıflandırmadan farklı bir
sınıflandırma kullanmıştır.
Harper, Lenski'nin üç gruplu bahçeci-tarımcı topluluklar sınıflamasını tarımcı
toplumlar adıyla tek bir kategoriye indirgemiştir. Harper'in genel toplumlar sınıflaması
üç gruptan oluşur:
Avcı-toplayıcı toplumlar,
Tarımcı toplumlar
Endüstriyel toplumlar.
Harper her toplum tipinin doğa ile olan ilişkilerini ve bu ilişkileri açıklayan ve
meşrulaştıran egemen paradigmaları tanımlamıştır. Harper her toplum tipinin doğa ile kendine
özgü bir ilişki biçimi yarattığını ve toplumun egemen paradigmasının bu ilişki biçimini
meşrulaştırdığını ifade eder.
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1.2. Avcı – Toplayıcı Toplumlar
Avcı toplayıcı toplumlar günümüzden yaklaşık 40.000 yıl kadar önce ortaya
çıkmış, en erken toplum biçimidir (Harper, 1996:24). Avcı-toplayıcı toplumlar, yenilebilir
yabancı bitkileri toplayarak ve yakın çevrelerindeki hayvanları öldürüp yiyerek yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. Onlar yiyeceklerini haftalık ya da günlük olarak topladıklarından, uzun
süreli olarak saklanabilecek ve ekonomik değere sahip yiyecek biriktirmemişlerdir.
“Onların yaşamı (doğayı tanımanın) uzmanlaşmış bilgisinin kültürel olarak birikimine
bağlıydı”(Harper,1996:37). Uzmanlık bilgisi yakın çevrede varolan yiyecek bulma olasılığım
ve toprak, su, hava ve bitkiler hakkında gerekli bilgileri kapsamıştır.

1.3. Tarımcı Toplumlar
İnsanoğlu bitki yetiştirmesini ve hayvanları evcilleştirmesini yaklaşık 10.000 yıl
kadar önce öğrenmiştir. Tarımcı toplumların ileri aşamasında, sulama, gübreleme ve insan
emeğinin organizasyonu tarımsal üretimi büyük ölçüde arttırmıştır. Evcilleştirilmiş
hayvanların çektiği metal pulluk gibi, zamanına göre ileri tarımsal teknolojiler, tarımsal
üretimin hızla artmasına ve toplumsal yapı ve organizasyonun kökten bir şekilde
değişmesine yol açacak değişiklerin çok önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur. İş
bölümü, toplumsal yaşantıda daha önemli bir hale gelmiş ve köylülük temel üretim gücü olarak
ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak zanaatkarlık, tarımsal araç-gerecin üreticileri, yönetici
sınıf, üretim ve artı değerin organizasyonunu gerçekleştiren sınıflar olarak ortaya
çıkmışlardır. Buna karşın tarımcı toplumda nüfusun çoğunluğunu üretici köylüler oluştururken
azını yönetici ve bağdaşık zümre oluşturuyordu.

1.4. Endüstriyel Toplumlar
Endüstriyel toplumda, toplum ile doğal çevresi arasındaki ilişkileri anlayabilmek için,
endüstriyel toplumların ortaya çıkış sürecini ve bu süreçteki tarihsel, toplumsal, siyasi ve
ekonomik oluşumları izlemek ve irdelemek gerekmektedir. Çünkü, endüstriyel toplumla
birlikte büyük çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan çevre sorunları
ve bu sorunların sonucu ortaya çıkan çevre toplum ilişkileri söz konusu oluşumlar ile
yakından ilgilidir. Endüstrileşme üç yüz yıl kadar önce Batı Avrupa'da ortaya çıkmış olan bir
olgudur. Endüstrileşme İngiltere'de tekstil endüstrisinin keşfedilmesi gibi bazı anahtar
buluşlara dayanır. Buhar makinesinin keşfi, elektrik enerjisi, hidroelektrik enerji ve petrolün
enerji kaynağı olarak kullanımının da endüstrileşmeye önemli katkıları olmuştur. Bu yeni enerji
kaynaklarının gelişmesi ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler endüstriyel üretimin ve sonuç
olarak artı değerin artmasına yol açmıştır. Yeni üretim teknolojilerinin icadı ve üretim artışı
sonucu ortaya çıkan artı ürünün biriktirilmesi ve organizasyonunu sağlamak, daha merkezi,
hiyerarşik ve karmaşık örgütlenmelerin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Üretimin
merkezileşmesi ve yeniden organizasyonu insanların günlük yaşantılarını kökten
değiştirmiştir. İnsanlar endüstri merkezlerinde toplanmaya başlamışlar ve ilk kez
insanların çoğunluğu kentlerde yaşamaya başlamıştır.
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Üretimin organizasyonu ve artı değerin dağıtımı yeni bir bürokratik organizasyonun
ortaya çıkmasını gerektirmiştir: Ulus-devlet, Ulus-devlet endüstriyel toplumun en büyük, en
etkili, en karmaşık ve en baskıcı organizasyonudur. Ulus-devlet sadece üretimin ve artı
değerin dağıtımını organize etmez, bunu yanında toplumun günlük yaşantısına da en ince
ayrıntısına kadar müdahalede etmeye çalışır. Ulus-devlet burjuvazi ile işçi sınıfı arasında eşitsiz
ve adaletsiz bölüşümün sürekliliğini de sağlar.
Endüstrileşmiş Batı Toplumları endüstriyel imparatorluklar kurmuşlar ve bu
imparatorluklar yoluyla güçlerini pekiştirmişlerdir. Batı ülkeleri gelişmemiş ülkelerden
hammadde ve doğal kaynak ithal etmişler ve bunları mamul madde haline getirerek
geriye satmışlardır. Bu bağlamda endüstrileşmenin uluslararası düzeyde yaygınlaşması
çevresel sömürü ve etkilerin de yaygınlaşmasına yol açmıştır.

1.5. Modern Çevreciliğin Ortaya Çıkışı
Çevre-toplum ilişkileri genel tarihsel bir perspektiften değerlendirildiğinde, doğal
çevrenin insanoğlu tarafından sömürülmesinin endüstriyel toplumda en üst düzeye çıktığı
söylenebilir. Avcı-toplayıcı toplumlarda insan çevre ilişkileri doğrudan bir ilişkidir. İnsanoğlu
doğal çevrenin bir parçasıdır, insan ile insan arasında ve insan ile doğa arasında sömürüye
dayalı bir ilişki değil karşılıklılık ilkesine dayalı bir ilişki vardır. Avcı- toplayıcı toplumlarda
insanlar arasındaki ve insan ile çevre arasındaki karşılıklı ve eşitlikçi ilişki söz konusuydu.
İnsanlar arasında ve insan ile çevre arasında ilk sömürü ilişkisi tarımcı toplumlar
zamanında kurulmuştur. İnsan ve doğal çevresi arasındaki dolaysız ilişki dolaylı ilişkiye
dönüşmüş ve toplum doğa üzerindeki egemenliğim oluşturmaya başlanmıştır. Yaygın ve
yoğun tarımsal üretim, doğal şartların değişmesini, toprak ve suyun yapısının değişmesini
ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesini gerekli kılmıştır. Bununla birlikte
tarımsal artı ürün eşit ve adaletli bir biçimde dağıtılmamıştır. Toprak aristokrasisi artı ürünü
toplamış ve doğal güzelliklerden yararlanmış, köylüler ise yoksulluk, sefalet ve pislik içinde
yaşamıştır. Doğal çevrenin kontrolü ve doğal kaynakların sömürülmesi endüstriyel üretim için
temel gereklilikler olarak kabul edilmiştir. Burjuvazi tarafından toplanan endüstriyel üretimden
kaynaklanan artı değer müthiş biçimde artmıştır. Endüstriyel toplumda, insanın insan tarafından
sömürülmesi ve doğanın insan tarafından sömürülmesi en üst düzeye ulaşmıştır.
Bu genel tarihsel ele alış, doğanın insan tarafından sömürülmesi ile insanın insan
tarafından sömürülmesi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir; doğanın daha yüksek
oranda sömürülmesi, insanların da daha yüksek oranda sömürülmesi ile yakından ilgilidir.
Bunun ötesinde doğanın manipüle edilmesi ve sömürülmesinin endüstriyel toplumda en üst
düzeye ulaştığı açıktır.
Görüldüğü gibi, en üst düzeye ulaşmış olan insanın insan tarafından ve doğanın insan
tarafından sömürülmesi veya toplumsal yaşantıdaki derin kriz, toplumsal tarihte yeni bir
dönemin başlangıcını ifade etmektedir.
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Bunun yanında Beck (1992), Eder (1996), Giddens (1990, 1991) ve Inglehart
(1995b) gibi bazı düşünürler endüstriyel toplumdaki insanın insan tarafından ve doğanın
insan tarafından sömürülmesi veya toplumsal yaşantıdaki derin krizi, yani bu yeni aşamayı geç
modernizm ya da postmodernizm olarak adlandırmışlardır. Söz konusu yazarların teorik
yaklaşımlarının hepsi ayrı olmamakla birlikte, aralarında birçok ortak noktaların olduğu
belirtilebilir. Söz konusu düşünürlerin ortaya attığı düşüncelerin ortak yanı, geç modernite ya
da postmodernizmin endüstrileşme ve modernleşmeye karşı alternatif bir paradigma ortaya
koymakta olduğudur. Çevresel değerlerin dikkate alınması bu yeni dönemin önemli bir
özelliğidir. Postmodernizm çağının çevresel temeli “doğaya dönüş olgusu” olarak
özetlenebilir ve bu görüş doğa merkezli dünya görüşü olarak adlandırılabilir.

1.6. Çevreciliğin Tanımı
Endüstriyel toplumun Egemen Toplumsal Paradigmasına bir alternatifi olarak
değerlendirilebilecek olan çevrecilik, çevreci eylemi, çevreci hareketleri, çevre
politikalarını ve çevreci tutumları da içeren geniş bir anlamda değerlendirilebilir.
Çevrecilik hem bir eylem, hem de bir ideoloji olarak ele alınabilinir. “Bir ideoloji olarak
çevrecilik insanın doğa ile olan ilişkilerini değiştirme olasılığım kapsayan bir inanç sistemidir"
(Harper, 1996:293). Bu tanıma göre çevrecilik, çevreci inançları ve tutumları kapsar. Çevrecilik
toplumun çevresel ilişkiler üzerinde olan kavramsallaştırmasını, doğayı nasıl algıladığını ifade
eder. Çevrecilik bir paradigma olarak çevre ve toplum hakkında tümden farklı bir düşünüşü
ifade eder. Endüstriyel toplumda çevrecilik ise doğal çevrenin toplum tarafından korunmasını,
doğal çevre içinde fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı ve esenlikli bir yaşantıyı anlamlandırır.
Modern çevrecilik ise doğal çevre ile bütüncül bir yaşam biçiminin ifadesidir (Kempton ve
diğ., 1995).
Tarihsel olarak çevrecilik bir toplumsal hareket ve politik ideoloji olarak insan
merkezlilikten doğa merkezliliğe doğru bir çevrilmeyi ifade eder. İnsan merkezli çevrecilik
(anhtropocentrism) çevrenin ve çevreciliğin sonuç olarak insan mutluluğu ve refahı için önemli
olduğu düşüncesi kabul eder; doğa merkezli çevrecilik (ecocentrism) ise doğanın, insan varlığı
ve refahından bağımsız olarak kendi başına varolma hakkı olduğunu kabul eder. “Doğal
kaynakların korunması”, “insan refahının ekolojisi”, “korumacılık”, “hayvan özgürlüğü” ve
“doğa merkezcilik” temel çevreci akımlardandır (Eckersley, 1992:34). İnsan refahının
ekolojisinin hareketi, insan için daha temiz ve hoşlanılabilir bir çevreyi yaratma çabasının
ifadesidir. Doğal kaynakların korunması hareketi de sürdürülebilir fayda ve kalkınmanın
önemini ve daha temiz bir çevreyi ifade eder. Bundan dolayı söz konusu iki çevreci hareket de
insan merkezlidir. Korumacı hareket insan refahı için doğal çevrenin korunmasını hedefler.
Hayvan özgürlüğü hareketi ve doğa merkezcilik hareketi insan merkezli çevreci
hareketler değildirler. Hayvan özgürlüğü hareketi, hayvanların, yaşam hakları açısından
insanlarla eşit değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Bunu ötesinde doğa merkezcilik, insanlar
ile tüm insan olmayanların eşit değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Doğa merkezcilik doğal
çevrenin korunmasının sadece insanın refahı ve mutluluğu için değil tüm insan olmayanların da
varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olduğunu savunur. Doğa merkezcilik, doğal çevrenin
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tüm insanlar ve insan olmayanlar ile birlikte bir bütünsel yaşam oluşturduğunu ifade
eder.
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Uygulamalar
Çevrenizi inceleyiniz.

13

Uygulama Soruları
Çevrenizde en temiz alan neresidir?

14

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada ortam bozuldukça doğanın dengesinde de değişimler başlamakta, insan sağlığı
zarar görmekte, geleceğe yönelik arazi kullanım planları gerçekleşmemektedir. Bu bağlamda
yeryüzünde meydana gelen olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını inceleyen coğrafya; insanmekan çerçevesinde doğanın insan üzerindeki etkisi yanında insanın da doğa üzerindeki
etkisini değerlendirmesi açısından oldukça önem ve değer taşıyan bir bilim dalıdır. Bu
bağlamda mekan üzerinde hayatlarını devam ettiren canlılar doğanın etkisiyle, doğaya bağlı ve
aynı zamanda da doğayı tahrip ederek yaşamlarını sürdürürler.
Çevre ve çevreciliğin doğuşu, gelişimi, bugünkü durumu ve geleceği coğrafyacı
bakışıyla ele alınmış ve gerekli unsurlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İnsan var oluşundan bu yana ……….. ile etkileşim içinde bulunmuş, insan
toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların kullanılmasına
bağlı olarak gelişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Futbol
b) Tenis
c) Plastik
d) Doğa
e) Demir
2) Doğal kaynakların kullanımı modern yaşamın vazgeçilmez bir unsuru ve yarattığı
etkiler nedeniyle hem ekonomik boyutu olan hem de toplumsal boyutu olan bir olgu durumuna
gelmiştir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı ve ikili ilişki toplumların sosyo-kültürel ve
organizasyonel yapısı tarafından belirlenmektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Toplum içinde yer alan her toplumsal grup da kendi sosyo-ekonomik konumuna
uygun bir çevre-toplum ilişkileri kurgusu oluşturmaz. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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5) 1970'lerden sonra çevre sorunlarının büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte,
sosyolojinin bir alt dalı olarak "………. sosyolojisi" adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya
çıkmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Sanayi
b) Tarım
c) Devlet
d) Bloklaşma
e) Çevre
6) ………………….. topluluktaki ya da ekosistemlerdeki toplumsal ve doğal
ilişkilerinin karşılıklı bağımlılıklarını, ilişkilerin biçimlerini ve modellerini bütüncü bir anlayış
içinde açığa çıkarmaya çalışır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
a) Çevreci düzen
b) Çevreci dünya
c) Toplumsal düzen
d) Toplumsal hiyerarşi
e) Toplumsal ekoloji
7) ……….. doğanın dinamik dengesiyle, canlı ve cansız şeylerin karşılıklı olarak
bağımlılıklarını inceler. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Ekoloji
b) Biyoloji
c) Jeoloji
d) Histoloji
e) Jeomorfoloji
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8) ………………. toplumlar günümüzden yaklaşık 40.000 yıl kadar önce ortaya
çıkmış, en erken toplum biçimidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
a) Sanayici
b) Eğitimci
c) Avcı toplayıcı
d) Turizmci
e) Sarraf
9) Postmodernizm çağının çevresel temeli nasıl özetlenebilir?
a) Yeniden yeşerme
b) Eskiyi arama
c) Yaşama olgusu
d) Kirleten öder
e) Doğaya dönüş olgusu
10) Endüstrileşme İngiltere'de ………….. endüstrisinin keşfedilmesi gibi bazı anahtar
buluşlara dayanır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Otomotiv
b) Uçak
c) Bilgisayar
d) Oyuncak
e) Tekstil

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)a,

4)b,

5)e, 6)e,

7)a, 8)c, 9)e,

10)e
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sürdürülebilir Turizm ve Çevre I

20

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sürdürülebilir Turizm ve Çevre nasıl olmalıdır?

21

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sürdürülebilir turizm nasıl Sürdürülebilir turizmi detaylı Okuyarak,
olmalıdır?
olarak kavrayabilmek.
düşünerek

araştırarak

ve

Sürdürülebilir
olmalıdır?

araştırarak

ve

çevre

nasıl Sürdürülebilir
çevre Okuyarak,
hakkında bilgi edinebilmek. düşünerek
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Anahtar Kavramlar


Sürdürülebilirlik



Turizm



Çevre



Yaşam
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Giriş
Bu bölümde, İnsan var olduğundan itibaren doğa ile etkileşim içinde bulunmuştur.
Toplumlar ekonomik gelişimini büyük ölçüde doğal kaynakları kullanarak sağlamışlardır.
Dünya büyük bir değişim ve gelişme yaşamaktadır. Bu süreç insanın akla dayalı üstün proje ve
programlarla yaşanırken çevre zarar görmekte ve zamanla küresel çevre problemleri ortaya
çıkmaktadır. Bir taraftan insanoğlu çevreden fayda sağlarken diğer taraftan büyük tahribat
ortaya çıkarmakta, bozulmalar ve kirlenmeler sonucunda sorunlar ele alınacaktır.

24

2.1. Sürdürülebilir Turizm ve Çevre I
Küresel bir boyuta ulaşan çevre sorunları başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm
ülkelerin dikkatini çekmiş ve çeşitli politikalar üretilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda gerek
ulusal ve gerekse uluslararası çevre konferansları düzenlenmeye ve çeşitli antlaşmalar
imzalanmaya başlanmıştır.
“Çevre; doğayı ve içinde barındırdığı ekolojik
ortam(Berkes,1992:25), insanın içinde yaşadığı ortamdır(Brundtland,1991:18) şeklinde
tanımlanmıştır. Çevrecilik ise; çevreye duyulan ilgiden kaynaklanan ve bu ilgiyi açıklayan
ideolojiler ve uygulamalardır(Keleş-Hamamcı,1993:169). Modern çevrecilik ise, doğal çevre
ile bütüncül bir yaşam biçiminin ifadesidir(Kempton ve diğ.,1995).
“Doğal kaynakların korunması”, “insan refahının ekolojisi”, “korumacılık”, “hayvan
özgürlüğü” ve “doğa merkezcilik” temel çevreci akımlardandır”(Eckersley,1992:34). Bu
ilkelerin uygulanması hem bugün hem de gelecek için önemlidir. Tüm canlıların yaşam alanı
olan çevrenin sürdürülebilir olması aynı zamanda turizmin de devamlılığını sağlayacaktır.
“Modern toplumun önemli özelliklerin biri, insanların sürekli olarak bir yerde
oturmaması, sık sık oturdukları yeri değiştirmeleridir. Turizm de bir toplumsal hareketlilik
biçimidir. Modern toplumun genel bir özelliği olan hareketlilik, turistik hareketleri de artırıcı
bir etki yapmaktadır”(Doğan,2004:38). Bilindiği üzere toplumların en büyük sermayesi doğa ve
doğada yer alan hammaddelerdir. Bu kaynaklar ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi için her
zaman önemlidir. Bu konuda başta yöneticiler olmak üzere tüm insanlara büyük görevler
düştüğünden devletler kalkınma hamlelerini geleceği düşünerek yapmak zorundadır. Kalkınma
süreçlerinin temellerinde çevre ve çevrenin sunduğu olanaklar yatmaktadır. Geçmişte özellikle
sanayi devrimiyle çevre son derece hor kullanılmış, hammadde kaynakları acımasızca
kullanılmış, doğal hayat zarar görmüş ve bir süre sonra aşılması ve tamir edilmesi güç sorunlar
ortaya çıkmıştır. Doğanın kendisini onarma ve yenileme süreci çok uzun olduğundan bazı
unsurlar geri kazandırılmamıştır.
Çevre sorunları çok çeşitli faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle sanayi
faaliyetlerinin dikkatsizce gelişmesi çevre üzerinde çok olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
Sanayi faaliyetleriyle beraber artan nüfus, çarpık yerleşme, ulaşım gibi faktörler de ilk bakışta
çevre üzerinde etkilidirler. Daha sonra ticaret, tarım (bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri,
ormancılık), maden çıkarımı, enerji üretimi ve turizm de çevreyle iç içe yapılan ekonomik
faaliyetlerdir. Bu ekonomik faaliyetler içinde birincil ekonomik faaliyetler gibi turizm de
çevreden gücünü alır ve doğaya da etki eder. Çevrenin özellikleri turistlerin dikkatini çeker ve
çok çeşitli alternatif turizm ortaya çıkar. Turizmin kirleticileri yani çevreye olan zararı ortaya
çıkan yapı ve tesislerle birlikte yerel halkın ve turistlerin çevreye bıraktıkları atıklar, fazla
kullanım (taşıma kapasitesi) ve fiziksel tahribat gibi bozulmalar daha çok kitle turizmle
artmaktadır.
Çevreyi çeşitli faaliyetlerle insanoğlu kirletmekte ve bozmaktadır. Tamamen ekonomik
çıkara yönelik olan bu tahribat duyarsız bir kitleyle ne yazık ki çevre sürdürülebilir olmaktan
çıkmaktadır. Turizm faaliyetleri dünya geneline yayılmasıyla turist sayısı artarken diğer
taraftan da çevre zarar görmeye başlamıştır. Dünya genelinde yaklaşık 50 yıl önce 70 milyon
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olan turist sayısı günümüzde 1.5 milyara yaklaşmıştır. Bu artışa sebep olan ekonomik yapı iken
bunun yanında gezme, görme, merak, eğitim, sosyal ve kültürle de son derece etkili olmakta
çevre-turizm bütünlüğü bu yoğunluktan son derece etkilenmiştir.
En önemli kaynak olan çevre, tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi turizmden de son
derece etkilenmekte ve çevreyi etkilemektedir. Turizmin oluşması için çevrenin çok iyi
korunması, sürdürülebilir turizm-çevre ilişkisinin olması ve sağlanması gerekir. Turizm,
gelişmesi için doğal zenginlik ve güzelliklerinden yararlanırken diğer yandan da geliştiği ve
büyüdüğü alanın doğal ve beşeri anlamda turizm verilerini yoğun bir biçimde ele alan ve
korumak zorunda olan bir endüstridir.
Turizm ve çevre etkileşimi bir potansiyel oluşturduğu gibi amaç dışı kullanımda da
değer güçleri zayıflar ve yok olurlar. “Turizm sektörü etkinlik sürecinde çevre ile etkileşim
açısından keşfetme, girişimde bulunma, geliştirme, olgunlaşma, doyuma ulaşma, inişe geçme
ve yenilenme olmak üzere yedi aşamalıdır”(Butler,1980). Her aşama kendi içinde önem
taşımaktadır. Bunlardan ilk dördü (keşfetme, girişim, geliştirme ve olgunlaşma) turizm
faaliyetinden yüksek verim getirir. Ancak doyuma erişen turizm faaliyeti bazı aksaklıklar
yaşarsa negatif bir ivme kazanır. Güç kaybı yaşamaya başlar, tercih edilme özelliği yok olmaya
başlar, olumsuz görüntü ve reklamlar ortaya çıkar, kalite ve konfor düşer. Artık bundan sonraki
işlem kaybedilen değerin tekrar kazanma sürecinin başlamasıdır ki bu da oldukça maliyetli bir
çalışmadır.
“Sürdürülebilir turizmin amaçları genel olarak ele alındığında ekonomik sürekliliği
sağlayan, istihdam kalitesini yükselterek bölgesel refahı geliştiren, bunları gerçekleştirirken
fiziksel bütünlük ile kültürel zenginlik ve biyolojik çeşitliliği koruyan, kaynakların etkin
kullanımını hedefleyen bir çerçeve söz konusudur”(Şanlıöz Özgen, 2016:46). Dünyada
turizmin gelişmesi farklı tarihlerde ortaya çıksa da 1950 sonrası büyük gelişme göstermiştir.
Hızlı ve kontrolsüz gelişen turizm, çevrede değişimlere neden olmuştur. Bu da turizm
alanlarının taşıma kapasitelerini ve çevresinin yaşanabilirliliğini tartışmaya açarken
disiplinlerarası çalışmalar başlatılmış çok çeşitli organizasyonlar yapılmıştır.
Kontrolsüz ve taşıma kapasitesi üzerinde yaşanan turizm faaliyetleri çevrede kirlilik,
atık madde, su ve enerji kullanımı arttığından bazı problemler yaşamaktadır. Bir sahanın doğal
kaynakları turizm potansiyelini oluşturur. Çevredeki doğal kaynaklar bir taraftan bozulma diğer
taraftan tükenme yani yetmeme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle su kaynakları
hayatımızın her aşamasında çok önemlidir ve her faaliyette kullanılan doğal bir unsurdur.
Turizm faaliyetleri su ve suyun oluşturduğu doğal güzellikler nedeniyle de gelişme
gösterir. Turistler deniz, göl, akarsu kıyılarında, orman, dağ, yayla ve diğer coğrafi üniteler
çevresinde çok alternatif turizm faaliyetlerinde bulunurlar. Bu alanlarda turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi ancak su varlığının korunmasına, kirlenmemesine ve diğer
doğal güzelliklerin bozulmamasına bağlıdır. Denizlerin, göllerin ve akarsuların kirlenmesi
fauna ve floranın da zarar görmesine de neden olmaktadır. Çevreye verilen zararlar uzun
vadede daha görünür olduğundan geriye dönüşü de çok zor olduğundan hem zamana hem de
maddi olanaklara ihtiyaç duyulur ki tekrar eskiye dönmek her açıdan zor olur.
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Su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda yoğun yaşanan turizm faaliyetleri nedeniyle
yaşanan sıkıntılar zaman içinde çevre ve turizm faaliyetlerinde de kendini olumsuz olarak
hissettirmektedir. Hem çevre hem de turizm sürdürülebilir olmaktan uzaklaşırken çift taraflı ve
geri dönüşümü zor bir hal ortaya çıkar.
Turizm faaliyeti için açılan orman alanları bir taraftan bitki örtüsünü tahrip eder diğer
taraftan da doğal ortam olmaktan çıkar ve çok kısa süre içinde yapılar çevreyi kaplar, ortam
değişir, sellenmeler, heyelanlar ve erozyon meydan gelir. Ayrıca inşaat malzemesi olarak
doğadan temin edilen malzemeler zaman içinde doğanın da bozulmasına neden olmaktadır.
Ormanların fazla olduğu yerlerde malzeme temin etmek için kesilen ağaçlar, taş ev için
çevreden alınan kayaçlar, mercan kayalıklardan çıkarılan malzemeler çevreye ve çevrede
yaşayan canlılara doğrudan zarar vermektedir.
“Birer turistik çekim unsuru olan ulusal ve bölgesel parkların kurulması ve turizmden
elde edilen gelirin bu parkların gelişimi için kullanılması, bu alanların turizm dışında alternatif
kullanımlarının yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırır. Bu alanların turizm olmaması
halinde başka şekillerde kullanılmaları, çevresel mirasın kaybedilmesine neden olabilecektir.
Bu faktör, özellikle doğal kaynakların korunmasında sınırlı ekonomik güce sahip olan ülkeler
için önemli faydalar sağlar”(Demir ve Çevirgen,2006:10). Doğal alanlarda turizm
yatırımcılarının ve turistlerin çok dikkatli olması gerekir. Özellikle yangınlar doğal hayatı çok
fazla olumsuz etkilemektedir. Fauna ve flora ortadan kaybolur ve buna bağlı olarak doğal
denge bozulur. Yine alternatif turizm faaliyetlerinde turistlerin kullandıkları malzeme ve
eşyaların, atıkların ve çöplerin doğada bırakılması önemli sorunlara neden olmaktadır. Doğal
alanların; kullanıma bağlı olarak tahribi, kirlenmesi ve bozulması gelecek açısından önemlerini
tehlikeye düşürmektedir. Genel özellik, renk ve yapılara sahip olan doğal alan ve oluşumları
orijinal özelliklerini kaybettiklerinde büyük kayıplar oluşmaya başlar. Önemli bitki örtüsü
alanları, vadiler, travertenler, peri bacaları, volkanik alanlar yani jeoparkların korunması ve
geleceğe taşınması sürdürülebilir turizm ve çevre için son derece önemlidir.
Dünyanın tüm alanlarında kitle turizm faaliyetleri kontrolsüz bir şekilde gelişmiş ve
telafi edilemeyen sorunlar ortaya çıkarmıştır. Gerek devletler gerek yatırımcılar gerekse de
turistler zaman içinde gördükleri bu gerçekler karşısında önlemler almaya çalışsa da tam
anlamıyla beklenen ve ümit edilen yere gelinememiştir. Kitle turizmi hem ekonomik hem de
hizmet sektörü ölçeğinde istek, arzu ve görmek istediklerini yerine getirmek ve sunmak için
yapılır. Turizmin rekabet konsepti bağlamında bu her zaman beklenir.
Buna karşılık ekoturizm faaliyetlerinde böyle olmayıp tamamen doğa odaklı, yerel bazlı
gelenek, görenek, sosyal çevre ve kültür ön planda olurken değişim ve gelişime de kapalıdır.
Kitle turizmin aksine yerel toplum bu turizm faaliyetleri içinde olur. Ulusal ve uluslararası
büyük holding ve şirketler yerine yerel küçük ve orta işletmeler veya kişisel yatırımcılar
devreye girer. Turist, turizm yatırımcısını tanır çoğu zaman onlardan doğrudan hizmet alır.
Ekolojik denge insanoğlu için son derece önemlidir. Buna rağmen bu dengeyi bozan da
yine insandır. Çok çeşitli faaliyetleriyle çevreyi tehdit eden insanların yaşadıkları devletler
çevreye yönelik çok çeşitli proje ve programlar yapmıştır. Ortaya çıkan çevre problemleri
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büyüdükçe dünya genelinde büyük kuruluşlar kanalıyla da çevrenin korunması yönünde
çalışmalar başlatılmış, sözleşmeler ve bildirgeler ön plana çıkmıştır.
Ekosistem genel olarak düşünüldüğünde küresel boyutta ele alınır ve değerlendirilir.
Dünyanın her tarafında çok çeşitli canlılar yaşamaktadır. Bazı bölgeler belli canlıların yaşam
alanları olmuştur. Böyle özel bölge ve özel canlıların varlığını devam ettirebilmesi ancak o
çevreye verilen önemle gerçekleşir.
Kalkınma hamlelerinde turizm faaliyetleri çok önem taşımaktadır. Özellikle doğal
alanların turizmde değerlendirilmesi ülkeler için temel yapı taşlarından biridir ve belki de en
önemlisi olduğundan korunması daha da önem kazanmaktadır. Doğal alanlarının tahribi,
bozulması ve kalkınmanın gecikmesi veya hiç olmaması anlamına gelmektedir. Sermayenin ve
hammaddenin kaynağı olan doğal hayat güç kaybettikçe sermaye kaybı yaşandığı gibi canlı
hayatı da yok olmaktadır.
Turizmde sürdürülebilir kalkınma için doğal çevrenin korunması yönünde doğru ve
zamanında adımların atılması önceliklidir. Bununla beraber turizm aktivelerini yapanların
doğaya bıraktıkları çöpler ve çöplerin özellikleri önemlidir. Bu yüzden turizmde sürdürülebilir
kalkınma için ekolojik ortamın canlı ve cansız öğelerde değerlendirilmesi gerekir. Turizmin
çevre üzerinden sürdürülebilir olması aynı zamanda gelecek nesillere sağlıklı ve ekonomik
ortam yaratmakla veya bırakmakla alakalıdır. Doğa bir bütün halinde ele alınır ve
değerlendirildiğinde tüm ekonomik faaliyetler gibi turizmde de sürdürülebilirliği sağlamak
çevre bilinci ve etiğinin çok iyi bilinmesi ve geliştirilmesiyle olur. Sürdürülebilir turizm ve
çevre ekseninde dünya genelinde oluşacak bilinçli kullanım, karşılıklı korumaya dayanan ilişki,
işbirliği, birlikte hareket etme ve geleceği düşünmeyle gerçekleştirilir.
Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yapılması ancak çevre ekseninde
değerlendirilmesiyle gerçekleşir. Turizm alanlarının planlanmasında çevresel duyarlılıkları
bütüncül ekolojik yapıda ele almak değerlendirmek gerekir. Turizm konusunda ekonomik
kalkınma modelleri uygulanırken turizmde verimliliği ve üretkenliği arttırmayı hedefler,
koruma, yeniden kullanım olgusu, gelişmiş ve sürdürülebilir çevre yaratma düşüncesi öne
çıkar.
Kalkınma, eskiden itibaren önemli iken artan nüfus ve kaynakların azalması nedeniyle
son yıllarda daha da önemli olmuştur. Kalkınmak için doğal ve beşeri olanakları çok iyi
değerlendirmek ve gelecek nesillere bozmadan/bozulmadan aktarmak son derece önemli
olduğu sürdürülebilir turizmde de ortaya çıkmaktadır.
Turizm hızla yayılarak büyük bir ekonomi haline gelirken bazı bölgelerde lüks ve
konfor ön plana çıkmış bazı bölgelerde de tamamen doğaya bağlı alternatif turizm olanakları
gelişmiştir. Bunlar rekreasyon faaliyetler olarak karşımıza çıkarken doğa-turizm ilişkisinde
karşılıklı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Özellikle doğa turizmine katılanların aynı anda
birkaç aktivite yapmaları çevreye olan zararlı etkilerini daha da arttırmaktadır.
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Tüm çevrenin korunması ve temiz tutulması çok önemlidir. Turizm bölgesinin
korunması da çok daha önemlidir. Turizm bölgesinde temiz çevre koşulları sürdürülebilir
turizm için çok önemli olduğu gibi o bölgenin düzeni sebebiyle revaçta olmasına ve tercih
edilmesine neden olur. Böylelikle turizm bölgesinin doğal olarak reklamı yapılmış olurken,
arz’a bağlı olarak çevresel etkilerle tesislerde verilen hizmet kalitesi de artar. Arazi
değerlendiği için dikkat çeker, yatırımlar artar, aranan özelliklerin potansiyeli daha da genişler
ve ilgi nedeniyle alt ve üst yapı problemleri de ortadan kalkar ve modern bir görünüm sağlanır.
Bunu sağlamak için başta bölge halkı olmak üzere toplumda ve turistlerde çevre bilincinin
geliştirilmesi önem taşımaktadır.
Turizm ve rekreasyon faaliyetleri fiziksel ortamın değişmesine neden olduğu gibi doğal
ortamda yaşayan canlıları ve biyoçeşitliliği de çok fazla etkilemektedir. Ekolojik turizm
faaliyetleri olarak yönetilen ve ekonomik faaliyet olarak yapılan turizm çeşidi; aktivite ve
faaliyetler nedeniyle belirlenen sınır aşıldığında ve ileri boyutta ekolojinin dışına çıkıldığında
olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmekte ve ekolojik sürdürülebilirlik ortadan kaybolmaktadır.
Programlı bir şekilde gerçekleştirilmeyen turizm faaliyeti sürdürülebilir olmaktan uzaktır.
Dolayısıyla tahrip edilmiş, geleceği olmayan, doğal güzelliğini kaybetmiş kirli bir çevreyle
karşı karşıya kalınır.
Turizm faaliyetlerinin türü ve şekli ne olursa olsun çevrenin olumsuz etkilenmemesi
gerekir. Beklentiler bu yönde olmasına rağmen turizm faaliyetleri çevre üzerinde istenmeyen
sonuçlar yaratabilir. Plan ve programdan yoksun turizm faaliyetlerinin olduğu bölgelerde
sıkıntılar yaşanır/yaşanmaktadır. Böyle sorunlar önce çevre üzerinde görülürken kısa zamanda
da gelen turist sayısında düşmeye neden olmakta ve taşıma kapasitesi denilen kavram
maximum seviyeye gelmeden kaybolmaktadır.
Turizm, her şeyden önce çevrenin fiziksel yönünden etkilenir ve çeşitliliğini de bundan
alır. Her türlü yapı, tesisler ve aktiviteler çevrenin sunduğu olanaklarla belirlenir. Bir başka
özellikte çevresel düzenlemelerle de turizm gelişir ve yeni alanlar kazanır. Bu kadar önemli bir
ilişkiyi ve bütünleşmeyi (turizm-çevre) iyi anlamak ve değerlendirmek adına gerçekleştirilen
turizm faaliyetlerinin çevreye zararı olmadan sağlıklı ve sürdürülebilir olması çok önemlidir.
Kaynak konumunda olan fiziksel ortamın olumsuzluklara karşı korunması da her zaman önem
taşımaktadır.
Bilindiği gibi turizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlar çekiciliği olan, öne çıkan ve talebi
çok yüksek olan sahalardır. Bu kadar özelliği olan bu sahaların korunması ve geleceğe sorunsuz
bırakılması turizm faaliyetlerinin devamlılığı açısından da gereklidir. Fiziki çevrenin
korunması, nüfuslanma ve yerleşme politikası, yapılan türlü yapılar (konaklama ve diğer
tesisler) ve oluşturulan peyzajın devamlılığı turizmden alınan pay ve getiriyi yükseltecektir.
Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisinde çevrenin turizmin oluşması için en önemli
yaratıcı faktör olduğu gibi turizminde çevreye zarar veren ve tahrip eden bir ekonomik faaliyet
olduğu bilinmektedir. Çelişki gibi görülse de diğer taraftan da birbirini tamamlayan ve birinin
olmadığında diğerinin olmayacağı da bilinmektedir.
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Mevcut turizm alanları içinde konforlu, sağlıklı, yaşanabilir alanlar ve tesisler yaratma
çabaları ekolojik yaklaşımla planlandığında olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Buna karşın
dinlenme, gezme, görme ve eğlenme fırsatı sunan turizm alanları aşırı talep ve kontrolsüz
kullanım nedeniyle çevresel sorunlar oluştururken o bölgede yaşayan insanlar ve turistler için
istenilmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle turizm alanlarında yoğun kullanım,
trafik, çevresel baskı, aşırı ekolojik yüklenme, düzensiz ve doğaya uyumlu olmayan tesisler
sürdürülebilir turizm olanağı sunmazlar. Bilindiği üzere bu durum günümüzün gelişmiş
ülkelerde geçmişte, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde de günümüzde yaşanmaktadır.
Yaşanan sorunlar, taşıma kapasitesi, turizm koruma alanlarında turizm ve rekreasyon
faaliyetlerinin prensipleri ve sürdürülebilirliği bugün olduğu gibi gelecek için önemlidir. Bu
nedenle koruma alanlarına olan baskıların ayrıntılı olarak ele alınması, belli program ölçeğinde
sürdürülebilir projelerle turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin prensiplerinin belirlenmesi çevre
için önemlidir. “Tarihi çekicilikler için en önemli sorunlardan biri, tahrip ve bozulmasıdır. Eski
yapıları öncelikle içinde bulundukları iklim şartları etkiler. Eski taş yapılar, iklim şartlarının
aşındırıcı ve parçalayıcı etkilerine maruzdurlar. Fiziki çevre şartlarının yanı sıra, ziyaretler
sırasında ya da farklı şekillerdeki insan etkilerine bağlı tahrip ve bozulmalar da söz konusudur.
Turistlerin tarihi dokulara dokunmaları, bozulan eserlere bilinçsiz iyileştirme çalışmaları, tarihi
yapılardaki değişiklikler, tarihi eser hırsızlığı ve kaçakçılığı”(Emekli,2013:70-71)
sürdürülebilir turizmi çok olumsuz etkilemektedir. Çevresel baskılar koruma alanları, turizm ve
rekreasyon faaliyetlerinin değerini düşürmekte, tercih edilir olmaktan uzaklaştırmakta ve
sönükleşmesine neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu olumsuz sonuçla turizm ve çevre uyumu
uyumsuzluğa dönüşerek koruma ve turizme açık alanlar sürdürülebilir olmaktan uzaklaşır.
Koruma alanları içinde yer alan milli ve tabiat parklarının doğal ve orijinal yapısını
bozanlar arasında insanların ziyaretleri sırasında; bilinçsiz ve dikkatsiz davranışları,
uygulamaları, doğaya uygun olmayan işletme ve tesislerdir. Daha genel olarak ifade
edildiğinde turizm faaliyetleri söylenebilir. Bu alanlarda Günlük çöp birikimi ve bunların
çevreye dağılması, doğaya uygun olmayan yapılaşma, çevre düzenlemesindeki aksaklıklar,
kaçak avlanma, motorlu araçlar, asit yağmurları, bitkilerin tahrip edilmesi, bitkisel üretim,
hayvancılık faaliyetleri ve göze hoş gelmeyen görüntüler ortaya çıkmaktadır.
Çevre kirliliği kapsamında taşıma kapasitesi aşıldığında turizm ve koruma alanlarında
aşağıda belirtilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
A –Toprak
B – Hava
C – Su
D – Görüntü (ekolojik bozulma)
E – Gürültü
F – Işık kirlilikleri
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G –Taşkınlar ve seller
Beşeri Sorunlar olarak da;
A – Ulaşım
B – Kontrolsüz yapılaşma
C – Yönetim sorunu
D – Arazi
E – Kalabalıklaşma ve merkezi yoğunluk
F – Göç
G – İşsizlik
H – Eğitim
I – Tarihi sahaların tahribi
İ – Sağlık
J – Atık
L – Arz’a bağlı pahalı yaşam problemleri yaşanmaktadır.
Su, toprak, hava, arazinin görünümü kirlenir ve bozulduğunda, her türlü canlının zarar
gördüğünde yapılan turizm faaliyetlerinde müşteri yani turist kaybı yaşanacağı gibi, yerel
halkın veya bölgeye yatırım yapanlar maddi kayıp ve psikolojik sıkıntılar yaşayacaklardır.
Turizm ve çevre etkileşimi bu konuda bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sonuç ortaya
çıktığında önlem ve tedbirlerin alınması turizm ve çevre ilişkisi sürdürülebilir hale getirilmiş
olur.
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Uygulamalar
Sürdürülebilir turizme bağlı olarak nasıl çevreler yaratılmalı incelenmeli
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Uygulama Soruları
Sürdürülebilir turizimkapsamında hangi çevreleri gördünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern çevre kapsamında çevresel sorunların küreselleşmesi sonucu dünyada meydana
gelen olumsuz koşulların yaşam üzerindeki etkisi ve turizme olan zararları dikkat çekmektedir.
Bu bölümde sürdürülebilir turizm ve çevre üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Toplumlar ekonomik gelişimini büyük ölçüde doğal kaynakları kullanarak
sağlamışlardır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) “Çevrede meydana gelen fiziksel tahribat gibi bozulmalar daha çok ekoturizm ile
artmaktadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı ?
a) Doğru
b) Yanlış
3) “Ekoturizm ile birlikte kültür ön planda olur fakat kültürel unsurlar değişim ve
gelişime kapalıdır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin
değerlendirilmesi temel yapı taşlarındandır?

doğal

alanlarının

hangi

faaliyetle

a) Turizm
b) Sanayi
c) Yerleşim
d) Tarım
e) Nükleer Santral
5) “Tahrip edilmiş, geleceği olmayan turizm faaliyeti sürdürülebilirdir.” İfadesi doğru
mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında sürdürülebilir turizm imkanı sunmaz?
a) Aşırı ekolojik yüklenme
b) Düzensiz ve doğaya uyumlu olmayan tesisler
c) Çevresel baskılar
d) Yoğun kullanım
e) Konforlu ve yaşanabilir alanlar
7) Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetleri ile birlikte turizm alanlarında ortaya
çıkan sorunlardan biri değildir?
a) Asit yağmurları
b) Kaçak avlanma
c) Bitkilerin tahrip edilmesi
d) Yeşil alanların oluşturulması
e) Çöp birikimi
8) Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında çevre kirliliği kapsamında taşıma
kapasitesi aşıldığında turizm ve koruma alanlarında aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya
çıkmaz?
a) Yönetim sorunu
b) İşsizlik
c) Sürdürülebilir mekân kullanımı
d) Atık
e) Tarihi sahaların tahribi
9) “Turizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlar çekiciliği olan ve talebi çok yüksek olan
sahalardır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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10) Doyuma erişen turizm faaliyeti bazı aksaklıklar yaşarsa nasıl bir ivme olur?
a) Pozitif
b) Negatif
c) Nötr
d) Önce Pozitif sonra negatif
e) Önce negatif sonra pozitif

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)a,

4)a, 5)b, 6)e,

7)d, 8)c, 9)a,

10)b
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE II

38

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisi
3.2. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisi nasıl olur?
2) Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisi niçin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sürdürülebilir turizm ve
çevre ilişkisi
Turizm ve çevre arasındaki
ilişki

Kazanım
Sürdürülebilir turizm ve
çevre ilişkisi detaylı olarak
kavrayabilmek.
Turizm ve çevre arasındaki
ilişkiler hakkında bilgi
edinebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak ve
düşünerek
Okuyarak, araştırarak ve
düşünerek
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Anahtar Kavramlar


Sürdürülebilirlik



Turizm



Çevre



Koruma Alanları
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Giriş
Gelecek nesillerin turizm faaliyetlerini yapması ve yaşamasında etkili olan unsurlardan
biri de iklimdir. Dünyada yaşanan küresel iklim değişikliği turizm ve çevre ekseninde
sürdürülebilirliğe olumsuz etki yapmaktadır. Beşeri faaliyetlerin doğal alanlara zarar vermesi
önemli ekonomik faaliyet olan turizme ve geleceğine de etki ederken sıcaklık, yağış, ve nem
oranlarında meydana gelebilecek değişimler hem çevre hem de turizmde devamlılığı sağlamaz.
Bu bölümde, turizm ve çevre ilişkisinde sürdürülebilirlik ele alınmıştır.
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3.1. Sürdürülebilir Turizm ve Çevre II
Plajlar, dağ alanları, mağaralar, termaller, şelaleler, nehirler, orman alanları doğal
turizm kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmin doğa üzerindeki etkisi de çok
fazladır. Ayrıca turizm dışında insanoğlunun yaptığı tüm faaliyetlerde de doğa çok fazla tahrip
olmuş; heyelanlar, erozyon, küresel iklim değişikliği, çoraklaşma, betonlaşma, su, hava ve
toprak kirliliği gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bununla beraber sürdürülebilir çevre
yaratma ve yaşatma isteği çok uzak bir ihtimal görülse de her zaman beklenmektedir. Çevrede
yapılan faaliyetler iyi planladığı ve kontrollü uygulandığı zaman devamlılık sağlanırken
objektif tutum ve davranışlarla aksayan ve tehdit oluşturan unsurlara müdahale edildiğinde
sürdürülebilir bir çevreden bahsedilir.
Turizmin en önemli ve bazen de tek kaynağı olan doğa, aşırı ve bilinçsiz kullanım
nedeniyle çok zarar görmüş ve dönüşü zor olan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna karşın çeşitli
önlemler alınmış ve çok sayıda toplantılar yapılırken çevrenin korunmasının gerekliliği
üzerinde ortak görüşler ortaya atılmış maliyeti yüksek bir programla karşılaşıldığı görülmüştür.
Doğal ve kültürel değerlerde koruma-kullanma-yenileme döngüsünün bilinmesi ve
sağlanması gerekliliğinin önemi anlaşılmıştır. Böylece bir dengenin sağlanacağı çevrenin
bozulmadan ekonomiye katkı sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Çünkü çevrenin zarar görmesiyle
turizm faaliyetlerinin azalacağı veya yok olacağı düşüncesi ve gerçeği ortaya çıkınca sektör
temsilcileri ve hükümetler hemen devreye girmişlerdir.
Çevre koşulları ve turist sayısı bir ülkenin turizm konusunda genel görünümünü
göstermesi bakımından son derece önemlidir. Turizm faaliyetlerinin olumlu seyretmesi ülke
gelir düzeyi bakımından yükselirken turizm faaliyet alanındaki yerel halk da ekonomik yönden
yüksek refah seviyesine çıkar ve böylece milli gelir artar ve bütçeye katkı olur. Diğer yandan
kazanılan yani turizmle elde edilen gelirle tarihi ve kültürel miras da korunarak çevresel alana
sahip çıkılmış olur. Bir taraftan güvenlik sağlanırken, restorasyon işlemlerine katkı yapılır ve
bulunduğu bölge tanınır ve turist çekilir.
Aynı zamanda çevre üzerinde turizmin olumlu etkileri de ortaya çıkar. Doğal alanların
turizme kazandırılarak turist çekilmesi yani çekim merkezi oluşturulması o alanın tanıtılmasına
neden olduğu gibi ekonomik getirisi de yüksektir. Ancak bu alanlardan yani turizmden
kazanılan paraların bir kısmının yani sürdürülebilir turizm alanı olarak yürütülmesi için gerekli
miktarı da yine bu alanlara harcamak ve yatırım yapmak gerekir. Böylelikle bu alanlara sahip
çıkılarak korunduğunu gösterdiği gibi başka kullanımlara da kapanmış olur. Böylece çevre
bakımlı hale gelir, çevresel miras korunur ve geleceğe yönelik aksamalara da izin verilmemiş
olur.
Yaşanan bu süreç temiz endüstri olarak görülen turizm faaliyetlerinde de sıkıntılar
ortaya çıkmıştır. Günümüzün çok turist çeken ve büyük ekonomi oluşturan gelişmiş ülkeleri de
ne yazık ki doğayı tahrip etmiştir. Geleceği düşünmeden ortaya konulan turizm hedeflerindeki
gelişme ve büyüme hamleleri turizm faaliyetlerinde ekonomik ve sayısal anlamda başarı
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gösterse de çevresel bozulmalar oluşmuş, taşıma kapasitesi aşılmış, süreklilik yerine sekteye
uğramış çalışmalar geleceğe umutla bakmayı engellemiştir.
Daha öncede belirtildiği gibi çevre çok unsurlu bir olaydır. Toprak, su ve hava başta
olmak üzere insanlar ve diğer biyolojik çeşitlilik çevresel bozulmamalarla çok fazla ve hızlıca
zarar görürken atık maddeler ve oluşan asit yağmurları da bir başka sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilindiği gibi turizm bölgelerinde farklı amaçlarla yapılmış yapılar, gelen turistler,
hizmet veren tesisler, ulaşım faaliyetleri (her türlü motorlu araçlar) çevrede bozulmalara neden
olmaktadır. Bazen de fazla turist çeken bölgelerde taşıma kapasitesi aşılmakta bu da başka
sorunlara neden olmakta ve çevre sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Önlemler alınmadığında
sürdürülebilir olmadığı gibi imajı zayıf tercih edilmeyen bir bölgeye dönüşürken turist kaybı
çok hızlı şekilde yaşanır.
Bu bağlamda AB, UNESCO, BM, WHO, UNWTO gibi kuruluşlar doğa konusunda çok
sayıda toplantılar yapmış/yapmaktadırlar.” Ortak gelecek” olarak görülen doğaya önem
verilmiş ve doğayı korumak için yapılması gerekenler her zaman tartışılmış/tartışılmaktadır.
Dolayısıyla bu tartışmalar sürdürülebilir çevrenin önemini de ortaya koymaktadır.
Turizm faaliyetleri hem doğal kaynaklara hem de beşeri (tarih, kültür, inanç, insan
eliyle oluşturulan alanlar) ortamlarda gelişmektedir. Böylece turizm, bunlara bağlı olarak
gelişirken temeli olan ve kaynağını aldığı doğayı korumak aynı zamanda sürdürülebilir turizmi
yaşamak demektir.
Ekolojik turizm; doğada geleceği koruyan ve doğayı düşünen, yeşil (green), yumuşak
(soft), pozitif, alternatif, resort, sorumlu, miras, saldırgan olmayan turizm şeklinde farklı
isimlerle sürdürülebilir olmak adına kamuoyunda bilinmektedir.
Turizm-çevre konusunda sürdürülebilir bir durumun oluşması her bakımdan önem
taşımaktadır. Her alanın korunması farklı yöntemlerle olurken sorunların çok iyi tespit edilmesi
ve uygulanması gerekir. Böylece devamlılık oluşur ve gelecek anlamında tereddütler ortadan
kalkarken doğal alanlar kadar insan eli ve emeğiyle oluşturulan sahalar da korunarak
sürdürülebilir durum oluşur. Çevrenin korunması politikaları çok önemlidir ve aynı zamanda bu
politikalar ülkelere dolayısıyla dünya ekonomisine çok pahalıya mal olmaktadır.
İnsan dışında doğada yaşam olanağı bulmuş tüm canlıların nesillerini koruması uzun
süreli, kopuk olmayan tutum ve davranışlarla sağlanır. Doğal hayatın sunduğu olanaklar çok
kolay sağlanamadığı gibi benzeri yapılmasına rağmen doğanın görev ve özellikleri tam olarak
yapılamadığından doğa sürdürülebilir olmaktan uzak olur. Diğer bir ifadeyle doğayı bozmadan,
koruyarak ve diri olarak gelecek nesillere aktarmak sürdürülebilir olmayı sağlamaktır.
Çevre faktörlerinin olanakları sayesinde gerçekleştirilen turizm, o bölgede yaşayan
toplumla iç içe yapılmaktadır. Dolayısıyla yöre halkının turizme bakış açısı ve yaklaşımı
turizmin geleceğini ve devamlılığını sağlar. Turizm faaliyetine sosyal yönden uyum sağlayan,
farklı kültürleri kabul edebilen ve bunlara hizmet veren toplumlar sürdürülebilir turizm
gerçekleştirirler.
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Turizm, kullanıma bağlı olarak çevresel değişikliğe neden olabilir. Bu değişimler o an
da görülebilir veya daha sonra ortaya çıkar. Doğal hayatta bitkilerin kesilmesi ve üzerine
basılması çevrede hem bozulmalara hem de türlerin zarar görmesine neden olmaktadır.
Özellikle bitki örtüsünün yok olması doğada tahribatı arttırırken erozyon ve heyelan gibi
olaylara neden olmaktadır.
Sürdürülebilir turizmin en önemli ilkelerinden biri taşıma kapasitesidir. Aşırı yoğunluk,
kitlesel ziyaretler, aşırı kullanım gibi unsurlar turizm alanında hissedilir şekilde bir baskı
oluşturur. Zaman içinde istenmeyen sorunlar turizm bölgesinde görülür. Telafisi güç sorunlar
büyüdükçe taşıma kapasitesi aşılır ve böylece sürdürülebilir turizm olayı da sekteye uğramış
olur.
Taşıma kapasitesi; “bir arazinin kaldırabileceği en yüksek ziyaretçi kullanım
seviyesini”(Can,2013:29) veya herhangi bir turizm alanının sürdürülebilir şekilde özelliğini
kaybetmeden varlığını koruyarak en fazla kişinin kullanması durumudur. Yani turizm
bölgesinde yaşanacak en üst seviyeye ulaşmakla birlikte en önemli kriter turizm faaliyetlerinin
çevreye zarar vermemesidir.
Zararın ortaya çıktığı anda taşıma kapasitesi aşılmış, olumsuz şartlar ortaya çıkmış ve
turizmde tehditler başlamıştır. Diğer yandan da turistlerin memnuniyetsizliği nedeniyle turizm
bölgesi gözden düştüğünden hem olumsuz koşulları düzeltmek için hem de bozulan imajı
yeniden yakalamak için tanıtım için emek ve para harcanacaktır.
Turizm-çevre ve sürdürülebilirlik olgusunun yaşaması için taşıma kapasitesi ve ekoloji
ilişkisinin bozulmadan devam etmesi gerekir. Ekosistem iyi yönetildiği takdirde yani iyi
korunduğunda doğal çevre dolayısıyla da bu çevrede yaşanan turizm de sürdürülebilir olur.
Uygun olmayan turizm kullanımları doğal çevrenin bozulmasına ve turizm faaliyetlerinin de
azalarak kaybolmasına neden olur. Böylece ekonomik getirisi olan turizm de büyük kayıplar
yaşanır. Aşırı kullanım nedeniyle baskı, ziyaretçi sayısındaki düşüş, gelir kaybı, sosyal ve
kültürel çelişki, kriz, istihdam fazlalığı, yatırımların değer kaybı, gelecek kaygısı, yaban
hayatının yok olması, bitki örtüsünün tahribe uğraması gibi sorunlar taşıma kapasitesi
aşıldığında ortaya çıkacaktır. Bunun yanında turizm faaliyetleri kontrolsüz büyüdüğünde yanlış
arazi kullanımına, yerleşmelerin büyümesine, aşırı nüfuslanmaya, çarpık kentleşmeye, ulaşım
kaosuna ve istenmeyen sosyo-kültürel değişime neden olur.
Turizm faaliyetlerinin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve ekolojik anlamda
sürdürülebilir olması hem bugün için hem de gelecek için önemli olmalıdır. Yarını düşünmeden
gerçekleştirilen turizm faaliyetleri kısa soluklu ve ekonomik değildir. Her şeyden önce çevre
zarar görür sürdürülebilir kalkınma ve turizm ortadan kalkmış olur.
Turizm ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yaşanmakta ve gelişmektedir. Turizm
faaliyetleri giderek tüm dünyaya yayılmakta ve yeni turizm bölgeleri oluşmaktadır.
Küreselleşen dünyada yeni turizm bölgelerinde turistler sosyo kültürel özellikler bakımından
yeni kazanımlarla değişim ve etkileşimlerle birlikte davranışlar, ahlaki değerler, gelenek ve
görenekler değişime uğrar ve yeni kazançlar da sağlanır.
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Sosyal etkiler, turizmin mevcut sosyal değerlere, kişisel davranışlara, aile içi ilişkilere,
güvenlik kavramına, ahlaki kurallara, zanaatsal faaliyetlere, geleneksel gösterilere ve toplumun
sosyal yapısına doğrudan veya dolaylı yapmış olduğu etkiyi ifade etmektedir. “Toplumların
birbirlerinin karşılıklı olarak etkilemelerinde, bazı sorunlar da meydana gelebilmektedir.
Genelde turistik hareketlere katılanlar ile ziyaret edilen yerlerin insanlar arasında dil
farklılıklarından kaynaklanan sorunlar doğmaktadır”(Zengin,2006:41). Bunun yanında yerel
halkın giydiği kılık kıyafetlerde değişimler olmakta, sosyal, kültürel etkilerin yanında inançta
değişimler, ana dile giren yabancı kelimeler ve tabelalar ortaya çıkmakta ve ekonomik yarış
artmaktadır.
İnsanlar var olduğundan beri doğaya etkide bulunmuştur. Tamamıyla ekonomik ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak nüfusla birlikte, sanayi hareketleri ve şehirleşme çevre
sorunlarının artmasına neden olmuştur. Günümüzde dünyanın dört bir yanında endüstriyel
atıklar, radyoaktif atıklar ve zehirli gazlar toprağı, havayı ve suyu büyük bir hızla
kirletmektedir. Sentetik ürünler, santraller ve baz istasyonları canlılara ve doğaya zarar
vermektedir. “Coğrafi ekolojinin, ortamla ilgili sorunların tespitinde ve çözüm üretilmesinde,
ayrı ve önemli bir yerinin olması, eskiden beri coğrafyacıların ortam sorunlarıyla yakından
ilgilenmelerinin zorunlu kılmıştır. Fiziki ortam koşulları ile beşeri ortam koşulları: ekolojik
temelin
belirleyici
unsurları
oldukları
gibi,
ekosistemdeki
değişimin
de
nedenleridir”(Garipağaoğlu,2011:11). “Beşeri çevre faktörleri, doğrudan doğruya insan ile ilgili
faktörlerdir. Dar anlamda düşünüldüğünde, beşeri çevre faktörleri, nüfus ve özellikleri (miktarı,
artışı, yoğunluğu, dağılışı, göçler, çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve yaşayış durumu v.s.) ile
yerleşme özellikleri (kır yerleşmeleri, şehirsel yerleşmeler, konutlar ve eklentileri, yerleşme alt
yapı özellikleri v.s.) akla gelmektedir. Geniş anlamda düşünüldüğünde bu faktörlere, ayrıca
insanoğlunun tüm faaliyet dallarını (tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik, el
sanatları, sanayi, enerji, turizm, ulaşım, ticaret) eklemek gerekir. Ancak bu faaliyetler,
ekonomik çevre faktörleri içinde sayılırlar”(Özey, 2004:40).
Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların
amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu
sağlayacak olanda insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar verende, çevreyi koruyan ve
geliştirende yine insandır. “Son yüzyılda, hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme ya da
beslenme dengesizliği, enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve
tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri dünyamızın en önemli çevre
sorunlarını oluşturmaktadır”(Özey,2009:19). Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede
yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak eğitimle
gerçekleşir.
İnsan, yaşadığı mekan üzerinde sürekli hareket halinde olup bir şeyler yapma, üretme ve
meydana getirme çabası içindedir. İnsan-mekan etkileşiminde çevre olumlu ve olumsuz yönde
etkilenir. İnsana bağlı faaliyetler çevreye yön vermekle birlikte çevreninde insanlar üzerinde
yön veren etkileri vardır.
Bilindiği gibi, insanlar ilk zamanlarda doğaya bağlı olarak doğanın sunduğu ölçüde
göçebe halinde, avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını sürdürürken zamanla toprağa bağlı
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faaliyetlere geçerek yerleşik bir hayata geçmiş, tarımsal üretim büyük alanlara yayılmıştır.
Doğal süreçte nüfus artmış, farklı bölgelerde yetiştirilen ürünler önce değiş tokuş yoluyla
sonrada ticari anlamda değerlendirilmiş, diğer doğal kaynaklar fark edilmiş ve endüstrileşme
sürecine doğru bir geçiş yaşamıştır.
İnsan, mekan üzerinde yaşamını devam ettirmesi için ilk zamanlardan itibaren doğaya
bağlı ve doğadan elde ettiği kaynakları kullanmak zorunda kalmıştır. Yaşam için gerekli olan
bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda değişime neden olmuştur. Artan nüfus, gelişen
teknoloji ve endüstri alanında yenilikler meydana getirdiği gibi kullanılan enerjinin de
artmasına neden olmuştur. “Petrol, yeni yeni tüketim sahaları bulmuş ve bazı sahalarda eşsiz
bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmıştır”(Tanoğlu,1971:254). “Kömür ile demirin ahenkli
işbirliği sonucu gerçekleşen endüstri devrimi, dağınık ve ağır tempoyla çalışan atölyeler
devrine son vermiş ve yeni bir dönem başlatmıştır”(Karabulut,1999:11). Hiç kuşkusuz bu
insanlık tarihi için önemli bir gelişmedir. İnsan, mekan üzerinde yaşamını devam ettirmesi için
ilk zamanlardan itibaren doğaya bağlı ve doğadan elde ettiği kaynakları kullanmak zorunda
kalmıştır. Yaşam için gerekli olan bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda değişime
neden olmuştur. Bu çeşitliliğe bağlı olarak enerji ihtiyacı ortaya çıkmış ve fosil yakıt kullanımı
artmıştır. 1700 lü yıllarda başlayan ve hızlı bir atılım içine giren sanayi faaliyetleri geçen her
yılda canlanmaya başlamış, kullanılan enerji artmış ve çevre zarar görmeye başlamış ve doğada
oluşan sorunlar arttıkça insana yönelik sağlık sorunları da görülmeye başlamıştır. Zamanla
çevre kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır.
Endüstrileşmeye bağlı olarak katı atıklar, gazlar ve sıvı maddeler olduğu gibi havaya,
suya ve toprağa karışmaya başlamıştır. İnsanın doğal ve sağlıklı çevresi bozulmaya ve
hastalandırmaya başlamıştır.
Endüstri için gerekli olan enerji hiç kuşkusuz ki, o dönemde tamamen fosil yakıtlar
olarak bilinen ve doğanın tahribiyle çıkarılan enerji kaynaklarıydı. Üretim için kullanılan bu
yakıtlar filtresiz bacalarla havaya karışmakta doğrudan doğal ortama asit yağmurları şeklinde
dönmekteydi. “Fosil enerji kaynaklarının daha az tüketilerek, kullanılabilirlik süresinin
uzatılması, bir taraftan enerji olarak daha uzun müddetle değerlendirilmeye devam etmelerine,
diğer taraftan da bu yakıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarının azalmasına neden olacağı gibi,
daha uzun süreyle sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde kaynağı olarak kullanılmalarına da
olanak sağlayacaktır”(Akova,2008:198).

