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Öz 

Araştırmanın konusunu, son zamanlarda dikkat çeken 

ancak literatürde sınırlı sayıda çalışmanın bulunduğu 

somut olmayan kültürel miras değerleri ve kültür turisti 

tipolojileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, 

somut olmayan kültürel miras değerlerinin kültür 

turistlerinin tatil yeri seçiminde ne derecede önem arz 

ettiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın 

evrenini 2015 yılında Konya ilini ziyaret eden 

uluslararası kültür turistleri oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda Konya’nın en önemli turist merkezleri olan 

Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi çevresinde 

kültür turistlerine İngilizce, Almanca, Japonca, Korece ve 

Farsça dillerinde hazırlanan anket 496 yabancı turiste 

uygulanmış, 481 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş 

olup gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda somut 

olmayan kültürel miras değerlerinin “Örf ve Adetler”, 

“Geleneksel Zanaatkarlık”, “Dans ve Müzik” ve “Sözel 

Gelenekler” boyutlarına ayrıldığı ve kültür turistlerinin 

somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri 

önemin somut olmayan kültürel mirasın her bir boyutu 

için anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Somut olmayan kültürel miras, 

Kültür turisti, Kültür turisti tipolojisi, Kültür turizmi. 
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Abstract 

This research is based on intangible cultural heritage 

values, which have been conspicuous in recent years, 

however there are limited number of studies about it in 

the literature, and the typologies of cultural tourists. In 

this research, it is aimed to determine how much the 

intangible cultural heritage assets are of importance 

while the cultural tourists decide on their destinations. 

The target population of the study consist of the 

international cultural tourists who visited Konya in 2015. 

In this context, a questionnaire, prepared in English, 

German, Japanese, Korean, and Persian, was conducted 

to 496 international cultural tourists around Mevlana 

Museum and Mevlana Culture Centre, which are the 

most important tourism centres of Konya, and 481 valid 

survey data were obtained. The data obtained were 

analysed using SPSS program and the factor analysis 

revealed that the Intangible Cultural Heritage values 

were divided into “customs”, “traditional 

craftsmanship”, “dance and music” and “oral traditions” 

and that the importance of cultural tourists to Intangible 

Cultural Heritage values were significantly different for 

each dimension of Intangible Cultural Heritage. 

 

Keywords: Intangible cultural heritage, Cultural tourists, 

The typology of cultural tourists, Cultural tourism. 
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GİRİŞ  

Her geçen gün küreselleşen dünyada yerel özelliklerin sürdürülebilmesi giderek zorlaşmaktadır. 

Küreselleşme insanların, bilginin ve paranın dolaşımındaki sınırları ortadan kaldırırken, diğer 

taraftan egemen kültürlerin yerel kültürlerin yerini almasına ve kültürel çeşitliliğin yerini tek 

tipleşmeye bırakmasına sebep olan, bunun sonucundaysa nereye giderseniz gidin kendine has 

özellikleri olmayan, aynı kıyafetleri giyinen, aynı yiyecekleri yiyen, aynı tarzda yaşayan insanları 

ortaya çıkaran bir kavram olarak görülmektedir. Küreselleşmenin bu etkisine bir tepki olarak 

ortaya atılan somut olmayan kültürel miras kavramı, kültürel mirasın yalnızca somut varlıklarla 

ifade edilemeyen, insanların nesilden nesile aktardıkları, örf ve adetler, gelenekler, yeme içme, 

müzik ve dans gibi doğayı anlama ve kendilerini ifade etme biçimlerini kapsayan bir kavram 

olarak ifade edilebilir. 2003 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü) 

somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi ile koruma altına alınan ve sözleşmede 

tanımlandığı şekliyle; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 

miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 

beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar” olarak ifade edilen somut 

olmayan kültürel miras değerlerinin, turistik çekicilik unsuru olarak turistlerin tatil yeri 

seçimlerinde önem arz edebileceği düşünülebilir. 

Van Loon vd. (2014), Hollanda’da gerçekleştirdikleri çalışmalarında destinasyonda bulunan 

kültürel miras çekiciliklerinin fazla oluşunun rekreasyon amaçlı gezilerde şehirlerin çekiciliği 

üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Kültürel çekicilik unsurları neredeyse 

tüm destinasyonların turizm ürün bileşenleri için oldukça önemli unsurlar olarak görülmektedir 

(Richards, 1996). Kültür ve miras değerlerinin temel turizm ürünü olmadığı yerlerde bile bu 

değerler ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak kullanılmakta ve neredeyse tüm turizm 

çeşitleri kültür ve miras değerleri ile ilgili çeşitli unsurlar içerebilmektedir (Gülcan, 2010: 103).  

Literatürde kültür turisti tipolojilerini inceleyen farklı yaklaşımlar bulunmaktadır (Silberberg, 

1995; Foo ve Rossetto, 1998; Hughes, 2002; McKercher, 2002). McKercher kültür turistlerini; 

turistlerin seyahatlerinde kültürel unsurların önemi ve seyahat sırasında elde edilen deneyimin 

derinliği boyutlarında inceleyerek beş farklı kültür turistinin var olduğunu ifade etmiştir. Bunlar; 

destinasyon seçiminde en önemli motivasyonları kültür turizmi olup ziyaretleri sırasında derin 

bir kültürel deneyime sahip olan “Amaçlı Kültür Turistleri”, destinasyonu ziyaret etmede birincil 

ya da ana nedenleri kültür turizmi olmasına rağmen elde ettikleri deneyim yüzeysel olan “Gezici 
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Kültür Turistleri”, destinasyonu ziyaret etmedeki ana amaçları kültür olmamakla birlikte 

destinasyona gerçekleştirdikleri ziyaret derin bir kültürel deneyimle sonuçlanan “Şans Eseri 

Kültür Turistleri”, seyahatlerinde kültür turizmi zayıf bir motivasyon kaynağı olan ve 

destinasyon ziyareti sırasında yüzeysel bir kültürel deneyim elde eden “Sıradan Kültür 

Turistleri” ve kültürel amaçlarla seyahat etmediği halde bazı kültürel aktivitelere katılan ve 

yüzeysel bir deneyim elde eden “Tesadüfi Kültür Turistleri”dir. Gerçekleştirilen çalışmada 

kültür turisti tipolojilerinin belirlenmesinde Mckercher’in (2002) yaklaşımı kullanılmıştır.  

UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruması Sözleşmesinde” tanımlandığı 

şekliyle (2003) “Somut olmayan kültürel miras” toplulukların, grupların ve kimi durumlarda 

bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 

anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına 

gelmektedir. (UNESCO, 2003). Turistler somut olmayan kültürel miras değerlerini diğer turizm 

türlerinin içerisinde bir etkinlik olarak deneyimleyebilecekleri gibi doğrudan doğruya somut 

olmayan kültürel miras değerlerini deneyimlemek için seyahat ediyor olabilirler (UNWTO, 

2012). 

Literatürde somut olmayan kültürel miras değerlerinin destinasyon çekicilik unsuru olarak 

somut kültürel miras değerlerinden ayırt edilmeksizin tarih-kültür-miras-kültürel miras vb. 

kavramlar altında genellendiği görülmektedir (Juan ve McDonald, 1990; Jamrozy ve Uysal, 1994; 

Uysal ve Jurowski, 1994; Turnbull ve Uysal, 1995; Hanqin ve Lam, 1999; You vd., 2000; Lee vd., 

2002; Jang ve Cai, 2002; Kozak, 2002; Bogari vd., 2003). Literatürde somut olmayan kültürel miras 

değerlerinin destinasyon çekicilik unsuru olarak değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamış 

olması bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki temel nedeni oluşturmaktadır. Bu çalışmayla 

birlikte turistlerin destinasyon seçimlerinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri 

önem düzeyleri tespit edilerek literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. Çalışmada ayrıca Konya destinasyonuna gelen turistler, kültür turisti 

tipolojileri, demografik ve seyahat özellikleri açısından incelenmiş ve turistlerin destinasyon 

tercihinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri önem dereceleri kültür turisti 

tipolojisi, demografik ve seyahat özellikleri bakımından değerlendirilmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli tekil tarama olup, araştırmanın türü ise betimsel araştırmadır. Araştırma 

amacına ulaşmak için birincil verilerin elde edilmesinde kullanılan yüz yüze anket tekniği 
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kullanılmıştır. Anket formunun birinci kısmında turistlerin sosyo-demografik ve seyahat 

özelliklerinin tespit edilmesine yönelik 10 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır ve turistlerin 

hangi kültür turisti tipolojisine uygun olduklarını belirlemeye yönelik bir kısım bulunmaktadır. 

Bu kısım McKercher’in (2002) “Towards a classification of cultural tourists” başlıklı çalışması ile 

ortaya koyduğu ve literatürde yaygın kabul görmüş iki ifadeden oluşmaktadır. Anket formunun 

ikinci kısmı, somut olmayan kültürel miras değerlerinin turistlerin destinasyonu tercih 

etmelerindeki önem derecelerinin tespit edilmesine yönelik somut olmayan kültürel miras 

değerlerinin bulunduğu 25 ifadeden oluşmaktadır. Bu ifadeler UNESCO (2003) Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde ifade edilen beş somut olmayan kültürel miras 

kaynağını içermektedir. Oluşturulan anket formu 60 yabancı turiste uygulanarak ön teste tabi 

tutulmuştur. Alınan geri bildirim sonucu tekrar düzenlenen form destinasyona en çok turist 

gönderen ülkelerin dilleri olan Japonca, Almanca, İngilizce, Korece ve Farsça dillerine 

çevrilmiştir. Ölçeğin oluşturulduğu dilin dışındaki diğer dillere çevrilmesinde geleneksel 

yaklaşım olan çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır (Hançer, 2003).  

Araştırma evrenini, 2015 yılında Konya destinasyonunu tercih eden yabancı turistler 

oluşturmaktadır. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2014 yılında 

Konya İli İşletme ve Belediye belgeli konaklama tesislerinde toplam 149.910 yabancı turist 

konaklamıştır. Bu rakamdan yola çıkarak %5’lik belirlilik düzeyinde elde edilmesi gereken 

örneklem sayısı ≥ 384 olarak tespit edilmiştir (Altunışık vd., 2010: 135). Örnekleme tekniği 

olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden olan kolayda örnekleme tekniği olup, anket 

formu, Konya İlinin en önemli turist merkezleri olan Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür 

Merkezinde araştırmacı tarafından turistlere yüz yüze uygulanmıştır. 496 yabancı turistin 

bilgisine ulaşılmış olup 15 anket veri eksikliği nedeniyle örneklemden çıkarılarak araştırmaya 

dahil edilmemiştir. Uygulama sonucunda 481 geçerli anket formu elde edilmiş olup bu 

örneklemin evreni etkin bir şekilde temsil ettiği ifade edilebilir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50; 

Ural ve Kılıç, 2005: 43; Altunışık vd., 2010: 135).  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup; faktör 

analizi, Cronbach Alpha katsayısının tespiti, Kolmogorov-Simirnov (K-S) testi, Mann Whitney U 

(MWU) testi, Kruskal-Wallis (K-W) testi ve Bonferroni testi analizleri kullanılmıştır.  
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BULGULAR  

Katılımcıların demografik ve seyahat özelliklerine yönelik bulgulara göre turistlerin kültür turisti 

tipolojilerine yönelik dağılımları, %43,52 gezici kültür turisti, %29,9 amaçlı kültür turisti, %17 

sıradan kültür turisti, %5,4 tesadüfi kültür turisti ve %4,2 şans eseri kültür turisti şeklindedir.  

Araştırmaya katılan kadın turistlerin, %57,2 ile çoğunlukta olduğu, yine katılımcı turistlerin 

%70,9’unun evli olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan turistlerin milliyetine 

bakıldığında, %23,5 ile en fazla katılım sağlayan ülkelerin Japonya ve İran olduğu ve araştırmaya 

en fazla katılımın %32,4 ile lisans düzeyinde öğrenim gören turistler olduğu ve araştırmaya en 

fazla katılımın %42,0 ile 65 yaş ve üstü turistler olduğunu gözlemlenmektedir. Katılımcıların gelir 

düzeylerine bakıldığında %69,6 ile orta düzey katılımcıların çoğunlukta olduğu ve seyahat 

özellikleri bakımından %65,5 oranında paket turun tercih edildiği gözlemlenmektedir. Katılımcı 

turistlerin %50,1 ile destinasyonda 1-3 gün aralığında süre geçirdikleri ve %84,4 ile destinasyona 

ilk kez geldikleri gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan turistlerin somut olmayan kültürel 

miras bilgi düzeylerine bakıldığında, katılımcıların %41,4’ünün düşük düzeyde bilgi sahibi 

oldukları gözlemlenmektedir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere KMO değeri 0,931 olarak tespit edilmiş olup örneklemin yüksek 

düzeyde yeterli olduğu ifade edilebilir. Yine Tablo 1’de görüldüğü üzere Bartlett küresellik 

testinin p değeri 0,000 olarak tespit edilmiş olup evrene ait korelasyonun birim matris olduğu 

ifade edilebilir. Bu değerler sonucunda verilerin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir 

(Altunışık vd., 2010: 265-266). Araştırma kapsamında somut olmayan kültürel miras boyutlarının 

tespit edilmesine yönelik açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş olup, araştırma örneklemi göz 

önünde bulundurularak ölçekteki ifadelerden faktör yükü 0,5’ten büyük olanlar dikkate alınmış 

(İlban, 2008: 133; Altunışık vd., 2010: 281), faktör yükü 0,5’ten küçük olan ifadelere analizde yer 

verilmemiş ve ilgili maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Bu işlem sonucunda somut olmayan kültürel 

miras değerlerinden oluşan 25 ifadeden 5’inin (Ölçek maddelerinden 15, 16, 18, 19 ve 20. 

maddeler) ölçekten çıkartılmasına karar verilmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere açıklayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktör altında 20 madde tespit 

edilmiş olup bu maddelerin açıkladığı toplam varyans %60,12’dir. Elde edilen bu değerin sosyal 

bilimler alanında kabul edilebilir bir değer olduğu ifade edilebilir (Altunışık vd., 2010: 273). 

Faktör analizi sonucunda tespit edilen ilk faktör 7 maddeden oluşan “Örf ve adetler” faktörü 

olup faktör özdeğeri 17,843’ tür. İkinci faktör 5 madden oluşan ve özdeğeri 17,296 olan 

“Geleneksel zanaatkarlık”tır. Üçüncü faktör 4 maddeden oluşan ve özdeğeri 15,161 olan “Dans 
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ve müzik” ve son olarak dördüncü faktör 4 maddeden oluşan ve özdeğeri 9,820 olan “Sözel 

gelenekler” dir.  

 

Tablo 1 Somut Olmayan Kültürel Miras Boyutları 

Faktör İsimleri  Özdeğerler (Eigenvalue) 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

Faktör 

4 

Örf ve Adetler  17,843    

Geleneksel Zanaatkarlık  17,296   

Dans ve Müzik   15,161  

Sözel Gelenekler    9,820 

Toplam Açıklanan Varyans (%) 60,120 

KMO  0,931 

Bartlett Küresellik Test 

Değeri 
0,000 

 

Faktör analizi sonucunda belirlenen ölçek boyutlarının güvenilirliği Alfa katsayısının 

hesaplanması yöntemi ile tespit edilmiştir. Alfa katsayısı 0 ile 1 arasında değerler alır ve kabul 

edilebilir bir değerin en az 0,7 olması arzu edilir (Sipahi vd., 2006: 89). Ancak inceleme türü 

çalışmalarda bu değerin 0,5’e kadar uygun görülebileceği bazı araştırmacılar tarafından ifade 

edilmektedir (Altunışık vd., 2010: 124). Ölçek boyutlarının her biri için Alpha değeri 0,7’den 

büyük olduğu tespit edilmiş olup (Örf ve Adetler: 0,865, Geleneksel Zanaatkarlık: 0,865, Dans ve 

Müzik: 0,845, Sözel Gelenekler: 0,791) bu durumda destinasyon tercihinde somut olmayan 

kültürel miras değerlerinin önem derecelerini ölçmede kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu 

söylenebilir.  

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin normal dağılım sergileyip sergilemedikleri K-S testi 

uygulanarak tespit edilmiştir. K-S testi sonuçlarına göre verilerin p değerlerinin 0,05 ten büyük 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda araştırma kapsamında elde edilen verilerin normal 

dağılama uygun olmadıkları sonucuna varılmış olup; hipotezlerin test edilmesinde parametrik 

olmayan testlerin kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.  
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Kadın ve erkeklerin MWU testi için p değerleri Somut olmayan kültürel miras değerlerinden 

geleneksel zanaatkarlık dışındaki örf ve adetler, dans ve müzik ve sözel gelenekler boyutlarında 

0,05’ten küçük olarak tespit edildiğinden ortanca dağılımları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde 

farklılaşmıştır. Bu durumda; örf ve adetler, dans ve müzik ve sözel geleneklerin destinasyon 

tercihindeki önem düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın anlamlı olduğu 

boyutlarda bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını görmek için ortalama sıralamalarına bakılır. 

Ortalama sıralarına göre kadınların ortalama sıralarının farklılaşmanın anlamlı olduğu üç 

boyutta da erkeklerin ortalama sıralamalarından daha üstte olduğu görülmektedir. Bu durumda 

kadınların destinasyon tercihinde erkeklere göre örf ve adetler, dans ve müzik ve sözel 

geleneklere erkeklerden daha fazla önem verdiği söylenebilir. Bu durumun dans ve müzik 

boyutunda daha net bir şekilde ortaya çıktığı da ayrıca belirtilmesi gereken bir bulgudur.  

K-W testi sonuçlarına göre p<0,05 olarak tespit edildiğinden; turistlerin geldikleri bölgelere göre 

ortancaları somut olmayan kültürel miras değerlerinin geleneksel zanaatkarlık boyutu dışındaki 

örf ve adetler, dans ve müzik ve sözel gelenekler boyutları bakımından istatistiksel açıdan 

anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu durumda destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel 

miras değerlerinin önem düzeyleri turistlerin geldikleri bölgelere göre farklılaşmaktadır 

denebilir.  

Bonferroni testi sonuçlarına göre Örf ve Adetler faktörü için Asyalı turistlerin destinasyon 

tercihinde örf ve adetlere verdikleri önem derecesi ortalamasının Asya-Pasifik bölgesinden gelen 

turistlerin ortalamalarından daha yüksek olduğu (+2,19955) tespit edilmiştir. Dans ve Müzik 

faktörü için ise yine Asyalı turistlerin destinasyon tercihinde dans ve müziğe verdikleri önem 

derecesi ortalamalarının Asya-Pasifik bölgesinden gelen turistlerin ortalamasından (+2,68481), 

ABD’li turistlerin ortalamasından (+2,43413) ve AB vatandaşı turistlerin ortalamalarından 

(+2,52579) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sözel Gelenekler faktörü için ise Dans ve Müzik 

faktöründe olduğu gibi Asyalı turistlerin destinasyon tercihinde sözel geleneklere verdikleri 

önem derecesi ortalamaları Asya-Pasifik bölgesinden gelen turistlerin ortalamasından (+2,01701), 

ABD’li turistlerin ortalamasından (+2,01190) ve AB vatandaşı turistlerin ortalamalarından 

(+1,73810) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlar, Asyalı turistlerin somut olmayan kültürel miras faktörleri olarak Örf ve Adetler, 

Müzik ve Dans ve Sözel Geleneklere diğer bölgelerden gelen turistlere göre destinasyon 

tercihinde daha fazla önem verdikleri şeklinde ifade edilebilir. Bu durumun Asyalı turistlerin 
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büyük çoğunluğunun destinasyondaki kültüre benzer kültürel değerlere sahip olduğu 

düşünülen İran’lı turistlerden oluşmasından kaynaklanabileceği düşünülebilir.  

K-W testi sonuçlarına göre somut olmayan kültürel miras değerlerinin tüm boyutları için p değeri 

0,05’ten küçük olarak tespit edilmiştir. Bu durumda turistlerin destinasyon tercihinde somut 

olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri önem düzeyi kültür turisti tipolojilerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.  

Bonferroni testi sonuçlarına göre Örf ve Adetler faktörü için amaçlı kültür turistlerinin 

destinasyon tercihinde örf ve adetlere verdikleri önem düzeyi ortalaması şans eseri kültür 

turistlerinin ortalamasından (+4,10694) ve sıradan kültür turistlerinin ortalamasından (+2,86060) 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Geleneksel Zanaatkarlık faktörü için amaçlı kültür turistlerinin destinasyon tercihinde geleneksel 

zanaatkarlığa verdikleri önem derecesi ortalaması sıradan kültür turistlerinin ortalamasından 

(+2,14363) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Dans ve Müzik faktörü için amaçlı kültür turistlerinin destinasyon tercihinde dans ve müziğe 

verdikleri önem düzeyi ortalaması tesadüfi kültür turistlerinin ortalamasından (+3,92308), 

sıradan kültür turistlerinin ortalamasından (+3,28049), gezici kültür turistlerinin ortalamasından 

(+1,13158) ve şans eseri kültür turistlerinin ortalamasından (+3,8) daha yüksek olduğu ve ayrıca 

gezici kültür turistlerinin dans ve müziğe verdikleri önem düzeyi ortalaması, tesadüfi kültür 

turistleri ortalamasından (+2,79150), sıradan kültür turistlerinin ortalamasından (+2,14891), şans 

eseri kültür turistlerinin ortalamasından (+2,66842) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Sözel Gelenekler faktörü için amaçlı kültür turistlerinin destinasyon tercihinde sözel geleneklere 

verdikleri önem düzeyi ortalaması, tesadüfi kültür turistlerinin ortalamasından (+3,86218), 

sıradan kültür turistlerinin ortalamasından (+2,42785), gezici kültür turistlerinin ortalamasından 

(+1,34230) ve şans eseri kültür turistlerinin ortalamasından (+3,15833) daha yüksek olduğu, gezici 

kültür turistlerinin sözel geleneklere verdikleri önem düzeyi ortalaması, tesadüfi kültür turistleri 

ortalamasından (+2,51987) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlara göre, amaçlı kültür turistlerinin destinasyon tercihlerinde dans ve müzik ve sözel 

geleneklere diğer tüm kültür turisti tipolojilerinden daha fazla önem verdiği, destinasyon 

tercihinde örf ve adetlere şans eseri ve sıradan kültür turistlerine göre ve geleneksel zanaatkarlığa 

ise sıradan kültür turistlerine göre daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca gezici 
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kültür turistlerinin dans ve müziğe tesadüfi, sıradan ve şans eseri kültür turistlerinden, sözel 

geleneklere ise tesadüfi kültür turistlerinden daha fazla önem verdikleri ifade edilebilir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, Konya destinasyonunu tercih eden uluslararası kültür turistlerinin demografik ve 

seyahat özellikleri ve kültür turisti tipolojileri açısından özellikleri tespit edilmiş ve ayrıca bu 

turistlerin destinasyon tercihlerinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri önem 

düzeyleri, turistlerin demografik ve seyahat özellikleri ile kültür turisti tipolojileri bakımından 

farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur.  

Gerçekleştirilen çalışma, turistlerin destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel miras 

değerlerinin öneminin tespit edildiği bir çalışma olarak literatürdeki boşluğun doldurulmasına 

katkısı bakımından önemli bir çalışma olup elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 Destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel miras değerleri “Örf ve Adetler”, 

“Geleneksel Zanaatkarlık”, “Dans ve Müzik” ve “Sözel Gelenekler” olmak üzere 4 boyuta 

sahiptir.  

 Konya destinasyonundaki kültür turistlerinin %43,52’i gezici kültür turisti, %29,9’u 

amaçlı kültür turisti, %17’si sıradan kültür turisti, %5,4’ü tesadüfi kültür turisti ve %4,2’si şans 

eseri kültür turistidir.  

 Turistlerin destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri 

önem düzeyleri cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. 

 Turistlerin destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri 

önem düzeyleri geldikleri bölgelere göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.  

 Turistlerin destinasyon tercihinde somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri 

önem düzeyi kültür turisti tipolojilerine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde 

farklılaşmaktadır. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.  

 Destinasyonda örf ve adetlere yönelik turistik ürünler geliştirilmelidir.  

 Turistlerin seyahatleri ile ilgili deneyim derinliğinin artırılması için deneyimsel ürünler 

geliştirilmelidir.  

 Kadın turistlerin hedef pazar olduğu destinasyonlarda “örf ve adetler”, “dans ve müzik” 

ve “sözel gelenekler” e yönelik ürünler geliştirilmelidir.  
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 Asyalı turistlerin hedef pazar olduğu destinasyonlarda “örf ve adetler”, “dans ve 

müzik”, “geleneksel zanaatkarlık” ve “sözel gelenekler” e yönelik ürünler geliştirilmelidir.  

 Amaçlı kültür turistlerinin hedef pazar olduğu destinasyonlarda “dans ve müzik”, ve 

“sözel gelenekler” e yönelik ürünler geliştirilmelidir.  

Gelecekte yapılacak akademik çalışmalar için ise destinasyonda sunulan somut olmayan kültürel 

miras değerlerinin turistlerin memnuniyetine etkilerinin araştırılması ve konunun yerel turistler, 

farklı destinasyonlar bakımından çalışılması önerilmektedir. 
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Öz 

Turizm faaliyeti kapsamında kullanılan tüm 

unsurların ve sonuçlarının gelecek nesiller ile 

paylaşılabilecek şekilde kullanılması ve korunması 

düşüncesi sürdürülebilir turizm kavramıyla 

açıklanmıştır. Araştırmaya konu olan Bolu ili 

Yeniçağa ilçesinde başlatılmaya çalışılan turizm 

hareketliliğinin sürdürülebilirlik çerçevesinde halkın 

tutumu ölçülmüştür. İlçe halkına 8’i değişken olmak 

üzere 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket 

soruları halkın “soysal yaşantı, ekonomik koşullar ve 

doğal çevreye” olan tutumunu ölçmüştür. Gruplar 

arasında en büyük pozitif etki ekonomik koşuldur. 

Doğal çevre ve sosyal yaşantı için tutum olumlu 

yöndedir. Araştırma sonucunda toplanan veriler 

ışığında ilçe halkı sürdürülebilirlik kavramına çok 

aşına olmadığı, fakat turizmin ilçeye olumlu sonuçlar 

getireceği inancındadır. Doğal çevre bulgularının 

düşük seviyede olan pozitif etkisine sebep olarak 

halkın sürdürülebilirlik bilgisinin yetersiz oluşu 

tahmin edilmektedir. Araştırma sonucunda ilçede 

başlayacak turizm faaliyetleri ile ilgili çalışma 

sonunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bolu, Ekoloji turizmi, Yeniçağa, 

Sürdürülebilir turizm. 
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Abstract 

The notion of sustainable tourism encompasses the thought of 

usage and preservation of all the components and the related 

consequences involved in tourism activities, in such a way as 

to enable us to share such values with next generations. In the 

present study, the attitude of the local people of the district of 

Yeniçağa in the province of Bolu was measured with respect 

to the sustainability of tourism activities attempted to be 

initiated in the region. A questionnaire of 30 questions 

including a section of 8 variable questions was applied to the 

residents in the district. The questions focused on measuring 

the attitude of the people in terms of ‘’social life, economic 

conditions and natural environment’’. The greatest positive 

effect between groups has turned out to be the one concerning 

economic conditions. Their attitude towards natural 

environment and social life has also been determined to be 

positive. In the light of the data obtained as a result the study, 

even though the residents in the district are not familiar with 

the notion of sustainability, they think that tourism would 

yield favorable implications for the district. Low positive 

effect of the findings as regards natural environment probably 

results from the lack of knowledge of local people on 

sustainability. In the concluding part, the study provides a set 

of recommendations addressing the tourism activities to be 

initiated in the district. 

Keywords: Bolu, Ecological Tourism, Yeniçağa, Sustainable 

Tourism. 
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GİRİŞ 

Sanayi devriminden sonra hızlanan turizm hareketleri ile birlikte insanoğlunun doğal 

kaynaklarla ilişkisi artmaya başlamıştır. Turizm hareketi sırasında ekonomik, kültürel ve çevresel 

olarak etkileşim olumlu veya olumsuz yönde olabilmiştir. Olumsuz etkileşim sonucunda doğal 

kaynakların hızla tüketildiği, gelecek nesillerin bu kaynaklardan faydalanamayacağı veya daha 

az faydalanabileceği ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde doğal kaynakların sınırlı olduğunun anlaşılması sonucu, çevre kirliliğinin 

önlenmesi konusunda başlayan tartışmalar, planlama olgusuna yeni bir boyut getirmiş, 

sürdürülebilirlik ve çevre duyarlı planlama gibi kavramlar yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Cengiz, 2005). Sürdürülebilirlik kavramı ile hem turizm faaliyeti gerçekleştirmek 

hem de daha sonraki nesillere doğal değerleri bırakabilmek düşünmüştür. 

Planlama ile birlikte turizm bölgesinde ekolojik döngü bozulmaması, sürdürülmesi hatta 

geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu gelişmelerle birlikte zamanımızda sürdürülebilir turizm 

önem kazanmış, kaynakların gelecek kuşaklara da aktarılarak kullanılması günümüzde 

tartışmasız kabul edilmiş bir konudur. Turizm paydaşlarının ortak çalışmaları neticesinde“ 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarını tehlikeye atmadan günümüz ihtiyaçlarını 

karşılayan kalkınma” olarak dile getirmiştir (Hinc Thomas, 1996; Aktaran,Hacıoğlu, Girgin, 

Tetik, 2011). 

Dünya Turizm Örgütü’ne(DTÖ) (1996) göre sürdürülebilir turizm; “insanın etkileşim içinde 

bulunduğu çevrenin bozulmadan korunarak kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik 

çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ev 

sahibi bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak 

şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçiminde yönetildiği bir 

kalkınma şeklidir(Sarkım, 2008). 

Sürdürülebilir turizmle ilgili olarak çok sayıda, farklı kurum ve kişilerce, tanımlama yapılmakla 

birlikte sonuç olarak elimizde var olanı bitirmeksizin kullanmak ve hatta geliştirmek üzerinedir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizmi üç temel konu başlığına 

ayırarak; ekolojik sürdürülebilirlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, ekonomik 

sürdürülebilirlik şeklinde ele almıştır (Hacıoğlu, Girgin ve Tetik, 2011). 

Ekolojik sürdürülebilirlik turistik faaliyetlerin yapıldığı yerdeki ekoloji dengesini bozmaksızın 

faaliyetlerin devam ettirilmesidir. Günümüzde ekolojik sürdürülebilirliğe dayandırılarak 

yürütülmeye çalışılan ekoturizm bu kapsamdadır. 

Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Bazen sürdürülebilir 

turizmle eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, ekoturizm sürdürülebilir turizm şekillerinden 

biridir(Avcıkurt, 2007; Aktaran, Kuter ve Ünal, 2009).Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından yapılan eko turizm tanımı şöyledir: “Eko turizm çevreyi koruyan ve yerel halkın 

refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir”(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2017).Ekoturizm düşüncesi turizm faaliyeti içerisinde bulunan tüm bireylerin turistik bölgedeki 

kaynakları, ev sahibi kişilerin refah düzeyini ve kültürünü koruyup geliştirmek kaydıyla turizm 

faaliyetlerinde bulunmalarını savunmaktadır. 

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ev sahibi halkın sosyal ve kültürel hayatını korumaya çalışan 

bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir turizm için insanın doğal, sosyal ve kültürel çevreleri arasındaki 

uyumunun olduğu bir denge durumundan bahsetmek mümkündür (Middleton ve Hawkins, 

1998). 
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Ekonomik sürdürülebilirlik ise turizmin hareketinin başladığı her bölgede gelişen ekonomik 

koşulların, bölgedeki toplumun her kesimine dengeli dağılımı ve sürekli bir gelir etkisi üzerinde 

tartışılmasıdır. Var olan ekonomik dengenin korunması ve sağlamlaştırılmasıdır. 

Bir bölgede turizm faaliyetinin başlamasıyla ekonomik, sosyal kültürel yaşantı ve doğal çevre 

olarak olumlu ve olumsuz etkilenebildiği görülmektedir (TÜSİAD, 2012). Olumsuzlukları en aza 

indirmek hatta bitirmek amacıyla turizme sürdürülebilirlik kavramı getirilmiştir. Sürdürülebilir 

turizmde en temel amaç bölgeyi ve bölgedeki turizm kaynaklarını korumak ve geliştirmektir. 

Araştırılacak bölge olan Yeniçağa’da halkın turizm faaliyetlerinin karşı tutumu, halkın 

sürdürülebilir turizme bakış açısı ve ilçede turizm başlamalı mıdır sorusunun cevabı 

aranmaktadır.  

Konu kapsamında incelenen ilçe Batı Karadeniz bölgesi içerisinde olup araştırmanın yapıldığı 

bölgede daha önce hiç başlamamış olan turizm faaliyetlerinin başlaması için yapılan çalışmaların, 

halkın turizm ve turistik faaliyetlere karşı tutumuna göre şekillendirilmesi gerektiği kanısı ile bu 

çalışma yapılmıştır. 

