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ÖZET 
 

KIRSAL TURİZMİN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ: ŞİRİNCE ÖRNEĞİ 

 

Utku ONGUN 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Bölümü, Doktora Tezi,     

259 Sayfa, Mayıs 2015 

 

Danışman: Doç. Dr. Bekir Gövdere 

 

Araştırmada bölgenin kırsal turizm açısından sahip olduğu arz kaynaklarının 

tespit edilmesi, mevcut turistik talebin belirlenmesi, bölgenin kalkınabilmesi için kırsal 

turizmin bir alternatif olarak sunulması, kırsal yaşam biçiminin ve geleneksel yaşam 

tarzının korunması, kırsal turizmle birlikte göçün nasıl değiştiği bulgularına ulaşmak 

amaçlanmaktadır.  

 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. İlgili paydaşlarla ve rastgele örnekleme yöntemiyle mülakat yapılmıştır. 

Yerel halk, işletmeler ve konaklama hizmeti veren otel ve pansiyonlarla toplam 30 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular göre, sit koruma alanı kapsamında 

olması nedeniyle yeni yerleşimlere izin verilmemesi Şirince’nin günümüze kadar 

korunup gelmesindeki en önemli etkendir. Kırsal turizmin yörenin kalkınmasında 

pozitif katkıları olduğu görülmektedir. Söz konusu olumlu katkıların gelecekte de 

devam edebilmesi için yörenin doğal yapısını bozmadan, kamu kanalıyla bazı 

yatırımların yapılması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Şirince Köyü, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Nitel Araştırma 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF RURAL TOURISM ON RURAL DEVELOPMENT: 

THE CASE OF ŞİRİNCE 

 

Utku ONGUN 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Bölümü, Doktora Tezi,     

259 Sayfa, Mayıs 2015 

 

Danışman: Doç. Dr. Bekir Gövdere 

 
 

In this study, firstly it is aimed to determine supply resources that the region has 

in terms of rural tourism. Secondly it is tried to determine available demand in tourism. 

Another objective is to ofter rural tourism as an alternative for improvemet of that 

region. Lastly it is targeted to protect rural and traditional life styles and to have 

knowledge about how migration is affected on rural tourism. 

 

Conducting the research, semi-structured interview method which is one of the 

qualitative research methods has been utilized. The samples in the research are 

determined among the population via random simplying method. 30 interviews have 

been carried out with local inhabitants, businesses, hotels and pensions serving 

accommodation. According to the data, Şirince has stayed unaffected and untouched till 

today because of being a protected area and not being permitted to be settled. It is 

observed that rural tourism has positive effects on improvement of that region. It is 

required that investments should be made by means of public institutions in order to 

have lasting positive affects without giving any harm to the natural position of that 

region. 

 

Key Worlds: Şirince Village, Rural Tourism, Rural Development, Qualitative Research 
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1 
 

GİRİŞ 
 

İzmir  ili Şirince köyü1 Türkiye’de kırsal turizmin güzel örneklerinden birisidir. 

Şirince’nin kırsal turizm potansiyelini tespit etmek üzere literatür taraması yapılmıştır. 

Literatür taraması sonucunda Şirince köyüne ait birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 

çalışmalardan, Soykan (2004), “Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Saptanmasın ve 

Şirince Köyüne (İzmir) Uygulaması” başlıklı eserinde turizm coğrafyası, kırsal alanlar 

ile turizm arasındaki ilişki açıklanmıştır. Ayrıca, kırsal alanların turizm potansiyelinin 

saptanmasının önemi üzerinde durulmuş ve aşamalarına değinilmiştir. Şirince köyün 

kırsal turizm potansiyeli ile mevcut durum karşılaştırılmıştır. Diğer bir çalışma olan, 

Çolak (2009)’da ise, “Turistik Ürün Çeşitleme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal 

Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği”, yöre halkı, yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı 

turistlere ve yöredeki özel ve kamu işletmelerine yönelik olarak anket çalışması 

yapılmıştır. Nitel yöntem olarak da yarı yapılandırılmış görüşme veri toplama 

tekniklerinden faydalanılmıştır. Yörenin kırsal turizmde güçlü ve zayıf, yöredeki fırsat 

ve tehdit unsurlarını tespit etmek üzere SWOT analizi yapılmıştır. Bulgular sonucunda 

Şirince’nin SWOT matrisi çıkarılarak yörenin turizm gelişimi için yapılması gereken 

önerilere yer verilmiştir. Soykan (2004) ve Çolak (2009)’daki yapmış oldukları 

çalışmalar bize tez konusu seçiminde örnek oluşturmuşlardır. Geçen süre içerisinde 

Şirince’deki değişimi karşılaştırmak açısından iyi bir fırsat olduğu düşünüldüğünden 

dolayı bu araştırma tez konusu olarak seçilmiştir. 

 

Tez konusunun belirleme aşamasında yapılan araştırmalar esnasında incelenen 

ulusal ve uluslararası yayınlarda turizm anlayışı, doğayı ve onun barındırdığı sosyo-

kültürel değerleri aşırı tahrip eden kitle turizmi odaklı yaklaşımdan yavaş yavaş 

uzaklaşarak, “doğa tabanlı turizm” odaklı bir yaklaşıma doğru yönelecekleri ve bu 

türlerinin daha fazla talep göreceği öngörülmektedir. Dünyada bugün kitle turizmi 

büyük payını korusa da, doğa tabanlı turizm giderek uluslararası çapta payını arttırma 

yönündeki seyrini sürdürmektedir.  

 

                                                
1Şirince köyü, 2012 yerel seçimlerde köy nüfusunun belli bir sayının altında olmasından dolayı Selçuk 
ilçesinin mahallesine dönüşmüştür. Çalışmamda Şirince köyü olarak ele alınmıştır. 
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Araştırmanın temel amacı, alternatif turizm türlerinden biri olan kırsal 

turizminin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin ölçülmesidir. Çalışmanın tercih 

edilmesinin nedeni son yıllardaki kırsal turizminin hızlı gelişimi ve Şirince köyü kırsal 

turizm açısından Türkiye’nin en güzel örneklerinden birisi olmasıdır. Hızla gelişen 

kırsal turizm diğer turizm türleriyle çok çabuk uyum sağlayan bir turizm türü olma 

özelliğinden ve özellikle düşük gelirli bireylerin de turizm faaliyetlerini katılmalarından 

dolayı yapılan harcamaların bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, bölgelerarası dengesizlikleri giderici 

etki olarak kırsal turizmin önemine vurgu yapmak ve İzmir ilinin Selçuk ilçesinin 

Şirince köyünün kırsal turizm potansiyelini incelemektir. Bir yerin potansiyelini 

incelerken, o yörenin var olan ancak bilinemeyen, kullanılmayan taraflarını ortaya 

çıkarmaktır.  

 

Yapılan araştırmada: 
 

 Şirince’nin kırsal turizm açısından sahip olduğu arz kaynakların (tarihi, doğal ve 
kültürel kaynakları) tespit edilmesi, 

 
 Mevcut turistik talebin belirlenmesi, 

 
 Bölgenin kalkınabilmesi için kırsal turizmin bir alternatif olarak sunulması, 

 
 Kırsal yaşam biçiminin ve geleneksel yaşam tarzının korunması, 

 
 Mevcut turist profilinin (Şirince’ye gelen turist kırsal turizm için mi geliyor, 

yoksa Selçuk, Kuşadası ve İzmir’de turizm faaliyetine katılıp geçerken mi 
uğruyor) belirlenmesi, 

 
 Kırsal turizmle birlikte göçün nasıl değiştiği bulgularına ulaşmak 

amaçlanmaktadır. Bunlara bağlı olarak Şirince köyü örnek olarak seçilmiştir. 
 
Bütün bu sorular ve amaçlar doğrultusunda oluşturulan hipotezler şunlardır. 

Birinci hipotez, “yöreye gelen turistlerin ekonomik durumları düşük ve orta düzeyde mi, 

ayrıca turizm faaliyetleri açısından birinci önem derecesine mi sahiptir?” İkinci hipotez 

ise, “kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yöredeki, özellikle genç nüfusun arttığı 

düşünülmektedir.” Üçüncü hipotez ise, “kadın iş gücünün kırsal turizmle birlikte arttığı, 

kadının toplumdaki rolünün değiştiği ve ürettiği ürünlerle ekonomiye katkı 

sağlamaktadır ve gelirlerinde artış olmuş mudur?” Şirince köyünün kırsal turizm 
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açısından bölgesel kalkınmaya etkisinin incelenmesinde yöreye gelen turistlerin 

ekonomik durumları ve burayı seçerken birinci turizm faaliyeti olarak mı yoksa ikinci 

turizm faaliyeti olarak mı seçtiklerinin saptanması,  yörenin göç mü aldığı yoksa göç 

mü verdiğinin saptanması ve ayrıca kadının ekonomiye katkısıyla ek gelir kazandıkları 

varsayımı üzerine kurulmuştur. 

 

Araştırma, kavramsal çerçeve ve uygulama çalışması olmak üzere iki ana 

bölümden oluşmaktadır. Kavramsal çerçeve bölümünde genel hatları itibarıyla konuya 

teorik bir çatı oluşturması amacıyla turizmin kavramsal çerçevesi geniş bir şekilde 

açıklanmaya çalışılarak, turizm ve turist tanımları yapılmıştır. Ayrıca kitle ve alternatif 

turizm olmak üzere iki ayrı sınıflandırma yapılmıştır. Alternatif turizm türlerinin 

sınıflandırılmasında genellikle ülkenin çekicilik özelliklerinin yanında, dünya 

konjonktüründeki moda eğilimlerinin de dikkate alınarak sınıflandırmaya gidilmiştir. 

Ayrıca, kırsal alan, kırsal turizm kavramları açıklanmış ve kırsal turizmin olumlu ve 

olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Kırsal turizm talebi ve arzından 

bahsedilmiştir. Kalkınma ve kırsal kalkınma kavramlarından bahsedilmiştir. Kırsal 

turizmin dünyada ve Türkiye’deki uygulamalarından örnekler verilmiştir. Şirince’nin 

coğrafi yapısından bahsedilerek, yörenin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Uygulama bölümünde ise, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme 

(mülakat) tekniği uygulanmıştır. İlgili paydaşlarla ve rastgele örnekleme yöntemiyle 

mülakatlar yapılmıştır ve veriler elde edilmiştir. Bulgular, kırsal turizmin kırsal 

kalkınmaya katkıyı arttırabilecek şekilde planlanması ve yürütülmesi açısından pozitif 

sonuçlar içermektedir. Son olarak elde edilen bulgular doğrultusunda Şirince’de 

Köyündeki kırsal turizmin kırsal kalkınma için önemi incelenmiş, kırsal turizmin daha 

da geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur ve sonuçlar tartışılmıştır. 
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yaşama geçirilmesi için kırsal yöre insanlarının bilinçlendirilmesinin önemine 

değinmiştir. 

 

Soykan (2000); “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim” başlıklı 

makalesinde, Avrupa’daki bazı ülkelerin (Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya ve 

İngiltere) kırsal turizm uygulamalarından bahsedilmiştir. Coğrafi ortamları Türkiye’ye 

benzeyen ülkelerle, kırsal turizmde belirli bir düzeye ulaşmış ülkeler dikkate alınmıştır. 

Böylece ele alınan ülkelerin kırsal turizm deneyimlerinden yola çıkarak, Türkiye’de 

turizm türlerinin çeşitlendirilmesine, turizmin alansal dağılımına ve kırsal kalkınmaya 

önemli katkı sağlanması açısından kırsal turizmin tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 

kırsal turizmin geliştiği Avrupa ülkelerinde halkın büyük bir çoğunluğunun tatillerini 

kırsal alanlarda geçirdiği, kırsal turizmin daha çok orta gelirlilere hitap ettiği ancak 

kültür düzeyleri ve gelirleri yüksek kişilerin de tatillerinde bu turizm türüne ilgi 

duyduğu belirtilmiştir. Avrupa’da kırsal turizm çok iyi örgütlenmiş olduğuna vurgu 

yapılmıştır. Türkiye’de Avrupa ülkelerinde ki kırsal deneyimlerden yola çıkarak kırsal 

turizmin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 

 

Soykan (2003); “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi” başlıklı 

makalesinde, köy turizmi, çiftlik turizmi, yeşil turizm ve tarımsal turizmin hepsini 
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turizminde kırsal turizme ihtiyaç var mıdır? ve Kırsal turizmin, Türkiye turizmine nasıl 
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bölümde, turizm coğrafyası, kırsal alanlar ile turizm arasındaki ilişki açıklanmakta, 
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İkinci bölümde ise, kırsal alanların turizm potansiyelinin saptanması yer almakta, 

saptamanın önemine ve aşamalarına değinilmiştir. Son bölümde ise, kuramsal temeller 

üzerine Şirince Köyü oturtulmaya çalışılarak, köyün kırsal turizm potansiyeli ile mevcut 

durumu karşılaştırılmıştır.  

 

Çeken vd., (2007); “Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve 

Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma” başlıklı makalesinde, kırsal kalkınmada 

kırsal turizmin yeri ve Türkiye açısından önemi üzerine teorik bir çalışma yapılmıştır. 

Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde çiftçilerin asıl uğraşı olan tarımı 

terk etmeden, yörenin sahip olduğu doğal, sosyo-kültürel ve tarihsel değerleri, turizm 

amaçlı kullanarak kendilerine ek bir gelir ve refah düzeylerini yükseltmek kırsal 

turizmle mümkün olacağını vurgu yapmıştır. Kırsal turizm kırsal kalkınmanın 

lokomotiflerinden biri konumunda olduğunu belirtmiştir. 

 

Morgül (2006); “Trakya Bölgesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin 

Değerlendirilmesine İlişkin Analiz: Kırklareli Örneği”, isimli tez çalışmasında, 

turizm sektörünün bütün yönleri incelenerek, turizm türlerine değinilmiştir. Özellikle 

alternatif turizm türlerinden olan kırsal turizm irdelenmiştir. Kırklareli ve yöresinde, 

yöre halkın kırsal turizme bakış açılarını belirlemek amacıyla bir anket çalışması 

uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda yöre halkının kırsal turizme genelde olumlu 

baktığı görülmüştür. Yörede kırsal turizmin gelişmesi için öncelikle turizmin kırsal halk 

tarafından benimsenmesi gerekliliği üzerine vurgu yapılmıştır. Ayrıca yerel halkın kırsal 

turizm konusunda, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

koordineli olarak eğitilmesi, çevre bilincinin yerleştirilmesi ve eğitim programlarına 

halkın katılımının gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Kiper (2006); “Safranbolu Yörükköyü Perzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm 

Açısından Değerlendirilmesi”, isimli tez çalışmasında, oluşturulan hipotez, 



6 
 

“potansiyel tesbit çalışmaları doğrultusunda, yalnızca kültürel peyzaj değerleri ile öne 

çıkmış Yörükköyü’nün doğal peyzaj değerleri ile birlikte çeşitlendirilerek kırsal turizm 

faaliyetleri içerisinde de yerini alabilmesinin nasıl sağlanacağıdır”. Bu amaçla; öncelikle 

araştırma alanının doğal ve kültürel özellikleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ortamında 

işlenerek veri tabanı oluşumu sağlanmış ve hem yerel halk hem de ziyaretçilere yönelik 

anket çalışması yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, araştırma alanı için üç 

kullanım tipinin bir arada yer aldığı sentez paftası oluşturulmuş, yerel halk ve katılımcı 

boyutunda öneriler geliştirilmiştir. 

 

Özkan (2007); “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm”, 

isimli tez çalışmasında, nüfusun % 35’i kırsal alanda yaşayan Türkiye’de, kırsal 

kalkınma ile ilgili sorunların çözümüne yönelik bütüncül yaklaşımların planlanmasında 

ve yaşama geçirilmesinde istenilen ölçüde başarıya ulaşılmadığı belirtilmiştir. 

Türkiye’de geliştirilen kırsal kalkınma politikaları ve uygulamaları değerlendirilerek 

kırsal kalkınmada yeni bir araç olarak da kırsal turizm gösterilmiştir. Kırsal turizmin, 

kırsal kalkınmada yararlanabilecek bir araç olarak kullanılabilmesi için mekansal ve 

yönetsel örgütleme modelinin oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Çolak (2009); “Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve 

Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği” başlıklı tez çalışmasında, nitel ve nicel 

yöntemler kullanılarak, yörenin kırsal turizmde güçlü ve zayıf yönlerini, çevredeki fırsat 

ve tehdit unsurlarını tespit etmek üzere SWOT analizi yapılmıştır. Yerli ve yabancı 

turistlerle, ayrıca kamu ve özel işletmelerin yöneticileriyle görüşmeler yapılmış, bunun 

sonucunda iş gören profili ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

Şirince’nin SWOT matrisi çıkarılarak yörenin turizm gelişimi için yapılması gerekenler 

önerilmiştir.  

 

Şerefoğlu (2009); “Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları 

Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki 

Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler” başlıklı uzmanlık tezinde, 2007-2013 yıllarını 

kapsayan dönemde TKB (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) tarafından yürütülen IPARD 

(Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı) Programında “Ekonomik 
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Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi” tedbiri altında kırsal turizmin alt-tedbiri yer almaktadır. 

Kırsal turizm, tarım sektöründe yaşayan ekonomik olarak hayatını sürdüremeyen ve 

rekabet edemeyen çok küçük ölçekli işletmeler için ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi altında yer alan ek bir faaliyet koludur. Kırsal turizm kısa zamanda 

gelir getirmeyen bir bileşen olmasına rağmen, bölge ekonomisine yaptığı katkı ve 

istihdam sağlaması açısından önemli bir gelir getirici bileşen olduğunu vurgulamıştır. 

Yapılan bu çalışmayla birlikte, önümüzdeki dönemlerde ilgili kamu ve özel sektör 

temsilcilerinin işbirliği ile yürütülecek projeler vasıtasıyla gerek yerli gerekse yabancı 

turistler için daha önce keşfedilmemiş alanların keşfedilerek bölge ve ülke ekonomisine 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Uçar (2010); “Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye 

Örneği”, isimli tez çalışmasında Fethiye bölgesinde yaşayan halkın ve yerel 

işletmelerin kırsal turizmle ilgili farkındalığını tespit etmek ve Fethiye’de planlı bir 

kırsal turizm yapılanma sürecinin gerekliliğinin belirtilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca 

yönelik olarak Fethiye ve yöresindeki mevcut kırsal turizmle uğraşan işletme sahipleri 

ve yöre halkı ile görüşülerek bilgi toplanmıştır. Toplanan veri sonucunda, Fethiye’de 

turizm sektörünün ekonomik etkinliğinin artması ve buna bağlı olarak turizmin tarım 

üzerindeki olumlu etkilerinin çoğalması ve kırsal turizmin gelişebilmesi için bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

Ongun ve Gövdere (2014); “Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: 

Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği” isimli çalışma bölgelerarası dengesizlikleri giderici etki 

olarak kırsal turizmin önemine vurgu yaparak Burdur İlinin Ağlasun İlçesinin 

Yeşilbaşköy’deki kırsal turizm potansiyeli incelenmiştir. Nitel araştırma 

yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. İlgili paydaşlarla rastgele 

örnekleme yöntemiyle mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kırsal 

turizm açısından yöreye yönelik SWOT analizi yapılmış olup, güçlü-zayıf ve fırsat-

tehditler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçlar kırsal turizmin kırsal kalkınmaya 

katkıyı arttırabilecek şekilde planlaması açısından önemli sonuçlar içermektedir. Bu 

çalışma, pilot bölge olarak uygulanmış ve makale olarak yayınlanmıştır.  
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Literatürde bölgesel kalkınma ile ilgili çok az sayıda çalışma bulunmasına 

rağmen turizm ve kalkınma ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur: 

 

Çeken (2008), “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir 

İnceleme” isimli çalışmasında, turizmin bölgesel kalkınma ve az gelişmişliğe olan 

etkisini teorik olarak incelemiştir. Ayrıca bu çalışmada, Türkiye’deki turizmin 

kalkınmaya olan etkisi tartışılmıştır.  

 

Yeşiltaş ve Öztürk (2008), “Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif 

Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği” isimli çalışmada, 

bölgesel kalkınma çerçevesinde Sivas ilindeki potansiyel ve alternatif turizm faaliyetleri 

incelenmiş ve kalkınmaya yönelik yatırımların gerekliliği üzerinde durulmuştur ve bu 

amaca yönelik olarak dört ana strateji belirlenmiştir.  

 

Durgun (2006), “Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği” 

isimli çalışmada, genelde bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermedeki bölgesel 

kalkınma politikaları ve özellikle turizmin bu aşamadaki rolü incelenmiştir. Isparta 

ilinin turizm potansiyelini ortaya koyarak, bu potansiyelin bölge için gelişmesinde 

kullanılabilir bir faktör olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Yıldız (2007), “Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller 

Bölgesi Uygulaması”, isimli çalışmada, genelde turizm sektörünün bölgelerarası 

dengesizliği gidermedeki rolü, özelde ise, göller bölgesinin sahip olduğu alternatif 

turizm potansiyelinin, göller bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının 

sağlanmasında önemli bir dinamik olarak kullanılabileceğini göstermeye çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında gerekli olan veriyi toplamak için anket tekniği kullanılmış ve ana 

kitleyi Antalya A Grubu Seyahat Acenteleri oluşturmuştur. Değerlendirme sonucunda, 

göller bölgesi alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, bölgenin kalkınması 

açısından bir dinamik olarak kullanılabilecek özelliklere sahip olduğudur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TURİZM TANIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ, DÜNYADA VE 

TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ VE TURİZM TÜRLERİ 
 

Bu bölümde turizmin kavramsal çerçevesi ve özellikleri hakkında gerekli 

açıklamalar yapılmıştır. Konunun iyi irdelenebilmesi için turizm tanımlarına yer 

verilmiştir. Turizmin kavramsal özellikleri, turist tanımı ve özelliklerine değinilmiştir. 

Turizm sektörünün özellikleri ve dünyada ve Türkiye’de turizmin gelişimi 

açıklanmıştır. Turizm türlerinin sınıflandırılmasında kitle ve alternatif turizm şeklinde 

ele alınmış, dünya ve Türkiye’deki son yıllarda öne çıkan ve kırsal alanlarda 

yapılabilecek turizm türlerinden bahsedilmiştir.  

 

1.1. Turizmle İlgili Temel Kavramlar 
 

Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkmaya başlaması neticesinde, 

dünya daha da küçülmeye başlamış ve insanlar uzak mesafelere seyahat etme eğilimine 

girmişlerdir (Morgül, 2006: 9). Günümüzde turizm, bir yandan ülkeler için önemli bir 

gelir kaynağı, diğer yandan uluslararası ticaretin gelişmesi, günümüz insanının yaşam 

felsefesinin değişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak turizm 

faaliyetlerine katılımdaki artışla önemli bir sektör konumuna gelmiştir (Çeken vd., 

2009: 22). Küreselleşme ile oluşan gelişmeler birçok sektörde olduğu gibi turizm 

sektöründe de olumlu değişmelere yol açmıştır. 

 

İlk başta, uluslararası turizmin büyük bir bölümü Avrupa ülkeleri arasında 

olurken, daha sonraları ülkelerin sahip oldukları iklim, kültürel zenginlikler, tarihi 

değerler ve doğal güzellikler nedeniyle Akdeniz havzasında yer alan ülkelere doğru 

kaymaya başlamıştır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 184). Akdeniz havzasındaki ülkelere 

doğru olan bu kayış, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısındaki, gerekse ekonomik 

hacimdeki artış nedeniyle önemli bir yere sahip olup her geçen yıl büyümeye devam 

etmektedir (Eren ve Aypek, 2012: 43). 
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1970’lerin başından günümüze birçok ülkede seyahat yoğunluğu % 50’yi 

geçmiştir. Başka bir ifadeyle, bu ülkelerde nüfusun yarısı, gerek ülke içinde gerekse 

ülke dışına yılda en az bir defa seyahat etmektedir (İlkin ve Dinçer, 1991: 5). Dünya 

Turizm Örgütü’nün (WTO) öngörülerine göre, 2020 yılında 1,6 milyar kişinin 

uluslararası turizm hareketlerine katılması beklenmektedir (Lattin vd., 2009’dan aktaran 

Özel, 2012: 2). Bu beklentiler seyahat eden kişi sayısının artarak devam edeceğinin 

göstergesidir.  

 

Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler uluslararası seyahatleri etkileyen 

önemli faktörlerdir. Bu değişimler sadece seyahatlerin sayısal artışına neden olmayıp, 

bunun yanı sıra nitelik bakımından da değişmesinde etkili olduğunu ortaya koymuştur 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 1). Değişen bu nitelikli kitlelerin katılımıyla turizm 

olayı, sosyal-kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan büyük önem arz eden bir sektör 

konumuna gelmiştir (Uçar vd., 2010: 1). 

 

Yaşanan bu değişimler turizm hareketinin yönüne de yansımaktadır. Klasik tatil 

anlayışıyla başlayan kitle turizmi yerini gürültü ve kirlilikten uzak, insani ilişkilerin 

daha sıcak ve yüz yüze olduğu, doğal yapısı bozulmamış kırsal alanlara doğru yönelen 

turistik harekete dönüşmüştür (Aydın ve Selvi, 2012b: 145). Böylece alternatif turizm 

adı verilen sürdürülebilir bir turizm türü olarak ülkelerin kırsal hayatında yerini almaya 

başlamıştır. 

 

Bu doğrultuda, alternatif turizm anlayışı içerisinde yer alan, doğa tabanlı turizm, 

yeşil turizm, macera turizmi, köy turizmi, çiftlik turizmi, özel ilgi turizmi, eko turizm 

gibi kavramlar turizm literatürüne girmiştir. Ayrıca kişilerin ekonomik gelirlerin 

artışlarına paralel olarak, istek ve tercihlerindeki değişmeyle birlikte bu kavramlar 

kendilerine geniş bir yer bulmuşlardır.  

 

Günümüzde kişilerin gelir artışlarına paralel olarak, tatil beklentilerinin 

değişmesi, çalışma ortamlarının stresli olması, deniz ve etrafının aşırı kullanımı 

sonucunda oluşan kirlilik, betonlaşma ve gürültü (Soykan, 1999: 69) gibi sebeplerden 

dolayı kırsal turizm, geleneksel turizm anlayışını terk eden ve kırsal alanlardaki doğal 
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güzelliği görmek isteyen turistler için bulunmaz bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Kırsal 

turizm, alternatif turizm türleri içerisinde diğer turizm türleriyle çok çabuk uyum 

sağlayan ve diğer turizm türlerinin tamamlayıcısı konumunda olan bir turizm türüdür. 