3.2. Değerlendirme
Çevre bilinci ve koruma duygusu yüksek şekilde yapıldığında başarılı ve devamlılığı
olan turizm, gelişir ve sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet olur. Böylece turizm bölgesinde
yaşayanlar için istihdam sağlanır, işyeri sahipleri para kazanır, yatırımcılar çoğalır ve hizmet
sektörü gelişir. Sonuç olarak ekonomide hareket başlar, dış turizmle gelen dövizle ekonomi
büyür ve milli gelir artar.
Çevrenin korunması yerel anlamda önemli olduğu gibi devletlerin de asıl politikaları
içinde olmalıdır. Çevre konusunda yasal düzenlemeler devletlerin temel ilkesi olmasına rağmen
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toplumsal yaklaşım ve bilinçlenme de önem taşımaktadır. Ayrıca tarihi ve kültürel değerlere
bakış ve onlara karşın koruma politikaları geliştirilmelidir. Kuşkusuz bu bilinçlenme tek taraflı
olmamalı diğer taraftan ekoturist/turistlerin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri ve
çevre korumanın önemi tam olarak sağlanmalıdır. Böylece çevre, tarih ve kültürel anlamda
oluşacak çift taraflı bilinç, çevre konusunda yeteri kadar ilgisiz olan vatandaşlar da hedefe ortak
edilmelidir.
Sürdürülebilir turizmin yapılabilmesi ve geleceğe taşınması için doğa bilinci yeni
nesillerin anlayabileceği diğer bir ifadeyle kavrayabileceği yaşta eğitimle birlikte verilmelidir.
Ayrıca bu tür turizmin gelecekte ekonomik sigortalardan biri olduğu ayrıntılı olarak
işlenmelidir.
Çevrenin sadece turizm faaliyetleriyle bozulmayacağını diğer ekonomik faaliyetlerle de
olumsuz yönde değişeceği bilinmeli ve gelecek nesillere çok iyi aktarılmalıdır.
Toplumların gelişmesi ve değişmesinde turizmin çok etkili olduğu bilinmelidir.
Turizmin hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel açıdan önemi ele alınmalı ve
değerlendirilmelidir.
Doğal çevrenin sürdürülebilir turizmin en önemli hammaddesi olduğu ona göre
işlenmesinin bilinci toplumun her aşamasına benimsetilmelidir.
Uygulanabilir turizm politikaları sürdürülebilir nitelik taşımalıdır.
Etkisel dokunuşlar orijinal özelliği bozacağından devamlılığı ortadan kaldırabilir.
Sürdürülebilir turizmin yapıldığı doğal ortamın özelliği değiştirilmemelidir.
Kamu spotu uygulamalarıyla sürdürülebilir turizmin önemi çok iyi anlatılmalıdır.
Sürdürülebilir turizm konusunda bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için gerekli yardım
ve teşvikler tüm kamu ve kurumlarınca desteklenmelidir.
Ekonomik yönden ve çevresel anlamda sürdürülebilir turizmin uygulandığı alanlarda
yaşayan halkın, yatırım yapan ve işleyenlerin ve devletlerin tutum ve davranışları izlenmeli ve
kontrol mekanizmaları kurulmalıdır.
Tüm faaliyetlerde olduğu gibi turizmin gelişmesi ve sürdürülmesinde eğitimin büyük
rolü vardır. Eğitimin ilk aşamasından itibaren çevrenin önemi ve turizm konusunda bilgiler
verilmelidir.
Her turizm bölgesinin bir taşıma kapasitesi olduğundan bu konuda siyasi güçlere dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde çevresel bozulmalar çok çabuk ortaya çıkar ve tahribat hemen fark
edilir. Bunu önlemek turist sayısına belli kota koymak sürdürülebilir turizm için son derece
önemlidir.
Turizm işletmeleri yaptıkları ve verdikleri tüm hizmetlerde geleceği düşünerek hareket
etmelidir. Hizmet çeşitlerinde kullandığı gıda, içecek, enerji, su, ve demirbaş ürünlerinde
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ihtiyaçları doğrultusunda gerekli maliyet ve kullanımlarda turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir
şekilde olması yönünde hareket etmelidir.
Hem turizm işletmeleri hem de turistler çevreye önem vermeli ve duyarlı ve bilinçli
çevre anlayışı her iki taraf için de öncelik olmalıdır.
Yaban hayatı ve doğal çevrenin bozulmaması için ateş yakma olaylarının
sınırlandırılması ve kontrol altında olması önemlidir. Hayvanların beslenmesi doğal hayattan
sağlandığı için beslenmelerine yönelik müdahaleler yaban hayvanlarının yaşamlarına karışılmış
olur. Yaban hayatına yapılan her müdahale yaşamı etkilediğinden olumsuz sonuçlar ortaya
çıkarmaktadır. Yaban hayat konusunda araç trafiği ve bunların çıkardığı ses ve egzost gazları
da sıkıntılar oluşturmaktadır.
Başta işletme yöneticileri olmak üzere ulusal ve uluslararası sivil kuruluşlar, yerel
yönetimler, bakanlıklar ve merkezi hükümetler çok önemli ekonomik faaliyet olan turizm
konusunda devamlılığın sağlanması yani sürdürülebilirliğin olması yönünde çalışmalıdır.
Koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak turizm faaliyetlerinde sürdürülebilir olma
amaç olarak belirlenmeli ve benimsenmelidir. Turizm-çevre ve sürdürülebilirlik ilkesi
ölçeğinde uyulması gereken prensipler, tutum ve davranışlar gelecek düşünülerek çevre ve
ekonomik anlamda belirlenmelidir.
Doğaya yönelik turizm olanakları giderek artmakta ve çeşitlenmektedir. Ne tür olursa
olsun bu turizm faaliyetlerinin amacı para kazanmakla birlikte çevreye olan zararlarının da en
aza indirmekle birlikte çevre üzerindeki olumlu etkilerini de en üst düzeye çıkarmak olmalıdır.
Turizm pazarlaması ve planlanmasında çevre odak noktası olmalı ve turizme katılan
tüm cephelerin bu konuda bilinçlendirilerek yapılmalıdır.
Turizm alanlarında başta bölge halkı olmak üzere toplumda ve turistlerde çevre
bilincinin geliştirilmesi gerekir. Bu bilinci sağlamak için evrensel dillerle yazılmış tabelalar ve
bilgi içeren afişler turistleri okuyacağı şekilde hazırlanmalıdır.
Dünyada turizm alanlarında turizm-sürdürülebilirlik ve çevre konusunda doğal çevre
bileşenleriyle uyumlu doğa ile barışık turizm faaliyetleri amaçlanmalıdır.
Ekoturizmin doğayla çok yönlü ilişkisi olduğundan her bakımdan doğayla bir bütünlük
içinde olmalı ve potansiyel ekoturizm için kullanılmalıdır.
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Uygulamalar
Sürdürülebilir turizm alanları ele alınmalı ve incelenmeli
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Uygulama Soruları
Turizm ve rekreasyon faaliyetleri içinde hangi koruma alanlarını gördünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Koruma alanlarına olan baskıların ayrıntılı olarak ele alınması, bu tür alanlarda
gerçekleştirilecek turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin prensiplerinin belirlenmesi bakımından
önemlidir. Modernleşme projesi olarak adlandırılan toplumsal değişim projesinin temel
ekonomik ve politik sistemi kapitalizmdir. Bu bağlamda ekonomik faaliyet olarak yapılan
turizmin sürdürülebilirliğinin önemi ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Beşeri faaliyetlerin doğal alanlara zarar vermesi önemli ekonomik faaliyet olan
turizme ve geleceğine de etki ederken sıcaklık, yağış ve nem oranlarında meydana gelebilecek
hem çevre hem de turizmde devamlılığı sağlamaz.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2)

Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm kaynaklarından biridir?

a) Termaller
b) Antik kentler
c) Müzeler
d) İnanç Turizmi
e) Kongre Turizmi
3) “Günümüzün çok turist çeken büyük ekonomi oluşturan gelişmiş ülkeleri doğayı
tahrip etmemiş aksine doğayı korumuşlardır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) . Aşağıdakilerden hangisi Resort turizm olarak bilinen turizm türünün diğer adıdır?
a) Ekoturizm
b) Macera Turizmi
c) Plaj Turizmi
d) Kongre Turizmi
e) Eğitim Turizmi
5) “Turizm-çevre ve sürdürülebilirlik olgusunun yaşaması için taşıma kapasitesi ve
ekoloji ilişkisinin bozulmadan devam etmesi gerekir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Aşağıdakilerden hangisi çevrenin aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan
sorunlardan biri değildir?
a) Gelir kaybı
b) Sosyal ve kültürel çelişki
c) İstihdam fazlalığı
d) Yatırımların değer kaybı
e) Sürdürülebilir ekonominin sağlanması
7)
I.

Sosyal

II.

Kültürel

III.

Ekolojik

IV.

Ekonomik

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir
olması için önemlidir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV
8) Coğrafi ekolojinin, ortamla ilgili sorunların tespitinde ve çözüm üretilmesinde
eskiden beri hangi bilim dalının yakın ilgisini zorunlu kılmıştır ?
a) Biyoloji
b) Coğrafya
c) Ekoloji
d) Zooloji
e) Botanik
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9) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir turizmin yapılabilmesi için ortaya atılan
çözüm önerilerinden biri değildir ?
a) Kamu spotu uygulamalarıyla sürdürülebilir turizmin önemi çok iyi anlatılmalıdır.
b) Uygulanabilir turizm politikaları sürdürülebilir nitelik taşımalıdır.
c) Turizm pazarlaması ve planlanmasında çevre odak noktası olmalıdır
d) Turizme katılan tüm cephelerin bu konuda bilinçlendirilerek yapılmalıdır.
e) Ekonomi odaklı projeler geliştirilmelidir.
10) “Toplumların birbirlerini karşılıklı olarak etkilemelerinde, bazı sorunlar meydana
gelebilmektedir. Genelde turistik hareketlere katılanlar ile ziyaret edilen yerlerin insanları
arasında dil farklılıklarından kaynaklanan sorunlar doğmaktadır.” İfadesi Doğru mu yanlış mı ?
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)a,

2)a, 3)b, 4)a, 5)a, 6)e,

7)e, 8)b, 9)e,

10)a
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4. EKOTURİZMİN DİĞER TURİZM TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİ VE ÇEVRE
ETKİLEŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Ekoturizm Kavramına Genel Yaklaşım
4.2 Ekoturizmin Tanımı ve Özellikleri
4.3. Ekoturizmin İlkeleri
4.4. Ekoturizmin Diğer Turizm Türleri ile Karşılaştırılması
4.5. Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm İlişkisi
4.6. Ekoturizm ve Çevre Etkileşimi
4.6.1. Ekoturizmin Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
4.6.2. Ekoturizmin Sosyo-Kültürel Çevre Üzerinde Yaratabileceği Olumsuz etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekoturizmin tanımı ve özellikleri nelerdir?
2) Ekoturizmin ilkeleri nelerdir?
3) Sürdürülebilir turizm ve ekoturizm ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ekoturizmin tanımı ve
özellikleri
Ekoturizmin ilkeleri
Sürdürülebilir turizm ve
ekoturizm ilişkisi

Kazanım
Ekoturizmin tanımı ve
özellikleriyle ilgili bilgi
edinmek
Ekoturizmin ilkelerini
inceleyebilmek.
Sürdürülebilir turizm ve
ekoturizm ilişkisini
ele alıp kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, düşünerek,
tartışarak
Okuyarak, düşünerek,
tartışarak
Okuyarak, düşünerek,
tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Ekoturizm



Sürdürülebilir Turizm



Ekoturizm ve Çevre
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Giriş
Ekoturizm, günümüzde ulaştığı boyutları itibariyle bir çok ülke için önemli bir endüstri
haline gelmiştir. Bu sebeple önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Bu bölümde
ekoturizmin önemi ve çevreyle ilişkisi üzerinde durulacaktır.
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4. EKOTURİZMİN DİĞER TURİZM TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİ VE ÇEVRE
ETKİLEŞİMİ
Ekoturizm, doğa tabanlı turizm içinde yer almakla birlikte macera turizmi ya da doğa
sporlarına yönelik rekreasyon faaliyetlerinden farklı özellikler taşır. Son yıllarda ekoturizme
yönelik ürünler sunduğunu iddia eden çok sayıda tur operatörü ve işletmeler ortaya çıkmakla
birlikte, bunların ne kadarının gerçek bir ekoturizm ürünü sundukları tartışmalıdır.
Ekoturizmin tanımı konusunda tam bir birlikteliğin sağlanamaması ve bu terimin moda
bir pazarlama terimi olarak kullanılması bu tartışmaları artırmaktadır. Ekoturizm de diğer
turizm türleri gibi planlı ve kontrollü olarak geliştirilmediği taktirde çevre üzerinde olumsuz
etkilere yol açabilecektir. Bu nedenle ekoturizmin çevre üzerindeki olumlu etkilerini en üst
düzeye çıkaracak ve muhtemel olumsuz etkilerini ise en düşük seviyeye indirecek bir
gelişmenin sağlanması ekoturizmin başarısı açısından kaçınılmazdır.

4.1. Ekoturizm Kavramına Genel Yaklaşım
Ekoturizm, turizm endüstrisi içinde hızla gelişen bir turizm türü olarak dikkat
çekmektedir. Özellikle uluslararası talebin yapısındaki değişiklikler, artan eğitim seviyeleri ve
çevre konularına karşı artan ilgi ve bilinç ekoturizm seyahatlerine olan talebi arttırmaktadır.
Ekoturizm kavramının ortaya çıkması oldukça yeni sayılmakla birlikte bu turizm türü
kapsamında sayılan faaliyetler çok uzun zamandan beri yapılmaktadır. Ekoturizm, getirdiği
ilkelerle doğal alanlara ve hassas ekosistemlere yönelik olarak gerçekleştirilen bu faaliyetleri
bir disiplin altına alması bakımından büyük önem taşımaktadır. 2002 yılının Birleşmiş
Milletler tarafından “Uluslararası Ekoturizm Yılı” olarak ilan edilmiş olması ekoturizmin
taşıdığı önemin bir göstergesidir.
Ekoturizm kavramı kökeni Yunanca oikos (ev) ve logos (kelime)'a dayanan,
organizmalar ve onların çevresi ile ilişkilerini inceleyen ve bilimsel olarak ekoloji olarak
adlandırılan kelimeden ortaya çıkmıştır. İnsan diğer organizmalar gibi çevresi ile etkileşim
halindedir. Ekoloji doğal olarak biyolojik toplulukların korunması kadar, yerel kültürlere,
saygıyı da gerektirmektedir. Buradan hareketle ekoturizm, ev sahibi bölgenin farklı
özelliklerinin en az hasar görmesini sağlayacak ziyaret tekniklerini ifade eder.
Turizm ile korumacılık fikrini birleştiren argüman ilk defa Budowski'nin 1976
yılındaki “Turizm ve koruma: karşıtlık, birlikte var olma ya da ortak yaşama” isimli
makalesinde görülmüştür. Bununla birlikte ekoturizm teriminin kullanımına 1980'li yılların
sonlarında rastlanabilmektedir. Kitle turizminin doğal alanlarda neden olduğu olumsuz etkilere
karşı bir tepkinin ortaya çıkışı, doğadan hoşlanmak kadar aynı zamanda onu koruyan doğa
tabanlı turizm fikrini gündeme getirmiştir. Ekoturizm kavramı doğal çevrenin ve dolayısıyla
çevre kalitesinin korunmasının öneminin anlaşılması ve bu yöndeki artan ilginin
yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak gelişme göstermiştir.
Doğal çevreyi ziyaret ederek yüksek kalitede bir deneyim sağlamak ve aynı zamanda
onun zararlı etkilerinden çevrenin korunması fikri şimdi kabul edilmekte ve pazarlanmaktadır.
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Sonuç olarak 'eko' terimi ile birleştirilerek olumlu bir imajı çağrıştıracak olan ekoloji, ekesistem, ekosfer gibi bir kavram turizm aktivitesi ile birleştirilerek çok popüler olan yeni bir isim
ortaya çıkarmıştır. Tarihsel olarak ekoturizm teriminin 1983 yılında Ceballos-Lascurain
tarafından ilk defa ortaya çıkarıldığına inanılmakla birlikte, literatürde 1978'li yıllardan
önce görüldüğünü ileri sürenler de vardır. Burada 1970'li yılların ortalarında Kanada
Hükümeti tarafından başlatılan ekotur programlarında bu terime rastlanmaktadır. 1976
ve 1982 yılları arasında bastırılan ekotur rehberleri ve broşürlerinde ekoturizm
tanımlanmamakla birlikte, bu kaynaklarda ekoturla ilgili bilgiler verilmektedir. Yine Ashton
(1993) ve Higgins (1996) bu terimin ilk defa literatürde 1978 yılında Kenton Miller tarafından
kullanıldığını belirtmektedir.
Bir başka referans olarak Mathieson ve Wall (1982)'un 'Turizmin Etkileri' adlı kitabı da
ekoturizmi içermektedir. Bir başka örnekte Hetzer (1965) muhtemelen ekoturizm terimini
ilk gündeme getiren kişidir. O, “alternatif ve sorumlu turizm için önerilerinde çevresel
korumanın belirtilen dört önemli unsurunu en iyi ekolojik turizm (eko turizm) temsil
etmektedir” şeklindeki ifadesiyle ilk defa ekoturizm terimini kullanmıştır.
Ekoturizm, sürdürülebilir olmayan madencilik, yoğun tarım faaliyetleri, ağaç kesmeye
dayalı faaliyetler gibi potansiyel ekonomik gelişmelerin yerine, özellikle nüfus artışının yoğun
olduğu çevresel şartların kötüleştiği Latin Amerika, Afrika, güney Asya ve doğu Asya gibi
bölgelerde önemli bir alternatif olarak önerilmiştir. Buna karşın Kafkaslarda halen bir
kötüleşmeye rastlanılmaz. Ekoturizm aynı zamanda turizm endüstrisi uzmanları tarafından
sosyal açıdan sorumlu bir davranışı ve çevre bilincini geliştirmek için bir araç olarak sunulan
ve çevre korumaya yönelik faaliyetlerle ekonomik gelişme fırsatları arasında denge kurabilecek
bir yol olarak görülmektedir.

4.2. Ekoturizmin Tanımı ve Özellikleri
Ekoturizmin gerçekten ne olduğu konusunda önemli bir tartışma vardır. Ekoturizm
farklı istekleri olan kişiler için farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle uluslararası kabul
edilmiş bir tanımı yoktur. Ekoturizm alanındaki araştırmacı ve yazarların hemen hepsi
eserlerinde bu fikri paylaşmaktadırlar.
Ekoturizmin tanımı ve temel prensiplerinin ortaya konulması bakımından mevcut
belirsizlik ve karışıklıklar ekoturistlerin davranışlarının tam olarak anlaşılamamasından
kaynaklanmaktadır. Aslında ekoturistlerin davranışları tamamen keşfedilinceye kadar,
ekoturizm kavramının açıklanmasındaki bu güçlüklerin devam edeceği söylenebilir.
Ekoturizm olayını tanımlamak için doğa seyahatleri, doğa tabanlı turizm ve özel ilgi
turizmi gibi bir çok terim kullanılmaktadır. Yine ekoturizmle ilgili kurulabilecek
sürdürülebilir turizm, alternatif turizm gibi 35’in üzerinde terim kullanılmaktadır.
Ekoturizm tanımlarındaki tehlike doğa ile hiçbir ilgisi olmayan turizm şekilleri içinde bu
terimin kullanılması ve onlardan ayrılmamasıdır.

64

Ekoturizmin günümüzde en iyi bilinen ve en çok kabul gören ilk tanımlarından birini
Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (UET) 1991 yılında; “çevrenin korunması ve yerel
halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı
seyahatler” şeklinde yapmıştır.
1990'lı yılların ortalarında dört grup kendi ilgi alanlarına göre farklı amaçlar ekleyerek
ekoturizm kavramının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan ilki olan turizm
endüstrisi ekoturizmi, ziyaretçileri doğal ve kültürel alanlara çekmek için etkili bir pazarlama
aracı olarak görmüştür. İkinci grubu oluşturan ekonomistler tarafından diğer ekonomik
faaliyetlerin yetersiz olduğu alanlarda istihdam sağlamak anlamında görülmüştür. Üçüncü grup
olan korumacı ve kaynak yönetim uzmanları tarafından ekoturizm, koruma programlarını
geliştiren bir eğitim aracı ve programların finanse edilmesinde bir gelir aracı olarak
görülmüştür. Son olarak dördüncü grup turizmdeki gelişmenin olumsuz etkileri üzerinde duran
grup ekoturizmi, turizm kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve gelişmesini arttıracak bir
gereklilik olarak görmüşlerdir. Ekoturizmle ilgili araştırmalara ve gelişmelere bu bakış açıları
da eklendiğinde kavram genişlemektedir.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UDKB) ise, ekoturizmi 1996 yılında şöyle
tanımlamıştır: “Yerel halkın aktif sosyo-ekonomik katılımı sonucunda onlara fayda
sağlayan, düşük seviyede olumsuz ziyaretçi etkisine sahip olan ve korumayı geliştiren
(geçmişte ve günümüzdeki kültürel zenginlikleri), doğanın değerini anlamak ve zevk
almak için nispeten bozulmamış doğal alanlara yapılan çevre açısından duyarlı seyahat ve
ziyarettir”.
Ekoturizmi kaynakların korunması açısından değerli bir araç haline getiren
nedenler şunlardır :
1. Koruma alanlarında verilen hizmetleri ekosistem açısından ekonomik bir değere
dönüştürür.
2. Koruma alanlarının muhafazası ve iyileştirilmesi için doğrudan bir gelir sağlar.
3. Yerel aktörler için doğrudan ve dolaylı bir gelir oluşturarak, yerel toplulukta
korumacılığı teşvik eder.
4. Yerel, ulusal ve uluslararası korumacılık açısından sağlam bir temel oluşturur.
5. Doğal kaynaktarın sürdürülebilir kullanımını geliştirir.
6. Biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikeleri azaltır.
Ekoturizm, korumacılığı geliştiren ve zararlı etkileri asgariye indirmenin en iyi yolunu
arayan doğal çevre temeline dayalı bir turizmi ifade eder. En sade şekli ile vahşi yaşam ve bitki
örtüsünün korunmasına, istihdam ve gelir yaratmaya destek olurken çevre ve yerel kültür
üzerinde en düşük etkiyi yapacağını ileri süren bir endüstridir. Ekolojik ve kültürel hassasiyete
sahip sorumlu bir turizm çeşidi olduğunu iddia etmektedir. Çevresel eğitim ile asgari seyahat

65

konforunu birleştireceğini, yerel flora ve faunanın korunmasına yardımcı olacağını ve yerel
halka sağlayacağı ekonomik teşviklerle yaşadıkları çevreyi korumalarını sağlayacağını öne
sürmektedir. Ekoturistlere yönelik faaliyetler yaban hayatı ve doğal kaynakların aşırı
tüketilmeden kullanılması, işgücü ve finansal yardımlarla bölgenin korunmasına doğrudan
fayda sağlanması şeklinde ziyaret edilen yöreye katkı sağlamaktadır.
Ekoturizm, sadece turizm endüstrinin en hızlı gelişen sektörü değil, aynı zamanda ev
sahibi ülkedeki insanlara toplumsal katılımlı gelişme fırsatları sağlamak ve hassas alanlar ile
tehlike altındaki doğal yaşam alanlarını korumak için umut verici yeni bir yaklaşım olarak
kabul edilmektedir. Buradan hareketle ekoturizm; yerel halka fayda sağlayan, doğal
kaynakların korunmasında ekonomik fırsatlar yaratırken diğer yandan ekosistemin bütünlüğünü
bozmamaya özen gösteren, çevrenin doğal ve kültürel yapısını anlamak amacı ile yapılan bir
seyahat olarak tanımlanmaktadır.
Ekoturizmin temel özelliği, doğadan hoşlanılması kadar aynı zamanda onu
korumayı da desteklemesidir. Bu koruma fikri genel olarak doğal alanlarda eğitimsel
olanakların sağlanmasını da çağrıştırmaktadır. Tanımlar hangi şekilde yapılırsa yapılsın
ekoturizmin amaçlarına ve ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili
yapılan yoğun tartışmalarda doğal kaynak temeline dayalı politikalar izlenmedikçe ekoturizmin
varlığının tehlike altında olacağı ileri sürülmektedir.
Belirtilen tanımlar ve açıklamalar ışığında ekoturizmin özellikleri aşağıdaki
şekilde belirtilebilir;
1. Turist Tipi: Doğal alanlara ve kültürel çevrelere seyahati seven, yerel kültürleri ve
bölgeleri öğrenme ve değerini anlama isteğinde olan kişilerden oluşur.
2. Yer: Genellikle doğal, bazen koruma alanları veya kültürel çekicilikleri kapsar.
3. Faaliyetler: Çevreye en düşük etki ile kaynakların kullanılması ve çevresel eğitimin
desteklenmesine dayanır.
4. Olanaklar: Çevre dostu teknolojilerin ve yerel kaynakların kullanımını gerektirir.
5. Gelişme Yaklaşımı: Ekonomik gelişme ile koruma amaçlarının birleştirilmesine
dayanır.
6. Gelişme Süreçleri: a-) Toplum ve çevre üzerinde en az seviyede olumsuz etkiler
oluşturmalı ve tüm yerel halkı aktif olarak kapsamalıdır.
b-) Yerel topluluğa ekonomik faydalar sağlamalıdır.
Ekoturizm, sürdürülebilir turizmle eş anlamlı olmamakla birlikte, gelecekte turizm
endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsuru oluşturması bakımından aşağıdaki
temel özellikleri de taşımalıdır:
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1. Yerel toplumun bütünlüğünü göz önünde bulundururken ekosistemin korunmasına
katkı sağlamak.
2. Doğal çevrenin taşıyabileceği olanakları ve limitleri göz önünde bulundurmak ve onu
olumsuz etkilememek.
3. Yerel toplumun isteklerine ve gereksinimlerine hassasiyet göstermek.
4. Diğer kültürlerin ve doğal çevrenin daha iyi anlaşılmasına destek vermek.
5. Ev sahibi ülkelere, bölgelere ve topluluklara uzun dönemli faydalar sağlamak.

4.3. Ekoturizmin İlkeleri
Ekoturizm, hassas doğal ve kültürel çevrelere odaklandığı için, çok dikkatli bir yönetimi
gerektirir. İnsanların sayılarında sınırlamalar getirilmesi, aktivite ve olanakların dikkatli bir
şekilde planlanması kaçınılmazdır. Bu hassas bölgelerde faaliyet gösterenlerin kendi etkilerini
hesaba katarak bunu kabul etmeleri gerekmektedir. Kabul edilebilir kullanma limitlerinin
sağlanmasında ulusal ve bölgesel otoritelerin müdahalesi de gerekli olacaktır. Bu konuda ulusal
ve uluslararası standartların geliştirilmesi bir garanti teşkil edecektir. Bu gelişme turizm
endüstrisinin mümkün olduğunca kendi politikaları ile doğrudan katılımını içermelidir.
Yerleşim yerlerinden uzaktaki alanlar ve tropikal bölgeler ekoturizm deneyimleri
açısından uygun destinasyonlar olarak nitelendirilmektedir. Ekoturizmde hedef alanlar hassas
doğal ve kültürel çevreler olduğu için ekoturizm kullanılan ekosistemlerin taşıma
kapasitelerinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Temelini oluşturan doğal ve kültürel
kaynakların taşıma kapasiteleri ve hassasiyeti göz önüne alınarak sınırlamalar yapılması ile
ekoturizm küçük ölçekli olacak fakat pazarın önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Bu tarz bir
gelişme kaynakların korunarak kullanılması, yönetimi ve müşterileri tatmin edecek şekilde
ürünlerin sürekliliğini garanti etmek için gereklidir.
Ekoturizmin ilkelerinin belirlenmesinde temel amaçlarının göz önünde
bulundurulması önem taşımaktadır. Ekoturizmin amaçları aşağıdaki şekilde
belirtilebilir;
1. Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkileri önlemek veya en aza indirmek,
2. Nispeten bozulmamış doğa alanlarında bu faaliyetleri gerçekleştirmek,
3. Bölgenin korunmasına katkı sağlamak,
4. Çevresindeki toplumların yerel ekonomisini geliştirmek,
5. Temelde kaynakları yok etmeyen, doğa sevgisi olan ve çevre bilincine sahip turistler
üzerinde yoğunlaşmaktır.
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Ekoturizm, disiplin olmaktan çok bir fikir olarak gelişme göstermiştir. Bir çok
işletme ve devlet ekoturizmin ilkelerini kendi yapılarına uygun olarak ifade etmekle birlikte,
UET; sivil toplum örgütleri, özel sekter işletmeler, devletler akademisyenler ve yerel
topluluklar ile bir araya gelerek çok katılımlı tartışmaların sonucunda ekoturizmin ilkelerini
aşağıdaki gibi belirlemiştir.
1. Destinasyona zarar verebilecek doğal ve kültürel etkileri en aza indirmek,
2. Çevre koruma bilincinin önemi konusunda ziyaretçileri eğitmek,
3. Yerel gereksinimleri karşılayacak ve yörenin doğası ve kültürü korumaya yönelik
olarak ortaya çıkacak faydaların yaygınlaştırılması için yerel yönetimler ve toplum ile işbirliği
içinde çalışacak sorumlu bir işletmeciliğin önemini vurgulamak,
4. Doğal ve koruma alanlarının yönetimi ve muhafazası için doğrudan gelir yaratmak,
5. Ekoturizm destinasyonu olması düşünülen bölgeler veya doğal alanlar için ziyaretçi
yönetim planlarının ve turizm gelişme alanlarının düzenlenmesi gereğini ortaya koymak,
6. Etkilerin değerlendirilmesi ve olumsuz olanların en aza indirilmesi için uzun dönemli
kontrol programları kadar, sosyal ve çevre temeline dayalı çalışmaların kullanılmasını teşvik
etmek,
7. Özellikle doğal ve koruma alanlarının içinde ve çevresinde yaşayan toplulukların,
yerel işletmelerin ve ev sahibi ülkenin ekonomik faydalarını arttırmak için çaba göstermek,
8. Araştırmacıların yerel halk ile işbirliği içinde belirledikleri çevresel ve sosyal kabul
edilebilir değişim sınırlarını aşmayacak bir turistik gelişmeyi sağlamak,
9. Petrol kaynaklarının kullanımını azaltacak, yerel bitki örtüsü ve yaban hayatını
koruyacak şekilde doğal ve kültürel çevre ile uyumlu bir alt yapının geliştirilmesini temin
etmektir.
Ekoturizm, turizmin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ile ilgili olarak sürdürülebilir
turizmin ilkelerini kapsamakla birlikte, bu kavramdan farklı olarak bazı özel ilkeleri de
içermektedir. Bu ilkeler şunlardır:
1. Doğal ve kültürel mirasın korunmasına aktif olarak destek sağlamak,
2. Ekoturizm planlaması, gelişimi ve faaliyetlerine yerel toplumun katılımını sağlamak
ve onların refah seviyelerini arttırmak,
3. Destinasyonun doğal ve kültürel mirasının ziyaretçilere anlatılmasını sağlamak,
4. Küçük gruplar için düzenlenen organize turlar kadar, bağımsız olarak seyahat eden
ziyaretçilere de iyi olanaklar sunmaktır.
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4.4. Ekoturizmin Diğer Turizm Türleri ile Karşılaştırılması
Kontrolsüz gelişen kitlesel turizm hareketinin çevre üzerindeki tahribatları karşısında
ekoturizm, sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir.
“Ekoturizmin kitle turizminin ekolojik ve sosyo-ekonomik olumuz etkilerini azaltıp, çevresel
eğitim, korumacılık ve yerel toplumun refahını birleştirerek sürdürülebilir gelişmeyi
sağlayacağı anlamını taşıdığı düşünülmektedir”. Ekoturizm, küçük ölçekli ve yerel kontrole
dayalı olarak, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak için
toplumsal gelişmeyi ön plana çıkarmaktadır. Bu açıdan kitle turizmine önemli bir alternatif
olarak görülmektedir.
Ekoturizm yoğun kontrolün olduğu uzun dönemli sürdürülebilir planlamanın
araçlarından biridir. Kitle turizminde aşırı yabancı yatırım ve mülkiyetin sermaye kontrolü
yoktur. Toplumsal katılımlı ekoturizm, aşırı gelişmenin kontrolü ve ne tür bir gelişmeyi tercih
ettiklerinin kararını ev sahibi ülkeye bırakmak için çaba harcar. Ekoturizm yerel ekonomiye
fayda sağlamayı ve gelirlerin bir bölümünü ekosistemin bütünlüğünün korunması için
kullanılması gereğini vurgular. Eko sadece ekolojik koruma değildir. Aynı zamanda eşit olarak
dağıtılması umulan faydaları ifade eder.
Kitle turizmi çevre üzerinde tahrip edici bir potansiyele sahipken, ekoturizm flora,
fauna, habitat ve yaban hayatına zarar vermeden ekosistemin korunmasını teşvik eder.
Turizmin sürdürülebilir gelişmesi için bütün kaynakların verimli kullanımının devamını da
sağlar. Kitle turizmi öncelikle turistlerin gereksinimlerinin tatminine yönelikken, ekoturizm
tüm kaynakların uygun kullanımını vurgulayarak toplumun ekonomik, sosyal, kültürel
gereksinimlerinin karşılanması ile toplumun gelişmesini ön plana çıkarır. Ekoturizmin de
olumsuz etkileri olmasına rağmen yerel kaynaklar üzerindeki bu etkiler en az seviyede görülür.
Kitle turizmi genellikle büyük ölçekli olup, batı ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere
doğru bir turist akışını kapsar. Bu durum yerel toplumu geniş ölçüde etkiler ve onu küresel bir
kapitalist ekonomi içine sokar. Ekoturizmin gelişmesi yerel bilgi, materyal ve işgücünün
kullanımını teşvik eder. Yerel uzman ve işgücünün kullanılması topluma finansal bir fayda
sağlar ve yerel ekonomide yüksek bir çoğaltan etkisi yaratır. Üstelik aşırı yabancı yatırımlara
direnç gösterir ve ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel taşıma kapasitesi sınırlarını belirler.
Ekoturizm, yerel yaşam tarzları, yerel toplumun ekonomik refahı ve değerlerini ön plana
çıkararak yerel kimliği, kendi kendine başarma duygusunu ve bunlarla gurur duymayı geliştirir.
Kitlesel olarak ortaya çıkan geleneksel turizmde yatırımcıların ana amacı kar
maksimizasyonu iken, turistlerin ise hoşça vakit geçirmek ve eğlenmektir. Fiyat, yerel turistik
aktiviteler ve bu aktivitelerle turistler arasındaki bağın oluşturulmasında teşvik edici ana
unsurdur. Turizmden fayda sağlayan turistler ve yatırımcılar, turistik aktiviteler sonucunda
ortaya çıkan çevresel sorunların çözümüyle ilgili maliyetlere katlanmazlar. Turizm, kültürel ve
diğer kaynakların sergilenmesi temeline dayalı bir aktivite olarak görülmektedir.
Ekoturizm; ekonomik, sosyal ve estetik değerleri ortaya çıkartırken öte yandan çevresel
kaynakların sürdürülebilirliğini ve tatmin edici bir karlılığı hedefler. Ekoturistler
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destinasyona sadece eğlenmek için değil aynı zamanda doğadan hoşlanmak için gelirler.
Aralarındaki uzlaşma sayesinde sadece yatırımcılar ve turistler değil aynı zamanda yerel
yönetimler ve yerel halk da turizmden fayda sağlar. Turizmin olumsuz etkilerinin
giderilmesinde turistler ve yatırımcılar maliyetleri paylaşırlar. Bu katkıları nedeniyle
ekoturizm, çevrenin ve kültürün korunmasını başarabilmek için önemli bir araç olarak
kullanılabilir. Ekoturizm, bölgenin gelişme amaçları ve özelliklerine, çevresel ve kültürel
kaynaklarının analizine dayalı olarak sürdürülebilirlik çerçevesinde dikkatli bir
planlamayı gerektirir. Bu nedenle ekoturizmin gelişmesi kısa sürede olmaz.
Ekoturizmin belirtilen olumlu etkilerine rağmen birçok ülke kitle turizmini teşvik
etmekte olup, bundan vazgeçmek için bir teşebbüste bulunmayacaktır. Çünkü bu faaliyet alanı
ilgili bir çok grubu kapsamaktadır.
Ekoturizm gelişmekle birlikte bütün turistler ekoturizm deneyimleri aramayacaklardır.
Kitle turizmi için bir talep daima olacaktır ve onun faydaları olumsuz etkilerinden ağır
basabilir. Ekoturizm eğer dikkatli planlanır ve yönetilirse, kitle turizminin neden olduğu bazı
problemlere çare olabilir ama onun yerine geçemez.
Kitle turizmi ile ilişkisi belirtilen ekoturizm diğer bir çok turizm türleri ve çevre
yönetimi ile ilgili görüşlerle de ilişkilendirilmektedir. Örneğin macera turizmi ekoturizmin bir
şekli olarak görülmekle birlikte, olumsuz çevresel etkilere yol açabilecek yüksek risk oranına
sahip bulunmaktadır.
Ekoturizm aynı zamanda vurguladığı ilkeler, planlama ve yönetim açısından
sürdürülebilir gelişme yapısı ile de uyumlu görülmektedir.
“Yeni bir turizm alanı olarak ifade edilen ve alternatif turizm, spor, aktivite ve özel ilgi
turizmine kadar uzanan ekoturizm, bunların bir parçasıdır”. Bununla birlikte ekoturizm,
ziyaretçilerin sorumluluklarını belirleyen ve en az olumsuz etki yapacak seyahat felsefesini
taşımaları açısından alternatif turizm, etiksel turizm, eğitici turizm, sorumlu turizm
terimleri ile birleştirilmektedir.
Ekoturizm; macera, kültür ve doğa turizminin bir karması olarak çok geniş deneyimleri
kapsamaktadır. Turizmin bir alternatif şekli olarak önerilen ekoturizm, doğa tabanlı turizmin
bir alt grubunu oluşturur ve nispeten bozulmamış bazı doğal olaylardan doğrudan hoşlanılması
ile ilgilidir.
Doğa tabanlı turizm geniş anlamda macera turizmi, ekoturizm ve çeşitli açılardan kırsal
ve kültürel turizm gibi bir çok turizm deneyimlerini kapsar. Ekoturizm ise; yerel toplumun,
ekonominin, kültürün ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak bir yol olarak doğal
çevrenin korunması gereğinin anlaşılmasına ve doğanın değerinin bilinmesine yardımcı olan ve
şehir merkezlerinden uzaktaki alanlardaki deneyimlerle ilgilidir. Ekoturizmin bu özelliklerinin
hepsi doğa ile ilgili turizm aktivitelerinin tümü için doğru değildir. Bununla birlikte hem doğa
tabanlı turizm ve hem de ekoturizm doğal kaynaklara bağımlıdır.
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Doğa tabanlı turizm, ekoturizm de dahil olmak üzere doğal alanlarda gerçekleşen tüm
turizm türlerini tanımlayan bir sembol olarak yorumlanmakla birlikte, gerçekte ekoturizmle
arasında oldukça farklılıklar vardır. Ekoturizm doğal ve kültürel çevrenin iyileştirilmesine
katkıda bulunulması bakımından aktif katılımı gerektirir. Aktif katılım, ekoturizmin bir sonucu
olarak parasal katkılar, zaman veya iş gücü girdileri yolu ile bölgenin tamamen gelişmesi
anlamını taşımaktadır. Ekoturizm bulunulan yer veya diğer çevrelere en az olumsuz etkiyi
yapma başarısını geliştirdiği kadar, katılanların çevresel konuları öğrenebilme, eğitim ve
doğanın değerini anlama gibi unsurları da bir araya getirmektedir. Doğa tabanlı turizm ise pasif
katılımlı olarak görülmektedir. Doğal çevre, faaliyetlerden hoşlanmayı arttırır. Üstelik
aktivitelerin çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlamak gibi bir gerekliliği yoktur. Doğa tabanlı
turizm, açık havada yapılan hoşa gidecek aktiviteleri işaret ederken, ekoturizm doğal çevrede
hoşça vakit geçirmenin ötesinde bir deneyimdir.
Ekoturizmin entelektüel ve duygusal özellikleri ile birlikte fiziksel ve zihinsel
deneyimler de sağladığı görülmektedir. Doğa ile ilgili bazı aktiviteler de benzer özellikler
taşımalarına rağmen, onlar genel olarak ekoturizmi farklı kılan sürdürülebilirlik ve eğitim
unsurlarına sahip değildir. Ekoturizm ve doğa tabanlı turizm arasındaki bu farklılık çoğu zaman
açıkça tanımlanmaz ve birlikte kullanıldığı bir çok alan mevcuttur. Bütün kriterleri karşılayan
gerçek ekoturizm deneyimi nadiren mümkün olabilir. Bu yüzden ekoturizm terimi çok dikkatli
kullanılmalı ve sınırları daha açık bir şekilde belirleninceye kadar aktiviteler, çevreye duyarlı
veya doğa ile ilgili şeklinde ön plana çıkarılmalıdır.
Evrenin korunmasına önemli bir katkı sağlamadığı sürece ne doğa turizmi ne de macera
turizmi ekoturizmle özdeşleştirilemez. Hızla yaygınlaşan bu turizm türlerinin doğal alanları
tehdit ettiği gerçeğinin farkına varılmasıyla birlikte, ekoturizm kaynakların korunmasını
sağlayacak bir turizm türü olarak oluşturulmuştur.
Ekoturizm olduğunu iddia eden bir çok turizm aktivitesi olmasına rağmen, bunlar
biyolojik çeşitliliğin korunmasına ölçülebilen olumlu katkılar sağlamadıkça bir ekoturizm
faaliyeti değildir. Diğer turizm türleri yeşil, topluma dayalı veya sürdürülebilir olarak ifade
edilebilir fakat ekoturizmin ana amacı biyolojik çeşitliliğin korunması olmalıdır.
Belirtilen turizm türleri de dahil olmak üzere ekoturizm diğer bütün turizm türlerinden
farklıdır. Çünkü ekoturizm, sadece çeşitli boş zaman aktivitelerine odaklı olmayıp, aynı
zamanda hem turistler hem de turizm endüstrisinin sorumlulukları ve turizmin etkilerine
odaklıdır. Ekoturizmin hem yerel ekonomiye fayda sağlaması hem de doğal kaynakları
koruması gerekmektedir.

4.5. Sürdürülebilir Turizm ve Ekoturizm İlişkisi
Turizm endüstrisi içinde sürdürülebilirliği sağlamak için doğa turizmi, macera turizmi,
doğa tabanlı turizm, etik turizm, sorumlu turizm, yeşil turizm, ekolojik turizm gibi çok çeşitli
turizm ürünleri ortaya çıkarılmıştır.
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Ekoturizm dünyanın kabul ettiği sürdürülebilir ve global ekolojik uygulamalar
sonucunda önemli bir gelişme kaydetmiştir. Turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılması bilincinin gelişmesi ile birlikte doğa ile ilgili unsurları içeren seyahatler ekoturizm
seyahatlerine olan talebi desteklemiştir.
Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Kimi zaman
sürdürülebilir turizmle eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte ekoturizm, sürdürülebilir turizm
şekillerinden biridir. Ekoturizm gibi iş seyahatleri, kıyı turizmi, kırsal, macera turizmi gibi
diğer turizm türleri de sürdürülebilir olmalıdır. Örneğin doğa tabanlı bir çok turistik faaliyetin
ekoturizm olarak adlandırılmaması, sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun olmamasından
kaynaklanmaktadır. Diğer turizm türlerinde olduğu gibi ekoturizm de sürdürülebilirlik
ilkelerine uygun olmadan geliştirildiğinde, sürdürülebilir olmayan bir turizm türüne
dönüşebilir. “Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi turizm endüstrisinin tüm bölümleri için
gerekli iken, konu ekoturizm olduğunda bu bir zorunluluktur. Buna rağmen dünyanın
bir çok yerinde doğal çevrenin varlığını tehdit eden sürdürülebilir olmayan ekoturizm
uygulamaları görülmektedir”. Böyle bir durumda bu turizm türünün ekoturizm olduğu
söylenemez. Diğer bir deyişle ekoturizmin sürdürülebilir olmayan bir şekli düşünülemez.
Çünkü ekoturizm sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak ortaya çıkmış ve sürdürülebilir
turizmin anahtarı sayılan bir turizm türüdür.
Ekoturizm, alternatif turizmin en popüler şekillerinden biridir. Ekoturizm yerel topluma
sağladığı istihdamla, onların çevresel açıdan hassas ekosistemlerdeki madencilik, ormancılık ve
aşırı otlatma gibi faaliyetlerinde bir değişikliği sağlayabilir. Diğer turizm türleri gibi ekoturizm
de faaliyetlerin aşırı yoğunluğundan dolayı sürdürülebilir olmayan bir gelişme gösterebilir.
Diğer bir deyişle bir bölge dikkatli yönetim stratejileri uygulanmadan ziyaretçilere açıldığında
onun popülaritesi hızlı bir şekilde yükselir. Kitle turizmine benzer şekilde ekoturistlerin bir
bölgeye akışını kontrol eden uluslararası işletmeler ortaya çıkar. Bu durum o destinasyondaki
işletmelerin elde edeceği gelir oranlarını azaltmaktadır. Turizmin ulusal ve bölgesel planlarla
entegrasyonu sağlanmadığı sürece sürdürülebilir bir seçenek olarak ekoturizmin uygulanması
zordur.
Turistik alanlarda yaşayan halka turizmin sosyo-ekonomik faydalarının eşit olarak
dağılması, çevresel kaynakların ve kültürel bütünlüğün sürekliliğinin sağlanması sürdürülebilir
gelişmenin özünü oluşturmaktadır. Ekoturizm sürdürülebilir turizm şartlan ile uyumlu olarak,
çevresel stres faktörleri ve ekonomik faydalar arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Kaynakların
sürdürülebilirliğini sağlamak için uygun şekillerde aktivitelerin geliştirilmesi zorunludur. Bu
yüzden yerel halkın öncelikleri kadar, kaynakların özellikleri ile uyumlu olarak ekoturizmin
gereksinimlerini sağlayacak bir gelişme gereklidir.

4.6. Ekoturizm ve Çevre Etkileşimi
Ekoturizm gelişme gösterdiği bölgelerin fiziksel, ekonomik ve sosyokültürel çevresi ile
çok yönlü bir etkileşim içindedir. Turizmde sürdürülebilir gelişmenin en iyi yolu olarak ifade
edilmekle birlikte, diğer faaliyetlerde olduğu gibi ekoturizmin de çevre üzerinde olumlu ve
olumsuz etkiler yaratacağı açıkbr. Fakat ekosistemin korunması temeline dayalı olarak getirdiği
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ilkelerle ekoturizm, çevre üzerinde en düşük olumsuz etkiye yol açacak bir gelişme
potansiyeline sahiptir. Ekoturizmin çevre ile olan etkileşiminde diğer ekonomik, sosyal,
kültürel ve politik gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ekoturizm
doğal çevre üzerinde çeşitli sorunlara neden olabilirken, diğer endüstrilerin gelişmesi, nüfus
artışı ve ekonomik gelişme bazı durumlarda ekoturizmi tehdit etmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde nüfus artışı ve ekonomik baskılar çoğu zaman insanların koruma alanlarına müdahale
etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliği için su, enerji ve
maden gereksinimleri, baraj, elektrik santralleri yapımı, maden ocaklarının kurulması gibi
amaçlarla koruma alanları tehdit edilebilmektedir.
Ekoturizm çevre üzerinde düşük etkiye sahip ve turizmden elde edilecek gelirlerin
korumacılık için kanalize edilebileceği bir turizm şekli olarak görülmektedir. Bununla birlikte
turizmde özellikle kontrolsüz ve düzensiz aşırı bir gelişme doğal alanları bozabilir ve yaban
hayabna zarar verebilir. Ekoturizm, biri kültürel ve diğeri biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi
olmak üzere iki noktaya odaklanır. Her iki durumda ekoturizm, olumsuz etkiler yaratma
potansiyeline sahip olduğu kadar çözüm üretme potansiyeline de sahiptir.