Araştırılan ilçe Bolu il sınırları içerisindedir. İçerisinde 97 türü kuluçkaya yatmak üzere 217 kuş 

türü olduğu tespit edilen2780 dekarlık bir göle sahiptir. Ayrıca endemik bitkiler de 

yetişebilmektedir (Doğa Araştırmaları Derneği, 2017). Tarihi kültürel yapı çok nadir bulunmakla 

birlikte doğal çevre olarak bakir alanlara sahiptir. İlçe 2014-2015 yılları arasında Ramsar Sulak 

Alanlar Projesine alınmış,2015 Haziran’da “Yeniçağa’da Yeni Bir Çağ” sloganı ile bir takım 

turizm hareketliliği oluşturulmak istenmiştir. Fakat daha sonra proje istenilen hedefe 

ulaşamamış, ilçede turizm faaliyeti başlatılamamıştır (Baykal, 2015). 

Belediye Başkanı Recayi ÇAĞLAR ile yapılan görüşmede önümüzdeki iki yıl içerisinde 

harcanılması öngörülen 1,5 milyonluk bir bütçe ayrılmış olup bu harcama içerisinde göl kenarına 

yapılması planlanan yürüyüş yolu, bisiklet sürüş parkuru, göl üzerine iskele yapımı ve çevre 

düzenlemesi olarak öngörülmektedir. 

Bolu Valiliği tarafından Yeniçağa ile ilgili farklı çalışmalar başlatılmış olup Yeniçağa gölünün 

temizlenmesi, termal su kaynakları tespit çalışmaları, organize sanayi bölgesinin çalışmaları gibi 

birçok konuda çalışmaların yapılacağını bildirmiştir (Bolu Valiliği, 2017). 
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Tablo 1: İlçenin SWOT Analizi 

Avantaj 

 İlçe Ankara-İstanbul metropolleri 

ortasında bulunması 

 Doğal bakir alanlarının bulunması 

 İlin en büyük gölüne sahip olması 

 Ulaşım sorununun olmaması 

 İldeki diğer çekiciliklere yakınlığı 

 

Dezavantaj 

 İlçenin tanınmaması 

 İlçenin dışarıya göç vermesi 

 İlçe halkının turizm bilinciniz yetersiz 

olması 

 Turizm faaliyetlerini 

gerçekleştirilebileceği alanların yetersiz 

düzeni 

Fırsat 

 İlçede doğal ve kültürel değerlerin 

bulunması 

 Şehirsel gelişmeye açıktır. 

 Farklı turistik faaliyetlerin aynı anda 

yapılabilirliği 

 Alt ve üst yapı çalışmalarının 

sorunsuzluğu 

Tehdit 

 İlçeye yatırımın olmaması 

 İlçede nitelikli konaklama tesisi 

bulunmaması 

 Doğal çevrenin bozulma korkusu 

 

 

YÖNTEM VE MATERYAL 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda oluşan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak 

örneklem üzerinde yapılacak taramadır (Karasar, 1984: 91). 

15.05.2016 TUİK verilerine göre ilçe merkezinde ikamet eden 4 657 kişi saptanmış, evren olarak 

kabul edilmiştir. Tüm bireylere ulaşılması mümkün olmaması sebebiyle örneklem kullanımı 

tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü Büyüköztürk vd., (2012) göre 0,05 sapma miktarınca 357 

kişi olarak belirlenmiştir. 

357 kişi olarak belirlenen örneklem grubuna kolayda örnekleme ile ulaşılmış olup anket yüz yüze 

ve sosyal medya üzerinden uygulanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak istenilen hedefe 

ulaşılamayıp 309 kişide başarılı olunmuştur. Yüz yüze uygulanan anketler ilçe merkezinde, park 

alanlarında, resmi kurum çalışanlarına ve ilçe esnafına belirlenen tarihlerde uygulanmıştır. 

8 demografik ve 22 kapalı uçlu sorudan oluşan 30 soruluk anket Duran’ın (2012) yapmış olduğu 

“Residents’ attitudes toward tourism development: A structural model via Akcakoca sample” 

başlıklı çalışmadan alınarak hazırlanmıştır. Ankette açık uçlu soru bulunmamakla birlikte ilçe 

içerisinde halktan bazı kişilerle ve İlçe Belediye Başkanı Recayi ÇAĞLAR, İlçe Kaymakamı Kenan 

Erenoğlu ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma 15.04.2016 tarihinde başlamıştır. Veri toplama aracı 15.05.2016-15.09.2016 tarihlerinde 

örneklem gruba uygulanmıştır. Yüz yüze görüşmeler ise 15.06.2016-13.09.2017 tarihleri arasında 

rastgele zamanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Ankette “katılıyorum (1), kararsızım (2), katılmıyorum (3)” olmak üzere üçlü Likert kullanılmış 

olup sonuçları IBM SPSS-22 programında yorumlanmıştır. Elde edilen veriler için Kolmogorov-

Smirnov testi uygulanmış ve p<0,05 olarak saptanmıştır. Verilerin normal dağılımlı olmağı tespit 

edilerek nonparametric testlerin uygulanmasının yerinde olduğu görülmüştür.   
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Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir; 

H1:Yeniçağa’da sürdürülebilir turizm faaliyetleri ilçeye olumlu katkı yapacaktır. 

H2:Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme açılmasında halk ekonomik olarak olumlu yönde 

etkilenir. 

H3:Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme açılmasında halk sosyal yaşantı olarak olumlu yönde 

etkilenir. 

H4:Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme açılmasında halk çevre ve doğal yaşama destek olarak 

olumlu yönde etkilenir. 

H5:Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. 

H6:Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı meslek gruplarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

H7:Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı eğitim gruplarına göre farklılık göstermektedir. 

H8:Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı gelir gruplarına göre farklılık göstermektedir. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kişilerin çoğunluğunun erkek olduğu göze çarpmaktadır. İlçede kadınlar 

anket çalışmasına katılmayı reddetmesi sebebi ile erkek-kadın dağılımı arasında farklılık ortaya 

çıkmıştır. Katılımda 15-24 yaş aralığında yığılma gözlenirken ankete katılım yaş büyüklüğü ile 

doğru orantılı artma göstermiştir. İkamet durumu göz önüne alındığında ilçeye göç gelmediği ve 

buna bağlı olarak doğal nüfus artışının yükseldiği gözlenmektedir. 

Eğitim durumu göz önüne alındığında lise ve dengi okul 119 kişi ile en üst seviyedeyken, 83 kişi 

ile hemen arkasından lisans takip etmektedir. Ankete katılan kişilerin turizm eğitimi alma oranı 

da 88 evet cevabı ile %28,4 civarındadır. Meslek grupları daha çok öğrenci ağırlıklı olması ise 

ankete katılan diğer meslek grubuna mensup kişilerin ankete vakit ayırmamasıdır.  

İlçe gelirlerine bakıldığında yığılma daha çok asgari ücret çevresinde görülmektedir. Net asgari 

ücret 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası resmi kurumlarca 1,300.99 TL olarak belirlenmiştir 

(ÇSGB., 2016). Ankete katılan bireylerin yaklaşık %63’lük kısmı 5 yıl ve daha uzun bir süredir 

ilçede ikamet etmekle birlikte son 4 yıldır ilçeye yerleşen çok fazla kimse bulunmamaktadır. İlçe 

yıllık nüfus artış hızı binde -38,9’dur (TUİK, 2015).Turizm sektöründen gelir elde etme oranına 

bakıldığında %13.9 gibi bir oranın gelir sağladığı gözlemlenmiştir. Türkiye sektörel iş 

dağılımında turizm oran %16.5’tir (AKTOB, 2014). 

Verilerden oluşturulan soysa-kültürel, ekonomik ve çevre faktörlerinin tanımsal istatistikleri 

yapılmış olup Tablo 3 ile aşağıda belirtilmiştir. Katılımcı sayısı soysa-kültürelde 310, ekonomik 

de 297 ve çevreselde 304’tür. Tüm değişkenlerin ortalaması ise 1.3860’dır. 

Ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanan faktörlerde en yüksek etki 1,2426 ile ekonomik 

faktör iken 1,3692 ortalama ile soysa-kültürel ve 1,4063 ortalama ile çevresel faktör takip 

etmektedir. Standart sapmalar 0,46-0,32 arasında değişmektedir. 
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Tablo 2: Demografik Sorular Frekans Dağılımı  

Demografik Özellik f %  Demografik Özellik f % 

CİNSİYET       MESLEK     

Erkek 242 78,10   Esnaf 38 12,30 

Kadın 58 18,70   Memur 55 17,70 

        İşçi 49 15,80 

YAŞ       Tüccar 3 1,00 

15-24 128 41,30   Çiftçi 2 0,60 

25-34 73 23,50   Öğrenci 99 31,00 

35-44 53 17,10   İşsiz 5 1,60 

45-54 35 11,30   Diğer 56 18,10 

54- ve üstü 17 5,50         

       AYLIK GELİR     

EĞİTİM DURUM       0-1000 TL 108 34,80 

İlkokul 37 11,90   1001-2000 TL 80 25,90 

Lise ve dengi 119 38,40   2001-3000 TL 57 18,40 

Önlisans 57 18,50   3001-4000 TL 39 12,60 

Lisans 83 26,90   4001- ve üstü TL 23 7,40 

Yükseklisans 11 3,50         

Doktora 1 0,30   Turizm'den Gelir Elde Etme   

Turizm Eğitimi Alma     Evet 43 13,90 

Evet 88 28,40   Hayır 266 85,80 

Hayır 221 71,30         

        İKAMET SÜRESİ   

        İkamet etmiyorum 79 25,50 

        1 yıldan daha az 17 5,50 

        1 yıl ile 5 yıl arası 14 4,50 

        5 yıl ve üstü 195 62,90 

 

Tablo 3: Tanımsal İstatistik Sonuçları 

Tanımsal İstatistik 

  N Ortalama Std. Sapma 

Sos-kültürel 310 1,3692 ,39852 

Ekonomik 297 1,2426 ,34511 

Çevresel 304 1,4063 ,46037 

Genel 310 1,3860 ,32560 

 

Ankette sorulan tüm değişkenlerin ortalamasının ortanca değer olan 2 den farkına wilcoxon testi 

ile bakılmıştır. Ortalama ile ortanca değer arasında 0,614’lük pozitif yönlü bir fark varken bu fark 

yapılan wilcoxon testine göre (p<0,05) anlamlıdır. Bu sonuca göre H1 “Yeniçağa’da sürdürülebilir 

turizm faaliyetleri ilçeye olumlu katkı yapacaktır” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 4: Faktörlerin ve Tüm Değişken Ortalamasının 2’den Farkı Sonuçları 

  N Ortalama Std. Sapma 2'den farkı 

Sosyo-kültürel 310 1,3692 ,39852 -0,6308 

Ekonomik 297 1,2426 ,34511 -0,7574 

Çevresel 304 1,4063 ,46037 -0,5938 

Genel 310 1,3860 0,3256 -0,6140 

 

Anket sonuçlarına göre halk ekonomik olarak en yüksek düzeyde (0,7574) pozitif etkileneceğini 

düşünürken, wilcoxon analizi ile yapılan 2’den farklılık analizinde bu farkın anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Sonuca göre “H2Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme açılmasında halk ekonomik 

olarak olumlu yönde etkilenir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Soysa-kültürel olarak (0,6308) ilçeye pozitif etki yapacağı kanısında olan yerel halk, yine pozitif 

olmak şartıyla daha düşük seviyede (0,5938) çevresel olarak da etkileneceği düşünmektedir. 

Ortanca değer 2’den farklı olarak çıkan bu değerler wilcoxon testine göre (p<0,05) anlamlı olarak 

saptanmıştır. Bu sonuçlara ışığında “H3) Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme açılmasında halk 

sosyal yaşantı olarak olumlu yönde etkilenir” ve “H4) Yeniçağa’nın sürdürülebilir turizme 

açılmasında halk çevre ve doğal yaşama destek olarak olumlu yönde etkilenir” hipotezleri kabul 

edilmiştir. 

İkiden fazla seçenekli iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan KruskallWalles 

testine göre sonuçlar aşağıdaki tablo dokuzdadır. Yaşa göre Ki kare sonucu 34,283 bulunurken 

anlamlılık p<0,05 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 15-24 yaş grubu 128 kişiden 

oluşmakta ve mean rank değeri 185,48 olarak görülmektedir. Yaş büyüdükçe katılımın azaldığı 

göze çarpmaktadır. En düşük mean rank değeri ise 87,18’dir. Bu bağlamda “H5) Yeniçağa 

halkının turizm hareketine bakışı yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Analiz sonucuna meslek açısından bakıldığında ankete en çok katılan grubun öğrenci olduğu ve 

mean rankının 190,96 olduğu görülmektedir. Ki kare sonucunun 33,275 olarak tespit edilen 

analizin anlamlılığı p<0,05olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre “H6) Yeniçağa halkının turizm 

hareketine bakışı meslek gruplarına göre farklılık göstermemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Eğitim durumu için bakıldığında en çok katılımın lise ve dengi mezunu olduğu görülmüş mean 

rank değeri 174,31 olarak saptanmıştır. Anlamlılığı (0,004) %5’ten küçük olduğu için “H7) 

Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı eğitim gruplarına göre farklılık göstermektedir” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Analiz gelir durumuna göre incelendiğinde 0-1000 arası gelir sahiplerinin (108) çoğunlukta 

olduğu ve mean rank değerinin 189,61 olduğu tespit edilirken ki kare sonucunun 33,822 ve 

anlamlılığının p<0,05 olduğu saptanmıştır. H8) ‘Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı gelir 

gruplarına göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 5: KruskallWalles Test Sonuçları 

Turizm Hareketlerine Bakış N Mean Rank Ki Kare 

Yaş 

15-24 128 185,48 

34,283 

25-34 73 130,37 

35-44 53 144,73 

45-54 35 130,29 

54- ve üstü 17 87,18 

Toplam 306   p: 0,000 

Meslek 

Esnaf 38 118,71 

33,275 

Memur 55 124,78 

İşçi 49 139,05 

Tüccar 3 185,00 

Çiftçi 2 64,00 

Öğrenci 99 190,96 

İşsiz 5 173,60 

Diğer 56 154,18 

Toplam 307   p: 0,000 

Eğitim Durumu 

İlkokul 37 171,99 

17,246 

Lise ve dengi 119 174,31 

Önlisans 57 143,21 

Lisans 83 129,40 

Yükseklisans 11 141,14 

Doktora 1 24,50 

Toplam 308   p: 0,004 

Gelir Durumu 

0-1000 TL 108 189,61 

33,822 

1001-2000 TL 80 145,44 

2001-3000 TL 57 143,33 

3001-4000 TL 39 123,27 

4001ve üstü TL 23 95,13 

Toplam 307   p: 0,000 

 

Değişken seçeneğinin iki olduğu veya sadece iki seçeneğin baz alınması durumlarında kullanılan 

Mann Whitney U testi sonuçlarına göre 242 erkeğin katıldığı cinsiyet değişkeninin mean rankı 

148,30 olarak saptanmıştır. Mann Whitney U testi 6486,00 hesaplanırken wilcoxon değeri 

35889,00 olarak hesaplanmıştır. Anlamlılığı 0,369 (p>0,05) bulunduğu için anlamlı fark tespit 

edilmemiştir. Bu sonuçlara göre “H9) Yeniçağa halkının turizm hareketine bakışı cinsiyet 

gruplarına göre farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir. 

Halkın turizm eğitimi alıp almama durumuna göre 221 kişi hayır demiştir ve hayır diyenlerin 

mean rank değeri 148,34 olarak saptanmıştır. Mann-Whitney U 8251,500 iken Wilcoxon testi 

32782,500 değerindedir. Anlamlılığı p<0,05 olduğu için “H10) Yeniçağa halkının turizm hareketine 

bakışı turizm eğitimi alma grubuna göre farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 6: Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Ranks 

Turizm Hareketlerine Bakış 
N 

MeanRa

nk Sum of Ranks 

Cinsiyet 

BAY 242 148,30 35889,00 

BAYAN 58 159,67 9261,00 

Toplam 300     

Mann-Whitney U: 6486,00 Wilcoxon 

W:35889,00 
p: 0,369 

Turizm Hareketlerine Bakış 
N 

MeanRa

nk Sum of Ranks 

Turizm 

Eğitimi 

Evet 88 171,73 15112,50 

Hayır 221 148,34 32782,50 

Toplam 309     

Mann-Whitney U: 8251,500 Wilcoxon 

W:32782,500 
p: 0,038 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizmin başladığı bölgelerde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikardır. Değişim yönü olumlu 

olabileceği gibi olumsuzda olabilir. Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hatta ortadan 

kaldırılması fikri ile gelişen sürdürülebilirdik kavramı çerçevesinde yapılan bu araştırmada 

turizmin etkileri faktör halinde incelenmiştir. Bu faktörler soysa-kültürel, ekonomik ve çevresel 

olarak ayrılmıştır. Ayrıca ortak etkinin ölçülebilmesi için tüm değişkenlerin ortalaması da göz 

önünde tutulmuştur.  

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler Yeniçağa’da turizmin gelişmesinin ilçeye ve ilçe 

halkına olumlu katkı yapacağı yönündedir. Halk turizmi pozitif yönlü düşünmektedir. Yapılan 

yüz yüze görüşmeler neticesinde halk turizmin olumlu olumsuz yönlerinin varlığından 

haberdardır.  İlçede turizmin geliştirilmesi düşüncesindedir. “İlçede Turizm olmasa da olur mu?” 

sorulduğunda olması çok daha iyi olacağı kanısına ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçları faktör bağlamda değerlendirdiğimizde tüm faktörlerin olumlu etkisinin 

olacağı kanısı ile birlikte ekonomik etkinin en fazla olacağı düşüncesindedir. Ayrıca kalkınma 

toplumun her kesiminin katılımı ile gerçekleşeceği fakat Yeniçağa genelinde fiyatların 

yükseleceği kanısındadır. 

Ekonomik etkiye nazaran daha az seviyede etkilenmenin yaşanacağı soysa-kültürel faktörde 

pozitif yönlülüğü tespit edilmiştir. İlçede sosyal faaliyetlerin artacağı kültürel değerlerin fazla 

değişime uğramayacağı hatta korunacağı düşünülmektedir. 

Doğal çevre olarak en az pozitif etkiye sahiptir. Etkinin azlığı ile ilgili olarak halkın ekoturizm ve 

sürdürülebilir turizm kavramları hakkında az bilgiye sahip olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Yüz yüze görüşmede sonunda sürdürülebilirlik kavramı açıklandığında doğal 

çevre faktörüne karşı bakışının pozitifliğinin arttığı gözlemlenmiştir. 
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Genel değerlendirme sonuçlarına göre öneriler şu şekildedir: 

 İlçe’nin turizm potansiyelinin tanıtımı yapılmalıdır. 

 Halkta turizm bilinci oluşturularak turizm hareketine tüm halkın katılması ve pozitif 

düşünmesi sağlanmalıdır. 

 Ekonomik kalkınma halkın tüm kesimlerine paylaştırılmalı, dengeli bir kalkınma 

oluşturulmalıdır. Bunun için de özellikle dünyada son zamanlarda yaygınlaşan “pro-

poor turizm” anlayışına uygun yatırım ve girişimler özendirilmelidir. 

 Tarihi ve kültürel değerler koruma altına alınmalı ve kaybolma noktasında olanlar 

kayıt altına alınarak gerekli bakım ve onarımları gerçekleştirilmelidir.  

 Kültürel etkileşim desteklenmeli ancak bunun benzeşme ve yozlaşma yol açacak 

düzeye yükselmesine izin verilmemelidir. 

 Tüm turizm faaliyetleri sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde planlanmalıdır. 

 Turizm hareketinin başlamasıyla açılacak turistik tesisler kontrollü bir şekilde doğa ve 

çevre ile uyumlu bir mimari tarz, imar yasalarına uygun yapılaşmaya kıstaslarına 

uygun bir şekilde gerçekleşmelidir.  

 Doğal çevre korunmalı, olumsuz etkilere karşı önlemler alınmalıdır. İlçede bulunan 

Yıldırım Bayezid’e ait tarihi hamam misafir ziyaretlerine açılmalıdır. 

 Otoyol üzerine misafiri ilçeye çekebilecek tanıtıcı tabelalar ile il kültür turizm 

müdürlüğü ve belediye ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile reklam ve tanıtım 

kampanyaları yapılmalıdır. 
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Öz 

Turizm endüstrisi son yıllarda hem ulusal hem de 

uluslararası anlamda hızlı bir büyüme ve gelişme 

göstermektedir. Bununla birlikte keşfedilmemiş doğal ve 

kültürel ortamlara yönelik ilgi de artmaktadır. Doğal, 

tarihi ve kültürel dokusu bozulmamış, önemli turizm 

çekiciliklerine sahip yerlerden birisi de Balıkesir’e bağlı 

Sındırgı ilçesi ve çevresidir. Yörenin sahip olduğu tarihi 

varlıklar, kültürel zenginlik, orman, bitki örtüsü, termal 

kaynaklar gibi turistik çekicilikler önemli bir turizm 

potansiyeli oluşturduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 

Balıkesir ili sınırları içerisindeki Sındırgı ilçesi ve 

çevresinin mevcut turizm potansiyeli incelenerek, 

sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde ele alınması ve 

güçlü-zayıf yönleri ile fırsat-tehditleri ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 

SWOT analiz yöntemi kullanılmış, ihtiyaç duyulan 

veriler ikincil kaynaklar ve gözlem aracılığı ile elde 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bölgenin turizm 

amaçlı kullanılabilecek pek çok doğal ve kültürel 

zenginliklere sahip olduğu anlaşılmış, bölgenin kırsal 

turizm faaliyetleri için uygun olduğu tespit edilmiş, 

termal turizm gelişim bölgesi ilan edilmiş olması ve 

coğrafi konumu önemli avantajlar sağladığı anlaşılmıştır. 

Tüm bunların yansıra bölgenin zayıf yönlerinin 

geliştirilmesi ve olası tehditlerin engellenmesi için 

sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde hareket 

edilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sürdürülebilir Turizm, 

Sındırgı, SWOT Analizi. 
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Abstract 

The tourism industry has shown rapid growth and 

development in recent years both nationally and 

internationally. However, interest in undiscovered natural 

and cultural environments is also increasing. One of the 

places that has not lost its natural, historical and cultural 

tastes and has significant tourism attractions is the 

Sındırgı district and surroundings of Balıkesir. It is 

thought that tourist attractions such as historical assets, 

cultural richness, forest, vegetation, thermal resources that 

the region has have a significant tourism potential. In this 

study, it is aimed to examine Sındırgı district and its 

surroundings within the borders of Balıkesir province 

within the scope of sustainable tourism by examining the 

current tourism potential and to present opportunity-

threats with strengths and weaknesses. For this purpose 

SWOT analysis method was used in the study and the 

required data were obtained through secondary sources 

and observation. According to the results of the research, 

it is understood that the region has many natural and 

cultural riches that can be used for tourism purposes. It 

has been determined that the region is suitable for rural 

tourism activities, it has been declared as a thermal 

tourism development region and geographical location 

has provided important advantages. It has been suggested 

that all of these should be developed within the 

framework of sustainable tourism principles in order to 

develop the weaknesses of the region and prevent possible 

threats. 

Keywords: Tourism, Sustainable Tourism, Sındırgı, 

SWOT Analysis. 
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GİRİŞ 

Tarihten bu yana var olan insanların seyahat etme arzusu sürekli artmaktadır. Seyahat 

arzusunun kişilerin artan gelir ve boş zaman ile desteklendiğinde tüm dünyada önemli bir turizm 

hareketliliği ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2017 yılı 

verilerine göre dünyada seyahat eden kişi sayısı 1 milyar 322 milyon kişiye ulaşmıştır. Artan 

turizm hareketliliği ulusal ve uluslararası ekonomilere önemli yansımaları olmakta, ülkeler ve 

bölgeler için önemli bir gelir kaynağı ortaya çıkarmaktadır. Bunun farkına varan bölgeler sahip 

oldukları turistik çekicilikleri üzerinden gelir etme çabası içerisine girmektedirler. Ancak bu 

noktada turizmin sadece ekonomik boyutu dikkate alınması pek çok tehdit unsurunu ortaya 

çıkarmaktadır. Özellikle turizme yeni açılan bölgeler sahip oldukları doğal kültürel varlıklarını 

ekonomik getiriler uğruna kaybedebilme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun önlenmesi 

ancak turizmin sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.  

Doğal, tarihi ve kültürel kaynakları içeren çevre, turizm endüstrisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Çevre, turist hareketlerinin önemli bir çekim faktörü olarak görülmekte ve turistlerin tercih ettiği 

yerlere ve cazibeye önemli katkılar sağlamaktadır (Lim ve McAleer, 2005). Doğal ve kültürel 

kaynaklar ile iç içe olan ve bu kaynaklara bağlı olarak gelişen turizm, plansız ve kontrolsüz bir 

gelişim sürecine girmesi durumunda bu kaynakların zarar görmesine yol açmaktadır (Seyhan ve 

Yılmaz, 2010). Turizmin önlenemez yükselişi devam edeceği düşünüldüğünde, olumsuz etkilerin 

en aza indirilmesi “sürdürülebilirlik” ilkesi ile mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Yalnızca bugünü 

değil, yarını da düşünerek dikkatli kullanımı ve korumacılığı teşvik eden bu anlayış, miras 

değerlerinin de birer emanet olduğu gerçeği ile birebir örtüşmektedir (Baykal ve Emekli, 2010). 

Bu çalışmada ele alınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi tarihten bu yana sahip olduğu doğal, kültürel 

zenginliklerini koruyan ve yaşatan bir özellik taşımaktadır. Gerek ilçe merkezinin sahip olduğu 

tarihi kültürel yapılar, gerekse çevresinde yer alan köy ve mezralarda bulunan doğal varlıklar 

bölge için önemli bir turizm çekiciliği oluşturmaktadır. Bölgenin bu özellikleri son yıllarda daha 

çok fark edilmekle birlikte bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmaya başlandığı 

görülmektedir. Bir destinasyona yönelik turizm talebinin artış göstermesi bölge için pek çok 

olumlu sonuçlar doğururken beraberinde doğal ve kültürel kaynakların zarar görmesine yönelik 

bazı tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu tehditlerin ortadan kalkması veya en aza 

indirgenmesi turizmin sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde geliştirilmesi ile mümkündür. 

UNWTO Sürdürülebilir turizm kavramını; “Turistlerin, sektörün, çevrenin ve ev sahibi halkın 

gereksinimlerine yönelerek; şimdiki ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan 

turizmdir” şeklinde tanımlamıştır (Kozak, 2014: 15). Bölgede turizmin sürdürülebilirlik anlayışı 

içerisinde geliştirilmesinin sağlanması ile doğal ve kültürel kaynakların tahrip edilmeden, yok 

edilmeden gelecek nesillere de aktarılacak bir biçimde kullanımı söz konusu olacaktır. Bu 

çalışmada Sındırgının destinasyon olarak güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin 

belirlenmesi amaçlanmış, ardından bölgedeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir turizm 

anlayışı içerisinde geliştirilebilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

Doğal ve kültürel kaynakların bir sınırı vardır ve aşırı derecede tüketildiğinde zarar görebilir 

(Demir ve Çevirgen, 2006). Sanayi devrimi sonrası ekonomik çıkarlar uğruna tüm dünyada doğal 

kaynaklar sorumsuzca kullanılmaya, tüketilmeye başlanmış ve bu durum fiziki ve toplumsal 

çevrelerde büyük bozulmalara neden olmuştur (Bahaire ve Elliott-White, 1999). Küreselleşmenin 

hızlanması, sanayinin artması ile birlikte artan tüketim eğilimi çevresel bozulmaları artırmıştır 

(Mebratua, 1998).  
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Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan hızlı tüketim artışına paralel olarak doğanın bilinçsizce 

tüketilmesi ekosistemi tahrip etmeye başlaması ile çevre-merkezci görüşler öne sürülmüştür. 

1980’lerde çevre sorunları artmaya devam edince 1983 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre 

ve Kalkınma Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon 1987 yılında Brundtland Raporu olarak 

da bilinen “Ortak Geleceğimiz” adlı raporu yayınlamasından sonra sürdürülebilir kalkınma 

kavramı küresel ölçekte popüler olmuştur (Roney, 2011: 121). Brundtland Raporu’nda 

sürdürülebilirlik “Günümüz gereksinimini karşılarken; mevcut kaynakları, gelecek nesillerin kendi 

gereksinimini karşılamasını engellemeden, tüketilmeden kullanılmasını sağlayan bir gelişmedir” şeklinde 

tanımlanmıştır. Sürdürülebilir gelişme, ekonomik amaçlar uğruna çevreden, doğanın 

güzelliklerinden, insanların yaşaması için gerekli temiz hava, su ve çevreden vazgeçilmemesi 

anlamına gelmektedir (Kozak, 2014: 20). Brundtland Raporuna göre sürdürülebilirlik 

düşüncesinin dört temel ilkesi vardır (Erdoğan, 2003: 99): 

 Tüm sektörleri içine alan bütüncül planlama 

 Ekolojik süreçleri korumanın önemi 

 İnsan mirasını ve biyolojik çeşitliliği koruma gereksinimi 

 Verimliliğin uzun zamanda ve gelecek kuşaklar için kaynakları tüketmeyecek biçimde 

kalkınmanın yapılmasının anlaşılması. 

Sürdürülebilir turizm ise Dünya Turizm Örgütü tarafından gelecekteki fırsatları koruyup 

geliştirirken, bugünkü turistlerin ve turist kabul eden bölgelerin gereksinimlerini karşılayacak 

turizm olarak tanımlanmaktadır (Roney, 2011: 122 ). Sürdürülebilir turizm kavramı, turizmin 

gelişi güzel ve uygun olmayan bir şekilde gelişerek ev sahibi toplum üzerinde yarattığı olumsuz 

etkilere bir cevap olarak ortaya çıkmıştır (Demir ve Çevirgen, 2006). Garrod ve Fyall (1998)’a göre 

sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynakları tüketmeden yapılan, turistleri ve yerel halkı 

sömürmeden gerçekleşen, turist ile yerli arasında uyumlu verimli ilişkiler kuran bir anlayıştır. 

Sürdürülebilir turizm gelişimi, çevreyi korumayı, yaşam koşullarını iyileştirmeyi, bölgeye özgü 

turizm kaynaklarının çekiciliğinin korunmasını amaçlar (Ayaş, 2007). Sürdürülebilir turizm 

kaynaklarının kullanımına devam edilirken bu kaynakların gelecek nesiller tarafından da 

kullanılabilmesini güvence altına alacak şekilde korunmasını gerekli kılar (Akat, 2000). 

Sürdürülebilir turizm anlayışı, çevre değerleri, toplum ve kültürün, gelişen turizmin kurbanı 

değil, bu gelişmelerden faydalananlar olarak yürütüldüğü ve yönetildiği bir üretim biçimidir 

(Kahraman ve Türkay, 2012). Sürdürülebilir turizm yaklaşımı, turizmde gelişmenin gerçekleştiği 

bölgede uzun dönemde devam etmesini ve aynı zamanda ziyaretçi memnuniyetini arttırmayı da 

amaçlar. Dünyada hızla büyüyen turizm endüstrisi doğal ve kültürel kaynaklara bağımlıdır. 

Dolayısıyla bu kaynakların zarar gördüğü bir ortamda turizmden söz edilemez (Demir ve 

Çevirgen, 2006). Bu nedenle doğal ve kültürel kaynaklara bağımlı olan turizmde sürdürülebilirlik 

kavramı önemli bir hal almıştır. Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların korunması, ekolojik 

dengenin biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi ve gelecek nesillere devredildiği bir kalkınma 

biçimi olarak sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenmiştir (Uğuz, 2011). Sürdürülebilir turizm 

gelişiminin temel gereksinimleri şunlardır (UNEP, 2003: 60): 

 Turizm kaynakları (doğal, tarihi, kültürel vd.) bugünün toplumuna fayda sağlarken aynı 

zamanda gelecek nesillerin de kullanımına izin verecek biçimde kullanılmalıdır. 

 Turizm gelişiminin planlanması ve yönetimi, ilgili alanda ekolojik ya da sosyo-kültürel 

sorunların tetiklenmesine izin vermeyecek şekilde yürütülmelidir. 

 Turizm bölgesindeki çevrenin genel kalitesi korunmalı ve mümkünse artırılmalıdır. 

 Alana yapılan ziyaretlerin devamlılığının sağlanması, etkileyiciliğinin artması ve ticari 

değerinin devam ettirilmesi için turist tatmin seviyesi sürdürülmelidir. 

 Turizm, toplumun tüm bireylerine fayda sağlamalıdır. 
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Papper, (1999), Cros vd., (2005), Mbaiwa, (2005), Sithole, (2005) turizmde sürdürülebilirliğin 

sağlanması için turizm sektörüne rehberlik edecek bazı temel ilkeler ortaya atmışlardır (Erdoğan, 

2003; Duran, 2011). Bunlar; 

 Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, 

 Aşırı tüketimin ve atıkların azaltılması, 

 Çeşitliliğin sürdürülmesi, 

 Turizmin planlama kapsamına alınması, 

 Yerel ekonomilerin desteklenmesi, 

 Yerel toplumu kapsaması, 

 İlgili gruplara ve halka danışma, 

 Çalışanların eğitimi, 

 Sorumlu bir turizm pazarlaması anlayışı ve  

 Araştırma sorumluluğudur. 