 

Kırsal turizm, yerel ekonomilere girdi ve dinamizm kazandırma, kırdan kente 

göçü önleme, kadın istihdamı arttırma, yerel halkta girişimcilik ruhunu geliştirme, 

bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma, yöre halkının tarımsal ürünlerini 

değerlendirme ve pazarlama olanaklarını arttırma yönleriyle kırsal gelişimde önemli bir 

güç olarak görülmektedir. Aynı zamanda kırsal alanlara sadece alternatif istihdam 

olanakları ve ek gelir kaynakları sağlamakla kalmayıp, kırsal ve kentsel nüfus arasında 

etkileşimi teşvik eden önemli bir kalkınma aracıdır. Ayrıca, kırsal alanlardaki tarihi 

binaların korunması ve köy festivalleri gibi geleneksel faaliyetlerin hayata 

döndürülmesinde de potansiyel bir güç olarak görülmektedir (Ayaz, 2012: 1). 

 

Bütün bu yaklaşımlardan sonra, turizmin genel tanımından hareketle, kırsal 

turizm; kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak 

amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri 

izleme ve/veya katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür (Soykan, 1999: 68) demek 

pek de yanlış olmasa gerekir. 

 

Çeşitli girişimlerle yukarıda belirtilen yaklaşımların ışığı altında gelişmiş 

ülkelerin gündemine giren kırsal turizm faaliyetleri, Türkiye’de kırsal sorunların 

azaltılması amacına hizmet etmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. Ancak, Türkiye’de 

kırsal turizm kapsamında ele alınan köyler, geçerken uğranılan, yemek yenilen veya 

birkaç ürün satın alınan, çevresinde piknik ve yürüyüş yapılan yerlerdir. Bu alanlar, tatil 

çekiciliğine dönüştürüldüğü oranda, gerçek bir kırsal turizm olabilecek kapasiteye sahip 

yerlerdir (Soykan, 2002’den aktaran Kiper, 2006: 3). 

 

1.2. Turizm Tanımı ve Özellikleri 
 

21. yüzyılda turizm sektörü; bir yandan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı 

olması, diğer yandan uluslararası ticaretin gelişmesi ve günümüz insanının yaşam 
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standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat etme eğiliminin artmasıyla birlikte 

önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle son yarım yüzyıl içinde ekonomik ve sosyal 

bir olgu olarak turizmin büyümesi dikkat çekici bir boyutlara ulaşmıştır (Sharpley, 

2009’dan aktaran Çeken, 2014: 15). 

 

 Günümüzde geniş kitlelerin katılımıyla sosyal, siyasi, teknolojik ve ekonomik 

açıdan büyük önem arz eden turizm sektörü, küreselleşmeyle birlikte rekabetin 

artmasıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından kalkınmanın 

lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. Gerek küresel ekonomi açısından sunduğu 

fırsatlar, gerekse toplumlar üzerindeki sosyo-kültürel etkiler nedeniyle turizm, önemli 

araştırmalara konu olmaktadır (Uçar vd., 2010: 1). Bundan dolayı turizmin bu önemli 

etkilerine geçmeden önce turizmi kavramsal olarak ele almak gerekir.  

 

 Seyahat anlamına gelen turizm sözcüğü, İbranicede “öğrenme, araştırma”  

anlamına gelen “torah”  sözcüğü  (Bahar ve Kozak, 2010: 28) ve Latince’de dönme 

hareketini ifade eden, “tornus” ve “tour” deyimleri de, bu sözcükten türemiştir. 

İngilizce’de “tour” dairesel bir hareketi, bazı şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş ve 

eğlence amacıyla yapılan yer değiştirme hareketlerini ifade eder. ”Touring” deyimi ise, 

zevk için yapılan eğitsel ve kültürel özellik gösteren seyahatler için kullanılır. 

Fransızca’da ise “tour (tur)” ve” tourner” sözcükleri de yine Latince’deki “tournus” 

sözcüklerinden türemiştir (Olalı ve Timur,  1988: 30; Olalı, 1986: 5; Akat, 2008: 2). 

Almanca’da ise bu durum daha da farklıdır. Almanca’da 19. yüzyılın ortalarında 

“torizme; turizm” kavramı ve terimine karşılık olabilecek bir sözcük mevcut değildi. 

Birinci Dünya Savaşından önceki yıllarda, yabancı ve misafir kavramları Almanca’da  

“auslender” sözcüğü ile ifade olunuyor ve karıştırılıyordu. Almanca dili daha sonra 

gerekli ayırmayı yaparak, “turizm; fremdenverkehr, tourismus”, “turist; turist”, “turistik; 

touristisch” sözcüklerine kavuşmuştur (Bayer, 1992: 3). Türkçe’de ise “seyyah” 

kelimesi “turist”, “seyahat” kelimesi ise “turizm” kavramlarının karşılığıdır. “Turist”, 

“turizm” ve “turistik” kavramları ilk kez İngilizler tarafından kullanılmış olsa da, 

dilimize Fransızca’dan gelip yerleşmiş ve tutunmuştur (Özdemir, 1992: 19). Hangi dilde 

olursa olsun turizm kökenindeki “tour” kökü, bir hareketi, dolaşmayı ve başlangıç 

noktasına geri dönmeyi ifade eder (Akat, 2008: 2). 
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Günümüzde her yıl milyonlarca insan, sürekli yaşadıkları yerlerden geçici 

sürelerle ayrılarak başka yerlere gitmekte ve buralarda gezip-görme, eğlenme, dinlenme 

ve öğrenme gibi psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamaktadırlar. 

Ekonomik ve sosyal anlamda geniş etkiler doğuran ve turizm olarak isimlendirilen bu 

olay, günümüz uygarlığın temel bir özelliğini oluşturmaktadır (Barutcugil, 1989: 15). 

 

 En basit tanımıyla turizm; dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla yolculuğa 

çıkmaktır (Özgünç, 1998: 15). Dinlenmek ve tatil geçirmek dışındaki amaçlarla yapılan 

seyahatlerin de turizm kapsamı içinde kalması karmaşık tanımlara yol açmış ve birçok 

tanımlama yapılmıştır. Ortaya çıkan tanımların her biri özel bir duruma uygun olma 

veya acil bir sorunu çözme amaçlıdır. Bu tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

 

 İlk kez turizm tanımı 1905 yılında E. Guyer-Freuler tarafından; “modern 

anlamda turizm, gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmelerine; doğa ve 

sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk 

verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayiin gelişmesi ve ulaşım 

araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplumların 

birbirine daha çok yaklaşmasına olanak veren ‘modern’ çağa özgü bir olaydır” (Eralp, 

1983: 31) şeklinde yapılmıştır. Bu ifadeyi bir tanım olarak değerlendirmek güçtür. 

Çünkü sadece turizmin bir olay olduğunu ve değişik nedenlere dayandığını ifade 

etmekle yetinmiştir (Toskay, 1983: 21). 

 

Beat Rudolf Kunz’un tanımında da benzer durum göze çarpmaktadır. Kunz’e 

göre, “turizm şahısların yabancı mahallere (devamlı ikamet ettikleri mahallin dışında 

kalan mahallere) seyahatleri, orada kalmaları ve turizm işletmelerinden yararlanmaları 

olayından ibarettir…”şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım seyahat, konaklama ve turizm 

işletmeleri ürünlerini talep etme gibi gerçekleri içermektedir (Toskay,  1983: 22). 

 

 Turizmin sadece ekonomik yönü üzerindeki tartışmaları başlatan kişi 1910 

yılında Avusturyalı ekonomist Herrmann Von Schullern’in turizm tanımı; “başka bir 

yerden veya ülkeden yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ilgili olarak 

ortaya çıkan çeşitli süreçlerin içinde ekonomik olanı en önemlisidir” (Eralp, 1983: 32) 
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olarak nitelemekte ve turizm olayının bütün yönlerini kavramakla beraber ekonomik 

yönüne ağırlık vermektedir.  

 

 Aynı dönemde bir başka ekonomik yönlü tanım Edmood Picard tarafından 

yapılmıştır. Picard, “turizmin ana fonksiyonunun ülkeye yabancı döviz kaynaklarının 

akmasın sağlamak ve turist harcamalarının ekonomiye yaptığı katkıları araştırmak” 

(Kozak vd., 2014: 2) olduğunu söylemiştir.  

 

 1914-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllarda Avrupa 

devletlerinin yeniden gruplandırılmasından dolayı turizm olayı tek yönlü olarak, sadece 

ekonomik açıdan ele alınmaya devam etmiştir. Almanca literatür 1930’lardan sonra 

yavaş yavaş daha değişik bir istikamete yönelirken, İngilizce literatür turizmin 

ekonomik yönüne ağırlık vermeye devam etmiştir. Turizmle ilgili tanımlarda, turizm 

sadece bir ulaştırma biçimi olarak görülmektedir (Toskay, 1983: 25). 

 

 1939 yılında Gölden’in turizm tanımı ise: “Turizm insanların herhangi bir 

maksatla, herhangi bir mahalde asli kazanç sağlama faaliyetine girişmemek kaydıyla 

geçici veya devamlı konaklamalarını da içeren bir çeşit yolcu (insan) ulaştırmasıdır…” 

şeklindedir. Bu tanımda iki unsur göze çarpmaktadır. İlki turizmin bir ulaştırma olarak 

ele alınması, ikincisi ise konaklama unsurudur. Konaklamanın asli kazanç sağlama 

faaliyetine dönüşmemesi gerekmektedir (Toskay, 1983: 29). Gölden bu tanımlamada 

dinamik unsur olarak seyahati, statik unsur olarak da konaklamayı birlikte ele almıştır. 

Ayrıca konaklama yerinde para kazanma amacında olmaması gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

 Walter Hunziker 1941’de yayınlanan incelemesinde ve Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Teşkilatı tarafından da benimsenen tanım, uzun yıllar geçerliliğini koruyan ve 

bilimsel anlamda bir tanımın gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu tanıma göre turizm: 

“Para kazanma amacına dayanmayan ve devamlı kalış biçimine dönüşmemek kaydıyla, 

yabancıların bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve 

ilgilerin tümüdür” (Ürger, 1992: 10).  Ancak,  Hunziker bu tanımın dahi turizmi 

tamamen kavrayamadığını itiraf etmektedir (Toskay, 1983: 29).  Bu tanımın en çok 

eleştirildiği yönü, “boş zaman” kavramından ve “ihtiyaçlar” sözcüğünden söz 
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edilmemesidir (Ürger, 1992: 10).  Bu dönemde turizm, sosyal, kültürel ve ekonomik 

yaşamda önemli bir yer elde ettiğinden daha bilimsel bir tanımın yapılması zorunlu hale 

gelmiştir. 

 

 Walter Hunziker ve Kurt Kraft’ın 1942 yılında birlikte yayınladıkları eserin 

turizm tanımı şöyledir: “Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda 

bulunmamak koşulu ile yabancıların geçici süre kalışlarından doğan olay ilişkilerin 

tümü turizm’dir” (Eralp, 1983: 34). Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, sürekli kalışa 

dönüşmemek ve gelir elde etmemek koşulları aranmaktadır (Kozak vd., 2014: 3). Bu 

tanımın da eksiği seyahat unsuruna hiç yer verilmemiş olmasıdır.  

 

 1954 yılında İtalya’nın Palermo şehrinde toplanan Uluslararası Turizm 

Uzmanları Birliği (AIEST) Hunziker ve Kraft’ın yaptığı tanıma “seyahat” unsurunu 

eklemişlerdir. Bu yeni tanıma göre: “Turizm, insanların devamlı yerleşmemek ve gelir 

elde etmemek koşuluyla gittikleri bölgelerde geçici konaklamalarından doğan olaylar 

ve ilişkiler bütünüdür. Bu olayda devamlı ikamet ve kar etme amacına müsaade 

edilmez” (Dinçer, 1993: 7). Seyahat unsurunun tanıma dahil edilmesi ile turizm olayı 

seyahat ve konaklamadan doğan ilişkiler ve olaylar bütünü olarak ele alınmaktadır. 

Tanımda dikkati çeken bir diğer nokta da, kazanç sağlama amacıyla yapılan seyahat ve 

konaklamaların turizm olarak kabul edilmemesidir (Toskay, 1983: 30). 

 

 1970’li yıllarda turizm tanımında daha başka unsurlara yer veren denemelerin 

yapıldığı görülmektedir. Özellikle boş zaman değerlendirilmesi ve harcanması kavramı 

tanımlara girmeye başlamıştır. Boş zaman kavramını turizm tanımına ilk alan ilim 

adamları Gustav Zedek ve Ernst Spatt’tır (Toskay, 1983: 31-32). 

 

 Bunlardan sonra “turizm” terimi 1980’li yıllarda AIETS tarafından yeniden 

düzenlenmiştir. Bu tanıma göre; “Turizm insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları 

ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve 

buradaki, genellikle turizm işletmelerini ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici 

konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür.” Bu tanım esas alındığında 

kongre ve iş seyahatleri, kırsal kesimden büyük şehirlere yapılan her türlü seyahatler, 
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sağlık için yapılan seyahatler ve ikinci evlerdeki konaklamalar turizm faaliyeti içinde 

sayılmaktadır. Ancak öğrencilerin uzun süreli konaklamaları, iş arama, devamlı 

yerleşme amacına yönelik seyahatler ve konaklamalar günlük gereksinmelerin 

karşılanması için yapılan seyahatler turizm kapsamı dışında kalmaktadır (Toskay, 1983: 

39; Kozak vd., 2014: 3). Özünde zevk ve eğlenme amacı olan turizm için, eğlenme, 

dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bütün seyahatleri turizm 

olarak düşünülmemelidir (Burkant and Medlik, 1981: 40). 

 

 Turizm, dinlenme, boş zaman geçirme ve seyahat kavramlarıyla tanımlanır. 

Dünya Turizm Örgütü ise (WTO) turizmi; “gelir getirici etkinlikler dışında kalan, boş 

zamanların hemen hepsini içine alan bir seyahat, bundan doğan konaklama, yeme- içme 

ulaşım, eğlence gibi hizmetler ve ilişkilerdir” (Erdoğan, 2003: 76) şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 

 6086 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununun 36. maddesi gereği, Bakanlar 

Kurulunun 5.8.1955 gün 5643 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Turizm İşbirliği 

Tüzüğünün 3. maddesinde ise “turizm” şöyle tanımlamıştır: Turizm;“yerleşmek niyeti 

olmaksızın hava tebdili yapmak, tedavi edilmek, eğlenip dinlenmek gibi maksatlarla 

kültür ya da sanat hareketleri nedeniyle toplu ya da bireysel olarak yapılan 

seyahatlerdir” (Çoruh, 1969: 9; Akgül, 2010: 7). 

 

 Yukarıda belirtilen tanımlardan hareketle ve günümüz turizm anlayışındaki 

gelişmeleri de göz önüne alarak “turizm” kavramı, bireylerin çeşitli amaçlar (spor, 

eğlence, merak, sağlık, iş, seyahat, din, macera, eğitim, kültür gibi) nedeniyle, devamlı 

ikamet ettikleri yerler dışına tüketici olarak yapmış oldukları ve gittikleri yerde en az bir 

gece konaklayan ve işletmelerin sundukları mal ve hizmeti talep eden, bu talep 

sonucunda doğan olay ve ilişkiler bütünüdür.  

 

Yukarıdaki tanımlardanda anlaşılacağı gibi, turizm bir dizi olay ve ilişkinin bir 

bütünüdür (Burkant and Medlik, 1981: 42)  ve turizmi kavramsal olarak ele aldığımızda 

bazı özellikleri kapsayan geniş bir anlam ifade ettiği söylenebilir. Bu özelliklerin 
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bazıları aşağıda belirtilmiştir (Olalı ve Timur, 1988: 36-37; Barutçugil, 1989: 15; Kozak 

vd.,, 2014: 3; Akat, 2008: 3-4): 

 

 Turizm, kişilerin sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve doğal ihtiyaçlarını 
karşılandıkları yerlerin dışına yapılan seyahatlerdir. Böylelikle, seyahat edilen ve 
konaklanan yerlerde yaşayan ve çalışan insanlarınkinden farklı faaliyetler ortaya 
çıkmaktadır. 
 

 Turizmde yapılan konaklama sürekli değildir. Turizme katılan kişiler birkaç gün, 
hafta ya da ay içerisinde devamlı yaşadıkları yere geri dönerler. 
 

 Turizm olayında seyahat, kişilerin kendi arzularıyla gerçekleşmekte ve tamamen 
serbestlik söz konusu olmaktadır. 

 
 Seyahat eden ve geçici bir süre konaklayan kişiler genellikle turizm işletmeleri 

tarafından üretilen mal ve hizmetleri tüketirler. 
 
 Ziyaret edilen yerlerde gelir elde etmeye yönelik bir çalışma söz konusu 

değildir. Ziyaret, iş bulmak ya da iş kurmak gibi amaçlarla ilişkili değildir. 
 
 Turizm seyahati, ticaret veya siyasi bir amaçla yapılmamaktadır. Bu nedenle, 

eğlence, din, spor, sağlık, eğitim, kültür, çevreden uzaklaşma, yeni yerler bulma 
ve görme amacıyla yapılan seyahatler turizm olarak ifade edilmektedir. 

 
 Turizm, seyahat eden insanların seyahatlerin başlangıcından sonuna kadar, tüm 

gereksinmelerine cevap veren organizasyonları da kapsamaktadır. 
 

Turizmin tanımı ve belirleyici özellikleri dikkate alındığında; eğlence, dinlenme 

amacıyla yapılan kısa süreli seyahatler, sağlık ve hava değişimi için yapılan geçici yer 

değiştirmeler, spor, sanat, kültür etkinliklerine katılmak veya izlemek amacıyla yönelik 

seyahatlerdir. Bunlara ek olarak inceleme-araştırma gezileri, dinsel açıdan kutsal sayılan 

yerlere ziyaretler, kongre veya toplantı nedeniyle toplu veya tek olarak yapılan geziler 

ve iş seyahatleri turizm olayının kapsamı içinde sayılmaktadır. Buna karşın; yalnızca 

tedavi amacına dönük olarak hastanelerdeki konaklamalar, iş arama ve sürekli yerleşme 

amacıyla uzun süreli konaklamalar ve günlük olağan gereksinimlerin karşılanması için 

yapılan düzenli seyahatler turizm kapsamı dışında kalmaktadır (Barutçugil, 1989: 15). 

 

Günümüzde turizm; “Dünyanın en büyük endüstrisi, en büyük ekonomik 

etkinliğidir” ve aynı zamanda turizmin uluslararası boyutu göz önüne alındığında, “en 

büyük nüfus hareketi (göç)” olduğuna şüphe yoktur. Bütün bu niteliklerine, “alan 
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tüketiminden sorumlu bir numaralı ajan” gerçeği de eklenirse, turizm tanımında yer 

aldığı üzere “bir ilişkiler ve olaylar bütünü” (Soykan, 1999: 67) ifadesi, turizmi 

anlatmış olur.   

 

Turizmle ilgili yapılan tanımlarda genel olarak değinilen en önemli noktalardan 

birisi de; turizmin çeşitli insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama fonksiyonudur. Bu istek 

ve ihtiyaçların karşılanmasında gerek kitle gerekse alternatif turizm kapsamında sunulan 

arz olanaklarının önemi oldukça fazladır. Turizme konu olan insan ihtiyaçları arasında, 

eğlenme, dinlenme, sosyalleşme, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelme, 

farklılaşma, kentsel hayatın bunaltıcı ortamından uzaklaşma yer almaktadır (Aktaş, 

2002’den aktaran Uçar, 2010: 7). 

 

Turizm tanımı sanıldığı kadar kolay değildir. Özellikle de çok yönlü olma 

özelliği, herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanımın yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

Fakat tanımlardan anlaşılacağı gibi bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Burkart 

ve Medlik’e göre (1981: 42) turizmin beş temel karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bu 

karakteristik özellikler şunlardır: 

 

 Turizm karmaşık bir dizi olaylar ve ilişkiler bütünüdür. 

 
 Turizm, dinamik unsuru olan seyahat ve statik unsuru olan konaklamadan 

oluşur. 
 
 Seyahat ve konaklama yaşanılan ve çalışılan yer dışına yapılmaktadır. 

 
 Seyahat süresi geçici ve kısa dönemli bir nitelik taşımaktadır. Kalış niyeti 

olmaksızın, birkaç gün, hafta ya da ayla sınırlı olmalıdır. 
 
 Seyahat edilen yerlerde kazanç sağlamaya yönelik bir çalışma söz konusu 

olmamalıdır. Ziyaret, iş bulmak ya da iş kurmak gibi amaçlarla ilişkili değildir. 
  

Bu temel karakteristik özelliklerin yanı sıra, turizm çok geniş bir kapsam alana 

sahip ekonomik bir faaliyet olup, turizm oluşumu ile ilişkili olarak aşağıdaki hususları 

sıralamamız mümkündür (Franklin, 2003’den aktaran Şerefoğlu, 2009: 21-22): 
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 Turizm çağdaş yaşam şartları ve ondan kaçmayan çağdaşlık deneyiminden 
türetilmiştir. 
 

 Çağdaşlık yenilikten kaçmak değil, yeniliği sürdürmektir. 
 
 Turizm seyahatten daha fazla şey anlamına gelmektedir. Turizm, genel olarak 

çağdaşlık ve modern dünyaya ulaşabilirliği ifade etmektedir. 
 
 Turizm küreselleşen yenilikte tüketicidir. 

 

Küreselleşen dünya içerisinde turizm olayı, sadece talep oluşturarak para 

kazanma aracı değil, aynı zamanda yeni fırsat ve kültürleri keşfetme, yeni ürünleri ve 

deneyimleri tüketmek için bir fırsat sektörüdür (Goerge vd., 2009: 5). 

 

1.3. Dünyada Turizmin Tarihsel Gelişimi 
 

 Tarihte bilinen ilk paket turun 1841 yılında Thomas Cook tarafından 570 kişiyi 

festival için, bir şehirden diğer bir şehre trenle götürmesi, ilk toplu seyahatin başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir (Kozak vd., 2014: 31). Amerika kıtasındaki ilk seyahat ise, 

genellikle doğal kaynaklar bakımından zengin ve yeni yerler bulmak amacıyla doğudan 

batıya doğru yapılan yolculuklardır. 1848’de Amerika’da posta taşımacılığı amacıyla 

kurulan American Express Company, kitle turizminde önemli bir gelişme olarak kabul 

edilir (Barutcugil, 1989: 12). Sonuç olarak, endüstri devrimiyle çağdaş turizmin 

doğması ve gelişmesi için gerekli altyapı hazırlanmış ve zaman içinde turizm hareketi 

ivme kazanmıştır. 

 
İlk başta, uluslararası turizmin büyük bir bölümü Avrupa ülkeleri arasında 

olurken, daha sonraları ülkelerin sahip oldukları iklim, kültürel zenginlikler, tarihi 

değerler ve doğal güzellikler nedeniyle Akdeniz havzasında yer alan ülkelere doğru 

kaymaya başlamıştır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 183). Akdeniz havzasındaki ülkelere 

doğru olan bu kayış, gerek turizm faaliyetine katılan kişi sayısındaki, gerekse ekonomik 

hacimdeki artış nedeniyle önemli bir yere sahip olup her geçen yıl büyümeye devam 

etmektedir (Eren ve Aypek, 2012: 43). En önemli cazibe merkezleri Avrupa kıtası ve 

özellikle Batı Avrupa’dır. Ama zamanla cazibe merkezleri değişebilmektedir. Örneğin 

Dünya Turizm Örgütünün (WTO) yayınlamış olduğu raporlara göre, Çek 
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Cumhuriyeti’nin 2020 yılında turizmde ilk on ülke içinde yer alacağı tahmin 

edilmektedir. Buradan çıkan sonuç ise, Avrupa bölgesinin günümüz dünya turizminin 

odak noktası olmasına rağmen 5-10 yıl sonra bu özelliği kaybedecek ve yeni cazibe 

merkezleri ortaya çıkacak olmasıdır (Durgun, 2010: 80). Turizmin gelişimini tarihi 

çağlar itibarıyla farklı dönemlerde incelemek mümkündür. 

 

1.3.1. İlk Çağlarda Turizm 
 

 İnsanların bulundukları yerlerden başka yerlere gitmeleri çok eskiye 

dayanmaktadır, fakat zamanla gidiş amaçlarında değişiklikler meydana gelmiştir. İlk 

çağlarda Lidyalıların madeni parayı icat etmesiyle başlayan ticari faaliyetler sonucu 

seyahat kavramı ortaya çıkmış ve tekerliğin icadıyla ivme kazanarak güçlenmeye 

başlamıştır (Bayer, 1992: 12). 

 

Turizm olayının başlangıcını, yazıyı, parayı ve tekerliği bulan Sümerler’e yani 

M.Ö. 4000 yıllarına kadar geriye götürmek mümkündür. Paranın bulunması takası 

ortadan kaldırmış ve ticari değerlerin transferini kolaylaştırması sonucu ticari gezilere 

olanak sağlamıştır. Ticaret amacıyla Finikelilerin bugünkü anlamda ilk gezginler olduğu 

söylenebilir. Benzer şekilde Çin’deki ve Hindistan’daki gezginler de ticaret amaçlı 

gezginlerdir. M.Ö. 3000 yıllarında Mısır piramitleri ve tapınaklarıyla gezginlerin yoğun 

ilgisini çeken ülke olmuştur. Bununla birlikte, eski Yunanlılarda olimpiyat oyunlarının 

başlamasıyla bu oyunlara katılmak ve izlemek amacıyla yapılan seyahatler sportif 

turizmin başlangıcı sayılabilir (Barutcugil, 1989: 39). 

 

 Roma’lıların zevk, sağlık, görev ve ticaret amacıyla çok yoğun biçimde seyahat 

ettikleri ve turizmin bu dönemde çok geliştiği söylenebilir. İlk çağda en çok seyahat 

eden toplumun Romalılar olduğu görülmektedir. Olimpiyat oyunlarının ziyaretçileri 

arasında Romalılar en ön sıralarda yer almaktaydılar. Roma İmparatorluğunun güçlü 

dönemlerinde turizmin yaygınlaşmasının nedenleri arasında asillerin köle çalıştırmaları 

ve imparatorluğun hâkimiyetindeki geniş topraklardan büyük iktisadi kaynakların 

Roma’ya akması sonucunda, asillere hem boş zaman hem de istedikleri gibi 

harcayabilecekleri yüksek gelir sağlamıştır (Barutcugil, 1989: 40). Özellikle 
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Romalıların topraklarının çok geniş olması, deniz yolculuklarının yanı sıra, karadan da 

yolculuk yapılmasını gerektirdiğinden zamanla o dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak 

özellikte karayolları oluşturulmuştur (Akat, 2008: 8). Seyahat ve turizmin gelişebilmesi 

için önemli faktörlerden birisi de güvenliktir. Roma İmparatorluğunun güçlü döneminde 

bu güvenliği sağlamış ve bu dönemde turizmin büyük ilgi görmesine neden olmuştur. 

İlk çağlarda insanların, ticaret, spor, sağlık ve kutsal yerleri ziyaret etme amacıyla yer 

değiştirme yaptıkları görülmüştür.  

 

1.3.2. Orta  Çağda Turizm 
 

Ortaçağda sosyal, kültürel hayat ve ekonomi yüzyıllarca gelişme göstermemiştir. 

