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Öz 

Dünya, ekonomik, teknolojik ve sosyal yönden hızlı bir değişim içerisindedir. Bu değişim, her şeyi 
etkilediği gibi turizmi de etkilemektedir. Yeni turistik talep, kitle turizmden alternatif turizm türlerine 
yönelmektedir. Alternatif turizm türlerinden birisi de mağara turizmidir. İnsanların ilk barınakları olan 
mağaralar, medeniyetin gelişmesiyle zaman içerisinde önemini yitirir. 19 yy’a gelindiğinde ise bilim 
insanlarının etkisi ile mağaralara yönelik ilgi tekrar başlar. Bu ilgi günümüzde mağaraların içermiş 
olduğu değerlere istinaden turizm ile devam etmektedir. Bu araştırmada, mağaraların turizmde 
kullanım şekilleri ile dünyada ve ülkemizdeki mağara turizminin durumu ele alınmaktadır. Konu ile 
ilgili yazın taramasına dayanan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, kaynak ve belge 
incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’deki 
mağaraların daha çok görsel mağara olarak hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’deki 
mağaraların sağlık, macera ve eğitim değerlerinin kullanılması ile mağara turizmi geliştirilebilir.  

* Yazarın “Mağaraların Rekreasyonel Kullanımı ve Mağaracılık Motivasyonları: Ayvaini Mağarası
Örneği Başlıklı” Doktora Tezinden üretilmiştir. 
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Abstract 

The world is in a rapid change in economic, technological and social aspects. This change affects tourism 
as effect as everything. The new tourist demand slides from mass tourism to alternative tourism types. 
One of the alternative tourism types is cave tourism. Caves, which are the first shelters of people, lose 
their importance in time because of the development of civilization. Interest in cave begins again with 
scientists’ effect in 19 th century. This interest continues with tourism types based on the cave values 
today. In this research, the usage of the caves in tourism and the situation of cave tourism in the world 
and in our country are discussed. In this study, which is based on the literature review, the qualitative 
research method has been taken as a basis and a conceptual framework has been formed by analyzing 
the source and document. As a result of this study, it comes out that the caves in Turkey usually services 
as show caves. On the other hand, adventure, health and education values of caves in Turkey can be 
used for developing cave tourism. 
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