Sürdürülebilir turizmin temelinde doğal ve kültürel varlıkların korunması, bölgede faaliyet 

gösteren işletmelerin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması, turist yoğunluğuna bağlı olarak 

ortaya çıkan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve turizm faaliyetlerinden bölge halkının 

faydalanması gibi temel unsurlar öne çıktığı görülmektedir. Bu nedenle bir bölgede turizmin 

sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde gelişmesi için özel sektör, kamu otoriteleri, bölge halkı ve 

turistler gibi paydaşların işbirliği içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir. 

 

TURİZM AÇISINDAN SINDIRGI VE ÇEVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 

Çalışmanın konusunu oluşturan bölge Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesi ve çevresidir. Doğal 

güzellikleri, kültürel yapısı ve zengin yeraltı kaynaklarıyla batı Anadolu’nun keşfedilmeyi 

bekleyen güzide ilçesi Sındırgı, Balıkesir iline bağlı olup, il merkezine 63 km, İzmir’e 150 km, 

Akhisar’a 57 km, Simav’a 87 km. uzaklıktadır. Sındırgı’nın şehir olarak kuruluşu 18.Yüzyılın 

sonlarında olmuştur. Karesi Beyliğinden sonra Osmanlı egemenliği altına giren bölgeye gelen 

Çavdarlılar, Avşarlılar adlarını taşıyan Türkmen toplulukları, Sındırgı yöresine yerleşmişlerdir. 

29 Haziran 1920 tarihinde Yunan işgaline uğrayan ilçenin halkı, canla başla mücadele ederek 

Rum birliklerini yenmiş, sonuçta bir yerde barınamayacaklarını anlayan işgalciler birçok yangın 

çıkardıktan sonra ilçeyi terk etmişlerdir (İbiş ve Batman, 2015). 

Bölgenin ekonomisi genel anlamda tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Kırsal kesimlerde 

hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Bölgenin iklim şartlarına uygun sebze ve meyve 

yetiştirilmektedir. Ova köylerinde sulu tarım yapılabilmekte, domates, biber, salatalık, kavun, 

karpuz gibi başlıca tarım ürünleri yetiştirilmektedir. İlçede çok az sanayi kuruluşu 

bulunmaktadır. 

Türkiye 2023 Turizm Stratejisinde Çanakkale ve Balıkesir illerini içine alan “Troya Kuzey Ege 

Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi” nin Sağlık, Termal Turizm ve Kırsal Turizm 

çerçevesinde geliştirilmesi hedeflenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Bu kapsamda 2006 

yılında Sındırgı Hisaralan bölgesi 15.500 ha alan bakanlar kurulu kararı ile Termal Turizm 

Merkezi ilan edilmiş ve resmi gazetede yayınlanmıştır.  

T.C. Balıkesir Valiliği tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansının küçük ölçekli altyapı mali 

destek programı kapsamında Misya Yürüyüş Yolları Projesi çerçevesinde bölgede üç önemli 

yürüyüş rotası oluşturulmuştur. Birinci rota Cüneyt vadisidir. Cüneyt vadisi rotası bitiş 

noktasına kadar toplam 4 km olup, kolay bir parkurdur. Rotanın başlangıç yüksekliği 241 m, bitiş 

yüksekliği 441 m’dir. Rotanın büyük bir bölümü Cüneyt Çayı boyunca devam etmekte ve rota 

üzerinde tarihi Cüneyt Çayı Köprüsü bulunmaktadır. İkinci rota Kepez Köyünden başlayarak 
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Ulus Dağı zirvesine kadar devam etmektedir. Toplam mesafe 12.5 km’dir. Bu rota zor bir parkur 

olup orman yollardan patika yollardan devam ederek Ulus Dağı zirvesindeki orman yangını 

gözetleme kulesinde sona ermektedir. Üçüncü rota ise Sinandede Köyü-Zirve-Kertil Köyü rotası 

toplam 20.2 km’dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 834 m, bitiş yüksekliği 625 m, rotanın en yüksek 

noktası 1362 m’dir (http://misyayuruyusyollari.gov.tr). 

2016 yılında Sındırgı Belediyesi tarafından Şerif Paşa meydanında açılan Hanımeli Çarşısında 

Yağcıbedir, Sarıkeçili, Karakeçili ve Manav yörük kültürlerinin ürünleri sergilenmektedir. 

Çarşıda yazma, yaşmak, arpa saplı oya, iğne oyası, yağcıbedir halısı gibi kültürel ürünlerin 

yansıra nohut, bulgur, fasulye, reçel gibi organik ürünler satışa sunulmaktadır (Sındırgı 

Belediyesi, 2018). Bu uygulama ilçeye gelen turistin hediyelik eşya ya da yöresel ürün satın 

alabilmesine olanak sağlaması bakımından sürdürülebilir turizm anlayışına uygun bir uygulama 

olmuştur. 

Sındırgı ve çevresinde turistik anlamda önem taşıyan bazı yer ve yapılar şunlardır: Yağcıbedir 

Halılarının dokunduğu köyler, 15.yy.’dan kalma Gölcük ve Cüneyt Kemer Köprüleri, Kertil Dağı 

ve mesire alanı, Motorlu Yelken Kanat pisti, Yaylacık paraşütle atlama tepesi, Çoturtepe taş evleri 

ve tarihi tahıl ambarları (Acar, 2017). Sındırgı ve çevresi çeşitli doğa sporlarının yapılmasına 

olanak sağlayan coğrafi ve fiziki şartlara sahiptir. Kertil ve Sıdan Yaylaları, Cüneyt vadisi dağcılık 

ve doğa yürüyüşleri için oldukça uygun ortamlardır. 

İbiş ve Batman, (2015) Sındırgı’ya yönelik yaptıkları araştırmada bölgenin farklı turizm türlerine 

yönelik çeşitli doğal ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu, halkın turizme olumlu baktığını 

ve daha fazla turist gelmesini istediklerini ancak bölgenin alt ve üst yapı konusunda yetersiz 

olduğu, bölge halkının da turizmin olumlu etkileri konusunda yeteri bilince sahip olmadıkları 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Sındırgı ve çevresinin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler bölgeyi önemli bir turizm 

çekim merkezine dönüştürebilecek potansiyeldedir. Son yıllarda bölgeye yönelik turizm 

yatırımları artmakla birlikte yerel yönetimlerin de turizmi geliştirmeye yönelik çabalar sarf ettiği 

görülmektedir. Sındırgı ilçesi ve çevresinin sahip olduğu kırsal alanlar kırsal turizm potansiyeli 

oluşturmaktadır. Bunun dışında eko-turizm faaliyetleri, av turizmi, doğa yürüyüşleri gibi farklı 

turizm türleri ve aktivitelere olanak sağlamaktadır. 

 

Tarihsel ve Kültürel Kaynaklar 

Sındırgı ve çevre köylerinde Yağcıbedir Halıları dokunmaktadır. Orta Asya’dan Anadolu’ya 

gelen Yağcıbedir Yörüklerinin dokumakta olduğu Yağcıbedir Halısının tarihi 3000 yıllık olduğu 

tahmin edilmektedir (Demirbulat vd., 2015). Yağcıbedir Halıları, yörük aşiretinin örf, adet ve 

geçmişini yansıtan birer sanat eseridir. Bu halıların karagöz, heybeusulu ve yedieli olmak üzere 

üç çeşidi bulunmaktadır. Kökboyası ile boyanan iplerin renkleri, halılar kullanıldıkça 

parlamaktadır. Dokunan motiflerin tamamının bir anlamı vardır. Desenlerde dokuyucu; 

hüzünlerini, sevinçlerini, gelecek hayattan beklentilerini ve ahiret hayatına bakışlarını 

anlatmaktadır. Sındırgı’da her yıl düzenlenen Yağcıbedir Halı Festivali 1983 yılından itibaren 

uluslararası nitelik kazanmış ve Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Etkinlikleri 

adı altında yürütülmektedir. Sındırgı Belediyesi organizatörlüğünde yürütülen etkinlik, her yıl 

Sındırgı’nın düşman işgalinden kurtuluşu olan 03-06 Eylül tarihleri arasında düzenlenmektedir 

(Gül vd., 2013). Ancak Gül vd., (2013) Sındırgı yöresine yönelik yaptıkları araştırmada yöre 

halkının kamusal kaynakların suiistimal edildiği ve festivalin amacına uygun düzenlenmediği 

yönünde olumsuz algılara sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Yöre halkının ve 
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ziyaretçilerin memnuniyetini olumsuz etkileyen uygulamalar tespit edilip önlem alınmaması 

gelecekte bu tür etkinliklere katılım azalacağı gibi verim düşeceği ifade edilmiştir. 

Turizm ve el sanatları arasında mantıklı ve güçlü bir ilişkiden söz etmek mümkündür. El sanatı 

ürünleri turizm endüstrisi ile yoğun bir etkileşim içerisinde olup, turistlerin alışverişlerinde özel 

bir yer tutmaktadır. Bu tür varlıklar turistlerin ilgi ve alakasını artırmakla birlikte, turistler için 

hediyelik eşya satın almada bir alternatif olarak görülmektedir (Demirbulat vd., 2015). Bu 

anlamda bölgede icra edilen el sanatları turistik anlamda bölge için önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. 

İlçe merkezinde çoğunluğu Rum ustalar tarafından yapılmış tescillenmiş 49 adet bina 

bulunmaktadır. Bunların bir kısmında restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. 1884 yılında kışla 

olarak yapılan daha sonra askerlik şubesi olarak kullanılan tarihi bir bina bulunmaktadır. Bina 

aslına uygun olarak restore edilerek etnografya müzesi yapılması planlanmaktadır. 

Eroğlu (2015) yaptığı çalışmada Sındırgı ilçesine bağlı Şahinkaya Köyündeki peşkir dokumalarını 

incelemiştir. Bulgaristan’dan göç eden Pomaklardan oluşan halkın kendi aralarında konuştuğu 

(Bulgarca-Pomakça) dili vardır. Bununla birlikte halkın kendine özgü kültürü, örf adetleri 

bulunmaktadır. Çalışmada kaybolmaya yüz tutmuş 10 çeşit peşkir dokuma örneği desen ve 

kompozisyon özellikleri açısından incelenmiş ve literatüre kazandırılmıştır. 

 

Doğal Kaynaklar 

Sındırgı-Hisaralan Jeotermal sahasında 96° ye ulaşan sıcaklıkta su kaynakları bulunmaktadır. 

Aksoy, Demirkıran ve Şimşek, (2009) Bölge koşulları altında, bölgede jeotermal kaynakların 

termal tedavi ve turizm tesislerinde kullanımı en uygun çözüm olacağını ifade etmektedir. 

Hisaralan bölgesi ve çevresinde farklı otel ve pansiyonlarda konaklama imkânı bulunmaktadır. 

Hisaralan Kaplıcaları mevkiinde 58’i standart, 24’ü villa süit, 8’i süit ve 2’si engelli olmak üzere 

92 odalı dört yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Tesis bünyesinde Termal havuzlar, hamam, 

spa, tuz odaları, fitness center, Fin hamamları, olimpik havuz ve eğlence havuzları da yer 

almaktadır (www.obamtermal.com). Bölgeye Simav-İzmir otobüsleri ve bu güzergâhta sıkça 

bulunan köy minibüsleri ile sağlanabilmektedir. Bir diğer konaklama işletmesi Emendere’de 

bulunmaktadır. Etrafı ormanlarla çevrili doğal bir ortamda bulunan tesiste çeşitli hastalıklara iyi 

gelen termal su bulunmaktadır. Termal sular başta sedef hastalığı olmak üzere, mantar, egzama, 

diyabetik yaralar, saç derisi hastalıkları, kaşıntı, döküntü gibi çeşitli cilt hastalıklarına iyi 

gelmektedir (T.C. Sındırgı Kaymakamlığı, 2018). Sındırgı merkezine 6 km mesafede olan 

konaklama tesisi 10 dönüm ormanlık arazi üzerine konumlanmış tek katlı bahçe çıkışlı odalardan 

oluşan 6 blok ve 28 odadan oluşmaktadır. İşletme çevresinde gelen misafirlere atlı orman gezileri, 

trekking, yayla turları ve baraj gölünde olta ile balık tutma aktiviteleri düzenlenebilmektedir 

(www.emantermal.com). Yine Çaygören barajına yakın konumlanmış olan bir diğer konaklama 

işletmesi hem otel hem de devre mülk hizmeti sunmaktadır. Hisaralan kaplıcalarına ve Emendere 

çevresindeki sıcak su kaynaklarına yönelik son yıllarda termal turizm yatırımları ile birlikte 

turizm talebi artış göstermektedir. 

Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çaygören Barajı yörede tarımsal sulamayı artırmak ve 

taşkınları önlemek amacıyla 1965-1968 yılları arasında inşa edilmiştir. Baraj, Simav Çayının 

Sındırgı-Simav karayolu boyunca derin bir vadi yaparak geçtiği oldukça dik meyilli bir 

topoğrafyanın üzerinde kurulmuştur. Bölgenin iklim özelliklerine bakıldığında genel olarak 

yazların sıcak ve kurak, kışların ise soğuk ve yağışlı olduğu görülür. Sahada yıllık ortalama 

sıcaklık 14,2° iken, kış mevsimleri (-) değerlere düşmeyerek aşırı soğuk geçmemektedir (Arslan 
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ve Ergul, 2014). Baraj gölü ve çevresinin bu özellikleri sonucunda turistik anlamda doğal bir 

çekicilik kazandığı söylenebilir. 

26 Mayıs 2009 tarihinde Sındırgı Kaymakamlığı ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile Sındırgı’da 

“Sındırgı’ya Farklı Bir Bakış: Termal Turizm” konulu panel düzenlenmiştir. Panelde termal 

turizmin öneminin her geçen gün arttığı, Sındırgı’nın sahip olduğu termal turizm kaynaklarının 

hem Türkiye’de hem de Dünya’da bir ayrıcalık oluşturduğu dolayısıyla bu kaynakların turizme 

kazandırılmasının gerektiği ifade edilmiştir. Her ne kadar Sındırgı’nın kalkınmasında tarımın ön 

planda tutulduğu gözlense de alternatif olarak turizmin geliştirilmesi kalkınmanın hızlanmasına 

ve ekonominin önemli ölçüde büyümesine sebep olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca bölgedeki 

termal kaynakların Romatizma, Siyatik, Kadın Hastalıkları, Sedef, Mantar, Uyuz, Egzama gibi 

pek çok hastalığın tedavisinde büyük yararlar sağladığı dile getirilmiştir (Avcıkurt, 2009). 

Sındırgı, sakin şehir olabilmek için bir takım girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda Avrupa 

Birliği destekli bazı projeler yürütülmüştür. Acar (2017)’nin “Balıkesir Sındırgı İlçesinde Yaşayan 

Yerel Halkın Sakin Şehir Hareketine Yaklaşımı” konulu çalışma sonuçlarına göre yerel halkın 

bireysel özelliklerine göre sakin şehir formuna yönelik yaklaşımlarında bir takım farklılıklar 

olduğu görülmüş olsa da genel anlamda olumlu bir bakış açısının hakim olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Çalışmada sakin şehir markası Sındırgı için güçlü bir tanıtım aracı olabileceği 

vurgulanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Tüm destinasyonlar her geçen gün artan turizm pazarından daha fazla pay alma çabası içerisinde 

girmekte ve sahip oldukları turizm kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Destinasyonlar sahip oldukları doğal veya kültürel kaynakları tespit ederek uygun turizm 

türlerine yönelik talep oluşturma gayreti içerisine girmektedirler. Turizm destinasyonlarında 

yatırımların etkinliğini artırmak, verimli destinasyon yönetimini ve destinasyonda 

sürdürülebilirliği sağlamak için destinasyona ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin 

bilinmesi stratejik açıdan son derece önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Sındırgı ilçesi ve çevresinin turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat 

ve tehditleri ortaya konulması ve bölgede turizmin sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde nasıl 

geliştirilebileceği üzerinde durulmaktadır. Çalışma sonuçları bölgenin turizm açısından mevcut 

durumunun ortaya konulması ve sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde geliştirilmesine 

yönelik yöneticilere, karar alıcılara ve sektör temsilcilerine katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada konu ile ilgili literatür taranarak ve araştırmacının kendi gözlem sonuçları 

kullanılarak SWOT analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda destinasyona ilişkin ortaya çıkan güçlü 

zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Araştırma Sındırgı ilçesi ve çevresi ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Balıkesir iline bağlı Sındırgı İlçesi’nin turizm potansiyelini 

değerlendirerek bölgenin turizm konusunda güçlü-zayıf yönlerini, tehdit ve fırsatlarını SWOT 

analizi aracılığı ile ortaya koymaktır. Araştırmada Sındırgı ilçesinin seçilmesinde, ilçenin sahip 

olduğu tarihi kültürel doku, turizme yeni açılmaya başlanan termal kaynaklar, son yıllarda 

ulaşım ağlarının gelişmesi ve yerel yönetimlerin bölgede turizmin geliştirilmesi konusunda 

gözlenen atılımları etkili olmuştur. 
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Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma Sındırgı ilçesi ve çevresinin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynakların 

belirlenmesi, bu kaynakların sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde ele alınarak 

değerlendirilmesi, farklı turizm türlerini geliştirmeye yönelik adımlar atılabilmesine katkı 

sağlayacağı düşüncesi ile önem taşımaktadır. Ayrıca ilçeye yönelik yapılan (Aksoy vd., 2009; 

Avcıkurt, 2009; Gül ve Gül, 2013; Arslan ve Ergul, 2014; İbiş ve Batman, 2015; Acar, 2017) sınırlı 

çalışmadan biri olması, çalışmanın sürdürülebilir turizm çerçevesinde ele alınmış olması nedeni 

ile ilgili literatüre katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle Sındırgı ilçesi ve çevresine yönelik turizm 

potansiyelini belirlemek üzere, yazılı, basılı ve elektronik kaynaklar yardımı ile veriler toplanmış, 

konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ardından araştırmacı tarafından saha 

gezisi gerçekleştirilmiş ve bölgenin sahip olduğu turizm kaynakları yerinde incelenerek 

gözlemler yapılmış ve bilgiler toplanmıştır. Bunun sonucunda Sındırgı ilçesi ve çevresinin sahip 

olduğu turizm potansiyelinin SWOT analizi yapılarak güçlü, zayıf yönleri ile fırsatları ve 

tehditleri ortaya konulmuştur. 

 

SINDIRGI İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT 

ANALİZİ 

Turizm potansiyeli, herhangi bir yerin turizm için değer taşıyan, ancak kullanılmayan kaynakları 

ve özelliklerini içerir. Bu kaynakların turizm için çekicilik değeri, kullanım kolaylığı ve önceliği, 

potansiyel saptanması ile ortaya çıkarılır (Baykal ve Emekli, 2010). Bu noktada SWOT analizi 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Destinasyonların sahip oldukları turizm potansiyelinin 

pek çok çalışmada SWOT analizi yöntemi ile değerlendirildiği görülmektedir (Noori ve Zand, 

2013; Polat vd., 2014; Ercan vd., 2017). 

SWOT analizi, bir firmanın, sektörün, ülkenin veya bölgenin kendi bireysel özelliklerinden 

kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik olarak kontrol edilebilen veya 

edilemeyen çevre faktörlerinden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin saptanmasını amaçlayan bir 

tekniktir (Karadeniz vd., 2007). Bu faktörler belirlendikten sonra güçlü yönler üzerinde 

odaklanılır, zayıflıkları ortadan kaldıracak, fırsatları değerlendirecek ve tehditlere karşı 

koyabilecek stratejiler geliştirilir (Dyson, 2004). SWOT dört İngilizce kelimenin Strenghts 

(Avantajlar), Weaknesses (Dezavantajlar), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) baş 

harflerinden üretilmiş bir kısaltmadır. Hem akademisyenler hem de uygulamacılar tarafından 

yaygın olarak kullanılan bu teknik turizm sektörüne yönelik yapılan çalışmalarda da sıkça 

kullanılmaktadır. SWOT analizi sonucu ortaya çıkan bulgular bölgenin turizmde başarıya 

ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Sındırgı ilçesi ve yakın çevresine yönelik yapılan SWOT 

analizi sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiş ve gruplandırılmıştır. 
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Tablo 1. Sındırgı İlçesi ve Çevresinin Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 İlçe sınırları içerisinde zengin termal kaynakların 

bulunması 

 İlçe sınırları içerisinde Çaygören Barajının varlığı 

 İlçenin yakın çevrede yer alan yüksek tepelerin 

manzara seyrine olanak sağlaması 

 Yamaç paraşütüne uygun yükseltiye ve fiziksel 

şartlara sahip yerlerin bulunması 

 Doğal kaynaklar ve bozulmamış çevrenin varlığı 

 Yaban hayatı yaşam alanlarının varlığı 

 Bölgenin sahip olduğu bitki örtüsü çeşitliliği 

 Çeşitli rekreasyonel faaliyetlerin yapılmasına 

olanak sağlayan alanların bulunması 

 İlçenin tarihi ve kültürel dokusunun bozulmamış 

olması 

 Coğrafi konumu ve pazarlara yakın olması 

 Turizme yönlendirilebilecek iş gücünün varlığı 

 Son yıllarda ulaşım ağının gelişerek kolaylaşması 

 Sındırgı’nın İstanbul, İzmir, Bursa gibi nüfus 

yoğunluğunun fazla olduğu illere yakın ve 

ulaşılabilir olması 

 Farklı eko turizm faaliyetlerinin yapılmasına 

olanakların geniş olması 

 Yöresel yemek çeşitliliği ve farklı el sanatları 

ürünlerinin varlığı 

 Baraj gölü ve çevresinin sahip olduğu doğal 

güzellikler önemli bir çekicilik oluşturması 

 Yöresel festivaller 

 Şehir içi toplu taşıma olanakları 

 Yiyecek içecek işletme çeşitliliği 

 Kırsal alanlarda turizmi geliştirme bilincinin az 

olması 

 Doğal ve kültürel kaynakların turistik ürüne 

çevrilmemiş olması 

 Kırsal kesimlerde konaklama olanaklarının 

bulunmaması 

 Özgün turistik hizmet mekânlarının (alışveriş, 

yeme-içme, eğlence) bulunmaması 

 Termal su kaynaklarının uzun yıllar turizm 

amaçlı kullanılamaması 

 Turizm ile ilgili STK olmaması 

 Turizmde yerel yönetim, kamu yönetimi, yerel 

halk ve STK’ları buluşturan bir örgütlenmenin 

olmaması 

 Yöresel yemek çeşitliliği ve farklı el sanatları 

ürünlerinin azlığı 

 Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması 

 Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yeterli 

önemin gösterilmemesi 

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 İlçe sakin şehir olabilme özelliklerini taşıması 

 Yıllardır düzenlenmekte olan Yağcıbedir festivali 

 Bölgenin sahip olduğu jeotermal kaynaklar 

 Termal turizm işletmelerinin 12 ay hizmet 

verebilme imkânı olması 

 Bozulmamış doğal ortamların varlığı 

 Kültürel çeşitlilik 

 Yöresel lezzetler 

 Organik ürünler 

 Alternatif turizm türlerine ilginin artması 

 Özgünlüğünü korumuş yerlere, kültürlere ilginin 

artması, keşif amaçlı gezilerin çoğalması 

 Dünyada sağlık turizminin rağbet görmesi, termal 

su kaynaklarının tedavi, zindelik ve güzellik 

verici özelliklerinin keşfedilmesi 

 Büyük şehirlere yakınlık 

 Çeşitli doğa sporlarına olanakların bulunması 

 Çaygören barajı çevresindeki artan yerleşmelerin 

evsel ve hayvansal atıklarını barajı besleyen 

derelere bırakması baraj suyunda kirlenmelere 

neden olabilir. Bu durum doğal ortama zarar 

vereceği gibi göldeki canlıları ve tarım 

faaliyetlerini de olumsuz etkileyecektir. 

 Baraj gölü çevresinde ağaçların kesilmesi, yok 

edilmesi bölgede erozyon riski oluşturmaktadır. 

 Plansız gelişmenin uzun vadede ciddi sorunlara 

yol açma riskini taşıması 

 Tarihi ve kültürel varlıkların yeterince koruma 

altına alınamaması 

 Orijinal yapıdan uzaklaşarak yapılan restorasyon 

çalışmaları 

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 

 

Sındırgı ve çevresine yönelik yapılan SWOT analizi sonuçları incelendiğinde; destinasyon olarak 

pek çok güçlü yönlerinin olduğu görülmektedir. Bölgede var olan termal kaynaklar, baraj gölü, 
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bozulmamış doğal çevrenin sağladığı manzaralar ve eko turizm imkanları, orman ve bitki örtüsü 

ile birlikte yaban hayatı yaşam alanının varlığı gibi öne çıkan güçlü yönler farklı turizm türlerinin 

yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Destinasyonda pek çok turizm faaliyetinin 

geliştirilmesine olanak sağlayan bu güçlü yönler destinasyon için pek çok fırsatı da beraberinde 

getirmektedir. Bölgenin termal turizm ilan edilmiş olması, büyük kentlere yakın ve ulaşılabilir 

olması, özgün kültürün varlığı, organik ürünler ve yöresel lezzetler destinasyon için öne çıkan 

başlıca fırsatlar olarak ifade edilebilir. Tüm bu olumlu özellikler karşısında bölgenin bazı zayıf 

yönleri de bulunmaktadır. Özellikle turizm bilincinin oluşmamış olması, doğal ve kültürel 

unsurların turizme kazandırılamamış olması bunların başında gelmektedir. Destinasyon için var 

olan veya ortaya çıkması muhtemel bazı tehditler de bulunmaktadır. Doğal ve kültürel 

ortamların iyi korunamaması, bazı değerlerin koruma altına alınmamış olması ve restorasyon 

çalışmalarında gerçeğinden uzaklaşılması riski oluşturduğu söylenebilir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde turizm anlayışı geleneksel kitle turizmi anlayışından uzaklaşmakta turist profili 

değişmekte ve yeni turizm türleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişim ile birlikte doğal ve kültürel 

alanlara yönelik ilgi de artmaktadır. Türkiye coğrafi ve kültürel açıdan zengin destinasyonlara 

sahip bir ülkedir. Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesi de bu açıdan önemli bir destinasyon 

konumundadır. Sındırgı ilçesi ve çevresi her ne kadar tarım alanında öne çıkan bir bölge olsa da 

sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin son yıllarda fark edilmesi ve ilgi görmeye 

başlaması ilçenin turizm alanında da gelişebileceğini göstermiştir. Nitekim bu konuda çeşitli 

yatırımların yapıldığı, somut adımların atıldığı da görülmektedir. Sındırgı, Balıkesir’in turizm 

alanında öne çıkmış pek çok ilçesine göre daha az bilinse de sahip olduğu potansiyelin 

değerlendirilmesi ilçede turizmin tarımdan sonra ikinci önemli gelir kaynağı olabileceği ve 

ilçenin tanınırlığı artacağı düşünülmektedir. 2023 Turizm Stratejisinde bölgede termal turizm, 

sağlık turizmi ve kırsal turizmin geliştirilmesi planlandığı görülmektedir. Söz konusu gelişmeler 

bölgede bu tür turizm faaliyetlerine yönelik yatırımların yapılmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bölgede mevcut tarihi ve doğal kaynaklara yönelik düzenlenen tur programlarının yetersiz 

olduğu görülmektedir. Bölgede yer alan pek çok doğal alanın, tarihi ve kültürel değerin turizm 

amaçlı kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine kırsal turizm konusunda pek çok 

turizm faaliyeti yapılabilecek iken yerel halkın turizm konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmaması nedeni ile bu faaliyetler yapılamamaktadır. Bu nedenle yerel halkın turizm konusunda 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kırsal turizme, yerel kültürlere ve keşfedilmemiş yeni 

destinasyonlara olan ilginin her geçen gün arttığı düşünüldüğünde bölgede pek çok farklı kırsal 

turizm faaliyetlerinin yapılması durumunda ilginin ve talebin artacağı düşünülmektedir. 

Bölgeye yakın diğer ilçelerin deniz kum güneş turizmi için ayrı bir çekicilik oluşturması Sındırgı 

ilçesine olan talebi olumsuz etkileyen unsurlardan biri sayılabilir. Bu nedenle Sındırgı’nın 

yukarıda bahsedilen güçlü yönlerine ve fırsatlarına odaklanması ve bu doğrultuda bir gelişim 

stratejisi izlemesi yerinde olacaktır. 

Sındırgı’nın yavaş şehir (Cittaslow) niteliği kazanması, bu kimliğe sahip olması ilçede turizm 

faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağlayacağı gibi turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir turizm 

anlayışı içerisinde gelişerek tarihi ve doğal varlıkların zarar görmesi önlenmiş olacaktır. Ayrıca 

ilçenin marka imajı ve tanınırlığı üzerinde de önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 

Turizmin sağlıklı ve sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde gelişmesi için burada yaşayan yerel 

halkın da farkındalığının ve katılımının sağlanması gerekir (Alaeddinoğlu, 2008). Bölgede tarım 

faaliyetlerinin yaygın olarak yapılması kırsal turizm için pek çok olanaklar sağlamaktadır. Bu 
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noktada çeşitli faaliyetlerin organize edilmesi sonucu tarım ile turizm arasında bir bağ kurulmak 

sureti ile yöre halkı yetiştirdiği tarım ürünlerinden turistler aracılığı ile gelir elde etmesi 

sağlanabilir. Nitekim günümüzde organik tarımın önemi artmakta ve turistler tarafından ilgi 

görmektedir. 

Sürdürülebilir turizm anlayışı kapsamında ele alınan bu çalışmada ortaya çıkan bulgulardan yola 

çıkılarak bazı öneriler geliştirilmiştir. Bunlar; 

Sektöre yönelik öneriler 

 Bölgede yapılan tarım faaliyetleri turizm ile ilişkilendirilerek, küçük gruplar şeklinde 

organik tarım ürünlerine yönelik turlar düzenlenmeli, halkın gelir elde etmesi 

sağlanmalıdır. 

 Turistik ürün ve hizmetler hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın turizmden 

faydalanabilecekleri şekilde planlanmalı, geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

 Kırsal kesimlerdeki yöresel yemek kültürü şehir merkezine ve turistik mekânlara 

taşınmak sureti ile turistlere sunulmalıdır. 

Yerel yönetimlere yönelik öneriler 

 Sındırgı ve çevresinde turizmin sürdürülebilir anlayışı içerisinde geliştirilebilmesinin 

ve pazarlanmasının sağlanmasında kamu kurumları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler 

ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde ortak hareket etmelidir. Bun sağlamak 

adına bir turizm platformu kurulabilir. 

 Bölge halkında turizm bilincinin oluşmasının sağlanabilmesi için sivil toplum 

örgütlenmelerine ve çeşitli faaliyetlerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda yerel 

yönetimler ve sektör temsilcileri öncülük etmelidir. 

 Bölgedeki turizm faaliyetleri sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenerek doğal ve 

kültürel varlıklara zarar vermeden bölge ekonomisine ve yöre halkına katkı sunacak bir 

biçimde ele alınmalı, buna göre planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Çaygören Barajı çevresinde bitki örtüsünün zarar görmesine, yok edilmesine ve ağaçların 

kesilmesine fırsat verilmemeli, gerekli önlemler zamanında alınmalıdır. 

 Tarihi, kültürel, sanatsal, dinsel ve kültürel değerler koruma altına alınmalı, bu değerler 

konusunda halk bilinçlendirilmelidir. 

 Bölgede yürütülecek turizm projelerinin, turizm yapılanmalarının sosyo-ekonomik ve 

çevresel etkilerinin ne olacağı araştırılmalı ve buna göre uygulanmalıdır. 

 Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliğine fırsat verilmemeli, gerekli önlemler 

zamanında alınmalıdır. 

 Bölgede yer alan tarihi binalar koruma altına alınmalı, yapılan restorasyon 

çalışmalarında uzman görüşü alınmalı ve aslına uygun olarak yapılmalıdır. 

Araştırmacılara yönelik öneriler 

 Bölge içerisinde özellikle kırsal kesimlerde yöre halkının farklı yemek kültürleri 

bulunmaktadır. Bu yemekler gastronomik açıdan incelenmeli, unutulmaya yüz tutmuş 

lezzetler hem lüteratüre hem de uygulamaya kazandırılmalıdır.  