Bu dönemde dinin etkisi çok büyüktü ve bu nedenden dolayı bu dönemde yapılan 

seyahatlerin çoğu dini amaçlı yapılmıştır. Gerçekten bu dönemde büyük hacı kafileleri 

kiliselerin bulunduğu yerlere doğru olmuştur (Olalı, 1986: 37). Özellikle bu çağda 

Kudüs, Mekke ve Medine’nin en fazla ziyaretçi akınına uğradığı yerler olduğu 

görülmektedir (Hussein ve Saç, 2008: 2). 

 

 Yine Ortaçağda, Hıristiyan ordularının, Avrupa’dan kalkarak Orta Doğu’ya 

yapmış oldukları “Haçlı Seferleri” adını verdiğimiz askeri ve dinsel kökenli saldırılar, 

özellikle dinsel nedenli olabilecek yolculukların başlamasına öncülük ettiği için, turizm 

alanında etkili olduğu söylenebilir (Akat, 2008: 9). Bu dönemde Eski Yunan ve 

özellikle Roma’daki ölçüde olmamakla beraber kaplıcalara olan seyahatler göze 

çarpmaktadır. Daha önceki dönemlerde zevk, eğlence ve dinlenme motifleri ağır 

basarken, Orta Çağda kaplıcalar daha çok sağlık nedeniyle ziyaret edilmiştir (Toskay, 

1983: 82). Marco Polo, Kristof Kolomb, Vasco De Gama ve Macellan’ın yaptıkları 

seyahatler turizmin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

 Ortaçağ’da turizmin bir diğer sebebi de loncalar sisteminin doğuşudur. Loncalar 

sistemiyle birlikte iyi kalitede iş arayışı doğmuş ve iyi kalitede işin ise ancak 

seyahatlerde kazanılabilen geniş bir kültüre bağlı olduğu anlaşılmıştır (Olalı, 1986: 38). 

Esnaf ve sanatkârların birleşmesiyle oluşan loncalar ucuz hammadde ve nitelikli iş 
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gücüne olan talebi arttırarak seyahatlerin hızlı bir şekilde başlamasına neden olmuştur 

(Durgun, 2010: 76). 

 

1.3.3. Yeni ve Yakın Çağda Turizm 
 

 Yeniçağ’a gelindiğinde ise, Ortaçağ’dan kalma tutucu, dinsel ve özellikle devlet 

yönetiminde egemen olan tek kişinin egemenliğine dayalı totaliter fikirler, “yeniden 

doğuş” anlamına gelen Rönesans devrimiyle değişmeye başlamış, bu nedenle, sanatta, 

dinsel inanışta ve yönetim şekillerinde yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

senyörler, burjuvalar, tacirler, bilim adamları ve öğrenciler hem yeni bilgiler edinmek 

hem de ticaret yapmak amacıyla seyahat etmişlerdir. Özellikle birçok devlet memurları 

çocuklarını İtalya’da okutmak istiyordu (Olalı, 1986: 38). Avrupa ülkesinde kraliyet 

ailesine mensup çocukların Avrupa’nın kültür ve sanat merkezlerine (Floransa, Roma 

ve Paris bilim ve sanat merkezleri) gezilere göndermeleri ve bu faaliyetlerin bir çeşit 

kültür turizm aktivitesi olarak kabul edilmesi mümkündür (Doğanay, 2001: 21). 

 

 Bu dönemde, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda yaygın olan kaplıca 

turizmi yeniden canlanmıştır. Kaplıcalar sayesinde yöre, sadece sağlık olarak değil, aynı 

zamanda sosyal olaylar, oyunlar ve eğlenceyle çekicilik kazanmıştır. Daha sonraları ise, 

deniz banyolarının kaplıcalardan daha yararlı olduğunun yaygınlaşması sonucunda 

kıyılardaki yerleşim bölgeleri de turizme açılmıştır (Barutcugil, 1989: 41). Bu 

dönemden sonra 1900’lü yıllara kadar geçen sürede seyahatler, din ve sağlık gibi 

etmenlerin etkisiyle ve bazen de macera arayanların tekelinde gelişme göstermiştir. 

 

1.3.4. Günümüzde Turizm 
 

1918-1920 yılları arasında modern turizm başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 

Bu dönemde turizm, otel, motel, ulaşım araçları ve yolları, plajlar, eğlence ve spor 

alanları, konaklama tesisleri ve tüm alt yapısıyla büyük bir sektör haline gelmiştir 

(Albayrak, 2013: 4). 
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Günümüz turizm anlayışı endüstri devrimiyle başlamıştır. Endüstri devrimi hem 

insanlar üzerinde (Usta, 1988: 6) hem de teknolojik alanda ilerleme ve gelişme üzerine 

büyük etkileri olmuştur. Makinelerin tarıma girmesi, büyük sanayi fabrikalarının 

kurulması köyden kente olan göçü başlatmış, şehirler metropolleşmiş, matbaanın 

çoğalmasıyla basılı eser sayısı artmış, artan milli gelir ile insanları satın alma gücü 

artmış ve bunun sonucunda tüketim artmıştır. Teknolojinin gelişmesi sayesinde 

insanların boş zamanlarında gözle görülür artış olmuştur. Endüstri devriminin sonuçları 

olan bu gelişmeler zaman içerisinde turizminde gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu 

sayede burjuva ve zengin kesim yanında orta tabaka sınıf halkı da turizm hareketine 

katılmaya başlamıştır (Durgun, 2010: 77). 

 

Düzenli olarak artan gelirle birlikte, insanlığın satın alma gücü de artış 

göstermiştir. Böylece bireylerin yaşam düzeylerinin artması sonucunda turizme ayrılan 

pay da artmıştır (Olalı ve Timur, 1988: 421). Günümüzde turizm anlayışının 

oluşmasında en baştaki etmen, insan haklarının içerik kazanmasıdır. Bireylerin seyahat 

özgürlüğü, ücretli tatil hakları ve sosyal güvenlik sisteminin işlerlik kazanması turizm 

olgusunun gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra kentleşme olgusu ve sosyo-

ekonomik etmenler de günümüz turizm anlayışını oluşturmaktadır (Hussein ve Saç, 

2008: 3). 

 

 Artan dünya nüfusu ve sosyo-ekonomik refahla birlikte yükselen kişisel gelir, 

iletişim teknolojisindeki gelişmeler, tur organizatörleri ve konaklama işletmelerinin 

yaygınlaşması gibi faktörler turizmi daha geniş kitlelere yayarak, turizme katılanların 

sayısını arttırmıştır. Özellikle 1960’larda başlayan bu artış, 1973-1974 yıllarındaki 

petrol bunalımına ve bunu izleyen dünya çapındaki durgunluğa rağmen yinede 

yükselişini sürdürmüştür. Dünya turizmi 1980’li yılların başlarında da bir duraklama 

yaşasa da, sonra yeniden büyüme sürecine girmiş ve o yıllarda % 5’lik büyüme hızıyla 

dünya ticaret hacminden daha hızlı bir artış sergilemiştir (Barutçugil, 1989: 45). 

 

İkinci dünya savaşına kadar uluslararası turizm, Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Akdeniz ülkeleri ile sınırlıyken, son 40-50 yıldır toplam turizm hacmi olağanüstü bir 

şekilde büyümüş ve hemen hemen dünyadaki tüm ülkelere yayılmıştır. 1990-2001 
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yılları arasında 12 yıllık dönemde dünya turizm gelirleri % 82, uluslararası turizme 

katılanların sayısı ise % 49 artış göstermiştir (Durgun, 2010: 78). Dünyada turizm 

hareketine katılım giderek artmaktadır. Uluslararası turizm pazarında oluşan dış seyahat 

talebinin 1950-1960 yıllarında ortalama yılda % 17,4, 1960-1970 yıllarında % 7,4, 

1980-1990 yıllarında % 4,7, 1990-2000 yıllarında % 5,5 ve 2000-2010 yıllarında % 

1,04 oranında büyüme gösterdiği bilinmektedir (Kahraman ve Türkay, 2012: 3). Bu 

sürekli artış, turizmi dünya ticaretini petrolden sonra üçüncü sıraya getirmiştir. 1980 

yılında 285 milyon olan turist sayısı 1990 yılında 455 milyona, 1998 yılında 625 milyon 

kişiye ulaşmıştır (Yıldız, 2007: 154). 

 

Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkmaya başlaması neticesinde, 

dünya daha da küçülmeye başlamış ve insanlar uzak mesafelere seyahat etme eğilimine 

girmişlerdir (Morgül, 2006: 9). Bunun başlıca nedenleri arasında ise, harcanabilir kişisel 

gelirden turizme ayrılan payın artması ile ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı 

gelişmelerdir (Kotler vd., 2010: 10). Yirminci yüzyılda boş zamanı ve tatili sosyal bir 

hak olarak kabul eden ülkeler, yıllık ücretli izin hakkını yürürlüğe koyarak turizm 

hareketinin olumlu gelişmesini sağlamıştır (İlkin ve Dinçer, 1991: 6). Ayrıca, kişilerin 

tercihlerinde meydana gelen değişmeler sonucunda yeni yerleri ziyaret etme ve yeni 

kültürleri tanıma istekleri bu nedenler arasında sayılabilir. Tablo 1’de Uluslararası 

turizm trafiğine yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: Uluslararası Turizm Trafiği 

 
Gelişmiş Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere 
Gelişmiş Ülkelerden Gelişmekte Olan Ülkelere 
Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere 
Amerika’dan Avrupa’ya 
Kuzey ve Batı Avrupa’dan Akdeniz Bölgesine 
Orta Avrupa’dan Asya Pasifik Bölgesine 
Sanayi Bölgelerinden Deniz Kıyılarına 

 

Kaynak: Çeken,  H., (2003), Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi, Değişim Yayınları, 

İstanbul, s. 121. 
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Günümüzde turizm, bir yandan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı, diğer 

yandan uluslararası ticaretin gelişmesi, günümüz insanının yaşam felsefesinin değişmesi 

ve yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak turizm faaliyetlerine katılımdaki 

artışla önemli bir sektör konumuna gelmiştir (Çeken vd., 2009: 22). Küreselleşme ile 

oluşan değişimler birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de olumlu gelişmelere 

yol açmıştır. 

 

2012 yılı verilerine göre, en çok ziyaret edilen ülkelerin başında 83,0 milyon ile 

Fransa ve turizmden en çok gelir elde eden ülke ise, 126,2 milyar dolar ile ABD’dir. 

ABD’yi, turizm gelirleri ABD’nin neredeyse yarısı kadar olan İspanya, Fransa, Çin ve 

İtalya izlemektedir (www.tr.wikipedia.org).  

 

Bugün dünya turizm piyasalarını büyük ölçüde elinde tutan ve piyasalara yön 

veren ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkeler küresel turizm pazarında turist 

varışları açısından yaklaşık % 90’lık bir paya sahip iken, gelişmekte olan ülkelerin payı 

ise, % 10’dur. Uluslararası turizm trafiğine bakıldığında karşımıza Tablo 1’deki gibi bir 

turist akım şeması çıkmaktadır (Çeken, 2003: 121). 

 

Turizm sektöründen çoğu insan ister üretici isterse tüketici konumunda olsun 

doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bunun sebebi turizmin birçok sektörle 

ilişki içerisinde olmasıdır.  Ancak turizm sadece seyahat ve konaklama olayından 

meydana gelmemektedir. Turistler, seyahat ve konaklama haricinde değişik 

harcamalarda (yeme içme, hediyelik ürün alma gibi) da bulunmaktadır. Ülkeye ya da 

bölgeye gelen bir turist yaptığı bir harcama ile turizm dışı sektörleri de 

canlandırmaktadır. Buda turizm sektörünün önemini arttırmaktadır. 

 

Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 

turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişimler gözlenmektedir. Giderek 

lüks turizm faaliyetlerine katılım azalmakta, alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma 

yönünde bir eğilim yaşanmaktadır (Arslan, 2003: 30). Teknolojik, ekonomik, sosyal, 

yaşam standartlarında ortaya çıkan iyileşmeler ve küreselleşmenin meydana getirdiği 

seyahat serbestliği uluslararası seyahatleri etkileyen önemli faktörlerdir. Bu değişimler 
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sadece seyahatlerin sayısal artışına neden olmayıp, bunun yanı sıra nitelik bakımından 

da değişmesinde etkili olduğunu ortaya koymuştur (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 1). 

 

1.4. Türkiye’de Turizmin Gelişimi 
 

 Türkiye’de turizm sektörünün gelişimi iki dönem halinde incelenmek 

mümkündür. Birinci dönem, 1923 yılında Cumhuriyetle başlayan ve 1962/63 planlı 

döneme kadar olan süreçtir. İkinci dönem ise, 1963 yılı planlı dönemle başlayan ve 

günümüze kadar olan süreçtir.  

 

1.4.1. Planlı Dönem Öncesinde Turizm 
 

Planlı dönem öncesi 1923-1962 yılları arasını kapsayan dönemdir. Türkiye’de 

turizm ile ilgili faaliyetlerin ilk girişimi 1923 yılında “Türk Seyyahin Cemiyeti” adı ile 

kurulan ve 1930 yılında “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” adındaki dernektir. 

Kamu yaralına kurulan bu derneğin amacı; turistik rehber hazırlama, turizm kongre ve 

konferanslarını hazırlama, tarihi eserlerin korunması ve bunları yabancılara tanıtmak 

amacıyla yayınlar yapmıştır. Kurumun çalışmaları sonucunda Türkiye’nin ilk turizm 

prospektüsleri, ilk afişleri, ilk karayolları haritaları bastırılmış, ilk tercüman rehberlik 

sınavları ve ilk turizmle ilgili incelemeler yapılmıştır. 

 

 Turizmin resmi olarak faaliyete geçmesi 1934 yılında “İktisat Vekaleti Teşkilat 

ve Vazifeleri Hakkında 2450 Sayılı Kanun” ile olmuştur (Yağcı, 2003: 17). 1939 yılında 

tanıtma ve turizm işleri bir müdürlük halinde Ticaret Bakanlığının bünyesine alınmıştır. 

1950 yılında “Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu” ile “Turizm Kredi Fonu” 

oluşturulmuş ve 1953 yılında 6086 Sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunun amacı, turizm alanında yapılacak yatırımları teşvik etmek ve 

turizmin ülke ekonomisindeki yerini almasını sağlamaktır. 1955 yılında devlet desteği 

ile Turizm Bankası kurulmuştur. Bu banka ile turizm sektörünün finansman 

gereksinimini karşılaması sağlanmıştır. 1957 yılında Basın Yayın ve Turizm Genel 

Müdürlüğü, Basın Yayın ve Turizm Vekâleti adıyla Bakanlık oluşmuştur. 1963 yılında 

bu bakanlık Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adını almıştır (Hussein ve Saç, 2008: 128). 
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1950 ve 1962 yılları arasında Türkiye’de yapılan turizm faaliyetleri sonucunda 

hem turizm gelirleri hem de turizm giderleri bazı dalgalanmalar yaşasa da genel 

anlamıyla bir artış sergilemiştir. Planlı dönem öncesi (1950-1962) yılları arasındaki 

turizm verileri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Planlı Dönem Öncesinde (1950-1962) Türkiye’de Turizm Verileri 
 

Yıl Turizme Uygun Yatak Sayısı Gelen Yabancı Sayısı Turizm Gelirleri 
(Milyon $) 

1950 3.300 28.625 6 
1951 - 31.377 15 
1952 6.219 38.837 7 
1953 - 91.114 8 
1954 - 111. 619 7 
1955 9.000 107.348 3 
1956 - 157.680 3 
1957 - 159.148 3 
1958 - 153.476 2.6 
1959 12.326 165.803 5.4 
1960 14.200 124.228 6 
1961 - 144.356 7.1 
1962 22.050 198.228 8.3 

 
Kaynak: Ünlüönen ve Kılıçlar’dan aktaran Yıldız, Z.,  (2007), “Turizm Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı 

Katkılar ve Göller Bölgesi Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İstanbul, s. 101. 

 

1950-1962 yılları arasında gelen turist sayısı 28.625’den 198.228’e, turizm 

gelirleri ise altı milyon $’dan sekiz milyon $’a yükselmiştir. 

 

1.4.2. Planlı Dönemde Turizm 
 

Türkiye’de 1960 yılını izleyen dönem kalkınma planlarının yapıldığı ve 

turizmde gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde turizmle ilgili olarak 

bölgeler itibarıyla kaynak envanteri çıkarılmış, fiziksel planlama çalışmaları yapılmış, 

teknik altyapı yatırımları gerçekleştirilmiş ve öncü örnek tesisler olarak adlandırılan yat 

limanı, konaklama vb. gibi tesisler devlet eliyle gerçekleştirilmiştir (Acuner, 2006: 29). 

1963-1980 yılları arasındaki turizm politikasının temel hedefini turizm yoluyla 
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ödemeler dengesine katkıda bulunmak, döviz gelirlerini arttırmak, yeni iş alanları 

yaratmak ve Türk vatandaşlarına tatil olanakları sağlamak olarak özetlenebilir. 

 

 1963 yılında uygulamaya geçilen I. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörü 

dokuz dönem olarak incelendiğinde, turizme ilişkin hedefler ve ilkeler şu şekilde 

özetlenebilir (Hussein ve Saç, 2008: 129-130): 

 

 Ülkemize gelen turist sayısını ve ortalama kalış sürelerini, harcama miktarlarını 
arttırmak. 

 
 Kitle turizmine uygun yatırımları teşvik etmek. 

 
 Yabancı sermayeyi özendirmek. 

 
 Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak. 

 
 İç turizm faaliyetlerini geliştirmek. 

 
 Turizm eğitimi politikasını belirlemek. 

 
 Turizm istatistiklerini sağlıklı hale getirmek. 

 
 Turizmde öncelikli yöreleri belirlemek. 

 
 Tanıtım etkinliklerine ağırlık vermek. 

 
 Kamunun alt yapıyı özel sektörün üst yapıyı gerçekleştirmesini sağlamak. 

 
 Teşvik ve kredi politikasını yönlendirmek. 

 
 Turizmi çeşitlendirip tüm yıla yaymak. 

 
 Sürdürülebilir turizm konusunun vurgulanması. 

 

 Türkiye’ de turizm politikası 1960’lı yıllarda planlı döneme geçildiğinden beri 

sürdürülmektedir. Planlı dönemle birlikte Türkiye’nin kitle turizmine geçeceği 

belirtilmiştir. Kitle turizmine geçiş politikaları beş yıllık kalkınma 

planlarındabenimsenmiş olsa da 1980’li yıllara kadar ülke, kitle turizmine yönelik fiziki 

yatırımlar gerçekleştirememiştir (Yarcan, 1996: 54). 
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 Türkiye’de turizm hareketlerini incelerken 1980 sonrası dönemin üzerinde 

önemle durulması gerekmektedir. Çünkü bu dönem içerisinde Türkiye’de turizm 

sektöründe önemli bir gelişme hızı yakalanmış ve elde edilen döviz ve gelen yabancı 

sayılarında büyük gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle 1983-1985 yılları arasında turizm 

gelirleri % 11’den % 76,4 oranında yükselmiştir (Durgun, 2006: 15). 1983 yılı devletin 

özelleştirme faaliyetlerine hız verdiği bir dönemdir. Bu dönemde TÜRSAB, Türkiye 

Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme Vakfı (TUGEV), Turizm Yatırımcılar 

Derneği (TTYD), gibi birlik ve dernek aracılıyla turizm özel sektör temsilcileri etkili 

konumlar edinmişlerdir (Albayrak, 2013: 6). Türk turizminin atağa geçtiği 1983 

yılından günümüze kadar geçen sürede Türkiye’de turizm, hem turist sayısı hem de 

turizm gelirleri açısından büyük artışlar sergilemiştir. 1980 yılında Türkiye’ye gelen 

turist sayısı 1,2 milyon kişi iken, bu sayı 1998 yılında 9,7 milyon kişiye yükselmiştir. 

1999 yılında ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan dolayı küçük 

bir düşüş yaşasa da artış hızını kaybetmemiş ve yıllar itibarıyla artış göstermiştir 

(Durgun, 2010: 83). 

 

Tablo 3: 2003-2014 Yılları Arasındaki Turizm Geliri, Ziyaretçi Sayısı ve Ortalama 
Harcama 

 
YILLAR       TURİZM GELİRİ   

             ( 1000 $ ) 
ZİYARETÇİ SAYISI ORTALAMA  

HARCAMA ($) 
2003 13 854 866 16 302 053 850 
2004 17 076 606 20 262 640 843 
2005 20 322 112 24 124 501 842 
2006 18 593 951 23 148 669 803 
2007 20 942 500 27 214 988 770 
2008 25 415 067 30 979 979 820 
2009 25 064 482 32 006 149 783 
2010 24 930 997 33 027 943 755 
2011 28 115 692 36 151 328 778 
2012 29 007 003 36 463 921 795 
2013 32 310 424 39 226 226 824 

2014 34 305 904 41 415 070 828 

 

Kaynak: http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayı-ve-ortalahar-

cama_68.html. 
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Tablo 3’de görüldüğü gibi Türkiye’ye gelen turist sayısı 2014 yılında 41 milyon 

kişiyi geçmiştir. Turist sayısıyla orantılı olarak turizm gelirleri de artış göstermiş ve 

2014 yılında 34 milyon doları geçmiştir. 
 
 Özellikle son on yıllık dönemde Türkiye’ye gelen turistlerin geliş amaçları 

incelendiğinde deniz-kum-güneş olarak bilinen tatil amaçlı gelenlerin oranlarında 

düşüşler olduğu gözlenirken diğer amaçlı gelenlerin oranlarının arttığı görülmektedir. 

Dünya turizminde yaşanan gelişmeler, standart turist tipinin ve turist beklentilerinin 

değişmesi turistik ürünlerde de çeşitlendirmeye gidilmesini gerekli kılmıştır. Turistlerin 

sürekli olarak beklentileri, ihtiyaç ve istekleri değişmektedir. Bununla birlikte turistlerin 

eğitim ve kültür düzeylerinde meydana gelen artış da turizm sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeleri yenilenmeye yöneltmiş, turistlerin beklenti, ihtiyaç ve isteklerine 

uygun mal ve hizmetler üretme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır (Albayrak, 2013: 7). 

Günümüzde değişen turist eğilimlerine bağlı olarak da alternatif çekim merkezleri ve 

alternatif turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha çok tercih edilir olmuştur. 

 

1.5. Turistin Tanımı ve Özellikleri 
 

Turizm özünde eğlenme ve zevk alma amacı olan bir faaliyettir. Normal hayatın 

devam ettiği yerde kazanılan para, turizm faaliyeti ile ziyaret edilen yerde harcanılır. Bu 

faaliyetleri yapan kişilere de turist denir. Turist, turizmin tanımındaki özelliklere uygun 

olarak, belirtilen nedenlerin etkisi ile belirli bir süre için seyahat eden, ziyaret ettiği 

yerde yirmi dört saatten fazla kalan ve/veya ülkenin bir konaklama tesisinde en az bir 

gece konaklama yapan, mali gücü ve zamanı sınırlı olan, rahatına düşkün, geleneklerini 

koruyan, temizlik ve konfor arayan insandır (Akat, 2008: 4). Turistlerin gittikleri 

yerlerde, kendi çevrelerine benzeyeni değil, benzemeyeni aradığı bir gerçektir. Bunun 

içindir ki gittikleri ülkelerde değişik uygarlık, farklı iklim, farklı insanlar bulmak ve o 

ülkenin kültür varlıklarını anlamak isterler. Fransız; Antalya’da başka bir Malsilya, 

İtalyan; İzmir’de başka bir Napoli bulmak için gezmez (Morgül, 2006: 12). 

 

İlk turist tanımı 1937 yılında “Milletler Cemiyeti İstatistik Uzmanları Komitesi” 

tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre turist; “Sürekli oturduğu ülkenin dışında 

herhangi bir ülkeyi, 24 saatten az olmayan bir süre için ziyaret eden yabancı kişidir” 
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(Çeken, 2014: 19). Bu tanımda turist olarak kabul olunan ve turist olarak kabul 

edilmeyenler şunlardır (Kozak vd., 2014: 6; Bayer, 1992: 4): 

 

 Zevk, ailevi nedenler ve sağlık amacıyla yolculuk edenler; Bilimsel, idari, 
diplomatik, dini, sportif veya çeşitli toplantılara katılmak amacıyla yolculuk 
edenler; ticari nedenlerle yolculuk edenler ve deniz gezileri ile gelenler, bu gezi 
süresi yirmi dört saatten az olsa bile turist sayılırlar. 
 

 Bir ülkeye bir iş sözleşmesi ile veya böyle bir sözleşme olmaksızın gelip de bu 
ülkede iş yapmak veya bir işte çalışmak isteyenler, bir ülkeye yerleşmek, 
devamlı kalmak için göç eden kişiler, okullarda veya diğer öğrenim 
kurumlarında öğrenim görmek için gelenler ve ayrıca bir ülkede oturup, diğerine 
çalışmaya gidenler turist olarak sayılmazlar. 

 
 Devamlı ikamet ettiği ülkenin dışında herhangi bir ülkeyi 24 saatten az olmayan 

bir süre içinde ziyaret eden kişiye “yabancı turist”, ikamet ettiği ülke sınırları 
içinde seyahat eden kişiye de “yerli turist” denir. “Günübirlikçi” ise ziyaret 
edilen ülkede 24 saatten az kalan ziyaretçidir. 
 

Bu tanımlardan hareketle turistle ilgili yapılan diğer tanımlamalar ise şöyledir 

(Akat, 2008: 4-5): 

 

Yabancı Turist: Sürekli konaklama yerinin bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye, 

iş, aile ziyareti, merak, din, kültür, eğitim ve öğretim, spor, dinlenme, eğlence, dost ve 

akraba ziyaretleri nedeniyle seyahat eden kişiler. Ayrıca, her çeşit toplantılara (dini, 

politik, akademik vb.) katılmak üzere giden, gittiği ülkede 24 saatten fazla süre kalan 

veya ülkenin konaklama tesislerinde en az bir gece konaklayan kişidir. 

 

Yabancı Ziyaretçi: Bir ülkeye gelen ve konaklama süresi 24 saati aşan veya 24 

saatten az olan tüm yabancı kişilerdir. 

 

Günübirlikçiler-Transit Yolcu (Excursionists): Gittiği ülkede 24 saatten daha 

az kalan veya ülkenin bir konaklama tesisinde konaklamadan, seyahat eden geçici 

kişilerdir. 
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Turist Olmayan Yabancılar: Bir ülkeye birbirinden farklı nedenlerle gelen 

(göçebe, mülteci, konsolosluk temsilcisi, yabancı diplomatlar vb.) ancak turist ve 

günübirlikçi kabul edilmeyen yabancılardır. 