4.6.1. Ekoturizmin Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
Ekoturizm, hassas ekosistemlerin ve doğal alanların sadece korunması değil aynı
zamanda iyileştirilmesine katkı sağlaması bakımından geliştirilebilecek en iyi turizm şekli
olarak görülmektedir. Ekoturizmin çevre üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin bazı örnekler
şunlardır:
• Kosta Rika'da doğal parkların, biyolojik rezervlerin oluşturulması ile doğal mirasın
doğrudan korunmasını sağlayacak bir ekoturizm endüstrisi gelişmektedir. Bugün ülkenin
toplam arazilerinin % 32,5'ini oluşturan bu alanlar dünyadaki toplam flora ve fauna türlerinin
% 34'ünü barındırmaktadır.
• Meksika' da avcılığın yasaklandığı koruma alanlarında hem hayvan popülasyonları
artmış hem de bu alanların çevresinde av izni verilen bölgelerde avcılar için bir fayda
sağlanmıştır.
Ekoturizmin fiziksel çevre üzerindeki olumlu etkilerinin arttırılmasında sağlayacağı
ekonomik katkılar büyük önem taşımaktadır. Ekoturizmin ortak amacı işletmeler için karlılık,
toplum için iş imkanları ve koruma alanları için gelir sağlanması gibi ekonomik faydalar
yaratmaktır. Ekoturizm özellikle kalabalık bölgelere göre fazla ekonomik gelişme göstermemiş
kırsal bölgelerde yaratacağı iş imkanları bakımından önem taşımaktadır. Bu imkanlar az bile
olsa nüfusun ve alternatif sektörlerin az olduğu topluluklar için önemli olabilmektedir. Bu
ekonomik etki korumacılık için politik ve finansal desteği arttırabilir. Koruma alanları ve genel
olarak doğanın korunması topluma biyolojik çeşitliliğin ve verimli arazilerin muhafazası gibi
birçok fayda sağlar.
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Diğer ekonomik aktivitelerde olduğu gibi ekoturizmin etkileri;
Doğrudan,
Dolaylı
Uyarılmış
olmak üzere 3 grupta toplanabilir.
Doğrudan etkiler, örneğin bir restoranda harcanan para gibi, turizm harcamalarının bir
sonucudur. Restoranın diğer işletmelerden mal ve hizmet girdileri satın alması ile dolaylı
etkiler ortaya çıkar. Buna ilave olarak restoran çalışanlarının maaşlarının bir kısmıyla çeşitli
mal ve hizmetleri satın almaları ile uyarılmış etkiler ortaya çıkacaktır. Restoran eğer mal ve
hizmetlerini bölge dışından satın alırsa bu durumda harcanan bu para dolaylı bir etki yaratmaz.
Aksine yerel ekonomiden dışarıya bir sızıntı yaratır. Ekonomik sektörlerin fazla gelişmediği
küçük alanlarda nispeten daha az dolaylı ve uyarılmış etkiler görülecektir.
Ekoturizmin kayak merkezleri gibi çevresel açıdan hassas alanlardaki kısa dönemli
ekonomik etkileri büyük ölçekli bir gelişmeden daha fazla olmayabilir. Bununla birlikte
ekoturizmin uzun dönemdeki etkileri; doğal çevreyi koruyarak, koruma bilincini geliştirerek,
yerel halkın bir taraftan tarıma dayalı faaliyetlerini korurken öte yandan onlara ilave bir gelir
sağlayarak sürdürülebilir olacaktır.
Tisdell' e göre ekoturizmin gelişme gösterdiği bölgelerde yaratacağı olumlu
ekonomik etkiler şunlardır :
1. Turizmle ilgili olarak oteller, restoranlar, hediyelik eşya satan dükkanlar, seyahat
hizmetleri gibi yöredeki diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunur.
2. Yerel ekonomide çeşitlilik yaratarak, özellikle tarıma dayalı aktivitelerle yeterli
istihdam sağlayamayan yerel halka doğrudan veya dolaylı yeni iş imkanları yaratır.
3. Turistlerden elde edilecek gelirlerle destinasyona ve özellikle yerel halka doğrudan
bir ekonomik katkı sağlar.
4. Yöreye has el sanatları ve yiyecekler gibi yerel ürünlere olan talebi arttırır. Yerel
halka kültürel öğeler taşıyan el sanatları ürünlerini satma fırsatı yaratarak, sağladığı ekonomik
katkı ile aynı zamanda yerel kültürün korunması için bir araç olabilir.
5. Arazilerin marjinal tarımsal amaçlı kullanımını önleyerek, doğal bitki örtüsünü yok
etmeyecek şekilde verimli kullanılmasını teşvik eder.
6. Eğer iyi yönetilirse, koruma alanları ve park yöneticileri için kendini finanse
edebilecek bir sistemi oluşturabilir. Böylece doğal alanların korunmasında bir araç olarak
önemli bir fonksiyonu üstlenebilir.
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Ross ve Wall'a göre ekoturizmin olumlu ekonomik etkileri şunlardır;
1. Turizm gelirlerinin topluma yayılmasını sağlar.
2. Ulaştırma, çeşitli mal ve hizmetlere ulaşabilme, iletişim gibi yerel altyapıyı geliştirir.
Ekoturizmin geliştiği bazı destinasyonlarda belirtilen olumlu ekonomik etkilere ilişkin
somut örnekler şunlardır:
- 1993 yılında Dominik Hükümetinin teşvikiyle Karayıp'liler doğal ve kültürel
kaynaklarının korunması ve ekonomik teşvik sağlaması amacıyla ekoturizmi geliştirmek için
bir yönetim planı oluşturmuşlardır. Bu plan yerel halkın katılımı ile onların kültürü, çevresi ve
yaşam şartlarını geliştirecek şekilde kaynakların yönetimini sağlamıştır. Böylece yerel halk
ürettikleri sepetler, el çantaları gibi el sanatları ve yerel tarım ürünlerinden önemli bir gelir elde
etmeye başlamıştır. Örneğin bir el sanatları işçisi aylık Amerikan Doları gelir elde etmekte ve
Dominika'nın gayri safi milli hasılasına yılda 1000 Amerikan Doları katkı sağlamaktadır.
Ayrıca turizm; yerel halka kendilerine ait mülklerde küçük konaklama olanakları sunmaları,
taksi şoförlüğü, tur rehberliği gibi yeni istihdam olanakları yaratmıştır.
- Diğer başarılı bir örnek olarak gösterilen Küba'da, ekoturizmin ülke genelinde
sağlayacağı istihdam ve diğer ekonomik faydalarla yakın gelecekte başlıca endüstrilerden biri
durumuna geleceği beklenmektedir.
Olumlu ekonomik etkilerine rağmen, ekoturizm gelişme gösterdiği destinasyonlarda
ekonomik bakımdan tek başına yerel toplumun gelişmesini sağlayacak bir endüstri olarak
görülmemelidir. Çünkü ekoturizm diğer yerel ekonomik faaliyetlerin de çevreye zarar
vermeden sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır.
Ekoturizmin ortaya çıkardığı diğer etkiler sosyo-kültürel çevre üzerinde görülmektedir.
Ekoturizm doğal alanlar kadar, bu alanlardaki kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesini
de amaçlamaktadır. Ekoturistler ziyaret ettikleri bölgelerdeki yerel halkın kültürleri ile
yakından ilgilenmektedirler. Turistler ve yerel halk arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda
kültürel değerlerin tanınması ve bunların yaşatılması imkanı sağlanabilecek, böylece yerel halk
sahip olduğu kültürel mirasına sahip çıkacaktır. Bu etkileşim sonunda sağlık, güvenlik ve
eğitim gibi konularda yerel toplumun sosyal refahı olumlu yönde gelişme gösterecek ve yaşam
kalitesi yükselecektir. Ayrıca hem turistler hem de yerel halkın çevre bilincini arttırma
olanakları sağlanabilecek ve özellikle kırsal alanlarda yaratacağı ekonomik fırsatlarla yerel
halkın yaşadıkları alanlardan başka yerlere göç etmelerinin önüne geçilebilecektir.
Bir destinasyonun ekoturistler için popüler olmasıyla, kitle turizmi destinasyonlarında
görülen benzer olumsuz etkilerin ortaya çıkabilme riskinin olduğu konusunda bir çok eleştiriler
yapılmaktadır. Ekoturistlerin aradıkları çoğu çekicilikler dağların zirveleri, Antartika' daki
buzullar veya ekvatoral yağmur ormanları gibi oldukça düşük taşıma kapasitesine sahip hassas
bölgelerdir. Çok sayıdaki turistin bu hassas ekosistemlere zarar vermesi kaçınılmazdır.
Galapagos'ta binlerce ekoturist onları bu yöreye çeken yerel flora ve fauna gibi bir çok kaynağı
tehdit etmektedir. Dikkatsiz bir çok ziyaretçi toprak erozyonlarına yol açmaktadır.
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Nepal gibi bir çok ekoturizm destinasyonunda yeterli atık sistemi olmadığından
ziyaretçiler çevrenin kirlenmesine yol açmaktadırlar. Üstelik bir çok kitle turizmi türü gibi
ekoturizm de çoğunlukla batı ülkeleri kökenli şirketler tarafından kontrol edilmektedir. Bu
yüzden harcanan paraların çoğu destinasyon ülkelerinde kalmamaktadır. Ziyaretçilerin çoğu
kitlesel paket turların bir bölümünü oluşturmamalarına rağmen gerçekte onların seyahatlerinin
büyük bölümü kendi ülkelerindeki şirketlerce koordine edilmekte, onlar seyahat ve
konaklamalarında basit ve temel gereksinimlerinin karşılanmasından memnun olmamaktadırlar.
Örneğin, yağmur ormanlarındaki bir yürüyüşten sonra rahat bir konaklamayı (iyi bir yatak,
yemek, sıcak bir banyo vb.) hak ettiklerini düşünmektedirler.
Ziyaretçiler hem bu aktivitelere katılmak hem de evlerindeki lüksü ve konforu
aramaktadırlar. Sonuçta ekoturizm iyi yönetilmezse kitle turizminin yeni bir türüne dönüşür.
Ekoturizmin genel olarak çevreye duyarlı prensipleri arttırdığı bilinirken, bir çok bölgede onun
insan ve fiziksel çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri de görülmektedir. Bu etkiler çoğu kez
geleneksel turizmin geliştiği bölgelerdeki etkilerle benzerlik göstermektedir. Ekoturizmle
tanışan bölgelerde turizmin olumsuz etkileri fazla görülmez. Bazı durumlarda ise son derece
hassas ve çabuk zarar görebilecek çevreler söz konusudur. Bu durumda turizmin olumsuz
etkileri daha ciddi ve üzücü olabilir. Örneğin, sportif avcılık ve balıkçılık gibi bazı rekreasyon
aktiviteleri bölgenin turizm gelirlerine katkı sağlamasına rağmen çevreye zarar verebilmektedir.
Yerel halk tarafından yapılan avcılık ve balıkçılık bazı ekoturistler tarafından sadece belirli
sınırlarda kabul edilebilir olarak görülmektedir.
Ekoturizm alanlarında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin fiziksel çevre üzerindeki
olumsuz etkilerine ilişkin somut örnekler şunlardır;
- Nepal'de doğa yürüyüşü endüstrisinin hızlı gelişmesi Katmandu'nun nüfusunu
arttırarak yürüyüş yollarının yok olmasına ve kalabalıklaşmaya neden olmuştur. Ayrıca otel
inşası için malzeme ve yemek pişirmede odun kullanımı ormanları azaltmış, seller ve
heyelanlar ortaya çıkmıştır.
- Kenya'da safari faaliyetleri yaban hayatı popülasyonunu, yaşam alanlarını ve
yiyecek kaynaklarını azaltmaktadır. Günümüzde Çita nüfusu yok olmanın eşiğine gelmiştir.
- Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'nda turistlerin bıraktıkları çöpler ayıların yaşam
alanlarını terk etmelerine ve zamansız ölmelerine neden olmaktadır.
- Brezilya kıyı şeridindeki yetersiz kanalizasyon sistemi nedeniyle dereler, göller ve
okyanus kirletilmekte, bu durum yüzme ve balıkçılık için su kaynaklarını güvensiz hale
getirmektedir.
- Filipin ve Maldive Adalarında resort inşaat malzemesi için mercan kayalığı kazısı ve
dinamitlemesi bu hassas alanlara zarar vermekte ve yerel halkın geçim kaynağı olan balıkçılığı
yok etmektedir.
Fiziksel çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan bir başka faaliyete ilişkin
örnek aşağıdaki gibidir:
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Everest Dağı'na maceracı olarak anılan turistlerin rehberli olarak tırmanışları
sonucunda, bu kişilerin arkasında bıraktıkları yaklaşık 2 ton çöpü temizlemek için 1990
yılında Amerika, Rusya ve Çin' den gelen dağcılardan bir ekibe gerek duyulmuştur.
Bu ve benzeri olumsuz örnekler dünyanın değişik destinasyonlarında görülebilmektedir.
Bununla birlikte özellikle koruma alanlarında turizmin genel olarak çevre üzerindeki olumsuz
etkileri şunlardır:
- Ziyaretçi yoğunluğu yaban hayatının yok olmasına, hayvanların davranışlarının
değişmesine, ziyaretçilerin yaşayacakları deneyimlerin ve elde edecekleri faydaların
azalmasına neden olmaktadır.
- Turistik olanakların gelişmesi ile aşın yapılaşma durumu ortaya çıkmaktadır.
- Safariler, balık avlama, sürat tekneleri ile dolaşma gibi rekreasyon faaliyetleri yaban
hayatını rahatsız etmekte ve zarar vermektedir.
- Gürültü, görüntü kirliliği, çöpler doğal alanları, yaban hayatını ve ziyaretçileri rahatsız
edecek ve çevreye zarar verebilecek olumsuz etkilerdir.
- Yaban hayvanlarını besleme, arazi araçtan ile hassas alanlarda dolaşma, hız yapma,
koleksiyon için mercanların, deniz kabukları ve nadir bulunan bitkilerin toplanması çevreye
olumsuz etkiler verecektir.
- Doğal alanlarla ilgili çok önemli bir potansiyel tehlike ise yangınlardır. Özellikle
ormanlık alanlardaki yangınlar her yıl binlerce hektarlık alanı yok etmektedir.
Belirtilen olumsuz etkilerle birlikte hızlı büyüme oranlan, etkilerin uzun dönemde
ölçülme, izlenilme ve belirlenme güçlüğü ve her türlü turizm türünün çevre üzerinde stres
doğuracağı fikrinden dolayı çevresel taşıma kapasitelerinin kötü bir niyet olmaksızın aşılacağı
tehlikesi, ekoturizmin fiziksel çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri olarak
görülmektedir.
Ekoturizmin diğer bir olumuz etkisi ekonomik çevre üzerinde görülebilmektedir. Yerel
halkın ekoturizmden beklediği ekonomik faydaları elde etmesi ekoturizmin başarısı açısından
önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Yerel halk ekoturizmden fayda sağlamazsa muhtemelen
bölgenin doğal kaynaklarının kullanımı konusunda turizm endüstrisi ile rekabet içine girecek
ve temel gereksinimlerini karşılamak için bu kaynaklara yönelecektir. Bu durum kaynakların
sürdürülebilirliği açısından ciddi sorunlar yaratabilir.
Ekoturizmin ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar yaratması konusundaki eleştiriler
aşağıdaki noktalarda yoğunlaşmaktadır:
1. Ekoturizm açısından ilk önemli konu, ekoturizmden elde edilen gelirlerin yerel
ekonomi dışına sızmasıdır. Ekoturistler yeni deneyimler elde etmek için oldukça yüksek
oranlarda para harcarlar, fakat bu paranın büyük bir bölümünü seyahate çıkış noktalarında
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katıldıkları paket turlara ve seyahat masraflarına ayırırlar. Gittikleri destinasyonlarda
harcadıkları para genellikle az olmaktadır. Örneğin, en büyük döviz girdisini turizmden
sağlayan Kenya'da, safari ve plaj turizmine yönelik paket tatillerden elde edilen dövizin
yaklaşık 33-34 gibi büyük bir kısmı ekonomi dışına sızmaktadır. Diğer bir husus; yöredeki
işletmelerin turistlere yönelik gereksinim duydukları mal ve hizmetleri bölge dışından ithal
etmeleri nedeniyle yerel ekonomideki sızıntıların artırmasıdır. Ayrıca ekoturistlerin
ilgilendikleri alanların yerleşim yerleri dışında, basit altyapı ve hizmetlerin gerektirdiği yerler
olmasından dolayı harcamalar bakımından istisnalar dışında yerel ekonomik etkileri de
muhtemelen az olmaktadır.
2. Ekonomik beklentiler açısından yeterli talebin olmaması durumu, hem ekoturizm
alanında yatırım yapan yatırımcıları hem de yerel halkı olumsuz olarak etkileyebilir. Ekoturizm
faaliyetlerinin ekosisteme zarar vermemesi açısından küçük gruplarla ve ziyaretçi sayılarının
sınırlandırılarak gerçekleştirilmesi ekonomik açıdan bir ikilem yaratabilmektedir. “1998 yılında
Nepal'de yapılan bir araştırma, özellikle ekoturizmin geliştiği alanlarda yerel gereksinimlerin
karşılanamadığını göstermektedir. Çünkü ziyaretçi sayıları ile orantılı olarak temel beklentileri
karşılayacak yeterli gelir yaratma olanakları sağlanamamıştır”. Böyle bir durumda ürünlerin
fiyatları arttırılmadıkça yüksek bir gelir sağlanamayacaktır. Diğer yandan zaman içinde tur
operatörleri daha fazla gelir elde etmek için destinasyona yönelik turist sayılarını arttırmak
isteyecekler ve böylece kitle turizmine doğru bir yönelme ortaya çıkabilecektir.
3. Ekoturizmin gelişmesi yerel istihdam olanakları sağlamakla birlikte bazı durumlarda
yeterli deneyim ve niteliklere sahip olmamaları nedeniyle yerel halktan çok az sayıda kişi yerel
turizm endüstrisinde istihdam edilebilmektedir. Bu durum yerel halkın ekonomik
beklentilerini ve ekoturizme katılımını azaltmaktadır.
4. Ekoturizmle ilgili diğer bir ekonomik konu da, özellikle koruma alanlarından elde
edilen gelirlerin yetersiz oluşu veya kendi kendini finanse edecek sistemlerin olmayışıdır.
Bundan dolayı, bu alanların korunması ve geliştirilmesi için bir fon yaratılması önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. “Hükümetler hassas alanların korunmasında duyarsız
kalabilmekte ve ekoturistlerden sağlanan gelirlerin tekrar bu destinasyonlar için kullanılması
konusunda isteksiz davranabilmektedirler”.
UET'na göre ekoturizmin ortaya çıkarabileceği olumsuz ekonomik sonuçlar
şunlardır :
1. Yerel toplumun ekoturizme yönelik beklentilerinin sınırlı olması onların doğal ve
kültürel kaynaklarını koruma konusundaki isteklerini azaltmak gibi önemli bir sonucu da
beraberinde getirmektedir.
2. Yöredeki oteller ve benzeri tesislerin su ve enerji gibi kaynaklan aşın tüketmeleri,
bölgedeki fiyatları arttırmakta, elektrik ve su kesintilerine neden olabilmektedir. Belirtilen
olumsuz etkilerle birlikte ekoturizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin karşılaşabileceği
ekonomik sorunlar da mevcuttur.
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Bu sorunlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Bazı destinasyonlann iklim ve ulaşım şartlan nedeniyle yılın belirli dönemlerinde
ekoturizm için uygun olmaması, ekoturizm işletmelerinde bu dönemlerde atıl kapasiteye neden
olmaktadır.
2. İşletmelerin belirli dönemlerde verimli çalışması istihdam edilen personelin temini ve
kendini geliştirebilme olanaklarını da zorlaştırmaktadır.
3. Ekoturizm işletmelerinin çoğunlukla yerleşim yerlerinden uzak alanlarda kurulması
ve faaliyet göstermesi nitelikli personelin bu alanlarda istihdamını güçleştirebilmektedir.
4. Yerleşim yerlerinden uzakta kurulmuş bu işletmelerin yönetim maliyetleri ve
sorunları da fazla olabilmektedir. Özellikle çeşitli ürünlerin ve malzemelerin tedariki ve taşıma
masrafları yüksek olabilir. Yine iletişim maliyetleri, sağlık ve güvenlik ile ilgili hizmetler ve
gereksinimlerden dolayı işletmeler ekonomik güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Bu işletmeler
özellikle bulundukları bölgenin konumundan dolayı su, enerji ve atık sistemleri ile ilgili temel
altyapı gereksinimlerinin temini konusunda da güçlük çekebilmektedirler. Ekoturizmin fiziksel
ve ekonomik çevre gibi sosyo-kültürel çevre üzerinde de olumsuz etkileri görülebilmektedir.
Ekoturizmin gelişme sürecinde sosyo-kültürel değişimler hem olumlu hem de olumsuz
gerçekleşebilirse de, eğer bir toplum bu sürece dahil edilmemiş ve turizmi benimsememişse bu
durumda genellikle olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

4.6.2. Ekoturizmin Sosyo-Kültürel Çevre Üzerinde Yaratabileceği
Olumsuz Etkiler
Ekoturizmin Sosyo-Kültürel Çevre Üzerinde Yaratabileceği Olumsuz Etkiler
Şunlardır:
1. Festivaller, şovlar, gösteriler gibi kültürel faaliyetlerin bir ticari etkinlik olarak
turistlere sunulmaya başlanması bu değerlerin orijinal yapısını bozmakta ve kültürel
bozulmalara neden olabilmektedir.
2. Ekoturizmin yerel sosyal sistem üzerinde olumsuz etkileri görülebilmektedir. Bu
etkiler; konaklamalar, hizmetler, altyapı gibi yerel olanakların turistlerle paylaşılması, yönetim
ve profesyonel kadrolar için yöre dışından büyük yetki ve yüksek ücretlerle istihdam
sağlanması, kumar, çeşitli suçlar, alkol tüketimi gibi faaliyetlerin artması, ziyaretçi sayılarının
artmasıyla dilde ve yerel kültürde bir erozyon olması gibi durumların ortaya çıkardığı
rahatsızlıklar şeklinde belirtilebilir.

Scheyvens'e göre ekoturizmin olumsuz sosyo-kültürel etkileri ise şunlardır:
1. Ekoturizmden beklenen faydaların toplumun geniş bir tabanına yayılmaması ve bir
çok insanın koruma alanlarındaki kaynaklara ulaşmasındaki sınırlamalar, ekoturizmin gelişme
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süreçlerinde yerel toplumu dışlanmış, hayal kırıklığına uğramış, sinirli ve ilgisiz bir psikolojik
yapı içine sokabilmektedir.
2. Toplum dışından bazı değerlerin yerel topluma etkileri, geleneksel kültür ve yaşlılara
karşı saygının kaybolması gibi durumlar toplumda bir uyumsuzluk ve sosyal bozulmalara yol
açabilmektedir. Toplumun kadınlar, etnik ve sosyo-ekonomik gruplar gibi kesimleri arasında
ekoturizmden beklenen faydalar konusunda oluşabilecek bir rekabet, bu gruplar arasında
gücenme, kıskanma durumlarını ortaya çıkarabilmektedir.

80

Uygulamalar
Türkiye’deki ekoturizm alanları haritadan incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekoturizm faaliyetinde bulundunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyanın oluşumundan bu güne kadar geçen sürede ve gelecekte, dünya içinde ve
üstünde doğal olaylar görülmüş ve görülmektedir. Dünyanın doğal özellikleri günümüzde
önemli turizm alanlarını meydana getirmiştir. Ekoturizm, doğa tabanlı turizm içinde yer
almakla birlikte macera turizmi ya da doğa sporlarına yönelik rekreasyon faaliyetlerinden farklı
özellikler taşır. Son yıllarda ekoturizme yönelik ürünler sunduğunu iddia eden çok sayıda tur
operatörü ve işletmeler ortaya çıkmakla birlikte, bunların ne kadarının gerçek bir ekoturizm
ürünü sundukları tartışmalıdır. Bu bölümde, ekoturizmin önemi ve sonuçları
değerlendirilmiştir.

83

Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki yılların hangisini Birleşmiş Milletler “Uluslararası Ekoturizm Yılı”
olarak ilan etmiştir.
a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) 2003
e) 2004
2)

Kitle turizmi genellikle küçük ölçeklidir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?

a) Doğru
b) Yanlış
3) Ekoturizm, disiplin olmaktan çok bir fikir olarak gelişme göstermiştir. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Ekoturizmin temel özelliği, doğadan hoşlanılması kadar aynı zamanda onu
korumayı da desteklemesidir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
6) Ekoturizmin çevre ile olan etkileşiminde diğer ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerekmemektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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7) ……….’da doğal parkların, biyolojik rezervlerin oluşturulması ile doğal mirasın
doğrudan korunmasını sağlayacak bir ekoturizm endüstrisi gelişmektedir. Bugün ülkenin
toplam arazilerinin 32,5'ini oluşturan bu alanlar dünyadaki toplam flora ve fauna türlerinin
34'ünü barındırmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Ruanda
b) İrlanda
c) Danimarka
d) İspanya
e) Kosta Rika
8)
Ekoturizmle ilgili kurulabilecek sürdürülebilir turizm, alternatif turizm gibi ….’in
üzerinde terim kullanılmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
a) 5
b) 15
c) 25
d) 35
e) 45
9) “Turizm ve koruma: karşıtlık, birlikte var olma ya da ortak yaşama” isimli
makalesi aşağıdaki hangi yazara aittir?
a) Aziz Sancar
b) Tichnell
c) Orhan Pamuk
d) Bramwell
e) Budowski
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10) Aşağıdaki sahaların hangisinde ekoturizm için çevresel şartların kötüleşmediği
söylenemez?
a) Kafkaslar
b) Latin Amerika
c) Güney Asya
d) Doğu Asya
e) Afrika

Cevaplar
1)c,

2)b,

3)a,

4)a,

5)a, 6)b, 7)e, 8)d, 9)e,

10)a
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5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN EKOTURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.. Sürdürülebilir Turizm İçin Ekoturizm

88

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sürdürülebilir turizm için ekoturizm neden önemlidir?
2) Sürdürülebilir turizm için ekoturizm nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sürdürülebilir turizm

Sürdürülebilir turizmin
kavranması

Sürdürülebilir turizm için
ekoturizm

Sürdürülebilir turizm ve
ekoturizmin kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak, düşünerek,
değerlendirerek
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak, düşünerek,
değerlendirerek
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Anahtar Kavramlar


İnsan,



Mekan,



Ekoturizm,



Turizm Faaliyetleri,



Doğa
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Giriş
Tüm ekonomik faaliyetlerinde çevreyi kullanan insanoğlu batıda başlayan ve daha sonra
dünyaya yayılan sanayi devrimiyle çevreye zarar vermiştir. Bunun yanında yanlış arazi
kullanım nedeniyle de tarım, madencilik, enerji, ulaşım, ticaret ve çalışma konumuz olan
turizm faaliyetleriyle doğa daha çok tahrip olmuştur. Oysaki, ekonomik faaliyetlerin çevreye
bağlı olarak sürdürülebilir olması gerekmektedir. Özellikle sürdürülebilir turizmle ekoturizm
ilişkisi giderek önem taşımaktadır.
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5.1. Sürdürülebilir Turizm İçin Ekoturizm
Turizm faaliyetleri özellikle de ekoturizm, kontrol mekanizması içinde ele alınır ve
değerlendirildiğinde ve turizm için gelenlerin iyi niyetleri ölçeğinde yapıldığında sürdürülebilir
bir ivme kazanmış olur. Daha önce de belirtildiği gibi turizmde ekonomik gelir elde edilir ve
elde edilen bu gelirin bir kısmı da turizm çevre bütünlüğüne harcanmaktadır. Çevrenin bakımı,
temizliği, fauna ve floraya zarar vermeden yapılacak hizmetlere yapılan harcamalar turizmin
kalite ve konforuna katkı yaparken kaynaklar daha verimli hale gelir ve devamlılık sağlanır.
Ekoturizme katılanların iki amacı vardır. Bunlardan biri eğlenmek ve dinlenmek diğeri
de doğayı korumaktır. Doğanın bozulması ekoturizme katılanları ve yatırımcıları çok fazla
etkiler. Oysa kitle turizmi ekoturizm gibi olmayıp doğanın tahribatı sonrası meydana gelecek
bozulmaların maliyetine kitle turizm yatırımcıları ekoturizm yatırımcıları kadar etkilenmezler.
Kitle turizmine katılanların amacı sadece eğlenmek ve dinlenmektir. Ödedikleri fiyatlara göre
hizmet bekler, oluşacak tahribatları umursamaz ve görmezden gelirler. Ortaya çıkan maliyeti
turizm yatırımcısı, merkezi hükümetler, bakanlıklar ve yerel yönetimler üstlenir.
Turizm çevre ve sürdürülebilirlik zor ama bir yandan da uygulanması gereken ve hatta
kaçınılmaz bir olgudur. Yönetim planı içinde ilkeleri belli olan ekoturizm, kapsamı içinde
değerlendirildiğinde uygulamalarıyla birlikte kendiliğinden sürdürülebilir bir kimlik
kazanabilir. Ekoturizm amacıyla gelen turistler genel olarak doğa bilinci olan, doğayı seven ve
koruyan düşünceyle geldiklerinden avantajlı bir durum oluşmaktadır. “Her ne kadar ekoturizm
insanın değiştirmediği ve büyük nüfus kitlelerinden uzak alanlara yönelen bir turizm türüyse
de, talebin artması beraberinde turizm bağlantılı konaklama ve benzeri gibi yapılaşmayı da
getirmekte ve çevre bozulmasının ilk işaretleri sayılan bu yapılaşma da yerel habitata zarar
vermektedir”(Özgüç,2017:138).
Turizm bölgesinde yaratılacak istihdamla bölge halkına ekonomik fayda sağlanır. Gelen
turistlerle oluşacak kültür etkileşimi ve sosyal yapıda meydana gelecek değişim ve gelişmeler,
karşılıklı etkileşim ve kazanılan dostluklar sosyo-kültürel yönden de etkili ve değerlidir.
Ekoturizmin geliştirilmesiyle turizm olanakları ve buna bağlı olarak gelirler artarken
diğer taraftan da doğanın tahrip edilmeden turizm olanağı da sunularak devamlılık sağlanmış
olur. Ekoturizmi Uluslararası Ekoturizm Topluluğu “çevrenin korunması ve yerel halkın
refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahatler” şeklinde
tanımlamıştır. Buna göre hem çevrenin korunması hem de gelir elde edilmesi ön plana
çıkarken, ekoturizm faaliyetiyle istihdam yaratılırken, o yöreye ait gelenek ve görenekler ön
plana çıkarılırken yeni iş alanları açılır, doğayı koruma duygusu oluşur ve gelişir. Elde edilen
gelirle ekonomik yapı değerlenir, biyolojik çeşitlilik devamlı hale gelir, canlılık kazanır ve
doğaya dayalı tanınır bir bölge ortaya çıkar. Turistlerin ziyaret etmek istedikleri alanlar ortaya
çıkar ve ekoturizm gelişir. Toplumda ekoturizm para kazanılan bir faaliyet olarak görülürken
aynı zaman da korumacı bir duyguyla doğa da korunmuş olur.
Turizm faaliyetleri ülkeler için önemli gelir kaynağı olduğundan fazla turist çekmek için
çok fazla tanıtım reklamları yapılmakta ve küresel anlamda büyük rekabetlere girilmektedir.
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Turist sayısının artması ilk bakışta sevindirici olarak görülse de kontrolsüz güç olduğunda
dezavantajlar da yaratmaktadır.
Dünyada bazı ülkeler belirledikleri turizm alanlarında ziyaretçilerden gezdikleri ve
eğlendikleri alanlarda belli miktarlarda para harcamalarını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk
ziyaretçi sayısının azalmasına neden olmaktadır. Doğal çevrenin daha hızlı bozulmaması için
ülkelerin bilinçli olarak uyguladığı turizm politikasıdır.
Ekoturizme katılanların yerel bölgede harcadıkları, seyahat ve konaklama
masraflarından daha az olmasına rağmen sürdürülebilir bir para özelliği taşıdığından önemlidir.
Ayrıca yerel mekan sahipleri dışında dışarıdan gelen yatırımcıların sahaya yatırım yapması
zaten az olan gelirin düşmesine ve yerel halkın payına düşen miktarın da azalmasına neden
olur. Ekolojinin bozulması da kazancın düşmesine sebep olur ki, bu da bir başka mesele olarak
karşımıza çıkmaktadır. İstihdamın dışarıdan getirilmesi yani karşılanması da yerel halkı
ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir.
Son yıllarda gederek artan bir kitleye sahip olan ekoturizm, çevreden gücünü aldığı için
tercih edilirken çevre üzerindeki baskısı hızla da artmaktadır. Bu baskıyı azaltmak, en aza
indirmek veya hiç olmaması için planlı, programlı ve kontrol mekanizmasının çok iyi işlediği
bir sistemin kurulması gerekir. Böylece baskı yerine başarı kazanılmış olacaktır. Eğitim
seviyesinin artması ve doğa sevgisi ekoturizmin daha da gelişeceğini göstermektedir. Bilinçli
bir turizm kitlesinin bu turizmi seçmesi aynı zamanda doğanın korunması için bir şans olarak
da görülebilir. Ekoturizmde bölgenin kültürel özellikleri de tanınmakta ve bu vesileyle de
korunmaya başlamaktadır. Böylece turistler yerel bölgenin sosyo kültürel özelliklerini
tanımakla birlikte tavsiye ve reklamlarla daha kolay ve daha geniş kitlelere yayılmaktadır.
Yoğun, amacını aşan, dengesiz ve kontrolü aşılan ekoturizm faaliyetlerinde taşıma
kapasitesinin üstüne çıkıldığında çevreye yönelik baskı oluşurken doğal ortam bozulmaya ve
tahrip olmaya başlamaktadır. Ekoturizm faaliyetlerinin bazı alanlarda yılın her döneminde
yapılma olanağı yoktur. Bu belli dönem/dönemlerde boşluk yaratmakta gerek yatırımcılar
gerekse de çalışanlar için olumsuz durum oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda devamlılık arz
etmediği için maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. Yerleşim yerlerine uzak alanlarda bu
turizm şekli gerçekleştirildiği için çalışan kesim bazen buralarda çalışmayı kabul
etmediklerinden vasıflı eleman bulma sıkıntısı yaşanmaktadır. Alt yapı maliyetleri ve sorunları
da tesisler için istenmeyen gerçeklerdir. Pazar, alışveriş ve diğer fonksiyon merkezlerine uzak
olması aynı zamanda işletme maliyetini arttırmaktadır. Bazı tesisler belli dönemlerde
çalışmasına rağmen çalıştığı dönemlerde sürekli dolu veya doluluğa yakın oranda
çalışmadıklarından çok fazla para getirisine sahip değildirler.
Ekoturizmin yapıldığı alanlarda o yörenin sosyo-kültürel özellikleri ortaya çıkarılır.
Ancak zaman içinde farklı kültüre ait faaliyetlerin devreye girmesiyle o sahanın geleneksel
özelliklerinin kaybolmasına ve kültür değişmesine neden olur. Bunun yanında çok küçük
toplumun yaşadığı veya çok yakınında olan ekoturizm faaliyet alanları özellikle aile içindeki
ilişkilerin değişmesine de neden olmaktadır.
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Ekoturizmin geliştirilmesi ve doğanın gelecek nesillere bozulmadan taşınması diğer bir
ifadeyle turizm-çevre ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmak için ekoturizm çok önemlidir.
Her faaliyet ve aktivite ekoturizmin devamlılığı için önem taşımaktadır. Gelen her turist doğada
devamlılık ister kesintiye uğrayan ekoturizm faaliyetleri aynı zamanda doğanın bozulduğu
anlamına da gelmektedir.
Çevre üzerinde yapılacak olan tüm faaliyetlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
(ÇED) alınmaktadır. Turizm faaliyetlerinin yapılacağı alanlarda da ÇED raporunun
hazırlanması konusunda titiz, objektif ve fayda –zarar ilişkisi de göz önünde bulundurularak
çevre geniş anlamda ele alınmalıdır. Doğal hayatın tüm yönleri, fauna-flora, çevre görüntüsü,
su kaynakları, tarım alanları üzerinde görülebilecek olumlu ve olumsuz etkiler çok iyi etüd
edilerek ortaya konulmalı ve elde edilen sonuçlara göre projelerin temelleri atılmalı ve kısa
sürede bitirilmelidir. Ancak ÇED rapor sonuçları uygulamada son karar olmayıp sadece
sonuçları ortaya koyar uygulamayı yöneticilere bırakır. “Planlanmada turizmin çekicilik
unsurları, bütün faaliyetler, konaklama, diğer hizmetler, ulaşım ve diğer alt yapı elemanları ile
endüstriyel öğelerden oluşan bütün bileşenler hesaba katılmalıdır”(KahramanTürkay,2012:121).
Turizm alanlarında dikkatsiz kullanım nedeniyle bozulmalar görülürken doğal dengenin
zarar gördüğü bilinmektedir. Oluşan tahribatı ortadan kaldırmak için çok fazla para harcanması
gerekirken aynı zamanda çok fazla zaman ve emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bunları yaparken
de orijinal doğayı tekrar yaratmak da mümkün olmadığından sürdürülebilirlikten uzaklaşılmış
ve daha yapay bir ortam oluşmaya başlar. Böylece bazı canlılara ait yaşam alanı ortadan
kalkarken, flora dengesinde bozulmalar oluşur, toprak, kum veya çakıl alanlar doğal
görüntüsünden uzaklaşır. Plansız yapılaşmalar nedeniyle hava sirkülasyonu bozulmakta, sular
da kirlenmektedir. Gerek turizm faaliyetleri için kullanılan motorlu taşıtlar gerekse de onarma
ve yapılanma sürecindeki ulaşım ve ulaştırma faaliyetleri bir diğer olumsuz davranışlardır.
Turizm alanlarında taşıma kapasitesi çok önemlidir. Planlı şekilde turizm faaliyetinin
yapılması taşıma kapasitesine bağlıdır. Aşıldığı durumda özellikle doğal çevre çok fazla
olumsuz şekilde etkilenir. Bunun yanında yapılar doğaya uygun olarak düzenli yapılmaz, aşırı
kalabalıklaşma yaşanır ve gürültü ortaya çıkarsa taşıma kapasitesinin sınırı da kaybolmuş olur.
Yani plajların, kamp alanlarının kapasitesi, milli parkların alanlarının büyüklüğü ve kullanılan
alana göre ziyaretçi yoğunluğu-sayısı, tarihi ve dini mekânlara sığacak kişi sayısı aşıldığında
daha önce belirtilen sorunlar teker teker yaşanır. Bir taraftan aşırı yoğunluk, diğer taraftan
doğal ortamın (bitki, toprak, su) kirlenmesi ortaya çıkar. Oysa turizm için gelen turistler doğal
ortamda; temiz bir çevre, yeşil alan, bazen kabul edilebilir yoğunluk, bazen de sessiz ve sakin
ortam, göze hoş gelen çekici bir mekânlar, ruhsal sağlığa iyi gelen ortamı tercih ederler. Diğer
taraftan yorucu olmayan ulaşım, kalınacak tesisin temizliği, konforu, yeme-içme kalitesi,
fiyatlar da çok önem taşımaktadır.
Her turizm alanının taşıma kapasitesi vardır. Hektar başına düşen kişi sayısının en fazla
olduğu turizm faaliyeti plajlardır. Bunu piknik alanları ve ibadethaneler izlerken en az
yoğunluk da golf oyun alanlarında görülür. Görüldüğü üzere; hangi turizm alanı olursa olsun
taşama kapasitesinin belirlenmesi ve uygulanması sürdürülebilir turizm için son derece
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gereklidir. Gelecek kuşakların çevre şartlarından en iyi şekilde istifade edebilmesi belirlenecek
koruma yöntemi ve stratejileriyle ilgilidir.
“Bilindiği gibi insanlar, biyolojik açıdan diğer canlılar gibi çevresine sıkıca bağlıdır ve
çeşitli biçimlerde bu çevreyle ilişki içindedir. Her şeyden önce insanlar fizyolojik ihtiyaçların
karşılanması için çevre olanaklarından yararlanmak zorundadırlar”(Bakırcı,2007:41). Bunun
yanında çevreye bağlı ekonomik faaliyetler de yaparlar. Çevrede çok farklı alternatif turizm
faaliyetleri yapılmaktadır. Ekoturizm ve doğa turizm terimleri birbirine çok karıştırılan
terimlerdir. Doğada güzel vakit geçirmek doğa turizmini karşılarken ekoturizmde hem
eğlenceli vakit geçirmek hem de doğayı korumak vardır. Ekoturizmde doğayı korumak ve
sürdürülebilirlik ilkesi ve kuralları ön plana çıkarken fauna ve florada (biyolojik çeşitlilik)
koruma amacında süreklilik vardır. Doğa turizminde adına bakılarak ekolojik turizmi görmek
ve uygulamaya çalışmak doğru bir bakıştan uzaktır. Amacı ekoturizm gibi doğaya sahip
çıkmak değil doğayı kullanarak faaliyet yapmaktır.
Doğayı koruyarak eğlenmeyi, dinlenmeyi ve sürdürülebilir olmayı ekoturizm turistleri
başarmıştır. Bu bakımdan sürdürülebilir kelimesi ekoturizmle bir araya geldiğinde gerçek
anlam kazanır. Dünyada sürdürülebilir turizm ilişkisinde çevreyi merkez alan ve koruyan
ekoturizm giderek önem kazanmakta, tercih edilmekte ve gelişmişliğin sonucu olarak kabul
edilmektedir.
Ekoturizm doğal alanlardan faydalanılarak yapılan bir ekonomik faaliyet iken, diğer
taraftan da yapılan alanda doğaya özgü yaptığı hamlelerle de iyileştirmelere neden olmaktadır.
Görülen hatalar ve yanlış uygulamaların önüne geçilmiş ve sürdürülebilir doğa alanı
yaratılmaya çalışılmıştır. Özellikle fauna ve flora yönden oluşan olumsuzluklara derhal
müdahaleler yapılmış, ağaçların kaçak ve bilinçsiz kesilmesine, yine izinsiz ve kaçak
avlanmalara engel olunmuştur. Ayrıca bölgesel bazda bir istihdam ortamı yaratmış olmakla
beraber ekonomik hayata da katkı sağlamaktadır.
Turizm için gelen turistler konaklama ve yeme-içme ödemeleri dışında bölgelere çok
farklı türlerde ekonomik katkı sağlar. Gezip görme amacıyla kullanılan ulaşım faaliyetlerine,
turizm bölgesi içinde farklı restaurantlarda yeme içme, hediyelik eşya veya başka mağazalarda
yapılan alışverişlere, yerele ait türlü mallara, o bölgede gerçekleştirilen turizm çeşitlerini
yapmak için ödenen paralar ekonomik yönden büyük katkı yaratmaktadır. Gelen turistler
taleplere göre bölgenin özelliğine bağlı olarak ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim, ulaşım ve
ulaştırma işlerinin gelişmesine de yardımcı olur.
Turizmin sadece bir türünü sürdürülebilir ilkesi içinde değerlendirmek doğru değildir.
Turizmin her çeşidi (deniz, yat, kış, sağlık, termal, inanç, botanik, dağcılık, mağara, yayla, golf,
rafting, av, kongre, su altı dalış, hava sporları, kuş gözlemciliği vb.turizm) çevre ve
sürdürülebilir olgusuyla yönetilmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi ekoturizmin diğer turizm
çeşitlerinden farkı tamamen devamlılık arz etmesi gerekir. Dünya bu bakış açısıyla bakmakla
birlikte hem ekoturizm hem de diğer turizm türlerinde ne yazık ki ekoturist/turist, yatırımcı ve
yerel halk çok olumsuz davranışlarla doğal çevreye zarar vermektedir. Sürdürülebilir turizm
demek aynı zamanda sürdürülebilir ekonomi yaratmak demektir.
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Sürdürülebilir turizmin diğer bir ayağı da yerel halkın o bölgede yaşanan turizm
faaliyetlerinden dolayısıyla da elde edilen gelirden dengeli pay alması ve sosyo kültürel
olanaklardan yararlanmaları çok önemlidir. Böylece yerel halk turizm faaliyetlerine daha fazla
katkıda bulunurken ekonomik faaliyet olan turizme, kaynaklarına ve değerlerine de sahip çıkar.
Bu ekoturizm için daha çok önemlidir.
Turizm bölgesine başka sektörlerin devreye girmesi doğal çevreyi bozarken diğer
taraftan da asıl ekonomik faaliyet (ekoturizm) sekteye uğrar ve sürdürülebilir olmaktan
uzaklaşır. Başka sektörler nüfusun çok hızlı artmasına ve yerleşmelerin büyüyerek daha geniş
alan kaplamasına neden olduğundan doğal alanların ağaç kesimi, maden çıkarma, baraj yapımı,
enerji üretme vb gibi nedenlerle gerçek özelliğini kaybetmesine ve dolayısıyla yapılması
gereken ekoturizm faaliyetlerinin de yok olmasına neden olur.
Çok önemli hizmet ve ekonomik faaliyetlerden olan turizm, potansiyeli çok geniş
olduğundan doğayla olan ilişkisi de çok geniştir. Bunun yanında tarih, kültür ve sosyo
dinamikler içinde değişimlere neden olurken zaman içinde gelişerek çeşitlenmiştir. Daha geniş
yelpaze içinde farklı hizmet ve konseptle yapıldıkça çevresel sorunlar da büyüyerek ortaya
çıkmıştır.
Uzun yıllar tahripkâr yönüyle devam etmiş turizm faaliyetleri başta günümüzün
turizmde önde olan ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerde istenmeyen sorunlar yaratmıştır. Bu
nedenle ülkeler, dünya genelindeki sivil toplum kuruluşları ve Dünya Turizm Örgütü turizmçevre ve sürdürülebilirlik ilkesini benimsemek ve dolayısıyla da savunmak zorunda
kalmışlardır. Turizm talebinin yerine getirilmesi, bunun devamlı olarak yapılması, turistlerin ve
yatırımcıların davranışlarına bağlı olarak doğal çevreye bakış önemli olmuştur. Çevre, turizm
faaliyetlerine neden olurken turizm de çevre koşullarına ve özelliklerine bağlı olarak gelişir
veya son bulur. Çevre koşulları turizme neden olurken, gelecek turistleri özelliklerine göre
çeker ve her turist farklı turizm destinasyonlarını seçer. Her destinasyonun da farklı özellikleri
olmasına rağmen hepsinin sürdürülebilir şekilde kullanılması gerekir.
Doğanın olumsuz yönde etkilenmesine neden olan turizm faaliyetlerinde ekoturist/turist
sayısı gerilediğinde çevre özelliğini kaybetmiş ve sürdürülebilir olmaktan çıkmış anlamına
gelmektedir. Bilindiği üzere turistler güzel ve temiz çevre isterken çevre de doğaya sahip çıkan
ve koruyan turistleri konuk etmeyi ister. Günümüzün gelişmiş ülkeleri tüm ekonomik
faaliyetlerde çevre üzerinde çok fazla olumsuz etkiler bırakmışlardır. Zaman içinde fark edilmiş
bu sorunlara ülkeler çok çeşitli politikalar geliştirmiş, iyi eğitimle birlikte kültür seviyesi artmış
ve bilinçli toplum ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda çevreye bakış açısı değişmiş ve koruma
güdüsü yüksek davranışlar yani çevre yanlısı hareket ortaya çıkmıştır. Turizm faaliyetleri ve
arzu edilen sağlıklı ortam nedeniyle çevreye verilen zarar en aza indirilmeye çalışılmıştır.
Koruyarak ve devamlılık mantığıyla çevreyi geleceğe taşıma duygusunun yaşandığı
turizm çevrelerinde koruma anlayışı sürdürülebilir turizmin temel yapısıdır. Bu bağlamda
ekoturist/turistler doğal çevrede turizm faaliyeti yapmak isterken mesafeye çok fazla
bakmazlar. Hedefi temiz ve bozulmamış çevrede dinlenmek, gezmek ve görmek olan
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ekoturist/turistler çevre duyarlılığıyla hareket ederken turizm de koruma gücü yüksek bir
anlayışla gelişme gösterir.
İnsanlar turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek için doğayı kullanırken diğer bir ifadeyle
doğanın sunduğu olanaklarla yayılış gösterirken aynı zamanda turizm de doğayı koruma
yönünde çok iyi bir enstrümandır. Turizmde sürdürülebilir bir ivmenin kazanılması için
eğitimin ön plana çıktığı pratik, uygulaması kolay, etkin, verimli, tanıtıcı reklam ve kamu
spotuyla sağlanabilir. Böylece turizm-çevre ve sürdürülebilirlik ilkesi daha geniş bir toplum
kitlesine ulaşır. Bu yöntemin dünya genelinde Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Miletler gibi
etkisi güçlü kuruluşlarla yapılması aynı anda bir farkındalık yaratacağı açıktır.
Doğal alanlar, turizm için kullanılırken diğer taraftan da başta tarım alanları ve diğer
ekonomik faaliyetler için de önem taşımaktadır. Tarım doğrudan çevreyi kullanırken, sanayi
hammadde olarak doğadan çıkarılanları, ulaşım ve hizmet sektörü de doğayı kullanır ve hizmet
verir. Ayrıca orman alanları tarımsal faaliyetlere açılırken yine doğada maden çıkarımı yapılır.
Orman, sanayiye dolaylı ve dolaysız hammadde sunarken yine denizler, göller ve akarsular su
ürünleri bakımından en büyük potansiyeldir. Görüldüğü üzere bu faaliyetlerden çok fazla sektör
olumlu etkilenmekte ve istihdam sağlanmaktadır. Bu olumlu sonuçları da sürdürülebilir kılmak
için turizm gibi değerlendirmek gerekir.
Doğal çevrenin korunması ne kadar önemliyse o çevreye yapılan her yapının da çevreye
uyumlu, çevre haklarını gözetleyen ve bütünleşik şekilde planlanması gerekir. Ayrıca yapı
çevresinde oluşturulacak peyzaj alanı da yine çevreye uyumlu olmalıdır. Yani turizmin gelecek
yıllarda da aynı hız ve güzellikte yaşanması yine turizmin çevreye verdiği önemle olacaktır.
Bacasız sanayi olarak görülen turizmde çevrenin korunması, devamlılığın sağlanması ve
geliştirilmesi çok önemlidir. Diğer taraftan da işletmelerin turizm politikası konusunda
çevrenin korunmasında hassas olmaları yönünde belirleyecekleri yol gelecek için önemli
olacaktır.
İnsanlar yaşam alanlarında, eğitim gördükleri mekânlarda, sağlık hizmeti aldıkları
kurumlarda, yiyecek ve içeceklerde, giyimlerinde sağlıklı olanları tercih etmeye çalışırlar. Bu
özellik daha gelişmiş ülkelerde çok daha fazla hissedilir ve görülür. Bu bağlamda doğanın
korunması yönünde tüm insanların çevreyi koruma yönünde beklentisi içine girerler. Bu
nedenle doğaya evrensel gözle bakarlar ve doğa dostu insanların çoğalmasını ve doğanın herkes
tarafından korunması istenir ve beklenir. Bu bakış turizm konusunda her zaman çok önemli
olduğu gibi zorunluluğu da ortaya çıkarmaktadır.
Günümüzde ulaşım olanakları çok gelişmiş ve gelecekte daha da gelişecektir. Bu durum
turizm sektöründe de etkisini göstermiştir. Mesafe kavramı ortadan kalkmış ve insanlar
kilometrelerce uzak alanlarda özellikle de doğası bozulmamış bölgelerde ekoturist/turist olmayı
ve buralarda turizm faaliyetlerini gerçekleştirmeyi istemektedirler. Bu alanlar bazen kıyı bazen
de doğanın tam ortası olabilir. Bilindiği gibi Akdeniz kıyı alanlarından Avrupa’nın güneyinde
turizm faaliyetleri çok eskiye dayanmaktadır. Yoğun bir turizm hizmetinin bu bölgede
yaşanması zamanla çevre koşulları olumsuz yönde değişmiş, görüntü ve kıyı kirlilikleri
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oluşmuştur. Özellikle Fransa ve İspanya’da yoğun talep nedeniyle yapılaşma artmış ve kıyı
alanları sorunları büyümüştür. Bir yandan turistik tesisler, alış veriş alanları, ikincil konutlar
vb. olmak üzere beton alanlar ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla değişim ve gelişmeler olumsuz
sonuçlar çıkarmaya başlayınca turistler bozulmamış alanları tercih etmeye başlamıştır. Türkiye,
kuzey Afrika, Asya kıyıları ve adaları yeni turizm alanları öne çıkmış ve çok fazla turist
çekmeye başlamıştır.
Geçmişte turizmciler yeni turizm alanları bulma ve açma konusunda çok sıkıntı
yaşamamışlardır. Ancak günümüzde turizm alanları daralmış olduğundan böyle bir ihtimal
kalmamıştır. Bu kısıtlı imkanlar turizm-çevre ilişkisinin çok çabuk kavranmasına neden
olurken turizmciler evrensel anlamda meydana gelen olumsuzluklara da en fazla ve çok çabuk
tepkiler vermeye başlamışlardır. Turizmcilerle birlikte ekoturist/turistler de doğayı koruma ve
doğada sürdürülebilir turizmi gerçekleştirmek için çaba harcarken olumsuzluklara çok çabuk
tepki göstermektedirler.
Çevre politikaları parasal anlamda çok pahalı uygulamalardır. Ülkeler çevre sorunlarını
çözmek veya çevrenin kirlenmemesi için çok fazla para harcarlar. Bilindiği gibi Avrupa
Birliği’nin pek çok politikaları içinde yer alan çevre politikalarının çok maliyetlidir. Bu pahalı
politikaya para harcamak doğayı kullanan ve çok önemli ekonomik faaliyet olan turizm için bir
görevdir. Bu bakımdan turizm; çevreyi ve özelliklerini kullanırken çevrenin korunmasına ve
iyileştirilmesine de para harcamaktadır.
Yine Avrupa Birliği, turizm konusunun önemini ifade etmek için turizm politikası
geliştirmiş ve ortak kararlarla turizm değerlerinin korunmasının faydalı olacağını ortaya
koymuştur. Doğal ve kültürel değerlerin korunması ve bu alanlarda sürdürülebilir turizm
konusundaki karar ve uygulamalar çok fazla yararlı olmuştur. Böyle uygulamalar ekonomik,
eğitim, kültür ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde (bu ülkeler de geçmişte doğaya fazlaca zarar
vermişlerdir) çok fazla görülmektedir. Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaç ve gerekliliklerini
hisseden ve bilen gelişmiş ülkeler turizm faaliyetlerini geliştirirken diğer taraftan da bu
faaliyetlerden kazandıkları paraların bir kısmını da bilerek ve isteyerek aynı ekonomik faaliyete
harcamaya başlamışlardır. Doğayla birlikte tarihi ve kültürel değerler de korunmaya başlanmış
ve yeni turizm alanları da açılmıştır.
Gittikleri yerlerde kullanım bedelleri ödeyen turistler çoğu zaman buna itiraz ederler.
Müzelere, plajlara, kamp alanlarına, milli parklara giriş ve avlanmak için paralar ödenir. Bu
giriş ücretlerinin de makul miktarda olması rakamlara itiraz edilmemesini sağladığı gibi alınan
ücretler de yine bu alanlara harcanmaktadır. Yine toplanan paralar o alandaki masraflar
karşılandıktan sonra arta kalan paralar turizme katılır ve ülkenin ekonomisinde değerlendirilir.
Böylece turizm faaliyetleriyle uğraşan yerel halk da bu büyüyen ekonomiden payını alır.
Yatırım ve koruma döngüsü için sürdürülebilir turizm olanağı yaşanırken, halk daha bilinçli
olur ve turizm ekonomisi de kartopu gibi büyür.
Dünyada nüfusun turizme katılma oranlarının giderek arttığını gören, ele alan ve
değerlendiren ülkeler gelir elde ettikçe turizmde koruma ve geleceğe götürme yani devamlılık
ilkesi ve sürdürülebilir olmayı hedefleyerek ekonomilerine canlılık katmışlardır.
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Doğal alanların korunması ve iyileştirilmesi sürdürülebilir turizm için çok önemlidir.
Turizm bölgesi dinlenme, eğlenme ve görme amacıyla tercih edilirken doğanın korunarak
turizmle ekonomiye katkı sağlaması da önemlidir. Alt yapı sorunları ve çözümleri her bölge
için önemlidir. Tüm yerleşme ünitelerinde, turizm alanlarında, alışveriş ve tüm komplekslerde
alt yapının kalitesi, sağlamlığı ve kullanılabilir olması o sahanın korunduğu anlamına
gelmektedir. Bu durum turizm faaliyetlerinde çok önemli olduğundan sürdürülebilir turizme
katkı yapan değerli bir unsurdur.
Dünyada kırsal alanlar giderek boşalmakta ve kır nüfus oranları şehir nüfus oranlarına
göre çok geride kalmaktadır. Kırsal alanda yapılması gereken ekonomik faaliyetler güç
kaybetmekte, istihdam sorunu yaşanmakta ve verimli alanlar atıl kalmaktadır. “Kırsal turizm
iklimle yüzde yüz bağlantılı olmayan bir turizm türüdür. Bu nedenle mevsimlik olma özelliği
yoktur.
Böylece, bulunulan ortama göre kış aylarında çevredeki kayak merkezleri
kullanılabilmekte (İsviçre ve Fransız Alplerinde, Avusturya Tirollerinde, Pirenelerde olduğu
gibi), ilkbahar aylarında köyler uzun kır yürüyüşlerine ev sahipliği yapabilmekte, yaz ve
sonbahar aylarında ise tarımsal ürünlerin cazibesi, çiftliklerin kullanımını devreye
sokabilmektedir”(Soykan,2003:3). Böyle alanlarda ekoturizm faaliyetlerini gerçekleştirmek
yeni iş olanağı açarken diğer taraftan doğa korunur, yerel ve ulusal anlamda istihdam
sağlandığı gibi alternatif turizm çeşitliliği de sağlanmış olur. Böylece ekonomik faaliyet olarak
turizm; daha geniş alana yayılır, doğadan aldığı güçle bu alanlarda da koruma duygusu oluşur
ve gelişir. Bu değişimle yerel halk para kazandıkça oluşan güç nedeniyle daha önce atıl kalmış
veya bırakmış oldukları bağ-bahçe, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri, arıcılık gibi faaliyetleri
de devreye sokmuşlar ve turizmi geliştirmek için giderek önem kazanan organik üretime de
başlamışlardır. Böylece başka bir ekonomik faaliyet devreye girerken gelen turistlere de
organik ürünler sunulmakta ve bu bölgeler tercih edilmektedir. Bununla beraber turizm yapılan
alanların çevresindeki kırsal nüfus kendi geçimi dışında ürettikleri fazla ürünleri gelen
turistlerin tüketimine sunmasıyla ekonomik yönden gelir sağlarken alternatif turizmde bir başka
şekilde kazanç sağlanır. “Kuşkusuz yöre halkının kırsal turizm konusunda bilgilendirilmesi,
etkilerinin neler olabileceği konusunda aydınlatılması ve bu değişime hazırlanması
uygulamanın sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir”(Akova,2008:98).
Turizm faaliyetleri sadece doğal çevrede olmaz. Şehir turizmi de önemli bir turizm
çeşididir. Şehirler, özellikleri itibariyle turistlerin gezip görmek ve konaklama yapmak
istedikleri mekanlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Şehirlerin tarihi, kültürü, sosyal yapısı,
kuruluş yeri, konumu (sit ve situasyon), yapıları, nehirleri, ulaşım cazibesi, yeşil ortamı, yol ve
kaldırım özelliklerinin hepsi turistler için ilgi çeken konulardır. Dolayısıyla şehir turizminin de
sürdürülebilir olması her açıdan önemlidir ve diğer turizm çeşitleri gibi aynı dikkat ve özeni
beklemektedir.
Turizm faaliyetlerinin devamlılığında çok farklı unsurların olması yanında devletlerin
uyguladıkları politikalar asıl çatıyı oluşturmaktadır. Turizm konusunda gelişen ve çok turist
çeken ülkeler geçmişte yaptıkları hatalar sonucu ortaya çıkan sorun ve meseleleri fark ettikten
sonra bunlara çare aramaya ve politika üretmeye başlamışlardır. Devlet, halk, yatırımcı, yerli ve
yabancı turistlerin sorumluluk alması konusunda ön plana çıkan politikalar üretilmiştir.
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Yaşanan turizm faaliyetleriyle döviz girdisi yükseldikçe devletler daha fazla ehemmiyet ve
önem vermiş ve turizm konusunda daha dikkatli ve titiz davranmaya başlamışlardır.
Dünyada izlenen politikalarda turizm faaliyetlerini geliştirmek, döviz elde etmek, kalite
ve konforu arttırmak temel ilkeler olurken çevre üzerinde baskı oluşturmamak, taşıma
kapasitesini geçmemek ve en önemlisi de turizm alanlarında devamlılığı sağlamak olmuştur.
Yaşanan sorunların bazıları da yasalarla çözülmeye çalışılmıştır ve sorunlara çözülmesi
yönünde ağırlık verilmiştir. Bunların sonucunda artan döviz girdisiyle turizm daha da ilgi
çekmiş, odak noktası olmuş ve yatırımlar daha da artmıştır. Devletler kanun ve yönetmeliklerle
turizmi ve çevreyi sürdürülebilir hale getirmeye çalışmaktadırlar.
Turizm faaliyetleri deniz turizmden daha çok doğaya yönelik doğayla iç içe aynı
zamanda doğayı koruma anlayışıyla yapılmaya başlandığından devletler bu konuya çok fazla
ağırlık vermeye başlamışlardır. Doğayı koruyan ekoturist/turistlere turizm hizmeti sunmak hem
ekonomik hem de doğa için kazançlı olduğundan devletler politika üretmektedirler. Böylece
tahribatın ve kirliliğin yaşanmadığı doğada turizm sektörü de gelişme göstererek sürdürülebilir
olur.
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Uygulamalar
Bulunduğunuz bir çevrede insanın doğayı nasıl kirlettiği ekoturizm kapsamında
incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekoturizmden sürdürülebilir gelir mi elde edilir?
İnsan doğaya dost mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların
amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu
sağlayacak olanda insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar verende, çevreyi koruyan ve
geliştirende yine insandır.
Bu bölümde sürdürülebilir çevre kapsamında
ekoturizm/ekoturist/turist özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kitle turizmi gerçekleştiren turistlerin amaçlarından
biridir?
a) Eğlenmek
b) Doğayı korumak
c) Yerel halkın kültürünü benimsemek
d) Yerel halkın ekonomik olarak gelişmesine destek olmak
e) İstihdam sağlamak
2) “Kitle turizmine katılanlar, ödedikleri fiyatlara göre hizmet bekler, oluşacak
tahribatları umursamaz ve görmezden gelirler.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) “Turizm faaliyetleri ülkeler için çok önemli bir gelir kaynağı değildir. Fazla turist
çekmek için tanıtım reklamları yapılmamakta ve küresel anlamda büyük rekabetlere
girilmemektedir.” İfadesi doğru mu yanlış mı ?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Aşağıdakilerden hangisi özellikle son yıllarda giderek artan bir kitleye sahip olan
turizm türüdür?
a) Macera turizmi
b) Kuş gözlemciliği (Ornitoloji)
c) At safari
d) Ekoturizm
e) Yaz turizmi
5) “Ekoturizmin yapıldığı alanlarda o yörenin sosyo-kültürel özellikleri ortaya
çıkarılır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyeti ile birlikte doğada meydana gelen
değişimlerden biri değildir?
a) Bazı canlılara ait yaşam alanının ortadan kalkması
b) Flora dengesinde bozulmalar
c) Toprak, kum veya çakıl alanlarının doğal görünümünden uzaklaşması
d) Plansız yapılaşmayla hava sirkülasyonunun kesilmesi
e) Yöre halkının ekonomisinin giderek kötüleşmesi
7) “Ekoturizmde doğayı korumak ve sürdürülebilirlik ilkesi kuralları ön plana
çıkarken, fauna ve floranın korunmasına önem verilmemektedir.” İfadesi doğru mu yanlış mı ?
a) Doğru
b) Yanlış
8) Aşağıdaki turizm türlerinin hangisinde başarılı olmak gelişmişliğin sonucu olarak
kabul edilmektedir?
a) Yaz turizmi
b) Ekoturizm
c) Golf Turizmi
d) Yat Turizmi
e) Doğa turizmi
9) Uzun yıllar tahripkar yönüyle devam eden turizm faaliyetleri başta günümüzün
turizmde önde olan ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerde istenmeyen sorunlar yaratmıştır. Bu
nedenle ………………………………………. Turizm- çevre ve sürdürülebilirlik ilkesini
benimsemek ve savunmak zorunda kalmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kuruluşlardan hangisi getirilmelidir ?
a) WHO
b) Dünya Turizm Örgütü
c) FAO
d) NATO
e) Uluslararası Doğayı Koruma Birliği
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10) “Turizm faaliyetleri sadece doğal çevrede olmaz. Şehir turizmi de önemli bir turizm
çeşididir. Şehirler, özellikleri itibariyle turistlerin gezip görmek ve konaklama yapmak
istedikleri mekanlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Şehirlerin tarihi, kültürü, sosyal yapısı,
kuruluş yeri, konumu (sit ve situasyon), yapıları, nehirleri, ulaşım cazibesi, yeşil ortamı, yol ve
kaldırım özelliklerinin hepsi turistler için ilgi çeken konulardır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1)a,