 Halı, kilim gibi çeşitli el sanatları araştırma konusu olarak ele alınmalıdır. 
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Öz 

Meslek Yüksekokulları (MYO) çeşitli sektörlere ara eleman 

yetiştirmede önemli işlevleri olan ve ön lisans seviyesinde 

eğitim veren üniversitelere bağlı 2 yıllık okullardır. Meslek 

Yüksek Okullarının son yıllarda il merkezleri dışında ilçe 

merkezlerine kadar yaygınlaşmış olmaları özellikle küçük 

yerleşim yerlerinde ve kırsal alanlarda yer alan kadınların 

mesleki eğitim almaları için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu 

olgu Türkiye’de mesleki eğitim alan kadınların sayısında 

önemli artışlara neden olmasına rağmen aynı artışın mesleki 

eğitim alan kadınların istihdamına yansımamaktadır. Oysa 

günümüzde ülkelerin gelişimi kadınların çalışma hayatına ne 

derece katıldıkları ile doğru orantılı gözükmektedir. Son 

yıllarda çalışma şartlarındaki iyileştirmelere rağmen henüz 

kadınların özel sektöre ait işletmelerde iş bulma veya çalışma 

hayatlarını sürdürmekte zorlandıkları genel bir kanı olarak 

kabul edilmektedir. Çalışmada mesleki eğitim alan kadınların 

başarı düzeyleri ile işgücüne katılımları arasında bir ilginin 

olup olmadığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu 

amaçla örneklem olarak Amasya Üniversitesi Amasya Meslek 

Yüksekokulunda yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik programlarında eğitim alan kadınlar alınmıştır. 

Çalışmada kadınların mezun olma oranının 2006 yılından 

sonra önemli oranda azaldığı ancak okuldan ayrılma oranının 

arttığı ortaya çıkmıştır. Mezun olan kadınların en yüksek 

istihdamı 2007 yılında gerçekleşir iken (%56.5) daha sonraki 

yıllarda düşerek 2011 yılında %34.1 olmuştur. Yine çalışmada 

kadınların mesleki eğitimdeki başarıları ile istihdama 

katılımları arasında bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Kadın, İstihdam, 

Başarı Durumu, Mesleki Eğitim. 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

Cilt.2, Sayı.4, 2018 

ss.41-56. 

DOI: 10.26677/tutad.2018. 40

Gönderilme tarihi: 28 Haziran 2018 

Kabul tarihi: 24 Ağustos 2018 

Önerilen Atıf: 

Baldıran, Ş. ve Şimşek, E. (2018). Meslek Yüksekokulundan Mezun Kadınların Okul Başarı 

Durumları İle Mezuniyet Sonrası Çalışma Durumlarının Karşılaştırılması: Amasya Meslek 

Yüksekokulu Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, Sayı.4, ss.41-56. 

mailto:baldiran@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6948-5902
mailto:ergun.simsek@amasya.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4216-820X


Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

42 

 

 
Comparison of School Achievement Status with Employment Status After School of 

Women Graduating from Vocational School: Amasya Vocational School Example 

 

 
Dr. Şerif BALDIRAN, Amasya University, Social Sciences Vocational School, Amasya, e-mail: 

baldiran@hotmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6948-5902 

 

Dr. Ergün ŞİMŞEK, Amasya University, Social Sciences Vocational School, Amasya, e-mail: 

ergun.simsek@amasya.edu.tr  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4216-820X 

 

 
Abstract 

Vocational Schools are the two-year colleges of universities 

with important functions and training at the associate degree 

level in order to train intermediate staff in various sectors. The 

fact that Vocational Schools have expanded to the district 

centers outside provincial centers in recent years has created 

new opportunities for vocational training of women, especially 

in small settlements and rural areas. However, in practice it 

seems that the same increase is not reflected in the employment 

of women receiving vocational training. Today, however, the 

development of countries seems to be directly proportional to 

the extent to which women have participated in their working 

lives. Despite improvements in working conditions in recent 

years, it is generally accepted that women have difficulty in 

finding employment or continuing their working life in private 

sector enterprises. In this study, it is aimed to determine 

whether there is an interest between the achievement levels of 

women receiving vocational training in work and their 

participation in the workforce. Within the scope of the study, 

women were taken in the programs of Tourism and Hotel 

Management, Accounting and Tax Applications, Office 

Management and Secretariat, which are located in Amasya 

Vocational School of Amasya University. In the study, the rate 

of female graduation decreased significantly after 2006, but the 

rate of leaving school increased. While the highest employment 

of women graduated being in 2007 (56.5%), fell in the following 

years, it was 34.1% in 2011. Again, in the study it was found 

that there was no relationship between women's achievement in 

vocational education and employment participation. 

 

Keywords: Vocational School, Women, Employment, Success 

Status, Vocational Training. 
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GİRİŞ 

Mesleki yükseköğretim iki yıllık meslek yüksekokulları ve dört yıllık mesleki ve teknik eğitim 

fakülteleri aracılığı ile yürütülmektedir. Meslek yüksekokulları ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri ise 

mesleki ve teknik ortaöğretimin öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. 

MYO’ları yeni üniversitelerinde kurulması ile birlikte her geçen gün sayıları ve bünyelerinde eğitim 

verilen program çeşitliliği artmaktadır. 

Osmanlı Devleti'nde modern anlamda Mesleki Teknik Eğitim kuruluşlarının izlerine 19. yy'ın ikinci 

yarısında rastlanabilir. 1864 yılında Rusçuk ve Sofya'da açılan Islahhâneler Mesleki Teknik Öğretim 

kurumlarının temeli sayılır (Semiz ve Kuş, 2004: 272). Yine Mithat Paşa tarafından 1865'te Rusçuk'ta 

öksüz kızlar için açılan Islahhane Kız Sanat Okullarının öncüsüdür. 1868 yılında İstanbul'da açılan 

İstanbul Sanayi Mektebi ise hiref (sanatlar), sanayi, demircilik, dökmecilik, makinecilik, mimarlık, her 

türlü maden imalatı gibi derslerin bulunduğu müfredatla eğitime başlayan ilk modern sanat okuludur 

(Akyüz, 2014: 116, Şahin ve Fındık, 2008:66).  

Cumhuriyet sonrası Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Mesleki Teknik Eğitimin daha modern bir 

yapıya kavuşturulması için 1931 yılında malî ve yönetimi bölgeye dahil illerce karşılanmak üzere, 

birer sanat okulu faaliyete geçirilmiştir (Şahin ve Fındık, 2008). Böylece, sanat okulları "Bölge Sanat 

Okulları" haline getirilmiştir Mesleki eğitimin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için ise 1933 

yılında Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. (Şahin ve Fındık, 2008).  

1942 yılında başlatılan planlı çalışmalar neticesinde mesleki ve teknik öğretim kurumları günümüze 

kadar büyük gelişmeler göstermiştir. VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda, ileri teknoloji geliştirilmesi, 

üretimi ve kullanımında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemine 

değinilmiş bu amaçla orta ve yükseköğretimde meslekî ve teknik eğitime önem verilmesi 

öngörülmüştür (Şahin, Okay ve Özdemir, 2007: 1018-1021). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında ise 

meslek yüksekokulları ve mesleki orta öğretim kurumlarının program bütünlüğünü sağlamaya 

yönelik kararlar alınmıştır (Kazu ve Demirli, 2002: 155-156). 

Türkiye’de yükseköğretim, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK) ile 

akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir (YÖK, 2016: 3). Çıkartılan 

kanun ile tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurumu çatısı altında toplanmıştır (Akyurt, 

2009). Bu düzenleme sonucunda akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine 

dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. 

Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü 

kapsamaktadır (Akyurt, 2009). Yükseköğrenimde Mesleki Teknik Eğitim iki yıllık Meslek 

Yüksekokulları ve dört yıllık mesleki ve teknik eğitim fakülteleri aracılığıyla yürütülmektedir. 

Yükseköğretim Kanunu’na göre; Meslek Yüksekokulları belirli mesleklere yönelik ara insan gücü 

yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumu 

statüsündedir. MYO’ların ana amacı sanayinin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünü 

yetiştirmekte ve mezunları tekniker ve meslek elemanı unvanı almaktadırlar. 

MYO 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3. maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara insan 

gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” 

biçiminde tanımlanmıştır. Meslek yüksekokullarının temel amacı ise belli mesleklere yönelik olarak 

nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. Bununla birlikte meslek yüksekokullarının, öğretim 

elemanlarının yapmış olduğu bilimsel araştırmalar yoluyla bilgiyi üreterek yayma konusunda 

toplumsal ve bölgesel olarak lider olma gibi amaçları da bulunmaktadır (Yücebaş, Alkan, Atasagun ve 

Egeli, 2013). 
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Tablo 1: Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Sayısı 

Statü MYO Sayısı  (%) 

Devlet Üniversiteleri 854 89,42 

Vakıf Üniversiteleri 93 9,74 

Vakıf MYO 8 0,84 

Toplam 955 100 

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ 

Meslek Yüksekokullarının sayısı her geçen gün artmaktadır. 2014 yılı rakamlarına göre Türkiye'de 955 

Meslek Yüksekokulu'nda 1.753.133 öğrenci eğitim görmekte ve 8.000’in üzerinde öğretim elemanı 

görev yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil üniversitelerde okuyan toplam 

5.449.961 öğrencinin %32,1’ i meslek yüksek okullarında okumaktadır (YOK, 2014). Tablo 1’de 

Türkiye’de Meslek yüksekokulu sayısı ve oranları gösterilmektedir. Buna göre MYO’ların %89,42’si 

devlet üniversitelerinde yer alırken geri kalan kısım ise vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek 

yüksekokullarında bulunmaktadır. 

 

Türkiye'de Kadın Eğitimi, Kadının Mesleki Eğitim ve İstihdamdaki Yeri 

Günümüzde gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden birisi uluslararası piyasalarda rekabet 

üstünlüğünü yakalamak amacıyla bir yandan sahip oldukları kaynakları arttırırken diğer yandan da 

mevcut kaynakların niteliklerini iyileştirmektir. Bu kaynaklar içerisinde en önemli olanı da beşeri 

sermayedir. Üretimin ve verimliliğin dolayısıyla rekabetin arttırılabilmesi için beşeri sermayenin bir 

yandan üretime katılımını sağlayacak düzenlemeler getirilirken diğer yandan da sahip olunan bilgi ve 

becerilerinin yani kısaca eğitiminin arttırılması gerekmektedir.  

Bilimsel ve teknolojik değişimlere bağlı olarak hemen her sektörde yer alan işlerin niteliklerinde 

değişiklikler meydana gelmektedir. Endüstri toplumlarında istihdamı genellikle erkekler 

oluştururken bilgi toplumlarında yeni mesleklerin pek çoğu artık kadınlar tarafından 

gerçekleştirilebilir hale gelmektedir. Ancak yine de dünyanın birçok ülkesinde kadınlar, toplumsal 

üretimin dışında kalmakta ve istihdama daha düşük düzeyde katılmaktadırlar. Diğer yandan ise 

mevcut işgücü yapısına bakıldığında kadın işgücü erkelerle kıyaslandığında daha vasıfsız bir yapıda 

görülmektedir. Bunun nedenlerini, kadınlara eğitiminde tanınan fırsat eşitlik oranında, kadınlara 

dönük toplumsal önyargılarda ve uygulanan istihdam politikalarında aramak uygun olacaktır.  

Meslek Yüksekokulları (MYO) çeşitli sektörlere ara eleman yetiştirmede önemli işlevleri olan ve 

önlisans seviyesinde eğitim veren üniversitelere bağlı 2 yıllık okullardır. Meslek Yüksek Okullarının 

son yıllarda il merkezleri dışında ilçe merkezlerine kadar yaygınlaşmış olmaları özellikle küçük 

yerleşim yerlerinde ve kırsal alanlarda yer alan kadınların mesleki eğitim almaları için yeni fırsatlar 

yaratmaktadır. Bu olgu Türkiye’de mesleki eğitim alan kadınların sayısında önemli artışlara neden 

olmaktadır. Ancak uygulamada aynı artışın mesleki eğitim alan kadınların istihdamına yansımadığı 

ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni kadınların çalışma koşulları olarak görülmektedir. Son 

yıllarda çalışma şartlarındaki iyileştirmelere rağmen hala kadınların özel sektöre ait işletmelerde 

çalışmada zorlandıkları ve belirli bir süre sonra işten ayrıldıkları genel bir kanı olarak kabul 

edilmektedir.  

Araştırmada MYO’larında eğitim alan kadınların aldıkları eğitimleri ile iş bulmada, işte kalmada ve 

çalışma hayatında ne tür sorunlarla karşılaştıkları ve bunun son on yıl içinde nasıl bir değişim 

gösterdiğinin incelenmiştir. Araştırmanın evrenini MYO’larının Turizm ve Otel İşletmeciliği, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik programları 

oluşturmaktadır. Bu programların seçilmesinin nedeni programların ülkemizde birçok MYO 

bünyesinde uzun süredir eğitim vermesi ve kadın sayısının da bu programlarda yüksek olmasıdır.  
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Araştırmada 10 yıllık bir zaman dilimi ele alınmıştır. Böylece mesleki eğitim alan kadınların istihdama 

geçiş ve istihdam da kalmalarını etkileyen unsurlarında zaman içinde bir değişimin olup olmadığının 

incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma da örneklem olarak Amasya Meslek Yüksekokulu Turizm ve 

Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programları 

seçilmiştir.  

Araştırmada gerekli olan verilerin toplanmasında öğrencilerin okulda bulanan iletişim bilgilerinden 

yola çıkılarak bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket ile Amasya MYO’dan mezun kadınların 

mevcut istihdam durumları, iş bulmada ve işte kalmada karşılaştıkları sorunlar, aldıkları mesleki 

eğitilme ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarının analizlerinin yapılması 

sonucunda ise Amasya Meslek Yüksekokulundan on yıl içinde mezun olan kadınların istihdam 

olanaklarına ulaşmada karşılaştıkları sorunlar ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar genelde kadınlara 

dönük mesleki eğitim ve kadına dönük çalışma alanlarının iyileştirilmesi için geliştirilecek politikalara 

yol gösterici olurken aynı zamanda ise Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu açısından da 

kurumsal olarak bir öz değerlendirme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.  

MYO’ları çeşitli sektörler için ara elemanı yetiştirmek amacıyla üniversitelerde yaygın olarak ön lisans 

düzeyinde eğitim vermektedirler. Son yıllarda üniversitelerin yaygınlaşması ile hemen hemen bütün 

ilçelerde MYO’ları açılmakta ve özellikle kadınların yükseköğretim almalar için önemli fırsatlar 

yaratmaktadır. MYO’ları özellikle kırsal alanlardan büyük şehirlere üniversite eğitimi için gidemeyen 

veya aileleri tarafından gönderilmeyen kadınlara lise sonrası mesleki eğitim almalarında önemli 

fırsatlar yaratmaktadır. Ancak çalışma olanaklarının kısıtlı olduğu bu bölgelerde okul sonrası iş 

bulmak ise neredeyse imkânsız gözükmektedir. Bu durum MYO’ları kadınlar için yükseköğrenime 

geçişte kolaylık sağlarken aynı derecede işe geçmede ise sorunun kaynağı olabilmektedir. Bu açıdan 

araştırma, kadınların mesleki eğitim almaları ve özellikle iş bulmalarında ne tür engellerle karşı 

karşıya olduklarını ortaya koyması açısından önemli olacaktır. 

MYO’larındaki eğitim kalitesinin ölçülmesi ve verilen eğitimlerin nedenli toplumsal ve sektörel 

beklentileri karşıladığı konusu, meslek yüksekokulları açısından hep merak edilen ve tartışılan 

konulardan birini oluşturmaktadır. Bu açıdan araştırma sonucu, kadınlar özelinde bu soruların 

cevabının verilmesine de yardımcı olacaktır. MYO’ları okul-işletme, okul-sanayi iş birlikteliği 

gerektiren eğitim kurumları olarak ön plana çıkmaktadırlar. Okulların büyük kısmında staj 

uygulamaları yapılmakta ve özellikle kadın öğrencilerin staj sonrası, eğitimlere bakış açılarında 

olumsuz bir etkilenme gözlenmektedir. Burada en önemli etkinin, işletme sahipleri veya çalışanların 

yeni stajyer kadınlara karşı yaklaşımlarının olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan araştırmada 

işletmelerde eğitim sürecinde veya okul sonrası ilk iş deneyimlerinde kadınlara yaklaşımların 

açıklanabilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle okul sektör iş birlikteliğinin geliştirilmesi açısından 

bu durum büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla araştırma, MYO’larında eğitim alan kadınların ilk iş 

deneyimlerinde ne tür yaklaşımlarla karşılaştıklarını ve bu durumun kadınların işe bakış açılarını 

nasıl etkilediğini ortaya koyması açısından önemli olmaktadır. 

Bu açıdan çalışmada son on yıl içinde MYO’larının Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarında eğitim alan kadınların okullarını bitirme, 

işe başlama, iş hayatındaki süreklilikleri ve karşılaştıkları sorunlar araştırılmaktadır. Araştırma ile bu 

alanlarda eğitim alan kadınların aldıkları eğitimlerle ilgili olarak iş bulma ve işte kalmada ne tür 

güçlüklerle karşılaşılacağı ortaya konulmaktadır. Elde edilen veriler ise gelecekte mesleki eğitim 

alacak kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için alınacak tedbirler ve politikaların 

geliştirilmesine katkı yapması beklenmektedir. 

 

BULGULAR  

Çalışmada veri toplama ve bulguların analizi iki aşamalı olarak yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi arşiv 

kayıtlarından Amasya Meslek Yüksekokulu’nun dört programına kayıt yaptıran kadınların 
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mezuniyetleri, okuldan kayıtlarının silinmesi ve halen öğrenciliklerini devam ettirme durumlarının 

analiz edilmesi ve ikinci aşamada ise 2002-2011 yılları arasında Amasya Meslek Yüksekokulu’na kayıt 

yaptırmış kadınların mevcut çalışma durumlarının SGK kayıtlarına göre analizinden oluşmaktadır. 

Okul Arşiv Kayıtlarına Göre Öğrenci Başarı Durumu 

Çalışmanın bu kısmında, Amasya Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran kadınların oranı, kayıt 

yaptıran kadınların ne kadarının okulu başarı ile bitirdikleri, benzer oranların erkeklerde nasıl 

gerçekleştiği, kadınlar ile erkeklerin karşılaştırılmasının yapılması, aralarında farklılığın olup 

olmadığı, farklılık var ise bu farklılığın anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. 

Araştırmanın örneklemesi yapılırken olasılıksız örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada meslek 

yüksekokullarından çeşitli örneklem yöntemleri ile bir örneklem grubu oluşturmak yerine, uygun 

deneklere daha kolay ulaşabilme ve deneklerin hazır bulunuşlarını artırmak amacıyla deneklerin 

belirli özellikleri dikkate alınarak örneklem oluşturulması yoluna gidilmiştir. Buna göre, araştırmanın 

örneklem grubunu Amasya Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarında 2002–2003 / 2011–2012 yılları 

arasında eğitim alan kadınlar oluşturmaktadır. 

Kadın Öğrencilerin Başarı Durumları 

Amasya Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için 1975–1976 

eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitime başlayan iki yıllık ön lisans 

eğitimi veren bir yüksekokuldur. 1982 yılında ise 2547 Sayılı Kanunla yükseköğretim kurumları 

arasına alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ve 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte 

de Amasya Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Daha sonra ise 12.07.2012 tarihli Yükseköğretim Kurul 

kararıyla Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler olarak iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 

Hali hazırda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak devam eden okul bünyesinde, Turizm ve 

Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

programları yanında Aşçılık, Reklâmcılık, Dış Ticaret ve Halkala İlişkiler gibi bölümlerde mesleki 

eğitimler verilmektedir. Amasya Meslek Yüksekokulunda araştırma konusuna giren Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

programlarında 20 yıldan fazla süredir normal ve ikili eğitim verilmektedir. Tablo 2’de Amasya 

Meslek Yüksekokulu'na 2002–2012 yılları arasında söz konusu dört programa kayıt yaptıran kadın 

sayısı verilmektedir. 

10 yıl içinde Amasya Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan kadınlarla ilgili arşiv bilgilerine dayalı 

yapılan analize bakıldığında, Amasya Meslek Yüksekokulunun dört programına kayıt yaptıran kadın 

sayısı toplam 1372’dir.  Bu sayının yılara göre dağılımı ise 2002 yılında 109, 2003 yılında 105, 2004 

yılında 126, 2005 yılında 133, 2006 yılında 123, 2007 yılında 138, 2008 yılında 138, 2009 yılında 114, 

2010 yılında 128, 2011 yılında 138 ve 2012 yılında ise 120 olduğu gözükmektedir. 

Çalışmada Amasya Meslek Yüksekokulu (AMYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarında 10 yıl içinde kayıt yaptıran ve 

eğitim alan kadınların okulu bitirme durumları Tablo 3’de gösterilmektedir 

Kadınların okuldan mezun olma durumlarına bakıldığında 2002 yılı girişli kadınların %67’si mezun 

olurken, %36’sının ise okuldan ya kaydının silindiği ya da kendi isteği ile okuldan ayrıldığı 

gözükmektedir. 2003 yılı girişli öğrencilerin %51’i mezun olur iken, %48’inin ise okuldan ya kaydı 

silinmiş ya da kendi istekleri ile okuldan ayrılmışlardır. 10 yıllık süreç içerisinde okuldan ayrılma en 

yüksek %48 oranıyla 2003 yılında görülmüştür. Mezuniyet oranının en yüksek olduğu yıl %81'lik oran 

ile 2006 yılı olmuştur.  
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Tablo 2: 2002–2012 Yılları Arasında Yıl ve Program Bazında Kadın Öğrencilerin Sayısı 

Bölüm /Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPL 

Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı 

Programı 28 34 51 48 44 56 53 37 42 49 37 479 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 21 26 17 18 17 20 34 35 38 45 43 314 

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 

Programı 39 27 42 40 31 30 23 27 35 31 22 347 

Pazarlama 

Programı 21 18 16 27 31 32 28 15 13 13 18 232 

Toplam 109 105 126 133 123 138 138 114 128 138 120 1372 

 

Tablo 2: 2002–2012 Yılları Arasında AMYO'luna Kayıt Yaptıran Kadınların Başarı Durumları 

Kayıt Yılı Kayıt Yaptıran 

Kadın Sayısı  

Mezun Kadınların Okuldan Ayrılan / 

Kaydı Silinen Kadın 

Halen 

Öğrenciliği 

Devam Eden Sayısı % Sayısı % 

2002 109 67 61 39 36 3 

2003 105 54 51 50 48 1 

2004 126 95 75 26 21 5 

2005 133 99 74 34 26 0 

2006 123 100 81 20 16 3 

2007 138 93 67 30 22 15 

2008 138 102 74 18 13 18 

2009 114 64 56 10 9 40 

2010 128 62 48 7 5 59 

2011 138 52 38 7 5 79 

2012 120 0 0 6 5 114 

TOPLAM 1372 788 57 247 18 337 

 

Amasya Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran kadınların okuldan ayrılma oranları 2007 yılına kadar 

yüksek iken daha sonraki yıllarda düşmüştür. Hatta 2010 yılından sonra %5 ile sabit bir oranda 

kalmıştır. Kadınların okuldan ayrılma nedenleriyle ilgili yeteri veri bulunmamaktadır. Ancak okuldan 

ayrılma oranlarının 2002-2006 yılları arasında yüksek olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenle 

konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması uygun olacaktır. Bu dönemde yükseköğrenimde 

okullaşma oranın düşük olmasından dolayı kadınların MYO’luna istemeyerek gelmesi olabilir ve bu 

yüzden meslek seçiminde yanlışlık yapmış olabilir. Bunun yanında 2006 yılı itibariyle her ile 

üniversite kurulması ile birlikte MYO gelen öğrencilerin daha uygun seçim yapması etki etmiş 

olabilir. Diğer yandan, 2010 yılından sonra öğrenim harçlarının kalkması, ders kaydı 

yaptırmayanların ders kayıtlarının silinmesinin ortadan kalkması gibi nedenler de kadınların okuldan 

ayrılma oranlarının azalmasında etkili olmuş olabilir.  
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Grafik 1: 2002–2011 Yılları Arasında AMYO'luna Kayıt Yaptıran Kadınların Başarı Grafiği 

 

Tablo 4’de 2002–2012 yılları arasında AMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve 

Vergi uygulamaları, Pazarlama ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına devam eden, mezun 

olan, kaydı silinen ve okuldan kendi isteği ile ayrılan kadın öğrencilerin sayısı gözükmektedir. 

Tablo 3: 2002–2012 Yılları Arasında Program Bazında Kadın Öğrencilerin Durumu 

  

Devam 

Eden 

Mezun 

Sayısı 

Mezun 

% 

Kaydı 

Silinen 

Okuldan 

Ayrılma% 
TOPLAM 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Programı 
96 312 65 71 15 479 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 128 122 39 64 20 314 

Pazarlama Programı 43 142 61 47 20 232 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı 
70 212 61 65 19 347 

TOPLAM 337 788 57 247 18 1372 

Mezun olan ve kaydı silinenlerin program bazında durumlarına bakıldığında en yüksek mezuniyet ve 

en düşük okul terk oranının Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında olduğu ve en düşük 

mezuniyet oranının ise Muhasebe programında olduğu gözükmektedir. Pazarlama ve Turizm 

programlarında ise mezuniyet ve okulu terk oranları birbirlerine yakın gerçekleşmiştir. Mezuniyet 

oranının neden Büro Yönetiminde daha yüksek olduğu ile ilgili tam olarak açıklayıcı bir bilginin 

olmamasına rağmen büyük oranda mezun kadınların Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek 

kamuda memur olma beklentilerinin yüksek olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. En 

düşük mezuniyet oranın Muhasebe programında olmasın nedenlerine dönük ise programın özelliği 

ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü okul terk oranlarına göre kıyaslandığında diğer 

programlardan farklı olmadığı gözükmektedir.  

 

Erkek Öğrencilerin Başarı Durumları 

2002–2012 yılları arasında Amasya Meslek Yüksekokulunun dört programında 1915 erkek ve 1372 

kadın eğitim almıştır. Tablo 5’de erkeklerin başarı durumları verilmiştir. Erkeklerin 2002 yılında 

mezuniyet oranı %49 iken 2005 yılında %55 ile en yüksek orana ulaşmıştır. Mezun olan erkek 

öğrencilerin yıllar itibarı ile eğilimine bakılırsa bir dalgalanma görülse de genelde mezuniyet 

oranlarının gittikçe azaldığı söylenebilir. Kaydı silinen veya okuldan ayrılan erkek öğrenci oranına 

bakıldığında 2002 yılında %49 iken, 2003 yılında maksimum seviye olan %51’e ulaşmış ve takip eden 

yıllarda azalma trendi göstermiştir. 2002-2012 yılları arasında okuldan mezun olanların oranı toplam 

öğrencilerin %41’i iken, okuldan ayrılma oranı da aynı dönemde %37 olarak gerçekleşmiştir. 

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de mezun olma oranı ve okuldan ayrılma oranı yıllar itibarı ile 

azalırken, kayıt silinmesinin ortadan kalkması, öğrenci harçlarının ortadan kalkması nedeniyle 

öğrenciliği devam eden öğrenci sayısı da yıllar itibarı ile artmaktadır.  
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Tablo 5: 2002–2012 Yılları Arasında AMYO'luna Kayıt Yaptıran Erkeklerin Başarı Durumları 

Kayıt Yılı Kayıt Yaptıran 

Erkek Sayısı  

Mezun Erkekler Okuldan Ayrılan / 

Kaydı Silinen 

Erkek 

Halen 

Öğrenciliği 

Devam Eden 

Sayısı % Sayısı % 

2002 207 102 49 102 49 3 

2003 163 76 47 83 51 4 

2004 177 91 51 83 47 3 

2005 174 95 55 76 44 3 

2006 196 102 52 87 44 7 

2007 167 82 49 71 43 14 

2008 179 93 52 67 37 19 

2009 187 71 38 54 29 62 

2010 156 39 25 38 24 79 

2011 150 29 19 24 16 97 

2012 159 0 0 23 14 136 

TOPLAM 1915 780 41 708 37 427 

Grafik 2’de 2002–2011 Yılları arasında Amasya Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran erkeklerin 

başarı durumu gösterilmektedir. 2002 yıl girişli erkek öğrencilerin yarısı mezun olurken yarısının da 

okuldan ayrılmış olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 2 : 2002–2011 Yılları Arasında AMYO'luna Kayıt Yaptıran Erkeklerin  

                    Başarı Durum Grafiği  

 

 

Erkek ve Kadın Öğrencileri Başarı Durumlarının Karşılaştırılması 

2002–2012 döneminde kadınların mezuniyet oranı %57 iken erkeklerin mezuniyet oranı ise %41 

olduğu gözükmektedir. Aynı dönemde okuldan ayrılan veya kaydı silinen erkeklerin oranı %37 iken 

kadınlarda bu oran %18 olarak gözükmektedir. Buna göre eğitim alan kadınlarla erkekler 

kıyaslandığında kadınların daha başarılı olduğu anlaşılmaktadır.  

Grafik 3'de görüldüğü üzere kadınların mesleki eğitimde daha başarılı ve yine okuldan terk 

oranlarının daha düşük olmasından dolayı sorumluluklarına daha fazla sahip çıktıkları söylenebilir. 

Bu durumdan kadınlara şans verildiğinde bu şansı daha iyi kullanabildikleri sonucu çıkarılabilir. 
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Grafik 3 : 2002–2012 Yılları Arasında Kadın ve Erkek Öğrencilerin Okul Başarı Durum 

Grafiği 

 

Meslek Yüksekokulu Mezun Kadınların SGK Kayıtlarına Göre Çalışma Durumları 

Kayıt dışı istihdam; hem kamu, hem özel sektörde, hem de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde kendi 

adına ya da ücretli olarak çalışan ve faaliyetleri kamu kayıtlarına ve istatistiklere yansımayan ve de 

istatistiksel olarak tam hesaplanamayan istihdam şekillerinin bütünüdür (Yereli ve Karadeniz, 2004). 

Kayıt dışı ekonomi ile bağlantılı olan kayıt dışı istihdam, günümüzde tüm ülkelerin en önemli 

ekonomik ve sosyal sorunlarından birisidir. Kayıt dışı çalışma sorunu özelliklede kadın çalışanlar 

arasında daha yaygın karşılaşılmaktadır.  

Türkiye’deki sosyo-kültürel faktörler, yani toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve bu iş bölümü 

üzerinde şekillenen toplumsal cinsiyet rolleri kadınların ev işleri ve çocuk bakımından sorumlu 

görülmesi nedeniyle işgücü piyasasına çıkmasını, iş aramasını büyük ölçüde engellemektedir. 

(Toksöz, 2007). Özellikle kadının aile içinde ücretsiz işçi olarak görülmesi kadınların çoğunlukla kayıt 

dışı çalışmasına neden olmaktadır.  

Daha çok eğitim seviyesi düşük kadın çalışanlarda görülen kayıt dışı çalışma durumu MYO 

mezunlarında ne oranda olduğu ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmamanın bu aşamasında 

MYO mezunu kadınlarda kayıtlı çalışan oranı tespit etmek için SGK kayıtlarına incelenmiştir. 

Meslek Yüksekokulundan Mezun Kadınların Mevcut Çalışma Durumları 

Amasya Meslek Yüksekokulundan son on yıl içinde mezun olmuş kadınların 12-30 Eylül 2014 

tarihleri arasında mevcut çalışma durumları SGK kayıtlarından kontrol edilmiştir. Bunun için SGK 

Amasya İl müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmalar sonucunda kurum elemanları tarafından kayıtlar 

tek tek kontrol edilmiş ve okuldan mezun kadınların mevcut çalışma durumları tespit edilmiştir. 

Bunun için 2002-2011 yılları arasında Amasya Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptırmış ve 2014 Haziran 

ayı itibarı ile mezun olmuş 769 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kayıtlı bir işte hali hazırda 

çalışan kadınların durumu “Çalışıyor” veya “Çalışmıyor” olarak tespit edilmiştir (Tablo 6).  

Çalışmada kayıt dışı çalışan kadınlar veya sezonluk olarak çalıştığı için o sürede işte olmayan 

kadınların çalışma durumları çalışmada yer almamaktadır. Çalışmada, mezun kadınların Eylül 2014 

ayındaki kayıtları incelenmiş olup, kayıtların incelendiği andaki çalışma durumları ele alınmıştır. 

Daha önceden çalışıp çalışmadığı veya çalışma sürelerinin ne olduğu tespit edilememiştir.  