 

Bu özellikler dikkate alındığında turistler, sürekli yaşadıkları ve günlük 

hayatlarını devam ettikleri yerler dışına geçici bir süre için (en az 24 saat ve en fazla 1 

yıl) ve çeşitli nedenlerden (merak, eğlenme, yeni yerler keşfetme, eğitim, din vb.) dolayı 

seyahat eden, konakladığı yerlerdeki işletmelerin ürünlerini talep ederek tüketici 

konumunda olan ve tekrar yaşadığı yere geri dönen kişilerdir. 

 

Turistleri sınıflandırmak için birçok teşebbüste bulunulmuştur. Fakat farklı 

uzmanlar tarafından yapılan turist tanımları için turistlerin belirli bir tür tatili seçme 

arzularının tanımlanması uygulamalarında göstermişlerdir. 1990’lı yıllarda yeni bir 

turizm tüketicisinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yeni profile bakıldığında turistlerin 

daha deneyimli, çevreye daha duyarlı ve bağımsız oldukları görülmektedir. Yeni turist 

profiline bakıldığında ise, turistlerin tüketici durumlarının tahmin edilemez olduğu ve 

önceki nesille karşılaştırma yapıldığında homojen bir yapı göstermediği bilinmektedir 

(Şerefoğlu, 2009: 22-23). 

 

Turizmin ana unsuru gezmek ve görmektir. Turistin amaçlarından biri de 

dinlenmenin yanı sıra, yeni bir ülkeyi, o ülkenin insanlarını ve kültürel değerlerini 

tanımadır. Bu yüzden turistler, her yıl ayrı bir ülkeyi veya ayrı bir yöreye gitmeyi tercih 

ederler (Morgül, 2006: 17). 

 

Turist kavramına dair yapılan açıklamalar ışığında, turistin özelliklerini ana 

hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Olalı, 1986: 10-11; Barutçugil, 1989: 16; 

Akat, 2008: 5-6): 

 

 Turist, turizm tanımındaki şartlara göre seyahat eden kişidir. 
 

 Turistler dinsel inançlar, sağlık nedenleri, eğitim, öğretim, sosyo-kültürel 
gereksinmeleri, eğlence, spor veya dinlenme amacıyla seyahat eden insanlardır. 

 
 Turistler, temizlik, konfor ve yenilik arar. 
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 Bilimsel, politik ve benzeri olaylara katılmak amacıyla seyahat ederler. 

 
 Turistin temel amacı psikolojik tatmin sağlamak olan, seyahat esnasında para 

kazanmayı düşünmeyen, ekonomik anlamda tüketici olan, zamanı sınırlı ve 
normal düzeyde mali güce sahip olan kişidir. 

 
 Turist, bir bakıma, dünyanın en alıngan ve hassas insanlarından biridir. Kolay 

kolay memnun olmayabilirler, çabuk küser ve bir daha gelmeye bilirler. 
 

1.6. Turizm Sektörü ve Özellikleri 
 

Günümüzde küresel ekonomide hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkeler 

açısından ekonomik anlamda fazla getiri, istihdam ve döviz sağlayan turizm sektörü, 

hizmetler sektörünün bir alt dalıdır. Küresel ekonomide turizm sektörünün gelişmesi ve 

sektördeki talep yoğunluğuna bağlı olarak birçok sektörün de gelişmesi söz konusudur. 

Turizm sektörü doğrudan ve dolaylı olarak 54 sektörle iç içedir ve turizmin gelişmesi 

sonucunda bu sektörler de gelişmektedir (Çeken, 2014: 28). 

 

Turizm sektörü, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda olumlu yönde 

gelişmesini sağlayan önemli sektörlerden biridir. Turizm sektörünün bu önemli 

özelliğinden dolayı, turistik arz potansiyelinin bulunduğu hem gelişmiş hem de az 

gelişmiş ülkeler özellikle küresel turizm faaliyetlerine ağırlık vererek ve buna yönelik 

politikalar geliştirerek turizm sektörü sayesinde ekonomik gelişimlerini hızlandırmak, 

milli gelirlerini arttırmak ve refah düzeylerini yükseltmeyi amaçlamaktadırlar. Bu 

özelliğinden dolayı turizm sektörü günümüzde son derece büyük bir önem arz 

etmektedir (Çeken, 2014: 28). 

 

Turizm sektörü özellikleri bakımından diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Bu belli 

başlı özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Olalı ve Timur, 1988: 242-243; 

Ürger, 1992: 13): 

 

 Turizm sektörü hizmetler sektörü içinde yer almakla birlikte, taşıdığı özellikler 
bakımından diğer sektörlerle de yakın bir ilişki içindedir. 
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 Turizm sektöründe üretilen mal ve hizmetler üretildiği anda tüketime sunulur. 
Müşteri bizzat malın üretildiği yere gitmek zorundadır. Stok edilemez. 
 

 Turizm sektörü ekonomik verimlilik yanında sosyal verimlilik de yaratır. 
 
 Turizm sektörünün ürettiği mal ve hizmetlerin tüketilmesi boş zaman 

yaratılmasıyla mümkündür. 
 
 Turizm sektörü makineleşmeye ve otomasyona elverişli olmadığından, emek 

faktörüne olan ihtiyaç diğer sektörlere oranla daha yüksektir. Emek yoğun 
üretim sebebiyle istihdam yüksektir. 

 
 Turizm sektöründe risk yüksektir. Ülkenin sosyo-ekonomik gelişme düzeyine ve 

politik istikrarına, dünya ekonomik konjonktüründeki olumsuz şartlara büyük 
ölçüde bağımlı ve duyarlı bir sektör olan turizm, ülkedeki yapısal ve 
konjonktürel bozuklukların tümünden olumsuz biçimde etkilenir. 

 
 Turizm sektörü riskli bir sektördür. Sabit sermaye yatırımları çok yüksektir. 

 
 Turizm sektörü özelliği nedeniyle, sektörde faaliyet gösteren firmalar eksik 

rekabet şartları ile karşılaşmaktadır. Ülkenin çeşitli kesimlerinde jeolojik yapının 
farklı bir şekilde olması sonucu jeo-ekonomik varlıkların farklılık göstermesi, 
turizmin mevsimsel özelliği, turistik mal ve hizmet üreticilerin fiyatları kabul 
ettirdikleri bir ortamın doğmasına ve piyasanın monopolcü rekabet ve oligopol 
piyasa altında çalışmasına neden olmaktadır. 

 
 Seyahat ve turistik tüketim eğilimindeki sürekli değişme, sektörün bu gelişmeye 

ayak uydurması zorunluluğunu ortaya çıkardığından, üretim dinamik bir nitelik 
kazanmaktadır. 

 
 Turizm sektörü arz ve talebinde ekonomik davranışların yanı sıra gelenekler, 

dünya görüşü, psiko-sosyal etkenler, sosyal yapı, moda ve kişisel tüketim 
özelliği rol oynamaktadır. 

 
 Turizm sektörü zorunlu mal ve hizmetleri üreten ve bu ihtiyaçları karşılayan 

sektörlerden biri değildir. Çünkü turistik tüketim, zorunlu olmayan (lüks, konfor, 
boş zamanları değerlendirme, kültür) tüketim grubuna girmektedir. 

 
 Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki etkinliği yüksektir. Az bir ithalat ile 

kısa zamanda döviz arzını etkilemesi, fazla istihdam olanağı sağlaması, yüksek 
oranda katma değer oluşturması ve bölgeler arası dengesizliği gidermesi 
dolayısıyla ülke ekonomisi açısından önemlidir. 

 
 Turistik arz, özellikleri konaklama yatırımları açısından değerlendirildiğinde 

kısa dönemde çok az esnek, ancak uzun dönemde ise esnektir (Çeken, 2014: 29). 
 
 Turistik talebin fiyat esneklik değeri 1’den büyüktür. 
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 Turizm sektörünün hammaddesini ülkedeki doğal kaynaklar ve ülkenin kültürel 
değerleri oluşturmaktadır. Bu nedenle hammadde bakımından, diğer sektörler 
gibi dışa bağımlı değildir. 

 
 Turizm tek başına konaklama veya sadece seyahat değildir. Turistlerin 

yararlanacağı donanımın oluşturulması alt ve üst yapıya ait yatırımları 
gerektirdiğinden dolayı “ağır endüstri” niteliği gösterir. 

 
 Turizm faaliyetleri kapsamında, doğa, girişimci, sermaye ve işgücü gibi üretim 

faktörlerini bir araya getirilerek turistik ürün oluşturulması, turizmi bir 
endüstriyel bir faaliyet alanı haline getirir. 

 

Turizmin çok yönlü olması, parçalı bir yapı sergilemesi, diğer sektörlerde 

olduğu gibi onun çok kesin çizgilerle ve tanımlamalarla açıklanmasını 

güçleştirmektedir. Özetle, bir ülkenin ya da bölgenin öncelikle doğal kaynakları ve 

güzellikleri üstüne kurulan turizm sektöründe, insanları seyahate iten çeşitli faktörler (iş, 

merak, din, kültür ve eğitim, dinlenme ve eğlence, spor, tedavi vb.) olduğu sürece, bu 

ekonomik faaliyetler her geçen gün giderek gelişmekte ve büyümektedir. Uygarlık ve 

teknoloji gelişmekte ve buna bağlı olarak da insanların istek ve beklentileri 

değişmektedir. Turizm dünya genelinde yaygınlaşmakta ve gelecekte tüm insanoğlu için 

zorunlu bir gereksinme olması beklenmektedir (Bahar ve Kozak, 2010: 31). 

 

1.7. Turizm Türleri 
 

Türk turizminin son otuz yıllık süreçteki ağırlığı kıyı turizmi üzerineydi. Bu 

dönemde zaman zaman gerçekleştirilen kültürel gezileri, kongreler, özel bir bölgede 

gerçekleştirilen sportif faaliyetler gibi etkinlikler turizm kavramı içerisinde yer 

almamaktaydı. Dolaysıyla sözü geçen faaliyetlerin turizm kavramı içerisinde 

değerlendirilmemesi turizm kavramının tanımına aykırı durumdur (Albayrak, 2013: 31). 

 

Türkiye’nin kültürel mirası, doğal güzellikleri, folklorik özellikleri ve 

mutfağıyla turizm açısından farklı bir ülke konumundadır. Ayrıca, turizm mevsiminin 

uzunluğu, zengin tarihi eserler ve geleneksel konukseverliği ile her türlü ihtiyaca cevap 

verebilecek ülkelerden birisidir. Sahip olduğu doğal güzellikleri, ilkimi, dağları, 

mağaraları, yaylaları, termal kaynakları, gölleri ve denizleriyle turizmde çeşitlilik 

sunmaktadır. Bu özellikler göz önüne alınıp bir sınıflandırma yapıldığında çok çeşitlilik 
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arz eder. Zaman içinde turistlerin tatil anlayışlarının değişmesi ve beklentilerinde 

meydana gelen değişmeler, ana unsurunu insanın oluşturduğu turizm, geçmişteki basit 

tanımının dışına çıkmış ve yepyeni bir kimliğe bürünmüştür. Değişen turist profili 

sonucunda, parası ve zamanı daha fazla, zor tatmin olan, meraklı bir turist kitlesi 

oluşmuştur. Bu değişime paralel olarak kalite, altyapı, çevre ve konukseverlik 

beklentileri de artmıştır (Acuner, 2006: 15). 

 

Literatürde turizm çeşitlerinin birbirlerinden farklı biçimde sınıflandırmaların 

yapıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırma, katılan kişi sayısına, katılanların yaşlarına, 

sosyo-ekonomik durumlarına, katılım sürelerine, seyahat amacı bakımından, mevsimsel, 

turizm hareketinin öznesine göre olabilmektedir (Hussein ve Saç, 2008: 9-41; Kozak 

vd., 2014: 11-17).  

 

Tablo 4: Turizmin Sınıflandırılması 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kaynak: Newsome, D., Moore, S., A., ve Dowwling, R., K. (2002), Natural Area Tourism: Ecology, 

Impacts and Management, Clevedon, GBR: Channel View Publications. s. 11; Ayrıca bakınız; 

Mieczkowski, Z., (1995)’den aktaran http://www.sillignakis.com/PDF/Rural_Tourism_Finall_ALL.pdf, 

s. 3’den tarafımızca uyarlanmıştır. 

TURİZM 
 

KİTLE TURİZMİ ALTERNATİF TURİZM 

Sağlık ve 
Termal Turizmi 

Çiftlik Turizmi 
Tarım Turizmi 
Kırsal Turizm 

Doğa Yürüyüşü, 
Av Turizmi, 
 Yayla Turizmi 

Kuş Gözlemciliği Eko Turizm Mağara Turizmi 
Akarsu Turizmi 

Macera Turizmi 
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Bununla birlikte, “bir destinasyona yapılan kısa süreli geziler” olarak 

tanımlanan turizm, sürdürülebilirlik unsurları çerçevesinde kitle turizmi ve alternatif 

turizm olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır (Newsome vd., 2002: 11). Bunun 

nedeni, turizm çeşitlerinin çoğu zaman birbirleriyle olan yakın ilişkisi ve kendi 

aralarında kesin çizgilerle ayrılmamalarıdır (Kozak vd., 2014: 11). 
 

Turizmin sınıflandırılması kapsamında çok fazla çeşitlendirme olmasına karşılık 

çalışmamızda turizm türlerini, Tablo 4’deki gibi kitle turizmi ve alternatif turizm olarak 

iki ana başlıkta toplamamızın uygun olacağı düşünülmüştür.  

 

Kitle turizmi, çevresel ve kültürel etkileşimlerin az olduğu kurumsallaşmış bir 

yapıda kendi kültürlerinin yerini arayan geniş sayıdaki insan topluluğunun oluşturduğu 

bir yapıdır. Alternatif turizm ise, bazen özel ilgi alanı olan turistler ve bazen de 

güvenilir turizm olarak adlandırılır (Şerefoğlu, 2009: 26). Turizme katılan kişilerin 

zevkleri tercihleri, gelir düzeyleri, eğitim durumları, beklentileri, istek ve ihtiyaçları 

birbirlerinden farklı olduğu için bazıları kitle turizmini, bazıları ise kitle turizmine karşı 

olan alternatif turizm türlerini tercih etmektedirler.  

 

1.7.1. Kitle Turizmi 
 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan ve turizm sektöründe bir başlangıç 

olarak kabul edilen kitle turizmi, 1960’lardan sonra işçi ve orta gelir sınıfı insanların 

öncülük ettiği bir turizm türü olmuştur. Kitle turizmi, dış dünya ile ilişkisinin sınırlı 

olduğu, sadece deniz, güneş, kum olmak üzere her şey dahil sistemiyle ve ülkenin tek 

yönlü turistik ürününden yararlandığı bir turizm türüdür.  

        

Kitle turizmi; yoğun turist nüfusunu kısa zamanda genellikle kıyı mekanı 

üzerinde inşa edilen tatil köyü, otel veya temalı otellerde konaklama, yeme içme, 

eğlenme, gezme ve para harcamaya dayalı tüketim ağırlıklı bir faaliyettir (Ovalı, 2007: 

65). Konaklama, yeme-içme ve ulaştırma gibi turistik bileşenlerin paket turlarla bir 

araya getirilmesi, kitlesel satın alma gücünün avantajlarından yararlanılarak daha ucuza 

mal edilmesi ve düşük fiyatlarla kitlelere satılmasıyla kitle turizmi büyük ivme 
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kazanmıştır (Uçar, 2010: 7). Uluslararası kitle turizminin hızlı gelişmesinin nedenleri 

genel olarak şu şekilde açıklanabilir (İlkin ve Dinçer, 1991: 5): 

 

 Boş zamanın artması, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, 
 
 Gelirlerin artması, 

 
 Gelirlerin kişiler arasında daha dengeli biçimde dağılması, 

 
 Taşıt araçlarının gelişmesi, hızın, konforun artması, 

 
 Dünya genelinde ortak dilerin ve paraların (Dolar, Euro) kullanımının 

yaygınlaşması, 
 
 Uluslararası barışın hız kazanması, 

 
 Teknolojinin hızlı gelişmesi, 

 
 Havayolu sektörünün gelişmesi, 

 
 Turizm bilincinin gelişmesi, 

 
 Konaklama birimlerinin yaygınlaşması ve çeşitliği, 

 
 Tanıtma, reklam, halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi, 

 
 İkinci konutların yaygınlaşması, 

 
 Belirli turistik bölgelerin popüler olması, 

 
 Toplumlarda tatil düşüncesinin yaygınlaşması, 

 
 Paket turların ortaya çıkması ve kabul görmesi, 

 
 Kitle haber araçlarının çoğalması, 

 
 Liberalleşme eğilimlerinin artması, sınır formalitelerinin azalması. 

 

Yukarıdaki belirtilen çok sayıdaki etkilere rağmen, kitle turizminin hızlı 

gelişmesinin ana nedenleri, Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve Japonya gibi 

ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede, kişilerin ekonomik gelir düzeylerinin 

yükselmesi, ulaşım olanaklarıyla birlikte boş zamanlarının artmasında aramak yerinde 

olur (Sargın, 2006: 1). Hava taşımacılığının geniş halk kitlelerin kullanımına uygun hale 

gelmesi gibi gelişmeler kitlelerin seyahat etmesine olanak tanımış ve kendine özgü bir 
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organizasyon ve pazar olarak kitle turizmin çıkmasına sebep olmuştur (Dinç, 1995’den 

aktaran Uçar vd., 2010: 2). Kitle turizmi uzun yıllardır turistlerin tercih ettiği turizm 

türü olmayı günümüzde de sürdürmektedir.  

 

Kitle turizminin gelişimi olumlu yönlerinin yanı sıra bazı olumsuz değişimlere 

de neden olmuştur. Bu gibi olumlu etkiler olmasına karşı turistik arz kaynaklarına sahip 

bölgelerde kaynaklarının kirlenerek tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, 

betonlaşmaya bağlı olarak görsel kirlilik, yoğunluk ve kaynak kullanımı bakımından 

çevresel kirlilik, kirliliğe bağlı olarak tür kayıpları ve ekolojik dengenin bozulması, 

kültürel bozulma, (Ovalı, 2007: 65) mevsimsel yoğunlaşmalar, mal ve hizmetlerin 

kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara yol açmıştır. Turizmin olumsuz etkileri daha 

çok tüketime dayalı kitlesel kullanım sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle turizmi 

olarak nitelendirilen bu geniş kapsamlı kullanım, plansız yapılanma ve aşırı kapasite 

kullanımı ile birleşerek telafisi zor olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu ve buna benzer 

olumsuz sonuçların artması turistlerin istek ve beklentilerinin yeniden şekillenmesi ve 

turizmde farklılaşmayı zorunlu kılarak alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Alternatif turizmin ortaya çıkmasındaki temel amaç, bir yandan gün 

geçtikçe farklılaşan insanların seyahate ilişkin beklentilerine daha iyi cevap vermek, 

ülkelerin turizm potansiyelini daha iyi şekilde kullanmalarını sağlayarak ekonomik, 

sosyal ve kültürel kazanımlarını arttırmaktır (Albayrak, 2013: 32). 

 

Alternatif turizm kavramının ortaya çıkış nedenleri arasında (Kiper, 2006: 1-2): 

 
 Turist talebinde meydana gelen değişikler, 

  
 Ülkelerde ve turizm işletmelerinde yılın belirli zamanlarında ve belirli 

bölgelerinde meydana gelen yoğunlaşmayı azaltmak, turizmi tüm yıla ve ülke 
geneline yaymak, 

 
 Ülkelerin daha fazla turist ve turizm geliri elde ederek ödemeler dengesine 

olumlu katkılar sağlamak, 
 
 Turizmdeki mal ve hizmet kalitesini arttırma isteği, 

 
 Turizmi mevsimsellikten kurtarma, 

 
 Ulusal ve Uluslararası talebi sürekli hale getirme isteği, 
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 Ülke genelinde bölgesel olarak mevcut turistik arz potansiyeline göre 

geliştirilecek alternatif turizm türleriyle bölgeye yönelik talep yaratılarak, 
bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmak, 

 
 Ülkede yeni turizm alanları oluşturmak, bazı alanların koruma altına alınması ve 

mevcut turizm arzını verimli ve dengeli bir şekilde kullanma isteği, 
 
 Turizm sektörünün emek yoğun özelliği dolayısıyla yıl boyunca etkinlik 

gösterecek turizm işletmelerinde işgücünü kesintiye uğratmamak, aksine ek 
işgücü olanakları yaratmak, 

 
 Alternatif turizm türleriyle ülkenin farklı bölgelerinde yeni turizm yatırımlarını 

teşvik etmek, 
 
 Mevcut belli başlı turistik istasyonların yükünü hafifletmek. 

 

1.7.2. Alternatif Turizm Türleri 
 

Sürekli artan rekabet ortamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler turizm 

pazarından daha fazla pay alma eğilimindedir. Bununla birlikte değişen turist profili ve 

beklentileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilgilenmesi gereken bir husus 

olmuştur. Değişen turist profili ile birlikte turistik ürünler de çeşitlenmektedir.  

 

 Bu değişim turizm anlayışının çerçevesini genişleterek deniz, kum, güneş olarak 

ifade edilen 3S  (Sea, Sun, Sand) turizminin yanı sıra eğitim, eğlence ve çevre turizmi 

olarak anılan 3E (Education, Entertainment, Enviroment) turizmine (Yeşiltaş vd., 2009: 

251) değer vermeye başlamışlardır. Alternatif turizm türlerinin çok çeşitlilik 

göstermesinden dolayı, turizme katılan kişilerin beklentilerine her zaman cevap 

verebilmektedir. 

 

Turizm aktiviteleri içerisinde dinlenme ve eğlenme isteğinin yanı sıra değişik 

coğrafi mekanların sahip olduğu farklı iklimleri yaşama, farklı ekosistemlerin sunduğu 

peyzajları algılama, geçmiş kültürlerin izlerini yerinde görme, değişik kültürel, sportif 

ve ekonomik ilişki arayışları insanları yaşadıkları ortamlardan farklı mekânlara ve 

hobilere yönlendirmektedir. İşte bunun sonucunda alternatif turizm olgusu oluşmuştur. 

Alternatif turizm, geleneksel, klasik, kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini 
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azaltmak amacıyla oluşturulmuş ve yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmiş olduğu 

turizm çeşididir (Altıniğne ve Baysal, 2005’den aktaran Morgül, 2006: 17). 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı tanıma göre alternatif turizm; “sosyal ve 

ekonomik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme 

kullanımına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşidi”dir. Diğer bir tanıma göre 

ise, “klasik kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, yeni 

turistik ürünlerin bir araya getirildiği turizm çeşididir (Yıldız ve Kalağan, 2008: 43).  

 

Alternatif turizm genellikle nispi olarak az sayıdaki turistler tarafından belirli 

bölgelere yapılan bağımsız seyahatlerdir.  

 

Alternatif turizm, arz yönlü bakış açısına göre ele alındığında, kaynakların 

kullanılması ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip turizm türlerinin oluşturulmasını 

ifade eder.  Talep yönlü bakış açısına göre ele alındığında ise; kişilerin ihtiyaçlarına 

göre daha fazla uyarlanmış, çevreye saygılı, farklılaştırılmış bir turizm hizmetini ifade 

etmektedir (Uçar vd., 2010: 3). 

 

Dünyada ilk geliştiği dönemlerde turizm talep açısından toplumun sadece belirli 

bir kesimine hitap eden bir faaliyetti. Zamanla kişilerin gelir sevilerinin artması, çalışma 

koşullarının iyileşmesi, teknolojik ilerlemeler sonucunda hız ve konforun ön plana 

çıkması, haberleşme ağının gelişmesi, uluslararası barışın yaygınlaşması ve kişilerin 

eğitim seviyelerinin yükselmesi sonucunda turizm farklı insanların taleplerine de cevap 

verebilmektedir. Turizm talebinde meydana gelen bu değişim, turizm sektörü içinde 

alternatif turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çeken vd., 2007: 2). 

 

Alternatif turizm türleri içinde; eko turizm, kırsal turizm, yumuşak (soft) turizm 

ve özel ilgi turizmi gibi farklı turizm türleri geleneksel kitle turizmine karşıt olarak 

doğayla bütünleşik ve doğaya dost olması nedeniyle (Aydın, 2012: 39) yer almaya 

başlanmıştır. 
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Alternatif turizmin ortaya çıkmasındaki bazı etkenleri; kaynakların azalması, 

sürdürülebilir turizm anlayışının ortaya çıkması, turizmi bütün yıla yayma anlayışının 

gelişmesi, kitle turizminden (deniz-kum-güneş) sıkılma, insanların tatil ve turizm 

anlayışına ilişkin beklentilerinin değişmesi yeni tatil olanaklarının oluşması şekilde 

sıralanabilir (Bulut, 2006: 13). 

 

Tablo 5: Kitle Turizmi ve Alternatif Turizmin Karşılaştırılması 
 

Kitle turizmi Alternatif turizm 

 Büyük ölçekli 
 Kontrolsüz 
 Plansız  
 Kısa dönem 
 Sahipsiz 
 Bedel bilincinde 
 Gelişme yönlü 
 Geniş gruplarla turistler 
 Hızlı ulaşım 
 İthal yaşam tarzı 
 Gürültülü turist imajı 
 Zayıf işçi eğitimi 
 Dağılmış gelişme 
 İthal geliştiriciler 
 En çok kapasite için inşa 
 Tarihin kaybı 

 Küçük ölçekli 
 Kontrollü 
 Planlı 
 Uzun dönem 
 Bölgesel sahipleri ile 
 Değer bilincinde 
 İdareli, kontrollü gelişim 
 Makul küçük turist grupları 
 Uygun ulaşım, yavaş olabilir 
 Yerel yaşam tarzı 
 Sessiz turist imajı 
 İşçiler için eğitim 
 Konsantre olunmuş planlama ve 

gelişme 
 Yerel geliştiriciler 
 Daha uygun gelişim planları 
 Tarihi korumak 

 

Kaynak: Reiner, J., (1998), Tourism Development in Peripheral of Post Soviet States: A Case Study of 

Strategic Planning on Hiiumaa, Estonia, International Planning Studies, ABD, s. 255. Ayrıca bakınız, 

Albayrak, A., (2013), Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, s. 40. 

 

Günümüzde alternatif turizm kavramının kullanılması terk edilmeye başlanmış 

olup, onun yerini sürdürülebilir turizm kavramı almıştır. Alternatif turizm kavramının 

terk edilmesinin nedeni, kitle turizmine olumsuz anlamlar yüklenmesi ve dolayısıyla 

turizm teşvikinde olumsuz rol oynaması olabilir. Fakat her alternatif turizm türü 

sürdürülebilir turizm olarak algılanmamalıdır (Erdoğan, 2003: 105). Sürdürebilirlik 

kavramı turizme uygulandığında, turizmin temel arz kaynaklarının tüketilmeden, 

kirletilmeden ve tahrip edilmeden gelecek nesilleri de düşünecek şekilde korunması ve 

kullanılmasıdır. 
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Burada amaç, toplumun refahı ile turizmin temel arzını oluşturan kaynaklar 

arasında dengeyi gözetlemektir. 