2)a,

3)b, 4)d, 5)a, 6)e,

7)b,

8)b, 9)b, 10)a
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6. TURİZM ŞEHİR ALANLARININ BÜYÜMESİNE BAĞLI OLARAK
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÖNERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çevre Kirliliği
6.1.1. Toprak Kirliliği
6.1.2. Hava Kirliliği
6.1.3. Su Kirliliği
6.1.4. Görüntü Kirliliği
6.1.5. Gürültü Kirliliği
6.1.6. Işık Kirliliği
6.1.7. Taşkınlar ve Seller
6.2. Ulaşım Problemi
6.3. Konut Sorunu
6.4. Gecekondulaşma
6.5. Yönetim Sorunu
6.6. Arazi Problemi
6.7. Kalabalıklaşma ve Merkezi Yoğunluk
6.8. Göç
6.9. İşsizlik
6.10. Eğitim Problemi
6.11. Sağlık Problemi
6.12. Arz'a bağlı pahalı Yaşam
6.13. Kentleşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Toprak, hava ve su kirliliği nedir?
Görüntü, gürültü ve ışık kirliliği nedir?
Taşkınlar ve seller ne gibi sonuçlara neden olur?
Ulaşım, konut, gecekondulaşma ve yönetim sorunlarının sonuçları nelerdir?
Arazi problemi ileride ne gibi sıkıntılar meydana getirir?
Göç, işsizlik, eğitim, sağlık ve pahalı yaşam nerelere özgü problemlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toprak, hava, su kirliliği,
Görüntü, gürültü ve ışık

Dünyanın çok çeşitli
kaynaklarının aynı anda
kirlenmesinin kavranması

Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek

Çarpık kentleşmenin
kavranması

Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek

Sosyal sorunların
kavranması

Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek

Taşkınlar ve seller,
ulaşım, konut,
gecekondulaşma ve yönetim
sorunları
Arazi problemi, göç, işsizlik,
eğitim, sağlık ve pahalı
yaşam
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Anahtar Kavramlar


Doğal Çevre,



Sosyal Faaliyetler,



Nüfus,



Göç,



Sorunlar
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Giriş
Önceleri göçebe olarak yaşayan insanlar toplayıcılık ve avcılıkla beslenmelerini
sürdürmekteydi. Bu yaşam yerleşik ve planlı olmayan bir şekilde sürdürülmekteydi. İnsanoğlu
tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata başlamış ve buna bağlı olarak iktisadi faaliyetler
ortaya çıkmıştır. Sedanter hayat, devletlerin ve şehirlerin kurulmasına neden olmuştur.
Neolitik’te ilk şehir yerleşmelerine kadar, ilkel bir hayat tarzı hüküm sürüyordu ve her çiftçi
ailesi müstakilen ziraat yapıyor ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyordu. Şüphesiz bu durum
insanların bazı noktalarda toplanması ve kalabalıklaşmasını büyük ölçüde engelliyordu. Bu
sebebten ilk şehirler kendilerinin içinde bulunduğu ve mevcudiyetlerine imkan veren coğrafi
şartları ihtiva eden bölgelerin dışına çıkamamıştır. Zamanla şehir kendi çevresiyle ticaret
faaliyetleri yapmış, sanayi devrimiyle ülkeler kalkınmaya başlamış, göç olgusu ortaya çıkmış,
bazı köyler nüfus kaybetmiş bazı köylerde gelişme göstermiş, böylelikle şehirler çevreye doğru
genişleyerek büyük etki alanları oluşmuş ve gelişme göstermiş buna bağlı olarak kendisine
doğru bir göç hareketi başlamıştır.
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6.1. Çevre Kirliliği
Şehirleşmedeki gelişmeyi ve büyümeyi sanayi devrimi öncesi ve sonrası olarak ele
almak gerekir. Şehirleşme, sanayi devriminden sonra gelişme anlamında büyük bir ivme
kazanmıştır. Şehirlerin nüfusunun hızla arttığı gibi yeni yeni şehirlerde oluşmaya başlayarak
doğal hayata da zarar vermeye başlamıştır.
Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kentlerde, doğal alanların giderek azalması
sonucunda iklim, su, hava ve toprak koşulları da değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi
ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı maddelerle yapay bir yaşama ortamı oluşmaktadır. Buna
bağlı olarak çevre şartları sağlıksız olanaklar sunar. Çevre; başta insanların olmak üzere tüm
canlıların hayatlarını sürdürdükleri ve her faaliyetini yaptıkları genel veya doğal ortamdır.
“Çevre kirlenmesinin yoğunluk kazandığı bölgeler, kirlenme sorununu yaratan ve
arttıran etmenlerin yer aldığı bölgelerdir. Bu bölgelerin başında, kentleşmenin yoğunlaştığı
anakent alanları (metropolitan alanlar) gelir. Bu durum, çevre kirlenmesi konularında, bu
bölgeler için, uzun süreli politikalar geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca çevrenin hızla
kirlendiği, sınırları az çok belirli olan çevresel birim olan ve kitle turizmini çeken bölgeler,
yoğun kirlenme bölgeleri içinde önemli yer tutar. Sanayi bölgeleri, özellikle ağır sanayi
bölgeleri ve büyük anakent alanları yoğun kirlenme bölgeleridir”(Keleş,2008:707). “17. yy’da
maden kömürünün yakılmasıyla oluşturduğu dumanlar İngiltere’nin sanayi şehirleri üzerine bir
perde halinde çökmüştür. Bir yandan şehirlerin su dağıtım, kanalizasyon, elektrik vb. gibi alt
yapısı oluşturulmayan, konut standartları yükseltilmeye çalışılırken bir yandan da motorlu
araçların gelişimi ile birlikte şehirlerin çevrelerine doğru yayılma hareketi
hızlanıyordu”(Tümertekin-Özgüç,2009:397).
Özellikle kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan nüfus sayısı
artmıştır. Önceleri kırdan kente doğru olan göç mesele gibi görülmese de zaman içinde oldukça
fazla problemlerin oluştuğu görülmüştür. İlk bakışta şehirlerin sadece nüfus kriterine göre
değerlendirildiği bilinmektedir. Ancak bu doğru değildir. Şehir birçok fonksiyonlarıyla ele
alınmalıdır. Bir başka deyişle tarım dışı çok farklı fonksiyonlara da sahip olması gerekir.
Ayrıca şehirleri bulunduğu çevre içinde tek başına ele almak ve değerlendirmekte doğru
değildir. Her şehrin belli bir umlandı, hinterlendı ve etki bölgesi vardır. “Şehirleşme hareketleri
sanayi tekniğindeki yeniliklerden sonra büyük boyutlar kazanmıştır. Bu sebepten dolayı şehir
incelemeleri, esas itibariyle yirminci asrın ürünüdür”(Göney,1995:2). Bu dönemden önce
şehirler şehir olma özelliğine tam olarak kavuşamamıştır. Gelişen ve büyüyen şehirlerin artık
tam manada ele alınması ve üzerinde oluşan baskıların azaltılması bakımından ele alınıp
değerlendirilmesi durumuyla karşı karşıya gelinmiştir. Bilindiği gibi, kentler farklı ölçütlerde
sınıflandırılırlar. Stratejik kentler, siyasal kentler, sanayi kentleri, ticaret kentleri, teknolojik
kentler, tarihi kentler ve sosyo-kültür ve psiko ağırlığı olan kentler şeklinde ele alınabilir. Bu
özellikleri dolayısıyla şehirler büyüdükçe ve geliştikçe sorunlarla karşılaşmaktadır.
Şehirlerin büyümesiyle ortaya bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Bunlar öncelikli

olarak;
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1 – Çevre kirliliği
A –Toprak kirliliği
B – Hava kirliliği
C – Su kirliliği
D – Görüntü kirliliği
E – Gürültü kirliliği
F – Işık kirliliği
G – Taşkınlar ve seller
2 – Ulaşım problemi
3 – Konut sorunu
4 – Gecekondulaşma
5 – Yönetim sorunu
6 – Arazi problemi
7 – Kalabalıklaşma ve Merkezi yoğunluk
8 – Göç
9 - İşsizlik
10 - Eğitim problemi
11 - Sağlık problemi
12 – Arz’a bağlı pahalı yaşam

6.1.1. Toprak Kirliliği
“İnsanın faaliyetleri ile oluşan çeşitli bileşiklerin, toprakta yaşayan canlılar ve bitkilere
toksit etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde bulunmasını ve ayrıca toprağa verilen
kimyasalların özümleme kapasitesinin üzerine çıkarak, toprağın verim kapasitesinin düşmesini
ifade etmektedir“(Garipağaoğlu,2011;434). Yeryüzünde hayat için önemli unsurlardan biri olan
toprağın kirlenmesi beslenme açısından problem yaratacağı gibi suyun ve havanında önemli
kirleticisi durumuna gelmektedir.
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6.1.2. Hava Kirliliği
İnsanlar başta olmak üzere tüm canlıların yaşaması için temiz hava çok önemlidir. Hava
kirliliği “atmosferde gaz, parçacık, subuharı ve koku şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin
başta olmak üzere, canlılara ve bütünüyle ortama zarar verecek ölçülere ulaşması şeklinde
tanımlanabilir”(Garipağaoğlu,2011:14). Büyüyen ve gelişen sanayi şehirleri öncelikle sanayi ve
üretime bağlı olarak kirlendiği gibi aynı zamanda nüfusun kalabalıklaşmasına da bağlı olarak
ulaşım, ısınma ve aşırı tüketim nedeniyle ortaya çıkan çöpler özellikle hava kirliliğine sebep
olmaktadır. Ayrıca şehirlerde hava kirliği topografya özelliklerine de bağlıdır.
Daha öncede değindiğimiz gibi, şehirleşme hareketleri sanayiye dayalı bir güçle ortaya
çıkmaya başlamıştır. Sanayi devrimi büyük bir hızla gelişirken çevreye dayalı önlemler ilk
bakışta alınmamış ve çevre duyarlılığı geri planda bırakılmıştır. “Kentin yeni gelişme
bölgelerinin (özellikle sanayi bölgelerinin kurulacağı alanların) tespitinde mutlaka coğrafi
çevre özellikleri (topografya, hakim rüzgar yönü ile hızı vb.) göz önünde bulundurulmalıdır”
(Karadağ,2000:216). “Topografik koşullar hava kirliliğini iki yönde etkilemektedir. Bunlardan
ilki bu koşulların yarattığı iklime bağlı etkidir. Topografik özellikler, hava akımının
engellenmesine, dikey ve yatay hava hareketlerinin oluşmasına, çanak biçiminde oluş nedeniyle
hakim rüzgarların etkisi dışında kalmasına neden olmaktadır. Diğeri ise, topografik koşulların
yerleşim yeri yayılımına ve sanayi tesislerinin kurulmasına olan etkisidir” (İbret-Aydınözü,
2009:76).

6.1.3. Su Kirliliği
“Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin
olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen doğrudan ve dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda,
insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarında kullanılmasında
engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade
etmektedir”(Garipağaoğlu,2011:303). Yine toprak ve hava kadar önemli olan su ve su
kaynaklarının hayat içinde her bakımdan önemli olduğunu ve tüm faaliyetlerin ana başlangıcı
olduğunu görmekteyiz. Hava-toprak ve su döngüsü yaşam için son derece önemli doğal
kaynaktır.

6.1.4. Görüntü Kirliliği
Büyüyen ve gelişme içinde olan şehirlerde özellikle kır nüfusunun yerleştiği alanlarda
faaliyetleri nedeniyle bir görüntü kirliliği meydana gelmektedir. Bu kirlilik öncelikle derme
çatma ve ruhsatsız olarak yapılmış konutlarla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca şehir alanlarında
yapılmaması gereken faaliyetlerin özellikle bu sahada yapılmış olması ayrı bir kirlilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.

6.1.5. Gürültü Kirliliği
“Psikolojik rahatsızlıklarının önemli nedenlerinden biri de gürültülü ortamın insan beyninde
yapığı tahribattır”(Soylu,2009:101). Bu bağlamda gürültü kirliliğinin sosyal ve ruhsal yaşamımız içinde
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bırakacağı olumsuz etki önemlidir. Özellikle gürültüsü dikkat çeken her türlü sektörlerin kontrol altında
olması insanların rahat ve sağlıklı yaşamasına etki etmektedir.

6.1.6. Işık Kirliliği
Dünyamız çok hızlı bir şekilde değişim ve gelişme göstermektedir. Bu gelişme ve
değişimler kontrolsüz olduğu zaman bazı bölge ve sahalarda sorunlar yaratmaktadır. İnsanlığı
fiziksel bir aydınlığa kavuşturan ışık özellikle gelişen ve büyüyen şehirlerde son zamanlarda
sorun oluşturmaktadır. Işık kirliliği olarak ortaya çıkan ve özellikle günümüzün gelişmiş ve öne
çıkmış büyükşehirlerde fazlaca hissedilmektedir.
Bilindiği gibi, enerji gelecekte daha da önem kazanacaktır. Bu bakımdan ışık kirliliği
aynı zaman da enerji harcamasına da neden olmaktadır.

6.1.7. Taşkınlar ve Seller
Düzensiz gelişen ve büyüyen şehirlerde taşkınlar ve seller hem can hem de mal kaybına
neden olmaktadır. Akarsuların akım miktarları şehir alanı içerisinde etkili olan arazi kullanım
planlarına göre değişebilmektedir. Şehir alanı içerisinde su geçirmeyen zeminlerin (asfalt ve
beton gibi) gelişmesi şehirler içerisinde meydana gelen en önemli sorunlardan birisidir. Yani
şehirleşme oranı arttıkça yağmur sularının yeraltına sızması azalmaktadır. Böylece yağmur
suları ya yüzeyde birikmekte ya da aniden akışa geçerek taşkınlara neden olmaktadır.

6.2. Ulaşım Problemi
Büyüyen ve gelişen şehirlerde sanayi ve nüfus artışına bağlı olarak ulaşım problemi
yaşanmaktadır. Bu problemin büyüdüğü ve bu yönde planının yapılmadığı şehirlerde çözümü gittikçe
zorlaşan bir yumağa dönüşmektedir.

6.3. Konut Sorunu
Kentlerin nüfusuna bağlı ortaya çıkan (göç, doğum, evlilik ve ayrı yaşama isteği) o
şehrin konut ihtiyacını belirlemesi açısından önemlidir. Belirtilen nedenlere bağlı olarak kentin
konut ihtiyacı yapılan konut sayısından daha az olursa kentte konut açığının oluşmasına neden
olmaktadır. “Kentlerin hızlı büyümesi, kentte yapılara olan talebin artması ve buna paralel
olarak da rantın yükselmesi imara aykırı kaçak yapılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Özellikle kent yönetimlerinin yetersiz kalması durumunda bu gelişme kent yaşamını ciddi
tehdit eder boyutlara çıkmaktadır”(Kaya ve diğerleri,2008:25).

6.4. Gecekondulaşma
Büyük sanayi şehirlerine bakıldığında ruhsatsız ve plandan uzak gecekondular sanayi
alanlarının hemen yakınında bazen yürüme mesafeli bazen de kısa sürede ulaşılması kolay
dolmuşlarla ulaşılabilir alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu gecekondular topoğrafyanın avantaj ve
dezavantajlarına bakmadan gelişi güzel boş bulunan her alanda yapılmışlardır. Bazen de kentin
bir başka alanında oluşan sanayi merkezleri aynı zamanda bir başka gecekondu semtlerinin de
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oluşmasına neden olmuştur. Öyle ki, bu gecekondu alanları sanayi merkezine yakınlığı dışında
yer seçimi konusunda hiç seçici değillerdir.

6.5. Yönetim Sorunu
Büyüyen şehirler canlı ve gece gündüz hareketli merkezler olduğundan hizmetlere ve
sorunlar karşısında daha çok çözümlere ihtiyacı vardır. Gerçekten de mega şehirlerde hayat 24
saat boyunca devam etmektedir. Böyle şehirlerde yönetim oldukça programlı ve sürdürülebilir
hizmetlerle öne çıkmalıdır.

6.6. Arazi Problemi
Büyüyen ve gelişen şehirlerde arazinin önemi ve değeri çok büyüktür. Özellikle yatay
yönlü yerleşme planı olan şehirlerde arazi çok değerlidir. Bu bakımdan şehirlerde arazinin
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önem taşımaktadır.

6.7. Kalabalıklaşma ve Merkezi Yoğunluk
Şehirler büyüdükçe özellikle çevreden merkeze doğru bir kalabalıklaşma görülmektedir.
Bu kalabalık alanlarda çok çeşitli fonksiyonlar bir arada yapılmaktadır.

6.8. Göç
Göçler boyutları itibariyle farklılıklar gösterir. “Göçler aynı zamanda toplumsal
değişmelerinde göstergelerinden biridir. Mesela nüfusun herhangi bir mekandan başka bir
mekana göçü sadece göç edenler için değil, toplumun tüm kesimleri için de köklü bir yapısal
değişime neden olmaktadır. Bu değişim insan ilişkilerini düzenlediği ve değiştirdiği gibi, göç
edilen mekanların fiziki yapısını da yeniden düzenler ve değiştirir”(Yılmaz,1992:10-11).
Şehirleşme ölçeğinde göçlerin rolü oldukça önemlidir. Göç, bir çok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Bilindiği gibi, göçlerin sebepleri çok çeşitlidir. Çeşitliliğe rağmen sonuçları
birbirine çok benzemektedir. Göçler daha çok geri kalmış alanlardan gelişmiş alanlara doğru
olmaktadır. Bu yüzden özellikle de çok çeşitli fonksiyonları barındıran şehirler göç almaktadır.

6.9. İşsizlik
Şehirler sanayiye ve diğer faaliyetlere bağlı olarak işgücüne de ihtiyaç duyarlar, Bu iş
gücünü karşılamak için hiç kuşkusuz ki, şehrin öncelikle göç alması gerekmektedir. Ancak bu
göç hareketiyle birlikte zaman içinde o şehirde doğup, büyüyen ve yaşayan insanların da işe
ihtiyacı olmaktadır. “Göçler sonucunda, kentlerde çıkan konut ve gecekondu problemleri,
göçün hacmiyle orantılı olarak gerçekleştirilemeyen mahalli hizmetler, bunlara bağlı olarak
ortaya çıkan sorunlar, iş imkanlarındaki gelişme ile oransız bir artış gösteren göçlere bağlı
olarak ortaya çıkan eksik istihdam, gizli ve açık işsizlik sorunları, göçün olumsuz
sonuçlarından belli başlılarıdır”(Tümertekin,1973:20-21).
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6.10. Eğitim Problemi
Büyüyen şehirlerde ortaya çıkan bir başka problem de eğitimdir. Özellikle şehrin
merkezinden uzak sahalarında derslik sorunu ve buna bağlı olarak kalabalık sınıflar karşımıza
çıkmaktadır.

6.11. Sağlık Problemi
Kalabalık şehirlerde “sağlık hizmetlerinde de nitelik düşmektedir. Sürekli artan nüfusun
tedavisini yapabilmek için gerekli tesis ve yatak kapasitesi sağlanamayınca varolan sistem
zorlanmaktadır” (Güney,1992:100). Ayrıca donanım açısından eksikliklere de rastlamak
mümkündür.

6.12. Arz'a bağlı pahalı Yaşam
Şehirlerin her zaman pahalı olan sahaları vardır. İş, sağlık, ticaret, eğitim, sosyo -kültür
faaliyetlerinin hakim olduğu alanlara arz oldukça fazladır. Buralarda yaşamanın bedeli diğer çevrelere
göre pahalıdır. Bu sebeple pahalı yaşam alanı insanların mali gücüne bağlı olarak tercih edilmektedir.

6.13. Kentleşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
Kentlerde sanayi oldukça önemlidir. Sanayi devrimiyle çevre olumsuz etkilenmeye başlamıştır.
Çevreyi koruma yönünde pek fazla duyarlı davranılmamıştır. Yine sanayiyle birlikte de zamanla çevre
duyarlılığı oluşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak sanayi atıklarının olumsuz etkilerini en aza indirmek
gereklilik olmuştur. Ancak bu yeterli olmayıp genele yayılmamıştır. Bu bağlamda atık sular arıtılmalı ve
tesise ait bacalara filtre uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca sanayi tesisinin yer seçimine ve hakim rüzgar
yönüne dikkat edilmelidir.
Dünyada doğal zenginlikler giderek azalmaya başlamaktadır. Bu doğal zenginliklerin düzenli
olarak kullanılması gelecek için çok önemlidir. Çok çeşitli alanlarda kullanılan doğal kaynaklar
özellikle sanayileşme-kentleşme ekseninde fayda sağladığı gibi çevreye olan zararı da çok büyüktür. Bu
bakımdan enerjinin gerekli ve ihtiyaç ölçüsünde kullanılması çevreye olan olumsuz etkisini azaltacaktır.
Geçmişte ısınmada kullanılan kömürler kentlerde özellikle kış aylarında kirlilik problemi
yaratmaktaydı. Ancak ısınmada doğalgazın devreye girmesiyle bu kirlilik azalmıştır. Ama yinede dünya
genelinde kömürle ısınma halen geniş bir sahada devam etmektedir. Bu konuda şehirlein kirlenmemesi
açısından önlemler alınmalıdır.
Bilindiği gibi enerji ve enerji kullanımı her zaman dikkat çekmiş bir konudur. Enerjinin verimli
kullanılması da ayrı bir konudur. Enerjinin verimli kullanılması yönünde bilgilendirmeler yapılmalıdır.
Binalar yalıtım esasına göre inşa edilmelidir.
Kentlerde plansız, imarsız, alt yapısı olmadan yapılan binalar çevreye farklı boyutlarda zarar
vermektedir. Bunu önlemek için kontrollü, etkin ve ulaşılabilir yerel yönetimlerin devreye girmesi
gerekmektedir. Yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin gelecek kuşkusu altında oluşturacakları
planlar uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Bunun yanında ülke içinde yaşayan halkın asgari bir
gelirinin olması yolunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda geniş bir çevreyi içine alan bölgesel
planlar yapılmalıdır.
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Şehirlerde meydana gelen görüntü kirliliği için öncelikle yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Binaların özellikle bahçeleriyle oluşturulması gerekmektedir. Cadde ve sokaklara ortama ve iklime
uygun olan ağaç ve bitkiler dikilmelidir. Ayrıca binalar belli plan ve ruhsat çerçevesinde yapılmalıdır.
Gürültü insanları rahatsız eden önemli bir olaydır. İnsan sağlığını özellikle de ruh sağlığını
olumsuz etkilemektedir. Şehrin yoğun ve stresli yaşantısında insanların dinlenmesi temel ihtiyaç haline
gelmiştir. Bu yüzden gürültü seviyeleri yüksek hizmetlerin konut alanlarından uzak yapılması her
bakımdan faydalı olacaktır.
Kent yöneticileriyle birlikte çalışacak ekibin farklı mesleklerde ve işini en iyi derecede
yapabilecek yetenekli bireylerden oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
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Uygulamalar
Büyük şehirlerin yaşamını incelediniz mi?
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Uygulama Soruları
Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük şehri neresidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
18.yüzyılda sanayiye bağlı olarak başlayan kentleşme süreci özellikle batı Avrupa’da
hızlı bir gelişme göstermiştir. Görülen bu kentleşme hareketleri kırdan kente olan göç
hareketini de beraberinde hızlandırmıştır. Bu süreçte genel olarak kır nüfusunun hakim olduğu
Batı Avrupa devletlerinde kent nüfusunun arttığı görülmüştür. Bilim, teknoloji, iletişim ve
ulaşım ağlarında meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler günlük yaşamı kolaylaştırmıştır.
Tarım yapılan sahalarda makineleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan işgücü fazlalığı da kent
nüfusunun kitle kitle artmasına neden olmuştur.
Sanayileşme ve tarımsal alanlarda görülen yoğun işçi ihtiyacı dolayısıyla bazı yerleşme
merkezlerinde aşırı nüfuslanma görülmektedir. Sanayi alanında görülen gelişmelere bağlı
olarak, sanayi şehirleri hızla gelişmişlerdir. Bu sanayi şehirleri iktisadi hayata farklılık ve
canlılık katmıştır. Şehirler, insanların vücuda getirdikleri, inşa ettikleri, içinde yaşadıkları
yapılardan, evlerden, mahallelerden, çalışma yerlerinden, alışveriş alanlarından, eğitim, kültür
ve sağlık yapılarından, bunların gerektirdiği ulaşım vs. altyapı tesislerinden oluşur. Şehirlerin,
mahallelerin, evlerin ve insanların dünya ile ilişkisini, yaşama ve davranış biçimini belirleyen
çerçeveler olarak şekillendirilmesi ile de bu birimler insanın kendisini ve gelecek nesillerin
yaşama biçimini belirleyen tam bir tezahür alanı olmaktadır. Bu nedenle şehirlerin kurulup ve
gelişmesi belli plan dahilinde geleceğe yönelik olmalıdır.
Kendi içinde canlılık ihtiva etmesine bağlı olarak sürekli bir hareket, kendine yetmeme
ve çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Yaşananlarla düzenli ve planlı bir yayılma
hareketine giren şehirler, şehirleşme hususunda başarı yakalamışlardır. Fakat dünya geneline
bakıldığında şehirleşmeye bağlı olarak çıkan sorunlar ve sosyo kültürel değişim her zaman
sorun olmuştur. Genel olarak görülen sorunlar özellikle gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde çok
üst düzeyde kendini göstermiştir. İtici güç olarak dikkat çeken sanayi, nüfus artışı ve göçle
birlikte şehirleşme hareketini meydana getirmiştir.
İnsanoğlu, göçebelikten şehirleşmeye varan bir süreçte bugün modern, büyük ve daha
karmaşık metropollerde yaşamaktadır. Dünyada ve ülkemizde nüfus artışı ve sanayileşmeye
bağlı olarak başlayan şehirleşme hareketi, sosyal ve kültürel anlamda bir değişim meydana
getirmiştir. Şehirleşme, stabil bir olay olmayıp gelişme ve değişim içinde devam eden bir
süreçtir. Bu süreç dünya üzerinde farklı sahalarda ve farklı zamanlarda başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) 18.yüzyılda sanayiye bağlı olarak başlayan kentleşme süreci özellikle batı
Avrupa’da ….…….. bir gelişme göstermiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
a) Yavaş
b) Tedricen
c) Orta
d) Duraklayarak
e) Hızlı
2) Sanayi ile birlikte genel olarak kır nüfusunun hakim olduğu Batı Avrupa
devletlerinde kent nüfusunun arttığı görülmüştür. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Yanlış
b) Doğru
3) Şehirleşme, sanayi devriminden sonra gelişme anlamında büyük bir ivme
kazanmamıştır. Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kentlerde, doğal alanların giderek azalması
sonucunda iklim, su, hava ve toprak koşulları da değişmektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış
mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) 17. yy’da maden kömürünün yakılmasıyla oluşturduğu dumanlar ………….’nin
sanayi şehirleri üzerine bir perde halinde çökmüştür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) İsviçre
b) Çin
c) Türkiye
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d) İngiltere
e) Şili
6) Kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan …….. sayısı
artmıştır. .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Nüfus
b) Eğlence
c) Banka
d) Tiyatro
e) Sinema
7) Hava kirliliği “atmosferde bulunabilecek kirleticilerle ifade edilir. Aşağıdakilerden
hangisi bu kirleticiler grubunda ele alınmaz? gaz, parçacık, subuharı ve koku şeklinde
bulunabilecek olan kirleticilerin başta olmak üzere, canlılara ve bütünüyle ortama zarar verecek
ölçülere ulaşması şeklinde tanımlanabilir
a) Gaz
b) Parçacık
c) Koku
d) Su buharı
e) Oksijen
8) Bilindiği gibi, kentler farklı ölçütlerde sınıflandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi
sınıflandırma içinde değildir?
a) Stratejik kentler
b) Teknolojik kentler
c) Tarihi kentler
d) Olmayan kentler
e) Ticari kentler
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9) Büyüyen ve gelişen şehirlerde arazinin önemi ve ……. çok büyüktür. . Yukarıdaki
boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Değeri
b) Ucuzluğu
c) Zararı
d) Bozukluğu
e) Değersizliği
10) Düzensiz gelişen ve büyüyen şehirlerde ………….. hem can hem de mal kaybına
neden olmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Ulaşım
b) Işık
c) Gecekondulaşma
d) Taşkınlar ve seller
e) Konut sorunu

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)b, 4)a, 5)d, 6)a,

7)e,

8)d,

9)a,

10)d
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7.MEKÂNSAL PLANLAMA VE KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Mekansal Planlama ve Küresel Çevre Problemleri
7.2.Ekolojik Planlamada Yapılması Gerekli Analizler
7.3.Doğal Kaynakların Planlama Açısından Önemi
7.4. Çevre Planlaması ve Çevre Sorunlarının Küreselleşmesi
7.5.Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küreselleşme nedir?
Mekansal planlama neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mekansal Planlama

Mekansal
kavrayabilmek.
Küresel çevre problemlerini Araştırarak ve okuyarak
saptayabilmek

Küresel çevre problemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Planlamayı Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İnsan



Mekan



Planlama



Küreselleşme



Çevre
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Giriş
Mekan üzerinde önceleri sadece insan yaşarken zamanla toplum oluşmaya başlamıştır.
Üretimle birlikte toplum ve ekonomi bir araya gelmiş ve yıllar süren bir bağ ortaya çıkmıştır.
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7.1. Mekansal Planlama ve Küresel Çevre Problemleri
İnsanoğlu yerleşik hayatla birlikte üretime bağlı olarak önce değiş tokuş sonra ise yakın
mesafeli ticarete başlamıştır. Artan nüfusla birlikte saha önem kazanmaya başlamış,
toplumlararası ekonomik ilişiler nedeniyle mekanın kullanımı hızlı bir sürece
girmiştir.Fiziki koşullar ve mekanın sağladığı olanaklar beşeri hayat üzerinde etkin bir
rol almış ve beşeri faaliyetlere yön vermiştir. Zaman içinde yaşamın her alanında çok köklü
değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. İnsan ve enerji gücü bir araya gelerek mekan üzerinde çok
çeşitli fonksiyonlar devreye girmiş ve para en büyük güç unsuru olmuştur. Toplum ve
ekonomiden kaynaklı parasal güç beraberinde çevre ve çevre şartlarını da gündeme
getirmiştir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve sağlıklı bir planlama düşüncesinin ürünü olarak
ortaya çıkan ekolojik planlama, günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu planlama
modellerinden biri haline gelmiştir. Böylece mekânsal planlama ve çevre gelişen teknolojiye,
değişen sosyal ve ekonomik koşullara ve olumsuz yönde bir dönüşüme bağlı olarak mekânsal
planlama stratejileri de değişiklik göstermiştir.
Mekansal planlama, genel olarak belirli bilimsel çalışmalar neticesinde mekanın
fiziki unsurlarının ve gelişiminin saptanarak, arazinin kullanılması esasına
dayanmaktadır. Bununla birlikte zaman içerisinde gelişen teknolojiye, değişen sosyal ve
ekonomik koşullara ve olumsuz yönde bir dönüşüm geçiren doğal çevreye bağlı olarak
mekansal planlama stratejileri de değişiklik göstermiştir. Başlangıçta daha çok toplum ve
ekonomi eksenli mekansal planlamalar benimsenirken, 1980’lerden sonra çevrenin de
gözetildiği, ekolojik temelli mekansal planlamalara ağırlık verilemeye başlanmıştır.

Kaynak: delinetciler. Net
Foto : Özlenen temiz doğa

Ekoloji kelimesi Alman zoolog Ernst Haeckel
başlandıktan sonra dünyada sık kullanılmaya başlanmıştır.

tarafından

kullanılmaya

“Ekoloji, canlı varlıklar ile bunların biyotik ve abiyotik ortamları arasındaki
nedensel ilişki ve etkileşimleri, yaşamın sürekliliğini sağlayan madde ve enerji dolaşımını,
kendilerini yenileyen fonksiyonel mekan birimleri çerçevesi içinde inceleyen bilim dalları
topluluğu olarak tanımlanmaktadır”(Atıl ve diğerleri,2005:78). Oldukça geniş bir alan
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kapsayan bu bilim dalları çevrenin korunması ve yaşatılması bakımından önemli bir konum
sergilemektedir.

Kaynak: haberciniz.com
Foto : Doğa ve çöp

Sürdürülebilir bir kalkınma ve sağlıklı bir planlama düşüncesinin ürünü olarak
ortaya çıkan ekolojik planlama, günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu planlama
modellerinden biridir. Ekolojik planlama, yaşanan teknolojik gelişmelere ve artan nüfusa
paralel olarak artış gösteren çevre sorunlarının ve doğal kaynakların azalması sonucu kendini
tüm şiddetiyle göstermeye başlayan enerji sıkıntısının bertaraf edilmesinde mutlak uygulanması
gereken bir plan olarak görülmektedir.

Kaynak: senozderesi.com
Foto : Bozulan su havzası

“Ekolojik planlama, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımları nedeniyle tükenmeleri, tür
ve biyolojik çeşitliliğin azalması ve yaşam ortamlarının yok olması, kirliliğin artması gibi
sorunlara çözüm olarak doğayı koruma ve sürdürülebilir kalkınma sağlama amacıyla ortaya
çıkmış bir planlama yöntemidir”(Özügül,2006:203). Ekolojik dengeyi bilinçsiz kullanım
sebebiyle bozulmaktadır. Bozulmayı hızlandıran faktörler aşağıda belirtilmiştir.
Kontrolsüz endüstrileşme,
Artan nüfus,
Gözetilmeyen doğa
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Düzensiz kırsal yaşam
Çarpık kentleşme
Teknoloji

Kaynak: okanyüksel.com
Foto : Sanayi ve önlenmeyen kirlilik

İnsanoğlu uzun yıllardır ekolojik sistemi ve dengeyi gözetmeyen planlama
yöntemleriyle kendini dönüştüren ekosistem üzerinde geri dönülemez tahribatlara yol
açmıştır. Günümüzde dünya ülkeleri ekosistem üzerinde kendi açtığı bu yaraları
kapatmak için ekolojik planlamayı bir kurtarıcı olarak görmektedir. “Ekolojik
planlamada, insan türünün ihtiyaçlarını karşılamak için, hassas ekolojik denge ve kısıtlı doğal
kaynaklar
gözetilerek,
ekosistemden
optimum
bir
yarar
sağlanması
öngörülmektedir”(Özügül,2006:203). “Bu planlama anlayışında, sosyo-ekonomik çıkarlar,
çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyum içindedir”(Tam,2004:67). Bu planın sürdürülür olması
gelecek açısından önem taşımaktadır.

Kaynak: meleklemekani.com
Foto : Mekansal kullanım ve kirlilik

135

Ekolojik planlamada öne çıkan konular aşağıda yer verilmiştir. Bunlar;
Doğal olaylara (sel, taşkın, deprem, erozyon vb.) karşı önlemler
Sürdürülebilir kalkınmada doğal kaynakların sürekliliği dikkate alınmalı
Doğal bitki örtüsü ve ormanların korunması
Doğaya uygun yapı modelleri
Doğanın korunması
Doğayı koruyan ulaşım
Yenilenebilir enerji kullanımı
Çevre bilinci çalışmaları
Çevre dostu teknoloji ve motor kullanımı

Kaynak: ekoyapidergisi.org
Foto : Doğal görünüm

7.2.Ekolojik Planlamada Yapılması Gerekli Analizler
Doğal Yapı (Doğal Çevre) Analizi
Jeolojik analiz
Morfolojik analiz
İklimsel analiz
Hidrolojik analizi
Toprak analizi
Bitki örtüsü analizi
Çevre koruma analizi
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2. Yapay Çevre Analizi
Arazi kullanımı analizi içinde;
Konut
Sanayi
Turizm
Ticaret
Tarım
Eğitim
Sağlık
Sosyal
Kültürel analizleri

Kaynak: milatgazetesi.com
Foto : Mekansal kullanım ve kirlilik

3. Ekonomik Analizler
Ekonominin parçası olan sektörlerin yapısı, katkısı, zararı, sonuçları ele alınan analizler
4. Sosyal Analizler
Nüfusun;
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Gelişimi
Yoğunluğu
Dağılımı
Sosyo ekonomik yapısı analizleri ele alınmalıdır.

7.3.Doğal Kaynakların Planlama Açısından Önemi
Bilindiği gibi bir sahanın planlanmasında fiziki özelliklerin etkisi oldukça fazladır.
Fiziki özellikler sahada uygulanılması düşünülen tüm beşeri faaliyetlerin temelini
oluştururlar. Bu bakımdan fiziki koşullar üzerinde önemle durulmalıdır. Bunlar;
1-Jeolojik Yapı
Jeolojik yapı bir sahanın arazi kullanımı için son derece önemlidir. Sahada
gerçekleştirilecek tüm planların temelini oluşturur. Jeolojik formasyonlar o sahanın
değerlendirilmesi açısından bilgi verdiğinden değer taşımaktadır. Özellikle deprem bu konuda
üzerinde durulması bir konudur.
2-Topografya
Bir sahanın topografyası dışarıdan bakıldığında gözle görülebilir. Dolayısıyla yer
şekillerinin plan üzerindeki etkisi açık olarak görülebilmektedir. Plan topografya incelenerek
ele alınıp değerlendirilmelidir. Yükseklik, eğim, düzlük sahalar ve vadiler plan üzerinde
doğrudan etkilidir.
3-İklim Özellikleri
Planlama üzerinde etkili olan bir diğer fiziki özellik iklimdir. İklim şartları bir saha
üzerinde yaşayan canlıların yaşamını doğrudan etkilediği gibi, sahanın planlanmasında
da çok etkilidir. İklim plan dahilinde ekonomik faaliyetlere yön verirken ve mesken yapı
malzemelerini de belirler.

Kaynak: yapi.com.tr
Foto : Kuraklığa bağlı sudan yoksun saha
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4. Toprak Özellikleri
İnsanoğlu topraktan faydalanmayı ziraat faaliyetleriyle en üst düzeye çıkarmış ve yerleşik
hayata geçmiştir. Her sektör için önemli olan toprak, ziraatın kaynağı olmuştur. Elverişli
iklime sahip, besin ve mineral bakımından zengin bir içeriğe sahip toprakların bulunduğu sahalar
her zaman dikkat çekmiştir. Bu bakımdan planlanacak sahanın toprak verimliliği ve özellikleri
dikkate alınmalıdır.

5-Bitki Örtüsü
Bitki örtüsünün insanın beşeri ve ekonomik faaliyetlerinde etkisi büyüktür. Birçok sanayi
kolunun hammaddesi olarak insanın ihtiyaçlarını karşılamada önemli yer tutar. Ayrıca doğal
hayatın düzenini, dengesini sağlar, yaşamın önemli bir varlığı olan toprağı ve suyu muhafaza
ederek korur ve insanın barınması için malzeme oluşturur. Alternatif kaynaklara rağmen halen
önemli bir yakacak maddesidir. Bu bakımdan planlanacak sahada bitki örtüsüyle birlikte park, oyun
ve yaşam alanları oluşturulmalıdır.

5-Su Kaynakları

Kaynak: duyguguncesi.net
Foto : Küresel iklim değişikliği ve eriyen buz kütleleri

Gelecek için sürdürülebilir bir doğa koruma planı, her açıdan önemlidir. Yağış
miktarlarındaki düşüş, tüm dünyada gelecek için su sıkıntısı yaratmaktadır. Dünya üzerinde
alternatifi ve yenilenmesi mümkün olmayan su, aşırı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle azalma
yönüne gitmektedir. Bunun yanında topraktan daha fazla ürün alma isteğiyle aşırı sulama,
gereğinden fazla gübre kullanımı ve dikkatsiz ilaçlama hem toprağı hem de suyu kirletmektedir.
Planlamalarda su ve su kaynaklarına zarar vermeden çalışmalar yapılmalıdır.

7.4.Çevre Planlaması ve Çevre Sorunlarının Küreselleşmesi
Bilindiği gibi planlamada;
Ön çalışmalar,
O anki durum,
Geleceğe yönelik beklentiler
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Sonuçlar önemli konulardır.
Ekoloji ve çevre planlamalarında kısaca;
Fiziki özellikler (jeoloji, topografya, iklim, toprak, bitki örtüsü, su kaynakları)
Beşeri faaliyetler (nüfus, ulaşım ve sosyal ve kültürel etkinlikler)
Ekonomik faaliyetler (tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik)
Arazi kullanımı (sanayi ve ticaret, konutlar, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel merkezler)
çok önemlidir.
Fiziki koşullar dikkate alınarak yapılan planlama ve çalışmalar hiç kuşku yok ki
çevrenin bozulmasını önleyecek ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşacaktır. Ancak
sürdürülebilir bir çevre oluşturmak oldukça zordur. Sürdürülebilir çevreyi oluşturmak için her
fiziki özellik tek tek çevreye entegre edilmelidir.

Kaynak: ecotopianetwork.wordpress
Foto : Kapitalizm ve sunucu

Diğer yandan planlama sahası içinde yer alan beşeri faaliyetler de çevreyi koruma
yönünde dikkatle uygulanması gereken olaylardır. Düzenli ve geleceğe yönelik düşünülen
beşeri faaliyetler çevrenin geleceğine de yön verecektir.
Belli bir plan ve düzen içinde yapılan tüm faaliyetler gerek insan ve gerekse de diğer
canlıların yaşam kalitesine doğrudan etki ederler. Aksi takdirde canlıların yaşam alanı daralarak
zaman içinde hastalıklı ve türlerini kaybetmiş canlılar olarak karşımıza çıkacaklardır.
Sağlıklı yaşam için doğallığı bozulmamış çevre önemli unsurdur. “Gelişim ve değişimi
sağlıklı olan çevre ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunur. Geleneksel biçimiyle
turizm ve rekreasyon sektöründe yarattığı iş olanakları ile istihdamın artmasına ve çevre
bozulmalarının onarımı etkinlikleri ile de yeni iş olanaklarının yaratılmasına, dolayısıyla kişi
başına gelirin yükselmesine yardımcı olmaktadır”(Atıl,2005:219).
Egemen Batı Düşüncesinin oluşturduğu algılayışa göre doğal çevre, insan
mutluluğu ve refahı için kullanılabilecek olan bir araçtan ibarettir. Egemen Batı
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Düşüncesi ve modernleşme modeline göre; insan refahını sağlaması açısından, doğal çevre ve
doğal kaynakların sömürülmesi için olanaklı olan her yol meşru, gerekli ve zorunludur.
Modernleşme, bir gelişme modeli ve ideolojisi olarak, Egemen Batı Düşüncesinin
çevre konusunda sahip olduğu ormanların talan edilmesi, doğal kaynakların sınırsızca
tüketilmesi, bozulması ve kirletilmesi gibi genel kabul görmüş ilkelerin de taşıyıcısıdır.

Kaynak: ingigodergisi.com
Foto : Bir başka gözle dünyamız

Modernleşme perspektifi genel olarak geleneksel toplum yapısından, modern ve
batılı toplum yapısına doğru evrimsel bir dönüşümü, toplumsal değişme açısından tüm
toplumlar için zorunlu bir çizgi olarak kabul eder. Modernleşme teorilerinin tüm farklı
versiyonları çevre sorunlarının da birer taşıyıcısı olarak kabul edilebilirler. Gelişme
teorilerinin tüm farklı versiyonlarının teorik ve pratik uygulamalar açısından aslından
birbirinden çok farklı olmadıklarını, hepsinin birden “modernleşme projesi” olarak
adlandırılabileceğini çevresel kaygıyı göz ardı ettiklerini belirtir.
Ekolojik Modernleşme: Klasik modernleşme düşüncesinin ifade edilen tüm
sakıncalarına karşı, çevreci öğreti, ekolojik modernleşme modeli adıyla bir modernleşme
modeli ortaya konulmuştur.
Ekolojik Modernleşmenin temel ilkesi,
Ekonomik kalkınma doğal çevrenin bir parçasıdır
Ekonomik büyüme doğal çevrenin bir parçasıdır
Ekonomik büyümede doğal çevre bir bütündür
Ekonomik büyümede doğal çevre sürdürülebilir olmalıdır.

Ekolojik modernleşme düşüncesinin öncülerine göre, Hollanda, Norveç, İngiltere,
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi Batılı ülkeler, bazı ekolojik ilkeleri
ekonomik ilkeler olarak kabul etmişlerdir.
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Bundan dolayı söz konusu ülkeler klasik modernleşme aşamasından ekolojik
modernleşme aşamasına doğru ilerlemektedirler.
Çevrecilik, egemen batı düşüncesine bir alternatif olarak ortaya çıkmış ve son
zamanlarda küresel bir boyuta ulaşmıştır. Bununla birlikte çevrecilik küreselleşme
aşamasında, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir ve toplumsal kurgusala perspektif bu
farklılaşmayı açıklayan bir teorik yaklaşım olarak ortaya çıkar.

Kaynak: derinduşunce.org
Foto : 1979 ve 2003 yıllarında buzul kütleleri

Çevresel sorunların küreselleşmesinin en önemli göstergesi küresel ısınmadır.
Küresel ısınmanın en önemli küresel çevresel sorun olmasının nedeni, küresel ısınma
sonucu buzulların erimesi, denizlerin genel seviyesinin yükselmesi ve bunun sonucunda
kıyı kentlerinde yaşayan birçok toplumun yok olma ve bu toplumların kültürel mirasının
sular altında kalması riski altında olmasıdır.

Kaynak: ankayasam.com
Foto : Yenilenebilir enerji (güneş enerjisi)

Bununla birlikte sera etkisi sonucu oluşan küresel ısınma küresel iklim
değişikliklerine yol açmakta, dünyanın iklim, atmosfer ve toprak yapısı telafi edilemeyecek
şekilde olumsuz olarak değişmektedir.
Küresel ısınmanın iki temel nedeni olarak ozon tabakasındaki incelme ve
atmosfere salınan hidro karbon emisyonları gösterilmektedir.
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Kaynak: geldik.net
Foto : Artan nüfusa bağlı olarak trafik problemi

Çevre kirlenmesinin sosyal boyutu incelenirken, ilim ve teknoloji tarihi de göz ardı
edilemez. Orta Çağ’da Avrupa'da dünyanın döndüğü ve yuvarlak olduğu hakikatine
karşı Engizisyon Mahkemesi kararlarının uygulandığı, atık ve dışkıların sokağa
boşaltıldığı devirlerde,Doğu'da dünyanın yuvarlaklığı ve gezegenlerin hareketleri
biliniyordu ve salgın hastalıklar için karantina tedbirleri alınıyordu. Ülkemizde bugün
dahi hizmet veren bir kısım tarihi su yapıları o zamandan kalmıştır. Bunların su toplama
alanlarının koruma altında tutulduğu tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu tesisleri yapanlar,
yeraltı sularının teşekkülü hakkında sağlam bilgilere sahip olduklarından, su toplama
havzalarında iskanı önlemişlerdir.
Buralarda hayvancılık ve ziraat yapılmasını da yasaklamışlardır. Bugün bu
menbaların çoğunun koruma alanları işgal ve iskan edilmiş, suları kurumuş ve
kirlenmişse, insanın, anlayış, yaşayış, ahlak ve kültürünün zamanla nasıl değişip ve
erozyona uğradığını görmek mümkündür.

7.5.Değerlendirme
Çevrenin planlanarak sürdürülebilir olması gelecek nesiller için son derece önem
taşımaktadır. Bu bağlamda; Dünya çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci içindedir.
Bilişim ve iletişimin çok hızlı olduğu günümüzde ortaya çıkan zararlar en kısa zamanda
bertaraf edilmelidir.
İlköğretimden itibaren tüm öğrencilere çevre ve çevreye karşı bir duyarlılık
oluşturulmalıdır.
Saha üzerinde yapılacak her türlü yapının bulunduğu coğrafi koşullara uyumu
konusunda dikkat edilmelidir.
Sahanın coğrafi koşulları ve sunduğu olanaklar en iyi şekilde ele alınmalı ve
sahanın en verimli olarak kullanılması gereken faaliyetlere öncelik verilmelidir. Hangi
sektöre yönelik olanak taşıyorsa o sektöre ait faaliyetler saha üzerinde yapılmalıdır. Tarım,
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sanayi, ticaret, maden, ulaşım, yerleşme, eğitim, sosyal ve kültürel özellikler değerlendirilerek
saha kullanım planları yapılmalıdır.

Kaynak: kirilmetodiuniversitesi.com
Foto : Doğal ortam

Hızlı sanayileşme sürecinde enerjinin ortaya çıkardığı kirlilik oldukça büyük
boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerjilerin çok çabuk olarak devreye
sokulması acil olarak değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Mekanı inceleyiniz.

145

Uygulama Soruları
Küreselleşme nasıl çevre problemi yaratır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mekan üzerinde gerçekleştirilen her faaliyet doğrudan çevreyi etkilemektedir.
Küreselleşen dünyada bu daha da hızlı olmaktadır. Dolayısıyla sonuçları da bir o kadar hızlı ve
tehlikelidir. Bu bağlamda kalkınan ve küreselleşen dünya da gerekli unsurlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İnsanoğlu yerleşik hayatla birlikte üretime bağlı olarak önce ……………….. sonra
ise ………….………….ticarete başlamıştır. Cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun olan
ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Ticaret-Uzak mesafeli
b) Ticaret-Yakın mesafeli
c) Değiş tokuş-Uzak mesafeli
d) Değiş tokuş-Yakın mesafeli
e) Değiş tokuş-Ticaret
2) Mekansal planlama, genel olarak belirli bilimsel çalışmalar neticesinde mekanın
beşeri unsurlarının ve gelişiminin saptanarak, arazinin kullanılması esasına dayanmaktadır.
Yukarıda mekansal planlama ile ilgili verilen açıklama Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Hızlı sanayileşme sürecinde enerjinin ortaya çıkardığı kirlilik oldukça büyük
boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle ……………………….. çok çabuk olarak devreye
sokulması acil olarak değerlendirilmelidir. Yukarıda verilen boşluğa uygun ifade
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Yenilenemeyen enerjilerin
b) Belirli şartlar altında kendini yenileyen enerjilerin
c) Yenilenebilen enerjilerin
d) Nükleer enerjilerin
e) Fosil yakıt enerjilerin
4) Orta Çağ’da Avrupa'da dünyanın döndüğü ve yuvarlak olduğu hakikatine karşı
Engizisyon Mahkemesi kararlarının uygulandığı, atık ve dışkıların sokağa boşaltıldığı
devirlerde,Doğu'da dünyanın yuvarlaklığı ve gezegenlerin hareketleri biliniyordu ve salgın
hastalıklar için karantina tedbirleri alınıyordu. Cümlesinde verilen bilgiler doğru mu? Yanlış
mı?
a) Doğru
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b) Yanlış
5) Gelişme teorilerinin tüm farklı versiyonlarının teorik ve pratik uygulamalar
açısından aslından birbirinden çok farklı olmadıklarını, hepsinin birden “………………….”
olarak adlandırılabileceğini çevresel kaygıyı göz ardı ettiklerini belirtir. Yukarıdaki boşluğa
uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Modernleşme Projesi
b) Sürdürülebilir Proje
c) Ekolojik Proje
d) Ekonomik Proje
e) Biyolojik Proje
6) Yağış miktarlarındaki düşüş, tüm dünyadan ziyade sadece belirli ülkelerin geleceği
için su sıkıntısı yaratmaktadır. Yukarıda ifade edilen cümle Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
7) Günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu planlama modeli aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Modern Planlama
b) Ekonomik Planlama
c) Ekolojik Planlama
d) Jeolojik Planlama
e) Biyolojik Planlama
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8) Ekolojik
modernleşme
düşüncesinin
öncülerine
göre,…………….
,
………………… , ……………….. gibi ülkeler, bazı ekolojik ilkeleri ekonomik ilkeler olarak
kabul etmişlerdir.
Yukarıda noktalı yerlere uygun olan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Hollanda, İngiltere ve Kanada
b) Hindistan, Rusya ve Japonya
c) Türkiye, İran ve İsrail
d) Arnavutluk, Macaristan ve Ukrayna
e) Suriye, Mısır ve Libya
9) Küresel ısınma ,dünyanın iklim, atmosfer ve toprak yapısında telafi edilemeyecek
şekilde olumsuz olarak değiştirmektedir. Açıklaması verilen bilgi doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
10) Bir Sahanın coğrafi koşulları ve sunduğu olanaklar öncelikli olarak nasıl
değerlendirilmeli ve nasıl kullanılmalıdır?
a) Çevreci ve Ekonomik
b) Sürdürülebilir ve Verimli
c) Sürdürülebilir ve Ekonomik
d) Sömürgeci ve Verimli
e) Çevreci ve Sömürgeci

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)a, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a, 10)b
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8.TURİZM -ÇEVRE İLİŞKİSİ VE OLUMLU ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Turizm - Çevre İlişkisi

8.2. Turizmin Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
8.3. Bilinçlenme
8.4. Çevreye Yönelik Yaptırımlar İçin Bir Araç
Çevrenin Korunması İçin Kaynak Yaratımı
Alternatif İstihdam
8.7. Çevre Korumanın Devlet Politikası Halini Alması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizm -çevre ilişkisi nasıl olmalıdır?
Turizmin çevre üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
Bilinçlenme ne kadar önemlidir?
Çevrenin korunması için kaynak yaratımı gerekli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm -çevre ilişkisi nasıl
olmalıdır?