Elde edilen verilere bağlı olarak kadınların mevcut çalışma durumlarına bakıldığında 769 mezun 

kadından 397 tanesinin çalışmadığı ve 372 kadının ise Eylül 2014 itibari ile kayıtlı bir işte çalıştığı 

tespit edilmiştir. Buna göre Tablo 6 ve Grafik 4’de görüldüğü gibi son on yıl içinde Amasya Meslek 

Yüksekokulundan mezun kadınların %51,6’sının çalışmadığı ve %48,4’nün ise Eylül 2014 itibari ile 

kayıtlı bir işte çalıştığı tespit edilmiştir. Buna göre MYO’lundan son on yıl içinde mezun kadınların 

yarısından biraz fazlası kayıtlı bir işte çalışırken yarısına yakın bir kısmının ise ya çalışmadığı veya 

kayıt dışı çalıştığı anlaşılmaktadır.  
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Tablo 4: Mezun Kadınların SGK kayıtlarına Göre 

Mevcut Çalışma Durumları 

Grafik 4: Mezun Kadınların SGK Kayıtlarına 

Göre Mevcut Çalışma Durum Grafiği 
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Meslek Yüksekokuluna Kayıt Olunan Yıl Bazında Mevcut Çalışma Durumları 

Zaman içinde ekonomik unsurlar, soysa kültürel yapıyı ve toplumun çeşitli katmanlarının istihdama 

katılma durumlarında değişikliklere neden olabilmektedir. Meslek yüksekokullarına gelen öğrenci 

kaynaklarında son on yıl içinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle Türkiye’de 2006 yılından 

itibaren yeni üniversitelerin açılması ve MYO’larının küçük ilçe ve beldelere kadar yaygınlaştırılması 

MYO gelen öğrencilerin profillerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Özellikle MYO’larında 

sınavsız geçişle birlikte küçük yerleşim yerlerinden daha fazla kadının MYO’larına gitmelerine katkı 

yapmıştır. Ancak bu durumun MYO mezun kadınların istihdama katılmalarına etkisi tam olarak 

bilinememektedir. Tablo 7’de MYO’larına 2002-2012 yılları arasında kayıt yaptıran kadınların 

sayısında çok fazla bir farklılık olmadığı gözükmektedir. Çalışmada bu yıllarda kayıt yaptıran 

kadınların istihdama katılma oranlarında bir farklılık olup olmadığının ortaya konulması uygun 

olacaktır. 

Tablo 7 : AMYO’dan Mezun  Kadınların Kayıt Olduğu Yıl Bazında SGK Kayıtlarına Göre Mevcut Çalışma 

Durumları 

Meslek 

Yüksekokuluna Kayıt 

Yaptırdığı Yıl 

Mevcut Çalışma Durumu 
TOPLAM 

Çalışmıyor Çalışıyor 

Kadın 

Sayısı 
(%) 

Kadın 

Sayısı 
( %) 

Kadın 

Sayısı 
(%) 

2002 36 53.7 31 46.3 67 100.0 

2003 25 46.3 29 53.7 54 100.0 

2004 46 48.4 49 51.6 95 100.0 

2005 48 48.5 51 51.5 99 100.0 

2006 55 55.0 45 45.0 100 100.0 

2007 40 43.5 52 56.5 92 100.0 

2008 55 54.5 46 45.5 101 100.0 

2009 38 61.3 24 38.7 62 100.0 

2010 27 46.6 31 53.4 58 100.0 

2011 27 65.9 14 34.1 41 100.0 

TOPLAM 397 51.6 372 48.4 769 100.0 

Çalışmada kadınların okula kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle çalışma durumlarına bakılmış olup elde 

edilen veriler Tablo 7’de özetlenmiştir. Buna göre okula kayıt yaptırma yılına göre bakıldığından en 

yüksek istihdam oranı %56,6 ile 2007 yılında ve en düşük istihdamın ise %34,1 ile 2011 yılında okula 

kayıt yaptıran kadınlarda olduğu gözükmektedir.  

Buna karşın Grafik 5’e bakıldığına en yüksek mezun kadın sayısı ise 2004 ila 2008 yılları arasında 

kayıt yaptıran kadınlarda olduğu gözükmektedir. Yine çalışan kadın sayısının en yüksek olduğu 

yıllar ise 2003, 2004, 2005, 2007 ve 2010 yıllarında okula kayıt yaptıran kadın mezunlarda olduğu 

gözükmektedir. Bu dönem kadın öğrencilerinde mevcut çalışma oranları %50’nin üstünde oldukları 
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gözükmektedir. Bu öğrencilerin ise mezuniyet dönemleri 2005, 2006, 2007 ve 2012 yıllarına denk 

gelmektedir. Bu dönemlerde giriş öğrenci olan kadınların daha fazla çalışmasında o dönemde 

ekonomide meydana gelen yüksek büyüme oranları etkili olabilir. Ancak bu durumun açıklanması 

için bu dönemle ilgili daha fazla araştırma yapılması uygun olacaktır.  

 

Grafik 5 : Amasya Meslek Yüksekokulundan Mezun Olan Kadınların Kayıt Olduğu Yıl Bazında SGK 

Kayıtlarına Göre Mevcut Çalışma Durumları 
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Mezunların Bölüm Bazında Mevcut Çalışma Durumları 

Çalışma kapsamından dört farklı program ele alınmaktadır. Bu programların diğerleri ile 

kıyaslandığında kadınların iş bulmalarında bir farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

program bazında mevcut çalışma durumları ortaya konulmuştur. 

Tablo 8’de Amasya Meslek Yüksekokulundan mezun olan kadınların bölüm bazında SGK kayıtlarına 

göre mevcut çalışma durumları verilmiştir. Buna göre en yüksek mezun kadın sayısı 309 mezun ile 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında iken en az mezun ise 120 kadın ile Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programında olduğu gözükmektedir. Mevcut çalışma durumlarına bakıldığında ise 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun kadınların %56,4’nün çalıştığı, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programından mezun kadınların %50’sinin çalıştığı, Pazarlama programından mezun 

kadınların %44,1’nin çalıştığı ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik programından mezun kadınların ise 

%44,3’nün çalıştığı gözükmektedir. 

Grafik 6’de durum daha bariz bir şekilde görülmekte olup, en yüksek çalışma oranının %56,4 ile 

Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun kadınlarda olduğu, en düşük kadın çalışma 

oranının ise %44,1 ile Pazarlama programından mezun kadınlarda olduğu anlaşılmaktadır.  

Bütün bu sonuçlara göre,  ekonomik sektörler bazında bakıldığında turizm ve otel işletmeciliği 

programından mezun olan kadınların çalışma şanslarının daha yüksek, pazarlama programlarından 

mezun kadınların ise kayıtlı bir iş bulma şanslarının daha düşük olduğu sonucuna varılabilir. Bu olgu 

ekonomik gelişmeye bağlı olarak hizmetler sektöründeki büyümenin yarattığı istihdam açığının 

giderilmesi ile açıklansa da kesin bir karara varmak için daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu da 

açıktır. 
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Tablo 8: Amasya Meslek Yüksekokulundan Mezun Olan Kadınların Bölüm Bazında SGK Kayıtlarına 

Göre Mevcut Çalışma Durumları 

Mezun Olduğu Meslek 

Yüksekokulu Programı 

Mevcut Çalışma Durumu 
TOPLAM 

Çalışmıyor Çalışıyor 

Kadın 

Sayısı 
(%) 

Kadın 

Sayısı 
(%) 

Kadın 

Sayısı 
(%) 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 89 43.6 115 56.4 204 100.0 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

Pazarlama 76 55.9 60 44.1 136 100.0 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 172 55.7 137 44.3 309 100.0 

TOPLAM 397 51.6 372 48.4 769 100.0 

 

Grafik 6 : Amasya Meslek Yüksekokulundan Mezun Olan Kadınların Bölüm Bazında SGK 

Kayıtlarına Göre Mevcut Çalışma Durumları 
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Okul Başarı Durumu İle Çalışma Arasında İlişkinin İncelenmesi  

Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan mezun kadınların okulu bitirme sürelerine 

bakıldığında (Tablo 9) %50,7’sinin normal süresi olan 2 yıl içinde bitirdikleri gözükmektedir. Üç yıl 

içinde bitirenlerin oranı %25,2 iken dört yıl içinde bitirenlerin oranı ise %18,9 olmuştur. Tablo 9’da ve 

Grafik 7’de görüldüğü üzere %09’nun ise okulu normal süresinden önce bitirdikleri gözükmektedir. 

Ancak bu durum af öğrencilerine okul sistemi tarafından yeni öğrenci olarak gösterilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Okul başarısı ile çalışma arasında bir ilişkinin olup olmadığını test etmek amacıyla mezuniyet süresi 

ile çalışma durumları karşılaştırılmıştır. Bunun için mezun olmuş kadın öğrencilerin okuldan 

mezuniyet süreleri çıkarılmış ve daha sonra ise aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığına 

bakılmıştır. Ancak Tablo 10’da görüldüğü üzere okul bitirme süreleri ve mevcut çalışma durumları 

arasında ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Grafik 8’de görüldüğü üzere okulu 2 yıllık süre içinde bitiren kadınlardan çalışmayanların sayısı daha 

fazla durumdadır. Buna karşın 3 yılda bitirenlerin içinde çalışanların sayısının daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak bu kadar bilgi ile okul bitirme süreleri ile çalışma arasında doğrudan bir 

ilişkinin varlığından bahsedilemez. Bu alanda daha fazla çalışmanın yapılması uygun olacaktır. 

Bunun yanında kadınların çalışmasında ve işte kalmasında okul başarısı dışında daha farklı 

faktörlerinde etkili olduğu aşikardır. 
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Tablo 5 : Okul Bitirme Süreleri Grafik 73: Okul Bitirme Süreleri  
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Tablo 60:  Okul başarısı İle Çalışma Durumları 

Arasındaki İlişki 

Grafik 84 : Okul başarısı İle Çalışma Durumları 

Arasındaki İlişki 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye’de nüfusun cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında kadın ve erkek oranının hemen 

hemen bir birine eşit olduğu görülmektedir. Ancak, kadın ve erkeklerin istihdam ve eğitim 

içerisindeki paylarında aynı eşitliği görmek mümkün değildir. Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarda 

uygulanan çeşitli teşvik politikaları ve kampanyalarla kadınların eğitimi konusunda büyük bir yol kat 

edilmiş olup bunun sonucunda sadece ilkokul mezuniyeti ile sınırlı olan kadınlardaki okullaşma 

oranının günümüzde yükseköğretimde erkekleri geçtiği söylenebilir. Ancak mesleki eğitimde önemli 

bir yeri olan meslek yüksekokullarında kadın sayısının azalması ise düşündürücüdür. Eğitimde 

cinsiyetler arasındaki eşitsizliği giderici yöndeki önemli kazanımlara bakarak kadınların istihdamdaki 

payının da artacağı düşünülebilir. Ancak istihdam verilerine bakıldığında kadınların eğitimdeki 

kazanımlarının aynı şekilde istihdama katılmalarına yansımadığı görülmektedir. Türkiye’de 

kadınların istihdam içindeki payı 2000 – 2013 yılları arasında artmış olmasına rağmen %28,7 oranı ile 

OECD ülkeleri arasında hala en düşük düzeydedir. İstihdam içerisinde kadınların payının düşük 

olmasının nedenleri arasında, toplumdaki değer yargıları, kırdan kente göç neticesinde kadının 

istihdam dışına itilmesi ve çalışan kadının ailevi sorumlukları nedeniyle işten ayrılması sayılabilir. 

Çalışmada MYO’larında eğitim alan kadınların aldıkları eğitimleri ile iş bulmada, işte kalmada ve 

çalışma hayatında ne tür sorunlarla karşılaştıkları ve bunun son on yıl içinde nasıl bir değişim 

gösterdiğinin incelenmesi yapılmıştır. Bunun için Amasya Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

programlarında 2002–2003/2011–2012 yılları arasında eğitim alan kadınlar hedef grup olarak 

seçilmiştir. Hedef grupla ilgili ilk olarak 10 yıl içinde Amasya Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan 

kadınlarla ilgili arşiv bilgilerine dayalı bir analiz yapılmış, SGK kayıtlarından mezunların mevcut 

çalışma durumları test edilmiş ve on yıl içinde AMYO'lunda eğitim almış kadınlara bir anket 

uygulanmıştır. 



Şerif BALDIRAN ve Ergün ŞİMŞEK 

55 

 

Amasya Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan kadınlarla ilgili arşiv bilgilerine dayalı yapılan analize 

bakıldığında, ilgili programlara kayıt yaptıran erkeklerin sayısı kadınların sayısından daha fazladır. 

Ancak mezun oranı kadınlarda daha yüksek olmuştur. Böylesi tezat bir durumun oluşmasının nedeni 

okuldan ayrılma ve terk oranının kadınlarda daha düşük olması, kadınların erkeklere nazaran daha 

başarılı olmaları ve daha fazla sorumluluk sahibi olmalarıdır denilebilir.  

Amasya Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan kadınların Eylül 2014 yılı itibarı ile çalışıp 

çalışmadıkları SGK kayıtlarından tespit edilmiştir. Buna göre, kadınların %51,6’sı aktif bir işte 

çalışırken, %48,4’ü ise çalışmamaktadır. Çalışan kadınlara bölüm bazında bakıldığında en yüksek 

çalışma oranının %56,4 ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun kadınlarda olduğu en 

düşük çalışma oranının ise %44,1 ile pazarlama programından mezun kadınlarda olduğu 

anlaşılmaktadır. Buradan çıkan sonuç turizm programı mezunu kadınların istihdam edilebilme 

imkanlarının daha fazla olacağıdır. Ancak son yıllarda öğrencilerin MYO’lardaki program tercihlerine 

bakıldığında istihdam imkanı en fazla olan turizm programına nazaran, kadınlar istihdamı daha 

düşük olan pazarlama bölümü altındaki halkla ilişkiler, reklamcılık gibi programları daha fazla tercih 

etmektedir. Bütün bu sonuçlar özellikle kadınların eğitim esnasında istihdam koşullarına uygun 

olarak yönlendirilmelerinin faydalı olacağını göstermektedir. Diğer yandan bazı mesleklerin çalışma 

koşullarının ağır olması nedeniyle kadınların karşılaştıkları sıkıntıları giderebilmek amacıyla pozitif 

ayrımcılığın uygulanması önerilebilir. Son yıllarda kadın girişimcilere verilen mikro düzeydeki 

kredilerinde uzun vadeli etkilerinin görülmesi ve yeni düzenlemeler ile gelecekte kadınların istihdam 

içindeki payının artacağı beklenmektedir. 
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Öz 

Özellikle internetin yaygınlaşması ile bilgiye daha kolay 

ulaşılabilmesi, havayolu ulaşım ağlarının genişleyerek 

tüm dünyaya yayılması ve havayolu ulaşımı fiyatlarının 

makul seviyelere inerek fiyat açısından kolay ulaşılabilir 

hale gelmesi turistlerin özel ilgilerine yönelik seyahat 

etme motivasyonlarını ve taleplerini artırmıştır. Özel ilgi 

alanına dayalı alternatif turizm kapsamında 

değerlendirilen hüzün turizmi, son yıllarda dünyada ve 

ülkemizde hızla gelişmekte, turistlerin ilgisini 

çekmektedir. İki toplum arasında IXX. Yüzyılın 

sonlarından 1974 yılına kadar süren şiddetli ve kanlı 

çatışmalara sahne olan Kıbrıs, hüzün turizmi açısından 

önemli bir potansiyeli topraklarında barındırmaktadır. 

Araştırmada, KKTC’nin Milli Mücadele Dönemi’nden 

miras kalan hüzün turizmi envanteri tespit edilmeye 

çalışılmış, araştırma sadece Milli Mücadele Dönemi ile 

sınırlı tutulmuştur. Envanterin ortaya konulabilmesi için 

ölçüt olarak, Seaton (1996) ve Stone’un (2006) hüzün 

turizmi sınıflandırmaları kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda, KKTC’nin sahip olduğu hüzün turizmi 

potansiyelinin ülke ekonomisine daha fazla gelir 

sağlayabilecek potansiyelde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. KKTC’deki hüzün turizmi destinasyonları, 

dünyadaki örnekleri gibi düzenlenerek, gerekli tanıtım 

ve yatırımlar yapıldığı takdirde, turistik destinasyon 

haline gelerek, turist sayısının ve turizm gelirlerinin 

artmasını sağlayacaktır.  
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Abstract 

Especially with the spread of the internet, easier access to 

information, the expansion of airline transport networks 

to all over the world and air transportation prices 

decreasing to reasonable levels in terms of price is easily 

accessible to has increased the motivation and demands of 

tourists to travel for special interests. Dark tourism, which 

is considered as a new kind of special interest of tourists, 

has developed both in Turkey and in the world rapidly 

and attracts tourists’ attention. Cyprus, which witnessed 

bloody fights and conflicts between the two nations from 

the end of the 19th century to 1974, has a great potential of 

dark tourism. In this study the inventory of dark tourism 

of North Cyprus which comes from Turkish Cypriot 

National Struggle Period has been tried to take, the study 

has been limited with Turkish Cypriot National Struggle 

Period. While taking the inventory, Seaton (1996) and 

Stone’s (2006) classification techniques of dark tourism 

have been used. As a result, it has been found out that dark 

tourism potential of North Cyprus has a capacity to 

contribute more to the economy of the country. If the 

tourism destinations of the country are organized and 

introduced as well as the examples in the world and if the 

necessary investments are put into effect, North Cyprus 

will also be a dark tourism destination and number of 

tourists and the tourism income will increase.  

 
Keywords: Dark Tourism, Alternative Tourism, Special 

Interest Tourism, Turkish Cypriot National Struggle, 

TRNC 
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GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı’nın etkileri atlatıldıktan sonra kitlesel hale gelen turizm olgusu, başlangıçta 

deniz, kum, güneş ekseninde gerçekleşirken, zaman içerisinde çeşitlenmeye başlamıştır. 

Turistlerin talepleri doğrultusunda çeşitlenen turizm olgusu, önceleri tarihi değerleri, daha 

sonraları doğal güzellikleri turistik ürün portföyüne katmıştır. Teknolojik gelişmeler, iletişimin 

ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması, yaşam şartlarının ve standartlarının değişmesi, insanların 

yenilik ve değişiklik istekleri turizm olgusuna yönelik yaklaşım ve beklentileri de değiştirmiştir. 

Değişen bu yaklaşım ve beklentilerin paralelinde; tipik, seyahat acentesi tarafından satılan, 

zamanın çoğunluğunun otellerde geçirildiği, acentenin belirlediği bir program dahilinde tatilin 

geçirildiği turizm anlayışı zamanla tüketicileri tatmin etmez hale gelmiştir. Özellikle internetin 

yaygınlaşması ile bilgiye daha kolay ulaşılabilmesi, havayolu ulaşım ağlarının genişleyerek tüm 

dünyaya yayılması ve havayolu ulaşımı fiyatlarının makul seviyelere inerek fiyat açısından kolay 

ulaşılabilir hale gelmesi turistlerin özel ilgilerine yönelik seyahat etme motivasyonlarını ve 

taleplerini artırmıştır.  

Turistlerin değişen talep ve beklentileri sonucu, bu talep ve beklentilere cevap verebilmek için, 

turizm arz cephesinde de değişimler kaçınılmaz hale gelmiştir. Turizm arzını sağlayan ülkeler, 

turizm destinasyonları ve işletmeler turistik ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik adımlar 

atmışlardır. Bu değişimler sonucu alternatif turizm, sağlık turizmi, spor turizmi, kongre turizmi, 

inanç turizmi, eğitim turizmi gibi kavramlar daha sık duyulmaya başlamıştır. Özellikle 1990’lı 

yıllar ve 2000’li yılların başından itibaren ise,  kuş gözlemciliği turizmi, mağara turizmi, su altı 

dalış turizmi, dağcılık turizmi, hüzün turizmi gibi tamamen kişisel ilgiye yönelik turizm çeşitleri 

daha geniş kesimin ilgisini çekmeye başlamıştır.  

Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan hüzün turizmi, yabancı literatürde dark tourism olarak 

adlandırılmaktadır (Çelik, 2017:43). Hüzün turizmi; işkence, soykırım gibi ölüm olaylarının 

yaşandığı yerler, bunların adına yapılan anıt ve müzeler ile yoksulluk, doğal afet gibi acı olayların 

yaşandığı yerlere seyahat etmeyi kapsayan turizm çeşididir. (Kılıç ve Akyurt, 2011: 213). Stone’a 

(2012:1567) göre hüzün turizmi kapsamında değerlendirilebilecek seyahatler, geçmişten 

günümüze insanlar seyahat edebildiği sürece gerçekleşmiş, ilgili seyahatlerin sosyo-kültürel 

bağlamları, nedenleri, gerçekleşme şekilleri çağlar boyunca değişiklik göstermiş olsa da, tarihin 

her döneminde kimlikli bir turizm biçimi olmuştur. Bununla birlikte XX. Yüzyılın ortalarından 

itibaren günümüzdeki anlamı ile hüzün turizmine artan bir talep söz konusudur.  

Hüzün turizminin genel kabul görmüş bir evrensel tipolojisi bulunmamakla birlikte, bilim 

adamları arasında, hüzün turizmini daha geniş sosyo-kültürel çerçeveden, yönetsel ve politik 

sonuçları ya da etik ikilemleri incelemek için kullanma eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

bağlamda Stone (2013:309), hüzün turizminin “kültürel, coğrafi, antropolojik, siyasi, yönetsel ve 

tarihsel ilişkiler gibi geniş bir sosyal yelpazeyi irdeleyen multidisipliner bir akademik merceği” 

temsil ettiğini ileri sürmektedir. Başka bir deyişle; hüzün turizminin ilgi alanına giren konular, 

aynı zamanda kültür, coğrafya, antropoloji, siyaset bilimi, yönetim bilimleri ve tarih gibi bilim 

dallarının da ilgi alanına girmektedir.  

 

HÜZÜN TURİZMİ KAVRAMI ve İLGİLİ LİTERATÜR 

Hüzün turizmi ile ilgili araştırmalar 1990’lı yıllarda başlamış, 2010 yılından itibaren yapılan 

araştırmaların sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Şekil 1’de verilen rakamlar 1996-2016 

yılları arasında hakemli dergilerde İngilizce olarak yayınlanan araştırmaları kapsamaktadır.  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

60 
 

 

Şekil 1. 1996 – 2016 Yılları Arasında Hüzün Turizmi Alanında Yapılan Araştırma Sayıları 

Kaynak: Light, 2017:276. 

Başlangıçta ağırlıklı olarak kavramlar, etik tartışmalar, ürünlerin ticarileştirilmesi ve 

postmodernizm ile hüzün turizmi arasında ilişki çerçevesinde yapılan araştırmalar, daha sonra 

kapsam, bireysel/kollektif kimlik arasındaki ilişki, hüzün turistlerinin motivasyonları ve 

deneyimleri, hüzün turizminin duygusal boyutları gibi çerçevelerde ele alınmaya başlamıştır 

(Light,2017:277) Turizm alanında yapılan çalışmalar kültür turizmi, turist davranışları, otantiklik, 

turist motivasyonu, destinasyon yönetimi, özel ilgi turizmi, turizm politikası, turizm 

pazarlaması, turizm ekonomisi gibi konuları içermektedir. Yapılan çalışmalar sadece turizm 

alanıyla sınırlı kalmayıp, başta sosyoloji ve antropoloji olmak üzere kriminoloji, tarih, arkeoloji, 

psikoloji, gazetecilik, hukuk gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştır (Light,2017:293) 

MacCannell (1976:40) tarafından Amerikan İç Savaşı’nın yaşandığı bölgelere, Roosevelt ve 

Kennedy suikastlarının gerçekleştiği yerlere yapılan turları örnek gösterip, bu yerlere yapılan 

gezileri “negative sightseeing” yani “olumsuz gezi” olarak adlandırması ile literatüre giren hüzün 

turizmi kavramı hakkında günümüze kadar çeşitli tanımlamalar ve isimlendirmeler yapılmıştır. 

Yabancı literatüre bakıldığında; Rojek (1991:188) tarafından yapılan doktora tezinde 

günümüzdeki anlamı ile hüzün turizmi kapsamına giren yerler black spots (karanlık yerler) olarak 

tanımlanmış, daha sonraki çalışmalarında bu karanlık yerlere yapılan seyahatler black tourism 

(siyah turizm) olarak adlandırılmıştır. Foley ve Lennon (1996:199) John F. Kennedy cinayetinin 

işlendiği yeri konu alan makalelerinde ilk defa dark tourism (karanlık turizm) kavramını 

kullanmışlardır. Hüzün turizmi, Seaton (1996:236) tarafından ölümle yüzleşme anlamına gelen 

thana kavramından gelen thana tourism olarak adlandırılmış, ölümle gerçek veya sembolik 

karşılaşma arzusuyla yapılan seyahat olarak tanımlanmıştır. Smith (1998) hüzün turizmini 

sadece savaş alanlarına ve savaş anıtlarına yapılan ziyaretler kapsamında değerlendirmiş ve bu 

yerleri görme motivasyonu ile yapılan seyahatleri war tourism (savaş turizmi) olarak 

tanımlamıştır. Lippard (1999), hüzün turizmi kapsamına giren yerleri ziyaret etme motivasyonu 

ile gerçekleşen turizm olayını tragic tourism (trajik turizm) olarak tanımlamıştır. O’Neill (2002) 

hüzün turizmini grief tourism (keder turizmi) olarak adlandırmıştır (Akt. Stone and Sharpley, 

2008:575). Blom (2000:9-10), hüzün turizmini morbid tourism (marazi turizm) olarak adlandırmış; 

çok sayıda insanı etkileyen, ölüm olaylarının gerçekleştiği yerlere ve ölüm olgusunun işlendiği 

alanlara yapılan turistik hareketler şeklinde tanımlamıştır. Blom ayrıca morbid turizmin, 

postmodern turizm anlayışında niş pazar olduğu görüşünü savunmuştur. Bristow ve Newman 
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(2004:215), yapmış oldukları çalışmada fright tourism (korku turizmi) kavramını kullanmışlar, 

ancak korku turizmini, hüzün turizminin bir çeşidi olarak ele almışlardır.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise, Doğaner (2006:2-3) Troya ve Gelibolu savaş alanlarını savaş 

turizmi açısından ele almış ve savaş turizminin kültür turizminin bir parçası olduğu görüşünü 

savunmuş ve savaş alanlarına yapılacak turizmin askeri miras turizmi olarak da ifade 

edilebileceğini belirtmiştir. Kaya (2006) yapmış olduğu tez çalışmasında ölüm turizmi ifadesini 

kullanmış ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden turistlerin seyahat 

motivasyonlarını ele alan bir çalışma yapmıştır. Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007: 217-218) 

keder turizmi ifadesini kullanmış, keder turizmi kapsamında Başkomutan Milli Parkı’nı savaş 

alanları turizmi açısından ele almışlardır. Aliağaoğlu (2008:89-90), keder turizmi ifadesini 

kullanmış, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın keder turizminin alt kolu olan savaş 

alanları turizmi bağlamında ele almıştır. Keder turizmi ifadesini kullanan bir diğer araştırmacı 

ise Özçelik’tir (2012). Kozak ve Bahçe (2009:154-157) dark turizm kavramını hüzün turizmi olarak 

Türkçeye çevirmiş, dark turizmi özel ilgi alanı turizmi kapsamında ele almışlardır. Kılıç ve Akyurt 

(2011), Kılıç ve Sop (2011), Kılıç vd. (2011), Kurnaz vd. (2013),  Yırık ve Seyitoğlu (2014), Birdir 

vd. (2015), Çelik (2017), Aksakallı vd. (2017), Köleoğlu (2018) çalışmalarda hüzün turizmi 

ifadesini kullanan diğer araştırmacılardır. Atay ve Yeşildağ (2010:66) ve Ilgar (2015) 

çalışmalarında savaş alanları turizmi ifadesini kullanan yazarlardır. Uğurlu (2015:1660-1661) 

yapmış olduğu çalışmada, hüzün turizmi ifadesini kullanmış ve hüzün turizmini müze turizmi 

kapsamında ele almıştır. Yıldız ve diğerleri (2015:393) dark tourism kavramını kara turizm olarak 

Türkçeye çevirmiş ve çalışmalarında kara turizm ifadesini kullanmışlardır. Yazarlar 

çalışmalarında ayrıca kara turizm kapsamında terör turizmi kavramını ele almışlar ve 

Türkiye’nin terör turizmi potansiyelini incelemişlerdir. Baranaydın (2016), Çetinsöz ve Temiz 

(2016) yapmış oldukları çalışmalarda dark tourism kavramını karanlık turizm olarak Türkçeye 

çevirmiş ve karanlık turizm ifadesini kullanmışlardır.  

Seaton (1996: 240-242) hüzün turizmi kapsamında değerlendirilebilecek turizm hareketlerini 5 

gruba ayırmıştır. Bunlar; i. idam edilecek birini izlemek için yapılan seyahatler, ii. toplu katliam 

ya da ölüm alanlarına yapılan seyahatler, iii. ölenlerin mezarları ya da onlar için yapılan anıtları 

görmek için yapılan seyahatler, iv. ölüm ya da olayın belge ve eşyalarının sergilendiği müzeleri 

görmek için yapılan seyahatler, v. Dini nedenler ve dini nedenlerle ölenlerin anıldığı yerlere ve 

anma törenlerine katılmak için yapılan seyahatlerdir.  

Stone (2006:152-157) ise hüzün turizmini oluşturan turistik ürünleri 7 gruba ayırmıştır. Bunlar; i. 

karanlık eğlence fabrikaları, ii. karanlık sergiler, iii. karanlık zindanlar, iv. karanlık ebedi 

istirahatgahlar, v. karanlık abideler, anıtlar, vi. karanlık çatışma (savaş) alanları, vii. karanlık 

soykırım kamplarıdır.  

Hüzün turizmi kapsamında dünyada en çok ziyaret edilen 10 destinasyon şunlardır (www.dark-

tourism.com):  

1. 11 Eylül Anıtı ve Müzesi – New York – ABD 

2. Alcatraz Hapishanesi – San Francisco – ABD 

3. Auschwitz Toplama Kampı – Krakow - Polonya 

4. Pearl Harbor – Hawai – ABD 

5. Yanardağ Patlaması Kalıntıları – Pompeii –İtalya 

6. Berlin Duvarı Kalıntıları ve Müzesi – Berlin – Almanya 

7. Arligton Ulusal Mezarlığı – Washington D.C. – ABD 
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8. Pére Lachaise Mezarlığı – Paris – Fransa 

9. Anne Frank Evi – Amsterdam – Hollanda 

10. Nükleer Saldırı Alanları - Hiroshima – Japonya 

Türkiye’deki hüzün turizmi kapsamında en çok ziyaret destinasyonlar şunlardır (Alili, 2017:45-

47) 

1. Anıtkabir – Ankara  

2. Gelibolu Tarihi Milli Parkı - Çanakkale 

3. Sinop Cezaevi - Sinop 

4. Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 

5. Ulucanlar Cezaevi Müzesi - Ankara 

6. Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Afyon 

7. 12 Eylül Utanç Müzesi – Ankara 

8. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı - Erzurum 

9. Sarıkamış Allah-ü Ekber Dağları Milli Parkı – Kars 

10. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkı – Ankara 

 

KIBRIS’TA İKİ TOPLUM ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN TARİHÇESİ 

Kırım Savaşı’ndan sonra hızla toprak kaybederek güçsüzleşen Osmanlı, Rus Savaşı sonrası 

Ayastefanos Anlaşması’nı imzalamak zorunda kalmış, bu anlaşma sonucu Rusya, İngiltere’nin 

sömürgelerine giden yolları üstünde bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Kıbrıs’ı alarak bu 

yolların güvenliğini sağlamak isteyen İngiltere, Mayıs 1878 yılında Osmanlı’ya başvurarak 

Kıbrıs’ı resmen istemiş ve karşılığında Osmanlı’yı Ruslara karşı koruma taahhüdünde 

bulunmuştur. Yapılan görüşme ve anlaşmalardan sonra 12 Temmuz 1878 günü Kıbrıs Yönetimi 

İngilizlere devredilmiştir (KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2017:70-73).  

İngilizler, Osmanlı’nın “millet” politikası yerine, Kıbrıslılar arasında “böl yönet” politikasını 

benimsemişler, Kavanin Meclisi’nde Rumlara daha fazla temsil hakkı vermişlerdir. Bunu güç 

olarak gören Rumlar,  ENOSİS talebi ile sık sık ayaklanmış, 1894’te Baf’ta bulunan bir caminin 

cuma namazı esnasında Rumlar tarafından taşlanması, 1895’de Rumların bazı Türk mahalle ve 

köylerine saldırması ile iki toplum arasında ilk çatışmalar başlamıştır. 1912 yılının Mayıs ayında 

Rumların; Hamitköy, Mandıralar ve Limasol’da Türklere saldırması sonucu 3 kişi ölmüş, 40 kişi 

yaralanmış, Türklere ait ev ve dükkânlar tahrip edilmiştir 

(http://users.metu.edu.tr/birten/index.html). Osmanlı’nın Almanya’nın yanında I. Dünya 

Savaşı’na girmesini bahane eden İngiltere 1914 yılında Kıbrıs’ı ilhak ederek Osmanlı ile yaptığı 

tüm anlaşmaları iptal etmiş, ilhak sonrası çok sayıda Türk aile Anadolu’ya göç etmiştir. 

İngiltere’nin yanında savaşa giren Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’nı kazanmış olmasından dolayı 

Rumlar ENOSİS taleplerini daha da artırmış, Kıbrıslı Türklere yönelik baskılara devam 

etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanlıların yenilgiye uğratılması Kıbrıslı Türklere moral 

olmuş, ENOSİS’e karşı mücadelelerini artırmışlardır. Lozan Konferansı’nda Kıbrıs konusu da 

gündeme gelmiş, ancak o günün şartları nedeni ile İngiliz ilhakı tanınmak zorunda kalmıştır. 