 

Türkiye’de alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi turizm politikasının bir 

gerçeğidir. Bu politikalar daha çok Türkiye’ye yönelik olan uluslararası turizm talebinin 

yoğunluğuna göre değişmektedir. Turizm Bakanlığı turizm ürünlerini çeşitlendirmeyi ve 

kıyı alanları üzerindeki baskıları azaltmak, talebi ülke geneline yaymak ve turizmin 

sosyo-ekonomik faydalarını daha az gelişmiş bölgelere dağıtacak şekilde tatilleri 

yaymaya amaçlayan bir politika izlemektedir. Bu amaçla birçok proje kapsamında ele 

alınan ve hemen hepsi doğal kaynakları kullanan alternatif turizm türleri geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından bu kapsamda geliştirilen projeler şunlardır: 

Mavi Bayrak Projesi, Atak Projesi, Belek Yönetim Planı, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi 

(Trekking), Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi (Kano-Rafting) Projesi, Bisiklet Tur 

Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Atlı Doğa Yürüyüşü Projesi, 

Mağara Turizmi Projesi, Sportif Olta Balıkçılğı, Kuş Gözlemciliği, Botanik (Bitki 

İnceleme) Projesi, İpek Yolu ve İnanç turizmidir (Kahraman ve Türkay, 2012: 51; 

Şerefoğlu, 2009: 82). 

 

Kişilerin turizm olayına katılmasını sağlayan nedenler çok çeşitlidir. Kişilerin 

hangi amaçla seyahate karar vermiş olduğunu belirlemek, amaçların birbiriyle yakından 

ilişkili ve çoğu zaman da iç içe olması nedeniyle oldukça güçtür. Bununla birlikte, 

seyahat ve konaklama süresince gerçekleştirilen faaliyetlerinin ağırlığının hangi 

noktalarda toplandığına bakılarak amacın belirlenmesi kolaydır. Buna göre turizm, 

dinlenme ve eğlence, sosyal ve kültürel, sportif, dinsel, ekonomik, politik ve ailesel 

olmak üzere yedi gruba ayrılabileceği gibi bu yedi grup içerisinde yer alan çok fazla 

sayıda alternatif türünden söz edilebilmektedir. Alternatif turizm türü adı altında 

geliştirilen farklı turizm türlerini kesin ve net olarak bir sınıflama içerisine sokmak 

mümkün değildir. Bu sınıflandırmada genellikle ülkenin çekicilik özelliklerinin 

yanında, kırsal alanlarda kırsal turizm dışında yapılabilecek turizm türleri ve dünya 

konjonktüründeki moda eğilimlerinin de dikkate alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır 

(Albayrak, 2013: 45-46). Aşağıda sınıflandırdığımız kırsal alanlarda uygulanabilecek 

turizm türlerinden başkaları da mevcuttur. Bunlar; yürüyüş turları, bisiklet turları, atla 
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gezi turları, köy ve kasaba turları, kırsal festivaller, çim kayağı, gurme turları, kültür 

turları, doğa gözlem turları, eğitim amaçlı turlar, el sanatları turları olarak sıralanabilir. 

Bu turizm türlerine değişen turizm talebi ve yörenin kaynaklarına göre yenileri 

eklenebilir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 61). Ancak konu gereğince bu çalışmada 

daha çok kırsal alanlarda kırsal turizm dışında yapılabilecek diğer turizm türlerine de 

yer vermek gerekir. Burada önemli olan bu ve kentlerdeki potansiyel turizmi etkili bir 

hale getirmektir. Bu da bazı farklı turizm türlerine yönelmekte olan taleple mümkün 

olabilmektedir. 

 

1.7.2.1. Macera Turizmi 

 

 Macera turizmi, değişiklik arayan tehlikeden ve yüksek riskten hoşlananların 

katıldıkları bir turizm türüdür. Bu turizm faaliyetleri insanları içinde bulundukları stresli 

ortamdan uzaklaştırdıkları, yeni şeyler öğrenme ve görme olanağı sağladığından dolayı 

giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tür turizm faaliyetlerine örnek olarak, rafting, dağcılık, 

vahşi doğa gezileri, mağaracılık ve yamaç paraşütçülüğüdür. Dünyanın bazı 

bölgelerindeki coğrafi yapılar bu tür turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Örneğin,  Nepaldeki Himalaya dağları, Türkiye’de Ağrı Dağı ve Çoruh 

Nehridir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Macera turizmi tamamen, dağlar, ırmaklar, 

ormanlar gibi doğal kaynaklara bağlıdır (Kahraman ve Türkay, 2012: 52). 

 

 Macera turizmi risk faktörüne rağmen, fiziksel aktivite ve keyif, ferahlık, kişisel 

hedefler kurulması, nefesi durdurucu eylemler, soluk kesici manzaralar, son derece 

heyecanlı yanlarıyla macera sevenleri çekmektedir (Erdoğan, 2003: 147). Hayal gücü, 

macera turizmini en hızlı gelişen turizm sektörlerinden biri yapmaktadır (Şerefoğlu, 

2009: 38). Bungee-jumping, uzay yolculukları, skydiving, rafting, scubadiving, eski 

görkemli şato ya da kalelere konaklamalı olarak yapılan seyahatler, keder turizmi 

(darkblack tourism veya ölüm turizmi) olarak adlandırılan yakın geçmişte gerçekleşmiş 

doğal afetler, vahşet, savaş vb. olayların yaşandığı alanların ve bunlara ait maddi 

varlıkların (anıt, silah, kemikler ve kıyafet) görülebileceği yerlerin (müzeler, kazı 

alanları, fotoğraf sergileri ve şehitlikler) ziyaret edilmesi macera turizmi kapsamındadır 
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(Uçar, 2010: 45). Macera turizmi için verilebilecek örnekler arasında safari ve çöl turları 

da vardır. 

 

1.7.2.2. Doğa Yürüyüşü (Trekking) 

 

 Trekking; “bir bölgenin dağlık kesimlerinde, dağcılık tekniği gerektirmeden, zor 

ve sarp yerlere girmeden, küçük patikaların takip edildiği, belirli zorlukla ve özellikler 

gösteren doğa koşullarında, yaş gruplarına uygun ve zamanla sınırlı olarak düzenlenen 

uzun yürüyüşlerin” genel adıdır (Erdoğan, 2003: 131). Her ne kadar dağcılıkta 

tırmanma ile karıştırılıyorsa da aslında ondan farklı olarak kendisini dinç hisseden her 

yaşta insanın katılabileceği bir etkinliktir. Dağların bitkileri, çiçekleri, nehirleri, buzul 

gölleri, şelaleleri, keşfedilmemiş zirveleri ile olağanüstü cömertliği ve güzergah 

üzerindeki antik kent kalıntıları bu turizmin başlıca verilerini oluşturmaktadır (Şenol, 

2011: 40). 

 

 Doğal hayatın zorluklarına göğüs gererek, dağ, bayır ve orman demeden, belirli 

noktalara yürümek ve tırmanmak olan trekking sporu, günlük yaşamın sıkıntılarını 

doğada eritmek isteyenler için bulunmaz bir alternatiftir (Durgun, 2006: 99). 

 

1.7.2.3. Yayla Turizmi 

 

Coğrafi özellikleri nedeniyle Türkiye, yayla turizminin gelişmesi açısından 

önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizdeki yaylaların eşsiz manzalarının olması, temiz 

ve ferahlatıcı havası, doğası, piknik, spor aktiviteleri, kamping ve trekking gibi 

etkinliklere imkan veren geniş alanlara sahip olması yayla turizmine ilişkin aktivitelerin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Albayrak, 2013: 154). 

 
"Yayla" kelimesi, sözlük anlamı ile yüksekteki düzlükler veya yüksek düz 

alanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Yaylalar hayvancılığa elverişli bitki örtüsüne sahip 

alanlardır. Bu nedenle, otlak, mera sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Yaylalar, son yıllara kadar turizm amaçlı kullanımından çok, o yörede yaşayan halkın 

hayvanlarını kolaylıkla beslemek ve kışlık yakacak gereksinmelerini karşılamak 

amacıyla genellikle haziran başından ağustos ayının sonuna kadar yaşadıkları yer 
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olmuştur (Kozak vd., 2014: 24). Yaklaşık 3-4 aylık bir süreyi kapsayan yayla 

yaşantısında sosyalleşmek, eğlenmek amacıyla, türkülerin söylenip oyunların oynandığı 

şenlikler yaylaların turizm açısından alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesine 

neden olmuştur. Yayla şenlikleri “gösteri kültürünün” aracı medyanın da teşhiriyle hem 

çevre halkın hem de uzak yerlerde yaşayanların da şenliklere katılmasına yardım 

etmekte ve yayla yaşam tarzına katılmaları sağlanmıştır (Erdoğan, 2003: 122).  

 
 Eko turizmin en önemli bileşenlerinden biri olarak görülen yayla turizmi 

Türkiye’de öne çıkan turizm türlerinden birisidir. Türkiye’nin sahip olduğu uygun 

iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel 

yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, 

flora/fauna incelemesi, jeep safari gbi doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine 

son derece elverişlidir (Şerefoğlu, 2009: 88). 

 

 Yaylaların doğal güzellikleri, iklim, sağlık, dinlenme, av, doğal beslenme, 

yürüyüş ve kano sporları, kayak ve çim kayağı, yöresel şenlikler, çevrede bulunan tarihi 

ve arkeolojik değerler, diğer turizm türleri ile uyum sağlama özelliğine sahip alanlardır. 

Yaylalar aynı zamanda golf, atla gezinti ve binicilik sporları, uygun ortamlarda kış 

sporları gibi sportif faaliyetlere de uygun ortamlardır. Yayla turizmi kapsamında 

değerlendirilen, kuşları doğal ortamlarında gözlemlemek, seslerini kaydetmek, izlenen 

kuşların resimlerini çekmek, fotoğraf çekmek ve kuşlarla ilgili notlar almak gibi 

faaliyetleri kapsayan kuş gözlemciliği sulak alanlar dışında yaylalarda da aktif olarak 

yapılmaktadır  (Uçar vd., 2010: 37). 

 

Ülkemizde yayla turizminin geliştirilmesine yönelik olarak Trabzon’da Uzungöl 

Peyzaj Projesi, “Alternatif Turizmin Yönetsel Boyutu” konulu araştırma ve “Çoruh 

Havzası Turizm ve Rekreasyon Geliştirme Planı” sürdürülmektedir. Ayrıca yayla 

turizminin tanıtılmasına yönelik olarak; “Doğu Karadeniz Yaylaları” ve “Toros 

Yaylaları” 1992-1998 yılları arasında beş kez Karadeniz Bölgesi’ne yeşil tur 

düzenlenerek, doğal ve kültürel değerler yerli ve yabancı basına tanıtılmıştır. Bunun 

yanında Çoruh Nehrinde 1993 yılı Temmuz ayında IV. Dünya Akarsu Sporları 

(Rafting) Şampiyonası düzenlenmiştir. “2023 yılı Türkiye Turizm Strateji Planı”nda 

yayla turizmiyle ilgili olarak; doğa turizm amaçlı olarak seçilen alanlarda, güzergah 
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üzerinde yer alan mağara, şelale, ilginç ağaç ve kaya oluşumu, sportif alanlar, kamping 

alanları vb. çekicilikler için çevre düzenlemeleri yapılacağı, başta ulaşım olmak üzere 

gerekli altyapıların tamamlanacağı belirtilmiştir. Bunun yanında, yörenin özelliklerinin 

araştırılmasına olanak verecek ve bunun bilimsel anlamda gösterimini sağlayacak 

araştırma istasyonları ve bilim müzeleri kurulacağı ve yöre halkına pansiyonculuk 

eğitimi verileceği belirtilmiştir (Çolak, 2009: 21). 

 

 Bu güne kadar Türkiye’de turizm merkezli tespit edilen yaylalar şunlardır; 

Antalya İbradı Maşata Yaylası, Gaziantep Islahiye Huzurlu Yaylası, Giresun Bulancak 

Bektaş Yaylası, Giresun Kümbet Yaylası, Giresun Yavuzkemal Yaylası, Ordu Akkuş 

Argın Yaylası, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası,  Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe, Ordu 

Çambaşı Yaylası, Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası, Ordu Mesudiye Yeşilce-Topçam 

Yaylaları, Ordu-Fatsa-Çerkezler,  Rize Anzer, Rize Çamlıhemşin Ayder, Sinop Ayancık 

Akgöl, Sinop KozfındıkBozarmut Yaylası, Sinop Türkeli Kurugöl, Tokat Akbelen 

Yaylası, Trabzon Akçaabat Karadağ, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası, Trabzon Araklı 

Yeşilyurt Yılantaş Yaylası, Trabzon Giresun Sis Dağı, Trabzon Maçka Şolma, Trabzon 

Tonya Armutlu yaylalarıdır (http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11533/yayla-

turizm-merkezleri.html).        

 

1.7.2.4. Sağlık ve Termal Turizm 

 

Sağlık turizmi, saç ekiminden diş tedavisine, estetik ameliyatından tüp bebeğe 

kadar sağlıkla ilgili seyahatleri içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

 

Sağlık turizmine ilişkin çeşitli tanımlardan bazıları aşağıda yapılmıştır 

(Albayrak, 2013: 105). 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağlık turizmini tedavi amacıyla yapılan seyahatler 

olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre ise, insanların sağlıklarını korumak ve 

iyileştirmek amacıyla belirli bir süre için yer değiştirmeleri ve doğal kaynaklara dayalı 

turistik tesise giderek kür uygulaması, konaklaması, beslenmesi ve eğlenmesi 

sonucunda doğan hareketlerdir. 
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Turizmin amacı; yalnızca eğlenmek, yeni yerler ve insanlar görmek değil; aynı 

zamanda şifalı su kaynaklarından ve iklim tedavisinden de yararlanmaktır. Sağlık 

nedeniyle turizme katılma aşağıda belirtilen biçimlerin doğmasına yol açmıştır (Akat, 

2008: 19-20): 

 

 Klimatizm, açık ve temiz havanın şifa verici etkisinden yararlanmak için dağ 
istasyonlarında ve deniz kenarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Buna 
“temiz hava tedavisi” yöntemi de denilmektedir. 
 

 Termalizm, kaplıca, ılıca, içmeler gibi şifalı doğal su kaynaklarının sağlık 
kurallarına uygun bir biçimde tedavi aracı olarak kullanılmasıdır. Bilinen en eski 
tedavi ve güzellik yöntemlerinden biridir. 

 
 Üvalizm, bazı yörelerin belli başlı ürünü olan meyve ve sebzelerle yapılan kür 

(tedavi) yöntemidir.  
 
 Thalassotherapi, deniz suyu, deniz havası ve deniz ikliminin tedavi amaçlı 

kullanılmasıdır (Kozak vd., 2014: 18). 
 

Kaplıca ve içme suyu kaynaklarından yararlanmak için yapılan turizm ve kaplıca 

turizmi uzun bir konaklama süreci gerektirmektedir. Kaplıca turizminin bu özelliği 

işletme ve ülke bazında ekonomik katkının artmasına neden olmaktadır. 

 

Türkiye’de 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi vardır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun 

görülen) turizm yatırım belgesi almış 10 tesisin yatak sayısı 2.461, turizm işletme 

belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.562'dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak 

kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. 2634 Sayılı Teşvik 

Kanunu Gereğince kamu arazilerinin turizm yatırımlarına açmak üzere 34 adet turizm 

merkezi vardır (Çolak, 2009: 24). 

 

Dünyada termal turizm özellikle Almanya, Avusturya, İtalya, Macaristan, 

Belçika, İsveç, Romanya ve Fransa gibi ülkelerde modern tıp teknikleri ve diğer tedavi 

olanakları birlikte bütünleşmiş olarak tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye, Alp-

Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunmaktadır ve bu konum ülkemizi, satıh 

sularının derinliklerine inerek ısınması, madenin en iyiler ile yüklenmesi ve basınç 
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kazanarak tekrar yeryüzüne çıkması sonucu oluşan termal suları açısından çok zengin 

kılmaktadır. Ülkemizde sahip olduğu bu kaynaklar bakımından dünyada ilk yedi ülke 

arasında yer almaktadır (Uçar vd., 2010: 35). 

 

1.7.2.5. Mağara Turizmi 

 

Doğal süreçler sonucunda oluşmuş yer altı oyuğuna “mağara” adı verilmektedir. 

Genel olarak yer altı boşluğu ya da birbirleriyle bağlantılı boşluklar sistemi içeren 

mağaralar işlevlerine ve yapılarına göre “obruk” olarak da tanımlanmaktadır. Turizm 

türlerinin geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’de turizm hareketlerinin diğer bölgelere ve 

yılın diğer aylarına yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda “mağara turizmi” 

konusunda yapılan çalışmalarda artış göstermiştir (Kozak vd., 2014: 21). Türkiye’de 

halen insan eli değmemiş binlerce mağara vardır.  

 

Mağaracılık, bilimsel ve sportif amaçlarla yürütülen bir uğraştır. Sportif 

mağaracılık dünyanın en tehlikeli doğa sporlarından birisi olarak kabul edilmektedir. 

Bireysel olarak yapılabildiği gibi, grup olarak da yapılabilir (Erdoğan, 2003: 127). 

 

Doğa turizminde mağaralar, sportif amaçlı ve görsel amaçlı olmak üzere iki 

şekilde kullanılır. Sportif amaçlı kullanımlar için derinlik uzunluk önem kazanmaktadır. 

Görsel amaçlı kullanımlar için, speleotem2 şekiller bakımından zengin, dolaşım kolay 

olması bakımından yatay yönde gelişmiş ve ulaşım olanağı sağlam mağaralar seçilir 

(Erdoğan, 2003: 127). 

 

Mağara turizminin ekonomik açıdan değerlendirilmesi yapılacak olursa; mağara 

içi ve mağara dışı düzenleme yatırımları yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar, mağara içi ışıklandırma, gezi yolları, seyir terasları ve havalandırmadan 

oluşmaktadır. Mağara dışı yatırımları ise, ulaşım, konaklama ve diğer yan hizmet 

yatırımlarından oluşmaktadır (Hussein ve Saç, 2008: 22). Önceleri bilimsel ve sportif 

amaçlı etkinliklerin konusu olan mağaralar alternatif turizm araçlarıyla gündeme gelmiş 

                                                
2Mağara ortamında damlama, akma, buharlaşma, durgun su ortamı gibi çökelme mekanizmaları nedeniyle 
oluşan speleotem mağara oluşumu adı verilen şekillerin biçim, renk, yoğunluk ve boyutları açısından 
sunduğu görselliktir. 
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ve günümüzde aktif turizm anlayışının önde gelen türlerinden biri olarak mağara içinde 

ve çevresinde yapılan gerekli düzenlemelerle turizm hizmetine sunulmaktadır. Turizm 

amaçlı mağara kavramı sadece özel ilgi gruplarının ziyaretine açılmayıp, herkesin 

ziyaretine açık sonradan düzenlenmiş mağaraları içermektedir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarını tanıtıp, bu değerlerin korunabilmesi 

için gerekli önlemleri de beraberinde alarak, oluşumu milyonlarca yılı kapsayan 

mağaraların daha iyi korunabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla; Tokat Ballıca 

Mağarası, Gümüşhane Karaca Mağarası, Zonguldak Gökgöl ve Cehennem Ağzı 

Mağaraları, Kırklareli Dupnisa Mağarası, Isparta Zindan Mağarası’nın çevre 

düzenlemeleri, yol, aydınlatma gibi altyapı yatırımlarına bakanlık tarafından maddi 

destek sağlanmaktadır (Morgül, 2006: 32). 

 

Türkiye’nin en uzun mağarası Isparta’da Pınargözü Mağarası; en derin mağarası 

ise Mersin’deki Pernirlikönü Mağarasıdır (Şerefoğlu, 2009: 91). 

 

Türkiye’de görülmeye değer olup dünya literatürüne geçmiş mağaralardan 

bazıları şunlardır (Şerefoğlu, 2009: 91): 

 
 Antalya: Damlataş Mağarası (Alanya), Karain Mağarası, Derya Mağarası, 

Beldibi Mağarası, Sırtlanini Mağarası, 
 

 Aydın: Aslanlı Mağarası, 
 
 Burdur: İnsuyu Mağarası, 

 
 Elazığ: Buzluk Mağarası, 

 
 Gümüşhane: Karaca Mağarası, 

 
 Karaman: Manazan Mağaraları, 

 
 Kastamonu: Ilgarini Mağarası, 

 
 Kütahya: Firik Vadisi Mağaraları, İnliköy Mağaraları, 

 
 Mersin: Ashab-ı Keyf Mağarası, Çukurpınar Düdeni Mağarası (Anamur), 

Köşekbükü Mağarası (Anamur), Cennet Obruk Mağarası (Silifke), Cehennem 
Obruk Mağarası (Silifke), Narlıkuyu Mağarası (Silifke), 

 
 Tokat: Ballıca Mağarası (Pazar), 
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 Zonguldak: Gökgöl Mağarası, Cehennemağzı Mağarası (Ereğli). 

 
Bu tür mağaraların olması yöre veya bölgeye olan turizm talebi açısından bir 

çekicilik unsuru oluşturduğu görülmektedir.  

 

1.7.2.6. Akarsu Turizmi 

 

Türkiye’nin fiziki konumuna bakıldığında üç tarafı denizlerle çevrili olması 

nedeniyle bu denizleri besleyen çok sayıda akarsular mevcuttur. Ülkemiz yeterli akarsu 

kaynaklarına sahip dünyadaki ender ülkelerden biridir.  

 
 Akarsu sporları turizmi, genellikle küçük gruplar halinde gerçekleştirilen, 

turistlerin doğa içinde akarsularda çeşitli sportif faaliyetleri gerçekleştirdikleri, turistlere 

macera ve eğlence gibi deneyimler de sunan bir turizm türüdür. Başka bir tanıma göre 

ise, akarsularda yapılan turizm amaçlı aktiviteleri içeren faaliyetlerin tümüdür 

(Albayrak, 2013: 200-201). 

 

 Kanoculuk ve rafting olmak üzere başlıca iki akarsu sporu vardır3 (Erdoğan, 

2003: 147). Dilimize İngilizce terminolojiden geçen rafting, kelime anlamıyla “salcılık” 

demektir. Turizm bakanlığı 1993 yılındaki tanıtımında rafting yerine “akarsu krosu”nu 

kullanmayı tercih etmiştir.  Fakat bu terim çok rağbet görmemiş ve rafting kelimesi 

dilimize yerleşmiştir (Erdoğan, 2003: 148). 

 

 Zengin doğal kaynaklara sahip olan Türkiye, su sporları için ziyaretçilere önemli 

bir akarsu turizmi potansiyeli sunmaktadır. Türkiye’nin tarihi, arkeolojik, kültürel ve 

otantik değerlerine uyum sağlayan akarsu turizmi, diğer turizm türleriyle bir bütün 

oluşturmaktadır. Türkiye’de irili ufaklı yüzlerce akarsu bulunmakta olup, birçoğu 

akarsu sporlarına elverişli yapıdadır (Morgül, 2006: 33). Türkiye’de rafting, yüzme ve 

balık avlama gibi turizm türleri çeşitli akarsularda (nehir, dere, ırmak vb.) yapılması 

durumunda akarsu turizmi kapsamında yer almaktadır (Kozak vd., 2014: 24). 

                                                
3Kano: Uzun üstü açık, Kızılderililerce geliştirilmiş av aracı. (1-2 kişilik) 
Raft: Nehir geçişleri için imal edilmiş, profesyonel bir rehberin idare ettiği ve diğerlerinin (4-6 kişi) kürek 
çekerek ilerlettiği şişme bot. 



52 
 

 Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesindeki pek çok akarsuyun 

rafting için uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu akarsular Çoruh Nehri, Altıparmak-

Barhal Çayı, Fırtına Deresi, Köprüçay, Manavgat Çayı, Anamur-Dragon Çayı, Göksu 

Nehri, Dalaman Çayı ve Kayseri Zamantı Irmağı şeklinde sıralanmaktadır (Erdoğan, 

2003: 149-150; Albayrak, 2013: 51; Şerefoğlu, 2009: 83). Yeryüzünün en hızlı akan 

nehirlerinden biri olarak ün yapan Çoruh Nehri dünyaca tanınmakta olup 1993 yılında 

28 ülkeden 300 sporcu, bilim adamı ve basın mensubunun katıldığı 4. Dünya Akarsu 

Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır (Morgül, 2006: 33; Albayrak, 2013: 203). 

Günümüzde Türkiye’de bulunan akarsularda rafting yapmaya gelen binlerce turist 

mevcuttur. 

 

1.7.2.7. Av Turizmi 

 

Avcılık olayı; insana hem tabiatın en derin köklerinde yatan içgüdülerinden 

birini tatmin ve hem de tabiattan, temiz havadan yararlanma ve ender tabiat türleri 

görme ve bunlardan manevi bir haz duyma imkanı verir (Olalı, 1986: 85). En basit 

şekliyle avcılık, yabani hayvan, kuş ve balık avlama işi olarak tanımlanabilir. Ancak 

avcılık, sadece avlanma olayı değil, aynı zamanda av hayvanlarının korunması ve 

üretilmesi faaliyetlerinin de yer aldığı bir etkinlik bütünüdür (Ege, 2008: 343). 

 

Av turizmi, avcıların yaşadıkları yerden değişik bir bölge veya ülkeye avlanmak, 

dinlenmek ve spor yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerden oluşan ve gidilen 

ülke ve bölge ekonomisine katkılar sağlayan bir turizm türüdür (Şafak, 2003: 145). 

 

Av turizmi, bilinçli ve belli eğitime dayanarak, doğaya zarar vermeden, sadece 

olgunluğa erişmiş hayvanların avlanmasıdır. Bazen avlanacak olan hayvanlar önceden 

üretme çiftliklerinde beslenmekte ve avlanmaları için doğaya bırakılmakta ve ardından 

da, bu hayvanlara yönelik av turizmi yapılmaktadır. Av turizminin önemsendiği 

ülkelerde av hayvanlarında sayıca bir artış gözlenmektedir. Ayrıca çevreye ve yaban 

hayatına özen gösterme duygusu gelişmektedir. Av turizminin yapıldığı yörelerde 

usulsüz avcılığın azaldığı ve ayrıca otokontrolün sağlandığı da bir gerçektir (Kozak vd., 

2014: 22). 
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Av turizminin, kurallara uygun olarak ve bilinçli şekilde yapılması 

gerekmektedir. Çünkü kurallar dışında bilinçsizce yapılacak olan av faaliyetleri av 

hayvanlarının neslinin tükenmesine yol açabilecektir (Albayrak, 2013: 222). Türkiye’de 

usulsüz ve kaçak avcılığın yoğun olarak yaşandığı ve bu durumun av ve yaban hayatı 

popülasyonlarının gelişememesinin önündeki bir engeldir (Şafak, 2003: 141).  

 

Türkiye’de av turizmi faaliyetleri; 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av 

Komisyonu Kararı hükümleri ve Av Turizmi Yönetmeliği Çerçevesinde Doğa Koruma 

ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMPG) yürütülmektedir (Şafak, 2003: 137). 