Turizm -çevre ilişkisinin
anlaşılması.
Turizmin çevre üzerindeki
etkilerinin anlaşılması.

Turizmin çevre üzerindeki
olumlu etkileri nelerdir?
Bilinçlenme ne kadar
önemlidir?

Bilinçlenmenin anlaşılması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak ve düşünerek
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak ve düşünerek
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak ve düşünerek
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Anahtar Kavramlar


Turizm,



Çevre,



Yaptırım,



Bilinçlenme
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Giriş
Dünyada büyük bir hızla nüfus artmaktadır. Dünyanın dinamikleri çok büyük bir ivme
kazanmıştır. Her alandaki faaliyetler daha da canlanmaya başlamıştır. Dolayısıyla dünya üretim
merkezi olmakla birlikte aynı zamanda bir tüketim merkezi de olmaya başlamıştır. Turizm
faaliyetleri insanların dinlenmesini sağladığı gibi çevre sorunlarına da neden olmaktadır.
Eğlenmek ve dinlenmek için yapılan turizm faaliyetleri ne yazık ki büyük çevre sorunlarına
neden olmaktadır. Turizm ve çevre ilişkisinde bilinç duygusunun önemi kuşkusuz çok
önemlidir.
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8.1.Turizm -Çevre İlişkisi
Dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisi olarak gösterilen turizm, gelişme
sürecinde sosyal ve kültürel çevre, tarihi ve doğal doku ile sürekli bir etkileşim halindedir.
Gelişme hızıyla paralel biçimde bu etkileşimin de artması, ilk başta konuyla ilişkili uzmanların
bu etkilerin niteliklerini ele almasına neden olmuş; bu etkilerin bazen çok büyük
olumsuzluklara neden olduğunun anlaşılmasıyla da bir devlet politikası dâhilinde irdelenmesi
ve turizm aktivitelerinin çok uzun dönemli planlamalarla ele alınmasının gerekliliği ortaya
konulmuştur.
Turizm etkinliklerinin büyük bir kısmı doğanın arz ettiklerinin sergilenmesi ve
sunulması ile gerçekleşmektedir. Bununla birlikte meydana gelen turizm faaliyetleri fiziksel
çevrenin üzerinde çeşitli şekillerde etkilere sahiptir. Bunlar doğal çevrenin tahribatı biçiminde
olumsuz yönde olabildiği gibi, geri kazanım veya korumaya yönelik önlemlerin alınması gibi
olumlu biçimlerde de olabilmektedir. Bu karşılıklı etkileşim turizm ve fiziksel çevre
ilişkisini de ortaya koymaktadır. Tarihi ve doğal çevre bir bütün olarak fiziksel çevre
olarak adlandırılır.
Belirli bir yöre veya ülkeye yönelik turizm talebinin oluşması ve sonraki aşamalarda
sürdürülebilmesi sırasında bu fiziksel çevrenin önemli bir rolü vardır ve bu nedenle korunması
ve yönetilmesi turizm için olduğu kadar toplum açısından da büyük önem arz etmektedir.
Turizm ve çevrenin birbiriyle doğrudan bağlantılı kavramlar olması da her ikisinde yaşanan
değişimlerin birbirini etkilemesine neden olmaktadır. Yine çevre turistlerin gidecekleri yerin
seçiminde ve kalış sürelerinin saptanmasında en önemli bir belirleyicidir. Daha açık bir
biçimde ifade edilmek gerekirse turizm ve çevre ayrılmaz bir ilişki içindedir. Turizm tümüyle
fiziksel çevrede meydana gelmekte ve çevrenin çekim öğeleri de turizm talebi üzerinde önemli
bir etki oluşturmaktadır.
Doğal olarak bu durum son yıllarda doğada yaşanan ağır tahribatın en yoğun biçimde
etkilediği alanlardan birisinin turizm olmasını beraberinde getirmiştir. Fiziksel çevrenin tahrip
edilmemiş halde bulunuşu ve doğal güzelliklere sahip oluşunun turist sayısını arttırması, doğal
dokusunu kaybeden yerlerde de turist sayısında hızlı düşüşlerin yaşanması bunun bir
göstergesidir ve turistlerin seyahat tercihlerini daha temiz bir çevreye sahip olan ülkelerin
belirleyeceği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Yani çevre kalitesi turizm hareketini başlatan
itici güç durumundadır ve günümüz turizminin en önemli arz kaynaklarından birisidir. Yapılan
araştırmalar da önümüzdeki yıllarda turizm talebini belirleyen tek seçeneğin çevre
olacağı görüşünde birleşmektedir. Bu başlı başına turizm işletmelerinin ve turizmin önemli
bir ekonomik girdi olduğu ülkelerin çevreye daha büyük yatırımlar yapmasını gerektirecek bir
gerçektir. Bunun yanında turizm faaliyetlerinin hem katılımcı hem işletmeci bazında çevreye
duyarlı olması yerel halkın turizme bakışının belirlenmesi açısından da önemlidir. Zira ziyaret
edilen yöre halkı bozulan çevrenin sorumlusu olarak turistleri görecek ve onlara karşı olumsuz
tutum ve davranışlar geliştirecek bu turistlerin tercihlerini belirleyen faktörler arasında sosyal,
kültürel ve kentsel çevre de vardır. Bununla birlikte birçok araştırmacı turistlerin turistik
faaliyetlerinde en çok doğal çevre ile etkileşimde olduğunu ortaya koymaktadır.
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Sonuç olarak turistler üzerinde olumsuz bir imaj meydana getirerek zaten hassas olan
turizmi baltalayıcı sonuçlara neden olacaktır. Bu gerçeğe rağmen çevre duyarlılığın turizm
pazarlaması içinde yer alması çok uzun bir geçmişe dayanmamaktadır. Ülkelerin turizm
pazarlamalarında temiz ve kirlenmemiş doğalarını ön plana çıkartılmaya başlanması ve
kitlelerin de bu şekilde etkilenmeye çalışılması 1980’li yılların sonundan itibaren kendini
gösteren bir durumdur.
Turizmin dört önemli çevresel etkisi;
Kaynaklar üzerinde üretim bağlantılı etkiler,
Kaynaklar üzerinde tüketim bağlantılı etkiler,
Atıklar üzerinde üretim bağlantılı etkiler
Atıklar üzerinde tüketim bağlantılı etkilerdir.

Turizm gelişmesinin dayandığı doğal kaynak bileşenleri çevre kalitesinin temel
unsurları olarak su ve sucul yaşam, doğal yaşam, arazi ve arazi yapısı ile iklim ve atmosfer
olarak verilmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde doğanın temel olduğu turizm türlerinin,
mevcut turizm alanlarının çok büyük bir bölümünü içine aldığı, turizm faaliyetlerinin büyük
bölümünün de çevrenin sunduğu kaynakları kullandığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Kuş,
kelebek, bitki gözlemciliği, doğa yürüyüşleri, dağcılık, rafting gibi her türlü turizm alanı doğa
ile doğrudan bağlantılı turizm dallarından yalnızca birkaçıdır. Bu durum turizm faaliyetlerinin
mutlak surette çevre üzerinde çeşitli şekillerde etkiler meydana getirme potansiyeli olduğu
anlamına gelmektedir. Bu karşılıklı etkileşim turizm ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi ortaya
koyar. Bu etkiler doğal çevreye zarar verilmesi ve tahrip edilmesi gibi olumsuz şekillerde
olabildiği gibi, çevre değerlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik biçimde
olumlu da olabilmektedir.
Turizmin en önemli temellerinden birisinin alışılmışın ötesinde bir zenginliğe sahip
doğal değerlere dayandığı Türkiye örneğinde de doğal çevre ve turizmin pek çok ülkeye göre
daha yoğun bir ilişki içerisinde olduğu görülür. Bunlar arasında çok sayıda farklı sayfiye
alanları, ekosistemler, sıcak su kaynakları ve dağlar sayılabilir.
Bu değerler erişim, bilgilendirme, koruma ve bakım gibi yönlerden turizmden
faydalanmakla birlikte aynı zamanda doğrudan ve dolayı baskılar nedeniyle kötü yönde de
etkilenmektedir. İlişkiye geçtiği tüm unsurlar gibi turizmin de bu şekilde çevre üzerinde bir
takım olumlu veya olumsuz etkiler meydana getirmesi doğaldır. Turizm çevre üzerinde mutlak
bir etkiye sahiptir ve bunlardan bir bölümü de olumsuz biçimde çevreyi etkilemektedir.
Bununla birlikte çevre sorunları yaşadığımız yüzyılın en büyük problemidir ve bunun
nedenleri arasında turizm diğer unsurlara göre çok daha az rol oynamaktadır. Küresel ısınma,
büyük sanayi kuruluşlarının meydana getirdiği çevre kirlilikleri, nükleer felaketler, doğal
afetler, toplu hayvan ölümleri ve bazı türlerin tamamen ortadan kalkması mutlak surette
insanlığı ilgilendiren tüm sektörleri ilgilendirmektedir. Fakat turizm çevre sorunlarına bu
sektörlerden daha fazla hassasiyet göstermek zorundadır. Zira kendi yaşamı da büyük oranda
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buna bağlıdır. Yine çevresel sorunlara yönelik tepkilerin giderek arttığı günümüzde turizmin
çevreye zarar verdiğinin ortaya çıkması bir süre sonra toplumun da tepkide bulunmasına neden
olacaktır. Turizm karşıtlığının çok fazla sebebi yoktur. Ancak turizm nedeniyle bu değerler
zarar görmeye başlarsa, turizme yönelik bir olumsuz düşünce de oluşacak ve bundan turizm
dolayısıyla da ülke kaybedecektir.
Uzun yıllar boyunca meydana getirdiği olumsuz etkiler daha ağır basan turizm
sektöründe, geçen yıllar içerisinde yaratılan duyarlılıkla çevre üzerinde pozitif etkilerinin daha
yoğun hissedebileceği gelişmeler yaşanmaktadır. Tabi ki bu olumlu durumun tümüyle başarılı
olabildiğini söylemek mümkün olamadığı gibi ulaşılmak istenen amaçlarla, realitede ortaya
konulanların da çok yönlü değerlendirilmesi bu hedeflerin gerçekleştirilebilirliğini ve etkilerini
çok yönlü olarak gösterecektir. Bu nedenle ilk olarak çevre ile ilişkisinde turizmin yarattığı
olumlu ve olumsuz etkilerin ortaya konulması zorunludur. Bu bölümde ülkemiz ağırlıklı olacak
biçimde turizmin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulmasına
çalışılacaktır.

8.2. Turizmin Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
İyi planladığı ve kontrollü uygulandığı takdirde turizm farklı biçimlerde çevrenin
devamını sağlayabildiği gibi iyileşmesine de katkıda bulunur. Bu katkılar turizmin getirilerinin
kamuoyu tarafından algılanması ve beklentilerle bağlantılıdır.
İlk yıllarında bazı hatalı uygulamalara rağmen, turizm faaliyetlerini sürdürebilmenin
yolunun turizme kaynaklık eden ve içinde çevrenin de büyük yer kapladığı değerlerin
korunmasından geçtiğinin anlaşılması uzun sürmemiştir. Turizmin ekonomilerinde önemli yer
ettiği ülkeler, çevresel ve kültürel değerlere verilen zararların ek bir maliyeti olduğu ve bunun
da rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediğini, bu değerlerin kullanımında koruma-kullanma
dengesinin sağlanması gerektiğini ve bunların korunduğu turizm sektörünün gelişim
sağlayacağının bilincine varmışlardır. Bir destinasyon imajının yapı taşlarından birisini
meydana getiren çevrenin zarar görmesinin turizm faaliyetlerinin tamamen sonlanması
anlamına geldiğini19 bilen turizm sektörü de giderek artan bir biçimde çevrenin korunmasına
katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.
Turizm sayesinde, ülke ve bölge imajı ve tanıtıma yapılan katkılarla birlikte elde edilen
gelirlerin ulusal düzeyde olduğu gibi yerel halkı da etkileyen olumlu etkileri çevreye dönük
olarak kullanılabilmektedir. Çevrenin önemli bir arz oluşturduğu turizm bölgelerinde elde
edilen parasal desteğin çevre için kullanılması bunun yanında yapılan denetimlerle yerinde
koruma ve geliştirmeler, bunun yanında halkın çevre konusunda bilinçlenmesi, çevreye zarar
veren aktivitelerde bulunan halkın bu faaliyetler yerine turizm aktivitelerine dönmesi, turizmin
getirdiği katkıların devamlılığının sağlanması nedeniyle turizm bölgelerinde çevreyi koruyucu
yasaların düzenlenerek çevre korumanın bir devlet politikası haline gelmesi, turizmin çevre
üzerindeki olumlu etkileri olarak görülebilir.
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8.3. Bilinçlenme
Kültürel ve doğal değerlerin korunmasının en önemli yolu toplumsal bilinçlenme
ile bağlantılıdır ve turizm, bölge halkının ve turistlerin çevre değerlerini korumaya yönelik
olarak bilinçlendirilmesi için bir fırsat sağlamaktadır. Burada doğrudan uygulayıcılık yerine
bilinçlendirme yoluyla halkın kendi değerlerini koruması sağlanır ve arzulanan da bu şekilde
yapılacak korumalardır. Çünkü çevre ve kültürel değerler konusunda ülkeler ağır yaptırımlar
uyguluyor olsalar dahi eğer kamuoyu konuya duyarsız kalırsa, alınan bu tedbirlerin hiçbir
geçerliliği olmaz. Sözle, nasihatle, ya da yaptırımlarla dahi sağlanamayacak bu bilinçlenmenin
belki de en etkili yolu, bu değerleri görmek için gelen turistler ile birlikte elde edilen
kazançlarla olacaktır. Sadece bir kuş ya da kelebek gibi, sıradan bir canlı olarak görülen bir
türün ilgi çektiği, sadece bu yöreye özgü olduğu ve bir getiri sağladığı halk tarafından da
anlaşılacak ve bu değerler yok edilmek yerine korunacaktır.
Doğa ve çevresel zenginlikler ile birlikte kültürel değerlerin turistler tarafından ilgi ve
beğeni görmesi, bu değerlere o ana kadar ilgisiz kalmış kişileri de çeşitli biçimlerde
etkileyecektir. Yani, özet bir ifadeyle, insanların o zamana dek belki mevcudiyetinin dahi
farkına varmadığı, ya da farkında olsalar da merak edip ilgilenmedikleri, bu yüzden anlamsız
bularak tahrip ve yok ettikleri değerler bir başka gözle görülecek, tahribat ve yok etme
azalacak, bunun yerini koruma alacaktır. UNWTO’nun gelişen turizm alanlarına ilişkin
öngörüsü, yüksek çevresel kalitenin destinasyonların seçiminde önemli bir ölçüt olacağı
yönündedir.
Çevre sorunlarının giderek arttığı bir dünyada turistlerin doğaya özlemle taleplerinin
kuş gözlemciliğinin etkileri konusunda yapılan bir araştırma, bunlardan ekonomik gelir elde
eden yerel halkın özellikle hassas türlerin korunması konusunda daha duyarlı davrandığını
ortaya koymaktadır.
Bozulmamış doğal zenginliklere ve çevre korumasının ön planda olduğu turizm
işletmelerine yönelmesi, işletmeler ve pazar ülkelerin çevreye daha çok özen göstermesine yol
açmaktadır. Bir diğer ifadeyle yaşanan gelişmelerin neticesinde turist yani şahıs bazında
başlayan bilinçlenmenin farkındalığı dolaylı yoldan işletmeci, ziyaret edilen ülkenin çevre
politikalarını ve halkı da etkilemektedir.
Günümüzde dünyanın birçok yerinde ve özellikle gelişmiş ülkelerde, insanlar kendi
gelecekleri için ürettikleri ve kullandıkları malların doğanın dengesini bozmasından ve neticede
de sağlıklarını olumsuz etkilemesinden rahatsızlık duymaktadır. Bu şekilde kendilerinin olduğu
gibi başkalarının da doğal dengeyi bozucu faaliyetlerde bulunmamalarını istemekte, doğaya
yönelik önlemler alınması veya en azından dengeleyici çalışmalar yapılmasını
arzulamaktadırlar. Bu kişiler gidecekleri yerlerin de doğal ortamının bozulup bozulmadığına
dikkat eden kişilerdir. Bu açıdan bakıldığında Akdeniz çanağında Türkiye’nin Akdeniz
kıyılarına yüksek talep olmasının nedenlerinden birisinin de bu yerlerin diğer ülkelere
göre daha az kirletilmiş ve bozulmuş yerler olarak görülmesidir. İspanya, Türkiye’den
çok uzun yıllar önce başladığı turizm faaliyetleri sonucunda büyük oranda betonlaşmaya
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gitmiştir. Bu durum turizme ilk atılan ülke olmasının bir dezavantajıdır ve çevre kirliliği ile
talep artış hızı yönünden diğer ülkelerin gerisine düşmüş durumdadır.
Turizm, insanları doğa ve çevre ile yakın temasa geçirdiği zaman çevresel değeri
artırma ve çevre sorunları ile ilgili bilinci yayma potansiyeline de sahiptir. Gerek doğrudan
verilen eğitimlerle çevre korumanın öneminin vurgulanması gerekse de sağladığı katkılar ve
bilinçlenmeyle toplumsal farkındalığı arttırması çevreye daha duyarlı bir toplum yaratılmasına
katkı sağlayacaktır. Bu durum, doğanın önemine dair bilinci güçlendirir ve çevre dostu davranış
ve hareketlerle çevreyi korumaya sebep olur. Örneğin, Tegucigalpa başkentindeki Honduran
Okulu, öğrencilerini yağmur ormanları hakkında bilgi edinebilmeleri için rutin olarak, kısmen
turist gelirleri ile finanse edilen La Tigra yağmur ormanları ziyaretçi merkezine götürmekte ve
bu bilinçlenmenin oluşmasına da katkı sağlamaktadır.
Çevre temizliği konusunda yabancıların çevreye yeterli özen gösterilmemesine,
sokaklar ve piknik alanlarının temizliğine yönelik eleştirileri de, bölgelerine turist çekmek veya
mevcut turizm potansiyelini kaybetmek istemeyen işletmeler veya belediyeler tarafından
dikkate alınmakta ve çevre düzenlemelerine daha büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Bu
açıdan turistlerin çevre konusunda yönlendirici bir işlevi olduğunu görmek de mümkündür.
Turizmin çevre üzerindeki bu olumlu yönünün en etkili biçimde hissedildiği turizm dalı
ekoturizmdir. Doğrudan bozulmamış bir doğa isteğiyle seyahatlerini gerçekleştiren ekoturistler,
doğal olarak ziyaret ettikleri yerin halkının, işletmecilerin ve hatta tüm bir ülkenin bu yönde bir
anlayış geliştirerek sundukları hizmetlerin çevreye en az zarar vermesini arzulamaktadırlar.
Korumanın halk düzeyinde başlayacağı gerçeği nedeniyle de ekoturizme açılan yerleşimlerde
halk düzeyinde eğitim faaliyetlerinde bulunulmakta ya da getiriler sayesinde halk bu
bilinçlenmeye kendisi ulaşabilmektedir. Ayrıca ekoturizm örneğinde daha çok karşılaşıldığı
üzere doğrudan verilen eğitimlerin yanında, turizmin sağladığı yararların hissedilmesiyle de
bilinçlenme doğal süreç içerisinde kendiliğinden oluşacaktır. Bunun en etkili örnekleri yerel
halkın turizmden beklentileri ile birlikte doğal kaynaklara yönelik koruma isteklerinin
artmasıyla kendisini gösterir. Halkın çevreye ilgi duymadığı ve korunması için de özen
göstermediği yerlerde, turistlerin doğal değerlere yönelik ilgisi hem bölge halkının hem de
kamu yönetimi ile turizm işletmelerinin çevrebilincini arttırmakta ve çevre korunmasına
yönelik alınan tedbirleri ortaya çıkartmaktadır. Ekoturizmin doğa koruma için bir umut
olduğunun düşünülmesi kamuoyunun desteğini almasına da yol açacaktır.

8.4. Çevreye Yönelik Yaptırımlar İçin Bir Araç
Turizmin olumsuz etkilerini azaltarak, olumlu etkilerini en üst seviyeye çıkarma özlemi
duyan tüm dünya ülkeleri çevrenin öneminin bilincine varmışlar ve koruyarak kullanma ve
sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde ortak arayışlar içine girmişlerdir. Günümüzde çok
geniş kitleler kendi ülkelerine özgü olmayan doğal güzellikleri görmek istemekte ve bu
potansiyel de turizm endüstrisine önemli bir pay sağlamaktadır. Bu nedenle çevresel
motivasyonlarla seyahat eden turistler açısından destinasyonun niteliksel boyutunu meydana
getiren bölge özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi günümüzde daha önemli hale
gelmektedir.
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2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığının doğal alanların
koruma amaçları içerisinde bu alanların turizm amaçlı değerlendirilme hedefinin yer alıyor
olması da bunun göstergelerinden birisidir.
Çevre sorunlarının büyümesine paralel bir artış gösteren çevre duyarlılığı ile birlikte,
turizm sektörü de çevresine ilgili ve çevreyi korumayı ön plana alan bir yaklaşım yönünde
eğilim göstermiştir. Bu, yalnızca duyarlılıklara yaklaşımla ilgili değil, aynı zamanda dünya
turizminin başarısı ve geleceğinin çevre değerlerine verilecek önemle bağlantılı olduğu gerçeği
ile de ilişkilidir.
Doğal çevrenin korunması yanında, turizm tesisleri ve işletmelerinin çevre
düzenlemeleri yapmaya özen göstermeleri, peyzaj alanındaki gelişmeleri yakından takip
etmeleri ve tesis meydana getirirken doğaya mümkün olan en az zararın verilmesine özen
gösterilmesi, çevre ve doğayı tahrip eden mimari anlayışın yerine, 29 Haziran 2011 tarihinde
kurulan T.C. Orman ve Su İşleri ve T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının kurulması
ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görev ve yetkileri bu bakanlıklara devredilmiştir.
Çevresini geliştiren ve doğayla bütünleşen tesis ve işletme anlayışının egemen olması
da, tüm bu evrensel duyarlılıkların bir neticesidir. Turizme yansıyan bu toplumsal bilinç ve
çevre duyarlılığı ile turizm politikalarında da geleceğe dönük önlemlere yer verilmeye
başlanmıştır. Sektör gelirleri arasında önemli bir payı olan turizmin, gelecek yıllarda da bu payı
devam ettirme olasılığının büyük olması tahminleri göz önünde tutulduğunda, turizmin çevreye
olan duyarlılık konusuna verdiği önem zamanla daha da artacaktır.
Turizmin çevre değerleri üzerinde olumlu etkiler bırakmasının en önemli nedeni, bu
değerlerin turizm ürünü olarak çok önemli rolleri ve turizmcilerin de bu gerçeğin farkında
olmalarıdır. Bu yüzden bu değerlerin korunması, turizm sanayisinin en önem verdiği konular
arasında yer alır. Bu konuya örnek olarak 1990 yılında, TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği) Antalya Bölgesi Genel Sekreterliğinin bildirisindeki tespitleri verebiliriz.
Çevresel değerlerden gelir sağlayan yerel yönetimlerin dahi farkına varamadıkları alt
yapı sorunlarından, ticari amaçların yol açtığı tahribata, bakımsızlıklardan genel çevre
sorunlarına kadar, her türlü konuya değinerek bu konularda mülki amirlerin etkisizliğine dikkat
çekmeyi başarmıştır. Bu örneğin de gösterdiği üzere, çevre ve kültürel değerler konusundaki
olumsuzluklara önce turizmciler tepki verir, çünkü her iki değer de turizmcilerin gelir kaynağı
amiyane tabirle ekmek kapısıdır. Doğal olarak bu konudaki hassasiyeti en fazla turizmciler
göstermektedir.
Turizm, günümüzde çevre ile ayrılmazlığının daha da fazla farkına varmıştır. Bu iki
unsur olmadan turizmin de olamayacağı, artık turizm yatırımcılarının tümünün bilincinde
olduğu bir gerçektir. Bu algılamanın gelişmesi de, dünyanın pek çok yerindeki doğal alanların
turizmin koruması altında olması, doğal ve kültürel değerlere tahribat yapanların karşısında ilk
olarak turizmcileri bulmalarını getirmiştir. Dünyada hemen herkes bir şekilde çevre
sorunlarından haberdarsa, bunun nedenlerinden birisi de turizmle ilgili örgüt ve kurumların bu
sorunlara gösterdikleri tepkiler, sürekli gündeme getirmeleri, toplumu ve yönetimleri
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yönlendirme konusundaki çabalarıdır. Yani turizm, kendisini yaratan faktörlerden en önemli
ikisini değerlendirirken aynı zamanda da korumaktadır. Tur operatörleri, çevrenin korunması
ile ilgili kampanyalarda etkin rol alma eğilimindedirler. Destinasyonları içindeki yerel
yönetimleri de, kültürel ve doğal değerleri koruyan sürdürülebilir stratejiler geliştirme
konularında teşvik ederler. Bu yaklaşımla birlikte yalnızca turizm endüstrisinde bir anlayış
değişimi meydana gelmemiş, aynı zamanda koruyarak kullanmayı ya da doğa sevgisini
pekiştiren, doğayı koruma güdüsünü arttıran ve insanların doğa ile baş başa kalma arzularını de
ortaya koyan, yeni turizm alanları ortaya çıkmıştır. Dünyada yeşil turizm veya ekoturizm gibi
turizm türlerinin ortaya çıkmış olması ve giderek de daha yoğun biçimde talep görmesi yaşanan
bu gelişmelerle bağlantılıdır.
Turizmcilerin yanında, turistler de bu öncü rolde pay alırlar. Çünkü turistler bir bölgeyi
birçok sebepten dolayı ziyaret ederler ve bazen doğa ila baş başa kalabileceği sakin bir yer
arayışındadırlar. Sebep ne olursa olsun, bu turistler evlerine döndükleri zaman, deneyimlerini
hatırlayacak ve bu bölgeyi korumaya yardımcı olmak ve bu değerler için olumlu bir şeyler
yapmak konusunda, kendilerini sorumlu hissedeceklerdir. Ayrıca turistler bir bölgeyi ziyaret
ettiklerinde, yerel bir kişinin dikkat etmeyeceği şeylere de dikkat ederler. Bir turistin kirlilik ya
da doğal alana verilen zararlara dikkat etmesi ve bunlar konusunda yerel otoriteler ve hatta
dünyanın dikkatini çekmesi daha muhtemeldir. Yine Türkiye örneğini verecek olursak, turistik
tesislerinin çevre koruması ve kirlenmeye karşı daha sıkı tedbirler almalarının nedeni, geçmiş
yıllarda duyarlı turistlerin tepkileri ve bu tepkilerin, hem maddi kayıp, hem de imaj zedelemesi
ve gelir kayıplarına neden olmasının önüne geçilmek İstenmesidir.

8.5. Çevrenin Korunması İçin Kaynak Yaratımı
Turizmin çevreye yönelik katkılarından birisi, doğal değerlerin korunması ve
iyileştirilmesi için kullanılacak gelirlerin elde edilmesine aracı olmasıyla bağlantılıdır. Doğal
alanlarda bir takım çevre düzenlemeleri, koruma alanları meydana getirilmesi doğal olarak
maddi imkânların mevcut olmasını gerektirir. Turizmden ve bu tür koruma alanları ve
düzenlemeler meydana getirecek alanlardaki faaliyetlerden elde edilen gelirlerin turizme sahne
olan bölgelerin korunmasına harcanması sayesinde turizmin yol açtığı ve hatta insan varlığı
olmaksızın doğal olarak meydana gelen zararlar giderilebilmektedir.
Turizm girdilerinden kanalize edilecek mali paylar, çevre için önemli bir koruma
kaynağı olabilir ve birçok ülkede çevre ve turizm ilişkisi bilincinin gelişmesi ile birlikte,
turizmden elde edilen gelirlerden bir bölümü de bu değerleri korumak için kullanılmaya
başlanmıştır. Turistler, kamp alanları ve park giriş ücretlerinden, balıkçılık ve avcılığa
kadar, her türlü faaliyet için mutlak surette bir ücret öderler. Ayrıca koruma etkinlikleri
için turistler ve tur operatörlerinden de özel ücretler tahsis edilebilmektedir. Bu gelirler bahse
konu doğal alanlara veya milli parklara giriş veya bu yerlerde düzenlenen turlardan alınan
ücretler yoluyla doğrudan kazanım olarak adlandırılır. Ayrıca turizm sayesinde canlanan
ekonomi aracılığıyla sağlanan gelirlerin yeni turizm değerleri meydana getirebilecek bölgelere
aktarılması sonucu dolaylı yollarla elde edilen gelirler de mevcuttur. Bu edinimlerin dışında
doğal zenginliklerin turist çekme gücünden ötürü korunmaları, bakımı ve tanıtımları için
hükümetlerin ayırdıkları ayrı bir kaynak vardır, yani koruma kaynak aktarımı yoluyla da
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sağlanabilir. Dolaylı para aktarımı, yönetimlerin bu değerlerle bağlantılı olmayan yollardan
elde ettikleri paranın tahsisi yoluyla gerçekleşebilir. Farklı vergilerden elde edilen gelirler doğal
zenginliklerin bakımı, kontrol altında tutulması ve koruma programları gibi aktiviteler için
kullanılır. Buna benzer gelirler, hassas alanların korunması ve idare edilmesine tahsis edilirler.
Yapılan çalışmalar, turistlerin büyük bölümünün çevrenin korunması için ödedikleri tur
fiyatının içine fazladan bu amaç için öngörülen değerlerde ödeme yapmayı kabul ettiklerini de
göstermektedir.
Turist sayısının artması, ulusal vahşi doğa alanlarının, tarihi binaların korunması ve
restorasyonu, eğitim, güvenlik için daha fazla paranın toplanabilmesi anlamına gelir. Bu
değerler sayesinde turizmden ne kadar çok gelir sağlanırsa, koruma ve geliştirmeye tahsis
edilen kaynak da o derece artacaktır. Yerel halkın da bir kazanç elde etmesi, kendileri için bir
gelir kaynağı olan çevreyi ve doğal değerleri korumak için daha yoğun çabalarda bulunmalarını
yanında getirecektir. Bu yönüyle ekonomik faydayı turizmin sonucunda ortaya çıkan bir getiri
olduğu gibi bu getirinin hissedilmesiyle halkın da turizme konu olan değerleri koruma
hususunda sağladığı avantajlar nedeniyle çift yönlü olarak değerlendirmek mümkündür.

8.6. Alternatif İstihdam
Turizm, büyük çevresel etkileri olabilecek gelişme senaryolarına alternatif sağlayabilir.
Alternatif istihdam, kendisine zarar verici veya ekolojik açıdan bozucu farklı faaliyetler için
kullanılabilecek olan doğal alanların, parkların veya ormanların turizm amaçlı kullanılmasıyla
korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması açısından değerlendirilebilir. Tarım alanları
açmak için ormanların yok edilebileceği veya madencilik çalışmaları nedeniyle yine
doğanın zarar görebileceği alanlar turizm faaliyetleri ile daha geçerli ve cazip ekonomik
gelişim süreçleri sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Böylece turizme açılan bir alandan
daha önce tarım alanı olarak faydalanan veya ormanları yalnızca odunculuk veya doğada az ya
da çok tahribat meydana getirebilecek diğer farklı iş kolları için yararlanan kişiler için turizmin
yarattığı yeni istihdam bu tür faaliyetlerden vazgeçmeleri için bir güdüleyici olabilecektir. Ana
uğraşısı tarım, ormancılık veya madencilik olan yerel halkın ziyaretçi konaklamasına
odaklanan bir anlayış içine de girmesiyle alternatif bir kazanç imkânı da sağlanacaktır.
Özellikle ekoturizme en çok dayanak noktasını meydana getiren kırsal alanlar yetersiz iş gücü
nedeniyle doğaya zarar veren faaliyetlere yönelebilmektedirler. Bu faaliyetler yerine korumacı
bir anlayışın hakim olduğu ekoturizm başta olmak üzere doğa kaynaklı turizm türlerinin
sürdürülebilir bir yaklaşımla benimsenmesi doğaya olan olumsuz etkilerin en alt seviyede
olmasını da beraberinde getirir.
Turizmin bu avantajı özellikle ekoturizm alanında kendini göstermektedir. Ekoturizm
tanımlamaları içerisinde yer eden ve ekoturizmin önemli bir unsuru olarak ele alınan yöre
halkının ekonomik kalkınmasına destek sağlanması ile kırsal kesimde halkın gelirlerinin
artırılması yönüyle ekoturizm yeni bir yaklaşım olarak düşünülmektedir.
Türker ve Aydın’ın Artvin İli Camili Havzası’nda yaptıkları araştırma ekoturizmin
bu yönünü ortaya koymuştur. Bölgenin turizme açılması öncesinde yasadışı yollarla
ormanları tahrip eden ve orman kaynaklarını yok eden orman köylüleri turizmi bir gelir
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kaynağı olarak kullanmaya başlamaları sayesinde hem farklı bir istihdam alanı bulmuş
hem de turizmin sağladığı yararların bilinciyle de eski alışkanlıklarından uzaklaşmıştır.
Bir diğer örnek Kastamonu İli Azdavay Zümrüt Köyü’nde yaşanmıştır. Küre
Dağları Milli Parkı’nı ziyaret etmek için gelen turistlere yerel ürün ve hizmetler sunan köy
halkı ekonomik gelirler elde etmiştir. Projenin uygulanması sayesinde geçmişte doğaya zarar
veren orman işçiliği ile geçimini sağlayan yöre halkı, şartları daha da rahat olan ekoturizm
sektörü sayesinde alternatif bir geçim kaynağına kavuşmuştur.
Bu yönden getirileri daha çarpıcı olan Türkiye dışından bir uygulama örneği ise 1996
yılında Guatemala-San Andres’deki uluslararası bir muhafaza projesinin bir parçası olarak
kurulan İspanyolca dil kursu Eco-escuela de Español’dur. Maya Biyosfer Parkı’nda bulunan
okul, bireysel dil kurslarını, evde kalma imkânları ve toplumun yönlendirdiği eko turları ile
birleştirir. Çoğu ABD ve Avrupa’dan olmak üzere, yılda 1.800 civarında turist çekmektedir ve
yaklaşık % 60’ının daha önce illegal olarak kerestecilik, ağaç kesme, avcılık ve tarım alanları
yaratmak için kesme yakma ile uğraştığı 100’e yakın sakine iş imkânı sağlamaktadır. 2000
yılında yapılan titiz bir inceleme, söz konusu işlerle geçinen aileler arasında çoğunluğun,
avcılık faaliyetlerini, kesme ve yakma sayısını ve alan genişliğini azalttığını göstermektedir.
Ayrıca köydeki ailelerin çoğu, direkt ya da dolaylı olarak okuldan faydalandığından,
toplum tarafından idare edilen özel parklar kurulmuş ve avcılığa karşı sosyal baskı artmıştır.
Doğal Değerlerin Koruma Altına Alınması
Dünyada yaşanan gelişmeler ve turizm sektörünün daha bilinçli olarak adımlarını
atması neticesinde Türkiye’nin de dâhil olduğu biçimde, turizmin ekonomilerinde önemli yer
ettiği tüm ülkeler arz potansiyellerini meydana getiren değerleri koruma altına almaya
başlamışlardır. Bu durum çevresel ve kültürel zenginliklere sahip bölgelerin turizme açılması
ile zarar göreceği savının her geçen gün geçerliliğini biraz daha yitirdiğini ortaya koymaktadır.
Turizmle birlikte çevre bilincinin yerel yatırımcı düzeyinde veya devlet politikası halinde artış
göstermesi çevre korumayı da beraberinde getirmekte ve turizmin hizmetine sunmak amacıyla
parklar, koruma alanları ve doğal alanlar oluşturulmaktadır. Bu nedenle günümüzde turizmin
hizmetine sunmak amacıyla birçok ülkede ulusal parklar, koruma alanları bulunmakta ve
bunların korunmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir.
Deniz yaşamı, ulusal ve bölgesel parklarının geliştirilmesi böylece doğal alanların ve
yaban hayatının korunmasına yardımcı olmaktadır. Turizm talebini meydana getiren öğelerin
en önemlisi, daha önce de belirtildiği üzere, fiziki çevredir. Turizmin bu değerleri çekim öğesi
olarak kullanması bunların korunmasına, iyileştirme yönelik çalışmalar yapılmasına neden olur.
Çevresel bilinç konusunda turistlerin artan talebinin tatil ve seyahatleri belirleyen önemli bir
etken haline gelmesi ve çevresel korumanın orta ve uzun vadeli biçimde turizm açısından
öneminin daha iyi biçimde anlaşılmasıyla birlikte özel operatörler, yerel ve ulusal otoriteler,
yerel topluluklar çevre konusunda geçmişten daha fazla duyarlı olmaya başlamışlardır.
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Çünkü bir alanın turizm gelişmesi, turistlerin talep ettiği insan elinden çıkma değerlerin
yanında doğal kaynakların da çekiciliğine bağlıdır. İyi korunmuş ve sürdürülebilirlik koşullar
içinde değerlendirilmiş bir kaynak tabanının yokluğu durumunda, turizmin ekonomik bir
faaliyet olarak varlığını sürdürmesi büyük sorun meydana getirir.
Korumak için ilk olarak eldeki değerlerin farkında olunması gerekmektedir. Koruma
altına alınması gereken değerlerin tespiti ve envanterlenmesi de turizm ile ilişkili olarak ortaya
konulan projelerin neticesinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde turizm değerlerinin belirlenmesi
ile sağlayacakları katkıların ortaya konulmasıyla bu alanlar koruma altına alınmakta, zarar
getirici faaliyetler engellenmekte ve iyileştirilmesine yönelik çabalarda da bulunulmaktadır.
Günümüzde Milli Parklar başta olmak üzere önemli doğal alanların korunmasında en önemli
pay turizmindir.
Turizmin arz kaynaklarının ilk sırasında olan doğal alanlar, kendine özgü niteliklerini
korur biçimde, planlı ve kontrollü olarak koruma altına alınmakta, ulusal parklar da turistik
amaçlar doğrultusunda kullanılarak bozulmasına engel olunmaktadır.
Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin verilerine göre koruma altına alınan alanlar 1962
yılında 2,4 milyon km² iken, 2010 yılında dünyanın % 13’üne yani yaklaşık 19 milyon
km²’ye tekabül edecek şekilde artış göstermiştir. Sayıları yaklaşık olarak 147.000 olan bu
alanlar dünyada Afrika kıtasından daha büyük bir alana karşılık gelmektedir. Henüz 1990’lı
yılların başlarında turizm sayesinde koruma altına alınan alanlar 120 ayrı ülkede 3000 farklı
alanda toplam 4 milyon metrekaredir. Yalnızca Dominik Cumhuriyetinde turizmde
değerlendirmek için tek bir yerde 10.000 hektar alan, korunacak doğa alanı olarak
belirlenmiştir. Burada Karayipler’e özgü bitki ve hayvan türleri koruma altına alınmıştır. Yine
aynı yerde zaman içinde doğal niteliğini kaybeden alanların da ağaçlandırılması sağlanmıştır.
Milli parkların önemli turizm çekim alanları olması nedeniyle, bu alanlar doğal
hallerine bırakıldıkları gibi, daha nitelikli ve özenli biçimde koruma altına alınmaları da
sağlanmıştır. Kenya, Tanzanya, Zambiya ve Güney Afrika’nın doğal parkları, bu iyileştirme ve
koruma yönüne en güzel örnekler olarak verilebilir. Koruma altındaki milli parklar dışında,
belli fauna ve flora türlerine ev sahipliği yapan alanlar da, turizmin ekonomik getirilerinin
farkındalığı ile bizzat yerel halk tarafından koruma altına alınarak, yok olmaktan
kurtarılmaktadır.
Çevresel yararları bulunan altyapı hizmetlerindeki gelişme, genellikle turizmin
gelişmesi ile paralel olarak ilerlemektedir. Turizmin sağladığı ekonomik faydalar, döviz
girdileri, turizmin ve turizmle ilgili altyapının geliştirilmesine de doğrudan veya dolaylı katkılar
sağlar. Turistler üzerinde sadece tesis görünüm ve imajının olumlu bir imaj bırakmaya
yetmediğinin anlaşılmasıyla birlikte, turistik alanın çevresini de içine alan düzenlemelere
gidilmeye başlanmıştır. Bunun yanında çevre ıslahı gerçekleştirilmekte ve peyzaj
düzenlemeleri yapılmaktadır. Yalnızca mevcut değerlerin korunması değil, yeni çevresel
katkıların turizm sayesinde sağlanacağını ortaya koyan bu örneklerin de gösterdiği gibi, turizm
sayesinde, turizme sahne olan yerleşimin çevresel gelişimi desteklenecektir.
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Janniskee, turizmin düzenlendiği mekânı daha düzgün hale getirdiği üzerinde
durmuştur. Araştırmacı kent merkezlerinin iyileştirilmesi, tarihsel binaların korunması ve
restore edilmesi, eski tiyatroların yenilenmesi, parkların ve toplum merkezlerinin kurulması,
ağaçların dikilmesi, sokakların kaldırımla döşenmesi konusunda, turizm sayesinde bir artış
meydana geldiğini belirlemiştir. Turizm amaçlı doğal çevrenin korunmasında, benzer biçimde,
turizm çeşitliliği yönünden çok fazla alternatifi bulunmayan Avusturya, İsviçre gibi ülkelerin,
ormanlık alanlara verdikleri önem ve hatta kıraç bölgelerin ağaçlandırılarak turizm merkezleri
haline getirilmesi de, turizmin çevreye sağladığı katkıların bir diğer boyutudur.
Benzer biçimde, İskoçya ve Hindistan’da turizmin etkileri üzerine yapılan çalışmalar,
turizmin korumacı yönüyle çevre üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Diğer
bir açıdan bakıldığında, bu şekilde yeni alanların turizme açılması, deniz kıyılarına olan
yığılmayı ve ikinci konut gibi çevreye zarar verici yapılaşmaları da önleyecektir.

8.7. Çevre Korumanın Devlet Politikası Halini Alması
Çevre koruma bilincinin aşılanmasının en etkili yolu, bu değerleri korumanın bir devlet
politikası olarak benimsenmesinden geçer.
Turizm hareketi ve rekreasyon arayışları
çoğaldıkça, bir zorunluluk olarak sosyal sorumluluk taşıyan çevre korumacı turizm politikaları
gelişmiştir. Çevrenin, kendi gelişiminde oynadığı rol arttıkça da turizm bu değerlere uygun
niteliklere bürünmeye ve giderek daha fazla doğayı koruyucu tedbirler almaya başlamıştır.
Turizm sayesinde önemli bir döviz girdisi elde eden ülkeler de bu değerleri korumanın
bilincine vardıklarından, bu konudaki devlet politikalarının meydana getirilmesi ve yürütülmesi
konusunda doğal olarak hassas davranılmış ve kazanan çevre olmuştur.
Turizmin çevre korunmasına ilişkin katkısı bu konuya ilişkin önlemlerin içine planlama
ve yönetsel bir boyut eklenmesine neden olmasıdır. AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelerin
turizme yönelik politikalarına baktığımızda, turizm sektörünün gelişiminin sağlanması ve
ortak turizm politikalarının oluşturulmasında, doğal ve kültürel mirasın korunması
yönünde yaklaşımların benimsendiği görülmektedir.
Doğal ve kültürel alanların korunarak turizmin hizmetine sokulması, turizm
politikalarında önemli yer tutar ve en önemli kaygı bu değerlerin korunarak geleceğe
taşınmasından geçer. Çevre ve kültür değerlerinin bir bütün içinde korunmasını içeren AB
turizm politikaları, turizmin kültür ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimini arttırmasını temel
öncelikleri arasında göstermektedir.
Bu amaçla alınan önlemlerin kapsamı ve nitelikleri ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Bu farklılığın nedeni söz konusu ülkenin çevre kavramına yaklaşımından
korunması amaçlanan varlıkların önemine, bunlardan yararlanılma yoğunluğundan ülkenin
sahip olduğu yönetsel yapıya kadar çeşitli etkenler dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak
koruma konusundaki tüm duyarlılıklara rağmen, çoğunlukla alınan önemlerde geç kalınması
çevre varlıklarının bozulma tehlikesini ortaya çıkarmaktadır.
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Turizmin meydana getirdiği veya getirmesi muhtemel olumsuzlukların giderilmesi
amacıyla izlenen bu politikalar ve ortaya konulan projeler turizmin çevre üzerindeki baskısını
azaltmasına odaklanılmıştır. 1980’li yıllarda turistler ve turistik işletmeciler için uluslararası
düzeyde uygulama örnekleri verilmiş, 1990’lı yıllara gelindiğinde ise ekolojik sertifikasyon
programları uygulamasına geçilmiştir.
Bunlara sektörel ilgi alanına, otel ve konaklama işletmeleri destinasyonlar ve artan
bir şekilde tur operatörleri dâhil olmaktadır. Bunlardan bazıları Yeşil Küre 21,
Danimarka’da uygulanan Yeşil Anahtar, İskoçya’da uygulanmakta olan Yeşil Turizm
İşletme Yönetmenliği, İskandinav ülkelerinde uygulanan Oteller için ekolojik etiketleme,
Kosta Rika’da uygulanan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, ECOTEL teşvikleri ve
Uluslararası Çevresel Yönetim Sistemlerini tanımlamaya ISO 14001’dir. Çevreyle ilgili
endişelerin turizm politikaları ve programlarına dâhil edilmesiyle geliştirilen projeler, çevre
korunumu konusunda avantajları beraberinde getirmektedir. Bu duruma bir örnek olarak
verebileceğimiz Hawaii’de, yağmur ormanını muhafaza etmek ve yerli türleri korumak
için yeni yasalar ve düzenlemeler çıkarılmıştır. Aynı zamanda adaların etrafındaki mercan
kayalıkları ve yaşamları onlara bağlı olan deniz canlıları da korunmaktadır. Bu aktiviteler için
temel motivasyon, adalardaki turizm sanayisinin teşviki ve korunması olmuştur. Bu
yaptırımlar, bazen yasaklamalar haline de ortaya çıkabilir.
Turizmin ülke ekonomilerindeki payının artması ile birlikte turizme yönelik ilgi artmış
ve turizme konu olan doğal alanların doğal park veya koruma haline getirilmesi mümkün
olmuştur. Bu faaliyetler neticesinde tarım, ormancılık veya madencilik gibi çevreye zarar veren
faaliyetlerin bu bölgelerde önlenmesini sağlanmıştır.
Turistlerin isteklerindeki farklılaşma ve çevre duyarlılığındaki artışla birlikte birçoğu
doğa temelli olan farklı turizm alanları ortaya çıkmıştır. Günümüzde artık çok büyük
altyapılarla gerçekleştirilmiş turizm tesisleri kadar bozulmamış, orijinal biçimde kalmış doğal
alanlar turistlerin tercih faktörleri arasına girmiş bulunmaktadır.
Kitle turizmi ve deniz-kum-güneş ekseninden uzaklaşmakta olan günümüz turizm
talepleri doğrultusunda çevre bilincine sahip turist çekme birçok ülke tarafından turizm
politikası olarak benimsenmektedir. Bunun nedenlerinin ilk sıralarında ekoturizmden elde
edilen gelirin klasik turizm ürünlerinden elde edilenlerden daha fazla olması gelmektedir.
Türkiye’de de turizmin ilk yıllarında doğaya ve ülke imajına olumsuz etkisi olan önemli
çevre sorunları meydan gelmiştir. Ancak günümüzde turizm politikalarında değişimler
yaşanmış olup söz konusu değişimler seçici, özel turizm çeşitlerinin oluşturulmasına yöneliktir.
Bu amaçla kültür temelli, yavaş gelişen ancak sürekli bir gelişme sürecinde olan turizm
kaynaklarına dayalı politikalar izlenmekte ve bu alanlarda yaşanan gelişmeler çevreyi temele
aldığından çevrenin korunmasına yönelik tedbirleri de beraberinde getirmektedir.
Türkiye’de de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çevre korumayı amaçlayan çeşitli
turizm projeleri içinde kendini göstermektedir. Bunlar arasında öne çıkanlar yeterli yüzme
suyu kalitesi ve plaj marina hizmetleri bakımından genel çevre standartlarının
izlenmesini sağlamak amacıyla Mavi Bayrak Projesi; Ege ve Akdeniz kıyı ilçe ve
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köylerinde alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve kıyı yönetimini sağlıklaştırmayı
amaçlayan ATAK, Antalya ili Belek ilçesinin doğal ve kültürel çevresinin korunması ve
geliştirilmesini hedefleyen Belek Yönetim Planı’dır.
Yüksek Plato Projesi’nin amacı Akdeniz ve kıyısının ve Karadeniz bölgesinin alt
alanındaki doğal ve kültürel kaynaklarını geliştirmektir. Turizm Teşvik Kanunu, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu gibi, turizmin çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik tedbirler, sektörün de bu yasalara destek
vermesiyle uygulama alanı bulabilmiştir. Diğer alanlarda ise, bu yaptırımların uygulamaya
geçirilmesinin aynı oranda başarıya ulaştığını söylemek çok mümkün olamamaktadır. Çünkü
bu değerler, en çok turizm yatırımı yapanları ilgilendirir ve diğer sektörler bu tür yaptırımları
kendilerine engel çıkarıcı, ekstra maliyet getirici faaliyetler olarak görebilirlerken, turizm
yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda bu tür kanunların çıkarılmasında bizzat etkilidir.
Turizm sektörü, planlı ve düzgün politikalar çerçevesinde düzenlenmezse, doğal çevreyi
tahrip edici, tarihsel alanları kirletici bir rol oynayarak, kendi yaratıcı gücünü bizzat kendisi
yok etme tehlikesini ortaya koyacağını, yani bir diğer anlatımla kendi bindiği dalı keseceğini
bilir. Bu da, sektör-devlet işbirliğinin çevre ve kültürel değerler üzerindeki en olumlu
etkilerinin turizm alanında görülmesini beraberinde getirir.
Bu örnekler sürdürülebilir turizm bilincinin artması ve bunun koşulu olarak turizm
sertifikasyon programı uygulamalarında kendini gösteren gelişmelerdir. Dünya geneline
bakıldığında yüzden fazla sertifikasyonun söz konusu olduğu görülür. Bu uygulamalar
sayesinde turistler ve turizm işletmecilerinin çevreye vermesi muhtemel olan zararlar
giderileceği gibi, yapılacak uygulamalar farklı nedenlerle ortaya çıkması muhtemel olan çevre
sorunlarını da önleyici bir role bürünecektir.
Türkiye’nin çevresel eylem planı dâhilinde öncelik verdiği alanlar turizm ilişkin verileri
de içerir. 1990’lı yılların sonundan günümüze kadar Türkiye’de çevre korunması için bir takım
çevresel projeler geliştirilmesi yoluna gidilmektedir. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)
prosedürlerinin özellikle kıyı bölgelerinde turizm gelişmesi için uygulanması daha
sürdürülebilir bir turizm elde edilmesini sağlamıştır. Yine Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ün
ana hedeflerinden birisi de çevrenin korunmasıdır. Yapılan çalışmalar sayesinde turizm
açısından en önemli bölgeler olarak nitelendirilen Köyceğiz, Fethiye ve Gökova’nın Özel
Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi sayesinde turizm planlamaları makro bir boyuta
taşımak mümkün olabilmiştir. Yine çevresel standartların belirlenmesi hususunda en ağırlık
ölçütünün ekolojik denge olarak dikkate alındığı görülür. Bunun yanında çevreyle ilgili
taahhütler ve deklarasyonlar, ulusal çevre mevzuatları sürdürülebilir gelişme amacını
destekleyen uygulamalar olarak kabul edilir.
Turizme yön veren örgütlerin yaptırımları da, ülke politikalarında çevre ve kültürel
miras ile ilgili önlemler alınmasının sağlanmasında önemli etkiler yapar. Çevre problemleri ve
kültürel değerlere yönelik yıkımlar günümüzde uluslararası bir hale geldiğinden, çözümü de
yine uluslararası çabalarla gerçekleşebilir ve uluslararası çabayı en yoğun biçimde
gerçekleştiren örgütlerden bazıları da, turizm ile bağlantılıdır. Yaptırımlarını geniş çapta kabul
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ettirebilen, hem ulusal, hem de uluslararası örgütlerin etkisiyle, doğal ve kültürel değerlerin
koruma altına alınması gerçekleşmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda yaşanan çevre
sorunları, çevre bilinci ve duyarlılığı gelişmiş bir kitlenin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Turizmin çevre duyarlılığını artırma konusunda olumlu etkileri olduğunun en bariz
göstergelerinden birisi, Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) yaklaşımıdır. Bu örgüt
düzenli olarak hazırladığı planlama çalışmalarında turizm-çevre ilişkisine büyük önem
vermekte ve uzun zamandır turizm entegrasyonu faaliyetlerinde de, çevre problemlerini ilk
sıraya koymaktadır. İlk kez turizmin çevre ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en
aza indirmek için, Küresel Turizm Etiği İlkeleri’nin belirlenmesi çağrısında bulunmuş, Manila
Deklarasyonu ile turistik alanlardaki kültürel ve doğal kaynakların korunması
gerekliliğini vurgulamış ve Birleşmiş Milletlerle ortak çalışmalar başlatılarak yaptırımlarını
geniş çaplı olarak uygulama olanağı bulmuştur. Akdeniz Çevre Programı da, yine
UNWTO’nun öncülük ettiği bir çalışmadır. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı, ortaklaşa hazırladıkları raporda, koruma için bir
gelir sağlanarak, koruma alanlarının esirgenmesinde turizmin önemli rol oynadığı
belirtmişlerdir. IHEI (Uluslararasıı Oteller Çevre Girişimcileri) tarafından başlatılan ve
UNWTO, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), UNESCO (Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) gibi örgütlerce de desteklenen harekette, tur
operatörlerinin çevreye duyarlı hale gelmesini sağlama yönünde çabalar bulunmaktadır. Turizm
genel olarak, çevre üzerinde sadece kendi meydana getirdiği hasar ölçeğinde çalışma yapmaz.
Çevre kirliliği konusunda çok daha büyük zararlara yol açan etmenleri meydana getirenleri
bilinçlendirmeye ve genel olarak bu etkileri yok etmeye de çalışır. 2001 yılı UNWTO
toplantısında kabul edilen ahlak ilkeleri içerisinde de, çevre ve kültürel mirasın korunması ile
ilgili olarak çeşitli maddeler yer almıştır. Bu maddelerde özet olarak; farklı kültürlere,
geleneklere saygı, zenginliklerinin kabul edilmesi ve doğal olarak yaşatılması; turistik
bölgelerde kültürel ya da doğal mirasa kasıtlı tahribata yönelik olarak ülkelerin ulusal
hukuklarına yaptırımlar koymalarının gerekliliği; koruma altındaki flora ve fauna
kaçakçılığının önlenmesi için tedbirlerin alınması; turizmin gelişmesinden sorumlu olanların,
çevre ve doğal kaynakları korumak konusunda yükümlülük üstlenmeleri; doğal zenginliklere
ve çevreye saygılı turizm türlerinin desteklenmesi konusunda, yerel kamu yetkililerinin
etkinleştirilmesi; turizm altyapı ve faaliyetlerinin ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde
koruyucu rol oynamasının gerekliliği; doğal ve kültürel çevreye saygı; arkeolojik ve tarihi sit
alanları, anıtlar, mabetler ve müzelerin korunması ve geliştirilmesi ve yaşatılarak koruma
konusunda gerekli tedbirlerin alınması; sit alanları ve anıtlara yapılan ziyaretlerden elde edilen
gelirlerin yine bu değerlerin korunması için harcanması; geleneksel kültür ürünleri, el sanatları
ve folkloru canlandırması; projelerin çevre ve doğal değerlere yönelik etkilerinin mutlaka
hesaplanması gibi, doğrudan çevre ve kültürel mirasın korunmasına yönelik alınması gereken
önlemleri ve yapılması gerekenleri içermektedir.
Yine Türkiye örneğini ele alacak olursak, yeni duyarlılıklara uygun biçimde turizm
sektörünü yönlendirici faaliyetlerin pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Çevre koruma
konusunda belli değerleri taşıyan oteller, yeşil yıldızla ödüllendirilmektedir. Turizm işletmeleri
de bu ve benzeri teşvikler nedeniyle ve çevrenin kendileri için öneminin her geçen gün daha
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çok farkına varılmasıyla birlikte, daha gelişmiş bir çevre bilincine ulaşmışlardır. Enerji
verimliliği, doğayı kirletmeyen inşaat malzemeleri, enerji kaynakları kullanan yeşil bina,
turizm sanayisinin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusunda giderek daha önem kazan bir
yöntem olmuştur. 1987 yılında AT (Avrupa Topluluğu) ülkelerinin başlattığı mavi bayrak
uygulaması da, bir yönüyle çevreye duyarlı grupları çekmeye ve dünya üzerinde çevreye önem
veren ülke imajının oluşmasını sağlayarak çevre korumasına katkıda bulunmaktadır. Adeta bir
prestij niteliği taşıyan bu statü içinde daha çok alanının yer almasını isteyen ülkeler, mavi
bayrağın gerektirdiği şartları yerine getirmeye büyük önem vermektedirler.
Turizm amaçlı çıkartılan yasalar da, zaman içinde daha geniş kullanım alanına ulaşır ve
daha fazla benimsenir. Turizm-çevre bütünlüğünün ayrılmaz bir ikili olduğu bilinciyle de,
turizm kanunlarının birçoğunda çevrenin korunmasına yönelik maddeler yer alır. Turizmin
çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz durumların giderilmesine yönelik olarak turizm
işletmelerine getirilen yasalar, bu konudaki eksikliklerin fark edilmesini beraberinde getirmiş,
zaman içinde kapsamlarının genişlemesi ve yaptırımlarının artışı sağlamıştır.
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Uygulamalar
Turizm bölgeleri çevre konusunda ele alınmalıdır.
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Uygulama Soruları
Çevresi kirlenmiş ve bozulmuş turizm alanı gördün mü?
Yaşadığınız çevrede turizm alanı var mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, turizm faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkileri ve bu konuda bilinç
duygusunun önemi üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) Kültürel ve doğal değerlerin korunmasının en önemli yolu toplumsal bilinçlenme
ile bağlantılıdır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) Bilinçlenmenin farkındalığı dolaylı yoldan işletmeci, ziyaret edilen ülkenin çevre
politikalarını ve halkı da etkilemektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Tarım alanları açmak için ormanların yok edilebileceği veya madencilik çalışmaları
nedeniyle yine doğanın zarar görebileceği alanlar turizm faaliyetleri ile daha geçerli ve cazip
ekonomik gelişim süreçleri sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış
mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Hawaii’de, yağmur ormanını muhafaza etmek ve yerli türleri korumak için yeni
yasalar ve düzenlemeler çıkarılmıştır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) Türkiye’de turizmin ilk yıllarında doğaya ve ülke imajına olumsuz etkisi olan
önemli çevre sorunları meydan gelmemiştir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Yapılan araştırmalarda önümüzdeki yıllarda turizm talebini belirleyen tek seçeneğin
…….. olacağı görüşünde birleşmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
a) Hava
b) Su
c) Toprak
d) Dil
e) Çevre
7)
Tarihi ve doğal çevre bir bütün olarak ……… çevre olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Temiz
b) Yapay
c) Kirli
d) Fiziksel
e) Eski
8) Akdeniz çanağında Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına yüksek talep olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daha az kirletilmiş olması
b) Daha yakın olması
c) Daha soğuk olması
d) Daha tuzlu olması
e) Daha eski olması
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9) Aşağıdaki hangi birliğin üyesi ülkelerinde turizm sektörünün gelişiminin
sağlanması ve ortak turizm politikalarının oluşturulmasında, doğal ve kültürel mirasın
korunması yönünde yaklaşımlar benimsenmiştir.
a) NATO
b) KEİB
c) CENTO
d) AB
e) OPEC
10) Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin verilerine göre koruma altına alınan alanlar
2010 yılında dünyanın %’de kaçına denk gelmektedir?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
e) 13