Lozan Konferansı sonrası, Türk vatandaşlığına geçip Türkiye’ye gitmek isteyenlere 2 yıl süre 

tanınmış, Kıbrıs’tan Anadolu’ya beklenenden fazla göç yaşanmıştır (KKTC Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı, 2017:75-77).  
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II. Dünya Savaşı sonrası barışçı yollardan ENOSİS’i gerçekleştiremeyeceklerini anlayan Rumlar, 

1953 yılında kurdukları "EOKA" terör örgütünü 1 Nisan 1955'te harekete geçirmiş, Grivas'ın 

komutasındaki "EOKA" yayınladığı bildiriyle İngilizleri ve Türkleri düşman ilan ederek onları 

imha edeceklerini açıklamıştır. Şiddet eylemleri karsısında kendini koruma ihtiyacı hisseden 

Kıbrıslı Türkler, 1 Ağustos 1956 tarihinde "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) 

kurmuşlardır (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2000:65-67). EOKA saldırılarına TMT’nin cevap 

vermesi çatışmaları ve şiddeti artırmış, olayları engellenemez hale getirmiştir. Bu süreçte 33 Türk 

köyü boşaltılmıştır. İngilizler, başta Makarios olmak üzere, Rum liderlerle "self-government" 

üzerinde anlaşmaya çalışmış ancak Rum liderler Makarios ve Kipriyanu bu teklifi kabul 

etmemişlerdir. Artan şiddet ve çatışmalar sonrası, İngiltere Başbakanı Mc Millan, adanın Türk ve 

Rum tarafları ile birlikte Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından ortak yönetilmesi teklifini 

getirmiş, Türkiye planı kabul ederken Yunanistan reddetmiştir. Yunanistan’ın reddetmesine 

rağmen, İngiltere Mc Millan Planını yürürlüğe koymuş, plan gereğince Türkiye temsilcisinin 1 

Ekim 1958'de resmen ve fiilen görevine başlaması üzerine Yunanistan görüşme masasına 

oturmak zorunda kalmıştır. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanları Zürih'te bir araya gelerek 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması konusunda anlaşmış, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan 

Menderes ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis de 11 Şubat 1959'da 27 maddelik Zürih 

Anlaşması'nı imzalayarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması için ilk adımı atmışlardır. Kıbrıs 

Türk ve Rum liderleri de 19 Şubat 1959'da Londra Anlaşması'nı imzalayarak Kıbrıs 

Cumhuriyeti'nin kurulmasını kabul etmiştir (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2000:67,68). 

Ancak 1960 yılında resmen kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ömrü uzun olmamıştır. 30 Kasım 

1963 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti 

Anayasası'nda siyasi kurumların yapılanması ve teşkilatlanma hakkındaki on üç maddelik bir 

değişiklik önerisinde bulunmuş, Kıbrıslı Türkler bu değişikliklerin kendi haklarını kısıtladığını 

savunarak karşı çıkmışlardır. ENOSİS amacından asla vazgeçmeyen Rumlar, "Akritas Planı" adı 

verdikleri gizli ve caniyane bir plan hazırlayıp, 21 Aralık 1963'de iki Kıbrıslı Türkün üzerine ateş 

açılarak öldürülmesi ile Akritas Planı’nı uygulamaya başlamışlardır. Başpiskopos Makarios 

askerlerinden 24 saat içinde kesin zafer istemiş ve halka çifte noel vaadinde bulunmuştur. Tarihe 

Kanlı Noel olarak geçen olaylarda, Kıbrıslı Türkler, 92 şehit, 475 yaralı ve pek çok sayıda kayıp 

vermişler, 203 köyü boşaltıp, TMT’nin güvenliği sağladığı bölgelere sığınmak zorunda 

kalmışlardır. 25 Aralık 1963'te Türk jetlerinin Lefkoşa üzerinde alçak uçuş yaparak ateşkesi 

sağlamasıyla saldırılar durdurulmuş, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki idari ve siyasi 

yapılanmadan çekilmişlerdir. Çatışmaları engellemek amacı ile İngiliz askerleri iki toplum 

arasına konuşlandırılmış, konuşlandıkları bölgeye Yeşil Hat adı verilmiştir. 1 Ocak 1964’te 

Makarios, Kıbrıs ile ilgili bütün antlaşmaları feshettiğini açıklamış ve Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen 

ortadan kalkmıştır (Atalay:105). Cumhuriyet’in sona ermesinden sonra saldırılarını artıran 

Rumlar 15 Ocak 1964’de Lefkoşa'daki Bayraktar Camisini bombalamış, daha sonra 14 Şubat’ta 

Limasol, 9 Mart’ta Baf, 19 Mart’ta Gaziveren ve diğer yerlerde yaşayan Türklere karşı saldırılar 

düzenlemişlerdir. Bu olaylar karsısında, Türkiye'nin adaya çıkarma yapma kararının 

uygulanması, ABD Başkanı Johnson'un girişimleriyle engellenmiştir. ABD'nin bu tutumundan 

cesaret alan Rumlar, Grivas'ın komutasında Erenköy'deki Türkleri imha harekâtına 

başlamışlardır. Türkiye, 8 Ağustos 1964 günü jetlerle müdahale ederek ateşkesi sağlamış, bu 

harekât sırasında uçağı düşen Yzb. Pilot Cengiz Topel şehit olmuştur. 28 Kasım 1967'de "Geçici 

Kıbrıs Türk Yönetimi" kurulmuş, Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nin kurulmasıyla iki toplumun 

birbirinden ayrılması tamamlanmıştır (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2000:73).  

Bu olayların ardından Yunanistan Kıbrıs’a 20.000 asker daha yollamış, 1967’de Yunan askerlerin 

yardımı ile Rumlar Boğaziçi ve Geçitkale’ye saldırmıştır. Yapılan uluslararası görüşmeler sonuç 

vermemiş, Rum saldırıları devam etmiştir. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının 

desteğiyle Makarios’a darbe yapılmış, yerine EOKA-B lideri Nikos Sampson getirilerek Kıbrıs 

https://tr.wikipedia.org/wiki/30_Kas%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/1963
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti_cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Makarios
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti_Anayasas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti_Anayasas%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Helen Cumhuriyeti kurulmuştur.  Duruma tepki gösteren Türkiye uluslararası girişimlerden 

sonuç alamayınca 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirmiştir. 20 Temmuz 

sabahı başlayan harekât BM isteği ve Yunanistan’da cuntanın devrilmesi ile 24 Temmuzda sona 

erdirilmiştir. Cenevre’de yapılan görüşmeler sırasında ve başarısızlıkla sonuçlanan konferans 

sonrası, söz verdikleri halde Rumların aldıkları köyleri boşaltmaması, saldırılara devam etmeleri 

nedeni ile 14 Ağustosta harekâtın ikinci aşaması başlamış üç güren süren harekât sonrası 

bugünkü sınırlara ulaşılmıştır. 13 Şubat 1975’de Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, 15 Kasım 

1983’de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, 

2000:75-78).  

 

AMAÇ, YÖNTEM ve SINIRLILIKLAR 

Araştırmada, KKTC’nin Kıbrıs Türk Milli Mücadele döneminden kalan hüzün turizmi 

envanterinin ortaya konması amaçlanmıştır. Envanterin ortaya konulabilmesi için ölçüt olarak, 

Seaton’un (1996) 5 gruptan oluşan hüzün turizmi olarak değerlendirilebilecek turizm hareketleri 

sınıflandırması ve Stone’un (2006) 7 gruba ayırdığı hüzün turizmini oluşturan turistik ürünler 

sınıflandırması kullanılmıştır. Seaton’a (1996) göre turizm hareketinin hüzün turizmi 

kapsamında değerlendirilebilmesi için; idam edilecek birini izlemek amacıyla, toplu katliam ya 

da ölüm alanlarını görme amacıyla, ölenlerin mezarları ya da ölenler için yapılan anıtları görme 

amacıyla, ölümler ya da olayların belge ve eşyalarını görme amacıyla, dini olayların meydana 

geldiği ve dini nedenlerle ölenlerin öldüğü yerleri görme ve onlar anısına yapılan anma 

törenlerine katılma amacıyla için seyahat edilmesi gerekmektedir. Stone’a (2006) göre ise, hüzün 

turizmini oluşturan turistik ürünler; karanlık eğlence fabrikaları, karanlık sergiler, karanlık 

zindanlar, karanlık ebedi istirahatgahlar, karanlık abideler ve anıtlar, karanlık çatışma (savaş) 

alanları, karanlık soykırım kamplarıdır.  

KKTC’nin hüzün turizmi envanterinin tespiti, milli mücadele dönemi ile sınırlı tutulmuş, daha 

önceki dönemlerden kalan St. Barnabas Mezarı, Hz. Ömer Türbesi, Namık Kemal Zindanı gibi 

hüzün turizmi kapsamında değerlendirilebilecek yerler araştırmaya dâhil edilmemiştir.  

Envanterin tespitinde; Tanıtma Dairesi tarafından hazırlanan tanıtıcı broşürlerden, KKTC 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve T.C. Milli Savunma Bakanlığı’na ait web sitelerinden, 

KKTC’de yaşamını sürdüren bir rehber ve turizm ulaştırması alanında çalışan bir şoförün 

bilgilerinden yararlanılmış, envanterde yer alan tüm destinasyonlar yazar tarafından ziyaret 

edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Araştırma sonucu tespit edilen Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nden kalan hüzün turizmi 

envanteri Tablo 1.’de verilmiştir.  

 

1. Karanlık Zindanlar 

KKTC’de Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nden kalan bu tür bir destinasyon 

bulunmamaktadır, ancak daha önceki dönemlerden kalan Namık Kemal Zindanı ve Girne 

Kalesi’nde bulunan zindan bu türe örnek bir turizm destinasyonudur.  
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Tablo 1. Kıbrıs Türk Milli Mücadele Döneminden Kalan KKTC Hüzün Turizmi Envanteri  

Türü Adı 

Karanlık Eğlence Fabrikaları Bulunmamaktadır. 

Karanlık Sergiler 

Barbarlık Müzesi  

Barış ve Özgürlük Müzesi  

Beşparmak Dağları’ndaki Tank  

Lefkoşa Milli Mücadele Müzesi  

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi 

Rum Silahları Açık Hava Müzesi  

Karanlık Zindanlar Bulunmamaktadır. 

Karanlık Ebedi 

İstirahatgahlar 

  

a) Anıt Mezarlar:  

Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı        Rauf Denktaş Mezarı 

b) Şehitlikler:  

Alaminyo Şehitliği                         Bağlıköy Şehitliği  

Boğaz Şehitliği                                Canbulat Şehitliği  

Çifte Mazgallar Şehitliği               Düzova (Üçşehitler) Şehitliği  

Erenköy Şehitliği                            İnönü Şehitliği  

Karaoğlanoğlu Şehitliği                 Küçük Kaymaklı Şehitliği  

Lefkoşa Tekke Bahçe Şehitliği      Ortaköy Şehitliği  

Taşkent Şehitliği                             Taşpınar Şehitliği  

Topçuköy Şehitliği                         Yeşilırmak Şehitliği  

Lefke Şehit Öğretmen Kemal Özalper Şehitliği  

 

Karanlık Abideler ve Anıtlar 

 

Barış ve Özgürlük Anıtı          

Boğaz Şehitleri Anıtı  

Cengiz Topel Anıtı                   

Gazimağusa Zafer Anıtı  

Gaziveren Şehitler Anıtı             

Geçitkale ve Boğaziçi Şehitleri Anıtı   

Girne Deniz Şehitleri Anıtı      

Girne Limasol Şehitleri ve Özgürlük Anıtı  

Gönyeli Şehitler Anıtı 

Güzelyurt Baf ve Limasol Şehitleri Anıtı,  

İskele Larnaka Şehitleri Anıtı  

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı 

Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi 

Milli Mücadele ve Kurtuluş Anıtı 

Serdarlı Sancağı Şehitler Anıtı 

St. Hillarion (Doğruyol) Şehitler Anıtı 

Şehit İlker Karter Anıtı 

TMT Anıtı 

Türkeli (Ayvasıl) Şehitler Anıtı 

Karanlık Çatışma Alanları 

 

Kapalı Maraş  

Karanlık Toplu Mezarlar Muratağa, Sandallar ve Atlılar Köyleri Toplu Mezarları 

 

2. Karanlık Ebedi İstirahatgahlar 

Bu başlık altında değerlendirilebilecek destinasyonlar, şehitlikler ve anıt mezarlar olarak iki 

gruba ayrılabilir:  
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a) Anıt Mezarlar 

Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin simge isimlerinden ve 

liderlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük’ün, Lefkoşa Hamitköy Anıttepe bölgesinde yer alan 

mezarı ve anıtının bulunduğu yerdir. Öldüğü tarih olan 1984 yılına kadar arkadaşları ile birlikte 

hayatını Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine adayan Dr. Fazıl Küçük, aynı zamanda Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısıdır.      

Rauf Denktaş Mezarı: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin diğer bir simge ismi ve lideri olan Rauf 

Raif Denktaş’ın Lefkoşa merkezinde mezarının bulunduğu yerdir. 13 Ocak 2012 tarihinde hayata 

gözlerini yuman Rauf Denktaş, Lefkoşa’da bulunan TMT Anıtı’nın yanındaki alana 

defnedilmiştir. Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu alana anıt yapma çalışmaları devam 

etmektedir.     

b) Şehitlikler 

Alaminyo Şehitliği: 20 Temmuz 1974 günü günümüzde GKRY sınırları içinde kalan Larnaka’ya 

bağlı Alaminyo köyünde yaşayan 15 Kıbrıslı Türk, Rumlar tarafından kurşuna dizilerek 

öldürülmüş ve toplu mezara gömülmüştür. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan 

çalışmalar neticesinde toplu mezarları tespit edilen 13 şehidin naşı alınarak, 2007 yılında 

Değirmenlik’e defnedilmiş, anılarını yaşatmak için anıt inşa edilmiştir. Öldürülen 2 kişinin 

naşına halen ulaşılamamıştır. Her 21 Temmuz’da Değirmenlikte bulunan şehitlikte anma 

törenleri düzenlenmektedir.  

Bağlıköy Şehitliği: 1963-1964 olaylarında şehit düşen 17 Kıbrıslı Türkün naşı 1986 yılında 

Bağlıköy Camisi avlusuna nakledilerek kurulmuştur. 2016 yılında yeniden düzenlenmiş, anıt 

çalışmaları devam etmektedir. Her yıl 13 Mart’ta anma törenleri düzenlenmektedir.    

Boğaz Şehitliği: Girne Boğaz bölgesinde bulunan şehitlik, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda hayatını 

kaybeden 327 şehidin anısına yaptırılmış, 2002 yılında ziyarete açılmıştır. Şehitlikte; 301 TSK 

mensubu asker, 26 Kıbrıslı mücahit yatmaktadır. 

Canbulat Şehitliği: 1968 yılında, 1963-1964 olaylarında ölenlerin anısına Mağusa Liman Yolu’nda 

bulunan Canbulat Burcu yanında yaptırılan anıtın bulunduğu alana, 1974 yılında gerçekleştirilen 

1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mağusa Muharebeleri’nde şehit düşen 28 şehidin naşı 

defnedilmiş ve alan şehitlik olarak düzenlenmiştir. Ağustos 2007’den sonra Kayıp Şahıslar 

Komitesi’nce tespit edilen Türk Şehitlerden 3’ünün naaşları da buraya defnedilmiştir.  

Çifte Mazgallar Şehitliği: 1963-1964 olayları sırasında ölen 4 şehit ve 1 çocuk, çatışmalar nedeni 

ile mezarlığa götürülüp defnedilemediği için Mağusa Surları’nda yer alan Çifte Mazgal’daki 

alana gömülmüştür.  Daha sonra tanzim edilerek şehitliğe dönüştürülen alanda 4 şehit ve 1 çocuk 

mezarı bulunmakta olup, çocuğun kimliği meçhuldür. Şehitlik 1998 ve 2003 yıllarında restore 

edilmiştir. Şehitlik Gazimağusa, Kale içindedir. 

Düzova (Üçşehitler) Şehitliği: Lefkoşa – Larnaka yolu üzerine kurulmuş bir Türk köyü olan 

Goşşi’de, 1958 yılında Rumlar tarafından öldürülen üç şehidin cenazesi ilk olarak Akıncılar 

köyüne gömülmüş, bu olaydan sonra köyün ismi Üçşehitler olarak değiştirilmiştir. 1974 Barış 

Harekâtı sonrası Üçşehitler Köyü’nde oturanlar Lefkoşa’daki Düzova Köyü’ne yerleştirilmiş, 

1987 yılında şehitlerin Akıncılar Köyü’ndeki mezarları da bu köye nakledilmiş ve şehitlik olarak 

düzenlenmiştir.  

Erenköy Şehitliği: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Erenköy Direnişi 

şehitleri anısına yapılan Erenköy’de bulunan şehitliktir. Günümüzde Erenköy GKRY sınırları 

içinde kalan tek KKTC toprağı olan Erenköy, sivil yerleşime kapalı askeri bir bölge 

konumundadır. Kara yolu ulaşımın yasak olduğu şehitliğe,  sadece her yıl 8 Ağustos’ta yapılan 
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anma törenleri için karayolu ile geçiş izni verilmekte, diğer zamanlarda ulaşım deniz yolu ile 

sağlanmaktadır. 1963 yılından sonra şiddetlenen Rum saldırılarına karşı koymak için, aralarında 

Rauf Denktaş’ın da bulunduğu Türkiye’de ve İngiltere’de yükseköğrenim gören 500 dolayında 

Kıbrıslı Türk gencin, 1964 yılı Temmuz ayında adaya teknelerle çıkarak, bölge halkıyla birlikte 

direnişe başlaması milli mücadelenin mihenk taşlarından biridir. Yaklaşık 600 kişi ile 14.000 

kişilik Rum güçlerine direnen Kıbrıslı Türkler, aynı zamanda teknelerle Türkiye’den gelen silah 

ve mühimmatı diğer bölgelerdeki Kıbrıslı Türklere ulaştırmışlardır. Erenköy Direnişi esnasında 

18, 1974 Barış Harekâtı sırasında da 3 kişi şehit olmuştur.  

İnönü Şehitliği: 12 Temmuz 1958 günü köylerinden otobüsle Mağusa’ya çalışmaya giderken 

pusuya düşürülerek şehit edilen 5 Kıbrıslı Türk’ün ve Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nde 

bu bölgede şehit olan 6 Kıbrıslı Türk’ün defnedildiği şehitlik, Lefkoşa Mağusa arasında bulunan 

İnönü Köyü’nde yer almaktadır. İlk defa 1961 yılında inşa edilen şehitlik, 2007 yılında tekrar 

düzenlenmiş, 11 şehit anısına 11 sütunlu bir anıt yaptırılmıştır. Her yıl 12 Temmuz’da anma 

törenleri düzenlenmektedir.  

Karaoğlanoğlu Şehitliği: Şehitlik adını, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci günü olan 21 Temmuz 

1974’de havan mermisi isabet ettiği için ağır yaralanan ve kısa bir süre sonra da Pilot Binbaşı 

Fehmi Ercan, Sıhhiye Er Mustafa Girgin ile birlikte şehit olan 7. Piyade Alayı Komutanı Albay 

Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’ndan almaktadır. Şehitlikte 8 subay, 5 astsubay ve 58 erbaş ve erin 

mezarı bulunmaktadır.  

Küçük Kaymaklı Şehitliği: 1956 – 1960 yılları arasında EOKA saldırıları sonucu şehit edilen 27 

Kıbrıslı Türk için inşa edilmiştir. 1996 yılında yol yapım çalışmaları nedeni ile 4 şehidin naşı 

Tekkebahçesi Şehitliği’ne nakledilmiştir.   

Lefke Şehit Öğretmen Kemal Özalper Şehitliği: Türkiye’den Lefke Sanat Okulu’na öğretmen 

olarak gönderilen Kemal Özalper, Rumların 1963 Kanlı Noel saldırıları sonrası, Kıbrıslı Türklere 

kısıtlı imkânlar ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımı konusunda öncülük etmiştir.  

1964 yılında kendi yaptığı havan topunu denerken, havanın namlusunun parçalanması sonucu 

şehit olmuş, ismi ise şehitliğe Lefke’de bulunan şehitliğe verilmiştir. 1964-1974 yılları arasında 

Gaziveren, Lefke ve çevre köylerde şehit olan 26 şehidin mezarı şehitlikte yer almaktadır. Şehit 

Öğretmen Kemal Özalper ise memleketi Malatya’ya defnedilmiştir. Şehitlik 2016 yılında 

bakımdan geçirilip yeniden düzenlenmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespiti 

yapılan 2 şehidin mezarı 2017 yılında askeri törenle şehitliğe nakledilmiştir.  

Lefkoşa Tekke Bahçe Şehitliği: Lefkoşa merkezinde bulunan şehitlik, Kanlı Noel olarak bilinen 

21 Aralık 1963’de başlayan Rum saldırıları sonucu şehit düşenlerin, vakfa ait boş bir arsanın içine 

gömülmeye başlaması ile oluşmuştur. İki toplum arası çatışmaların devam ettiği 1963 – 1974 

yılları arasında Lefkoşa ve civar köylerde şehit düşenler ile diğer bölgelerde yaralanarak Lefkoşa 

hastanelerinde tedavi görürken şehit düşenler de bu şehitliğe gömülmüştür. Türkeli Köyü’nde 

ortaya çıkarılan toplu mezarlarda bulunan 4 şehit de bu şehitliğe taşınmıştır. 1974 Barış Harekâtı 

esnasında şehit düşen mücahit ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personelin bir kısmı yine bu 

şehitliğe gömülmüştür. Ancak TSK mensubu 84 şehit yapılan bir törenle buradan Boğaz 

Şehitliği’ne nakledilmiştir. Günümüzde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan çalışmalar 

sonucu kimliği tespit edilen şehitler de bu şehitliğe nakledilmektedir. Her yıl Türkiye’de olduğu 

gibi KKTC’de de Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilen 18 Mart’ta şehitleri anma törenleri 

düzenlenmektedir.  

Ortaköy Şehitliği: Dikmen Ortaköy yolu üzerinde bulunan şehitlikte, milli mücadele yılları ve 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında şehit olan subay, astsubay, erbaş ve erler ile mücahitler 

yatmaktadır. 2 subay, 6 astsubay, 90 erbaş ve er olmak üzere 98 TSK mensubu ve 78 mücahit 

defnedilmiştir. Barış harekâtından sonra çeşitli nedenlerle şehit olanlar da bu şehitliğe 
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defnedilmişlerdir. Şehitlik 2002 yılında restore edilmiştir. 2007 yılında Kayıp Şahıslar 

Komitesince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 18 şehitte bu şehitliğe nakledilmiştir. 

Şehitliğin içinde ayrıca Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın ayrı bir şehitliği ve anıtı bulunmaktadır. 

Taşkent Şehitliği: 15 Ağustos 1974 günü, Larnaka yakınlarındaki Taşkent (Dohni), Terazi (Zigi) 

ve Tatlısu (Mari) köylerinde yaşayan 83 Kıbrıslı Türk, esir alınarak Limasol yakınlarında Yerasa 

ve Periklişa bölgelerinde katledilmişlerdir. Uzun yıllar izlerine rastlanamayan 83 kişinin toplu 

mezarları, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu 2014 yılında bulunmuştur. 2014 ve 

2016 yıllarında kimlikleri tespit edilen toplam 73 kişinin naaşları Taşkent Köyü’ne getirilerek 

askeri törenle defnedilmiş ve şehitlik oluşturulmuştur.  

Taşpınar Şehitliği: Lefke’ye bağlı Taşpınar Köyü Kabristan’ında bulunan şehitlikte 1974 Barış 

Harekâtı sırasında şehit olan 7 kişinin mezarı bulunmaktadır. Kabristanda şehitlik alanı dışında 

ayrıca 1964 olaylarında yaşamını yitiren 3 şehidin mezarı bulunmaktadır.  

Topçuköy Şehitliği: 1958-1974 yılları arasında Rum saldırıları sonucu şehit olan 9 Kıbrıslı Türk’ün 

defnedildiği şehitlik, İskele’ye bağlı Topçuköy’de bulunmaktadır. 1986 yılında yapılan şehitlik, 

2006 yılında restore edilmiştir. Her yıl 22 Temmuz’da şehitler anısına anma töreni 

düzenlenmektedir.  

Yeşilırmak Şehitliği: Lefke’ye bağlı Yeşilırmak Köyü’nde Kıbrıs Türk Milli Mücadele 

Dönemi’nde Yeşilırmak ve civar köylerde şehit olanların defnedildiği şehitliktir. Şehitlikte 12 

şehidin mezarı bulunmaktadır. Her yıl 5 Eylül’de şehitleri anma törenleri düzenlenmektedir.  

3. Karanlık Abideler ve Anıtlar 

Barış ve Özgürlük Anıtı: Girne Karaoğlanoğlu Bölgesi’nde, Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Çıkarma 

Plajı yanındaki bölgeye yaptırılmış olan anıt, 20 Temmuz 1978 tarihinde açılmıştır. Her yıl Kıbrıs 

Barış Harekâtının yapıldığı tarih olan 20 Temmuz’da anıt ve Çıkartma Plajı etrafında geceden 

başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar “Şafak Nöbeti” tutulmaktadır.  

Boğaz Şehitleri Anıtı: Girne Boğaz Bölgesi’nde bulunan anıt, Boğaz Sancağı Mücahitleri 

tarafından yaptırılmış, 17 Temmuz 1969 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Geçici 

Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl KÜÇÜK tarafından ziyarete açılmıştır.  

Cengiz Topel Anıtı: 1964 yılının Ağustos ayında Rumlar, Yunan Ordusu’nun desteği ile 

Erenköy’e saldırmışlardır. Türkiye’nin yaptığı uluslararası temaslar sonuç vermemiş, Rumlar 

saldırılarına devam etmişlerdir. Rum ve Yunan askeri güçlerine gözdağı verip ateşkese zorlamak 

için Türkiye caydırıcı hava uçuşları yapılmasına karar vermiş, 8 Ağustos 1964 tarihinde bu 

uçuşlardan birini gerçekleştiren Hv. Plt. Yzb. Cengiz Topel’in kullandığı uçak Rumlar tarafından 

düşürülmüş ve Cengiz Topel paraşütle atlayarak kurtulmasına rağmen Rumlar tarafından esir 

alınmıştır. Yapılan işkenceler sonucu şehit edilen Cengiz Topel’in naşı ancak 5 günlük ısrarlı 

uluslararası girişimler sonucu teslim alınabilmiştir. Uçağın düşürüldüğü ve Cengiz Topel’in esir 

olduğu yer olan Lefke Gemikonağı bölgesinde 1990 yılında Şehit Hv. Plt. Yzb. Cengiz Topel 

anısına bir anıt yaptırılmış ve ziyarete açılmıştır.  

Gazimağusa Zafer Anıtı: Gazimağusa Surlar Bölgesi girişine yapılan anıt Prof. Dr. Tankut Öktem 

tarafından yapılmıştır. 1955-1974 yılları arasında gerçekleşen Rum ve Yunan saldırılarına karşı 

Gazimağusa halkının direnişini ve zaferini vurgulayan anıt, 1980 yılının mayıs ayında ziyarete 

açılmıştır.  

Gaziveren Şehitler Anıtı: 1964 Gaziveren Direnişi ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar şehit 

olan Kıbrıslı Türkler anısına Güzelyurt Lefke arasında yer alan Gaziveren’de yaptırılan anıttır. 

Her yıl 19 Martta şehitleri anma töreni düzenlenmektedir.   
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Geçitkale ve Boğaziçi Şehitleri Anıtı: 15 Kasım 1967’de, günümüzde GKRY sınırları içinde kalan 

Kophinou (Geçitkale) ve Aytotro (Boğaziçi) köylerinde, Grivas yönetimindeki EOKA saldırıları 

sonucu 24 Kıbrıslı Türk katledilmiştir. 1974 Barış Harekâtı sonrası bu köylerde yaşayan Kıbrıslı 

Türkler, günümüzde KKTC sınırları içinde bulunan Geçitkale bölgesine yerleştirilmiş ve 

mezarları hala GKRY sınırları içinde bulunan şehitler anısına Geçitkale’de yaptırılan anıt 3 Aralık 

1983 tarihinde ziyarete açılmıştır.   

Girne Deniz Şehitleri Anıtı: Girne Belediyesi Anfi Tiyatrosu yanında bulunan anıt, 1974 Kıbrıs 

Barış Harekâtı sırasında şehit düşen denizciler anısına yapılmış bir anıttır. Anıtta harekât 

esnasında şehit düşen 68 denizci şehidin adları yazmaktadır. Anıt 27 Haziran 1975 yılında 

ziyarete açılmıştır.  

Girne Limasol Şehitleri ve Özgürlük Anıtı: 13 Şubat 1964 tarihinde Limasol’da meydana gelen 

çatışmalarda şehit olanların anısına Girne Turizm Limanı Çemberinde yaptırılmış anıttır. 13 

Şubat 1999 tarihinde açılan anıtta her yıl 13 Şubat’ta şehitleri anma törenleri düzenlenmektedir.  

Gönyeli Şehitler Anıtı: Gönyeli merkezinde yer alan anıt, 1963-1974 yılları arasında ve 1974 Kıbrıs 

Barış Harekâtı esnasında şehit düşen Gönyeliler anısına yaptırılmıştır. 1976 yılında yapımına 

başlanan anıt, 1977 yılında zamanın devlet başkanı Rauf Denktaş tarafından ziyarete açılmıştır  

Güzelyurt Baf ve Limasol Şehitleri Anıtı: Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nde Baf ve 

Limasol’da şehit düşenler anısına Güzelyurtta yapılan anıttır. 1991 yılında ziyarete açılan anıtta 

her yıl 9 Mart’ta anma törenleri düzenlenmektedir.  

İskele Larnaka Şehitleri Anıtı: Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nde Larnaka’da şehit düşen 

19 kişi anısına İskele Belediyesi tarafından İskele şehir merkezinde yaptırılmıştır. 27 Nisan 1998 

tarihinde ziyarete açılan anıtta her yıl 23 Aralık’ta şehitleri anma törenleri düzenlenmektedir.  

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı: Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan anıt, Kıbrıs Türk 

Milli Mücadele Dönemi’nde şehit olan Küçük Kaymaklı şehitlerinin anısına yaptırılmıştır. Milli 

mücadelenin üç devre olarak betimlendiği anıtta üç sütun bulunmaktadır. Anıt 25 Aralık 1978 

tarihinde ziyarete açılmış ve her yıl 25 Aralıkta şehitleri anma törenleri düzenlenmektedir.  

Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi: Lefkoşa merkezinde KKTC Cumhuriyet Meclisi ve T.C. 

Büyükelçiliği yanında bulunan anıt 28 Ocak 1968 tarihinde ziyarete açılmıştır. Anıt, Kıbrıslı 

Türklerin mutlu yarınlara ulaşma ülküsünün bir simgesi olarak, yaşadığı toprakları vatan yapan 

bütün şehitlerin anısına ithaf edilmiş ve hepsinin ortak mezar taşı olarak kabul edilmiştir.   

Milli Mücadele ve Kurtuluş Anıtı: Girne, Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa anayollarının kesişme 

noktasında bulunan Gönyeli Kavşağı’nda bulunan anıt, 20 Temmuz 1998 tarihinde ziyarete 

açılmıştır. Görkemli bir yapıya sahip olan anıt, varoluş mücadelesini yansıtmak ve gelecek 

kuşaklara bu mücadelenin kolay yapılmadığı mesajını vermek için yapılmış olup, milli 

mücadeleyi ve kurtuluşu simgelemektedir.  

Serdarlı Sancağı Şehitler Anıtı: 1957-1974 yılları arasında Serdarlı Sancağı’na bağlı bölgelerde 

şehit düşen 66 kişinin anısına Serdarlı - Gönendere arasında yaptırılmıştır. 23 Mart 2009 tarihinde 

ziyarete açılan anıta, Türk Metal Sendikası tarafından Ankara’da yaptırılan Mehmetçik Heykeli 

yerleştirilmiştir.  

St. Hillarion (Doğruyol) Şehitler Anıtı: Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında, 20 Temmuz 1974 günü 

akşamı, Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı bir komando taburu, Doğruyol ismiyle bilinen 

bölgeye sızarak 27 TMT mücahitini şehit etmişlerdir. Şehit edilen mücahitler anısını yaptırılan 

anıt St. Hillarion Kalesi’ne giden yolda yer almaktadır.  
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Şehit İlker Karter Anıtı: 22 Temmuz 1974 tarihinde, keşif uçuşu yaptığı esnada açılan ateş sonucu 

düşürülen uçağın pilotu İlker Karter anısına uçağın düştüğü yere yaptırılmıştır. Günümüzde 

askeri havaalanı olarak kullanılan bölgede, yaptırılan anıtın yanı sıra düşen uçağın kalıntıları da 

sergilenmektedir.  

TMT Anıtı: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısındaki alana yaptırılan anıt, 

1958 yılında Rumların ENOSİS hayallerini gerçekleştirmek için girişmiş olduğu şiddet olaylarına 

karşı Kıbrıslı Türkleri korumak ve örgütlemek amacı ile kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 

hizmetlerini genç nesillere hatırlatmak ve TMT saflarında mücadele ederken şehit düşenlerin 

anısını yaşatmak amacıyla yaptırılmıştır. 15 Kasım 2002 tarihinde açılan anıtın hemen yanında 

Rauf Denktaş’ın da mezarı bulunmaktadır.  