 

Türkiye’de av turizmi uygulaması av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak, 

Orman Bakanlığı (Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) tarafından 

tespit ve ilan edilir. Yabancı turist avcılar, Orman Bakanlığınca A Grubu Seyahat 

Acentelerine verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilirler. Ayrıca, yabancı turist 

avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil 

edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilir. 

Seyahat Acenteleri aracılığıyla avlanabilen yabancı turist avcılar, 6136 Sayılı Kanunun 

uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve MAK’ın (Merkez Av Komisyonu’nun)’nun ilgili 

kararına göre, av tüfeği ve aksamını beraberlerinde getirebilirler (Çolak, 2009: 26-27). 

 

Günümüzde Almanya, Avusturya, Danimarka, Doğu Avrupa ülkelerinden 

Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya, Polonya, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği ile 

Batı Avrupa’da İspanya ve ayrıca birçok Afrika ülkesi av turizmi aracılığıyla 

küçümsenmeyecek ölçülerde döviz elde etmektedirler (Şafak, 2003: 137). 

 

1.7.2.8. Kuş Gözlemciliği Turizmi 

 

 Kuş gözlemciliği, özel ilgi turizmi içerisinde değerlendirilmekte olup, “kuşları 

yaşam alanlarında gözlemleme ve tanımlama faaliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Şekercioğlu, 2002’den aktaran Çakıcı ve Harman, 2006: 162). Başka bir ifadeyle kuş 

gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Kuş 

gözlemciliği, kentte, parkta, sulak alanda, ormanda, yayla, bozkır, orman, çöl hemen 
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hemen her yerde yapılabilir. Kuş gözlemciliğinin mevsimi, zamanı da sınırlı değildir,  

7-24, 365 gün yapılabilir (Erkut, 2005: 33). Mevsimlere göre sulak bir alan, bir orman, 

dümdüz bir bozkır hatta büyük bir şehrin tam ortası kuş gözlemcisinin seçtiği yer 

olabilir. 

 

 Kuş gözlemciliği, doğaya zarar vermeyen en yaygın açık hava rekreasyon 

faaliyetlerinden biridir. 1970’lerden günümüze kadar geçen süre içinde kuş 

gözlemcilerinin sayısında oldukça artış gözlenmiştir (Kerlinger ve Brett, 1995’den 

aktaran Çakıcı ve Harman, 2006: 161). Kuş gözlemcisi, kuşları gözlemeyi kendine 

merak edinmiş kişilere denir. Kuş gözlemciliği profesyonel bir uzmanlık alanı 

olabileceği gibi, boş zamanları değerlendirmek için yapılan bir hobi olarak da 

sürdürülebilir. Dünyanın pek çok yerinde kuş gözlemciliğine merak sarmış milyonlarca 

insan yaşar. Kuşlar uçan canlılar oldukları için onlara yaklaşmak zordur. Bu nedenle, 

kuş gözlemcisi yanında bir de dürbün bulundurur. Dürbün, kuş gözlemcisinin en temel 

aracıdır. Kuş gözlerken kullanılan diğer önemli araç ise içinde kuşların resimlerinin 

bulunduğu kılavuz kitaptır. Kılavuz kitaptaki resimleri, kuş türlerini, onların dişileri, 

erkekleri ya da gençleri arasındaki farkları, uçarken ya da bir yere konmuşken nasıl 

göründüklerini gösterir (www.oludeniz.tudav.org). 

   

 Kuş gözlemciliği ülkemizde az sayıda insan tarafından bilinmesine rağmen 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok yaygındır. Kuş gözlemciliğinde önde gelen bazı 

organizasyonlardan bazıları şunlardır. ICBP (Uluslararası Kuş Koruma Konseyi), 

OSME (Orta Doğu Ornitoloji Topluluğu), IWRB (Uluslararası Su Kuşları ve Islak 

Alanlar Araştırma Bürosu), RSBP (Royal Kuş Koruma Topluluğu). Bu kuruluşlar 

Avrupa, Asya ve Afrika’da doğal habitatları içinde kuşları gözleyip, bölgelerin kuş 

toplumlarını ve belli kuş türlerini araştırırlar. Amatör kuş gözlemcileri ise, doğal 

ortamda yaban hayatını seyretmektedirler (Erdoğan, 2003: 135-136). 

 

 Türkiye’de 184 adet önemli kuş alanında (ÖKA) 450’den fazla kuş türü 

bulunmaktadır (Çakıcı ve Harman, 2006: 162). Ülkemizin kuşlar açısından zengin 

olmasının en önemli nedenleri, zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları 

üzerinde bulunmasıdır. Ülkemizde kuş gözlemciliği yapılabilecek alanlar: Kayseri-
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Sultan sazlığı, Gediz Deltası-Menderes Irmağı, Göksu Deltası-Silifke, Bafra Kızılırmak 

Deltası-Samsun, İnciraltı Tuzlası-İzmir, Manyas Kuş Cenneti-Balıkesir (Şerefoğlu, 

2009: 83) Meriç Havzası, Marmara Havzası, Susurluk Havzası, Kuzey Ege Havzası, 

Gediz Havzası, Küçük Menderes Havzası, Büyük Menderes Havzası, Batı Akdeniz 

Havzası, Burdur Kapalı Havzası, Antalya Havzası, Akarçay Kapalı Havzası, Sakarya 

Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kızılırmak Havzası, Yeşilırmak Havzası, Doğu 

Karadeniz ve Çoruh Havzaları, Konya Kapalı Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Seyhan 

ve Ceyhan Havzaları, Asi Havzası, Fırat Havzası, Aras Havzası, Van Kapalı Havzası, 

Dicle Havzası’dır (http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi-

.html). 

 

 Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin sürekli bir şekilde gerçekleşebilmesi için kuş 

gözlemcilerinin bu alanlarda çok dikkatli olmaları gerekmektedir.  

 

1.7.2.9. Çiftlik Turizmi 

 

Çiftlik turizmi insanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve her zamanki sosyal-

temel ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, faaliyette olan bir çiftliğe gelerek 

günübirlik veya daha uzun süreli konaklamalarda bu çiftlikteki tarımsal faaliyetlere 

katılmalarıyla oluşan bir turizm türüdür. Çiftlik turizminin yapıldığı çiftliklerde asıl 

amaç tarımsal faaliyetler yapmak, hayvancılık ve üretilen tarımsal ürünlerin 

satılmasıdır. Ancak bu çiftlikler turizmi de faaliyetlerine dahil ederek şehirlerde yaşayan 

insanlara rahatlama, yeme-içme imkanları ve bir takım açık hava aktiviteleri 

sunulmaktadır. Herhangi bir kırsal yerleşmede ekonomik etkinlik tarım ise ve turistik 

uygulamalarda ağırlıklı olarak tarıma dayalı programlar yer alıyorsa, bu turizm türüne 

de tarım turizmi denir. Tarım turizmi, bir etkinlik olarak sürerken, aynı zamanda doğal 

çevrenin, geleneksel kırsal coğrafi görünümün korunmasına yardım etmekte, çevre, 

tarım ve turizm arasındaki bağı sağlamaktadır.  Bu kavramlar kırsallığı çağrıştırdığı için 

kırsal turizm olarak da ifade edilmekte ve karıştırılmaktadır (Erdoğan, 2003: 130). Bu 

iki turizm türü bazı noktalarda birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar şunlardır 

(Küçükaltan, 2002: 152-153): 
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 Kırsal turizmde turizm odağında kırsal alanlar varken, tarım turizminde sadece 
tarım alanları bulunmaktadır.  

 
 Tarım turizminde, tüketicinin seyahat nedenini tarımsal ürünler oluşturmaktadır. 

Kırsal turizmde ise asıl amaç, dinlenme, doğa ile iç içe olma, yöreyi tanımak ve 
kırsal turizm faaliyetlerine katılmaktır. 

 
 Kırsal turizmde bir köy evinde konaklamak önem taşırken, tarım turizminde 

turistlerin beklentileri ise uygun bir tarım hayatıdır. 
 

Çiftliklerde turistlere, yöreye özgü tatlar tattırılmakta, inek sağma, koyun gütme, 

yün kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, peynir yapma, meyve toplama, yabani otları 

çapalama-yolma, pamuk toplama ve ata binme gibi faaliyetler sunulmaktadır (Uçar vd., 

2010: 39). 

 

Çiftlik turizmi ülkemizde eko turizm kapsamında teşvik gördüğünden tatil 

çiftliklerinin sayısında da artış görülmektedir (Morgül, 2006: 35). Çiftlik turizminin 

yapıldığı tatil çiftlikleri; tarımsal büyük çiftlikler, özel çiftlikler, tarihi yöre çiftlikleri, 

çalışma çiftlikleri ve çiftlik ormanı işletmeleri gibi çeşitlere ayrılmaktadır (Hussein ve 

Saç, 2008: 22-23; Bayer, 1992: 169). 

 

Doğaya zarar vermeden, doğayla uyumlu bir yapılanmayla tarım ürünlerinin bir 

kısmının bu mekanlarda bulundurulduğu ve konuklara hemen sunulabilecek şekilde 

ulaştırıldığı tatil çiftliklerinin uygulamaları ülkemizde de görülmektedir. 

 

Antalya’da faaliyete geçen Naturland tatil çiftliği olarak en güzel örneklerden 

birini oluşturmaktadır. Doğal ortamda yiyeceklerin bulundurulduğu, hayvanlarla iç içe 

sağlıklı yaşam ortamları sunması ve insanların giderek doğal ortamlarda bulunma 

istekleri bu turizm türünün gelişeceğinin göstergesidir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 

48-49). 

 

1.7.2.10.   Tarım Turizmi (Agroturizm) 

 

Tarım turizmi ya da diğer adıyla agroturizm, uluslararası turizmin gelişmesi 

sonucu tarımsal faaliyetlerin yapıldığı ve doğal çekiciliklere sahip alanlarda ortaya 
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çıkmaktadır. Bu turizm çeşidi, çoğunlukla kırsal alanlarda yapılan tüm turizm 

faaliyetlerini kapsamakta ve bir bakıma kırsal turizmle benzerlik göstermektedir (Uçar 

vd., 2010: 40). Her hangi bir kırsal alanda ekonomik etkinlik tarım ise ve turistik 

uygulamalarda ağırlıklı olarak tarıma dayalı programlar yer alıyorsa, bu turizm türüne 

tarım turizmi (agroturizm) denir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 20). 

 

Tarımsal turizm bugüne kadar geleneklerini devam ettiren basit bir yaşamları 

olan köylülerin yanında huzurlu bir doğal çevrede ziyaretçilerin tatillerini geçirmek için 

önerilen bir turizm türüdür. Çiftliğe dayalı yerleşim dışında o bölgeye gelen 

ziyaretçilere geleneksel yemeklerini, tatlılarını, içeceklerini tatma olanağı 

sağlamaktadır. Bölgeye ait halk müziği, dans, yerel kültürel giysileri ve yerel bazda 

yapılan olayları görmeleri sağlanmaktadır (Şerefoğlu, 2009: 28). 

 

Genel olarak tarım turizmi, sürdürülebilir turizmin gelişimini sağlayan, çevreye 

saygı gösteren, bölgelerin kültürel mirasına ve otantik özelliklerine değer veren bir 

turizm türüdür. Tarım turizmi, tarımsal alanlar, tarımsal meslekler, yöresel ürünler, 

geleneksel mutfak ve insanların günlük yaşamıyla ilgili turistlere katılım ve bilgi 

edinme olanağı sağlayan bir turizm türüdür (Uçar vd., 2010: 40). Bunlara ek olarak 

tarım turizmi ile kadınlar yapmış oldukları tarhana, erişte, reçel, peynir, marmelat gibi el 

yapımı ürünler ile kadınların ekonomiye katılması sağlanmıştır. 

 

1.7.2.11.   Eko Turizm 

 

Sürdürülebilir turizm açısından önem arz eden eko turizm yumuşak turizm 

olarak da adlandırılmaktadır (Smith ve Eadington, 1992: 18; Durgun, 2007: 95; Antalya 

İli Doğa Turizmi Master Planı, 2012).  Eko turizm kavramı sürdürebilirlik kavramı ile 

birlikte gündeme gelip popüler olmuş bir kavramdır. Gerçekte bu kavram, çevresel, 

ekonomik ve sosyal ilişkiler bütünüdür (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 18). 2002 yılının 

Mayıs ayında, Kanada’nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen 1100 delegenin 

katılımıyla yapılan “Dünya Eko Turizm Zirvesi”nde tüm ülkelerin benimsediği ortak bir 

tanım yapıldı. Bu tanıma göre eko turizm, “yeryüzünün doğal kaynaklarının 

sürdürebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik 
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kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir 

yaklaşım ya da tavırdır” (Nayir, 2009: 13). 

 

Eko turizm tanımlarının çoğunlukla dört öğeye sahip olduğu görülmektedir. 

Bunlar; doğal çevre, ekolojik ve kültürel sürdürebilirlik, yerel düzeydeki ekonomik 

faydalar ve eğitimdir (Kaypak, 2012: 13). Eko turizminin her aşamasında toplumsal 

sorumluluk, ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılık vardır. Eko turizm, ekonomik ve 

ekolojik verimliliği bir arada taşımaya çalışan doğal çevre ile turizm faaliyetini 

bağdaşlaştıran, sorumluluk güdüsü ile hareket etme esasına dayalı bir turizm faaliyetidir 

(Kaypak, 2012: 12). 

 

Eko turizm gezileri genellikle üst gelir grupları ve çok geniş bir kitle olarak orta 

sınıf tüketicisi küçük gruplar halinde gerçekleştirilir. Konaklama ve yeme içme türü 

hizmetler genellikle yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından 

karşılanır. Bu özellikleri kapsamında eko turizmin temel özelliklerini aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Kahraman ve Türkay, 2012: 46-47): 

 

 Yerel halkın refahını gözetir, 
 

 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur, 
 
 Turistlerin ve yerel halkın çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesini sağlar, 

 
 Küçük ölçekli işletmeler tarafından küçük turist gruplarına hizmet verilmesi 

şeklinde ortaya çıkar, 
 
 Geri dönüşü olmayan kaynakların en düşük düzeyde tüketilmesine olanak 

sağlar, 
 
 Turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket etmesini 

sağlar, 
 
 Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, iş fırsatlarının ve 

mülkiyetin yerel halkın yararına gelişmesinin gözetilmesine yol açar. 
 

Eko turizmin uygulanmasına yönelik olarak saptanan ilkeler şu şekilde 

sıralanmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2012: 47): 
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 Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği zararın en alt düzeye indirilmesi, 
 

 Turistlere ve yerel halka doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin 
korunmasına yönelik eğitimin verilmesi, 

 
 Turizmin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve 

doğal çevreye yönelik programlarının desteklenmesi, 
 
 Turizmin yerel halkın geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde 

geliştirilmesinin sağlanması,  
 
 Turizmin gelişiminin, yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini arttıracak şekilde 

geliştirilmesinin sağlanması, 
 
 Koruma kapsamındaki alanların yönetimi için kaynak ayrılması, 

 
 Çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, 

yöresel bitki örtüsünü ve doğa yaşamını koruyan turizm alt yapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi. 

 

Günümüzde eko turizm önemli bir pazar dilimi oluşturmaktadır. Eko turizmin 

ekonomik olarak önemli olması, turizm endüstrisi, kamu kurumları, yerel halk ve 

turistlerin arasındaki kurdukları iletişime bağlıdır. Eko turizm kapsamında, yapılan 

başlıca eko turizm etkinlikleri Tablo 6’da gösterilmektedir (Erdoğan, 2003: 120). 

 

Tablo 6: Eko Turizm Türleri 
 

                                                Eko Turizm Türleri 

 Yayla turizmi 

 Kuş gözlemciliği 

 Foto safari, Sualtı dalış 

 Yaban hayat gözlemciliği 

 Sportif olta balıkçılığı 

 Bisiklet, Balon turizmi 

 Tarım ve çiftlik turizmi 

 Av turizmi 

 Botanik turizmi 

 Kamp ve karavan turizmi 

 Mağara turizmi 

 Trekking, Dağcılık 

 Akarsu turizmi, Yamaç paraşütü 

 Atlı doğa yürüyüşü 

 

Kaynak: Erdoğan, N., (2003), Çevre ve (Eko) turizm, Erk, Ankara, s. 120. 

 

Eko turizm başlangıçta doğa tabanlı etkinlikleri içerirken, günümüzde kendine 

özgü nitelik ve özellikleri ile kentlerde, kırsal alanlarda, sulak alanlarda ve dağlık 

bölgelerde yapılabilir duruma gelmiştir (Gül ve Özaltın, 2007: 23). Doğal alanlarda 
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yapılabilen dağa tırmanma, doğa yürüyüşü, doğa koşusu, kano, rafting, su altı sporları 

gibi bazı doğa sporlarını doğrudan ve dolaylı olarak eko turizm kapsamında 

ilişkilendirmek mümkündür (Gül ve Özaltın, 2008: 20).  

 

Eko turizm, doğa temelli turizm içerisinde hızla büyüyen ve sürdürülebilir 

turizmin bir biçimi olduğu kabul edilmektedir. Buna göre el değmemiş doğada yapılan 

tüm turizm çeşitlerinin eko turizm kapsamına girdiği söylenebilir (Kaypak, 2012: 13). 

 

1.7.2.12.   Kırsal Turizm4 

 

Kırsal turizm, yöreye özgü ahşaptan, kerpiçten ya da taştan yapılmış bir dağ 

evinde konaklamak, oda-kahvaltı hizmetinden faydalanmak ve buradaki ailelerin konuk 

severliğine katılarak güzel bir zaman geçirmek olarak tanımlanmıştır (Canoves vd., 

2004: 756; Daugstad, 2008: 404; Aydın ve Selvi, 2012a: 134; Aydın ve Selvi, 2012b: 

146). 

Kırsal turizm, çiftlik turizmi, yeşil turizm veya yayla turizmi olmakla birlikte, 
doğa tatillerini ve özellikle de eko turizm, alışveriş, kayak, bisikletli ve atlı doğa 
gezileri, macera, rafting, spor, termal turizm, avcılık ve balıkçılık, sanat, tarih ve etnik 
yapıya endeksli bir turizm türüdür (Özdemir, 2012: 19). 

Kırsal turizm için tatil talepleri, ortalamanın üzerindeki gelir gruplarından 
gelmektedir. O halde kırsal turizm denildiğinde, ikinci sınıf tatil beklentileri değil, 
kalite standartları hayli yüksek olan bir turizm etkinliği söz konusudur (Demircioğlu, 
1993: 9). 

Türkiye’de kırsal turizm denildiğinde çoğunlukla hafta sonları ve günlük yeme 

içmeyi kapsayan günübirlik köy ziyaretleri, alış veriş, doğa yürüyüşleri ve doğa 

sporlarını içeren rekreasyon etkinlikleri akla gelmektedir (Akça, 2004: 67).  Türkiye’de 

kırsal turizm çoğunlukla, büyük şehirlerin, tarihsel ve kültürel zenginliklere sahip 

yerleşmelerin çevrelerinde ve ayrıca antik kentlerin yakınlarındaki köylerde geliştiği 

                                                
4Kırsal turizmle ilgili kavramlar ayrıntılı bir biçimde 2. bölümde açıklanacağı için bu bölümde sadece 
kırsal turizm kısaca ele alınmıştır. 
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görülür. Bu köylerin çoğu hafta sonu yürüyüşlerinde gezi güzergahı üzerinde oldukları 

için uğranılan, çevrelerinde piknik yapılan ve yemek yemeğe gidilen yerlerdir. Örneğin; 

İzmir/Selçuk yakınlarındaki Şirince Köyü, Tire ve Birgi Köyü, Bursa ili yakınlarındaki 

Cumalıkızık Köyü, Trabzon ili yakınlarındaki Uzungöl bu yerlerden bazılarıdır 

(Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 74). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

KIRSAL TURİZMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE KIRSAL 

KALKINMAYA ETKİLERİ 
 

 Kırsal turizmin tam olarak anlaşılabilmesi için kırsal turizmin kavramsal 

çerçevesinin tam olarak oturtulması gerekmektedir. Bu bölümde kırsal turizmin 

kavramsal çerçevesi açıklanarak, kırsal turizmin kırsal kalkınmaya olumlu ve olumsuz 

etkileri üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kırsal turizm kavramının net olarak 

anlaşılabilmesi için, kırsal alan, kırsal kalkınma ve kırsal turizm açıklanmıştır. Kırsal 

turizmin gelişme nedenleri ve kırsal turizmin sorunlarına değinilmiştir. Kırsal turizm arz 

ve talep özelliklerinden bahsedilmiştir. Kırsal turizmde faaliyetinde bulunan konaklama 

tesislerinin, işletmelerin ve turistlerin özellikleri açıklanmıştır. 

 

2.1.  Kırsal Alan Kavramı 
 

Literatürde kırsal turizm çeşitli bakış açılarıyla ele alınmakta bu da kavram 

karmaşasına neden olduğu için öncelikle kırsal alan kavramı, kırsal turizm kavramı ve 

kırsal turizmin bütün boyutlarını ele almakta fayda bulunmaktadır. 

 

Kırsal kavramının yabancı dillerdeki karşılıklarına bakıldığında, kavramın ilk 

bakışta köy olgusuyla özdeşliği düşünülse de aslında “kent” kelimesinin zıt anlamlısı 

olarak belirtilmektedir. İngilizce ve Fransızca’da “rural” şeklinde belirtilen kırsal 

kavramı, genellikle köye ait bir anlam yaratmakta. Türkçe’de “kent” kelimesine karşılık 

İngilizce’de “urban”, Fransızca’da ise “urbain” kelimesinin zıt anlamlısı olarak 

kullanılmaktadır (Küçükaltan, 2002: 152). 

 

Kırsal alan kavramı kırsal turizmin gerçekleştirilmesinde kullanılan temel alan 

olması nedeniyle kırsal turizmi daha iyi anlayabilmek için tanımlanması gereken bir 

kavramdır (Uçar vd., 2010: 3). Ancak, kırsal alanların ihtiva ettiği sosyo-kültürel, 
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demografik, ekonomik, çevresel ve mekansal çeşitliliğin, çağın değişen koşullarıyla 

birlikte yeni anlamlar kazanması, kesin bir kırsal alan tanımı yapılmasını 

güçleştirmektedir (Çeken vd., 2007: 3). Bu noktada hangi alanların kırsal hangi 

alanların kentsel olarak sınıflandırmasında önem kazanmaktadır. 

 

OECD, kırsal alanları nüfus yoğunluğu kriterine göre tanımlamıştır. Bu 

değerlendirmede; nüfus yoğunluğunun km başına 150 kişinin altında olduğu yerler 

kırsal alan sayılmakta ve bölgeler üç gruba ayrılmaktadır. Bu ayrımda (Turhan, 2005: 1; 

Özkan, 2007: 11): 

 

 Nüfusunun % 50’den fazlasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, kırsallığı 
baskın bölgeler, 

 
 Nüfusunun % 15-50 arasının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler, önemli ölçüde 

kırsal bölgeler, 
 
 Nüfusunun % 15’in den azının kırsal alanlarda yaşadığı bölgeler ise, kentselliği 

baskın bölgeler olarak sınıflandırılmaktadır. 
 

Bu tanımlamanın yanında, “Kırsal Toplumun Geleceği” adlı Avrupa Birliği 

Komisyonu belgesi kırsal alanları ulusal ekonomilerle uyum derecesine göre 

sınıflandırmıştır. Buna göre (Bakırcı, 2007: 29): 

 

 Entegre kırsal alanlar: büyüyen bir nüfusa sahip olan, istihdamın esas 

itibarıyla sanayi ve hizmet sektöründe yoğunlaştığı, fakat tarımın, arazi kullanımında 

halen kilit role oynadığı, çevre, sosyal ve kültürel miras konusunda potansiyel 

tehditlerle yüz yüze olan, daha ziyade şehir alanlarına yakın olan bölgelerdir. 

 

 Orta derece kırsal alanlar: nispeten şehirsel merkezlere uzak, tarım ve sanayi 

sektörlerin karışımından oluşan ekonomik bir çeşitliğe sahip, geniş ölçekli tarımsal 

müdahalelerin görüldüğü alanlardır. 

 

 Tam (uzak-remote) kırsal alanlar: çok düşük nüfus yoğunlukları, çok düşük 

gelir seviyesi ve ağırlıklı olarak tarımda istihdam edilen yaşlı bir nüfusla karakterize 

edilen alanlardır. 
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Bu tanımlar çerçevesinde, kırsal alan denince, nüfus yoğunluğu km2 başına 150 

kişiden az olduğu (Kiper, 2006: 19), tarıma dayalı ekonomik yapının yanında, doğal 

kaynakların kullanımı ve geleneksel değerlerin hayatın şekillenmesinde etkili olduğu, 

teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansımasının daha uzun bir zaman aldığı, yüz 

yüze ilişkilerin yaygın olduğu, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmediği, bunun yanı 

sıra doğal ve kültürel yapının korunduğu, tenha, yapaylıkla tanışmamış (Soykan, 1999: 

68; Akça, 2004: 62) kentsel alanlar dışında kalan mekanlar akla gelmektedir.  

 

Kırsal alan kavramı, yaygın yerleşim dokusu bulunan, tarımsal etkinliğin 

ağırlıklı olduğu, kentsel herhangi bir yerleşimin bulunmadığı alanlardır. Kırsal alanlarda 

tarım, hayvancılık, ormancılık ve el sanatları gibi geleneksel ekonomik sektörlerde 

hammadde doğanın kendisi olup, yöre insanların yerinde işlemesiyle çeşitli ürünler 

ortaya çıkmaktadır. Turizm ise bunlara çok sonradan eklenmiştir (Soykan, 2004: 10). 

 

Düşük nüfus yoğunluğuna bağlı bir kavram olan kırsallık, genellikle nüfusu 10 

bin kişinin altında olan küçük yerleşim birimleridir (Soykan, 2006: 72). Kırsal bölgeler 

nüfus yoğunluklarına göre üç kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kategori, ekonominin 

tarıma dayalı olması, ikincisi ise, yüz yüze ilişkilerin yaygın olması sonuncusu ise, 

işbirliği ve uzmanlaşmanın gelişmediği toplumsal ortamlarda yaşayan insan 

topluluklarıdır (Şerefoğlu, 2009: 10). Konumuz açısından, bu hayat tarzı kentsel 

hayattan bunalan insanların eksikliğini çektiği önemli unsurlardır (Uçar, 2010: 4). 