Cevaplar
1)a,

2)a, 3)a, 4)a,

5)b, 6)e,

7)d, 8)a, 9)d,

10)e
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9. TURİZMİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Turizmin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
9.2. Altyapı ve Kaynakların Kaldıramayacağı Yoğunlık
9.3. Turizm Alanı Açmak Amaçlı Doğa Tahribatı
9.4. Bölgeye Özgü Doğal Değerlerin Turistik Öğe Olarak Sunulmasının Meydana
Getirdiği Zararlar
9.5. Turistlerin Meydana Getirdiği Çevre Kirliliği
9.6. Doğal Dengenin Bozulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir ve nasıl olur?
Altyapı ve kaynakların kaldıramayacağı yoğunlık ne kadar önemlidir?
Turizm alanı açmak amaçlı doğa tahribatının önemi nasıl açıklanır?
Turistlerin meydana getirdiği çevre kirliliği nelerdir?
Doğal dengenin bozulması ne anlama geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Turizmin çevre üzerindeki
olumsuz etkileri
Turizm alanı açmak amaçlı
doğa tahribatının önemi
Turistlerin meydana
getirdiği çevre kirliliği

Kazanım
Turizmin çevre üzerindeki
olumsuz etkilerinin
kavranması
Turizm alanı açmak amaçlı
doğa tahribatının öneminin
öğrenilmesi
Turistlerin meydana
getirdiği çevre kirliliğinin
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak, ve
değerlendirerek
Okuyarak, araştırarak, ve
değerlendirerek
Okuyarak, araştırarak, ve
değerlendirerek
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Anahtar Kavramlar


Turizm,



Çevre,



Doğal Denge,



Doğa Tahribatı,



Doğal Değerler
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Giriş
Dünyada ve ülkemizde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yaşanan turizm
faaliyetleri kuşkusuz çok önemli olduğu gibi yarattığı olumsuz sonuçlar da son derece
önemlidir. Özellikle son dönemde turizm uğruna doğa tahribatı artarak devam etmektedir.
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9.1. Turizmin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Günümüzde çevre sorunlarının temelde sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı
şeklinde üç nedenden kaynaklandığı görüşü hâkimdir. İlk başta turizmin bu
olumsuzluklardan yalnızca özellikle dönemsel biçimde nüfus artışına neden olarak çevre
üzerinde olumsuzluk meydana getirdiği düşünülebilir. Ancak turizm, her ne kadar bacasız
sanayi olarak gösterilse de tesislerin kurulması için doğal alanları ortadan kaldırabilmektedir,
turizm kentleri turistler kadar olduğu kadar ortaya çıkan iş imkânları nedeniyle bir bölgenin
nüfusunu çoğaltmakta yani bir nevi kentleşmeye de neden olmaktadır. Bu nedenle turizmin,
çevre üzerinde zarar getirmesi muhtemel tüm faktörlerle bir şekilde ilişkili olduğunu ve çevre
sorunları açısından dışsallığı beraberinde getirdiğini kabul etmemiz gerekir.
Çevre, en önemli turizm kaynaklarından birisi olmakla birlikte, turizmin de birçok
zararlı etkilerine maruz kalmaktadır. Çevre kalitesinin turizm gelişmesindeki etkisi daha ziyade
turizm talebiyle ilgili olmakla birlikte turizm gelişmesi turizm arz kaynaklarını etkileyerek
çevre üzerinde negatif etkiler yaratabilir ve turizm etkinliklere alınan tüm önlemlere ve
gösterilen hassasiyetlere rağmen fiziksel çevreyi tahrip edici bir role bürünebilir. Ülke
ekonomilerine, ulusal ve uluslararası tanıtım ve imaj oluşumuna, sosyal ve kültürel
kalkınma süreçlerinin ilerleyişine önemli katkılar sağlayan turizmin gelişimi, ülkelerin
sahip oldukları değerlere dayanır. Bu değerlerin kullanımının planlı ve iyi biçimde organize
edilmiş olarak yapılması turizmin düzenlendiği bölgede istihdamın gelişimi, alternatif bir
kaynağı olamayacak bölgelerin dahi ekonomik kalkınmasının sağlanması gibi avantajlara yol
açar. Ancak günümüzde pek çok ülkenin muzdarip olduğu biçimde fiziksel planlamaların
sağlıklı yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda doğal, tarihsel ve kültürel değerler üzerinde
bazen telafisi mümkün olamayacak zararlar meydana gelebilmektedir.
Turizmin çevresel, sosyal, kültürel ve doğal değerler üzerinde meydana getirdiği
olumsuzlukların en büyük nedeni ülkemizde de olduğu gibi kitle turizmi olmuştur. Tek bir
turizm türüne ve bölgeye odaklanma izleme faaliyetlerinin yapılamayacağı oranda kalabalık
grupların ziyaretleri, altyapı ve doğal kaynakların kaldıramayacağı yoğunluk bu tür turizm için
daha çok geçerli olabileceğini söyleyebileceğimiz sorunlardır.
Turizmin temel arz kaynaklarının en önemlisi olan doğal değerlerin bir bölümü aşırı
kullanım ve hatta bazı hassas kaynaklar en küçük etkileşim sonunda ortadan kalkabilen ve
yenilenemez nitelikleri nedeniyle geri dönüşümü olamayacak niteliktedir. Hatta özellikle,
yalnızca bir yöreye özgü flora ve faunaların turizmde özel bir çekicilik unsuru meydana
getirmesi muhtemeldir. Doğal çevre belli bir aşamaya kadar kendini yenileme gücüne
sahiptir. Bu geri dönüşlerde çok kez alınacak çok kapsamlı tedbirlerle, çok geniş çaplı
çalışmalarla ve getirdiği ekonomik yararın ötesine giden harcamalarla ve belli bir oranda
sağlanabilir. Ancak endemik bir bitki yok edilirse veya yalnızca yöreye özgü olan bir canlı türü
ortadan kaldırılırsa bunu düzeltilebilmesi imkânsızdır.
Dünyada yaşanan gelişmeler ve turizm sektörünün son yıllarda ulaştığı boyutlar göz
önüne alındığında çevre üzerindeki baskının giderek arttığını söylemek mümkündür.
UNWTO’nun rakamlarına göre 1960 yılında 60 milyon olan uluslararası seyahate çıkan kişi
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sayısı 2010 yılında 939 milyon kişiye ulaşmıştır. 2015 yılında ise 1 milyar 184 milyon
olmuştur. Yine ulusal sınırlar içindeki seyahatlerin dikkate alınması bu sayısının 2 milyar
kişinin üzerinde olduğu söylenebilir. Dünya nüfusunun artması ile birlikte artış gösteren
turizm rakamları, çevresel etkilerin de artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.
İnsanların bir yerde başka bir yere seyahatlerinde kullanılan ulaştırma araçlarının
çevreye yaydığı çeşitli fosil atıkları, konaklama tesislerinin çevrelerine verdiği zararlara kadar
pek çok etki turizm sektörünün gelişimiyle artış içindedir.
Turizm sektörünün etkinlik süreci keşfetme, girişimde bulunma geliştirme, olgunlaşma,
doyuma ulaşma, inişe geçme ve yenilenme olarak yedi aşamalıdır. Bir turistik alanın keşfinin
ardından bölgeye sürekli bir turist akımı meydana gelmekte, bunun doyuma ulaştığı ve kabul
edilebilirliği yitirildiği zaman diğer bir aşamaya geçilmekte ve turist sayısında bir azalma
olmaktadır. Turizmin bölgenin sosyo-kültürel yapısı ile birlikte ekolojik yapısı üzerindeki etkisi
de olgunlaşma aşamasında kendini gösterir. Doyum noktasında bozulmanın etkileri arttıkça ve
taşıma kapasitesi de zorlandıkça yörenin turistik kimliği yitirilmeye başlandığı gibi turist
sayısında da bir azalma meydana gelir. Bu son aşamanın neden olduğu bozulma ve kirlenme
yenileme çalışmalarıyla turizmi hareketlendirme çabalarının ekonomik maliyeti de turizm
yatırımlarının hedeflerini aşar.
Turizmin çevre üzerindeki uzun zamandan beri değişmez biçimde kendisini gösteren
olumsuz etkilerinin ilk sırasında, turizm altyapısı dâhilinde plansız ve kontrolsüz yapılaşma ile
geri dönüşümü olmayan biçimde çevreye verilen zararlar meydana getirmektedir. Üstelik bazen
doğal dengede önemli yer teşkil eden alanların turizm amacıyla yapılaşmaya açılmasının
getirdiği olumsuzlukları da burada değerlendirmeye almak gerekir.
Doğaya verilen zararlar bilinçli veya bilinçsiz biçimde yapılabilmektedir. Turizme
alan açmak için doğal alanda yapılan tahribatlar, ulaşım ve altyapı düzenlemeleri, inşaat
faaliyetlerinin yol açtığı zararlar bunların ilk sırasında gelir. Bunun yanında bir bölgenin
turizme açılmasından sonra bölgenin doğal kaynaklarının kaldırabileceği ölçünün üstüne çıkan
yoğunluklar da tahribatlara ve geri kazanımı çok büyük külfetlere yol açan, bazı durumlarda
hiçbir telafisi olamayan zararlara yol açacaktır.

9.2. Altyapı ve Kaynakların Kaldıramayacağı Yoğunluk
Bir yöredeki turistik yoğunlaşmayla ilgili sorunların tanımlanmasıyla bağlantılı olarak
taşıma kapasitesi yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir destinasyonun taşıma
kapasitesi, beklenmeyen bir kötüleşme düzeyi oluşmadan önce belli bir zaman süresince
desteklenebilecek ziyaretçi miktarı olarak tanımlanır.
Fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik türleri olan taşıma kapasitesinin
belirlenmesinin güçlüğü de bir diğer sorundur ve aşılmadığı durulmada da çevresel
bozulmaların olmayacağı garantisi verilemez. Kullanıcısı sayısından ziyade faaliyet türleri
tahribatlarda daha büyük etkilerde bulunabilmektedir.
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Çevre, kaynakları ile birlikte belli bir taşıma potansiyeline sahiptir. Turizm sektörünün
gelişmesi doğal dengeyi tahrip etmekte ve çevre üzerinde fiziksel tahribat yapmaktadır. Bir
bölgenin kaldırabileceğinin üzerinde bir aşırılık mevcut kaynakların normalden daha çok ve
hızlı tüketimine yol açacak ve bu durumun yarattığı dengesizlikler farklı sorunlara neden
olacaktır. Karşılıklı etkileşim içinde doğal güzellikler ve bozulmamış bir çevrenin turist sayısını
arttırdığı doğru olduğu gibi artan turist sayısı da bazı durumlarda çevresel sorunlar meydana
getirmektedir. Halbuki turizm işletme yatırımlarının olumlu sonuç verebilmesi ancak
işletmelerin uygun alanlarda kurulması ve kuruluş yeri seçiminde ekonomik, sosyal ve yasal
olduğu gibi doğal ve çevresel faktörlerin de uygunluğuna bağlıdır. Bu şekilde sınırlı biçimde
olan değerlerin tahribatına ekosistemlerin bozulması ve dolayısıyla da turistik alanların önemli
ekonomik kayıplara uğramasına yol açar.
Ziyaretçilere tek bir arz kaynağını örneğin yalnızca deniz-kum-güneşi sunmak ayrıca
tek bir yerin potansiyelini değerlendirmeye çalışmak, doğanın kaldırabileceğinin üstünde bir
insan varlığı ve tesisleşme yani olması gereken sınırların aşılması da doğaya büyük zararlar
verebilmektedir. Zira bitki veya hayvan olsun bazı canlı türleri turizm nedeniyle meydana gelen
kalabalık, atık bırakımı ve hatta ses kirliliği ile zarar görmektedir. Bunun en çarpıcı örnekleri
klasik bir turizm anlayışı olan kıyı turizminin yarattığı tahribatlarla ortaya çıkmıştır.
Dünyanın önde gelen turizm ülkelerinde ve Türkiye gibi turizmin gelişmekte olduğu birçok
ülkede turistik patlamalar bu tür sorunlara yol açmış, çevre ve turistik imaj üzerinde olumsuz
bir etkide bulunmaktadır.
Turizm ve çevre ilişkileri ele alınırken, turizm gelişmesinin neden olduğu çevresel
değişmelerin belirlenmesi, turizm gelişmesinin farklı aşamalarında çevre rolündeki
değişmelerin belirlenmesi gibi yönleriyle değerlendirilir. Bu bağlamda ziyaretçilerin fazla
olması durumunda turizmin doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskı en somut ve kolayca
tanımlanabilir etkisi olarak gösterilmektedir.
Karşılaştırmalı bölgesel turist istatistiklerinde çevresel baskının en iyi ölçüsü ortalama
kalış süresi bağlamında ele alınır ve turist faaliyetlerinin aktif veya pasif olarak ayrılması
durumlarında çevresel etkilerin değiştiği kabul edilir. Bu bağlamda arzu edilen çevre üzerinde
altyapı çalışmaları veya gerçekleştirilen etkinlikler bazında doğa üzerinde en az baskı
oluşturacak turizm tercihleridir. Burada da doğa üzerinde en az baskıyı meydana getiren turizm
faaliyetlerinin değerlendirilebileceği turizm faaliyetlerini içerdiğinden ekoturizm ön plana
çıkmaktadır.
Yoğun turist akımlarının meydana getirdiği sorunların ilki bir yerleşim
altyapısının turizm dönemleri dâhilinde aşırı baskıya uğramasıdır. Uzun yıllar boyunca
ülkelerin turizmi yalnızca ekonomik boyutu ile değerlendirmesi kitle turizmin yarattığı çevresel
ve sosyo-kültürel etkilerin arka plana itilmesine neden olmuş, kitlesel turizm hareketlerinin
yoğunlaşmasıyla da daha fazla turist çekebilmek tek amaç haline gelmiştir. Bu amaçla
altyapının taşıma kapasitesi, çevrenin kaldırabileceği insan yükünün sınırları gibi unsurlar
dikkate alınmaksızın turizm yatırımları hız kazanmıştır.
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Plansız gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan nüfus artışı ve aşırı yapılaşma, kıyılar başta
olmak üzere su kaynaklarını kirletmekte buna ek olarak verimli tarım arazileri ve bölgesel flora
ve fauna yapısı da zarar görmektedir. Doğal değerlerin aşırı kullanımıyla birlikte de
havanın, suyun ve toprağın dengesi bozulmakta bitki ve hayvan toplulukları yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durumun ülkemizdeki örneği olarak başta
Akdeniz olmak üzere Ege bölgesindeki kıyı alanlarının yoğun kullanımı, betonlaşması,
tarım ve orman alanlarının kaybedilmesini gösterebiliriz.
Altyapısı yeterli olmayan yerlerde yoğunlaşma nedeniyle çöplerin toplanamazken,
kanalizasyon suları da denize boşaltılmaktadır. Örneğin Brezilya’da belli dönemlerde artan
yoğunlaşmayla kıyı şeridindeki yetersiz kanalizasyon sistemi su kaynaklarının kirlenmesine
neden olmuş ve doğal tüketim ve yüzme alanları da bu nedenle yok olmuştur. Aşırı
yoğunlukların bir diğer olumsuz yönü tümü belli sınırlar dâhilinde olan doğal kaynakların aşırı
tüketimiyle bağlantılıdır. Belli bir bölge ve dönemde yoğunlaşmaların yaşandığı turizm
bölgelerinde su kaynaklarının normalden yoğun tüketimi rezervleri ve kaynakları
bozacak ve hatta tamamen yok edebilecektir.
Artvin’de ekoturizm etkinliklerinin artmasıyla birlikte köylerde doğal olarak enerji, su
ve diğer kaynaklarının tükenme oranında da hızlı bir artışa neden olmuş ve bu artışın hızlı
olması nedeniyle kirlilik ve atık madde sorunu yaşanmıştır.
Bölgelerde yoğunlaşmalar yalnızca turistler tarafından meydana getirilmez ancak yine
turizmle bağlantılıdır ve ülkemizde de bu durumun örneklerini görmek mümkündür. Özellikle
güney bölgelerimizde belli mevsimlerde yaşanan yoğunlaşmalar artan istihdam olanakları ile
birlikte dönemsel göçlerle nüfus artışlarını da beraberinde getirmekte ve bu durum hem altyapı
hem de doğal kaynaklara yönelik baskıyı da arttırmaktadır.
Artan turist sayısı ile birlikte sahiller, ormanlar, genel çevresel değerler amaca uygun
bir ürün haline getirilmekte ve kullanım süreci içerisinde de her türlü atık çevreye
bırakılmaktadır. Bu da sonuç olarak doğal yapının bozulmasıyla meydana gelen çevre
kirliliği, kaynakların tükenme riskini ortaya çıkartmaktadır.
Su kaynakları turizm ve rekreasyonel gelişim için başlıca çekim noktasıdır.
Turistik tesislerde üretilen atık suların boşaltımından kaynaklanan su kirlilikleri deniz çevreleri
gibi kapalı göllerde de oluşmaktadır ve su sistemleri ile tüm su yaşamını da etkilemektedir. Bu
hususta turizm gelişme planlarının önemi büyüktür. Fakat ülkemizde de zaman zaman örnekleri
görüldüğü gibi, bazı turizm merkezlerinde turizm gelişme planları yoktur ve buna
uyulmamaktadır. Planlanan yatak kapasitelerinin aşılması, alt yapı çalışmalarının bu
planlamalara uygun gerçekleştirilmemesi bu yörelerde kirlenme başta olmak üzere pek çok
olumsuzluğa neden olmuş durumdadır.

9.3. Turizm Alanı Açmak Amaçlı Doğa Tahribatı
Gelişmeye yönelik tüm faaliyetlerde olduğu gibi turizmi geliştirmek amaçlı faaliyetlerin
artmasıyla birlikte daha fazla doğal kaynak kullanılmakta ve yeni işletmelerin açılmasıyla da
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kirlilik artabilmektedir. Çünkü gelişme bir tüketimi de beraberinde getirir. Bir bölgenin turistik
olarak gelişmesini, bilinçsiz ve plansız bir yapılaşma takip etmekte bu da tabiatı olumsuz yönde
etkilemektedir.
Bir üretim faaliyeti olarak düşünüldüğünde turizmin altyapısal unsurları,
ulaştırma ağının, kanalizasyon, katı atık alanları ve su şebekelerinin meydana
getirilmesidir. Üstyapı unsurları ise müzeler, anıtlar, binalar, oteller, kamp alanları,
marinalar, konak alanları vb. mutlak bir gereksinim olarak bir turizm alanı
oluşturulması amaçlı olarak yapılması gerekli ve doğal olarak doğal alanların ve doğal
yapıların bozulmasını gerektirecek unsurlardır.
Kültürel değerler yanında doğal kaynaklar bir ülkenin en önemli turizm arzını
oluşturmaktadır. Turizm zenginliğinin temel öğelerinden birisini meydana getiren ve turizm
kaynakları içinde değerlendirilen doğal zenginlikler turizm endüstrisi ve turistler tarafından
yoğun bir kullanım içindedir. Bu zenginliğin içinde yer alan hava, su, toprak, flora, fauna
gibi farklı değerlerin turizm alanında bilinçsizce kullanılması bazen yeniden oluşumu mümkün
olmayan zararlara neden olabilmektedir.
Turizmin gelişimiyle birlikte toprak dönüşümünün ortaya çıktığı ve arazi
kullanımlarında çatışmaların meydana geldiği alanlar önemli flora ve faunaya sahip sulak
alanlar, dinlenme amaçlı kullanımın yoğun olduğu alanlar ile hassas ve dayanıksız orman ve
tarım arazileridir.
Turistlerin beklentileri içinde ziyaret ettikleri yerde ulaşımı kolay biçimde sağlamak ve
her türlü imkâna kavuşabilecekleri nitelikte bir işletmede konaklamaktır. Bunların elde
edilmesi altyapıların geliştirilmesi ve çoğu durumda da yeni altyapılara olan ihtiyacı
beraberinde getirir. Mevcut arazi kullanımının değişmesiyle tarımsal nitelikli topraklar turizm
alanı açmak için yok edilmekte yine benzer amaçlarla çok farklı bitki ve hayvan türlerine ev
sahipliği yapmakta olan doğal alanlar yok edilmektedir. Bitki örtüsü ve çevrenin tahribi, doğal
çevreye uyumsuz yapılar ile kıyıların estetik yönden çirkinleşmesine neden olmaktadır.
Bazı turizm işletmeleri çevreye doğrudan zarar vermekte ve çoğunlukla verdikleri
zararın uzun vadedeki sonuçlarını tespit edememektedirler. Turistik donanımlara mekan
sağlamak için ağaç ve bitkilerin toplanarak yok edilmesi veya farklı amaçlarla yapılan
bitkilendirme çalışmalarıyla mevcut bitki örtüsünün değiştirilmesi iklimden, fauna
yaşamına ve tüm ekosistemi etkileyici sonuçlara neden olabilmektedir. Doğaya zarar
vermenin ortaya çıkardığı toprak yapısının değişimi ve erozyon da doğal yapının bozulmasına
ve insanlığa çok daha geniş boyutta zarar verme potansiyeli olan değişimlerdir.
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik anlamda çok gelişen ve
önem kazanan bir sektör olan turizm, ilk zamanlarında doğayı bir takım ekonomik
çıkarlar doğrultusunda tüketen ve tahrip eden bir gelişme göstermiştir. Bu yıllarda ülkeler
ve işletmeciler mevcut turizm plan ve projelerinde çevre faktörünü dikkate almadan
yatırımlarını meydana getirmişlerdir. Bu tür geleceği düşünülmeden yapılan yatırımlar
neticesinde de turizm sektörünün sürdürülebilirliği söz konusu olamamış ve ihmalkârlıklarla
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doğanın tahrip olması neticesinde birçok bölge cazibesini yitirerek birer beton yığını haline
gelmiştir.
Otellerin mimari tasarımları, kültürel ve görsel çevre üzerinde bir fazlalık
meydana getirir. Tatil yerlerinde kanalizasyon atıkları ve çöple ilgili sorunlar dönemsel
olarak artan sorunlar olarak dikkat çeker.
Turizm mutlak surette ziyaretçilerin ulaşımını sağlayacak yollara ve hava alanlarına,
konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için konaklama mekânlarına ihtiyaç duyulan bir sektördür.
Turizme yönelik bu tür altyapı çalışmaları, tesisleşme az veya çok çevre tahribatlarına yol
açmaktadır. Bazen çok geniş bir alan dâhilinde ormanlık alanların tahribatı, bu tahribatı
takip eden erozyon gibi diğer doğal felaketler insanın dışındaki canlıların da
yararlanmasına açık olan doğada büyük sorunlara yol açarak, ekolojik dengenin
bozulmasıyla bağlantılı pek çok farklı problemi beraberinde getirebilmektedir. Bunun bir
örneği Nepal’de yaşanmıştır. Burada doğa yürüyüşü endüstrisinin gelişmesiyle birlikte turist
sayısındaki artışlar otel inşası için malzeme temini ve yemek pişirme gibi ihtiyaçlarla odun
kullanımı artırmış ve bu da ormanların azaltarak seller ve heyelanlarla daha büyük doğa
tahribatlarına neden olmuştur.
Filipin ve Maldiv Adaları’nda resort inşaat malzemesi temin etmek için mercan
kayalıklarına zarar verilmesi ve bu durumun balıkların üremesi için gerekli alanları yok
etmesi bunun bir diğer örneğidir. Turizmin sahil kıyısında değil, yoğunlaşmanın
gerçekleştiği tüm yörelerde düzensiz kentleşmeye neden olduğunun örnekleri ülkemizde turizm
merkezlerinin beton kentler görünümü almış olmasıdır.
26 Mayıs 1991 tarih ve 20882 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çevre Kirliliğine
Yol Açan İşletmelerin Faaliyet Kolları İtibariyle Gruplandırılması Hakkında Karar”da
oteller çevre kirletme potansiyeli olan işletmeler arasında üçüncü grupta yer verilmiştir.
Çevreye olan etkileri değerlendirilmeye alındığında yer seçimi ve inşaat sırasında oteller rüzgar
ve güneş ışığını kesebilmekte ve rahatsızlık verici mikro ölçekte sorunlar yaratabilmekte; inşaat
sırasında meydana gelen toz, gürültüler ve inşaat atıkları da çevreyi olumsuz etkilemektedir.
Estetik sorunlar hususunda bir turizm işletmesi çevre kirliliğine yol açmasa da yöre mimarisi ve
çevre dokusuna estetik olarak zarar verebilmektedir. Bu tür işletmelerde enerji kullanımı da
kömür ve petrol gibi fosil yakıtların doğrudan çevre kirliliğine yol açmasına neden olmaktadır.
Yine bu tür yerlerde kullanılan hammadde ve sular da dönemsel su kıtlıklarına ve
getirisi olan çevre sorunlarına yol açabilmektedir. Turizmin ayrıca büyük çaplı bir iç göçe de
neden olması da son yıllarda bu sektörde büyük bir patlamanın yaşandığı Türkiye için bir diğer
sorundur. Turizm nedeniyle Antalya ve Muğla illerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir
nüfus artış hızı vardır. Bunun sonucunda da özelikle kıyı bölgelerinde arazi talebi artmakta ve
yapısı da değişmektedir. Ülkemizin de dahil olduğu biçimde turizmin çevre üzerindeki en
olumsuz etkilerinin görüldüğü yerler, uzun yıllar boyunca deniz kıyıları olmuştur. Bunun
nedeni, turizmin deniz kıyılarına ağırlık vermesi, yoğunlaşmasının bu çevrede olması ve
plansız imar faaliyetleridir. Yat turizmini de geliştirme amaçlı çalışmalar diğer bir tahribat
nedeni olmuştur.
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Türkiye’de ekonomi içinde önemli bir payı olan ve özellikle son on yıllık süreç
içerisinde büyük bir gelişme kaydeden turizm sektörüyle birlikte gelen ziyaretçi sayısı da
birkaç misline çıkmıştır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının yarısına yakını doğrudan veya
dolayı bir biçimde yani turizm yoluyla gelir üreten binalar, yazlık evler ve diğer tesisler için
kullanılmaktadır. Türkiye’nin kıyılarının bu popülaritesi, su kayağı, deniz motosikletleri gibi su
sporların gelişmesi kıyı ekosistemlerinin bozulmasına ve su kaynaklarının azalması veya
kirlenmesine, bitki ve hayvanların biyolojik dengesi üzerinde baskıların artmasına yol açmıştır.
Yine Golf sporunun gelişmesi için arazilerin kapatılması, suni gübre ve tarım ilaçlarının
kullanılması da çevre üzerindeki baskıları arttırmaktadır. Belek’te golf turizmi için ağaçların
kesilmesi, yine mevcut ağaçların sürekli sulama nedeniyle çürümeye başladıkları
görülmektedir. Ege bölgesinde de ikinci konutlar ve pansiyonculuk zeytinlikler üzerinde
büyük bir baskı oluşturmuştur. Doğal hayatın zarar görmesi, bitki örtüsünün bozulmasına ve
bu tahribata bağlı olarak ortaya çıkan erozyon ile birlikte daha farklı doğal zararlara neden
olmaktadır. OECD tarafından 2008 yılında hazırlanan Türkiye raporunda da kıyı
yönetimlerinin iyileştirilmesine özel olarak değinilmektedir.
Turizm ve turizmi destekleyen altyapı faaliyetlerinin olumsuz örneklerinden bir
diğer Göksu Deltası’nda (Mersin) yaşanmaktadır. Bu deltanın kıyılarında son on yıllık
süreçte turizm amaçlı yaşanan hızlı yapılaşma neticesinde delta kıyılarının % 28’i
kaybedilmiş olup bu durum asıl olarak kumsallarda yuvalanan deniz kaplumbağaları olmak
üzere doğal yaşamı da doğrudan etkilemektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin turistik bölgelerinde kentleşme en önemli
sorunlardan birisidir. Kontrol edilemeyen yasadışı yerleşmeler ve sahil bölgelerinin
betonlaşması çevre kalitesini bozmaktadır. Yine doğa içine yapılmış mimari estetiği
olmayan otel, lokanta gibi binaların ve reklam panoları, yol üstü tabelaları da görsel anlamda
kirlilik yaratmaktadır. Yağma edilen kıyılarda doğaya uymayan kaçak yapılar da doğal
manzaranın bayağılaşmasına neden olmakta, kıyılardaki konaklama tesisleri, yüzme havuzları,
yat limanları, dağ yolları, teleferik, telesiyej gibi tesisler doğal görünümü değiştirdiği gibi tarihi
ve arkeolojik değerlerle uyumsuzluk meydana getirmektedir.

9.4. Bölgeye Özgü Doğal Değerlerin Turistik Öğe Olarak Sunulmasının
Meydana Getirdiği Zararlar
Bu olumsuzluklar yalnızca turizm alanında değil, planlama, yönetim ve organizasyon
gibi pek çok alandaki yetersizliklerin mevcut olduğu ülkelerde kendini göstermektedir.
Özellikle Afrika ülkelerinde kaçak avlanmalarla elde edilen fildişi, aslan pençesinden
yapılan kolyelerin turistlere yönelik bir alışveriş objesi olarak sunulması yaban hayatına
büyük zararlar vermiştir. Yine Afrika’da bir turizm arzı olarak sunulan safari turlarında
bilinçsiz avlanmalarla soyların yok edilmesi, bir tehditle karşılaştığını hisseden hayvan
topluluklarının asıl yaşadıkları alanı terk etmesi ve yeni çevresinde de diğer hayvan türlerinin
yaşamını etkileyen bir döngüye neden olması da bu bağlamda değerlendirilebilecek diğer
olumsuzluklardır. Ayrıca bu tür temalaşmalar doğallığın bozulmasına, görsel kirliliklere de yol
açacaktır
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Fauna gözlemciliği, kontrollü yapılmadığı durumlarda doğal yaşamda yarattığı olumsuz
etkilerin en çarpıcılarının görüldüğü turizm alanlarından birisidir. Ruanda’da Volkanlar Milli
Parkı’nda dağ gorillerini görmek isteyen turistlerin ekonomik getirisi yüksektir. Ancak artan
insan varlığı hayvanların günlük faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmiştir.
Bunlardan birisi insan ilgisinin artması ile yaban hayvanlarının insanlardan yiyecek
beklentisine girmesi ve sahip oldukları yaşamlarını sürdürmek için de gerekli olan yetenek ve
güdülerini kaybetmeleridir. Bu durumun doğal yaşamdaki bir örneği Amerika’da Yellowstone
Milli Parkı’nda yaşanmıştır. Burada ziyaretçilerin bırakmış oldukları çöpler ayıların
yaşam alanlarını terk etmelerine ve ölmelerine neden olmuş, California’da Monarch
kelebeklerinin kışlama bölgesinde aşırı turist faaliyetleri nedeniyle kelebeklerin kışlama
ve üreme alanları yok etmiştir.
Sunulan arz kaynağının doğrudan doğaya veya hayvanlara yönelik olması flora ve fauna
yaşamına büyük zararlar vermektedir. Doğal ortamlarının artık bozulması nedeniyle bazı
kuşların yüzlerce yıldır ziyaret ettikleri alanları terk etmelerinin sebeplerinden birisi de doğal
alanlara yönelik turizm faaliyetlerinin ağırlığının yoğunlaşması ile birlikte baskıların artması
olarak gösterilir.
Bu tür doğrudan etkilenmeler yanında hayvanların yaşam alanlarının turistik faaliyetler
nedeniyle zarar görmesi de bir bölgeye özgü hayvan popülasyonlarının yaşam alanlarının
değişmesi ve bazı türlerin ortadan kalkmasına neden olduğu görülür. Denizlerin turizm amaçlı
olarak kullanılması, kişisel ve toplu amaçlarla yapılan avcılık ve dalgıçların mercan yaşamına
zarar vermeleri bu tahribatların örnekleri olarak verilebilir.

9.5. Turistlerin Meydana Getirdiği Çevre Kirliliği
Dünyada turizmin çevre üzerinde meydana getirdiği baskılar büyük oranda turizm arzını
sunan ülkeler ve turizm hizmetlerinin görülmesi için gerçekleştirilen işletmeler bazında
değerlendirilir. Bunun yanında bizzat bilinçsiz turistler tarafından ortaya konulan
zararların da üzerinde durulması gerekir.
Dünyanın çok farklı yerlerinden farklı eğitim düzeyleri farklı kültürel altyapıları olan
tüm turistlerin çevre üzerinde meydana getirmesi muhtemel etkilerin belirlenerek herkese
yönelik bir planlama yapılabilmesi zordur. Zira bazı turistler eğitilmiş ve çevre duyarlılığına
sahip ilken bazı turistler gürültücü faaliyetler, çöple kirletme, yasak avlanma ve tarihi eser
kaçakçılığı gibi birçok zararlı etkiye neden olabilmektedir. Bunun yanında turistik mal ve
hizmetlerin üretimi ve tüketiminden kalan zararlı artıklar doğa üzerinde tahribata yol
açmaktadır. Çok büyük boyutlarda zarara yol açan yangınların da turizm sezonunda artması
bizzat turistlerin çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuzluklar olarak değerlendirilebilecek
bir diğer unsurdur.
Çevre kirliliği yalnızca doğa içinde geziye çıkanların doğal olarak tek kullanımlık
malzemeleri seçerek bunları doğada bırakmasıyla meydana gelen kirlilik yanında asıl olarak
çevrenin bozulmasına neden olan unsurlar turizmin ayrılmaz parçası olan seyahatle ilgilidir.
Seyahat ister uçakla, ister arabayla olsun havaya zararlı gaz salınımına neden olur.
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Özellikle hava trafiğinde ulaşımın uzun mesafeli turizmle bağlantısı olan çevresel etkilerin
büyük çoğunluğunun sorumlusu olduğunu belirlemek mümkün olmaktadır. Bu duruma bir
örnek vermek gerekirse, sıradan bir yolculuğun % 90’ından fazlasının iklim değişikliğine
katkısı bulunmaktadır. Bu yüzden seyahatin belli biçimler ve bazı hedefler sürdürülebilirlik
açısından sorunlu durumda olabilmektedir. Deniz ulaşım araçlarından boşalan atık ve yağlar
da deniz kirlenmesine yol açar. Turizmin fiziksel çevre üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi
gürültüdür. Ses kirlenmesi, taşıt araçları ve inşaat çalışmaları da ekolojik dengenin
bozulmasına neden olan unsurlar arasında sayılabilir. Bunun örneklerinden birisi
Himalayalar da yaşanmış ve turizm faaliyetleri nedeniyle çöp sorunları ortaya çıktığı gibi
su kaynakları da kirlenmiştir.
Türkiye örneğinde ise, turizmin çevre üzerindeki en olumsuz etkilerinden birisi
olarak yıllarca Pamukkale örneği üzerinde durulmuştur. Dünyanın en nadide doğal
güzelliklerinden birisi olan Pamukkale’nin, travertenlerinin bozulmaya başlaması, kararması ve
tahrip olmasının nedeni olarak, turistlerin tur kapsamında bu travertenler üzerinde dolaşmasına
izin verilmesi olarak gösterilmiş, ayrıca çevredeki otellerin de Pamukkale’ye bu özelliğini
veren, Pamukkale’nin sıcak sularını kullanması bu bozulmanın nedenleri olarak ele alınmıştır.

9.6. Doğal Dengenin Bozulması
Bir bölgedeki yoğunlaşma ve insan popülasyonunun artışının doğal dengede meydana
getirdiği bozulmalar doğal hayata müdahale ile de ortaya çıkabilir. Ormanların tahribi,
ormanlık alanlarda avlanma gibi inşaat ve ulaştırma yatırımları faaliyetleri bitki örtüsüne ve
yabani hayvan nesline zarar verir. Kıyılardaki deniz araçları barınakları, gezinti yolları da deniz
hayvanlarının neslinin tükenmesine neden olur. Bazı göl ve akarsu kıyılarındaki sazlık alanların
kaldırılması da buradaki canlı yaşamının yok olmasına neden olmaktadır. Çeşitli hayvanların
doğal yaşam alanlarında, kendilerini mevcudiyetleriyle dahi rahatsız edebilecek insan varlığı
tüm doğal yaşamı etkileyen zincirleme bir reaksiyona sebep olabilmektedir. Bu şekilde taşıma
kapasitesinin aşılmasıyla yaban hayatında davranış bozuklukları, stres ve yer değiştirme
meydana gelir. Örneğin Kenya’daki safari faaliyetleri bölgedeki çitaların doğal yaşam
alanlarını terk etmelerine ve yaşanan değişimlerle nüfuslarının azalmasına neden olmuştur.
Türkiye’den bir örnek verilecek olursak Fethiye’de deniz kaplumbağalarının soyunun
tükenmeye başlaması veya Pamukkale’de travertenlerdeki bozulma plansız turizm
aktivitelerinin bir neticesidir.
Göksu Deltası’nda turizm ve turizmi destekleyen altyapı faaliyetleriyle delta
kıyılarının % 28’i kaybedilmiş ve bu da kumsallarda yumurtlayan deniz kaplumbağaları
olmak üzere doğal yaşamı doğrudan etkilemiştir.
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Uygulamalar
Türkiye’nin yoğun turizm alanları incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Türkiye’deki en yoğun turizm alanları hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yoğun yaşam temposundan bir süre de olsa insanlar gezmek, görmek ve eğlenmek
isterler. Uzun yıllardır bu duygu yaşanmakta ve yeni turizm olanakları aranmaktadır. Ancak
bilinçsizce yapılan turizm faaliyetleri doğaya zarar vermekte ve doğal dengeyi bozmaktadır.
Özellikle bazı turizm işletmeleri bu konuda para kazanmak uğruna çevreye büyük zarar
vermektedirler. Yaşam alanımızda çok farklı değişim ve gelişmeler olmaktadır. Doğal denge
bozulmakta ve canlılar zarar görmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Doğaya verilen zararlar bilinçli veya bilinçsiz biçimde yapılabilmektedir .Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) Fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik türleri olan taşıma kapasitesinin
belirlenmesinin güçlüğü de bir diğer sorundur ve aşılmadığı durulmada da çevresel
bozulmaların olmayacağı garantisi verilemez Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Belli bir bölge ve dönemde yoğunlaşmaların yaşandığı turizm bölgelerinde su
kaynaklarının normalden yoğun tüketimi rezervleri ve kaynakları bozacak ve hatta tamamen
yok edebilecektir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Otellerin mimari tasarımları, kültürel ve görsel çevre üzerinde bir fazlalık meydana
getirir. Tatil yerlerinde kanalizasyon atıkları ve çöple ilgili sorunlar dönemsel olarak artan
sorunlar arasında değildir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) Doğal yapının bozulmasıyla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
a) Ormanlar
b) Çevre Kirliliği
c) Temiz hava
d) Yaşanabilir ortam
e) Hiç birşey
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6) Aşağıdakilerden hangisi turizm ve rekreasyonel gelişim için başlıca çekim
noktasıdır?
a) Kirli çevre
b) Trafik problemi
c) Gürültü
d) Bozulmuş doğal yapı
e) Su kaynakları
7) Turizm hangi yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik anlamda çok gelişen ve
önem kazanan bir ekonomik faaliyet olmuştur?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
e) 19
8) Turizm nedeniyle aşağıdaki hangi ilde Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus
artış hızı vardır.
a) Denizli
b) Çorum
c) Bursa
d) Bingöl
e) Muğla
9) Yoğun turist akımlarının meydana getirdiği sorunların birincisi en yakın ………
etkiler.
a) Ülkeyi
b) Kıtayı
c) Yerleşmeyi
d) Dünyayı
e) Uzayı
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10) 2010 yılında uluslararası seyahate çıkan kişi sayısı kaç milyon olmuştur?
a) 539
b) 639
c) 739
d) 839
e) 939

Cevaplar
1)a,

2)a, 3)a,

4)b,

5)b, 6)e,

7)e,

8)e,

9)c,

10)e
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10. KENTLEŞMENİN TURİZM VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Kentleşmenin Turizm ve Çevre Üzerine Etkileri
10.2.Kentleşme
10.3.Kentleşmenin Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri
10.4.Turizm ve Kentleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kent nedir?
Kentleşme nedir?
Kentleşme turizm ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kentleşmenin evrimi ve
oluşumu

Kentleşmenin evrimi ve
oluşumunu kavrayabilmek.
Kent turizm ilişkisini
saptayabilmek

Kent turizm ilişkisi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Kent



Kentleşme



Turizm



Çevre
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Giriş
Kent ve kentleşmenin önemi günümüz dünyasında giderek önem kazanmaktadır.
Kentleşme, turizm ve çevre üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı kadar bir o kadar da
zarar vermektedir.
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10.1. Kentleşmenin Turizm ve Çevre Üzerine Etkileri
İlk yerleşmeler verimli nehir vadilerinde, Mısır’da Nil Vadisi’nde, Ortadoğu’da
Mezopotamya’da, Hindistan’da İndus Nehri boyunca ve Çin’de Hoang-Ho’da gelişim
göstermiştir. Yerleşimlerin ana karakter ve niteliklerini belirleyen temel etmenlerden biri
de yerleşimin kurulduğu alanın doğal nitelikleri olmuştur. Yani yerleşmelerin/kentin
makro mekan biçiminin belirleyicisi insan yapısı çevre-doğal ilişkisi, doğal kaynaklar,
doğal ulaşım yolları, topografik veriler ve iklim koşulları olmuştur.
İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanların, karşılaştıkları ve tek başlarına çözemedikleri
güçlük, sorun ve imkânsızlıkları toplum içinde gerçekleştirilen ilişkilerle çözümlemek ve
ortadan kaldırmak isteği bir arada yaşama ihtiyacını ortaya koymaktadır. İhtiyaçlarını
karşılamak için girişilen bu faaliyette yeni gereksinimlerinin doğması ve insanoğlunun bunları
karşılamada yetersiz kalması onu kimi sosyal ilişkileri oluşturmaya iter. İnsanların bir arada
yaşama zorunluluğu yerleşim olgusunun temelidir. Bu toplumsal karakterin neticesi de
kentlerdir. Kentler insan doğasının bir ürünü olarak, doğaldır ve doğal hayatın bir
parçasıdır. Kent tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir olgudur. Buna karşın Kent ve
kentleşmenin anlaşılması, toplum ve toplumsal olayların anlaşılması ve değerlendirilmesi
açısından önemlidir.
Kent sözcüğü kavramsal olarak incelendiğinde; Orta Asya Türklerince şehir
karşılığı olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.Soğdça’dan Türklerin diline geçen
"kend" sözcüğü yaygın olarak kullanılmış: "Yarkend", "Taşkend", "Semizkend"
(Semerkant) örneklerinde olduğu gibi birçok büyük şehirler bu adlarla adlandırılmıştır.
Dilimize geçen şehir kelimesi de Farsça’da “şehr” kökeninden gelmektedir.
Toplumumuzda Kent kavramı ile aynı anlamı ifade etmek üzere yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca Arapça’dan dilimize geçen “vilayet” kelimesi; merkezî yönetimin,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke
üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, “il” ile aynı anlamlıdır.
İngilizce’de “city” ve “urban” kelimeleri kent ile benzer anlamlıdır.Kelime karşımıza
İtalyanca’da “citta”, Fransızca’da “cite”, İspanyolca’da “ciudad”. Almancada ise “stad”
şeklinde çıkmaktadır. Yunanca karşılığı ise“polis” kelimesidir.
Bir yerleşim biriminin kent niteliğini taşıması için, şu özellikleri taşıması gerektiği
söylenebilir:
*Belli bir nüfus büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna erişmiş olması,
*Tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi olan sanayi üretimine geçmiş olması
ve bununla birlikte hizmet sektörünün gelişmiş olması,
*Yerleşim yerinin fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşmış olması,
*Geleneksel aile yapısının çözülerek yerini çekirdek aile yapısına bırakmış olması,
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* Nüfusun büyük oranda örgütlenmiş, karmaşık iş bölümüne ve yüksek uzmanlaşma
düzeyine erişmiş olması,
*Yerel değerlerin yerini, ulusal değerlerin veya evrensel değerlerin almış olması,
*Geleneksel ilişkilerin (cemaat toplum tipinin) çözülüp bireysel ilişkilerin ya da
bireysel çıkarların ön plana çıkmış olması,
*Eğitim düzeyinin kırsal kesimdeki eğitim düzeyinden yüksek olması ve çocuk bakım
ve eğitiminde aile dışı kurumların gelişmiş olması,
*Sosyal normların yerini, resmi denetleme kurumlarının almış olması,
*Statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabaları ile kazanılmış olmaları (Erkan,
2010).
Dünyada kentleşmenin bu denli hızlı seyri, beraberinde kent alanlarının “çevresel
tanıma kapasiteleri” ve “kentlerin yaşanabilirliği” kavramlarını gündeme getirmiş ve
dolayısıyla bu konudaki disiplinler arası araştırmalar artmaya başlamıştır. Kentleri birer insan
ekosistemi olarak inceleyen kentsel ekoloji araştırmaları da tam bu dönemin ürünü olup; yer
bilimleri, biyoloji, planlama, sosyoloji, ekonomi, politik bilimler gibi birçok disiplinin bakış
açılarını birleştirmekte ve bütüncül bir kentsel ekoloji, kentlerin yeni gelişen alanlarının
planlanmasında çevresel duyarlılıkları dikkate alan, kentsel ekonomik kalkınma modeli
içinde “kentsel verimliliği”, “üretkenliği”, “korumayı” ve “yeniden kullanımı”
destekleyen yöntem ve uygulamalara öncelik veren bir yaklaşımdır. Kentsel ekoloji,
mevcut kent alanları içinde sağlıklı ve yaşanabilir yaşam adacıkları yaratma çabalarının bütünü
olarak da tanımlanabilir. Kısaca kentsel ekoloji, kentsel büyümenin ekolojik yaklaşımla
planlanmasıdır.
Çoğu zaman “fırsatlar mekanı” olarak algılanan kentler, göçe bağlı aşırı
nüfuslanma ve beraberinde gelen kent arazilerinin yanlış ve çevresel kapasitesinin üzerinde
kullanımlarından kaynaklanan çevresel sorunlar nedeniyle, hızla içinde yaşayanlar açısından
yorucu ve çalışılan, ancak yaşayanların gelecek planları içinde yer almayan alanlara
dönüşmektedir.
Ayrıca aynı olumsuz süreç kentlerde, yoğun trafik, yoğun endüstriyel üretim, aşırı
ekolojik yüklenme, düzensiz yerleşim alanları, gecekondu ve kaçak yapılar ve kent içinde
kent kavramının altını boşaltırcasına yaşanabilirlikten uzaklaşan semtler ve kentten uzak
yaşamlar dolayısıyla sosyal huzursuzluğu da yerleşik hale getirmektedir. Özellikle
gelişmekte olan ülke kentlerinde tam da bunlar yaşanırken, dünya ve kentlerin geleceği üzerine
kafa yoranlar, “kent ekolojisi”, “kentlerin yaşanabilirliği” dahası “sürdürülebilirlik”
kavramlarını tartışmaya sorgulamaya başlamışlardır. Kentlerin yaşanabilir olması ve
sürdürülebilir kentlere giden yol ise şüphesiz doğal çevre bileşenleri ile uyumlu doğa ile
barışık kentler kurgusundan geçmektedir.
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10.2.Kentleşme
Kentleşme, çok değişik tanımları bulunan bir kavramdır. Sosyolojik, ekonomik,
demografik ve coğrafi açılardan yapılmış birçok tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımların
her biri konuyu belirli bakış açılarından ele almaktadır. Oysa kentleşme, bütün bu bakış
açılarını bünyesinde bulunduran bir gelişe olduğu için, kısıtlı bakış açıları ile yapılacak her
tanımlama beraberinde eksiklikleri de bulunduracaktır.
Kentleşme konusunda yapılan başlıca tanımlar şunlardır:
Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut kentlerin
nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim birimlerinin
giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır(Nadaoğlu,1996).
Milli gelir ve istihdam yapısında, ağırlığın tarımdan hizmetlere ve sanayiye kaymasıyla ilgili
evrensel ve sayısallaştırılabilir bir süreçtir(Bal, 2002).
Kentleşme, kasaba ve şehirlerin yaşama, çalışma ve alış-veriş yapma alanları
olarak gelişmesini sağlayan güçlü bir itici kuvvettir.Kasaba ve şehirler aynı zamanda
insan nüfusunun tanımlı bir alanda yoğunlaştığı yerlerdir; mal ve hizmetlerin üretim ve
tüketimine imkan veren ekonomik aktivitelerde bu alanda gerçekleşir. Şehirler çeşitli kültürel
ve sosyal aktivitelerin de merkezi olabilir; eğlence, turizm ve serbest zaman aktiviteleri için
fırsatlar sunmasının yanı sıra turist ve gezginlerin ihtiyaç duyduğu buluşma alanları,
havaalanları ve konferans merkezlerini barındırır. Başka bir deyişle, şehirler yönetimsel güç
merkezleri olmakla beraber turistlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlere göre de gelişmiş
yerlerdir. Yine de, kentsel alanlar insanlar tarafından şehri kullanım şekillerine göre farklı
farklı değerlendirilir. Giderek daha fazla insan kentsel alanlarda, özellikle de gelişmiş ve
gelişmekte olan yoğun metropol bölgelerinde yaşamayı tercih etmektedir(Ünsal,2012).

10.3.Kentleşmenin Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana, hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş,
hem de çeşitli etkinlikleriyle çevresini etkilemiş, tahrip etmiş, kirlenmesine ve
bozulmasına neden olmuştur. Çevrenin bozulması demek, insanın yaşaması için gerekli olan
ortamın bozulması demektir.
Çevre kirliliği, genel olarak insanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, toprakta ve
havada meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulmasıdır.
Çevre kirliliği, ortaya çıkan;
Kötü koku,
Zehirlilik,
Radyasyon,
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Gürültü,
Hava kirliliği
Arzu edilmeyen diğer sonuçlar olarak tanımlanabilir. Çevresel problemlerin nedenleri
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde benzer bir eğilimle, beşeri açıdan plansız
kentleşme ve sanayileşmeyle ilgilidir. Burada plansız kentleşmeyi önemle vurgulamamızın
nedeni çevre üzerindeki tahribatın asıl nedeninin birçok kaynakta gösterildiği gibi kentleşmenin
değil, plansız kentleşmenin olduğudur. Özellikle insanların daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak
amacıyla kentlere göç etmeleri çevresel bozulmaların nedenlerinin başında gelmektedir. Dünya
üzerinde kırsal alanlardan kentlere doğru göç sürecinin önümüzdeki 50 ile 100 yıl
arasında özelliklede gelişmekte olan ülkelerde devam edeceğini tahmin etmektedirler.
İnsanların bir arada, ortak mekânlarda yaşamalarını sağlayan kentleşme bir takım
imkanları paylaşma veya sorunlara ortak çözümler üretme açısından da bir avantaj olarak
görülebilir. Kentleşmenin olumlu olarak nitelenebilecek yönleri şunlardır:
1.Daha Fazla Yaşam Alanı Sağlaması: Kentleşme yatay değil dikey gelişmeyi ifade
eder. Kentleşme sonunda kentlerde yapılan yüksek katlı binalar bunun tipik örneğidir. Daha dar
alada daha fazla nüfus yaşadığı için, aynı nüfusu tek ya da iki katlı binalarda barındıracak
yerleşim şekillerine göre daha az yer işgal edildiğinden, donatı alanlarının oluşmasına imkan
tanımaktadır.
2.Enerji Etkinliğinin Yükselmesi: Kentsel gelişme çeşitli açılardan enerjide etkinliğin
artmasına neden olabilir. Örneğin müstakil bir evin ısınmasında harcanılan enerji bir apartmanı
ısıtmak için harcanılan enerjiden çok daha fazladır.
3.Etkili Katı Atık Yönetim Sistemleri: Kentlerde oluşturulan geri dönüşüm
merkezleri, çöpleri belirli bir alana yaymaktansa geri kazanma yollarını araştırarak ulusal
kaynakların israfını önleyebilmektedir.
4.Daha İyi Sosyal Olanaklar: Eğitim seviyesinin yükselmesi kentleşmenin önde gelen
faydaları arasındadır.
5.İş İmkânı: Kentleşme
sağlayabilir(Akdoğan, 2002).

bireylere

iş

bulmada

da

daha

iyi

olanaklar

Kentleşmenin yol açtığı olumsuz etkileri şöyle sıralayabiliriz:
1.İklim Üzerindeki Etkiler: Kentleşme sonucu ortaya çıkan yapılanma aşırı ısınmaya
neden olmaktadır. Örneğin; yollar, binalar, kaldırımlar gün boyu depoladıkları enerjisi
geceleyin serbest bırakarak iklimin aşırı ısınmasına neden olmaktadır.
2.Hava Kirliliği: Hava kirliliği kentlerin temel sorunlarından birisidir.
3.Su Kaynakları Üzerindeki Etkiler: Kentleşme sonucunda ortaya çıkan en önemli
problemlerden biri de su kaynaklarının kirlenmesi ve azalmasıdır. Özellikle büyük kentlerde
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yaşanan aşırı su tüketimi su kaynaklarını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Kentlerde yaşanan
çarpık yapılanma suyun hidrolojik döngüsünü de bozmaktadır. Suyun kirlenmesine neden olan
en büyük etken ise lağım sularıdır.
4. Doğal Yaşam Alanlarının Yerleşim Alanlarına Dönüşmesi:
Yani habitat üzerindeki etki plansız yapılan bir kentleşme hareketi sonunda verimli
tarım arazileri yerleşim alanlarına dönüştürülmekte, zaten kıt olan tarım arazilerinin israfına yol
açılmaktadır. Hayvanlara ait yaşam alanları da insanların istilasına uğramış, sonuçta bazı
hayvan türleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
5.Aşırı Doğal Kaynak Çıkarımı ve Tüketimi.
Büyüyen şehirler genellikle yerel alanlardan sağlanandan daha fazla kaynağa
gereksinim duyarlar. Bu yüzden şehirler sadece kendi sahalarından değil, kendilerinden çok
uzakta bulunan doğal kaynakları da çıkarıp tüketmektedirler (Ulusoy vd.).