Türkeli (Ayvasıl) Şehitler Anıtı: Akritas Planı çerçevesinde, tarihe Kanlı Noel olarak geçen 1963 

yılı olayları esnasında, Rumlar ilk olarak 21 Aralık 1963 günü Türkeli (Ayvasıl) Köyü’ne 

saldırmışlardır. Bu köyde yaşayan 19 kişi toplu şekilde katledilmiş ve daha sonra toplu mezara 

gömülmüşlerdir. 19 kişinin katledilerek şehit düştüğü yere anıt yapılarak 1979 yılında ziyarete 

açılmıştır. Kimliği tespit edilen naaşlar Lefkoşa Tekkebahçe Şehitliği’ne nakledilmişlerdir. Her yıl 

21 Aralık’ta şehitler anısına anma törenleri yapılmaktadır.  

4. Karanlık Çatışma (Savaş) Alanları 

Kapalı Maraş: Varosha (Maraş), 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde dünyanın önemli turizm 

destinasyonlarından biri idi. Maraş Bölgesi, Kıbrıs’ın toplam turizm gelirinin %50’sinin üstünde 

bir bölümünü tek başına sağlamakta ve yine yatak kapasitesinin %50’sinden fazlası bu bölgede 

bulunmaktaydı. 1974 Barış Harekâtı sonrası bölge iskâna kapatılmış, tampon bölge ilan edilerek 

Yeşil Hat sınırlarına dâhil edilmiştir. Günümüzde bölgede hala BM Askerleri görev yapmaktadır. 

Bölgenin halka açık kısmından binalardaki savaşın izlerini yansıtan bomba ve kurşun izleri, savaş 

nedeni ile terk edilmiş metruk binalar gözlemlenebilmektedir.  

5. Karanlık Toplu Mezarlar 

Muratağa, Sandallar ve Atlılar Köyleri Toplu Mezarları  

13-15 Ağustos 1974 günleri arasında Mağusa yakınlarında bulunan Muratağa, Sandallar ve 

Atlılar köyleri Rum saldırılarının en ağırına maruz kalmış, en küçüğü 16 günlük, en büyüğü 95 

yaşında olan toplam 126 Kıbrıslı Türk bu köylerde Rumlar tarafından katledilmiştir. Katledilen 

Türkler toplu halde iki mezara gömülmüş, dozerlerle üstlerine toprak dökülmüştür. Toplu 

mezarların ilkini 20 Ağustos tarihinde toprağın üstünde kesik el gören bir çoban fark etmiş, 

BM’ye bağlı İsveçli askerler nezaretinde yapılan kazılarda, cesetlerin büyük çoğunluğu 

parçalanmış halde bulunmuştur. Cesetler üzerinde yapılan inceleme sonucu katliamda otomatik 

tüfeklerin yanı sıra, kesici silahların da kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Diğer toplu mezar ise 2 Eylül 

1974 günü bulunmuştur. Katliamda öldürülenler için 2 adet şehitlik yaptırılarak, mezarları 

buraya taşınmıştır. Toplu mezarların olduğu yerlerin düzenlenip anıt haline getirilme çalışmaları 

devam etmekte olup, her yıl 14 Ağustos’ta katledilenler anısına anma töreni yapılmaktadır. Eski 

köy okulu, katledilenlerin anısına müze haline getirilmiş, döneme ait gazete kupürleri, 

görüntüler, fotoğraflar, tanıklarla yapılan röportajlar ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. 

Günümüzde 1963-1964 toplumlar arası çatışmalar ve 1974 olaylarında öldürülenlere ait toplu 

mezarların aranması ve şüpheli yerlerin kazısına devam edilmektedir. Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar 

Komitesi tarafından sürdürülen çalışmalar AB ve BM tarafından da desteklenmekte ve koordine 

edilmektedir. Komite 1 Kıbrıslı Rum, 1 Kıbrıslı Türk ve BM temsilcisinden oluşmaktadır. 2014 

yılında GKRY Yerasa ve Periklişa bölgelerinde, 2015 yılında GKRY Paralimni Kasabası’nda, 2015 

yılında KKTC Lefkoşa’da yeni toplu mezarlara rastlanmış, bu toplu mezarlara ait kazı ve 

incelemeler devam etmektedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Her geçen gün, turistler tarafından daha fazla talep gören özel ilgi alanlarına yönelik turistik 

ürünler, turistlerin özel ilgilerine yönelik seyahat etme motivasyonlarını ve isteklerini artırmıştır. 

Özel ilgi alanına dayalı alternatif turizm kapsamında değerlendirilen hüzün turizmi, son yıllarda 

dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte, turistlerin ilgisini çekmektedir. 1800’lü yılların sonunda 

başlayarak, 1974 yılına kadar devam eden iki toplum arasında şiddetli ve kanlı çatışmalara sahne 

olan Kıbrıs, hüzün turizmi açısından önemli bir potansiyeli topraklarında barındırmaktadır. 

KKTC turizm gelirlerinin yüksek oranını sağlayan casino turizminin yanı sıra, hüzün turizmi gibi 

alternatif turizm çeşitlerine yönelik planlama ve yatırımların yapılması KKTC turizm gelirlerini 

ve KKTC’yi ziyaret eden kişi sayılarını olumlu yönde artıracaktır. Hüzün turizmi aynı zamanda, 

şimdiki ve gelecek nesillere, geçmişte yaşanılan acı olayların bir daha yaşanmaması adına 

rehberlik görevi yapacaktır. KKTC’deki hüzün turizmi destinasyonlarının özellikle Türkiye 

dışındaki farklı ülkelerden gelen yabancı turistlere tanıtılıp, gezdirilmesi ve geçmişte yaşanan acı 

olayların objektif bir şekilde yabancı turistlere aktarılması, dünya kamuoyunda KKTC lehine 

olumlu bir lobi oluşturma açısından da faydalı olacaktır. Bilindiği gibi KKTC sadece Türkiye 

tarafından tanınan ve çeşitli ambargoların uygulandığı bir ülke konumundadır.  

KKTC’nin hüzün turizmi potansiyelini daha fazla geliştirilebilmesi için; 

- Hüzün turizmi destinasyonlarındaki bilgilendirme panolarının, tanıtım broşürlerinin 

Türkçe dışındaki dillerde de hazırlanması, 

- Çeşitli dillerde hüzün turizmine yönelik tanıtıcı broşürlerin hazırlanarak turizm danışma 

ofislerinde turistlerin kullanımına sunulması, 

- Hüzün turizmi destinasyonlarının yollarının iyileştirilerek daha kolay ulaşılabilir hale 

getirilmesi, 

- Destinasyonların yakınlarında otopark imkânlarının sağlanması, 

- Destinasyonlarda Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni ve yaşanan olayları daha ayrıntılı 

şekilde anlatan değişik dillerde hazırlanmış basılı yayınların satışa sunulması, 

- Basılı yayınların yanı sıra dönemi konu alan kısa film, belgesel gibi görsel yayınların da 

turistlere ulaştırılması, 

- O dönemlerdeki olayları yaşayan ve hala hayatta olanlarla yapılan röportajların basılı ve 

görsel olarak turistlerin ilgisine sunulması faydalı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.  
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Öz 
Yavaş Şehir, kentlerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 

oluşturulan kentler birliğidir. Ayrıca sürdürülebilir yerel 

kalkınma modelidir. Şehirler, bu birliğe üye olarak 

markalaşmakta ve böylece farklılık oluşturmaktadır. 

Yavaş Şehir olmak bir sonuç değil, bir sürecin 

başlangıcıdır. Bu nedenle, yerel halkın bilinçlendirilmesi 

ve Yavaş Şehir olgusuna destek vermesini sağlamak 

önemlidir. Seferihisar Türkiye’de bu birliğe üye olan ilk 

şehirdir. Bu çalışmada, Seferihisar’da yaşayan yerel 

halkın Yavaş Şehir olgusuna ilişkin algısı incelenmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ile 

yapılmıştır. Yerel halk, genel olarak, şehrin Yavaş Şehir 

olmasından memnun olduklarını, Yavaş Şehir olduktan 

sonra şehirde ekonominin canlandığını, ziyaret artışı ile 

birlikte turizmin geliştiğini, şehrin çevresel ve sosyo-

kültürel olarak geliştiğini ve şehrin tanınırlığının arttığını 

dile getirmişlerdir. Bununla birlikte, yerel halk, Yavaş 

Şehir ile birlikte şehirde trafik sıkışıklığı, aşırı ve çarpık 

kentleşme, gürültü, bölgesel enflasyon, kalabalıklaşma 

ve çevre kirliliği sorunlarının ortaya çıktığını 

belirtmişlerdir. Yerel halkın daha çok Yavaş Şehrin 

ekonomik sonuçlarına odaklanarak memnuniyetlerini 

dile getirdikleri tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The Cittaslow is a cities union created to increase the 

quality of cities life. It is also a sustainable model of local 

development. Cities are branded as members of this union 

and thus they make a difference. Being a slow city is not 

an end, but a beginning of a process. For this reason, it is 

important to ensure that the local people are conscious and 

support the Cittaslow occurrence. Seferihisar is the first 

city in Turkey that is members of this union. In this study, 

the local people’s perception in Seferihisar, regarding 

Cittaslow occurrence has been examined. The interview 

technique was used as a qualitative research techniques 

and the analysis of the data was done by content analysis. 
Local people mentioned that the Cittaslow had positive 

impact on the economy, tourism development, 

environment, socio cultural structure and the recognition 

of their city. However, they pointed out that with the 

Cittaslow, traffic congestion in the city, noise, regional 

inflation, crowding, non-planned urbanization and 

environmental pollution problems arise. It has been found 

that local people expressed their satisfaction by focusing 

more on the economic consequences of Cittaslow. 
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GİRİŞ 

Sanayi devrimi, kırsal kesimden kentlere göç, hızlı kentleşme ve küreselleşme gibi gelişmeleri 

beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte doğal güzelliklerin ve kaynakların tahribatı, hava 

kirliliği, kalabalıklaşma, gürültü, trafik yoğunluğu, hızlı yaşam, sürekli üretim ve tüketim anlayışı, 

kentlerin kendi kendine yetmemesi, mutsuzluk, stres, eşitsizlik, ayrışma, gıda 

yetersizliği/bolluğu/tahribatı, geleneksel değerlerin terk edilmesi, kentlerin dokusu ve yaşam tarzının 

standartlaşması, kentlerin kendine has yerel farklılıklarının ortadan kalkması gibi özellikle çevresel ve 

sosyo-kültürel alanlarda bazı problemler ortaya çıkmıştır (Öztürk ve Görkem, 2011; Şahin ve Kutlu, 

2014; Onur ve Öztürk, 2014; Sarıbaş, Kömürcü ve Güler, 2015; Pajo ve Uğurlu, 2015; Deviren ve Yıldız, 

2015; Değirmenci ve Sarıbıyık, 2015; Donat ve Yavuzçehre, 2016; Ünal, 2016; Özmen, Birsen ve Birsen, 

2016; Ergüven, 2011; Topal, Korkut ve Kiper, 2016; Çoban ve Harman, 2016). Sanayileşme, kentleşme ve 

küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı söz konusu problemler nedeniyle günümüz insanı yaşadığı 

kentlerde daha insani ve sürdürülebilir bir yaşamın arayışındadır (Üzümcü, Çelik ve Özkul, 2016). 

İnsanlar dinlenmek için kalabalık, yoğun trafiğe sahip gürültülü kentlerden kaçarak flora ve faunası 

zarar görmemiş, temiz, doğal kalabilmiş, doğal üretimin ve tüketimin yapılabildiği özgünlüğünü 

koruyabilmiş kentlere yönelmektedirler (Pajo ve Uğurlu, 2015). Ayrıca turizm hareketlerinde, kültürel 

ve geleneksel değerler önem kazanmış ve yerel değerlerine sahip çıkan destinasyonlar öne çıkmaya 

başlamıştır (Sünnetçioğlu, Can ve Özkaya, 2012).  

 

Küreselleşme sonucunda kültürün tek tipleşmesine ve yerel farklılıkların ortadan kalkmaya 

başlamasına tepki olarak ortaya çıkmış olan Yavaş Yemek (Slowfood) hareketi sonrasında kendini 

gösteren Yavaş Hareketin (Slow Movement) bir parçası olan Yavaş Şehir (Cittaslow) kavramı ortaya 

çıkmıştır (Özmen vd., 2016). Her şeyin birbirine gitgide daha çok benzeştiği zamanımızda “turizm 

ürünü” olarak kabul edilebilen destinasyonlar alternatiflerinden ayrılmak amacıyla farklılaştırıcı bazı 

unsurlardan yararlanmaktadırlar. Bu noktada Yavaş Şehirler küresel hayatın hızından yorulan ve 

yavaşlamak isteyenler için bir seçenek sunmaktadır (Öztürk ve Görkem, 2011; Baldemir, Şahin ve Kaya, 

2013). Yavaş Şehir tüm dünyada yaygınlaşan küreselleşme hareketinin kentlerin farklılıklarını ve 

özgünlüklerini tehdit eder hale gelmesiyle başlayan olumsuz gidişatın durdurulması için, yerel ve 

özgün kent değerlerine sahip çıkılması ve bu değerlerin korunarak geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 

(Güneş, Arısoy ve Aslan, 2015) bir kentler daha doğrusu belediyeler birliğidir. Destinasyonların Yavaş 

Şehir olarak nitelendirilmesi o destinasyonun cazibe merkezi olması ve turizm faaliyetlerini yürütmesi 

için önemli bir unsurdur (Sarıbaş vd., 2016). Bu felsefe ile kendisini şekillendiren ve özellikle kırsal 

bölgelerde bulunan az gelişmiş/gelişmemiş destinasyonlar; hem yerel değerlerini koruyacak hem de 

kendisini farklılaştırarak rekabet gücü elde edecek ve günümüzde çoğunluğu mega kentlerde mutsuz 

ve stres içinde yaşayan insanların yaşadıkları kentin stresinden uzak daha sakin daha doğal turistik 

destinasyonlar arayışına bağlı olarak ziyaretçi sayısını artırabilecek ve turizm sektörü ile yerel 

kalkınmasını sağlayabilecektir. Ayrıca Yavaş Şehir hareketi kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir 

hareket olup kırsal bölgeler için doğal ve yerel değerlere sahip çıkılarak farklılaşmayı ve bu sayede 

markalaşmayı amaç edinen bir sürdürülebilir kalkınma modeli ve kentsel yaşam kalitesini artırıcı bir 

felsefe olarak nitelendirilmektedir.  

 

28 Kasım 2009 tarihinden itibaren Türkiye’de Yavaş Şehir unvanına ilk İzmir’e bağlı Seferihisar ilçesi 

sahip olmuştur. Bu nedenle Seferihisar’ın yerel yönetimi ve halkı Yavaş Şehir olgusuna daha aşinadır 

ve yapılan projelerle diğer kentlere örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle Seferihisar üzerinde yapılacak 

çalışmalarda ortaya çıkacak olumlu veya olumsuz hususlar Türkiye’de bu akımın nereye doğru 

ilerlediğine yönelik daha tatmin edici sonuçlar verecek ve yön gösterecektir. Yavaş Şehir hareketinin en 

önemli özelliklerinden birisi, şehir sakinlerinin de katılımıdır (Sırım, 2012). Yavaş Şehir hareketi sadece 

kurumsal temelde değil aynı zamanda halkın katılımının da önemli olduğu bir harekettir (Şahin ve 

Kutlu, 2014). Bu nedenle yerel halkın Yavaş Şehir felsefesine ilişkin algıları belirli aralıklarla 

incelenmelidir. 
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Bu kapsamda; İzmir ili Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışma Türkiye’de yaklaşık sekiz yıllık 

bir geçmişe sahip olan Yavaş Şehir olgusunu irdelemek, yerel halkın Yavaş Şehir hakkındaki algılarını 

araştırmak ve Yavaş Şehir felsefesinin nereye doğru gitmekte olduğunu değerlendirmek üzere 

yapılmıştır.  

 

YAVAŞ/SAKİN ŞEHİR (CITTASLOW) VE SEFERİHİSAR 

Yavaş Şehir hareketi 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin 

yönlendirmesi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Saturnini idealleri kısa zamanda Bra (Francesco Guida), 

Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları ve Yavaş Yemek 

başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. Yavaş Şehir hareketi günümüzde 30 ülkede 241 üyeye 

yayılmıştır. Yavaş Şehir Birliği nüfusu 50.000 altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir 

belediyeler birliğidir. Bu birliğe üye olabilmek için çevre politikaları (12 kriter), altyapı politikaları (9 

kriter), kentsel yaşam kalitesi politikaları (17 kriter), tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair 

politikalar (10 kriter), misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar (10 kriter), sosyal uyum (11 

kriter), ortaklıklar (3 kriter) olmak üzere 7 ana başlık altında toplam 72 kriter belirlenmiştir. Kriterlerden 

bazıları üyelik için zorunlu kriter olarak, diğerleri ise geleceğe ilişkin yapılması istenen, aday kentin 

yapmayı taahhüt ettiği kriterler olarak belirlenmiştir. Birliğe üye olmak isteyen kentlerin birliğin 

belirlediği kriterleri gerçekleştirmek için projeler geliştirmesi, uygulaması ve kent yönetiminin Yavaş 

Şehir felsefesiyle uyumlu olması gerekmektedir. Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar 

puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Şehirler bu 

puanı alırken yukarıda belirtilen her ana başlık altındaki zorunlu kriterlerden en az bir tanesini yerine 

getirmesi zorunludur. Yavaş Şehir ağına dâhil olan ve sertifika alan yerleşim yerleri dört yılda bir 

yenilenen sertifika ile söz konusu ağ içinde kalabilmektedir. Ayrıca bir ülkede üç Yavaş Şehir olması 

durumunda o ülkede Yavaş Şehir Ulusal Ağı kurulabilmektedir. Ulusal ağlar kendi ülkelerindeki 

adaylık sürecini yönetmekte ve Yavaş Şehir Genel Merkezi ile kendi ülkelerindeki Yavaş Şehirlerin 

iletişimini sağlamaktadırlar. Birliğin merkezi İtalya'nın Orvieto kentindedir. Üye şehirler yılda bir kez 

farklı bir şehirde toplanmaktadır (CittaslowTürkiye, 2018; Güneş vd., 2015; Karadeniz, 2014; Sarıbaş 

vd., 2016; Keskin, 2012; Pajo ve Uğurlu, 2015). 

 

Yavaş Şehir ağına kabul edilen şehirlere “Salyangoz Bayrağı” dalgalandırma hakkı verilmektedir. 

Salyangoz bayrağı, Yavaş Şehir hareketini simgeleyen bir kalite işaretidir (Sırım, 2012). Uluslararası 

Yavaş Şehirler Birliği’nin logo olarak salyangozu seçmesinin temel nedeni, salyangozun yavaşlık ve 

dinlenmeyi temsil etmesidir. Salyangoz, yavaş bir şekilde hareket etmekte ve evi olan kabuğunu gittiği 

her yere götürmektedir. Bu yavaşlık, düşünmeyi ve ağırbaşlılığı akla getirmektedir (Keskin, 2010). 

Sloganı ise “Yaşamın kolay olduğu kentlerin ulusal ağı” şeklindedir (CittaslowTürkiye, 2018). Yavaş 

Şehir kriterlerini karşılayarak Yavaş Şehir Belediyeler Birliğine üye olan Türkiye’de toplam 14 yerleşim 

birimi bulunmaktadır. Bunlar; Muğla-Akyaka, Isparta-Eğirdir, Sinop-Gerze, Çanakkale-Gökçeada, 

Bolu-Göynük, Şanlıurfa-Halfeti, Ordu-Perşembe, İzmir-Seferihisar, Artvin-Şavşat, Sakarya-Taraklı, 

Kırklareli-Vize, Isparta- Yalvaç, Aydın-Yenipazar ve Erzurum-Uzundere’dir (Çevre Bakanlığı, 2017).  

Türkiye’de bulunan Yavaş Şehirler arasında İzmir’in Seferihisar ilçesi gerekli çalışmaların ardından 29 

Kasım 2009 tarihinde Yavaş Şehir unvanını alarak Türkiye’nin ilk Yavaş Şehri olmuştur. 24 Haziran 

2011 tarihinde ise Türkiye’deki Yavaş Şehir sayısı beşe yükselmiş ve “Yavaş Şehir Ulusal Ağı”nın 

kurulması sağlanmıştır (Benli, 2013). Uluslararası Yavaş Şehir Birliğine başvuru sürecini Yavaş Şehir 

Türkiye Ağı sekretaryası ve koordinatörlüğü yürütmektedir. Yavaş Şehir Türkiye Ağı sekretaryası ve 

koordinatörlüğü Seferihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Yavaş Şehirlerin yayımlanan ilk manifestosunda Yavaş Şehirler; “eski zamanlara meraklı insanları, 

zengin tiyatroları, meydanları, kafeleri, atölyeleri, restoranları ve ruhani yerleri, bozulmamış 

manzaraları, sevimli zanaatkârları olan şehirler, insanların hâlâ mevsimlerin yavaş seyrini fark 

edebileceği, hakiki ürünlerin tadına varabildiği ve kendine özgü gelenekleri olan yerler” olarak 

tanımlanmıştır (Donat ve Yavuzçehre, 2016). Literatürde en çok kullanılan tanıma göre Uluslararası 

http://www.cittaslowturkiye.org/
http://www.csb.gov.tr/
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Yavaş Şehirler Birliği; küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını 

standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Yavaş Yemek 

hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri 

olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen 

kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir (Baldemir vd., 2013; Acar, 2016). Mayer ve Knox (2006) 

yerel unsurlara vurgu yaparak yavaş şehirlerde yerel halk ile yöneticilerin yerel değerleri 

önemsediklerini belirtmiş ve yavaş şehrin, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelişme için yerel kaynaklardan 

faydalanılarak yerel halkın, doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, çevre kirliliğinden uzak bir 

şekilde günlük yaşamlarını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün kılmak için 

günümüz modern şehir kavramına alternatif olarak ortaya atılmış bir kavram olduğunu belirtmiştir. 

Parkins ve Craig (2006) ise Yavaş Şehirleri “sosyal bir hareket” olarak ifade etmektedirler. Miele (2008) 

da Yavaş Şehir hareketini Yavaş Yemek felsefesini şehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı 

amaçlayan uluslararası bir ağ olarak tanımlamaktadır. Pink (2008) ise Yavaş Şehirleri yerel yaşam 

kalitesini arttırma arayışında olan bir hareket olarak tanımlamıştır. 

 

Yavaş Şehir Uluslararası Ağı tarafından belirlenen kriterlere bakıldığında; hava, su ve ışık kirliliğinin 

önüne geçilmesi, geri kazanım ve geri dönüşüm tekniklerine değer verilmesi, bölgenin dokusunun 

karakteristik özelliğinin korunması ve geliştirilmesi için uygulanması gereken kuralları, kentsel 

planlama özellikle ortak kullanım alanları ilgili başlıkları, başta kentteki tarihi yapıların ve dokunun 

korunması olmak üzere genel anlamda kültürel ve tarihi değerleri korumak için geliştirilen maddeleri, 

yerel üretimi korumak, yerel ekonominin sürdürülebilmesi ve yerel kimliğin-kültürün korunması için 

yapılması gerekenleri, turistlerin Yavaş Şehre nasıl çekileceği ve nasıl hizmet edileceğine ilişkin 

maddeleri, kentin, Yavaş Şehir olarak gelişimini sağlamaya devam etmesi için geliştirilmesi gereken 

planları içermektedir. Ayrıca, kentin yerel kimliğini ve sadece o bölgeye özgü olan değerlerin 

geliştirilmesini teşvik edecek maddelerin yanında genel anlamda halkın Yavaş Şehir hareketi hakkında 

bilgi sahibi olmaları, kente sağlayacağı faydaların bilincinde olmaları ve ona göre davranmaları ile ilgili 

maddelerin de yer aldığı görülmektedir (Mutdoğan, 2010; Lowry ve Lee, 2011). 

 

Kriterler ayrıntılı incelendiğinde; Yavaş Şehirlerin öncelikli hedeflerinin çevre tahribatını en aza 

indirerek, herkes için ulaşılabilir, sağlıklı bir kent oluşturmak olduğu görülmektedir. Kriterler arasında 

özellikle çevre önemli bir yer tutmakta olup çevre politikalarında hava, su ve toprak kalitesinin 

önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi, evsel 

ve endüstriyel atıkların geri dönüşümünün desteklemesi ve yaygınlaşması Yavaş Şehrin öncelikleri 

arasında bulunmaktadır (Keskin, 2010; 2012). Kriterlerle hedeflenen temel amaçlar; teknolojiyi 

kullanarak hayatın kaliteli ve herkesçe yaşanabilir olmasını sağlamak, bölgeye özgü değerlerle 

sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak, yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak ve 

doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumaktır. Misafirperverlik başlığı altındaki kriterlere bakıldığında 

ise daha çok kentin turizm açısından kalitesini arttırmaya yönelik maddeleri içerdiği görülmektedir 

(Şahin ve Kutlu, 2014).  

 

Yavaş Şehir Hareketi’nde önemli noktalardan biri bu olgunun yerel halk tarafından anlaşılması ve 

benimsenmesidir. Hareketin başarılı olması elbette ki yerel yönetimin özverili çalışmasına bağlıdır. 

Ancak halkı ile bütünleşemeyen bir yerel yönetimin Yavaş Şehir olarak sürekliliğini sağlaması oldukça 

güçtür (Benli, 2013). Tüm bunların yanı sıra şehir sakinlerinin bilinçlendirilmesi, Yavaş Şehir olgusunu 

benimsemeleri ve bu konuda kendilerine düşen sorumluluklar doğrultusunda yine alanında uzman 

kişilerce yönlendirilmeleri önem arz etmektedir (Güçlütürk, 2015). Temelde “Yavaş Şehir” konsept 

olarak turizmden çok yerel halkın yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Sözkonusu konsep ancak yerel 

halkın “sakinleşmeyi” benimsemesi ile gerçekleşetirilebilir. Bu süreçte belediyelerin yasaklardan çok 

birlikte çalışmaya önem vermesi önemlidir (Ergüven, 2011; Öztürk ve Güral, 2014a; 2014b). 
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Seferihisar Türkiye’de ilk ve öncü Yavaş Şehir olmasından dolayı diğer üye şehirlere öncülük ve 

önderlik etmektedir (Çakıcı vd., 2014). Seferihisar, aday diğer şehirlere örnek teşkil etmekle birlikte bu 

anlamda sürdürülebilirliğini sağlamış sakin bir şehir olarak ülkemiz ekonomisine ve canlı ekosistemine 

önemli ölçüde kazanç sağlamaktadır (Güçlütürk, 2015). Türkiye’de ilk Yavaş Şehir unvanı alan 

Seferihisar başarılı bir yerel yönetim profili sergilemiş, gerek doğal gerekse beşeri kaynakları 

sürdürülebilir bir amaç doğrultusunda kullanma yolunda önemli ilklere imza atmıştır (Günlü, 2014). 

Yavaş Şehir kapsamında Seferihisar birçok önemli proje hayata geçirilmiş olup, bu projelere ilişkin 

detaylı bilgiler Seferihisar Belediyesinin ve Yavaş Şehir Ulusal Ağının resmi internet sitesinde 

bulunabilir. 

 

Yavaş Şehir olarak Seferihisar hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Çerçi (2013) yaptığı çalışmada 

ziyaretçilerin bir tatil destinasyonu olarak Seferihisar’ı oldukça olumlu değerlendirdiği ve Seferihisar’ın 

genel özelliklerini takdir ettikleri, Seferihisar’ı rakiplerinden ayıran, benzersiz özelliğinin Yavaş Şehir 

olduğunu ortaya koymuştur. Sarıbaş vd., (2016) ise yaptıkları çalışmada ilçede yaşayan gençlerin çevre 

ve sürdürülebilir kalkınma hususundaki bilinç düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Bununla birlikte Çoşar (2014) yaptığı çalışmada, artan turizm hareketliliği ile birlikte yerel halkın 

ekonomik anlamda kazanç sağladığı ve Yavaş Şehir uygulamasına sıcak baktığını, ancak şehirdeki göç 

ile birlikte oluşan nüfus artışı, gürültü, trafik, yörenin değer kazanmaya başlamasıyla ortaya çıkan aşırı 

yapılaşma ve beraberinde getirdiği arsa fiyatlarındaki yükseliş, yaz dönemlerinde özellikle günübirlikçi 

sayısında gözlemlenen önemli artış, yaşam pahalılığı, günlük işleyişin bozulması ve yerel yönetimler 

tarafından sunulan hizmetlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle de bazı olumsuz algıların oluştuğunu  

belirtmiştir.  

 

Çoban ve Harman (2016) da yaptıkları araştırmada incelenen tüm alanlarda Seferihisar’ın Yavaş Şehir 

Türkiye Ağının kurucusu ve dolayısıyla ağın başkenti olması dolayısıyla Yavaş Şehir temasının 

görünürlüğü hususunu diğer şehirlerden daha ciddi bir şekilde ele aldığı sonucuna ulaşmıştır. Çakıcı 

vd., (2014) ise yerel halkın önemine dikkat çekmiş olup yaptıkları çalışmada turizme yakın olan 

Seferihisar halkının genel olarak turizmi olumlu yönde algıladıklarını, ayrıca, Seferihisar’ın Yavaş Şehir 

olduktan sonra yerel halkın yaşamına olumlu yönde katkı sağladığını tespit etmiştir. Son olarak, Acar 

(2016)’ın araştırma sonuçlarına göre Seferihisar Belediyesi’nin Türkiye’deki sakin şehir başkenti sıfatı 

ile hayata geçirdiği ve geleceğe yönelik uygulamayı planladığı projeler ile sakinlik felsefesini günlük 

hayatın her alanına bütün paydaşları dâhil edecek şekilde yayabilen ve diğer sakin şehirlere örnek teşkil 

edecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış, geleceğe yönelik proje planlama kapsamında Seferihisar’ın 

Türkiye’de yer alan diğer sakin şehirlerden uzak ara önde olduğu tespit edilmiştir. Seferihisar’ın 

başarısındaki en önemli etkenlerin başında yapılan bütün faaliyetlerin merkezine yöre halkının özellikle 

de kadın ve çocukların konması olduğu ve Seferihisar’ın sakinlik konusundaki başarısının altında çevre 

ve kaynakların korunması konusunda son derece bilinçli olan Seferihisar halkı ve katılımcı yönetim 

anlayışıyla hareket eden Seferihisar yerel yönetiminin bulunduğu belirtilmiştir.  

 

Kısacası Yavaş Şehir turizmden daha çok yerel halkın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sürdürülebilir 

yerel kalkınma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yavaş Şehir olan kentler bu sayede kendisini 

farklılaştırarak marka şehir olma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Yavaş Şehir unvanı almak 

bir sonuç değil bir sürecin başlangıcı olarak görülmesi daha doğrudur. Şehirler belirlenen kriterler 

kapsamında sürekli plan ve projeler geliştirmek zorundadır. Burada önemli olan nokta yerel halkın 

sürece etkin bir şekilde dahil olması ve Yavaş Şehir felsefesini benimsemesidir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi 

ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak 

tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
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Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Stewart ve 

Cash (1985) görüşmeyi “önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama 

tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci” olarak tanımlamaktadırlar. Bu yöntemin 

seçilme nedeni, görüşme yapılan kişiden araştırma konusu ile derinlemesine bilgilerin alınmasını 

sağlamasıdır. Araştırma kapsamında elde edilmesi istenen verilerin görüşme yöntemi dışında 

sağlanmasının zorluğu da bu yöntemin seçilmesinde diğer bir etken olmuştur.  

 

Patton (1987) sohbet tarzı görüşme, görüşme formu yaklaşımı ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

tarzı olarak üç tür görüşme yaklaşımından söz etmektedir. Bu araştırmada görüşme yaklaşımlarından 

standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım “dikkatlice yazılmış ve 

belirli bir sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada 

sorulur” (Patton, 1987). Bu yaklaşım görüşmeciye tanınan esnekliğin epeyce sınırlanmasına rağmen 

görüşmeci yanlılığını ve öznelliğini azaltması nedeniyle seçilmiştir. 

 

Görüşme formu literatür taraması ve Yavaş Şehir konusunda uzman kişilerin görüşlerinin alınması 

sonucunda geliştirilmiştir. Görüşme formunda Seferihisar’da yaşayan yerel halkın Yavaş Şehir 

olgusuna ilişkin algılarını belirlemek üzere altı adet soru yer almıştır. Bunlar; Yavaş Şehir sizce nedir?, 

Yavaş Şehir ilkelerinden ilk aklınıza gelenleri söyler misiniz?, Yavaş Şehir olduktan sonra Seferihisar’da 

gözlemlediğiniz olumlu değişimler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Yavaş Şehir olduktan sonra 

Seferihisar’da gözlemlediğiniz olumsuz değişimler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?, Yavaş Şehir 

olmak diğer turistik bölgelere (rakiplere) göre Seferihisar’a avantaj sağladı mı? Seferihisar’ın Yavaş 

Şehir olması işletmenize ne gibi katkılar sağlamıştır? sorularından oluşmaktadır. Bu sorular araştırmacı 

tarafından bire bir görüşme ile yukarıda belirtilen sıra dahilinde tüm katılımcılara sırası bozulmadan 

aynı şekilde sorulmuştur. 