 

Kırsal alanların başlıca dört işlevi bulunmaktadır. Bunlar (Kiper, 2006: 21): 
 

 Gıda üretim yerleridir, 
 
 Köy el sanatları ve endüstri için zemin oluştururlar, 

 
 Tarım ve diğer ekonomik dallarda faaliyet gösteren halkın yerleşme alanlarıdır, 

 
 Kentler ve endüstri yerleşmelerindeki halk için dinlenme yerleridir. 
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Tablo 7: Farklı Ülkelerde Kırsal Yerleşim Yeri İçin Seçilen Kriter 
 

Ülke Kırsal Yerleşim Yeri İçin Seçilen Kriter 

Avusturya Nüfusu 5000 kişiden az olan yerler 

Avustralya Nüfusu 100 kişiden az olan yerler 

Kanada Km başına 400 kişiden daha az yoğunlukta olan yerler 

İngiltere ve Galler Nüfusu 10000 kişiden az olan yerler 

Fransa Nüfusu 2000 kişiden az olan yerler 

Portekiz ve İsveç Nüfusu 100 kişiden az olan yerler 

 

Kaynak: Türksoy ve Yörik, (2004)’den aktaran Kiper, T., (2006), Safranbolu Yörükköyü Peyzaj 

Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara, s. 19. 

 

Kırsal alan kavramı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Farklı ülkelerdeki 

nüfus yoğunluğu temel alındığında kırsal alanlar Tablo 7‘de gösterildiği şekilde 

tanımlanmıştır. 
 

Ülkeler kendi idari yapılarını dikkate alarak kendilerine özgü kırsal alan tanımı 

yapmakla birlikte farklı amaçlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, kırsal alan tanımları 

kullanmaktadırlar (Çeken, 2007: 3). 

 

Kırsal alan kavramı başlıca üç konu ile yakından ilgilidir. Bunlar nüfus 

yoğunluğu ve yerleşme hacmi, kırsal alan ve orman kullanımında hakimiyet ve 

geleneksel sosyal yapıdır (OECD, 1994: 9). Tablo 8’de kırsal toplumla şehir 

toplumunun özellikleri karşılaştırılmıştır. Kırsal toplum sistemsiz, buna karşın şehir 

toplumu sistemlidir. Kırsal toplumda eğitim statüye göre şekillenir, şehir toplumunda 

ise statü eğitimden kaynaklanır. Kırsal kesimde yerel yapı üstünlüğü mevcut iken, şehir 

toplumunda kozmopolit yapı söz konusudur. Kırsal toplumda ekonomik sınıf birkaç 

ayrımdan sadece birisidir. Şehir toplumunda ise ekonomik sınıf başlıca ayrımdır. Kırsal 

toplumlarda iş çevresiyle bütünleşme ve birleşme varken, şehir toplumunda iş 

çevresiyle ayrım ve ayrılık vardır. Kırsal toplumda yalın bir ekonomiden söz edilir, 

şehir toplumda ise, farklı ekonomiler söz konusudur. 
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Tablo 8: Kırsal ve Şehir Toplumlarının Özellikleri 
 

Kırsal Toplum Şehir Toplumu 
 Sistemsiz 
 Sosyal alanlar azdır ve çoklu rol ilişkisi 

vardır 
 Aynı kişi tarafından farklı sosyal roller 

oynanır 
 Yalın ekonomiler vardır 
 İşgücünde küçük ayrılmalar vardır 
 Eğitim statüye göredir 
 Kapalı ağ örgüsü 
 Yerel yapı 
 Ekonomik sınıf birkaç ayrımdan birisidir 
 Birleşme vardır 
 İş çevresiyle bütünleşme vardır 

 Sistemli 
 Sosyal alanlar üst üste rol ilişkisi 

içermektedir 
 Farklı roller farklı kişiler tarafından 

oynanır 
 Farklı ekonomiler vardır 
 İşgücünde büyük ayrılmalar vardır 
 Statü eğitimden kaynaklanır 
 Role teslim olma 
 Serbest ağ örgüsü 
 Kozmapolit yapı 
 Ekonomik sınıf başlıca ayrımdır 
 Ayrım vardır 
 İş çevresiyle ayrılık vardır 

 

Kaynak: OECD, 1994, Tourism Strategies and Rural Development Organisation For Economics Co-

Operations and Development, Paris, ss. 11-12. 

 

Turizm için “kırsal”ın ilk taşıdığı anlam, kentsel yerleşimlerden uzak ve kentlere 

özgü yapay ortamların yer almadığı, tenha ve sessiz alanlardır  (Soykan, 2004: 10). 

Kırsal alanlarda ekonomi tarıma dayalı olduğu için, yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu, 

işbölümü ve uzmanlaşmanın fazla gelişmediği ve toplu yaşam tarzının egemen olduğu 

bölgelerdir. Bu özellikler nedeniyle, kent hayatından sıkılan ve büyük şehir 

melankolisini yaşayanlar için bulunmaz bir nimettir (Uçar, 2010: 9).  

 

Turizmin kullandığı alanlar, çok çeşitlilik gösterir, kentlerden kırlara, kıyılardan 

yaylalara ve oradan karlı dağlara, arkeolojik sitlerden köylere, göllere nehirlere, 

kaplıcalara, mağaralara, ormanlara, çöllerle, kutsal yerlere, adalara kadar çeşitlilik sürüp 

gider (Soykan, 1999: 67). 

 

Farklı kırsal alanlarda turizmin değişik boyutları aşağıda gösterilmiştir 

(Şerefoğlu, 2009: 10). Bu maddeler: 

 

 Küçük ölçekli tesislere dayalı olarak turist yerleşimleri, 
 

 Küçük aile bireylerinin işlettiği işletmeler, 
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 Büyük oranda birleştirilmiş hüviyet ve sosyal yapı, 

 
 Bir kısmı part-time temellere dayalı turizme dahil olmuş çalışan nüfusun geniş 

bir oranı, 
 
 Çeşitli yerel iş sektörleri arasındaki sıkı bağ, 

 
 Yerel pazara arz sağlayan gelişmiş küçük ve orta ölçekli işletmeler ve pamuk 

sanayidir. 
 

Son yıllarda, kırsal alanlara yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Doğa ve 

peyzajın korunmasına, tarihi binalara ve geleneksel kırsal toplumlara verilen önem 

artmıştır. Şehir hayatının olumsuzluklarından dolayı doğa ve kırsal alanlara doğru 

başlayan akım neticesinde turizm pazarı kırsal alanlara ve kırsal aktivitelere yönelmiştir. 

Sonuç olarak son yıllarda doğaya yönelik yapılan turistik geziler kırsal alan ve turizm 

arasında bir ilişki oluşturmaya başlamıştır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 11). 

 

2.2.  Ulusal Kalkınmadan Kırsal Kalkınmaya Geçiş 
 

Kalkınma ve büyüme kavramlarının çoğu çalışmada birbirleri yerine kullanıldığı 

görülse de, bu kavramların birbirlerinden farklı olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

Üçüncü dünya ülkelerinde 1950 ve 1960’lı yıllarda, bu ülkelerin ekonomik 

büyüme hedeflerini tutturmakla beraber, insanlarının yaşam standartlarında 

iyileşmelerin görülmediğini gözlenmiştir. İşte bu durum kalkınmayı, ekonomik büyüme 

ile eşleştiren dar kapsamlı tanımlamanın oldukça yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

nedenle birçok iktisatçı ve politikacı milli gelir artışları yerine, geniş çaplı mutlak 

yoksulluğa, gelir dağılımındaki artan adaletsizliğe ve yükselen işsizliğe çözümler 

bulmayı amaçlayan politika arayışları içerisine girmiştir. Bundan dolayı, 1970’lerde 

ekonomik kalkınma yoksulluğun, eşitsizliğin ve işsizliğin yok edilmesi ya da 

azaltılması açısından yeniden tanımlanmıştır (Todaro, 2000: 14; Demircan, 2014: 4). 

 

Bir ülkenin kalkınma süreci içerisinde olması, var olan kaynaklarının sadece 

verimli bir kurumsal rejim içerisindeki etkin dağılımı ile ilişkili değildir. Kalkınma, 
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toplum için şu anda var olan ve geçmişten miras kalan kısıtlar içerisinde, fayda ya da 

karın basit bir maksimizasyon olarak değerlendirilemez. Aslında kalkınma, esas olarak 

bir rejim değişikliği hakkında olup en uygun büyüme süreci arayışın bir ifadesidir 

(Cypher and Dietz, 2004: 18; Demircan, 2014: 4). Kalkınma kavramı, etkin kaynak 

dağılımı, kâr-fayda en çoklaştırılması gibi büyümenin temel amaçlarından daha 

kapsamlı şeyleri içeren sosyal, ekonomik ve kurumsal dönüşümleri gerekli kılmaktadır 

(Özcan, 2011: 58-59). 

 

Kalkınma süreci, milli gelir ve üretimin zaman içinde sayısal olarak artması ile 

birlikte, kurumlardaki köklü değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden 

düzenlenmesini, halkın değer yargılarında, dünya görüşlerinde ve davranış 

kalıplarındaki değişiklikleri kapsar. Ayrıca ekonomik ve toplumsal yapıda sözü edilen 

değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için piyasanın işlerliğine etkide bulunabilecek 

düzenlemeleri de kalkınma deyiminin kapsamında değerlendirmek gerekmektedir 

(İşgüden, 1982: 233). 

 

Ekonomik kalkınma genellikle, sadece niceliksel artışları değil; aynı zamanda 

nitel faktörlerdeki değişiklikleri de içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Ekonomilerin yönetildikleri kurumlar, organizasyonlar ve kültür gibi unsurlardaki 

değişiklikler bu süreçte gözlemlenen değişikliklere verilen örneklerdir. Bu perspektiften 

ele alındığı zaman ekonomik büyüme, ekonomik kalkınmanın niceliksel yönünü 

tanımlamaktadır. Sayı değişikliğine büyüme, çatı değişikliğine ise gelişme (kalkınma) 

denmesiyle birlikte, bu iki öğe gerçekte aynı olayın akışı içinde birleştiği için birini 

diğerinden ayrı incelemeye olanak yoktur. Dolayısıyla ekonomik kalkınma, ekonomik 

büyümenin incelenmesine ilave olarak, kurumsal ve kültürel faktörlerin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini de incelemelidir (Özcan, 2011: 59). 

 

Kalkınma için gerekli olmakla birlikte yeterli bir koşul olmayan ekonomik 

büyüme, bir ülkenin üretimindeki ya da kişi başı gelirindeki artışın ifadesidir. 

Ekonomik kalkınma ise, mevcut çıktının dağılımı ya da ekonomik yapıdaki 

değişikliklerle birlikte ekonomik büyümeyi içermektedir. Bu değişiklikler, nüfusun 

yoksul kısmının maddi refahındaki iyileşmeleri, tarımın milli gelir içerisindeki 
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payındaki düşmeyi, benzer şekilde endüstri ve hizmetlerin milli gelir içerisindeki 

paylarındaki artışı, emek gücünün eğitim ve yeteneklerindeki artışı ve ülke içerisindeki 

önemli teknolojik ilerlemeleri içermektedir (Nafziger, 2006: 15; Demircan, 2014: 5-6). 

 

Kalkınma, milli gelir artısının yanında üretim faktörlerinin etkinliğinin 

değişmesi, sanayi sektörünün ihracattaki payının artması gibi yapısal değişiklikleri 

ifade etmektedir. Büyüme ise sadece üretimdeki ve milli gelirdeki artışları 

yansıtmaktadır. Büyüme, gerçekleştiği zaman iş gücü artmakta ve sermaye birikimi 

çoğalmaktadır. Ekonomik kalkınmada ise üretim ve gelir artısının yanı sıra iktisadi ve 

sosyo-kültürel yapıda da değişmeler olmakta ve bu nedenle kalkınma kavramı daha çok 

az gelişmiş ülkeleri ilgilendirmektedir. Başka bir ifadeyle büyüme nicel kalkınma ise 

nitel özellikler taşımaktadır (Parasız, 1997: 164). 

 

Kalkınma ve büyüme arasındaki farklar şu şekilde açıklanmıştır (Parasız, 1997: 

164; Akad, 2012: 23): 

 
 Büyüme bir miktar artısı olduğuna göre, bu miktarı daha fazla arttırabilmek için 

iktisadi ve sosyal yapılarda önemli değişmeler gerekmeyebilir. Kalkınmada ise 
iktisadi ve sosyal yapıda değişmeyi zorunlu kılar. Çünkü kalkınma yapısal bir 
olgudur. 
 

 Büyüme nicel, kalkınma ise daha nitel bir değişimdir. 
 
 Büyüme daha çok içsel, kalkınma ise genellikle dışsal faktörlere bağlıdır.  

 
 Kalkınma makro bir kavram, büyüme ise hem bölgesel hem faaliyet hem de ülke 

çapta olabilir. Yani büyüme hem makro hem de mikro bir olgudur. 
 
 Büyüme, iktisat teorisinin, kalkınma ise daha çok iktisat politikasının inceleme 

alanına girmektedir. 
 

Ekonomik kalkınma ekonomik büyümeden daha geniş bir anlam taşımaktadır. 

Çünkü ekonomik kalkınma hem üretim miktarındaki artışı hem de sosyo-kültürel 

yapıda meydana gelen değişmeleri ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya 

bulunduğu durumları içerir. Oysa ekonomik büyüme daha çok gelişmiş ülkelerde 

görülür (Çeken, 2008: 295). Yani kalkınmanın tamamen bir süreç, büyümenin ise sonuç 

olduğundan bahsetmek mümkündür (Demircan, 2014: 6). 
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Son otuz yıldır “kırsal kalkınma” kavramı sıkça gündeme gelmiş ve kırsal 

kalkınma arayışları hızlanmıştır. Dünyada herhangi bir kırsal alanda yaşanan tarımsal 

üretimdeki verim düşüklüğü, yoksulluk, önemli göç hareketleri, toprak kirlenmesi gibi 

sorunlar, sadece o sorunu yaşayanları ilgilendirmekten çıkmış ve bütün ülkeyi hatta 

dünyayı etkileyen bir duruma gelmiştir. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler, Dünya 

Bankası ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar kırsal kalkınma olgusuna daha çok kaynak, 

bilgi ve zaman ayırma durumuna gelmişlerdir (Özkan, 2007: 6). 

 

Kırsal kalkınma girişimleri genellikle köylülerin kalkınmasına yönelikdir. Başka 

bir ifadeyle kırsal kalkınma, belirli bir kırsal alan içinde yaşayan insanların bir bütün 

olarak tarımsal, ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmalarına ve çevre duyarlılığına 

yardımcı olacak tüm unsurları harekete geçirilmesine dayanmaktadır.  

 

Kalkınma kesin sınırları ve sonucu olmayan dinamik bir süreçtir. Günün 

koşullarına ve değişen şartlara göre farklılaşan ve bu şartların getirdiği sorunların 

çözümüne odaklanan değişken ve dinamik bir olgudur (Bakırcı, 2007: 31). 

 

Büyüme yalnızca milli gelirdeki artış anlamına gelmez. Ekonominin yapısında 

nitel bir dönüşümü, geleneksel, tarımsal yapıdan sanayi toplumuna geçişi belirtir. 

Kalkınma kavramı ise, azgelişmişlik ile birlikte ekonominin ilgi alanına giren 

yaklaşımları ifade etmektedir. Kalkınmanın temel özelliği sadece ekonomik değil aynı 

zamanda sosyolojik, kültürel ve siyasidir. Büyüme nicel, kalkınma ise nitel bir 

değişmedir. Kalkınma, ekonomik büyümenin ötesinde insanın yaşam koşullarının 

iyileştirilmesiyle ilgili bir kavramdır (Tolunay ve Akyol, 2006: 118). 

 

Kalkınma, maddi refahın arttırılması, yoksulluğun kökünün kurutulması, 

üretimde kullanılan girdiler ve elde edilen çıktıların kompozisyonunun değiştirilmesi 

gibi süreçleri içerir. Gelişme sosyolojik anlamda, bireysel davranışların ve sosyal 

organizasyonların farklı görüntülerle yenilerek ortaya çıkan bir modernleşme olgusudur 

(Berber, 2006: 9). Kalkınma genel anlamıyla bir ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasal 

yapısında meydana gelen değişimleri içeren bir süreçtir. Bunun için kalkınma kavramı, 

sadece üretim ve fert başına düşen milli gelirin artması değil, aynı zamanda ekonomik 
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ve sosyo kültürel yapının da değiştirilmesi, yenileştirilmesi olduğu kabul edilmektedir 

(Ekiztepe, 2012: 85; Savaş, 1974: 5; Clark, 1996: 34). Esasen, kalkınma olgusunun, 

toplumların uğruna çaba harcadıkları temel iktisadi ve sosyal hedefleri kucaklaması 

gerekmektedir. Goulet (1971), geniş olarak tanımlanan kalkınma kavramının, şu üç 

temel bileşeni, a) gıda ve yiyecek-içecek gibi yaşamla ilgili ihtiyaçlar, b) kendi kendine 

değer vermeyi/saygı duymayı ve c) özgürlüğü kapsaması gerektiği belirtmektedir 

(Kaynak, 2005: 45)  

.  

Ekonomik kalkınma ekonomik büyümeden daha geniş bir anlam taşımaktadır. 

Çünkü ekonomik kalkınma hem üretim miktarındaki hem de sosyo-kültürel yapıda 

meydana gelen değişmeleri ifade eder. Oysa ekonomik büyüme daha çok gelişmiş 

ülkelerde görülür (Çeken, 2008: 295). 
 

 UNESCO kalkınma hedeflerini tanımlarken, nesneleri değil insanları 

kalkındırmak olarak belirtmekte ve kalkınma çabaları sonucu aşağıdaki konularda 

değişimler yaşanmasının bekleneceği ifade etmektedir (Bakırcı: 2007: 32-33): 

 

 Kırsal üretimde değişme (hektar başına verim), 
 

 İstihdam, işsizlik ve alt gizli işsizlik boyutunda değişim,  
 
 Refah, gelir ve diğer güzelliklerin dağılımında değişim, 

 
 Sosyopolitik yapıda değişim, 

 
 Sınıfsal yapılardaki hareketliliğin boyutunu ve derecesini gösteren değişimler, 

 
 İnanç, değer yargısı, daha geniş bir çevreyi kontrol etmesine karşılık geleneksel 

değerlerde modern değerlere doğru değişim. 
 

Kalkınma, az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan büyük ölçüde insani yaşam 

boyutunun iyileştirilmesi ve maddi refahı artırmaya yönelik potansiyeli harekete 

geçirmek olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre ise iktisadi kalkınma, bir yapı 

değişikliği yani bir yapıdan diğer bir yapıya geçiştir. Ancak, böyle bir geçiş, daha çok 

kalkınmanın bir göstergesi, bir uyarıcı faktörü olabilir. Kalkınma için yatırım artışı, 

teknolojik gelişme, verim artışı, reel gelir artışı eğitim düzeyinin yükselmesi yanında, 
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düşüncenin; zihniyetin, sosyo-ekonomik yapıların da değişmesi gerekmektedir. Çünkü, 

kalkınmamış bir ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, üretim biçimlerine ve sosyal 

kurumlarına bağlıdır, iktisadi yapı, ifade yerinde ise ülkenin bel kemiğidir. Yapısal 

değişmeler ile geleneksel üretimden modern üretim biçimine ve yeni bir hayat 

anlayışına geçilecektir (Akad, 2012: 3). 
 
Kalkınma çabalarının amacını aşağıdaki altı madde de toplayabiliriz (Kaynak, 

2005: 43): 

 
 Yaşayabilme ve yaşamı devam ettirebilmek için doğaya karşı mücadele yani 

doğayı kontrol altına almak (üretim ve teknoloji boyutu), 
 

 Yaşam standartlarını yükseltmek (insani boyutu), 
 
 İstihdam olanaklarını genişletmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek (istihdam 

boyutu), 
 
 Toplumlar ya da ülkelerarası yarışta önde yer almak (hâkimiyet boyutu), 

 
 Bu çabaları çevreye en az zarar vererek gerçekleştirmek (çevre boyutu), 

 
 Ekonomik, siyasal ve sosyal yönden özgürlük düzeyini yükseltmek (özgürlük 

boyutu). 
 

Bölgesel kalkınma olanakları sektörlerin yenileşmesinden ortaya çıkmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki yerel ve bölgesel kalkınma hakkındaki mevcut tartışmalar 

bazı önemli gelişmelerin sonucu olarak yeni bir boyut kazanmıştır. Bunların birincisi, 

kent-odaklı ve tarım-dışı kalkınma, ikincisi ise, insanların yerel ve bölgesel seviyede 

kaynaklar ve aktiviteler üzerindeki sahip oldukları etkinliklerini kaybetmeleridir 

(Yıldız, 2007: 21). 

 

Geray kırsal kalkınmayı, “küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik 

toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek ve giriştikleri çabaların devletin bu 

konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun bütünüyle 

bütünleştirilmesi ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının 

sağlanması sürecidir” şeklinde tanımlamıştır (Geray, 1974: 13). 
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 Birleşmiş Milletler Örgütüne göre kırsal kalkınma; “küçük toplulukların içinde 

bulundukları ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların 

birleştirilmesi, küçük toplulukların ulusal bütünle kaynaştırılması ve ulusal kalkınma 

çabalarına gerekli katkıda bulunmalarının sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır” 

(Akça vd., 2001: 30). 

 

 Kırsal alanların varlığının devam ettirilebilmesi ve kentli kesime göre daha az 

ekonomik ve sosyal imkanlara sahip olan kırsal toplumun yaşam şartlarının 

iyileştirilebilmesi için geliştirilen girişimlere, genel olarak kırsal kalkınma denir 

(Turhan, 2005: 14). 

 

En geniş anlamıyla kalkınma, toplumu iyileştirmek demektir. Bunun için gerekli 

belirleyiciler şöyle sıralanabilir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 4): 

 

 Her kalkınma modelinin demokratik bir temele dayandırılması gerekir. 
 

 Politik gücü elinde tutanların hangi grupların isteklerine öncelik vereceği 
konusunda seçim yapmaları gerekir. 

 
 İsteklerin sağlanması yerine elde edilmesinin mümkün kılınacağından söz 

edilerek, kalkınmanın insanlar için değil, insanlar tarafından yapılacağı işaret 
edilmelidir. 

 

Kırsal kalkınma içerik açısından şu şekilde özetlenebilir: tarım (bitkisel 

hayvansal faaliyetleri) ormancılık su ürünleri, küçük girişimcilik, kırsal sanayi, ekoloji, 

su, konut, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alt yapı ve üst yapı hizmetleri, teknoloji 

kadın ve çocukların durumlarının iyileştirilmesi, topraksızların istihdamı, yoksunların 

durumunun iyileştirilmesi ve çok sayıdaki program ve projeleri kapsayan uygulamadır. 

Kırsal turizm; çiftlik turizmi, yeşil turizmi, avcılık, balıkçılık, alışveriş, atlı doğa 

gezileri, sanat ve etnik yapıya endeksli turizm uygulamalarıdır (Uçar vd., 2010: 55). 

 

Kırsal kesim ile kentler arasındaki gerek gelir düzeyi ve gerekse yaşam koşulları 

arasından kentler lehine önemli farklar oluşması ve bu farkların giderek derinleşmesi, 

kırsal alanların kalkınmasını hızlandırıcı yeni modellerin oluşmasına neden olmuştur 

(Kadanalı ve Yazgan, 2012: 98). Kırsal kalkınmanın temelinde, kır-kent arasındaki 
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ekonomik ve sosyal farklılıklarının en aza indirerek, en uygun bir dengenin sağlanması 

amacını taşıyan siyasal bir tercihtir (Uçar vd., 2010: 52). Kırsal kalkınmanın temel 

amacı, yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların 

korunmasını esas alarak kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla 

uyumlu bir şekilde yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. 

Sürdürülebilirlik kırsal kalkınmanın gereğidir. Sürdürülebilir olmayan bir kalkınma 

gelecek nesiller için kalıcı bir refah sağlayamamaktadır (Ekiztepe, 2012: 85). 

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, kırsal kalkınma için daha geniş perspektifi 

tamamlayan aşağıdaki tanımlamaların yapılması mümkündür (DPT, 2000: 3). Kırsal 

kalkınma:  

 

 Ekonomik, toplumsal kültürel boyutları bulunan bir süreç, 
 

 Evrensel ölçütler, eşitlik ve denge (adalet ) ilkeleri ile geliştirilmiş kırsal yaşam 
düzeyi, 

 
 Kırsal toplumun ülke gelişmişliği ve refahından, yerinde kalkınarak pay alması, 

 
 Kırsal emeğin üretken olduğu ve haklarını aldığı bir istihdam biçimi, 

 
 Kaynaklara daha iyi ulaşım, refah ve gelirin dengeli paylaşılarak geliştirilen 

yaşam düzeyi, 
 
 Kırsal alanda yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesi, 

 
 Kırsal toplum yaşamının modernizasyonu, 

 
 Kent/kır ayrışımının azaltılması, 

 
 Kırsal sayılan ortamların ekonomik kalkınmasıdır. 

 

Kavramsal çerçevesi genelde kalkınma veya gelişme, özelde ise, kırsal kalkınma 

olarak tanımlanan bu sürecin ilkesel temellerin oluşabilmesi için aşağıdaki belirtilen 

hususlar çerçevesinde mümkündür (DPT, 2000: 3): 

 

 Başta insan olmak üzere, doğal kaynakları, ekonomiyi, teknolojiyi, yönetimi, 
hukuku ve siyaseti yakından ilgilendiren kırsal kalkınma, topyekûn kalkınmanın 
önemli bir boyutudur. 
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 Kalkınmanın bütünselliği kapsamında ele alınmalı ve aynı nedenle bu bütünün 
diğer öğelerini de gözetmek durumundadır. 

 
 Aynı yaklaşımla, yerel ve bölgesel ölçekte tasarlanacak kalkınma, ülke 

kalkınması içerisinde görünmelidir. 
 
 Kırsal alanda tüm zorluklarına rağmen asayişin sağlanması ve böylece toplumun 

iş yerinde kendini emniyette hissetmesi sağlanmalıdır. 
 
  Kırsal alan toplumunun kendine güven duygusu geliştirmelidir. 

 
 Kırsal alan toplumunun verimli üretme ve ürettiği malı pazarlama vasıfları 

geliştirilmelidir. 
 
 Kırsal kalkınma yalnızca tarımsal kalkınmayı değil aynı zamanda; sanayileşme, 

eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma, ulaşım ve nihayetinde istihdam 
alanlarında gelişmeyi kapsamaktadır.  

 
 Kırsala özgü koşullar, gereğince ve doğru analiz edilmelidir. Çözümlenen 

koşullara göre Gerçekçi modeller üretilmelidir. 
 
 Kırsal kalkınmanın, taşıdığı ekonomik ve toplumsal rol ve gelişme potansiyeli 

bakımından başlangıç noktası tarım olmalıdır. 
 
 Kalkınma için ikincil doğrultuyu kırsalda konumlandırılmış tarıma dayalı sanayi 

ile tarıma girdi üreten sanayi oluşturmalıdır. 
 
 Kalkınma süreci, gelir artışını ve refahı öngörmelidir. 

 
 Tüm süreçler, kırsal toplumun demokratik katılımcılığı ile yaşama 

geçirilmelidir. 
 