10.4.Turizm ve Kentleşme
Kentleşmenin getirdiği kirliliği geniş anlamıyla ele almak kentsel yaşamı her yönüyle
etkilediğini ortaya koymak gerekmektedir. Özellikle turizm ihtiyacının kentsel yörelerde fazla
olması, ortam değişikliğinin bu yörelerde şiddetle arzu edilmesini, dolayısıyla kentleşmenin
yarattığı kirlenmenin etkinliğini belirlemektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana,
kentlerin düzenli olarak değişikliklere uğraması hızlı bir süreç içinde olmuştur.
Yine 2. Dünya Savaşı’ndan sonra;
Büyük iş hanlarının ve ticaret merkezlerinin sayıları alabildiğince artmıştır
Trafik yoğunlaşmış, trafik tıkanıklığı ve düzensizliği olağanlaşmış
Sakin sokaklar yok olmuş, park ve bahçeler birer birer silinmiş
Eski mimarinin izleri ve örnekleri yavaş yavaş ortadan kalkmış
Esnaf ve zanaatkârlar önemini yitirmiştir.
Kentleşme, gürültünün ve karmaşanın bir simgesi olmuştur. İnsanların sadece
kulaklarını değil, ruh sağlığını da yıpratmaya başlamıştır. Doğal çevrenin bozulması, altyapı
eksikliği, gecekonduların çoğalması, su ve hava kirliliği, trafik, temizlik sorunları turizm
hizmetlerinin gelişimine engel olmakta ve dinlenmeye gelen, monotonluktan, stresten
kurtulmak isteyen turistleri de olumsuz etkilemektedir. Özellikle büyük kentler ekonomik
ve sosyal kalkınmanın sonucu olduğu kadar, aynı zamanda sosyo-kültürel gelişmenin
kaynaklandığı mekandır.
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Büyük ve tarihi kentlerde;
Tarihi mekanlar merak edilmiş
Bilim ve sanat üzerine kongre ve konferans düzenlenmiş
Ulusal ve uluslararası nitelikteki spor karşılaşmaları yapılmış
Ticari faaliyetler canlanmış
Üniversiteler kurulmuş
Böylece turistin gelmesine neden olmuşlardır.
Zira tarih ve teknoloji alanında ün yapmış müzelerde hep kentlerde toplanmıştır. Bu tür
varlıkların mevcudiyeti ise, kente turist akımının yönelmesinde, başlı başına bir etmendir.
Turizmin, kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırdığı ileri sürülmüştür. Kırsal bölgelerde
turistik kuruluşların ortaya çıkmasıyla, bu bölgelerdeki toplumsal tekdüzelik bozulmakta,
toplumda değişik özellikleri ve çıkarları olan kümelerin sayısı artmaktadır. Böylece kırsal
bölgelerde kentsel iş dışı zaman etkinliklerinin yayılmasıyla, toplumsal yapıda köklü
değişiklikler olmaktadır(Aktaran: Civelek,2010).
Kentler birçok çekiciliği bir arada sunması ve çok çeşitli ulaşım ağları ile (hava,
kara, deniz ve demiryolları) ile turistleri istedikleri noktalara ulaştırabilmesi sebebiyle
önemli turizm kaynaklarıdır.
Bir turist kenti; tarihi kent, kültür kenti, 24 saat canlı kenti, alışveriş kenti gibi
işlev gruplarını içeriyorsa turizm gelişme gösterecektir.
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Uygulamalar
Kentinizi inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Kentinizde turizm ekonomik faaliyet olarak yapılıyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusu giderek çoğalmaktadır. Artan nüfusun bir kısmı kırsal alanda bir kısmı da
kentlerde yaşamaktadır. Nüfus kentlerde toplanarak kentleşme hareketini arttırmaktadır.
Kentlerde ekonomik faaliyet olarak turizm de yapılmaktadır. Özellikle şehir turizmi hem
şehirlere hem de ülkelere ekonomik katkı sağlarlar. Bunun yanında bu faaliyetlerle çevre de
etkilenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Kentleri birer insan ekosistemi olarak inceleyen alt bilim dalı kentsel ekolojidir.
Yukarıda cümlede verilen bilgi Doğru mu?Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) “Kentleşme sonucu ortaya çıkan yollar, binalar ve kaldırımlar gün boyu
depoladıkları enerjileri gece olunca serbest bırakarak iklimin aşırı ısınmasına sebep
olmaktadır.” Yanda verilen ifade Doğru mu?Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) “Kentleşme dikey değil yatay gelişmeyi ifade eder.” Yanda verilen cümle Doğru
mu?Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) “Kentleşme, gürültünün ve karmaşanın bir simgesi olmuştur.” Yanda bilgisi verilen
cümle Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) “Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut
kentlerin nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim
birimlerinin giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklaması yapılan tanımın terimidir?
a) Kentlileşme
b) Kent
c) Kentleşme
d) Soylulaşma
e) Sübürbanizasyon

214

6) “Tarih ve Teknoloji alanında ün yapmış müzelerin büyük çoğunluğu kırsal
alanlarda toplanmıştır.” Yanda bilgisi verilen cümleyi irdeleyiniz.Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
7) İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, toprakta ve havada meydana gelen
olumsuz gelişmelere ne denir?
a) Çevre Kirliliği
b) Çevre Sorunu
c) Toprak Kirliliği
d) Su Kirliliği
e) Hava Kirliliği
8) Kentleşme arttıkça aşağıdakilerin hangisi görülmektedir?
a) Sağlık sorunlarının artması
b) Eğitim seviyesinin yükselmesi
c) Doğum oranlarının artması
d) Tüketimin azalması
e) Gelir seviyesinin azalması
9) Statülerin aileden gelip, bireylerin kendi çabası olmadan kazanılmış olması ve
bireysel ilişkiler yerine geleneksel ilişkiler bir yerin kent niteliği taşıması için önemli iki
özelliktir. Yanda kent olma niteliği verilen özellikler Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
10) Aşağıdakilerden hangisi Yunancada kent teriminin karşılığıdır?
a) Şehr
b) Stad
c) Vilayet
d) Urban
e) Polis
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Cevaplar
1)a, 2)a, 3)b, 4)a, 5)c, 6)b, 7)a, 8)b, 9)b, 10)e
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11. ÇEVRE SORUNLARIYLA İLGİLİ YAPILMIŞ BAŞLICA
ANTLAŞMALAR ve SÖZLEŞMELER

217

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Uluslararası Antlaşmalar
11.1.1 Antartika Antlaşması
11.1.2. Zararlı Atık Maddeler Antlaşması
11.1.3. Biyolojik Değişim Üzerine Uzlaşma Antlaşması
11.1.4. Deniz Hayatını Koruma Antlaşması
11.1.5. Hava Kirliliği Antlaşması
11.1.6. Yok Olma Tehlikesi olan Türler Antlaşması
11.1.7. Deniz Çöplüğü Antlaşması
11.1.8. Sulak Alanlar Antlaşması
11.1.9. İklim Değişimi - Kyoto Antlaşması
11.1.10. Ozon Tabakasını Koruma Antlaşması
11.1.11. Antartik Çevre Protokolü
11.1. 12. Hava Kirlenmesi - Nitrojen Oksitler Antlaşması
11.1.13. Hava Kirlenmesi - Uçucu Gaza Dönüşebilen Organik Bileşimler antlaşması
11.1.14. Hava Kirlenmesi Sülfür 94 Antlaşması
11.1.15. Hava Kirlenmesi - Sürekli Organik Kirleticiler Antlaşması
11.1.16. Hava Kirlenmesi Sülfür 85 Antlaşması
11.1.17. Deniz Hukuku Antlaşması
11.1.18. Çölleşme ile Savaşmak Uzlaşma
11.1.19. İklim Değişmesi
11.2. Sözleşmeler ve Bildirgeler
11.2.1 Barcelona Sözleşmesi
11.2.2. Stockholm Çevre Bildirgesi
11.2.3. Kalkınma ve Çevre Konusunda Rio Bildirgesi 1992
11.2.4. İklim değişikliği Antlaşmasında: Buenos Aires Toplantısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çevre sorunlarıyla ilgili yapılmış antlaşmalar hangileridir?
Çevre sorunlarıyla ilgili yapılmış sözleşmeler ve bildirgeler hangileridir?
Çevre ve işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çevre sorunlarıyla ilgili
yapılmış antlaşmalar
Çevre sorunlarıyla ilgili
yapılmış sözleşmeler ve
bildirgeler

Kazanım
Çevre sorunlarıyla ilgili
yapılmış antlaşmaların
kavranması
Çevre sorunlarıyla ilgili
yapılmış sözleşmeler ve
bildirgelerin kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bilgilendirme ve örnekleme
Bilgilendirme ve örnekleme
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Anahtar Kavramlar


Çevre Sorunları



Anlaşmalar



Sözleşmeler



Bildirgeler



Kirlilik
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Giriş
Gelişen üretim süreçleri sonunda, üretim fazlasının ortaya çıkması, insanlar arası
mücadele ve insanın insana egemenliğini getirmiştir. İnsanın insana egemenliğini ise insanın
doğaya egemenliği izlemiştir. Sonuçta insan dünyayı/ekolojiyi değiştirebilen en büyük güç
haline gelmiştir. Bu güç ekolojik dengeyi bozacak, yani dünyanın katmanlarında /
kompartımanlarında bazı maddeleri biriktirecek dolayısı ile de o katmanın / kompartımanın
kompozisyonunu bozacak boyutlardadır. Çevre kirliliğinin genel tanımı; “insanların etkinlikleri
sonunda, ekolojik dengenin bozularak, bazı maddelerin dünyanın bazı katmanlarında birikmesi
ve o katmanın doğal kompozisyonunun bozulmasıdır” şeklinde yapılabilir. Çevre kirliliğinin
insan merkezli tanımı ise; insanın yaşadığı ortamda bazı maddelerin miktarının artması ve bu
artışın insan yaşamını olumsuz yönde etkilemesidir şeklide yapılabilir. Kirlenen çevre
karşısında ülkeler ekolojiyi koruma adına karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler ve bildirgeler
imzalamışlardır.
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11.1. Uluslararası Antlaşmalar
Önceleri dikkatsizce kullanılan çevre zaman içinde bu tür kullanıma izin vermemiştir.
Bilindiği gibi doğa kendisine yapılan her türlü olumsuz kullanıma cevap verecek kadar
güçlüdür. Bu bilgiyi öğrencilere vermek temel amaç olarak görülebilir.

11.1.1 Antartika Antlaşması
Bu antlaşma 1 Aralık 1959 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler
antlaşmayı imzalayarak 23 Haziran 1961 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Antarktika kıtasının sadece barışçıl ve iyi niyetli (uluslararası işbirliği ile bilimsel
amaçlı) olarak kullanılmasını garantiye almak, bazı ülkelerin toprak istekleri ve diğerleri
tarafından onaylanmaması sorunlarını ertelemek, kara ve deniz sınırını 60 derece güney enlemi
olarak uygulayan bölgesel yönetim için uluslararası forum sağlamak temel amacı olmuştur.

11.1.2. Zararlı Atık Maddeler Antlaşması
Bu antlaşma Zararlı Atık Maddelerin Elden Çıkarılması ve Sınır Ötesi Hareketlerini
Kontrol Etmek İçin Temel Uzlaşması olarak bilinir. Bu antlaşma 22 Mart 1989 yılında imzaya
açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 5 Mayıs 1992 tarihinde
faaliyete geçmiştir.Çok çeşitli ülke antlaşmayı imzalamıştır.
Başlıca amacı;
Atık Maddeleri yeniden kullanan becerikli yönetimler ve çevresel seslendirmeler ile
sınır ötesi atık maddelerin taşınmasını azaltmak
Atık maddelerin zehir oluşturmalarını ve miktarlarını en aza indirmek
Atık maddelerin çevresel seslendirmelerini mümkün olduğu kadar yönetim olarak
garantiye almak
Atık maddeler kullanımını ve onların taşınmasını çevresel seslendirmeler ile
destekleyen kuruluşlar kurmak ve onlara yardım etmek

11.1.3. Biyolojik Değişim Üzerine Uzlaşma Antlaşması
Canlı değişim olarak bilinen bu antlaşma, 5 Haziran 1992 yılında imzaya açılmış zaman
içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 29 Aralık 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Biyolojik değişimin kullanımı sürdürmek ve korumak için ulusal stratejiler
geliştirmektir. Çok çeşitli ülke antlaşmayı imzalamıştır.
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11.1.4. Deniz Hayatını Koruma Antlaşması
Büyük Denizlerde Yaşayan Canlıların Korunması ve Avlanması Üzerine Uzlaşması
olarak bilinen bu antlaşma, 29 Nisan 1958 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli
ülkeler antlaşmayı imzalayarak 20 Mart 1966 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Büyük denizlerde yaşayan canlı kaynakların korunmasında görülen problemleri
uluslar arası düzeyde çözüme kavuşturmak, ileri teknoloji kullanan yönetimler yüzünden büyük
tehlikelere maruz kalan deniz hayatını gözetmek ve korumaktır.

11.1.5. Hava Kirliliği Antlaşması
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Üzerine Uzlaşması olarak bilinen bu antlaşma,
13 Kasım 1979 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak
16 Mart 1983 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; İnsan ve çevresini hava kirliliğine karşı korumak ve yüksek düzeyde uzun
menzilli sınır ötesi hava kirliliği dahil tüm hava kirliliğini önlemek ve azaltmaktır.

11.1.6. Yok Olma Tehlikesi olan Türler Antlaşması
Türleri Yok Olma Tehlikesi Olan Doğal Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası
Ticareti Üzerine Uzlaşması olarak bilinen bu antlaşma, 3 Mart 1973 yılında imzaya açılmış
zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 1 Temmuz 1975 tarihinde faaliyete
geçmiştir.
Amacı; Yok olma tehlikesi olan türlerin ihracatı ve ithalatını sistemli bir ruhsata
bağlayarak bu türleri kesin olarak korumaktır.

11.1.7. Deniz Çöplüğü Antlaşması
Zehirli Atık Maddeler ve Diğer Maddeler Dökerek Oluşan Deniz Kirliliğini Önlemek
Üzerine Uzlaşma (Londra Uzlaşması) olarak bilinen bu antlaşma, 29 Aralık 1972 yılında
imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 30 Ağustos 1975
tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Çöp dökmek suretiyle meydana gelen deniz kirliğini kontrol etmek ve bu
anlaşmaya ilave olarak bölgesel anlaşmaları teşvik etmektir.

11.1.8. Sulak Alanlar Antlaşması
Özellikle Su Kuşlarının Doğal Yaşama Alanları Olarak Uluslar Arası Önem Kazanan
Sulak Alanların Korunması Üzerine Uzlaşma olarak bilinen bu antlaşma, 2 Şubat 1971 yılında
imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 21 Aralık 1975
tarihinde faaliyete geçmiştir.
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Amacı; Sulak alanların bugünkü ve gelecekteki kayıplarını ve çok aşırı derecede
gelişmesini durdurmak, sulak alanların temel ekolojik fonksiyonlarını ve onların ekonomik,
kültürel, bilimsel ve reaksiyonal değerlerini görüp tanıyarak onaylamaktır.

11.1.9. İklim Değişimi - Kyoto Antlaşması
Birleşmiş Milletler Çatısı Altında İklim Değişmesi Üzerine Uzlaşılan Kyoto Protokolü
olarak bilinen bu antlaşma, 16 Mart 1998 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli
ülkeler antlaşmayı imzalamışlardır. Bu arada katılım devam etmektedir.
Amacı; Sera gazları emisyonunu, gelişmiş ülkeler için hedeflenen yüzdelik azalmanın
sağlanması ve bu amaca ulaşmak için gelişmiş ülkelerin ulusal programları tarafından kabul
edilerek daha fazla azaltılmasıdır.
Türkiye 5 Şubat 2009 tarihinde Kyoto Protokolü imzalanmıştır.

11.1.10. Ozon Tabakasını Koruma Antlaşması
Ozon Tabakasını Tüketen Maddeler Üzerine Montreal Protokolü olarak bilinen bu
antlaşma, 16 Eylül 1987 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı
imzalayarak 1 Ocak 1989 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Ozon tabakasını tüketen maddeleri kontrol ederek korumaktır.

11.1.11. Antartik Çevre Protokolü
Antartik Anlaşması Çevresel Korumasına Protokol olarak bilinen bu antlaşma, 4 Ekim
1991 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 14 Ocak
1998 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Antartik çevresinde geniş çaplı korumayı ve Antartik Anlaşması tarafından
geniş çaplı rapor edilen saha araştırmalarına başvurarak bağımlı ve yardımcı ekosistemi
kurmayı sağlamaktır.

11.1.12. Hava Kirlenmesi - Nitrojen Oksitler Antlaşması
Nitrojen Oksit Emisyonlarının Kontrolü İle İlişkili Sınır Ötesi Uzun Süreli veya Sınır
Ötesi Sürekli Değişken Hava Kirlenmesi Üzerine 1979 Uzlaşmasına Protokol olarak bilinen bu
antlaşma, 31 Ekim 1988 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı
imzalayarak 14 Şubat 1991 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Nitrojen oksitlerin ve onların sınır ötesi sürekli değişkenliğini azaltmak veya
kontrolünü sağlamaktır.

225

11.1.13. Hava Kirlenmesi - Uçucu Gaza Dönüşebilen Organik
Bileşimler antlaşması
Uçucu Gaza Dönüşebilen Organik Bileşimlerin Emisyonlarının veya Onların Sınır Ötesi
Sürekli Değişkenliğinin Kontrolü İle İlişkili Uzun Süreli Sınır Ötesi Hava Kirlenmesi Üzerine
1979 Uzlaşmasına Protokol olarak bilinen bu antlaşma, 1 Kasım 1991 yılında imzaya açılmış
zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 29 Eylül 1997 tarihinde faaliyete
geçmiştir.
Amacı; Olumsuz etkilerinden çevreyi ve insan sağlığını korumak için, uçucu Gaza
dönüşebilen bileşimleri ve sınır ötesi değişimlerinin azaltılması ve kontrol edilmesini
sağlamaktır.

11.1.14. Hava Kirlenmesi Sülfür 94 Antlaşması
Uzun Süreli Sınır ötesi Hava Kirleten Sülfür Emisyonlarının Daha Fazla Azaltılması
Üzerine 1979 Uzlaşmasına Protokol olarak bilinen bu antlaşma, 1 Haziran 1994 yılında imzaya
açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 5 Ağustos 1998 tarihinde
faaliyete geçmiştir.
Amacı; Sülfür emisyonlarını ve sınır ötesi sürekli değişkenliğini daha fazla azaltmayı
sağlamaktır.

11.1.15. Hava Kirlenmesi - Sürekli Organik Kirleticiler Antlaşması
Uzun Süreli Sınır Ötesi Hava Kirleten Sürekli Organik Kirleticilerin Azaltılması
Üzerine 1979 Uzlaşmasına Protokolü olarak bilinen bu antlaşma, 24 Haziran 1998 yılında
imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalamışlardır. Bu arada katılım
devam etmektedir.
Amacı; Olumsuz etkilerinden çevreyi ve insan sağlığını korumak için, sürekli organik
kirleticileri ve sınır ötesi değişimlerinin azaltılması ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

11.1.16. Hava Kirlenmesi Sülfür 85 Antlaşması
Uzun Süreli Sınır Ötesi Hava Kirliliğine Sebep Olan Sülfür Emisyonlarının Azaltılması
ve Onların Sınır Ötesi Değişimlerinde En Az % 30 Azaltılması İçin 1979 Uzlaşmasına
Protokolü olarak bilinen bu antlaşma, 8 Temmuz 1985 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok
çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 2 Eylül 1987 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Sülfür emisyonlarını ve onların sınır ötesi değişimlerini, 1993 yılına kadar % 30
oranında azaltmayı sağlamaktır. Hedef sağlanamamıştır.
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11.1.17. Deniz Hukuku Antlaşması
Deniz Hukuku Üzerine Birleşmiş Milletler Uzlaşması olarak bilinen bu antlaşma, 10
Aralık 1982 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 16
Kasım 1994 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; Deniz çevresinin kirlenmesi ile ilgili hükümleri uygulaması için çevresel
standartlar ile ilişkili tüm kurallar dahil, deniz ve okyanuslar için ayrıntılı yeni bir resmi
yönetim hazırlamaktır.

11.1.18. Çölleşme ile Savaşmak Uzlaşma
Afrika'nın Bazı Bölgelerinde, Çölleşme veya Ciddi Kuraklık Çeken Ülkelerde Çölleşme
İle Savaşmak İçin Birleşmiş Milletler Uzlaşması Protokolü olarak bilinen bu antlaşma, 14 Ekim
1994 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalayarak 26 Aralık
1996 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; çölleşme ile savaşmak, ortak anlaşmalar ve uluslararası işbirlikleri tarafından
desteklenen uzun süreli stratejiler geliştirerek ulusal eylem programlan ile kuraklığın etkilerini
hafifletmektir.

11.1.19. İklim Değişmesi
Birleşmiş Milletler Çatısı Altında İklim Değişmesi Üzerine Uzlaşması protokolü olarak
bilinen bu antlaşma, 9 Mayıs 1992 yılında imzaya açılmış zaman içinde çok çeşitli ülkeler
antlaşmayı imzalayarak 21 Mart 1994 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Amacı; İklim sisteminde, antropolojik olarak karışan tehlikeleri, en az seviyede önüne
geçerek, atmosferdeki sera gazı toplanmalarını dengede tutmayı başarmaktır.

11.2. Sözleşmeler ve Bildirgeler
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Akdeniz'in korunmasını öncelikli
hedefleri arasına dahil etmesi kararı, Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin ve AB’nin katılımıyla,
eyleme yönelik Akdeniz Eylem Planı’nın (AEP) 1975 yılında oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır.

11.2.1 Barcelona Sözleşmesi
AEP çerçevesinde yürütülecek olan faaliyetlerin hukuki dayanağını oluşturmak üzere
hazırlanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) 16
Şubat 1976'da Barselona'da (İspanya) imzaya açılmıştır.
1992 yılında Rio de Janeiro'da (Brezilya) yapılan BM Çevre ve Kalkınma Zirvesinde
alınan kararların ruhuna uygun olarak, Barcelona Sözleşmesi, 1995 yılında, deniz çevresinin
yanı sıra, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiş, ayrıca, sürdürülebilir
kalkınma hedefi, halkın katılımı, çevresel etki değerlendirmesi gibi unsurlar getirilmiştir.
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Bu çerçevede, yenilenen Sözleşme’nin adı “Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının
Korunması Sözleşmesi” olarak değiştirilmiş olup, 9 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ülkemiz yeniden düzenlenen Barcelona Sözleşmesi’ne 2002 yılı itibariyle taraf olmuştur.

11.2.2. Stockholm Çevre Bildirgesi
Massachuttes Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan "İnsanlığın ikilemi" raporunun
ardından 15- 16 Haziran 1972 yılında Birleşmiş Milletler uzmanları, Batı Bloğu ülkeleri ve
Romanya'nın katılımıyla Stockholm’de (İsveç) düzenlenen konferanstır. Doğu Bloğu ülkeleri
dönemin siyasal tercihlerinden ötürü toplantıya iştirak etmemişlerdir.
Önceki tartışmalarda olduğu gibi az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki
"büyüme" tartışmaları ile sekteye uğrasa da çalışmalara devam edilmiştir

11.2.3. Kalkınma ve Çevre Konusunda Rio Bildirgesi 1992
14 Haziran 1992'de Rio de Janeiro'da (Brezilya) toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansı, 15-16 Haziran 1972'de Stockholm'de, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi
Konferansınca kabul edilen bildirgeyi onaylayarak, ve onu geliştirmeyi amaçlamıştır.

11.2.4. İklim değişikliği Antlaşmasında: Buenos Aires Toplantısı
Dördüncü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 180 ülkenin katılımıyla 213 Kasım 1992 tarihleri arasında Buenos Aires'te (Arjantin) yapıldı. İklim Değişikliği
Antlaşmasını hayata geçirmenin hiç de kolay olmayacağı, toplantının ilk günlerinde belli
olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri, 2015 yılında Hindistan ve Çin'in emisyonlarının
Amerika Birleşik Devletleri’ni geçeceğini iddia ederek, küresel ısınmayla mücadelede
gelişmekte olan ülkelerin sorumluluklarının arttırılmasını önermişti. Çin'in önderliğinde
örgütlenen 163 gelişmekte olan ülke ve Amerika Birleşik Devletleri (Amerika Birleşik
Devletleri’nin bu protokolü imzalamaz düşüncesi hakimdi) toplantıdaki protokolü
imzalamışlardır.
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Uygulamalar
Uluslararası antlaşmalar bir başka kaynaktan araştırılmalıdır
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Uygulama Soruları
İklim değişikliği bir gerçek mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevresel sorunlar bazen yerel olarak etki gösterirken bazen de geniş çaplı olarak
dünyayı etkileyebilir. Bu bağlamda küresel bir etki oluşturabilir. Bu bilinçle çevre çalışmaları,
önerileri ve sonuçları dünya ülkelerinin katılımıyla olmalıdır. Yıllardan beri yapılan toplantılar,
çevreye ilişkin uluslararası çalışmalar küresel ve bölgesel düzeyde yürütülmektedir. Küresel
düzeydeki çalışmalar özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin katkısıyla
gerçekleştirilmektedir
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Bölüm Soruları
1) Biyolojik değişimin kullanımı sürdürmek ve korumak için ulusal stratejiler
geliştirmeyi aşağıdaki hangi antlaşma amaçlamıştır?
a) Zararlı Atık Maddeler Antlaşması
b) Antartika Antlaşması
c) Ozon tabakasını Koruma Antlaşması
d) Biyolojik Değişim Üzerine Uzlaşma Antlaşması
e) İklim Değişimi – Kyoto Protokolü
2) Çevresel sorunlar bazen yerel olarak etki gösterirken bazen de geniş çaplı olarak
dünyayı etkileyebilir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Yıllardan beri yapılan toplantılar, çevreye ilişkin uluslararası çalışmalar küresel ve
bölgesel düzeyde yürütülmektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Çevre çalışmaları, önerileri ve sonuçları çok az ülkenin katılımıyla olmalıdır.
Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) Denizlerde yaşayan canlıların korunması ve avlanması üzerine yapılan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava Kirliliği Antlaşması
b) Kyoto Protokolü
c) Sulak Alanlar Antlaşması
d) Ozon Tabakasını Koruma Antlaşması
e) Deniz Hayatını Koruma Antlaşması
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6) Sulak alanların bugünkü ve gelecekteki kayıplarını ve çok aşırı derecede
gelişmesini durdurmak, sulak alanların temel ekolojik fonksiyonlarını ve onların ekonomik,
kültürel, bilimsel ve reaksiyonal değerlerini görüp tanıyarak onaylamak amacıyla yapılan
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulak Alanlar Antlaşması
b) Deniz Çöplüğü Antlaşması
c) Biyolojik Değişim Üzerine Uzlaşma Antlaşması
d) Zararlı Atık Maddeler Antlaşması
e) Yok Olma Tehlikesi Olan Türler Antlaşması
7) Nitrojen oksitlerin ve onların sınır ötesi sürekli değişkenliğini azaltmak veya
kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyolojik Değişim Üzerine Uzlaşma Antlaşması
b) Hava Kirlenmesi – Nitrojen Oksitler Antlaşması
c) Sulak Alanlar Antlaşması
d) Ozon Tabakasını Koruma Antlaşması
e) Deniz Çöplüğü Antlaşması
8) Deniz çevresinin kirlenmesi ile ilgili hükümleri uygulaması için çevresel standartlar
ile ilişkili tüm kurallar dahil, deniz ve okyanuslar için ayrıntılı yeni bir resmi yönetim
hazırlamak amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deniz Çöplüğü Antlaşması
b) Deniz Hayatını Koruma Antlaşması
c) Deniz Hukuku Antlaşması
d) Sulak Alanlar Antlaşması
e) Ozon Tabakasını Koruma Antlaşması
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9) Çölleşme ile savaşmak, ortak anlaşmalar ve uluslararası işbirlikleri tarafından
desteklenen uzun süreli stratejiler geliştirerek ulusal eylem programlan ile kuraklığın etkilerini
hafifletmek amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) İklim Değişmesi Antlaşması
b) Kyoto Protokolü
c) Yıldız Antlaşması
d) Çölleşme ile Savaşmak Uzlaşması
e) Sulak Alanlar Antlaşması
10) 1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Zirvesi aşağıdaki
hangi ülke sınırları içinde yapılmıştır?
a) Peru
b) Meksika
c) Küba
d) Arjantin
e) Brezilya

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)a, 4)b, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)d, 10)e
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12. TÜRKİYE’DE EKOTURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Türkiye’de ekoturizm
12.2. Güçlü yönler
12.3. Zayıf yönler
12.4. Tehditler
12.5. Fırsatlar
12.6. Türkiye 2023 turizm stratejisinde ekoturizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’deki ekoturizm olanakları nelerdir?
Ekoturizm konusunda güçlü yönlerimiz nelerdir?
Ekoturizm konusunda zayıf yönlerimiz nelerdir?

237

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Türkiye’deki ekoturizm
olanakları
Ekoturizm konusunda güçlü
yönlerimiz
Ekoturizm konusunda zayıf
yönlerimiz

Kazanım
Türkiye’deki ekoturizm
olanaklarının
kavranması
Ekoturizm konusunda güçlü
yönlerimizin anlaşılması
Ekoturizm konusunda zayıf
yönlerimizin anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Eğiterek, araştırarak ve
öğreterek
Eğiterek, araştırarak ve
öğreterek
Eğiterek, araştırarak ve
öğreterek
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Anahtar Kavramlar


Türkiye,



Türkiye Ekoturizmi,



Doğal Güzellikler,



Temiz Ortam
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Giriş
Doğal ve beşeri özellikleriyle dikkat çeken ülkemiz turizm faaliyetleri içinde ekoturizm
konusunda da son derece önemlidir. Bu bölümde Türkiye’de ekoturizmi ele almaya çalışacağız.
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12.1. Türkiye’de Ekoturizm
Ekoturizmin çevresel olduğu gibi; sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik etkileri de
vardır. Türkiye’de turizmin sürdürülebilir bir gelişme zeminine oturtulması temel
hedeflerden birisidir. Yapılan çalışmalarla ortaya konulan çeşitlilik envanterleri ve çevre
master planları dahilinde ekolojik verilere göre belirlenecek duyarlı yörelerin koruma altına
alınması yönünde çalışmalar yapılmış ve ekolojik yönden aşırı duyarlı alanlarda ekoturizmin
geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en yakın 2023 Turizm
Stratejisi incelendiğinde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kıyı alanları üzerine
yoğunlaşmış olan turizmin, gerek sosyal gerekse ekonomik faydalarının farklı bölgelere
de dağıtılmasının hedefler arasında olduğunu görebilmek mümkündür.
Turizmin ekonomik kazançlarından faydalanmak, hayat standartlarını yükseltmek
açısından ekoturizm Türkiye için uygun bir turistik politika unsurudur. Sahip olduğu doğal
çevre özellikleri, çok renkli kültürel, geleneksel ve sosyal doku zenginliği açısından Türkiye’de
önemli bir ekoturizm potansiyeli mevcuttur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekoturizm
faaliyetleri büyük oranda Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları, Tabiat
Anıtları gibi korunan alanlarda gelişim göstermektedir. Ülkemizde milli park kavramı,
1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesiyle yasalarda yer
almasının ardından 1958 yılında Yozgat Çamlığı Türkiye’nin ilk milli parkı ilan edilmiştir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 01.07.2015 yılı tarihli verilerine göre
ülkemizde 40 adet Milli Park, 30.01.2013 verilerine göre de 184 Adet Tabiat Parkı, 31 adet
Tabiat Koruma Alanı, 107 adet Tabiat Anıtı mevcuttur. Bunların yanında uluslararası
anlaşmalara korumaya alınmış Ramsar Sitleri, doğal sitler ve özel çevre koruma bölgeleri de
ekoturizme yönelik alanlar arasındadır. Türkiye’nin ekoturizmde güçlü olduğu birçok yönü
olmakla birlikte, hassas bir turizm alanı olması dolayısıyla planlı ve programlı çalışmalarla ve
yetkin kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda ele alınması gerekmektedir. Bu konuda
Türkiye’de ekoturizmin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla 2002 yılında
İstanbul’da “Ekoturizm Derneği” kurulmuş olup çalışmalarını devam ettirmektedir.
Doğal kaynaklara bağımlı yerel halk için alternatif gelir temin edebilecek ekoturizm
faaliyetlerinin tespit edilmesi ve desteklenmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında Ekoturizm Komitesi
kurulmuştur. Bu hedefler doğrultusunda çeşitli milli parklarda rafting, trekking kampçılık vb.
faaliyetler gerçekleştirilmiş, alan kılavuzların eğitimi düzenlenmiştir. Bu sayede Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda 2007 yılında 189 kişi resmi sertifika almıştır. Ekoturizm ile
ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalardan bir diğeri Ekodiyalog projesidir. Bu proje
Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi’nin ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer
alan turizm işletmeleri ve yerel tur rehberlerini kapsamaktadır. Proje ekoturizm ve çevre
konusunda bilinçlendirilme sağlamakta, sürdürülebilir bir ekoturizm alt yapısı ve sivil
toplumun ekoturizm alanında karar mekanizmasına aktif katılımı teşvik eden kalıcı bir STKKamu işbirliği sistemi kurmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle bölgede bulunan yaklaşık 120
işletme, sertifikasız yerel tur rehberleri, turizm il müdürlükleri, orman ve çevre personelidir.
Söz konusu proje ile katılımcıların ekoturizm ve çevre konularında bilinçlendirilmesi için
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eğitim materyali hazırlanması, 70 kişinin katılacağı eğitim seminerleri düzenlenmesi, projenin
eğitim programı ve diğer faaliyetlerini içeren internet sitesi hazırlanması gibi etkinlikler
içermektedir. Bu sayede ekoturizmde sürdürülebilir iş alanları yaratılması, yörenin yapısının
korunarak yerel resmi makamlarda yerel idari konulardaki işbirliğinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Türkiye’nin en çok güney bölgelerinin ekoturizme uygun alanlar olarak
değerlendirilmiştir. Türkiye’nin mevcut potansiyeli düşünüldüğünde bu durum pek çok
bölgemizin potansiyelinin değerlendirilmediği veya en azından bu yöndeki zenginliklerinin
yeterince tanıtılamadığını ortaya koymaktadır.
Türkiye’de ekoturizm uygulamalarını farklı bölgelerde görmek mümkündür.
Kastamonu Pınarbaşı’nda yıkılmaya yüz tutmuş eski bir ahşap konağın 2001 yılında
onarılarak ekoturizm merkezi haline getirilmiştir. İşletmesi yöre sakinlerince oluşturulan bir
ortaklık şeklinde yürütülen Paşakonağı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği neticesinde
eğitilmiş olan 20 yerel doğa kılavuzu ekoturizme hizmet etmektedir.
Ülkemizde ekoturizm alanında bir diğer önemli uygulama yerel derneklerin, WWFTürkiye rehberliğinde geliştirdiği projelere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
Küçük Destek Programı’ndan fon desteği alarak kendi projelerini yürütmesi olmuştur. Bu
örneklerden birisi Küre Dağları Ekoturizm Derneği tarafından Kastamonu İli Azdavay
Zümrüt Köyü Ekoturizm Uygulama Projesinin hayata geçirilmesidir. Kastamonu Ekoturizm
Derneği desteğiyle yapılan ekoturizm uygulaması sayesinde, genellikle Bartın-Kastamonu Küre
Dağları Milli Parkı’nı ziyaret etmek amacıyla bu bölgeye gelen turistlere yerel ürün ve
hizmetler sunulmaktadır.
Mersin İli Çamlıyayla ilçesinde bulunan Kadıncık Havzası’nın da ekoturizme
açılması planlanmaktadır. Yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak olan bu bölgede 4 havza
içinde 15 köy planlamaya dâhil edilmiş ve gerekli altyapı çalışmaları ile projeden yararlanacak
olan kişilere kredi destekleri sağlanmıştır. “Çevre Konusunda İşbirliği Anlaşması”
çerçevesinde, Türkiye-Yunanistan ekoturizm komitelerinin 30 Mart - 1 Nisan 2001 tarihleri
arasında yaptıkları ortak toplantıda alınan karar gereği Türkiye’de Kazdağları Milli
Parkı’nda ekoturizm amaçlı master planlarının hazırlanmasına karar verilmiştir. Projenin
gerçekleştirilmesi için Yunanistan’ın Avrupa Birliği Komisyonuna sunduğu bütçeye uygun
olarak fonlarından finansal destek sağlanması beklenmekte olup projenin ülkemizde Milli
Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmesi
düşünülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’da ekoturizm master planının hazırlanması,
altyapı, yerel halkın bilinçlendirilmesi, ekoturizm rehberlerinin yetiştirilmesi ve projenin
tanıtımı konularında projeye destek sağlamayı Dışişleri Bakanlığı’na taahhüt etmiştir.

12.1. Güçlü Yönler
Sanayileşmeye maruz kalmamış, kırsal yaşamı devam ettiren, doğal değerlerin
korumayı başarabilmiş bölgelere sahip olmak gerekir. Turizme erken açılmış bazı kıyı
bölgeleri haricinde Türkiye’nin henüz pek çok bölgesinde doğa bozulmamış ve endemik
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türler, flora ve fauna konusunda dünyada eşine çok az rastlanacak bir zenginlik vardır. Bu
zenginliklere sosyo-kültürel değerler de eklendiğinde Türkiye ekoturizm konusundaki
potansiyeli açısından bir cennet olarak değerlendirilir.
Dört mevsimin yaşanabilmesi avantajının getirdiği doğal güzelliklerinin zenginliği
ve iklimsel çeşitliği nedeniyle Türkiye çok zengin bir bioçeşitliliğe ve dünyanın başka hiçbir
yerinde olmayan doğal oluşumlara sahiptir. Bu yöndeki zenginliği ile tek başına tüm Avrupa ile
rekabet edebilecek bir haldedir. Zira Türkiye’de 420 civarında kuş türü varken, bu sayı
tüm Avrupa’da 500’dür.
Biyolojik çeşitlilik bakımından ılıman iklim kuşağında yer alan ülkelerle
karşılaştırıldığında ülkemizde fauna çeşitliliğinin son derece zengin olduğunu görebilmek
mümkündür. Bunun yanında bitki çeşitliliği ile de dikkat çeken Türkiye’de 3.022’si endemik
olan toplam 10.765 adet çiçekli bitki ve eğrelti türü yer alır.
Avrupa’da tespit edilen türlerin yüzde 85’ine yakın olan kısmının Türkiye’de
bulunması ekoturizm açısından Türkiye’yi oldukça ilgi çekici bir ülke konumuna
getirmektedir. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yoğunlaşan ve Deniz-Kum- Güneş
üçlüsüne dayanan tatil ürünlerinin yalnızca yaz aylarında ve iki bölgemizde sınırlı kalması bir
olumsuzluk olarak değerlendirildiğinde gerek turizmin dört mevsime gerekse de tüm bölgelere
yayılabilmesi için ekoturizm önde gelen alternatif turizm alanlarından birisidir. Bu açıdan
Türkiye’nin turizm politikasına belirlemiş olduğu hedeflerle bağlantılı olarak turizmin sosyoekonomik faydalarının daha az gelişmiş bölgelere yayılabilmesi hususunda önemli faydaları
olacaktır.

12.2. Zayıf Yönler
Farklı kurum ve kuruluşlar arasında yetki karmaşası: Ekoturizmin gelişimi, çevre
üzerinde meydana getirebileceği olumlu ve olumsuz gelişmelerin değerlendirilmesi, belirlenen
vizyon ve stratejilerin ortaya konulması yerel yönetimler ve çeşitli bakanlıklar arasında bir
işbirliği ve ortak planlamaları gerektirmektedir. Bunun yanında zaman zaman sivil toplum
kuruluşları, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar da bu çalışmalar içerisinde yer
alabilmektedir. Ekoturizm çoğu zaman milli parklar dâhilinde gerçekleşmektedir. Ülkemizde
de ekoturizmin temel kaynaklarından birisini meydana getiren milli park alanlarının turizme
açılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ortak karar
ve hedefler doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Yabani kuş ve bazı endemik
bitkilerin yaşamını sürdürmesinde hayati önemi olan sulak alanların, sulama veya içme suyu
olarak kullanılması suretiyle yok edilmesi veya atık suların boşaltılması nedeniyle kirletilmesi
gibi olumsuzluklara yönelik olarak ise daha uygun projelerin geliştirilmesi bakımından Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği mutlak gereklidir.
Bunun bir örneği Ürdün’de birden çok bölgeyi içine alan ve Dünya Bankası
desteğinde yürütülen “Kontrollü Kentsel Gelişim ve Ekoturizm Master Planı”
çerçevesinde ortaya konulmuştur. Bu ülkede doğal ve kültürel koruma alanlarında
gerçekleştirilmesi hedeflenen ekoturizm ve kültürel turizm konularında devlet kolu “Ministry
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of Tourism and Antiquites” (Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı), uluslararası kurum kolu RSNC
(Royal Society of National Conservation), ve sivil toplum kuruluşu kolu da JRF (Jordan River
Foundation) gibi kurum ve kuruluşların rol aldığı ortak çabalarla gerçekleştirilmiştir
Ülkemizin merkeziyetçi yapısı gereği, yerel toplulukları ve paydaşları dışlayan
yönetim sistemleri karar ve planlama süreçlerinde koruma alanlarında arzulanan
sonuçlara ulaşılmasını güçleştirmekte, bu durumda koruma kavramı ve statüleri ile yerel
topluluklar arasında çatışmalara sebebiyet vererek etkin bir korumayı genellikle
engellemektedir. Yine merkezi yönetim birimleri valilikler ve ilgili belediyeler turizm alanları
oluşturulması, projelendirmeler gibi konularda ortak çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğu
diğer kuruluşlardır. Bu nedenle bu konuda farklı tarafların konuya yaklaşımlarını ortaya
konulmasına ihtiyaç duyulur. Bu kurum ve kuruluşların birbirleri ile olan teknik ve hukuki
sürtüşmeleri ve eşgüdüm içinde çalışmalarında meydana getirilen zorlukların yeni
yapılandırmalara gidilmesi gerektiği gibi bürokratik ve ağır işleyen mekanizmalarında
iyileştirilmeye gidilmesi gerekliliği getirilen öneri ve eleştiriler arasındadır.
Son yıllarda giderek artan biçimde turizm politikasında yer etmesine ve turizm
araştırmacılarının üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor olmasına rağmen ekoturizm
kavramının turizm sektörü tarafından henüz yeterince tanınmaması ve yaygın olarak
uygulanmıyor olması.
Üst gelir grupları ve çok geniş bir kitle halinde orta sınıf tüketicilerin talep ettiği bir
turizm türü olmasına rağmen ülkemizde ekoturizm pasif bir turizm halinde sunulmakta,
ekoturistler çok az para harcamakta, harcadıkları paralar da yerel halk yerine uluslararası
turizm, ulaşım şirketleri ve tur operatörlerine kalmaktadır. Böylesi durumlarda ekoturizmin
temel ilkelerinden birisi olan yerel kazanımlar sağlanamadığı için yerel halkın ekoturizme
destek olması ve geliştirmesi için bir güdüleyici olan ekonomik faydalar elde edilememiş olur.
Doğaya zarar vermeyen, yıpratmayan ve ekolojiye güç kazandıran bir turizm alanı
olmakla birlikte bu özelliği aynı zamanda ekoturistlerin ilgi duyabilecekleri ve özelliğini
kaybetmemiş alanlara bağımlı bir turizm alanı olmasını beraberinde getirmektedir.

12.3. Tehditler
Ekoturizm, çevrenin ve kültürün en hassas olduğu yerlerde gelişebilecek bir turizm
alanıdır. Bu değerlerde meydana gelebilecek bir zarar ekoturizmin sürdürülebilir
olmasının önündeki en büyük engeldir. Doğru ve planlı uygulanmadığı sürece turizmin
geleceği için mevcut olumsuzlukları ortadan kaldıramadığı gibi yaratacağı olumsuz etkiler de
kitle turizminin yarattığı olumsuzluklardan daha fazla olma riski taşır. Ekoturizmin
tanımlamalarından ortaya konulabilecek olumlu yönleri nedeniyle ortaya çıkmasına rağmen ve
beklentiler bu yönde olmasına rağmen, Artvin ili Cumalı örneğinde ekoturizm faaliyetleri
sonucunda avlanma, tahribat, toprak hasarı, atık madde, dere kirliliği gibi olumsuzlukların
kendini gösterdiği tespit edilmiştir.
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Katılımcılarının büyük ölçüde doğa bilincine sahip kişiler olması gerçeği, ekoturizme
açılan bölgelerde hiçbir zarara yol açılmayacağı garantisini sağlamaz. Özellikle kritik koruma
alanlarının önlemler alınmaksızın turizme açılması tüm turizm alanlarında olduğu gibi
ekoturizm için de zararlara yol açabilecektir. Av ve yaban hayatının korunması ile ilgili
alınacak tedbirler ilk olarak bilinçlendirme ile başlar. Yasal düzenlemeler ve
denetimlerde yardımcı roller üstlenir.

12.4. Fırsatlar
1. Ekoturizm, turizmin çeşitlendirilmesi politikasının gereği olan turizmin ülke geneline
ve tüm yıla yaygınlaştırılmasını sağlayabilecek alternatif turizm türlerinden birisidir.
2. Küçük gruplar halinde düzenleniyor olması nedeniyle kitle turizminde olduğu gibi
çok büyük yatırımlar gerektirmeyen bir turizm alanıdır.
3. Ekoturizm, UNEP’in araştırmasına göre dünyada en hızlı gelişen turizm alanlarından
birisidir. Turizm alanında yaşanan hızlı gelişmelerin gösterdiği gibi geleneksel
destinasyonlardan ve deniz kum güneş çerçevesinde yapılan tatillerden bir uzaklaşma
yaşanmakta ve turist profile de değişmektedir. Özellikle çevreci kuruluşların meydana getirdiği
kamuoyu genç ve aydınların doğa ile bütünleşerek renkli kültürlerle bir araya gelme tutkusu bu
turizm alanının geleceğinin de çok parlak olduğunu gösterir. Tüm dünyada da çevreci bir tutum
benimseyen acenteler ve bu acentelerin gerçekleştirdiği turlar destek görmekte ve tercih
edilmektedir. Çevreye yönelik artan hassasiyetle birlikte milli parklar, tabiat alanları ziyareti,
kırsal turizm ile birlikte ekoturizme yönelik talep artmış ve destinasyonlarda çeşitlenmeler
meydana gelmiştir. Yöreye özgü kültürel değerleri öğrenme yöre halkıyla ilişkiye geçebilmenin
de dahil olduğu ve sorumlu bir seyahat deneyimi edinmeyi sağlayan ekoturizm hızlı bir gelişim
göstermektedir.
4. Yeni turist profili içinde yer alan ekoturistler 35-54 yaş grubu arasında, yüksek
eğitimli, orta üstü gelire sahip ve kültür ile gastronomiye ilgi duyan kişilerdir. Bu kişilerin
taleplerini karşılama açısından Türkiye, Akdeniz çanağındaki diğer ülkelere göre daha
avantajlıdır. Otantik değerlerin yanında, ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olması ve doğal ve
kültürel değerlerinin büyük bölümünü hala canlı biçimde sürdürmesi, Türkiye’nin birçok
bölgesinde sürdürülebilir ekoturizm için büyük bir potansiyel varlığını ortaya koymaktadır.
5. Gelişim alanlarının dayanak noktalarından birisi olan kırsal bölgeler açısından
Türkiye önemli bir zenginliğe sahiptir. Diğer turizm türlerine oranla ekoturizm faaliyetlerinin
daha uygulanabilir olduğu bu bölgelerde turizmin geliştirilmesi sayesinde kırsal kalkınmaya da
katkı sağlanacaktır.

12.5. Türkiye 2023 Turizm Stratejisinde Ekoturizm
2023 Turizm Stratejisi’nde de kıyı turizmin yanında değerlendirilebilecek ve sahip
olunan imkânlar içerisinde ekoturizm de sayılmakta ancak bunların rasyonel olarak
kullanılamadığına da dikkat çekilmektedir. Turizm türlerinin çeşitlendirilmesi için
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geliştirilmesi planlanan turizm türleri içerisinde de ekoturizm yer almaktadır ve sonraki
dönemlerde geliştirilecek turizm noktalarının yalnızca kitle turizmi ve kıyı turizmi ile ilgili
olmayıp aralarında ekoturizmin de olduğu alternatif turizm türleri ile bağlantılı olduğu
belirtilmektedir.
2023 Turizm Stratejisi’nde bakanlığın hedefleri içerisinde turizm gelişim
bölgelerinin meydana getirilmesi yer almaktadır. Bunlar içinde Ekoturizm Bölgeleri de
bulunmaktadır. Stratejik Planı’nın yayınlandığı 2007 yılında beş ekoturizm bölgesi
önerilmiştir. Bakanlık ekoturizme verdiği önemi vizyona yönelik ilkeler içerisinde
sürdürülebilir turizmin tanıtılarak, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilebilecek diğer
turizm türleri ile birlikte ekoturizm konusunda kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının
bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bakanlık ekoturizm bölgelerine varış noktalarına ulaşımı sağlamak için de
karayolu bağlantılarının geliştirilmesi hedefler arasındadır. Ekoturizm için açılan ayrı bir
bölümde de ekoturizminin henüz yayla turizmi ile bir arada değerlendiriliyor olsa da genel
olarak doğa amaçlı turizm türlerinin geliştirilmesi için bu amaca yönelik turizm altyapılarının
geliştirilmesi ve niteliğinin arttırılması; doğa amaçlı turizmin yapılacağı bölgelerde belirli
senaryolar çerçevesine ana tur güzergahları, varış noktaları, ara istasyon ve alt istasyon
noktalarının belirlenerek planlama çalışmalarına yönlendirilmesi gibi unsurlar belirtilmektedir.
Hedefler doğru belirtilmiş stratejiler içerisinde de yine yayla turizmi ile birlikte
değerlendirilmeye alınmış olan Ekoturizmde yerel halkın turistik ürünler, hediyelik eşya
yapımı, servis, kalite ve işletmelerin yönetimi konusunda eğitilmesi, etnografik ve ekolojik
özelliklerin sergilendiği müzelerin açılmasının teşvik edileceği, ekoturizm alanlarına giriş
yerlerinde kabul noktalarının oluşturularak bu yerlerde ziyaretçilere farklı güzergahları ve
yöresel özellikleri gösteren mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren haritaların sunulacağı,
gerekli düzenlemeler ve altyapı imkanlarının sağlanacağı, yörelerin özelliklerinin
araştırılmasına imkan sağlayacak ve bunun anında bilimsel anlamda gösterim sağlayacak
araştırma istasyonları ve bilim müzelerinin kurulacağı ve turizm gelişim alanlarında yer alan
ekoturizm alanlarının “alan yönetim planlarının yapılacağı belirtilmektedir.
2023 Turizm Stratejisinde bakanlık turizm gelişim bölgelerinden altıncısı olan
Göller Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi olarak seçilmiştir. Bu bölge doğa turizmine
yönelik alanların ve turizmi destekleyen diğer faaliyetlerin görülebileceği bir alandır. Ayrıca
önemli bir yaban hayatına sahiptir. Burada habitatlar ve ekosistemler bozulmadan
sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı sunulması, ziyaretçilerin doğa ve doğa koruma konularında
bilgilendirilmesi, yöredeki doğa koruma çabalarına katkıda bulunmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Özellikle ekoturizm gelişim bölgesi olarak belirlenen Göller Bölgesi
Ekoturizm Gelişim Bölgesi dışında Eylem Planı kapsamında 10 yeni turizm kentinin
araştırma ve planlama çalışmalarının tamamlanması planlanmıştır. Bu yerleşimlerden
İğneada ve Datça’nın Ekoturizm Kenti olması hedeflenmektedir.
Bakanlık Ekoturizm Bölgeleri için 2023 hedefleri içerisinde de Karadeniz
Bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölge,
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Antalya’nın iç kesimlerine doğru doğusu, Torosların eteklerinde Antalya ve Mersin’in birleştiği
alanlar ile GAP Koridoru ve Kış Koridorunu birleştiren “GAP Ekoturizm Koridoru”nun
biyolojik çeşitlilik ve ekoturizm potansiyeli açısından öncelikle ekoturizmin geliştirileceği
bölgeler olarak belirlendiği belirtilmektedir.
Bu bölgelerde Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Av ve Yaban Hayatı Koruma
Alanları ve sitlerle birlikte bölgenin ekoturizm odaklı geliştirilmesinin bütünleşmesinin
sağlanması ve bölgelerin karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşım bağlantılarının
güçlendirilerek alternatif ulaşım olanaklarının da devreye sokulması planlanmaktadır.
Özel olarak ekoturizme yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanan bu
yerleşim ve bölgeler dışında diğer turizm koridorları ve bölgelerinde geliştirilmesi düşünülen
turizm türleri ve kültür ve ekoturizme yönelik yapılacak planlama ve uygulamaların
arttırılması kapsamında ekoturizme yer verilmiştir. Bunlardan bazıları Zeytin Koridoru,
İnanç Turizmi Koridoru, İpek Yolu Turizm Koridoru, ekoturizmin en sağlıklı biçimde
değerlendirilebileceği yerlerden Batı Karadeniz Kıyı Koridoru, planlama ve uygulamaların
kültür ile birlikte doğrudan ekoturizme yönelik yapılmasının planlandığı Yayla Koridoru ve
Trakya Kültür Koridoru’dur. Tematik bölgeler içerisinde de Frigya Kültür ve Termal
Turizm Gelişim Bölgesi, Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi, Aphrodisya
Kültür ve Termal Gelişim Bölgesi’nde mevcut konaklama kapasitesinin termal, kültür ve
ekoturizme yönelik yapılacak planlama ve uygulamalarla arttırılacağı belirtilmektedir.