 

Ayrıca görüşmeye katılanların sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla 

görüşme sonunda katılımcılara yaşı, hane halkı aylık ortalama geliri, en son mezun olduğu okul ve 

çalışma durumu sorulmuş ayrıca katılımcıların cinsiyeti görüşme formunun uygun bir yerine not 

edilmiştir. Son olarak da katılımcıların Seferihisar’ın Yavaş Şehir olmasından memnuniyet derecelerini 

belirlemek üzere bir adet 5’li Likert Ölçeğine uygun hazırlanmış (1. Hiç Memnun Değilim, 5. Oldukça 

Memnunum) soruyu işaretlemeleri istenmiştir. 

 

Görüşme 2016 yılı Ağustos ayında Seferihisar ilçesinde yerel halktan seçilen toplam 83 kişi ile 

yapılmıştır. Yapılan görüşmeler görüşme anında kalem-kağıt ile not edilerek kayıt altına alınmıştır. 

Katılımcıların kendi bulunduğu ortamda gerçekleştirilen veri toplama sürecinde her bir kişi için 

ortalama görüşme süresi, 10-15 dakika arasında değişmiştir. Görüşmelerde, görüşme yapılacak kişinin 

gönüllü olarak görüşmeye katılmak istemesi ve yavaş şehir kavramı ile ilgili az da olsa bilgi sahibi 

olması dikkate alınmıştır. Görüşülen kişilere daha çok konuşma fırsatı verilerek görüşmeleri olduğu 

gibi kayıt altına alınmıştır. 

 

Verilerin analizinde nitel veri analizinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi yoluyla veriler 

tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde 

temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013).  

 

Bu kapsamda, görüşme sırasında araştırmacı tarafından kağıt-kalem ile tutulan kayıtlar, her bir 

görüşmenin hemen ardından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Sonrasında bütün kayıt listesi dikkatli 

bir şekilde okunarak içerik hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. İkinci tur okumada, her 

görüşme için belirli başlıklar altında kodlama yapılmış ve birbirine benzeyen çok sayıdaki bilgi kümesi 

benzer başlıklar altında toplanmaya çalışılmıştır. Kalan veri kümesi üzerinde üçüncü ve son bir tur 
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okuma daha yapılarak gözden kaçan veri olup olmadığı kontrol edilmiştir. Sürecin son aşamasında 

yapılan son bir kontrol ile her başlık altındaki metnin birbirleriyle uyumu ya da benzeşimi konusunda 

emin olmaya çalışılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 83 kişinin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1.’de gösterilmiştir. Araştırmaya 

katılanların çoğunluğunu erkek, 27-37 yaş arası, özel sektör çalışanı ve işletme sahibi, aylık geliri 1.501-

2000 TL. olan, lise mezunu kişiler oluşturmaktadır. 

 

Yavaş Şehir sizce nedir? sorusuna karşılık olarak verilen cevaplar analiz edildiğinde yapılan görüşmeler 

dört ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; “huzurlu, sakin ve sessiz bir şehir, doğal yaşamın hüküm 

sürdüğü bir şehir, kendi üretip kendi tüketen bir başka ifadeyle kendi kendine yeten bir şehir ve 

gelişmemiş bir şehir” başlıklarıdır. Yapılan görüşmede 83 katılımcıdan 41’inin verdiği cevapların 

sadece bir başlık altında toplanabildiği, 38’inin iki başlık altında toplanabildiği, 4’ünün ise üç başlık 

altında toplanabildiği tespit edilmiştir.  

 

Katılımcıların çoğunluğu Yavaş Şehri “huzurlu, sessiz ve sakin bir şehir” olarak tanımlamış olup, bu 

başlık altında Yavaş Şehri “huzurlu, sessiz, sakin, güvenli, stressiz, kalabalık olmayan, insanların mutlu 

olduğu, trafik sıkışıklığı olmayan, gece yaşamı olmayan (olumlu manada), insanların birbirine saygılı 

olduğu, insanların birbirleriyle samimi diyaloglarının olduğu ve misafirperver olduğu, ulaşımın yaya 

ve bisiklet ile sağlandığı ve rahat olduğu, adalete önem veren, evcil ve eğitimli insanların olduğu bir 

şehir” olarak tanımlamışlardır.  

 
Tablo.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri  

Değişkenler Gruplar f % 

Yaş 

16-26 14 16,9 

27-37 32 38,6 

38-48 20 24,1 

49-59 8 9,6 

60 ve üzeri 6 7,2 

Cinsiyet 
Kadın 33 39,8 

Erkek 50 60,2 

Çalışma Durumu 

Özel sektör çalışanı 21 25,3 

Öğrenci 5 6 

Memur 5 6 

İşçi 10 12,1 

Çiftçi 3 3,6 

Serbest Meslek 9 10,8 

İşletme Sahibi 20 24,1 

Çalışmıyor 10 12,1 

Aylık Gelir 

800 ve daha az 6 7,2 

801-1500 20 24,1 

1501-2000 26 31,3 

2001-2500 8 9,6 

2501-3000 11 13,3 

3001 ve üzeri 12 14,5 

Öğrenim Durumu 

Lisansüstü 1 1,2 

Lisans 24 28,9 

Lise 44 53 

İlkokul ve Ortaokul 13 15,7 

 

Yavaş Şehri “doğal yaşamın hüküm sürdüğü bir şehir” olarak tanımlayanlar bu başlık altında Yavaş 

Şehri “çevreye duyarlı ve doğal yaşama önem verilen, daha çok tarıma önem veren, yeşil alanların bolca 

olduğu, yerel kültürün korunduğu, hava ve su kirliliği olmayan, temiz, kırsal, yöresel yemeklerin 
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kolayca bulunabildiği, hayvancılığın geliştiği, sağlıklı yaşamın sürdürülebildiği, tarihi değerleri 

korunan, güzel bir şehir” şeklinde tanımlamışlardır.  

 

Tablo.2. Yavaş Şehrin Tanımının Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n= 129) 

Değişkenler Gruplar 

Tanımlar 

Huzurlu, Sakin 

ve Sessiz (65) 

Doğal Yaşam 

(45) 

Kendi 

Kendine 

Yeten (15) 

Gelişmemiş 

(4) 

Yaş 

16-26 11 9 2 - 

27-37 26 14 5 2 

38-48 17 11 5 - 

49-59 6 4 1 1 

60 ve üzeri 3 4 2 1 

Cinsiyet 
Kadın 27 18 4 1 

Erkek 38 27 11 3 

Çalışma Durumu 

Özel sektör çalışanı 14 10 3 1 

Öğrenci 4 4 2 - 

Memur 2 3 1 - 

İşçi 8 6 2 - 

Çiftçi 3 - 1 - 

Serbest Meslek 8 4 - 1 

İşletme Sahibi 18 13 6 1 

Çalışmıyor 8 5 - 1 

Aylık Gelir 

800 ve daha az 5 5 - - 

801-1500 17 9 3 - 

1501-2000 17 14 5 3 

2001-2500 6 4 1 - 

2501-3000 9 4 3 1 

3001 ve üzeri 11 9 3 - 

Öğrenim Durumu 

Lisansüstü 1 1 - - 

Lisans 20 16 4 1 

Lise 34 19 7 1 

İlkokul ve Ortaokul 9 8 4 2 

 

Yavaş Şehri “kendi üretip kendi tüketen bir başka ifadeyle kendi kendine yeten bir şehir” olarak 

tanımlayanlar ise bu başlık altında Yavaş Şehri “yerel üretime önem vererek kendi üreten ve kendi 

tüketen, sosyal yaşam alanlarının yeterli olduğu, küçük esnafın daha çok kazandığı, yeterli tesis ve 

alanları olan ve ucuz bir şehir” olarak tanımlamışlardır. Yavaş Şehri “gelişmemiş bir şehir” olarak 

tanımlayanlar da (dört kişi) bu başlık altında Yavaş Şehri “sosyal aktivitesi az olan gelişmemiş bir şehir” 

şeklinde tanımlamışlardır.  

 

Tablo 2.’de Yavaş Şehir sizce nedir? sorusuna verilen cevapların katılımcıların sosyo-demografik 

özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. 60 ve üzeri yaşta memur olan katılımcıların genel eğilimin aksine 

Yavaş Şehrin doğal yaşam ortamına dikkat çektiği gözlenmektedir. 

 

Yavaş Şehir ilkelerinden ilk aklınıza gelenleri söyler misiniz? sorusuna karşılık olarak verilen cevaplar 

incelendiğinde bazı katılımcıların birden fazla şeyden bahsettiği görülmüştür. Çalışma sonucunda 

toplam 35 ilke ortaya çıkmıştır. Seferihisar halkının ilk aklına gelen şeyleri sırasıyla; “huzur, sakinlik, 

sessizlik, yeşil alan, tarım, doğal güzellikler, doğal yaşam, yerel üretim ve diğerleri” oluşturmaktadır. 

Bunlar (diğerleri içeresinde kalanların dışındaki) verilen cevapların % 68’ini oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3.’de Yavaş Şehir ilkelerinden ilk aklınıza gelenleri söyler misiniz? sorusuna verilen cevapların 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. Huzur bütün değişkenlere göre 

bakıldığında ön plana çıkmakta olup, 60 ve üzeri yaşta, memur, 2.501 ve üzeri aylık gelir alan 

katılımcılarda genel eğilimin aksine yeşil alan ve doğal güzellikler ön plana çıkmaktadır. 
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Tablo.3. Yavaş Şehrin İlkelerinin Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n=206)* 

Değişkenler Gruplar 

İlkeler 

Huzur 

(33) 

Sakinlik 

(23) 

Sessizlik 

(18) 

Yeşil 

Alan 

(16) 

Tarım 

(15) 

Doğal 

Güzellikler 

(14) 

Doğal 

Yaşam 

(12) 

Yerel 

Üretim 

(10) 

Diğer 

(65) 

Yaş 

16-26 10 7 2 3 3 2 4 1 6 

27-37 11 10 6 6 6 4 3 3 31 

38-48 7 4 5 2 4 5 2 3 18 

49-59 2 - 3 2 - 1 1 2 5 

60 ve üzeri 1 1 1 2 1 2 1 1 5 

Cinsiyet 
Kadın 13 10 8 6 4 4 6 2 21 

Erkek 20 13 10 10 11 10 6 8 44 

Çalışma 

Durumu 

Özel sektör 

çalışanı 
9 5 7 6 4 2 1 - 19 

Öğrenci 3 3 1 - 2 1 2 1 3 

Memur 1 1 1 2 1 2 1 1 3 

İşçi 5 4 2 2 1 1 4 1 6 

Çiftçi 2 1 1 - - - 1 1 1 

Serbest 

Meslek 
3 1 1 2 2 3 1 1 9 

İşletme 

Sahibi 
5 3 2 3 4 5 2 4 19 

Çalışmıyor 5 5 3 1 1 - - 1 5 

Aylık Gelir 

800 ve daha 

az 
4 4 - 1 2 1 1 - 4 

801-1500 7 7 6 3 3 1 6 2 10 

1501-2000 13 8 7 6 4 4 1 3 22 

2001-2500 4 1 3 2 - 2 1 - 7 

2501-3000 2 2 1 4 3 2 2 3 9 

3001 ve 

üzeri 
3 1 1 - 3 4 1 2 13 

Öğrenim 

Durumu 

Lisansüstü - - - - - - - - 2 

Lisans 9 4 5 8 5 5 1 2 21 

Lise 20 17 11 7 7 7 9 4 32 

İlkokul ve 

Ortaokul 
4 2 2 1 3 1 2 4 8 

* Tek haneli rakam olanlar diğerleri bölümüne dahil edilmiştir. 

 

Yavaş Şehir olduktan sonra Seferihisar’da gözlemlediğiniz olumlu değişimler var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? sorusuna verilen cevaplar analiz edildiğinde olumlu cevapların sırasıyla “ekonominin 

canlanması, ziyaret artışı, şehrin çevresel ve sosyo-kültürel olarak gelişimi, tanınırlığın artması ve 

turizmin gelişimi” olarak beş başlıkta toplandığı görülmüştür. Bazı katılımcıların bu soruya birden fazla 

cevap verdiği gözlemlenmiştir. Bir katılımcının bu soruya sadece “var” şeklinde cevap vererek içeriğini 

belirtmediği, 15 katılımcının ise olumlu değişim olmadığını belirttiği, üç katılımcının da bu soruya 

cevap vermediği tespit edilmiştir. Gözlemlenen olumlu değişimlerin Yavaş Şehrin özellikle turizmin ve 

ekonominin gelişimine katkı yaptığı sonucuna ulaşan Coşar (2014)’ın yaptığı çalışmayla benzerlik 

gösterdiği dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 4.’de Yavaş Şehir olduktan sonra Seferihisar’da gözlemlediğiniz olumlu değişimler var mıdır? 

Varsa bunlar nelerdir? sorusuna verilen cevapların katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre 

dağılımı verilmiştir. 27-37 yaş arası, kadın, çalışmayan, 1.501-2000 TL. arası aylık geliri bulunan, lise 

mezunu katılımcıların nispeten Yavaş Şehre daha olumsuz baktıkları söylenebilir. 

Yavaş Şehir olduktan sonra Seferihisar’da gözlemlediğiniz olumsuz değişimler var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? sorusuna karşılık olarak verilen cevaplar incelendiğinde cevapların sırasıyla “trafik sıkışıklığı, 

hızlı ve çarpık kentleşme, gürültü, enflasyon, kalabalıklaşma, çevre kirliliği” olarak altı başlıkta 

toplandığı görülmüştür. Bazı katılımcıların bu soruya birden fazla cevap verdiği gözlemlenmiştir. 10 

katılımcının bu soruya “yoktur” şeklinde cevap verdiği, yedi katılımcının ise bu soruya cevap 
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vermediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların Coşar (2014)’ın tespit ettiği olumsuzluklarla 

örtüştüğü görülmüştür. 

 

Tablo.4. Yavaş Şehrin Sağladığı Olumlu Değişimlerin Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

(n=131) 

Değişkenler Gruplar 

Olumlu Değişimler 

Ekonominin 

Gelişimi 

(32) 

Ziyaret 

Artışı (31) 

Şehrin 

Gelişimi 

(22) 

Tanınırlık 

(21) 

Turizmin 

Gelişimi 

(10) 

Yok (15) 

Yaş 

16-26 5 6 5 1 1 2 

27-37 15 10 5 8 5 9 

38-48 8 10 5 7 2 2 

49-59 - 2 3 3 1 1 

60 ve üzeri 2 1 3 1 - 1 

Cinsiyet 
Kadın 9 11 10 7 3 8 

Erkek 23 20 12 14 7 7 

Çalışma 

Durumu 

Özel sektör 

çalışanı 
6 8 7 8 2 4 

Öğrenci 2 2 1 - - 1 

Memur 1 2 2 2 - - 

İşçi 5 3 3 2 3 1 

Çiftçi - - - 1 - 1 

Serbest Meslek 6 3 3 1 - 2 

İşletme Sahibi 11 11 5 6 4 1 

Çalışmıyor 1 2 1 1 1 5 

Aylık Gelir 

800 ve daha az 1 1 3 - 1 2 

801-1500 7 7 5 2 1 4 

1501-2000 9 7 8 7 3 6 

2001-2500 3 3 2 3 1 1 

2501-3000 6 7 3 4 1 1 

3001 ve üzeri 6 6 1 5 3 1 

Öğrenim 

Durumu 

Lisansüstü - - - - - 1 

Lisans 9 13 7 8 5 4 

Lise 20 16 12 11 4 6 

İlkokul ve 

Ortaokul 
2 2 3 1 1 4 

 

Tablo 5.’de Yavaş Şehir olduktan sonra Seferihisar’da gözlemlediğiniz olumsuz değişimler var mıdır? 

Varsa bunlar nelerdir? sorusuna verilen cevapların katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre 

dağılımı verilmiştir. Büyük çoğunlukla sırası değişmekle birlikte trafik sıkışıklığı, kentleşme ve gürültü 

ilk üç sıradaki yerini korumaktadır. 

 

Yavaş Şehir olmak diğer turistik bölgelere (rakiplere) göre Seferihisar’a avantaj sağladı mı? sorusuna 

verilen cevaplar analiz edildiğinde araştırmaya katılanların % 78’i Yavaş Şehir olarak Seferihisar’ın 

diğer bölgelere (rakiplere) göre avantaj sağladığını düşünmektedir. Bu şekilde düşünen katılımcılar 

bölgede turizm ve ticaretin arttığını ve bölgenin tanınırlığının sağlandığını düşünmektedirler. Avantaj 

sağlamadığını düşünenler bu konuda bir gerekçe belirtmemişlerdir. 

 

Tablo 6.’da Yavaş Şehir olmak diğer turistik bölgelere (rakiplere) göre Seferihisar’a avantaj sağladı mı? 

sorusuna verilen cevapların katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. 

İşletme sahibi ve 2.501 TL. ve üzeri aylık geliri olanların Yavaş Şehre daha olumlu baktıkları görülmekte 

olup, Yavaş Şehrin ekonomik katkılarının daha çok dikkate alındığı gözlemlenmektedir. 
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Tablo.5. Yavaş Şehrin Yol Açtığı Olumsuz Değişimlerin Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

(n=134) 

Değişkenle

r 
Gruplar 

Olumsuz Değişimler 

Trafik 

(30) 

Kentleşm

e (29) 

Gürültü 

(24) 

Enflasyon 

(15) 

Kalabalıklaşma 

(14) 

Kirlili

k (12) 

Yok 

(10) 

Yaş 

16-26 4 6 5 1 - 4 1 

27-37 12 12 7 7 7 2 3 

38-48 10 9 4 2 4 3 2 

49-59 2 1 4 1 1 1 2 

60 ve üzeri 2 1 2 3 2 1 1 

Cinsiyet 
Kadın 9 13 7 5 4 2 6 

Erkek 21 16 17 10 10 10 4 

Çalışma 

Durumu 

Özel sektör 

çalışanı 
8 8 2 7 3 2 3 

Öğrenci 2 2 - - - 2 1 

Memur - - 3 1 2 1 1 

İşçi 4 5 5 2 3 4 - 

Çiftçi - - 2 1 - 1 - 

Serbest Meslek 3 4 - 1 2 - 2 

İşletme Sahibi 9 7 7 3 4 1 2 

Çalışmıyor 4 3 5 - - 1 1 

Aylık Gelir 

800 ve daha az 2 2 3 - - 2 1 

801-1500 5 9 6 2 1 4 3 

1501-2000 13 10 5 6 7 3 - 

2001-2500 2 1 1 2 - 1 4 

2501-3000 4 4 5 3 4 2 - 

3001 ve üzeri 4 3 4 2 2 - 2 

Öğrenim 

Durumu 

Lisansüstü 1 1 - 1 - - - 

Lisans 9 10 9 5 4 1 4 

Lise 13 14 13 6 8 8 5 

İlkokul ve 

Ortaokul 
7 4 2 3 1 3 1 

 

 

Seferihisar’ın Yavaş Şehir olması işletmenize ne gibi katkılar sağlamıştır? sorusu işletme sahibi, serbest 

meslek sahibi ve özel sektör çalışanı toplam 50 kişiye yöneltilmiş ve 15 kişi bu soruya cevap 

vermemiştir. Bir kişi ise katkı sağladığını söyleyerek içeriğini belirtmemiştir. Geriye kalan 34 kişinin 

verdiği cevaplar incelendiğinde üç kişinin katkı sağlamadığını belirttiği, 31 kişinin ise sırasıyla Yavaş 

Şehrin işletmeye “iş artışı ve müşteri artışı” sağladığını ifade ettiği görülmüştür. Bazı katılımcıların bu 

soruya birden fazla cevap verdiği gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 7.’de Seferihisar’ın Yavaş Şehir olması işletmenize ne gibi katkılar sağlamıştır? sorusuna verilen 

cevapların katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. Özel sektör 

çalışanlarının genel eğilimin aksine müşteri artışına dikkat çektiği gözlenmektedir. Çalışanların müşteri 

artışına paralel olarak ortaya çıkan ekonomik girdiden kısmen de olsa az faydalandıkları düşünülebilir. 

 

Son olarak katılımcılara Seferihisar’ın Yavaş Şehir olmasından dolayı memnuniyet derecelerini 5’li 

Liker Ölçeği üzerinden (5. Oldukça Memnunum, 1. Hiç Memnun Değilim) işaretlemelerinin istenilmesi 

sonucunda (3,43) aritmetik ortalama ile yukarıda sayılan olumsuzluklara rağmen genelde memnun 

oldukları görülmüştür. Bu kapsamda Seferihisar’ın Yavaş Şehir olduktan sonra yerel halkın yaşamına 

olumlu yönde katkı sağladığını tespit eden Çakıcı vd. (2014)’nin çalışmasındaki sonuca benzer bir sonuç 

elde edilmiştir. Tablo 8.’de Seferihisar halkının şehrin Yavaş Şehir olmasından dolayı duyulan 

memnuniyet derecelerinin sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı verilmiştir. 
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Tablo.6. Yavaş Şehrin Seferihisar’a Avantaj Sağlama Durumunun Sosyo-Demografik Özelliklere Göre 

Dağılımı* 

 
Değişkenle

r 
Gruplar 

Hayır** Evet** 
Ort. 

f % f % 

Yaş 

16-26 3 21 11 79 1,79 

27-37 7 22 25 78 1,78 

38-48 4 20 16 80 1,8 

49-59 2 25 6 75 1,75 

60 ve üzeri 2 33 4 67 1,67 

Cinsiyet 
Kadın 9 27 24 73 1,73 

Erkek 9 18 41 82 1,82 

Çalışma 

Durumu 

Özel sektör 

çalışanı 
4 19 17 81 1,81 

Öğrenci 1 20 4 80 1,8 

Memur 1 20 4 80 1,8 

İşçi 2 20 8 80 1,8 

Çiftçi 1 33 2 67 1,67 

Serbest Meslek 2 22 7 78 1,78 

İşletme Sahibi 1 5 19 95 1,95 

Çalışmıyor 6 60 4 40 1,4 

Aylık Gelir 

800 ve daha az 2 33 4 67 1,67 

801-1500 6 30 14 70 1,7 

1501-2000 9 35 17 65 1,65 

2001-2500 1 13 7 87 1,88 

2501-3000 - - 11 100 2 

3001 ve üzeri - - 12 100 2 

Öğrenim 

Durumu 

Lisansüstü - - 1 100 2 

Lisans 3 13 21 87 1,88 

Lise 8 18 36 82 1,82 

İlkokul ve 

Ortaokul 
7 54 6 46 1,46 

** 1. Hayır, 2. Evet., * Genel Ort.:1,78 

 

 

Tablo.7. Yavaş Şehrin İşletmelere Katkısının Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n= 42) 

Değişkenler Gruplar 
İşletmelere Katkısı 

İş Artışı (26) Müşteri Artışı (13) Katkı Sağlamadı (3) 

Yaş 

16-26 1 - - 

27-37 12 5 2 

38-48 8 5 1 

49-59 3 3 - 

60 ve üzeri 1 - - 

Cinsiyet 
Kadın 6 4 - 

Erkek 20 9 3 

Çalışma Durumu 

Özel sektör çalışanı 5 6 2 

Serbest Meslek 5 - - 

İşletme Sahibi 16 7 1 

Aylık Gelir 

801-1500 2 1 - 

1501-2000 6 2 2 

2001-2500 3 2 - 

2501-3000 7 2 - 

3001 ve üzeri 8 6 1 

Öğrenim Durumu 

Lisansüstü - 1 - 

Lisans 10 5 2 

Lise 15 7 1 
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Tablo.8. Yavaş Şehir Olmasından Duyulan Memnuniyet Derecelerinin Sosyo-Demografik Özelliklere 

Göre Dağılımı 

Değişkenle

r 
Gruplar 

Hiç Memnun 

Değilim 

Memnun 

Değilim 

Ne 

Memnunum 

Ne 

Memnun 

Değilim 

Memnunu

m 

Oldukça 

Memnunum Ort. 

f % f % f % f % f % 

Yaş 

16-26 - - 2 14 5 36 5 36 2 14 3,5 

27-37 - - 6 19 11 34 12 38 3 9 3,38 

38-48 - - 2 10 6 30 12 60 - - 3,5 

49-59 - - 3 38 1 12 3 38 1 12 3,25 

60 ve üzeri - - 2 33 - - 4 67 - - 3,33 

Cinsiyet 
Kadın - - 6 18 12 37 9 27 6 18 3,45 

Erkek - - 9 18 12 24 28 56 1 2 3,42 

Çalışma 

Durumu 

Özel sektör 

çalışanı 
- - 2 10 9 42 6 29 4 19 3,57 

Öğrenci - - 1 20 - - 3 60 1 20 3,8 

Memur - - 1 20 1 20 3 60 - - 3,4 

İşçi - - 1 10 6 60 3 30 - - 3,2 

Çiftçi - - 1 33 1 33 1 33 - - 3 

Serbest Meslek - - 4 44 - - 4 44 1 12 3,2 

İşletme Sahibi - - 1 5 3 15 15 75 1 5 3,8 

Çalışmıyor - - 4 40 4 40 2 20 - - 2,8 

Aylık Gelir 

800 ve daha az - - 2 33 3 50 - - 1 17 3 

801-1500 - - 3 15 5 25 9 45 3 15 3,6 

1501-2000 - - 9 35 10 38 6 23 1 4 2,96 

2001-2500 - - 1 13 1 13 5 61 1 13 3,75 

2501-3000 - - - - 3 27 8 73 - - 3,73 

3001 ve üzeri - - - - 2 17 9 75 1 8 3,92 

Öğrenim 

Durumu 

Lisansüstü - - - - 1 100 - - - - 3 

Lisans - - 2 8 6 25 12 50 4 17 3,75 

Lise - - 7 16 13 30 22 50 2 4 3,43 

İlkokul ve 

Ortaokul 
- - 6 46 4 31 2 15 1 8 2,85 

*1. Hiç memnun değilim, 2. Memnun değilim, 3. Ne memnunum ne memnun değilim, 4. Memnunum, 5. Oldukça memnunum.  

 

Kadınların, erkeklere oranla çok az da olsa daha memnun oldukları görülmüştür. Yavaş Şehir ile birlikte 

kadın girişimciliğinin arttığı bilinen bir gerçektir. Öğrenim durumu yükseldikçe Yavaş Şehir olgusuna 

daha olumlu baktıkları görülmektedir. Ayrıca bazı istisnalar hariç genel olarak maddi durumları daha 

iyi olanların ve bazı istisnalar hariç gençlerin Yavaş Şehir felsefesine daha olumlu baktıkları 

görülmektedir. Son olarak yerel halkın çalışma durumuna göre bir inceleme yapıldığında işletme sahibi, 

öğrenci ve özel sektör çalışanlarının daha memnun oldukları görülmektedir. Bu sonuç tamamen 

ekonomik kazanç boyutuyla değerlendirilmelidir. Öğrencilerin ise Yavaş Şehir ile birlikte daha fazla 

sosyalleştikleri düşünülmektedir. 

 

Yukarıda verilen özet sonuçlar ışığında Yavaş Şehir’in daha çok ekonomik anlamda göz önünde 

bulundurulduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuç Yavaş Şehrin tüm kriterleri ile birlikte 

değerlendirildiğinde üzerinde önemle durulması ve sorgulanması gereken bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yavaş Şehir olgusunun, günümüzün gittikçe hızlanan yaşam biçiminde önemi artmaktadır. Yavaş 

Şehrin benimsenmesi ve başarıyla uygulanabilmesinde yerel halkın rolü önemlidir. Buna bağlı olarak 

çalışmada İzmir ili Seferihisar ilçesinde Yavaş Şehir olgusunu incelemek, yerel halkın Yavaş Şehir 

hakkındaki algılarını araştırmak ve Yavaş Şehir felsefesinin gelişimini değerlendirmek üzere yapılan 

bu çalışmada hazırlanan görüşme formu ilçede yaşayan yerel halka uygulanmıştır. 
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Araştırmaya katılan yerel halkın Yavaş Şehrin tanımına ilişkin verdiği bilgiler incelendiğinde Yavaş 

Şehri  “huzurlu, sakin ve sessiz, doğal yaşamın hüküm sürdüğü, kendi üretip kendi tüketen bir başka 

ifadeyle kendi kendine yeten bir şehir” olarak tanımlamak mümkündür. Araştırmaya katılanların 

Yavaş Şehir denilince ilk akla gelenlere yönelik verdiği cevaplar incelendiğinde ise “huzur” kelimesi ön 

plana çıkmıştır. Araştırmaya katılanların Yavaş Şehir ile birlikte Seferihisar’da meydana gelen olumlu 

değişimlere yönelik verdiği bilgiler analiz edildiğinde de turizmin gelişimiyle bilinirliğin ve ziyaretçi 

artışının sağlanması ile birlikte ekonominin ve şehrin geliştiği tespit edilmiştir. Buna karşılık olumsuz 

değişimlere yönelik verilen bilgiler incelendiğinde trafik sıkışıklığı, kentleşme ve gürültü problemleri 

dikkat çekmektedir.  

 

Araştırmaya katılanların Yavaş Şehir ile birlikte Seferihisar’ın diğer rakiplerine oranla avantaj sağlayıp 

sağlamadığına ve işletmelere katkı yapıp yapmadığına yönelik verdiği cevaplar analiz edildiğinde 

katılımcıların çoğunun (% 78’inin) Yavaş Şehrin bilinirlik, turizm ve ticaret artışı ile birlikte avantaj 

sağladığını ve işletmelere iş ve müşteri artışı olarak katkı sağladığını düşündükleri tespit edilmiştir. Son 

olarak bazı olumsuzluklara rağmen katılımcıların genel olarak Yavaş Şehre ilişkin memnuniyet 

düzeyleri analiz edildiğinde 3,43 aritmetik ortalama ile memnun oldukları tespit edilmiştir. 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre Seferihisar’da Yavaş Şehir akımı ile birlikte gelen turist sayısı artmış, 

ekonomide bir canlanma olmuş, Seferihisar’ın bilinirliği artmış ve şehrin yaşam kalitesinde gelişim 

sağlanmaya başlanmıştır. Ancak bunun yanında trafik sıkışıklığı ve kalabalık, kentleşme, gürültü ve 

kirlilik ile bölgesel enflasyon gibi olumsuz gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere rağmen genel 

olarak yerel halk Yavaş Şehir oluşumunu olumlu bulmaktadır. Fakat bu algı çok büyük oranda 

ekonominin gelişimiyle oluşmuştur. Söz konusu bulgular Güneş vd., (2015) nin Yavaş Şehirler ağına 

dahil olan destinasyonlarda, kısa vadede yalnızca ekonomik kalkınma önceliği içinde plansız bir 

gelişimin yaşanmasının taşıma kapasitesinin aşılması sorunu doğurabileceğini vurguladıkları 

çalışmalarıyla örtüşmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmada tespit edilen olumsuzluklar ve bu 

olumsuzluklara rağmen yerel halkın Yavaş Şehir olgusunu genel olarak olumlu bulmalarına yönelik 

ulaşılan sonuçlar Coşar (2014) ile Çakıcı vd., (2014) tarafından yapılan araştırmalarda ulaşılan 

sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

 

Yavaş Şehirler her ne kadar turizm destinasyonları olarak tasarlanmasalar da bu ağa dahil olan şehirler 

turizm açısından cazibe unsurları haline gelerek çekim merkezi olmaktadırlar. Süreç içinde iyi 

yönetilemeyen turizm faaliyetleri Yavaş Şehirlerde büyük zararlar oluşturabilmektedir (Lowry ve Lee, 

2011; Güneş, vd., 2015). Seferihisar’da Yavaş Şehir olmasıyla ziyaretçi sayısında önemli bir artış 

olmuştur ancak tüm paydaşların işbirliği ile sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

 

Yavaş Şehir felsefesi kentlerin yaşam kalitesini artırmak üzere ortaya atılan sürdürülebilir yerel 

kalkınma modelidir. Sadece ekonomik çıktıları açısından değerlendirilmesi uygun değildir. Yavaş Şehir 

olmak bir sonuç değil süreçtir. Yavaş Şehir olabilmek bir şehir açısından markalaşma ve farklılaşma 

adına önemli olsa da, asıl önemli olan bu unvanı devam ettirebilmektir. Bu da ancak yerel yönetimlerle 

ortak hareket edebilecek, Yavaş Şehir felsefesini benimsemiş yerel halk ile mümkün olacaktır. Yerel 

halkın yapılacak plan ve projelere, faaliyetlere etkin katılımı ve bilinçlendirilmesi önemlidir ve yerel 

halkın algıları belirli sürelerle takip edilmelidir. Böyle bir çalışma diğer Yavaş Şehirlerde de yapılarak 

benzer sonuçların oluşup oluşmadığı gözlemlenebilir ve Seferihisar ile karşılaştırma yapılabilir. 

Bununla birlikte yapılacak nicel araştırmalarla elde edilen veriler zenginleştirilebilir.  
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