247

Uygulamalar
Türkiye ekoturizminin genel durumu ele alınmalıdır?
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Uygulama Soruları
Ülkemizin ekoturizm potansiyelini inceleme ve değerlendirme olanağınız oldu mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ekoturizmin çevresel olduğu gibi, sosyokültürel, toplumsal ve ekonomik
etkilerinin de olduğu ortaya konuldu. Ancak bu araştırmamızda konumuzu turizmin ve
ekoturizmin çevresel etkileri üzerinde sınırlandığımız için yalnızca Türkiye’de ekoturizm çevre
ilişkileri değerlendirmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de turizmin sürdürülebilir bir gelişme zeminine oturtulması temel
hedeflerden birisi değildir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) Dört mevsimin yaşanabilmesi avantajının getirdiği doğal güzelliklerinin zenginliği
ve iklimsel çeşitliği nedeniyle Türkiye çok zengin bir bioçeşitliliğe ve dünyanın başka hiçbir
yerinde olmayan doğal oluşumlara sahiptir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Türkiye’de 420 civarında kuş türü varken, bu sayı tüm Avrupa’da 500’dür. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Türkiye’de 3.022’si endemik olan toplam 10.765 adet çiçekli bitki ve eğrelti türü
yer alır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
5) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (30.01.2013) verilerine göre kaç
adet tabiat anıtı vardır?
a) 67
b) 87
c) 107
d) 127
e) 147
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6) Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucu Türkiye’nin en çok hangi kesimlerinin
ekoturizme uygun alanlar barındırdığı ortaya çıkmıştır?
a) Batı
b) Doğu
c) Kuzey
d) Güney
e) İç
7) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (01.07.2015) göre ülkemizde
kaç adet milli park vardır?
a) 25
b) 30
c) 35
d) 40
e) 45
8)

İlk milli parkımız aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yozgat Çamlığı
b) Kızıldağ
c) Beyşehir
d) Marmaris
e) Kazdağı
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9) Bakanlığımız Ekoturizm Bölgeleri için 2023 hedefleri içerisinde de Karadeniz
Bölgesi’nde bulunan ……., Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini biyolojik çeşitlilik
ve ekoturizm potansiyeli açısından öncelikle ekoturizmin geliştirileceği bölgeler olarak
belirlemiştir.
a) Bolu
b) Erzurum
c) Mardin
d) Sivas
e) Antalya
10) “Çevre Konusunda İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, Türkiye’yle hangi
komşumuzun ekoturizm komitelerinin 30 Mart - 1 Nisan 2001 tarihleri arasında ortak toplantı
yapmışlardır?
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Gürcistan
d) İran
e) Suriye

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)a,

5)c, 6)d, 7)d, 8)a, 9)a,

10)a
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13. TURİZMİN SOSYAL ÇEVREYE ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Turizmin sosyal çevreye etkisi
13.2. Safranbolu
13.3. Safranbolu’nun turistik ürün yapısı
13.4. Turizm türleri Safranbolu ve çevresindeki turistik alanlar
13.5. Turizmin sosyal çevreye etkisi
13.6. Turizmin sosyal çevre üzerindeki olumlu etkileri
13.7. Turizmin sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri
13.8. Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma
13.9. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizmin sosyal çevreye etkisi nasıl olur?
Safranbolu nerededir?
Safranbolu’nun turistik ürün yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Turizmin sosyal çevreye
etkisi

Turizmin sosyal çevreye
etkisinin kavranması

Görerek, araştırarak ve
düşünerek

Safranbolu

Safranbolu’nun konumu
öğrenilmeli

Görerek, araştırarak ve
düşünerek

Safranbolu’nun turistik ürün
yapısı

Safranbolu’nun turistik ürün
yapısının kavranması

Görerek, araştırarak ve
düşünerek
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Anahtar Kavramlar


Turizm,



Çevre,



Sosyal Çevre,



Kültür Turizmi,



Safranbolu.
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Giriş
Bilindiği gibi, turizmin pek çok alanda faydası vardır. İnsanlar bir taraftan gezmek,
görmek ve eğlenmek gibi güzel duygular yaşarken diğer taraftan da turizm için gidilen yerlerde
para harcanır ve o sahanın ekonomik hayatına katkı sağlanır. Turizm faaliyetleri aynı zamanda
sosyal çevreye etki ederler. Turizm sahası alan bakımından küçük ve başka dinamikleri de
yoksa sosyal çevre bakımından son derece etkilenir.
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13.1. Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi
Turizmin sosyal çevre ve yaşam üzerine olan etkilerinin ekonomi üzerine olan etkileri
kadar önemlidir. Turizmi sadece ekonomik bir getiri olarak değil ayrıca bir kültürel akın, farklı
bir yaşam olarak da ele almak gerekir. Turizmin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan
ülkelere doğru yönelmesi ve bu doğrultuda ilgili ülkeyi veya bölgeyi sosyo-kültürel vb.
etkileşimlere maruz bırakması bunun en güzel örneğidir.
Bu derste turizmin sosyal çevre ve yaşam üzerine olan etkilerini daha belirgin kılmak
amacıyla UNESCO tarafından 1994 yılında “Dünya Miras Şehirler Listesi”nde yer verilen
kültür turizm merkezi Safranbolu’ya yer verilmiştir. ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Günümüzde dünya kamuoyunda önemi her geçen gün artan turizm, insanların fiziksel,
sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarına doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli
sektörlerden birisidir. Ülkelerin turizmle yakından ilgilenmelerdeki temel nedenlerden
birisi ekonomik olmakla birlikte önemli bir neden de toplumsal refah düzeyinin
yükselmesine katkı sağlamasıdır. Turizm sahip olduğu değerler itibariyle genel olarak sosyal
bir nitelik gösterir. Bu özelliğinden dolayı turizm, ekonomi, işletme, politika, sosyoloji ve
benzeri birçok bilim dalının yakından ilgilendiği çok yönlü ve karmaşık bir olaydır. Turizm
kavramına yönelik çok değişik tanımlama yaklaşımlarında bulunulmuştur. Bu tanımların sahip
olduğu ortak taraflar doğrultusunda turizmin genel olarak tanımı yapılacak olunur ise devamlı
olarak ikamet edilen yer dışına tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür v.b.
ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketlerine
turizm denir. Ekonomik yapı üzerindeki olumlu etkileri turizmin gelişmekte olan ülkeler
tarafından benimsenen ve desteklenen bir sektör olmasında önemli rol oynamıştır. Ekonomik
getirilerin yanı sıra, turizmin doğal çevreye ve kültürel yapıya da olumlu katkılarda bulunduğu
tartışılmakla beraber, turizmin eskiden görüldüğü kadar zararsız ve maliyetsiz bir ekonomik
seçenek olmadığı giderek savunulan görüşler arasında bulunmaktadır. Bölgede yaratmış olduğu
ekonomik, fiziksel ve ekolojik etkilerin yanı sıra, turizmin diğer bir önemli etkisi de toplumun
sosyal yapısı üzerinedir. Sosyal etkiler, turizmin mevcut sosyal değerlere, kişisel
davranışlara, aile içi ilişkilere, güvenlik kavramına, ahlaki kurallara, zanaatsal
faaliyetlere, geleneksel gösterilere ve toplumun sosyal yapısına doğrudan veya dolaylı
yapmış olduğu etkiyi ifade etmektedir.

13.2. Safranbolu
Safranbolu, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde, Karabük İline bağlı sahip
olduğu zengin kültürel mirası ve doğal turistik değerlerini dünya insanına sunma çabası içinde
olan bir ilçedir. Safranbolu, kökleri çok eski dönemlere uzanan değişik uygarlıkların hüküm
sürdüğü bir bölgede yer almaktadır. M.Ö. 3000 yıllarından itibaren bölgede toplu yerleşimlerin
olduğu tahmin edilmektedir. Safranbolu’da bilinen en eski uygarlık Gasgasların
uygarlığıdır. Daha sonra Hititler, Dorlar, Paflagonlar, Kimerler, Lidyalılar, Persler,
Kapadokyalılar, Elenler, Pontlar, Galatyalılar, Bitinyalılar, Romalılar, Selçuklular ve
Osmanlılar bu bölgede hüküm sürmüşlerdir.
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Büyük Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile doğudaki Bizans topraklarında
kalan Safranbolu, tam 801 yıl Bizans egemenliğinde yaşamış ve Paflagonya adıyla anılan
bölgenin önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Roma ve Bizans döneminde yoğun bir yerleşme
alanı olmuştur. Bu dönemlere ait eserler arasında Safranbolu – Eflani Bölgesinde 24 tümülüs,
çeşitli kaya mezarları, kabartmalar ve Sipahiler Köyü’ndeki Roma Tapınağı sayılabilir. Türkler
Safranbolu’yu almadan önce, şehrin adı “Dadybra”dır. Safranbolu’da Türklerin
egemenliği 1190’lı yıllara rastlamaktadır. Türkler şehrin “Dadybra” olan ismini
“Zalifre” olarak değiştirmişlerdir.
Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra, Safranbolu tarihi, Kastamonu tarihine
bağlı olarak gelişir. Bu bölge 12.yy başında Danişmentler zamanında Türklerin eline
geçmiştir. Sonra tekrar Bizans’a geçmiştir. Safranbolu Candaroğulları döneminden
başlayarak, Osmanlı Dönemi’nde de uzun bir süre “Taraklı Borlu” adıyla anılmıştır.
18.yy’dan itibaren önce Zağfiranbolu adıyla anılan ilçe 1940’lardan sonra da “Safranbolu”
adını almıştır. Kurtuluş Savaşı’nda ordunun bir kısım ihtiyaçları Safranbolu’dan karşılanmış
fakat daha sonraki dönemlerde teknolojik gelişmelere uyduramamış ve 1937’lerde Karabük
Demir – Çelik işletmelerinin kurulması, daha önce çıkarılan bir yasa ile Lonca örgütlerinin
kaldırılması Safranbolu’nun ekonomik yapısını bozmuş ve zamanla hayatındaki ekonomik
üstünlüğü yitirmiştir. Kurulan fabrika zaman içinde çevrede kirlilik yaratmıştır. Safranbolu
halkının fabrikada çalışmayı tercih etmesi sonucunda tarımsal üretimde olumsuz bir şekilde
etkilenmiştir. Daha sonraki dönemlerde, ilçede turizmin yeni bir sektör olarak ön plana çıkması
ve Karabük merkezde hava kirliliğinden uzaklaşmak isteyen insanlar yerleşim yeri olarak
yeniden Safranbolu’yu tercih etmeye başlayınca, ekonomik yapısı yeniden canlanma eğilimi
göstermiştir. Özellikle son yıllarda gittikçe gelişme eğilimi gösteren turizm sayesinde yan
sektörlerde de gelişmeler olmuştur.
Osmanlı – Türk sivil mimarisi örneklerinin en sağlıklı biçimde, en geniş ölçüde bugüne
kadar bozulmadan korunduğu Safranbolu 1994 yılında UNESCO tarafından “Dünya
Mimari Miras Şehri Listesi”ne alınması sonucu bir anda yurt dışında kendisinden söz
ettirmeye başlamıştır. Safranbolu, tarih öncesinden günümüz mimarlığına değin nitelik ve
nicelik bakımından sanat ve mimari tarih bakımından bir çok yapıya sahiptir. Bu sahip olduğu
değerler yanına bir de doğal güzellikler eklenince ilçenin turizm yelpazesini daha da
zenginleştirmektedir.

13.3. Safranbolu’nun Turistik Ürün Yapısı
Turizm pazarlama karması elemanlarının özünü oluşturan turistik ürün, “turistin
seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme – içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok
hizmetlerin bileşimidir. Bir turistik ürünün incelenmesi, seyahat edilen yörenin çekiciliği, çevre
düzeninin temizliği ve güzelliği, alt ve üst yapı yatırımları, bölgede bulunan konaklama,
yiyecek – içecek ve eğlence işletmelerinin yeterliliği ve o yöreye en hızlı ve en düşük maliyetle
ulaşılabilirlik açısından yapılmalıdır.
Middleton ise turistik ürünü oluşturan unsurları şu şekilde sınıflandırmaktadır:
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- Destinasyon çekiciliği,
- Destinasyon bölgesindeki olanaklar ve hizmetler,
- Destinasyonun kolay ulaşılabilirliliği,
- Destinasyonun imajı
- Fiyat.
Safranbolu’nun turistik ürün yapısını bu belirtilen kriterler ile karşılaştırdığımız zaman,
birkaç eksiklik dışında ana hatlarıyla bu kriterlere sahip olduğu görülmektedir. Görülen
eksikliklerin başında, karayolu bağlantısının arzu edilen niteliği göstermemesidir. Diğer
eksikler arasında ise turizm işletmelerinin arzu edilen kalite standartlarına sahip olmayışıdır.
Bununla birlikte, işletmeler bu eksikliklerini süreç içerisinde giderme çabası içindedirler.
Bu turizm türlerinin yanı sıra Safranbolu ve çevresi av, çiftlik, golf ve kış turizm
türleri açısından uygun alanlara sahiptir. Safranbolu nadide bir incidir, ancak hala denizin
dibindedir sözünden hareketle; Safranbolu ve çevresinin zengin bir turizm potansiyelinin
varlığı her geçen gün kendisini su yüzüne çıkarmaktadır. Sahip olunan turizm potansiyeli aktif
bir şekilde kullanılamamakta ve layık olduğu bir biçimde insanların hizmetine
sunulamamaktadır. TURİZMİN SOSYAL ÇEVREYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIR

13.4. Turizm Türleri Safranbolu ve Çevresindeki Turistik Alanlar
Kültür turizmi, çarşı ve bağlardaki tarihi Safranbolu evleri, yörük köyü ve Yazı
Köy’deki tarihi evler ve diğer eserler, Tarihi çeşmeler, hamamlar, köprüler, su kemeri ve han,
St. Stefanos Kilisesi (Ulu Camii), tarihi camiler, türbeler, tekkeler, Eskipazar’daki
Hadrianapolis antik şehri, kaya mezarları, müzeler, mağara turizmi Bulak, (Mencilis) mağarası,
Hızar mağarası, yayla turizmi Avdan yaylası, Sorgun yaylası, Dede yaylası, Büyükdüz yaylası,
Küçükdüz yaylası, Çakırören yaylası, Küçük yayla, Arıcak yaylası, Boduroğlu yaylası, Dede
yaylası, Sarıçiçek yaylası, Ulu yayla, Göktepe yaylası, Çetiören Mesire Alanı, Eğri Ova Mesire
Yeri, Eflani Mesire Alanı, Doğa Turizmi Keltepe, Tokatlı, Düzce ve Sakaralan (Konarı) ve
Şeker Kanyonları.

13.5. Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi
Turizm yalnızca ekonomik bir olay olmayıp toplumsal, politik ve çevresel yönleri de
olan toplumu ve dolayısıyla toplumsal yapıyı etkileyen bir harekettir. Bu nedenle turizmin
etkileri değerlendirilirken sadece gelir getirici ve döviz kazandırıcı özellikleri gibi maddi ve
ekonomik sonuçları değil, toplumsal ve kültürel yansımaları gibi ekonomik olmayan konularda
irdelenmelidir.
Toplumsal açıdan turizm olgusu, turist ve onu kabul eden ülke halkı olarak iki
şekilde de incelenebilmektedir. Gelişmiş ülkeden dinleme-eğlenme amacı ile gelen turist
bulunduğu bölgede rahat bir şekilde hareket etmek isteyeceği için bölge halkının alışkın
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olmadığı davranışlarda bulunması haline tepki ile karşılaşır ve bu ortamdan rahatsızlık
duyar. Böyle durumda turist kabul eden ülke halkı da sahip olunan gelenek, görenek, dil,
din, yaşam biçimi gibi kültürel değerleri korumak için savunmaya geçer. Böyle bir
toplumsal iletişim ortamında ise, turist aktif, turist kabul eden yöre halkı da pasif bir konumda
yer alır. Diğer bir anlatımla, turist kabul eden ev sahibi yöre halkı, turistin düşünce ve davranış
biçimlerinden etkilenmeye başlar. Turistlerin gittikleri bölgede yabancı olmaları yöre halkının
dikkatlerini kendine çeker. Ev sahibi bölge halkı gözünde turistler, zengin ve seyahat
edebilecek kadar boş zamana sahip kişiler olarak algılanırlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
turist kabul eden ülke halkı açısından turistler kültürel kirlenmeye neden olan tehdit edici bir
unsur olarak algılanırlar. Bu kimseler böylelikle bölgede süregelen geleneksel düzenin ve
yaşantının yok olacağını, gençlerin olumsuz yönde etkileneceğini ve ahlak yönünden
çöküntüye uğrayacaklarını düşünürler.
Bu olumsuzlukları önlemek için de kültürel değerlere sahip çıkılması ve turistlerin de
baskı unsuru olarak görülmeleri gerektiğini savunurlar. Turist yerel halk arasındaki ilişkileri
incelemede Doxey’in önermiş olduğu turist Tolerasyon Yaklaşımı faydalı görülmektedir.
Bu yaklaşıma göre yerli halkın turizme ve turiste karşı tutumları dört değişik Jİ, 5aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar; coşku, ilgisizlik, rahatsızlık ve düşmanlık olarak belirtilmektedir. İlk
aşama turistlerin bölgeye ilk defa gelmesinden kaynaklanan ve ekonomik kazancın
müjdeleriyle süslenmiş çoşku aşamasıdır. İkinci aşamada artık bölge turizme açılmış ve turist
sayısında artış meydana gelmiştir. İlk aşamadaki coşku seli yerini ilgisizliğe bırakmıştır.
Üçüncü aşamada mevcut yerli işletmeler ve kalitesi turistlerin artan taleplerini karşılayamaz
duruma geldiği için arzın artırılması çalışmalarına hız verilmiştir. Sayı Turizmin plansız bir
şekilde hızlı gelişmesi sonucu doğaya vermiş olduğu tahribattan dolayı rahatsız edici boyuta
ulaşmıştır. Bu aşamada sosyal yapıdaki değişiklikler yada doğadaki geri dönüşü olmayan
tahripler dikkat çekmeye, turizm turistler ve yerel yönetim suçlanmaya başlanmıştır. Dördüncü
aşamada ise turistlere karşı olan hoşgörü artık yerini yavaş yavaş kızgınlığa ve
tahammülsüzlüğe bırakmakta ve kişiler aralarında fiyatlardaki artışları turizme bağlayarak
kinlerini sergilemeye başlarlar. Bu aşamaların ne kadar süreceği ya da bölgedeki toplumun
bütün aşamalardan geçip geçmeyeceği üzerinde düşünülmesi gereken hususlardır.
Turizmi sadece ekonomik bir olay olarak nitelendirmek hatalı olur. Turizmi
değerlendirirken ekonomik yönü yanında sosyal yönünü ve dolayısıyla toplumlar üzerindeki
etkisini göz ardı etmemek gerekir. Turistler başka yerlere gitmekle buralarda yeni insanlarla,
toplumlarla temasa geçmekte ve değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır. Turistler bir yandan
gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte, diğer taraftan da bu yerlerden kendileri de
etkilenmektedir. Turizm, ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel bir alış veriştir. Turizmin
sosyal kültürel etkileri negatif veya pozitif sonuçlar doğurabilir. İnsan etkileşimli bir sektör
olmasından mevcut kültürler arasında var olan sosyal değer ve ekonomik farklardan dolayı
turizmin sosyal etkilerinin olması oldukça doğal karşılanabilmektedir. Konu ile ilgili
yorumcunun kim olduğuna bağlı olarak toplumsal etkilerin olumlu ya da olumsuz olduğu
savunula bilinir. Toplumun geleneklerinde meydana gelen değişimler bunu yorumlayan kişi
tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilirse etkilerin olumsuz olduğu sonucu çıkacaktır.
Bununla birlikte değişimin kaçınılmaz olduğu savunulmakta ise sosyal etkilerin aynı zamanda

263

yeni fırsatlar yaratacağı ve olumlu olduğu görüşü benimsenebilecektir. Herhangi bir turizm
bölgesi yerli kültürüyle yabancıları çekiyorsa ve onlara ayrıcalıklı farklı bir ortam
sağlıyorsa bu o bölgenin kültürünün yaşatılması yönünde olumlu katkılar sağlar.
Bazı ülkelerde geleneksel örfler veya adetler yeniden canlandırılır çünkü turistler bunu
sağlarlar ve o kültürün yaşamasına etki ederler. Turizmin bir diğer avantajı ise endüstri
gelişirken, aynı zamanda o ülkenin el sanatlarının ve antikacılığının da yok olmasına
engellemesidir. Turist ve turist kabul eden bölge halkı arasında iletişim kurulmasını engelleyen
etmenleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Turist gruplarının tüm gereksinimlerinin turizm işletmelerinde karşılanması.
2. Dil farklılığından kaynaklanan anlaşmazlıksızlar.
3. Turistlerin yerel halktan korkmaları gittikleri bölgelerde çekingen ve ürkek
davranmaları.
4. İki grubun birbirine karşı beslediği olumsuz tutumlar.
5. Turistlerin kısa bir süre için dinlenme amacıyla gelmiş olmaları ve belirli bir süre
sonra tekrar o bölgeden ayrılacak olmaları sayılabilir.
Dünyada yapılan pek çok araştırmada turizmi çeşitli sosyo-kültürel etkileri olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Bu konuda araştırmada bulunan bilim adamları turizmin toplumsal
etkilerini iki yönde incelemektedirler.
Araştırmacılar turizm olayını daha çok turist kabul eden ülke toplumları üzerindeki
etkileri yönünden incelemektedir. Bunun en başta gelen nedeni de turizm, turist kabul eden
ülkede yaşanması ve dolayısıyla da bu ülkelerde ki toplumlar üzerinde etkide bulunmasıdır.
Bunlardan ilki turizmin olumlu toplumsal etkileri diğeri de olumsuz etkileridir.

13.6. Turizmin Sosyal Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
Turizm özellikle gelişmekte olan ülkelerin insanları üzerinde, gelişmiş ülkelerin
toplumsal yapıları yönünde bir etkisi olduğu genel kabul gören bir konudur. İki ülke
kültürünün karşılaştığı bir ortamda gelişmiş ülkelerin kültürel yapısı az gelişmiş ülkeyi etkisi
altına almaktadır. Dünya turizminin gelişmiş ülkeler tarafından yönlendirildiği günümüzde,
gelişmekte olan ülkelerin bu etki altında kalması kaçınılmazdır. Turist ile turist kabul eden yöre
halkının birbirleri ile iletişim ve etkileşime girmeleri sonucunda meydana gelebilecek olumlu
toplumsal etkiler şu şekilde sıralana bilir:
1. Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları ve
kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dünya
barışının sağlanmasına katkıda bulunulması.
2. Turist kabul eden ülke halkının turistlerle daha yoğun bir iletişime girebilmek için
kendilerini daha fazla okuma ve araştırma zorunluluğunda hissetmeleri sonucunda eğitim ve
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kültür düzeylerinin yükselmesi, 54 TUİZMİN SOSYAL ÇEVREYE ETKİSİ ÜZERİNE Bİ
ARAŞTIRMA
3. Farklı kültürleri tanımak, yeni yeni arkadaşlar oluşturmak ve bölgeye gelen turistlere
yardımcı olabilmek amacıyla bölge halkının yabancı dili öğrenme isteğinin artması,
4. Turizm olgusu tarafından bozulmasını önlemek amacı ile kültürel değerlere sahip
çıkılması ve bu değerlere sahip çıkılması ve bu değerlere gereken önemin verilmesi,
5. Turizmin kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırması da bir başka olumlu etkiyi
oluşturmaktadır. Turizm endüstrisi tarafından kırsal bölgelerde yaratılan yeni iş alanları, çağdaş
endüstri toplumların kültürel değerlerinin benimsenmesi yoluyla kentsel uygarlıkların
bütünleşmesini sağlamaktadır. Kırsal bölgelerde turistik kuruluşların ortaya çıkmasıyla, bu
bölgelerdeki toplumsal tek düzelik bozulmakta, toplumda değişik özellikleri ve yapıları olan
kümelerin sayıları artmaktadır.
7. Turizm bir ülkede ulusal bilinci arttırmakta ve yerli halkın sahip oldukları kültür
değerleriyle övünmelerine neden olmaktadır.
Yapılan bir araştırmaya göre, ülkemize gelen turistlerin seyahat edecekleri ülkeyi
seçerken göz önüne aldıkları etmenlerin başında % 79 ile “doğanın korunduğu bir
çevreye” gitme isteği gelmekte, onu % 69 ile tatillerini “yerel geleneklerin bulunabileceği
bir yer” de geçirme arzusu izlemektedir.

13.7. Turizmin Sosyal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Turizm olgusunun turist kabul eden ülkenin toplumsal yapısı üzerinde olumlu etkileri
olduğu gibi, beraberinde getirmiş olduğu olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Turizmin
toplumsal etkileri açısından en çok tartışılan konusu olumsuz etkileri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu alanda araştırma yapan bilim adamları turizmin birey, aile ve toplum
üzerinde pek çok olumsuz etkisini ortaya çıkarmışlardır. Turizmin sosyal çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Turist kabul eden ülke halkının sahip olduğu değer ve inanç yapısının değişmesi,
giyim ve yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikler.
2. Turist kabul eden ülke dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucunda dilde
yabancılaşmanın kendisini göstermesi,
3. Sanatsal değer taşıyan eserlerin yok olarak, yerini yapay çalışmaların alması, mimari
yapılardaki estetik görüntünün yerini birbirleri ile uyumsuz bina yığınlarına terk etmesi.
İnsanların tercih ettiği müzik türlerinin değişmeye başlaması,
4. İnsanlar arası ilişkilerde dostluk, arkadaşlık, konuk severlik gibi manevi değerler
yerini ekonomik çıkar gruplarının alması,

265

5. Turist kabul eden bölgede yaşayan halkın iş dışı boş zamanlarını değerlendirmek
için bar, sinema, gece kulübü, kumarhane, disko gibi eğlence yerlerini tercih etmek
istemeleri,
6. Öte yandan yerli halkta turiste özenerek, onları taklit etmek istemeleri de bir olumsuz
etki göstergesidir. Oysa turistler, tatil psikolojisini bir sonucu olarak gittikleri yerlerde kendi
ülkelerinde sahip oldukları alışkanlıklarının çok dışında davranırlar. Bu, harcama
alışkanlıklarında çok daha belirgindir. Turistler yılın belli bir dönemi çalışarak tatil için para
biriktirmiş ve o parayı harcamak için o yöreye gelmişlerdir.
7. Turistlerin gittikleri ülkelerin gelenek, görenek, yaşam biçimi vb. kültürel değerlerine
ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları sonucunda yine kültürel çatışmaların
kendisini göstermesi,
8. Turist ile turist kabul eden ülke halkının yaşam düzeylerindeki farklılıkları, ev
sahibi ülke halkının turistleri kıskanmasına yol açması sonucunda, kendilerini yalnızca
turistlere hizmet etmekle görevli kişiler olarak algılamaya başlamaları,
9. Özellikle turistlerle ev sahipleri arasında çok belirgin ırksal farklılıkların oluğu
yerlerde ırksal gerginliklerin ortaya çıkması.

13.8. Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Safranbolu halkının % 66’ı fazlasının kültürel alanda % 26 gibi bir kısmı da
ekonomik alanda turizmin yarattığı etkilerden memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Ekonomik açıdan memnun olanların büyük kısmının işletme sahibi olduğu görülmektedir.
Buna karşılık % 5’ lik bir kitlede hayat pahalılığına sebep olduğunu savunmaktadır.
Safranbolu’daki halkın % 87 gibi büyük bir çoğunluğun gelecekte turizm ile ilgili
bir beklentisinin olduğu görülmektedir. İnsanlar şu anda turizmden memnun olmakla birlikte
gelecekte turizmle daha da yoğunlaşmayı beklemektedirler.
Halkın büyük bir çoğunluğu % 49’luk bir oranla sektörün aile içi iletişim
bozukluğu ve % 30’luk bir oranla çevre ile iletişim bozukluğu gibi sorunlara neden
olduğu belirtilmektedir.
Safranbolu’da turistlerle dostluk kurma isteğinde olanlar % 84'lük bir dilimi
oluştururken, % 16'lık bir dilimi de dostluk kurma gereksiniminde bulunmadıklarını
belirtmiştir. Yerel halktan dostluk kurma isteğinde olanların % 88'lik bir bölümü aynı
zamanda ibadet yerlerinin turistler tarafından ziyaret edilmesini de desteklemektedir. Bunun
yanı sıra dostluk kurmak istemeyenlerin % 40'lık bir bölümü de ibadet yerlerinin turistlerce
ziyaret edilmesini desteklemediklerini belirtmişlerdir.
Safranbolu’daki turizmin büyük bir bölümünün ekonomik konuda esnafı kültürel
konuda gençleri etkilediği görülmektedir. Bunu da aile içi ilişkilerdeki değişimler ve diğer
kişiler takip etmektedir., Yıl 5, Sayı 1-2, 2002 57
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Turizm gelişmesi Safranbolu’da ;
Ekonomik anlamda esnaf % 69,
Gençler kültür yönünden % 18,
Aile içi ilişkileri % 5 ve
Diğerleri % 8
oranında etki göstermektedir.
Safranbolu’daki yöre halkının, özellikle turizm ile iç içe olan yöre halkının turizmi
sadece bir ekonomik getiri olarak görmeleri ve o bazda düşünmeleri turizmin olumsuz yönlerini
görmelerini engellemiştir. Bu nedenle sorulan soruya % 48 gibi bir oran cevap verilmemiştir.
Diğer % 32’si ise turizmin çevreyi olumsuz etkilemediğini, % 20'lik bir kısım ise olumsuz
etkilediğini düşündüğünü göstermektedir.
Safranbolu’nun önceki yıllara oranla turistik açıdan büyük bir değişiklik (% 65)
geçirdiği düşüncesi belirtilmektedir.
Safranbolu konumu ve diğer özellikleri bakımından turist çekecek potansiyele sahip
olmasına rağmen turistin ilgisini çekecek etkinlikler yetersiz kalmaktadır. Halkın % 77’si de bu
görüşü savunmaktadır.
Safranbolu’ya gelen turistlerin çevreye olan bakış açısı o bölgede yaşayan halktan daha
duyarlı olduğu (% 49) şeklinde belirtilmiştir.
Safranbolu’daki turizmi sosyal açıdan değerlendirdiğimizde ve ankette çıkan sonuca
göre turizmin Safranbolu’ya kazandırdığı değerlerin büyük bir kısmının (% 68) ekonomik ve
kültürel (% 20) alanda olduğu görülmektedir.
Safranbolu’ya gelen turistlerin yöre halkı ile aralarında anlaşmazlıklara dil farkı engel
olmaktadır. Bunu turistlerin gittikleri yerlerde kısa süreli kalmaları izlemektedir. Diğer sorunlar
ise Safranbolu halkı tarafından çok önemsenmemektedir.
Turizmin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede en çok ekonomik değişmelerin etkilendiği
görülmektedir ki bu yargı diğer başlığı ile verilen seçenekteki ifadelerden anlaşılmaktadır.
Bunu gelenek ve göreneklerin değişmesi, toplumdaki birlik ve beraberliğin değişmesi, dini
kurum ve simgelerin değişmesi, dillerin değişmesi ve cinsel yaşamla ilgili değerlerin değişmesi
izlemektedir.

13.9. Değerlendirme
Turizmin sosyal çevreye etkisi denildiğinde ilk olarak insanların birbirleri ile olan
ilişkileri ve turizmin insanlar üzerine olan etkileri akla gelir. Bu ilişkiler ve etkiler, insanın,
çevrenin, kültürün ve gelenek göreneklerin üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçlar
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bırakmaktadır. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde bu etkilerin daha çok aile içi iletişim
bozukluğu, gelenek-göreneklerin değişikliği, dini sorunlar ve kültürel değişimler olduğu
araştırmalardan çıkmaktadır. Nitekim Safranbolu’da yapmış olduğumuz çalışma da bu konuyu
daha somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Araştırma incelendiğinde insanların çoğunun
turizmin sosyal çevreyi olumlu etkilediği (% 87) düşüncesini savunmuş oldukları görülecektir.
Ancak normal bir olumluluk gibi görülen etki hayat pahalılığına da yol açtığından insanlara
şikayet konusu olmaktadır. Gerek literatürden gerekse bu çalışmadan çıkan sonuç turist ve
turist kabul eden bölgenin birbirlerinden etkilendiği fakat en çok etkilenen kesimin turist kabul
eden bölge olduğu görülmektedir. Safranbolu’daki yöre halkının, özellikle turizm ile iç içe olan
yöre halkının turizmi sadece bir ekonomik gelir kaynağı olarak görmeleri turizmin olumsuz
yönlerini görmelerini engellemektedir. Olumsuz sosyal etkileri engellemede ya da etkilerinin
hafifletilmesinde kullanılabilecek yöntemler bulunmakla birlikte bunları uygulamak
söylemekten daha zordur.
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Uygulamalar
Turizmin sosyal çevreye olan etkisi ele alınmalıdır?
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Uygulama Soruları
Sosyal çevrenin etkilendiği bir turizm alanını ayrıntılı olarak ele alıp değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, turizmin genellikle araştırılan ekonomik etkilerinden ziyade turizmin
sosyal çevre ve yaşam üzerine olası etkileri araştırılıp, ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Turizmi
sadece ekonomik bir getiri olarak değil ayrıca bir kültürel akın, farklı bir yaşam olarak da ele
almak gerekir. Turizmin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesi ve bu
doğrultuda ilgili ülkeyi veya bölgeyi sosyo-kültürel vb. etkileşimlere maruz bırakması bunun en
güzel örneğidir.
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Bölüm Soruları
1) Turizm, insanların aşağıdaki hangi ihtiyacına doğrudan veya dolaylı olarak etki
etmez?
a) Fiziksel
b) Sosyal
c) Kültürel
d) Psikolojik
e) Anatomisine
2) Turizmin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmiştir. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) Turizmin sosyal çevreye etkisi denildiğinde ilk olarak insanların birbirleri ile olan
ilişkileri ve turizmin insanlar üzerine olan etkileri akla gelir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
4) Ülkelerin turizmle yakından ilgilenmelerdeki temel nedenlerden birisi ekonomik
olmakla birlikte önemli bir neden de toplumun ……. düzeyinin yükselmesine katkı
sağlamasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a) Dil
b) Din
c) Refah
d) Siyasi
e) Coğrafya
5) Safranbolu Candaroğulları döneminden başlayarak, Osmanlı Dönemi’nde de uzun
bir süre “Taraklı Borlu” adıyla anılmıştır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Safranbolu ve çevresi av, çiftlik, golf ve kış turizm türleri açısından uygun alanlara
sahip değildir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
7) Safranbolu Türkiye’nin hangi bölgesinde yer almaktadır?
a) Marmara
b) Ege
c) Karadeniz
d) İç Anadolu
e) Güneydoğu Anadolu
8) Son yıllarda gittikçe gelişme eğilimi gösteren turizm sayesinde yan sektörlerde de
gelişmeler olmuştur. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
9) Safranbolu halkı gelen turistlerin en çok hangi özelliğinden etkilenmiştir?
a) Kültüründen
b) Yabancı dil bilgisinden
c) Tecrübesinden
d) Ülkesinden
e) Yolculuğundan
10) İnsanlar aşağıdakilerden hangisini gidermek için turizm yapmazlar?
a) Tatil
b) Dinlenme
c) Eğlence
d) Kültür
e) Yorulmak
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Cevaplar
1)e,

2)a, 3)a, 4)c,

5)a, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a,

10)e
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14. TÜRKİYE’DE SİT ALANLARI ve ÇEVRE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Türkiye’de Sit Alanları ve Çevre
14.2. Sit Alanı ve Türleri
14.3. Türkiye’de Sit Alanları
14.4. Türkiye’de Sit Alanlarının Mekânsal Etkileri
14.5. Birinci Derecede Arkeolojik Sitler
14.6. İkinci Derecede Arkeolojik Sitler
14.7. Üçüncü Derece Arkeolojik Sitler
14.8.Tarihsel Sit Alanlar
14.9. Kentsel Sit Alanlar
14.10.Doğal Sit Alanlar
14.11.Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sit alanı nedir?
Sit alanları neden önemlidir?
Türkiye’deki Sit Alanları ve çeşitleri?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sit alanları ve Oluşumu

Sit alanlarını kavrayabilmek. Araştırarak ve okuyarak

Sit alanlarının önemi

Sit alanlarının önemini
saptayabilmek

Araştırarak ve okuyarak

Türkiye’deki, Sit
Alanları

Türkiye’deki sit alanlarını
kavrayabilmek

Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Sit



Tarihi Değer



Coğrafi Değer



Türkiye
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Giriş
Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzelliklerinin sonucu olarak dünya çapında
bilinen önemli koruma alanlarına sahiptir. Sit alanı olarak adlandırılan bu sahalar, bulundukları
yerin özelliklerinden etkilendiği gibi çevreleri üzerinde de çeşitli etkilerde bulunmaktadır. Bu
etkiler içinde en dikkat çekici olanı ise mekânsal boyutla ilgili olanlardır.
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14.1.Türkiye’de Sit Alanları ve Çevre
Sit alanları, bulundukları alanlarda başta yakın çevreleri olmak üzere önemli mekânsal
sonuçlar doğurur. İyi planlanmaları ve yönetilmeleri durumunda sit alanları mekânsal
çekicilik unsuru olarak çevrelerine katkı sağlarken, aksi durumda ise çevrelerine katkı
sağlayamadıkları gibi çevrelerinden olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedirler.
Türkiye, bazıları Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim veya Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) tarafından koruma altına alınmış çok sayıda sit alanına sahiptir. Koruma
altına alınmış olan bu varlıkların bazıları UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi”nde,
bazıları ise “Dünya Miras Geçici Listesi’nde kendilerine yer bulmuştur. İşte bu sit
alanları, Türkiye’nin turizmi ve ekonomisini etkilediği gibi mekânsal çevresini de
etkilemektedir.

14.2. Sit Alanı ve Türleri
Sit alanları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan ve yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik vb. özelliklerini yansıtan; doğal, insan yapısı ya da her ikisinin ortak ürünü
olan ender bulunmaları, özellikleri veya güzellikleri bakımından korunması gereken
alanlardır. Sit alanları yerleşime kapalı ve kullanımı koşulları izine tabi olan sahalardır.
Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 4’e ayrılır.
Arkeolojik Sit Alanı: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski
uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve
alanlardır.
Arkeolojik sit alanları korunma derecelerine göre 3’e ayrılır.
1.derece arkeolojik sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlar kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen, imar
planlarında aynen korunacak ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacak
alanlardır.
2.derece arkeolojik sit alanları, korunması gereken, ancak koruma ve kullanma
koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar
dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.
3.derece arkeolojik sit alanları ise koruma ve kullanma kararları doğrultusunda
yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.
Tarihi Sit Alanı: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların
cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.
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Bu alanlarda, uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun
görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı,
siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada
bulunulamaz.
Kentsel Sit Alanı: Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği
bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti
olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları,
duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır.
Kentsel sit alanın bulunduğu çevre içinde korunmasında, geliştirilmesinde etkinlik
taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu alanlar ise etkileşim geçiş
sahası olarak tanımlanır. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları bulunmayan
kentsel sit alanlarında; her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulaması
yapılamaz.
Doğal (Tabii) Sit Alanı: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup,
ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde,
yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tespit
çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esastır.
Doğal sit alanları korunma derecelerine göre 3’e ayrılır.
1.derece doğal sit alanı, bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç
özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından
mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak alanlardır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya ve silüet etkisini bozabilecek,
tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamaz.
2.derece doğal sit alanı, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı
göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. Bu alanlarda, turizm yatırım ve turizm
işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya izin
verilmez
3.derece doğal sit alanı,doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin
potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek
alanlardır. Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları, ilgili
kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir.
Bilinen sit alanlarının dışında iki veya daha fazla sit alanı türüne örneklik teşkil
eden sit alanları ise Çakışan (Karmaşık) Sit Alanı olarak adlandırılır. Örneğin
Safranbolu’da doğal ve kentsel sit alanları iç içe bulunmaktadır. İstanbul’da ise arkeolojik,
tarihi, kentsel ve doğal sit alanları bir aradadır.
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14.3.Türkiye’deki Sit Alanları
Anadolu, yerleşmeye elverişli iklim ve yüzey şekillerinin etkisiyle tarihin eski
zamanlarından günümüze çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Türkiye
genelinde her türden sit alanı yaygın olarak görülmektedir.
Harita : Tek Yüzey Haline Getirilmiş Türkiye’nin Korunan Alanları

Kaynak:https://dogahaklari.files.wordpress.com/2013/02/tc3bcrkiyenin-korunan-doc49fa-alanlarc4b1haritasc4b1-2012.png(30.10.2016)

Türkiye’deki sit alanlarının dağılışına bakıldığında genel olarak tarihi geçmişi
olan yerlerde toplandığı görülür. Kıyı Ege, Akdeniz kıyısı ve Marmara kıyıları bu alanların
en yoğun olduğu sahalardır. Ayrıca iç bölgelerdeki tarihi yerleşim alanları ile karakteristik
değere sahip doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ise diğer dikkat çekici koruma sahalarıdır.
M.Ö. 2000’lerden başlayan Anadolu’nun uzun tarihi geçmişi, eşi zor bulunur büyük bir
kültürel miras birikimi sağlamıştır. Kronolojik sırayla; Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar,
Urartular, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar ve
Türkler Anadolu’da hüküm sürmüş ve kendilerine ait izler bırakmıştır. Anadolu’nun bu tarihi
zenginliği, kültürel ve arkeolojik zenginliğini de beslemiştir. Bu durumun doğal bir sonucu
olarak Türkiye’de arkeolojik sit alanları başta olmak üzere, her türden sit alanları ülke
geneline yayılma imkânı bulmuştur.
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Grafik: Türkiye Genelinde Sit Alanları Dağılımı (2015)

Kaynak:https://dogahaklari.files.wordpress.com/2013/02/tc3bcrkiyenin-korunan-doc49fa-alanlarc4b1haritasc4b1-2012.png(30.10.2016)

Türkiye’deki sit alanlarının sahip olduğu oransal paya göre, arkeolojik sit alanı,
doğal sit alanı ile çakışan sit alanı, kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, karma sit alanı ve
kentsel arkeolojik sit alanı olarak sıralandıkları görülür. Türkiye’deki bu sit alanlarından
bazıları dünya çapında bilinirliliğe sahiptir ve UNESCO tarafından “Dünya Mirası Listesi”ne
alınmıştır.
Dünya Mirasları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO
tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşur. UNESCO’nun 1972 yılındaki
genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma
Antlaşması´nı imzalayan 175´ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit
arasından Dünya Mirası Kıstasları’na uygun bulunanlar bu listede yer alır.
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu
Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi
oluşturur. Komite ayrıca, WHF´yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki değerlerin
korunmasını sağlar.
2016 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052
kültürel ve doğal varlık bulunmaktadır. Bunların;
814 tanesi kültürel,
203 tanesi doğal,
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35 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır.
Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı
artmaktadır.Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu
altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 16
adet varlığımızın alınması sağlanmıştır.
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde Yer Alan Varlıkları
1-İstanbul'un Tarihi Alanları [1985]
2-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
3-Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
4-Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
5-Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
6-Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
7-Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
8-Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
9-Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
10-Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
11-Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
12-Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
13-Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
14-Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
15-Efes (2015)
16-Ani Arkeolojik Alanı (2016)
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan
varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletmekle
yükümlüdürler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara
ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi’ne sunulmaktadır. Geçici Listeler
hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları
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ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de
dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen Geçici Listemiz 2000,
2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında güncellenmiş olup bu listede 2
karma (kültürel/doğal), 2 doğal ve 68 kültürel olmak üzere toplam 72 adet varlık
bulunmaktadır.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listemizde aşağıdaki varlıklarımız yer almakta olup;
detaylı
bilgilere
UNESCO
Dünya
Miras
Merkezi’nin
resmi
web
sitesi
olan http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde Yer Alan Varlıkları
Karain Mağarası (Antalya) [1994]
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis) [2000]
Alahan Manastırı (Mersin) [2000]
Alanya (Antalya) [2000]
Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa) [2000]
İshakpaşa Sarayı (Ağrı) [2000]
Konya Selçuklu Başkenti (Konya) [2000]
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin) [2000]
Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı [2000]
St. Nicholas Kilisesi (Antalya) [2000]
St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin) [2000]
Sümela Manastırı (Trabzon) [2000]
Afrodisias Antik Kenti (Aydın) [2009]
Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) [2009]
Perge Antik Kenti (Antalya) [2009]
Sagalassos Antik Kenti (Burdur) [2009]
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2011]
Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya) [2011]
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St. Pierre Kilisesi (Hatay) [2011]
Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) [2012]
Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) [2012]
Birgi Tarihi Kenti (İzmir) [2012]
Gordion (Ankara) [2012]
Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) [2012]
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) [2012]
Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) [2012]
Mamure Kalesi (Mersin) [2012]
Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) [2012]
Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) [2012]
Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) [2012]
Laodikeia Antik Kenti (Denizli) [2013]
Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) [2013]
Ceneviz Ticaret
Yerleşimleri [2013]

Yolu’nda

Akdeniz’den

Karadeniz’e

Kadar

Kale

ve

Surlu

Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]
Kaunos Antik Kenti (Muğla) [2014]
Korykos Antik Kenti (Mersin) [2014]
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2014]
Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri) [2014]
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) [2014]
Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı (Konya) [2014]
İznik (Bursa) [2014]
Mahmutbey Camii (Kastamonu) [2014]
Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) [2014]
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Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]
Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) [2014]
Anadolu Selçuklu Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya ve Kırşehir) [2014]
Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) (Van) [2015]
Dağlık Frigya Vadisi (Kütahya, Afyon ve Eskişehir) [2015]
Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) [2015]
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları (Amasya) [2015]
Yıldız Saray Kompleksi (İstanbul)[2015]
Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) [2015]
Uzunköprü (Edirne) [2015]
Eshab-ı Kehf (Kahramanmaraş) [2015]
Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) [2015]
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt) [2015]
Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) [2016]
Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) [2016]
Kibyra Antik Kenti (Burdur) [2016]
Van Kalesi (Van) [2016]
Yivli Minare Camii (Antalya) [2016]
Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) [2016]
Bodrum Kalesi (Muğla) [2016]
Silvan Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) [2016]
Hacıbayram Camii (Ankara) [2016]
Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) [2017]
Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) [2017]
İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) [2017]
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Kültürel olarak;
Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) [2000]
Kekova (Antalya) [2000]
Karma olarak;
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı [2013]
Kızılırmak Deltası (Samsun) [2016]

14.4.Türkiye’de Sit Alanlarının Mekânsal Etkileri
Türkiye’deki sit alanları, yaşadıkları tarihi süreçlerin ve bulundukları doğal
çevrenin etkisi sonucunda oluşmuşlardır. Bunun yanı sıra bu alanlar, çevreleri üzerinde
de etki sahibidir. Özellikle kültürel bilincin yükselmesine bağlı olarak son dönemlerde sit
alanlarının korunmasına yönelik hassasiyetin artması, bu alanların çevreleri üzerinde daha fazla
etkili olmalarına neden olmuştur.
Sit alanları, sahip oldukları özellikler nedeniyle koruma altına alınacak derecede
ilgi çekici mekânsal değerlerdir. Bu yönleri sit alanlarını aynı zamanda önemli turizm
unsurları haline getirmektedir.
Turizm faaliyetleri, insanların çeşitli amaçlarla yaptıkları ve son yıllarda büyük önem
kazanan ekonomik bir faaliyettir. Turizm; ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi farklı bileşenleri
olan bir organizasyondur. Bu nedenle turistler tarafından büyük talep gören sit alanları,
turizmin mekânsal etkilerinden bağımsız değildir ve bu alanlar, turistler ile beraber onların
ihtiyaç duydukları mekânsal yapıları da kendilerine çekmektedir.
Sit alanlarındaki turizm faaliyetleri, bulundukları alanlardaki ekonomik yapıyı
desteklemekte ve nüfus hareketleri açısından alternatif oluşturmaktadır. Bu alanlara
yönelik göç hareketlerine neden olan bu durum, sit alanları üzerinde yapılaşma baskısını
da beraberinde getirmektedir.
Turizm faaliyetleri için gerekli yapılar veya göçe bağlı olarak ortaya çıkan
yerleşmeler ile sit alanları arasındaki mekânsal ilişkiler önemli sonuçlara neden
olmaktadır. Bu ilişkinin iyi yönetilmesi, sit alanlarının korunmasını sağladığı gibi bu
alanlardaki ekonomik yapıya ve mekânsal çevreye de değer katmaktadır. Örneğin
Kapadokya ve Safranbolu’da olduğu gibi konaklama tesislerinin, bulunduğu alanlardaki
korunan değere uyumlu olması ve yeni yerleşim alanlarının da bu şekilde gelişme göstermesi,
bu sit alanlarının korunmasına katkı sağladığı gibi bölge ekonomisinin de gelişmesine yardımcı
olmaktadır. Böylece sürdürülebilir ve geliştirilebilir turizm faaliyetleri mümkün olmakta ve bu
alanlar her geçen yıl daha fazla turistik talep görmektedir. Sit alanları ile onun varlığına bağlı
olarak ortaya çıkan mekânlar arasındaki ilişkinin iyi yönetilememesi ise, bu koruma alanlarının
zarar görmesine veya turistik değerinin düşmesine neden olmaktadır. Bir dönem Pamukkale
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travertenlerinin bilinçsiz kullanımdan dolayı renginin bozulması ve İstanbul’daki tarihi
yapıların bilinçsiz yapılaşmadan dolayı binalar arasında kaybolmasına bağlı olarak turistik
değerinin azalması bu duruma örnek verilebilir.
Sit alanları sahip oldukları arkeolojik, tarihi, kentsel veya doğal özelliklerinden dolayı
koruma altına alınmış varlıklardır. Koruma altına alınmaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve
zarar görmemeleri için bulundukları çevrede çeşitli düzenlemeler yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Şüphesiz bu düzenlemeler sit alanları odaklı olduğu için çevrelerindeki mekânsal
ortamın gelişimini ve işleyişini sınırlayıcı niteliktedir.
Türkiye’deki sit alanları sahip oldukları özelliklere bağlı olarak çevrelerini farklı şekilde
etkilemekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alanların korunma ve kullanım şartları ile çevresel
etkileri bu nedenle sit alanının türüne göre değişiklik göstermektedir.

14.5.Birinci Derece Arkeolojik Sitler
*Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez, imar planları aynen korunur ve bilimsel
amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz.
*Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, müze
müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle koruma kurulunun değerlendirmesi sonucunda
yapılabilir.
*Mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilir ancak yeni tarımsal alan açılamaz.
*Höyük ve Tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz,
ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
* Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılamaz; toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
* Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan
tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler koruma kurulundan
izin alınarak yapılabilir.
* Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık
mezarlıklarda sadece defin işlemleri yapılabilir.
*Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.

14.6.İkinci. Derece Arkeolojik Sitler
*Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları, yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
* I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları bu alanlar için de geçerlidir.
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14.7.Üçüncü Derece Arkeolojik Sitler
*Geçiş dönemi yapılanma koşulları gereğince; öneri yapı yoğunluğu, mevcut imar planı
ile belirlenmiş yoğunluğu aşamaz ama gerekli alt yapı uygulamalarına izin verilir.
* Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerde
arkeolojik değerlerin korunması gözetilerek, koruma amaçlı imar planları yapılabilir.
* Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu
alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma
kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilir.
* Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
* Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda
koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralleri yapılabilir.

14.8.Tarihsel Sit Alanlar
*Zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini
bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamaz.
* Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığı’nca gerekli
çalışmalar yapılabilir.
* Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçecilik devam ettirilebilir ama bu
amaç dışında kesinlikle kullanılamaz.

14.9. Kentsel Sit Alanlar
* Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamaz ancak sınır
düzenlemeleri v.b. için gerekli ifraz ve tevhid yapılabilir.
* Koruma amaçlı imar planında öngörülecek yoğunluk ve kentsel donanım kararları
belli olmadığından, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı
yapılamaz.
* Bulunduğu sokakta ya da imar adasında korunması öngörülen kentsel silüeti olumsuz
etkileyebilecek konum ve yükseklikte yeni yapı yapılamaz.

14.10. Doğal Sit Alanlar
1. Derece Doğal Sitlerde;
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* Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik
hiçbir eylemde bulunulamaz.
*Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda,
teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, teleferik, içme suyu, enerji nakil
hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM baz istasyonu ve benzeri) uygulamalar koruma bölge
kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabilir.
* 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin almak koşulu ile halka
açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc,
gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan
faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik yapılar (iskele, balıkçı barınağı, bekçi
kulübesi ve benzeri) yapılabilir.
* Alanın doğal bitki dokusunu değiştirmeden Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili
biriminden alınacak uygun görüş doğrultusunda koruma kurulunca ağaçlandırmaya izin
verilebilir.
* Taş, toprak, kum alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz; toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez ancak sit kararı
ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde
işleri tasfiye edilir.
2. Derece Doğal Sitlerde;
*Kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları ilgili kurumların
görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir, bu belirlemede varsa çevre düzeni planı veya
nazım plan kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristikleri göz önünde
tutulur ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve
yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemez.
*Taş, toprak, kum alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez ancak sit kararı
ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde
işleri tasfiye edilir.
* Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilir.
3. Derece Doğal Sitlerde;
* Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları ilgili
kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir, bu belirlemede varsa 1 /25.000
ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya,
peyzaj, silüet vb. karakteristikleri göz önünde tutulur ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar
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Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar
Planı yaptırılmadan izin verilemez.
* Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülebilmesinin yanısıra koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilir.
* Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak koruma kurulunca belirlenecek koşullar
doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir,
toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri dökülemez.

14.11.Değerlendirme
Sit alanları, bulundukları bölgelere değer katan ve bu nedenle korunması gereken
sahalardır. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle turizm faaliyetlerine kaynaklık eden bu alanlar,
çevresi ile uyumlu şekilde varlığını sürdürmeli ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu amaca
yönelik yapılması gereken en önemli katkı ise sit alanları ile bulundukları sahalar arasındaki
mekânsal ilişkiyi sürdürülebilir hale getirmektir.
Türkiye, sahip olduğu sit alanları ile dünyada önemli bir yer tutmaktadır. Sit
alanlarının korunmasına yönelik son yıllarda toplumsal bilincin yükselmesine rağmen
çeşitli nedenlerden dolayı istenilen düzeyin yakalandığını söylemek zordur. Bu nedenler;
İç göçe bağlı kontrolsüz yapılaşma
Sit alanları çevresinde rant sağlama amaçlı yapısal girişimler
Bilinçsiz koruma
Koruma ve iyileştirme için yeterli mali kaynak sağlanamaması
olarak özetlenebilir.
Türkiye’deki sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi için mutlaka bu alanların göçe
bağlı yapılaşma baskısından kurtarılması gerekmektedir. Bu nedenle imar planları başta olmak
üzere her türlü düzenlemelerin sit alanları lehine yapılması ve hassasiyetle uygulanması
zorunludur. Böylece sit alanları çevresindeki rant amaçlı yapılaşmanın önüne de geçilmiş
olacaktır.
Sit alanlarının ekonomik getiri sağlama özelliği kendi varlıklarını tehdit edebildiği gibi,
iyi bir planlama ve yönetim ile varlıklarının devamını sağlamada da önemli bir araç olarak
kullanılabilir. Bu alanlardan ekonomik kazanç sağlayan kişilere bu durumun
sürdürülebilmesinin sit alanlarının korunmasına bağlı olduğu bilinci verilmelidir. Ayrıca bu
alanların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar artırılmalı, bu amaçla kullanılmak üzere
daha fazla mali kaynak sağlanmalıdır.
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Sonuç olarak sit alanları bulundukları mekânsal çevrenin merkezinde yer almalı
ve başta yerleşim alanları ve yollar olmak üzere her türlü yapılaşma bu alanları gözeten
bir anlayış ile yürütülmelidir.
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Uygulamalar
Bir sit alanı incelenmeli
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Uygulama Soruları
Bir sit alanı olarak nereyi gördünüz mü?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşen dünyada sit alanlarının önemi giderek artmaktadır. Kullanım hatalarından
dolayı araziler amacı dışına çıkmaktadır. Geçmişten itibaren ülkemiz önem kazanmış ve
kazanmaktadır. Bu sebeple gerek arkeolojik ve gerekse de doğal sit alanları önem taşımaktadır.
Bu sit alanlarının korunması gerektiği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Sit alanları Arkeolojij, tarihi ve kentsel alanlar olarak 3’e ayrılır. Yanda bilgisi
verilen cümle Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
2) WHF kuruluşunun açılımı Dünya Miras Fonu’dur. Yanda verilen cümle Doğru mu?
Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
3) UNESCO’nun Dünya Mirası kıstaslarının bulunduğu maddelerin imzalanması
hangi yılda gerçekleşmiştir?
a) 1972
b) 1982
c) 1992
d) 2002
e) 2012
4) Ülkemizde sit alanlarının en yoğun olduğu sahalar aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
a) Güneydoğu Anadolu, Kıyı Ege, Karadeniz
b) Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz
c) Kıyı Ege ,Akdeniz, Marmara
d) Akdeniz, Karadeniz, Marmara
e) İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz
5) İstanbul, Türkiye’de Arkeolojik, Tarihi, Kentsel ve doğal sit alanlarının bulunduğu
bir ilimizdir. Yanda bilgisi verilen cümle Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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6) Aşağıdaki varlıklardan hangisi Karma olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesine alınmıştır?
a) Ahlat Eski yerleşimi ve mezar taşları
b) Zeugma Arkeolojik siti
c) İznik
d) Kızılırmak Deltası
e) Kekova
7) 2017 yılı itibariyle ülkemizden UNESCO Dünya Mirası geçici listesine aşağıdaki
varlıklardan hangisi dahil edilmiştir?
a) Hacıbayram camii
b) Nuruosmaniye Külliyesi
c) Sivrihisar ulu camii
d) İvriz Kültürel Peyzajı
e) Tuz Gölü Özel çevre koruma alanı
8) Türkiye’nin ilk kez UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine başvuru yapması kaç
yılında olmuştur?
a) 1992
b) 1994
c) 1996
d) 1998
e) 2000
9) “Türkiye’deki sit alanlarının sahip olduğu oransal paya göre, arkeolojik sit alanı,
doğal sit alanı ile çakışan sit alanı, kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, karma sit alanı ve kentsel
arkeolojik sit alanı olarak sıralandıkları görülür.” Yanda bilgisi verilen sit alanlarının büyükten
küçüğe doğru sıralanışı Doğru mu? Yanlış mı?
a) Doğru
b) Yanlış
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10) “Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada
bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii
çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte
bulundukları alanlardır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen sit alanıdır?
a) Doğal Sit alanı
b) Karmaşık Sit alanı
c) Arkeolojik Sit alanı
d) Kentsel Sit alanı
e) Tarihi Sit alanı

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)a, 6)d, 7)d, 8)b, 9)a, 10)d
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