 Kalkınma; ekonomik, toplumsal, kültürel ve bu nedenlerle siyasal bir süreç 

olduğundan, böylesi bir sürecin tasarlanması ve uygulanmasına ilişkin politika 
ve araçların seçiminde, siyasal tercihlerin önemi göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Çoğu kez “köy kalkınması” ile eş anlamlı kullanılan “kırsal gelişme ya da 

kalkınma”, kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının toplumsal, ekonomik, ekinsel 

açıdan yapısını değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini, 

insan- toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesini, kentsel alanlarda varolan 

fiziksel ve toplumsal altyapının kırsal alanda da yaratılmasını, tarımsal ürünlerin daha 

iyi değerlendirilmesini amaçlayan çok yönlü süreçleri, etkinlikleri ve örgütlenmeleri 

anlatmaktadır (Geray, 1999: 12). 
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Türkiye’de uzun yıllar kırsal kalkınma, köy kalkınması, tarımsal kalkınma, 

toplum kalkınması gibi kavramlar bazen birbirlerinin yerine, bazen spesifik bir konunun 

üzerine yoğunlaştırılmıştır (Bakırcı, 2007: 33-34). Bundan dolayı kırsal alanların 

kalkındırılmasına yönelik hazırlanan projeler o bölgede yaşayan halkın beklentilerine 

yeterince cevap verememiştir. Çünkü bu alanların kalkındırılması tarım, sanayi ve 

turizm sektörlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesine bağlıdır (Akça vd., 2001: 30). 

 

Kırsal alanların sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel yönden kalkınmasında 

kırsal turizminin önemli etkileri vardır. Bunlar arasında kırsal alanlardaki altyapı, sağlık 

ve eğitim gibi hizmetlerin sayısında ve kalitesinde artış, kırsal alanlarda yaşayanlara 

yeni iş imkanlarının sağlanması, turizmin gelişmesi sonucu gelirlerin artması, kırsal 

alanlardaki kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılması sonucu gelir artışıyla 

birlikte hayat standardının yükselmesi gibi birçok faktör sıralanabilir (Ahipaşaoğlu ve 

Çeltek, 2006: 10). 

 

Kırsal kalkınma; tarımsal kalkınma, kırsal sanayi, kırsal turizm ve çevresel 

koşulları dikkate alan, çok yönlü bir kalkınma yaklaşımıdır. Kırsal kalkınma ile ilgili 

temel bileşenler tarımsal kalkınma, kırsal sanayi ve kırsal turizm şeklinde 

sınıflandırılabilinir (Akça, 2004: 63): 

 

Tarımsal Kalkınma: Tarım (bahçe, tarla, hayvan yetiştiriciliği vb. faaliyetler), 

ormancılık ve su ürünleri konusundaki üretim faaliyetleri ile bu alanlarda kalite, gelir 

artışı, pazarlama ve üretim artışı gibi çalışmaları kapsayan uygulamalardır.  

 

Kırsal Sanayi: Tarım, orman, tıbbi bitkiler gibi yerel kaynakları (ham) yerinde 

değerlendirme ve talebe bağlı olarak pazarlanabilir yerel ürünlerin üretimi ve 

gerektiğinde de satışının yapılabilmesini sağlayan faaliyetler. 

 
Kırsal Turizm: Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal yörelerde, tarım 

faaliyetlerinin yanı sıra turistik arz değerlerine bağlı olarak gelişen bir turizm çeşididir. 

Kırsal turizm aynı zamanda kırsal kalkınmanın öncü sektörleridir. 
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Kırsal turizm kadının istihdamı, yerel halkta girişimcilik ruhunun ateşlenmesi, 

yerel ekonomilere girdi ve dinamizm kazandırması, ekonomik sektörleri harekete 

geçirmesi, bölge ve ülke düzeyinde kırsal kalkınmaya destek vermesi açısından, önemli 

bir güce sahiptir. Kırsal turizminin özellikleri ve etkileri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Soykan, 2003): 

 

 Kırsal turizm her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. 
 
 Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılımında denge unsurudur. 
 
 Kırsal turizm birçok turizm türüyle çok çabuk uyum sağlayabilir. 
 
 Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli ve özgündür. 
 
 Kırsal turizmin turist profili farklıdır. 

 
 Düşük maliyetle herkesin rahatlıkla katılabileceği bir turizm türüdür, 

 
 Kırsal turizmde maliyetler önemlidir, 
 
 Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında katkı sağlar. 
 
 Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. 
 
 Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır. 

 
 Arz unsuru yörenin doğal ve sosyal yapısına bağlıdır. 

 
 Sosyal turizmi içn de önemlidir. 

 

2.3.  Kırsal Turizm Kavramı 
 

Kırsal alanlar, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu; ekonomik hayatın daha çok 

tarım üzerine kurulduğu; doğal koşulların ve geleneksel değerlerin hayatın 

şekillendirilmesinde etkili olduğu ve eğitim, sağlık, haberleşme gibi sosyal imkanların 

yeterince gelişmemiş olduğu; şehirli nüfus ile güçlü sosyal bağları olan ve bu kesim için 

dinlenme hizmeti sunan; toplumun bütün kesimi için değerli olan doğal zenginliklere de 

kaynaklık eden alanlar olarak anlaşılmaktadır. Kısaca, kırsal alan kavramı, yaygın 

yerleşim dokusu bulunan, tarımsal etkinliğin ağırlıklı olduğu, kentsel herhangi bir 

yerleşimin bulunmadığı alanlardır (Soykan, 2004: 10). 
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Kırsal alanlara dönük turizm faaliyetiyle ilgili literatür incelendiği zaman konu 

uzmanlarının farklı kavramlar kullandığı görülmektedir. Uzmanların bazıları kırsal 

alanlardaki turizm aktivitelerini tanımlamak için, ülkeden ülkeye anlamları değişmek 

üzere,  köy turizmi, çiftlik turizmi, tarım turizmi kırsal turizm ve alternatif turizm 

(Şerefoğlu, 2009: 25) gibi kavramlarla ifade ederken; bazıları ise dağ turizmi, eko-

turizm veya yayla turizmi olarak adlandırmaktadır. Bu farklılıkların oluşmasındaki 

neden ise, uzmanlar arasında kırsal turizmin kapsamı konusunda ortak bir görüşe sahip 

olunmaması ve kırsal turizmin net bir tanımının yapılmamış olmasıdır (Ayaz, 2012: 43; 

Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 63). Bunun neticesinde kırsal turizm kavramında kırsalın 

içerdiği anlam,  ülkemizde doğrudan “kırsal alanlar” olarak algılandığından, av turizmi, 

mağara turizmi ve açık hava doğa sporları kırsal turizmle aynı tutulmaktadır. Yanlış 

olmamakla birlikte, kırsal turizmde esas amaç bir köyde, bir çiftlikte, bir dağ evinde 

konaklayarak, kırsal kültürle tanışarak ve kaynaşarak bir tatil geçilmek olduğundan, 

aralarında amaç ve etkinlikler bakımından bazı farkların olduğu da bir gerçektir 

(Soykan, 2003: 2). Aralarında küçük farklılıklar olmasına rağmen bu aktiviteler kırsal 

alanlarda gerçekleştiği için hepsine birden kırsal turizm kavramı altında toplamak en 

gerçekçi yoldur (Esengün vd., 2002: 100). Nilson (2002), Soykan (1999) ve Esengün ve 

diğerlerine (2002) göre kırsal alanlar içerisinde yapılan tüm faaliyetleri kırsal turizm 

kapsamında değerlendirmektedirler. 

 

Turizmin ağırlıklı olarak rekreasyona dayalı oluşu, rekreasyona en fazla olanak 

veren doğal mekânların sıkça kullanımı ve doğaya dayalı turizm türlerinin gelişimini 

beraberinde getirmiştir. İnsanların talebinden kaynaklanan bu yönelmeye, ülkelerin 

turizmden daha fazla kazanç sağlayabilme istekleri de eklenince, ekosistem dengesi 

hassas olan yerler bile turizme açılmıştır. Fakat aşırı, yanlış, kontrolsüz ve plansız 

kullanım, “turizmin olumsuz çevresel etkileri”nin gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Bundan dolayı günümüzde, çevreye uyumlu ve çevreyi koruyan turizm türleri teşvik 

görmektedir (Soykan, 1999: 67). 

 

Kırsal coğrafi ortamlar, doğal ve kültürel yapılarıyla, kent insanının giderek 

artan rekreasyon gereksinimine geçmişten günümüze cevap vermeye çalışmaktadır. 

Kent insanları, çoğunlukla kırsal alanlara, rekreasyon amaçlı günübirlik, akraba-eş-dost-
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tanıdık ziyaretleri için giderken, özellikle kırsal yaşamın çekiciliği, stres ve baskı 

yaratacak sınırlamaların olmayışı, buna karşılık kişilerin kendilerini özgür 

hissetmelerini sağlayacak olanakların varlığı, günümüzde gerek hafta sonları gerekse 

yıllık tatillerde bu ortamlara yoğun ziyaretleri beraberinde getirmiş ve kırsal turizm 

denilen bir turizm türü doğmuştur (Soykan, 1999: 68). Kırsal turizm kavramının daha 

net anlaşılabilmesi için tanımlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

 

Akça’ya (2004: 63) göre, kırsal turizm; “insanların devamlı ikamet ettikleri 

yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve 

hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekanlarda talep ederek ve yörede para 

arttırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalından doğan olaylar ve ilişkiler 

bütünüdür.”  

 

Yağcı’ya (2002) göre kırsal turizm; “amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç 

içe bulunarak hoşça zaman geçirmek olan turistlere, beklentileri yönünde konaklama, 

yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük 

yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür” (Yağcı, 2002’den aktaran Uçar 

vd., 2010: 5). 

 

Küçükaltan’a (1997) göre, kırsal turizm, “insanların devamlı ikamet ettikleri 

yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda tarım üreticilerinin ürettikleri mal 

ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep ederek ve yörede para 

arttırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve 

ilişkilerin bütünüdür” (Küçükaltan, 1997’den aktaran Ahipaşaoğlu ve Çeltek,  2006: 

13). 

 

Soykan’a (1999: 68) göre, turizmin genel tanımından hareketle kırsal turizm: 

“kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla 

bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri 

ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür.”  
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Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan çalışmaya göre, kırsal turizm: “tarımsal 

ya da yerel değerlerle iç içe bulunan hoşça zaman geçirmek amacında olan turistlere, 

beklentileri doğrusunda konaklama yiyecek, içecek ve diğer hizmetleri veren küçük 

ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünü” 

(European Commission (EC), 1999: 151) olarak tanımlanmaktadır.  

 

Kırsal turizm; genellikle boş vakit geçirme, rekreasyon ve çok az iş amaçlı, aynı 

ülke veya farklı ülkelerin şehirli insanlarının kırsal alanları kullanımını içerir. Bununla 

birlikte bu basit tanım çok sayıda ayrı ve karışık önemli farklılıklara işaret eder. kırsal 

turizm, turistin devamlı ikamet ettiği evinden kilometrelerce uzaktaki bir ülkede uzun 

bir tatil ya da birkaç dakikalık uzaklıktaki kırsal alanda öğleden sonra gezisi şeklinde 

olabilir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 13). 

 

Kırsal turizm ise temel olarak, yöreye özgü ahşaptan, kerpiçten ya da taştan 

yapılmış bir köy evinde, çiftlikteki bir odada ya da dağ evinde konaklamak, oda-

kahvaltı hizmetinden faydalanmak ve buradaki ailelerin konuk severliğine katılarak 

güzel bir zaman geçirmek olarak tanımlanmıştır (Canoves vd., 2004: 756; Daugstad, 

2008: 404; Aydın ve Selvi, 2012a: 134; Aydın ve Selvi, 2012b: 146). 

 

Bu tanımlardan hareketle kapsamlı bir kırsal turizm tanımı yaptığımızda, kırsal 

yerleşimlerde yaşayan insanlarla iç içe gerçekleştirilen, soyut ve somut birçok kırsal 

çekiciliğin turistik ürünü oluşturduğu, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak 

gerçekleştirilen bir alternatif turizm türü olarak tanımlanabilir (Çeken vd., 2012: 12).  

 

Kırsal turizmin temel özelliği, turistlere, şehirlerin modern yaşam tarzından 

kesin çizgilerle ayrılan yaşamı ve doğal çevreyi bizzat yaşama olanağı veriyor olmasıdır 

(Kahraman ve Türkay, 2012: 52). Kırsal turizme ilişkin tanımlardan yola çıkarak kırsal 

turizm bölgesinin öncelikle çevresi, doğal yapısı, kültürel özellikleri ile özü bozulmadan 

günümüze kadar gelmiş olması gerekmektedir (Albayrak, 2013: 133). 
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Şekil 1: Doğa Tabanlı Turizm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Reynolds, P., C., and Braithwait, D., (2001), Towards A Conceptual Framework For Wildlife 

Tourism, Tourism Management, (22), s. 32. 

 

Reynolds ve Braithwaite (2001: 32) tarafından yapılan araştırmada doğa turizmi 

ile kırsal turizm ilişkilendirilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, doğa turizminin 

içerisinde, eko turizm, kırsal turizm ve yaban hayatına dayalı turizm yer almaktadır. 

Doğaya dayalı turizm, kırsal mekanlarda yapılan rekreasyonel ve macera türü spor 

faaliyetlerini içine almaktadır. Öyle ki doğa turisti; değerbilirlilik, katılımcılık ve 

duyarlılık ruhu içinde, doğal özelliklerini nispeten koruyan alanları ziyaret eden 

kişilerdir. Amaçları keşfetmek, macera, rekabet, dostluk, doğa bilinci ya da iç 

dünyalarını geliştirmektir. Aynı zamanda yaban hayatını ve doğal kaynakları 

kullanırken de tüketici bir anlayışla yaklaşmayan kişilerdir (Kiper, 2006: 25). 

 

Kırsal turizm konsept olarak eko turizmle birebir uyuşması, birçok ülkede 

yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. Çünkü eko turizm dünyada doğal çevreyi ve 

yerel kültürü koruyan turizm türlerine gereksinim duyulmasıyla ortaya çıkmıştır 

(Soykan, 2002’den aktaran; Kiper, 2006: 35). 

 

Aşağıda, Ayaz (2012: 44)’ın Reynolds ve Braithwaite’nin çalışmasından 

uyarlanmış Şekil 2’de oluşturmuştur. Kırsal turizminin içerisinde eko turizminin belli 

Vahşi yaşamın izlenmesi 

                                                                        
Doğa tabanlı turizm 
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Turizm 

Av turizmi 
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bir aktivitesi, tarım ve çiftlik turizminin tamamı aşağıda gösterilen biçimde 

resmedilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi kırsal turizminin büyük bir bölümü doğa 

içerisinde gerçekleştiği vurgulanmıştır. Kırsal turizmin doğa turizmi dışında kalan 

bölümünün köy ve kasaba yaşamına yönelik aktiviteleri ve festivalleri kapsadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca buna benzer bir şekilde çiftlik yaşamının bir kısmı da köy ve 

kasaba yaşantısı ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Şekil 2: Kırsal Turizme Genel Bakış 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kaynak: Reynolds ve Braithwaite, (2001:32)’den uyarlayan, Ayaz, N., (2012), “Kırsal Turizm ve 

Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Gazi Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara, s. 44. 

 

Kırsal turizm, tarım turizmi ve çiftlik turizmi ile ilgili hem tanımsal olarak hem 

de ilişki olarak ve ayrıca farklılıklar bakımından birçok farklı kavram ortaya çıkmıştır. 

Bunların oluşmasında kırsal alan tanımlanmasındaki farklı yaklaşımlar ve turizm 

kalkınmasında farklı unsurlar etkili olmuştur. Tanımlara bakıldığında çiftlik turizmi ya 

tarım turizmi alt dalı ya da tarım turizmi olarak tanımlanmakta, tarım turizmi ise 

çoğunlukla kırsal alanlarda faaliyet dalının tarım olması nedeniyle bir çeşit kırsal turizm 

faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Çiftlik turizmi ve tarım turizmi genellikle kırsal 

turizmin küçük bir parçasını temsil etmektedir (Kan vd., 2012: 94-95).  
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Kırsal turizmin, ayrı ve sınırları belirgin bir turizm çeşidi olduğu konusunda 

tereddütler bulunmaktadır. Onun için günümüzde kırsal turizmle iç içe girmiş iki turizm 

türü vardır: Bunlar çiftlik turizmi ve tarım turizmidir. Hatta her ikisi de kırsallığı 

çağrıştırdığından, bu iki kavram kırsal turizm yerine de kullanılmaktadır (Ahipaşaoğlu 

ve Çeltek, 2006: 20). Lane (1994: 9)’e göre kırsal turizm, yalnızca çiftlik yönelimli 

(oryantasyonlu) bir turizm türü değildir. Çiftlik yönelimli (oryantasyonlu) tatilleri de 

bünyesinde bulundurmakla beraber, doğa turizminin gerektirdiği bazı özel ilgi alanlarını 

da içeren çok yönlü karmaşık bir faaliyettir. Yürüyüş, tırmanma, at binme, macera, spor, 

kano, sağlık, avcılık, olta balıkçılık, eğitsel, sanatsal, tarihsel ve bazı bölgelere yönelik 

etnik özellikli turizm gibi faaliyetleri içerir (Kösebalan, 1996: 146; Reichel vd., 2000: 

451-452; Pina and Delfa, 2005: 952). Kırsal turizm kapsamına dahil edilebilecek 

aktivitelerin çeşitliliği, kırsal turizm kapsamının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Temel 

olarak kırsal alan kapsamında değerlendirilen bölgelerde gerçekleştirilen turizm 

faaliyetlerinin kırsal turizm faaliyeti olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır (Uçar vd., 

2010: 6). 

Şekil 3: Kırsal Turizm Bileşenleri 

 

Kaynak: Soykan, F., (2006), Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim, II. Balıkesir Ulusal 

Turizm Kongresi, s. 73. 

 

Kırsal turizmi daha iyi anlayabilmek için onu oluşturan bileşenleri bilmek 

oldukça önemlidir. Bu bileşenler yukarıda Şekil 3’de de belirtildiği gibi şunlardır; kırsal 
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alanlar, kırsal miras, kırsal yaşam ve kırsal etkinliklerdir. Kırsal alanları içerisinde 

doğanın yapısını oluşturan dağlar, ovalar, göller, ormanlar ve manzaralar gibi eşsiz 

güzellikler oluşturur. Kırsal yaşamın içinde ise, yöreye has geleneksel el sanatları, yerel 

etkinlikler ve geleneksel yemekler ağır basmaktadır. Kırsal mirasın içinde, yörenin 

mimarisine uygun köy evleri, tarih öncesine ait kilise ve kalelerden vs. oluşmaktadır. 

Kırsal etkinliklerde ise, kırsal alanlarda yapılabilecek yürüyüşler, gezintiler, at binme, 

bisiklet turlarından oluşmaktadır. Şekil 3’de kırsal turizm bileşenleri verilmiştir. 

 

Kırsal turizminin kendine has bazı belirleyici özellikleri şunlardır (Roberts and 

Hall, 2003’den aktaran Uygur ve Akdu, 2009: 147; Lane, 1994: 14). 

 

 Birebir ilişkiyi kapsamaktadır. 
 
 Yerel halk, gelen turistlere yaşam tarzlarına, geleneklerine ve çeşitli 

aktivitelerine katılmalarına izin vermektedirler. 
 

 Kırsal turizm, yerel ailelerle bağlantılı bir şekilde yavaş ve organizeli olarak 
büyür. 

 
 Elde edilen gelirlerin büyük bir bölümü kırsal toplumlara fayda sağlamaktadır. 

 
 Kırsal çevre, ekonomik ve tarih gibi karmaşık modelleri temsil edecek birçok 

farklı türü vardır. 
 

2.4.  Kırsal Turizmin Özellikleri 
 

 Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre (WTTC-The World Travel and 

Tourism Council) bir turizm faaliyetinin kırsal turizm olarak kabul edilebilmesi için; 

faaliyetlerin kırsal alanda olması ve kırsal alandaki yeşil dokunun sürdürülebilirlik 

temelinde korunmuş olması gerekmektedir. Buna göre kırsal turizm bölgeye özgü çevre 

değerlerini önemseyen, sosyo-kültürel çeşitlilikleri yansıtan özelliklere sahip olmalıdır 

(Özçatalbaş, 2006’dan aktaran Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 70). 

 

 Günümüzde insanlar şehir ortamından uzaklaşmak ve daha az gelişmiş, sakin 

yerleri ziyaret etmek istemektedirler. Bu nedenle kırsal turizm çeşitli şekillerde imkan 
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sağlamaktadır. Kırsal turizm konaklama, işletmeler, yöre ve katılan turistler bakımından 

çeşitli özelliklere sahiptir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 77). 

 

Bu kısımda konaklama özellikleri, işletmelerin özellikleri ve turistlerin 

özellikleri ele alınacaktır.  

 

2.4.1.  Kırsal Turizmin Konaklama Özellikleri 
   

Kırsal turizmde konaklama, önemli bir konudur. Çünkü kırsal turizmi talep 

edenler, çoğunlukla ucuzu tercih eden, az-orta gelir grubundan kişiler olup, 

yetişkinlerden oluşmakta ve aile ile seyahat edenler ön plana gelmektedir. Diğer 

taraftan, lüks turizme katılanların da zaman zaman kırsal turizme ilgi duyduğu 

görülmektedir. O nedenle kırsal turizmi tercih eden turistler, geniş bir yelpazeye 

sahiptir. Ekonomik konaklama arayanlar ya da lüks ve konfor bekleyenler, çocuklu 

aileler veya yalnız gezenler, istekleri geniş olan yetişkinleri bir arada, aynı kırsal mekan 

içinde memnun etmek oldukça zordur (Soykan, 1999: 71; Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 

77). Başka bir ifadeyle, kırsal turizmde talep değişik kesimlerden gelmektedir. Bu 

kesimlerin karakteristik özellikleri birbirinden farklılıklar gösterdiğinden dolayı, 

konaklama türleri ile tüketicinin beklentileri arasındaki ilişki, konaklama türlerinin 

seçiminde önemli bir etken olmaktadır (Demircioğlu, 1993: 10). 

 

Kırsal konaklama, bir yandan geleneksel konutlarda, o kültürün adetlerine uygun 

otantik konaklama ve misafirperverlik beklenirken, öte yandan çağdaş konfor 

arayanların (telefon, tv, sıcak su, vb.) olması da arzu edilir. Bu yüzden kırsal 

yerleşimlerde eski ve geleneksel konaklama kalıpları bir kenara bırakılmış, onun yerine 

günümüz konaklama şekilleri kırsal çevrelere uygun hale getirilmiştir. Ancak şu da bir 

gerçektir ki; kırsal dünya hiçbir zaman otel endüstrisinin gelişmesine uygun değildir. 

Yıldızlı oteller kırsal turizme uygun düşmemektedir (Soykan, 1999: 71). 

 

Seyahatlerin günübirlik olması ya da konaklama süresinin kısa olması kırsal 

turizmin önemli özelliklerindendir. Konaklama genellikle bir haftayı geçmez (Maestro 

vd., 2007: 951). Bu hafta içerisinde yapılan aktiviteler turistik çekiciliği arttırmaktadır. 
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Örneğin, tarım, hayvancılık ve yerel el sanatlarını tanıtma, doğa yürüyüşleri, kültür 

gezileri, sportif etkinlikler, çeşitli kurslar, şenlik, panayır ve festivaller, çocuklar ve 

yaşlılar için düşünülmüş özel etkinlikler kırsal turizm kapsamında değerlendirilir. Bu 

etkinliklerin kısa süreli olması nedeniyle konaklamalar da kısa sürmektedir (Soykan, 

2001: 152-153). 

 

Yukarıda değinilen konaklama özelliklerinden dolayı, kırsal turizmde 

konaklama şu şekillerde yapılmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 78): 

 

 Köy ve çiftlik evlerinde 
 

 Çadır veya karavanda 
 
 Kırsal otel veya motellerde 

 
 Kırsal pansiyonlarda, kiralık evlerde 

 
 Kırsal tatil köylerinde 

 
 Akraba ve tanıdık yanında 

 

Köy veya çiftlik evleri: Genellikle bireysel ilişkilere önem veren, yöreyi ve 

insanı kültürel bağlamda tanıma amacı taşıyan turistlerin tercih ettikleri yerlerdir 

(Demircioğlu, 1993: 10). Kırsal turizmdeki evler genellikle, dağlık bölgelerde, çiftlik 

yakınlarında veya köylerde bulunur (Pina and Delfa, 2005: 952). 

 

Köy ve çiftlik evleri, kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş 

ve çiftlik üretimi ile turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse 

çalışma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak 

sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleridir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 71). 

 

Köy ve çiftlik evleri, yöresel, yöresel mimariye uygun olarak restore edilerek 

yenilenmekte, bazı ilaveler yapılarak, konaklamaya açılmaktadır. Odalar, köye özgü 

mobilyalar ve el işi ürünlerle donatılmakta, banyo, tuvalet ve mutfak belirli bir 

standarda sahip olmaktadır. Bu tip evler kendi arasında da şu kategorilere ayrılmaktadır 

(Soykan, 1999: 71): 
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 Özel mülkiyete ait köy evleri 
 

 Belediyeye ait köy evleri 
 
 Derneklere ait aile köy evleri 

 
 Oda pansiyonlar 

 

Köy evlerinin çok konforlu olanlarının yanında, köyler arası yollarda uzun 

yürüyüşlere katılanların gezi parkurları boyunca konaklayabilecekleri “kırsal 

barınaklar” diyebileceğimiz türden son derece basit donanımlara sahip olanlar da 

bulunmaktadır. Köy evlerinde verilen hizmetler, evlerin konforu, büyüklüğü ve 

işletilme şekline bağlı olarak değişmektedir. Evlerin hepsinde temel hizmet olan 

“geceleme” olanağı dışında yeme-içme ile ilgili restoran veya mutfak, okuma-dinlenme 

salonu ve bahçe yer almaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 79). 

 

Konuk evi: Kırsal alanda, köyde veya küçük bir kasaba da bulunan geniş 

kitlelere hizmet verebilen çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimiyle 

birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleri 

bulunmaktadır. Sauna, seminer odası ve boş zamanları geçirecek aktivitelerin 

bulunduğu evlerdir (Şerefoğlu, 2009: 78). Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve 

kültürel mirasının korunmasına önemli katkıları göz önünde bulundurularak, mevcut 

yapıların iyileştirilmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenlenmesi esas 

alınarak yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesinin oluşturulmasını ve turizmin gelişip 

genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan güvence altına alınması hedeflenerek 

çiftlikler kırsal bölgelerde kurulmuştur (Çolak, 2009: 54-55). 

 

Yayla evleri: Bakanlıkça geliştirilmesi uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut 

yayla evlerinin iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç 

düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı 

tiplerine göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az 

beş odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme alanı, dinlenme alanı, 

her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak 

düzenlemesi ile personel için soyunma yeri, duş ve tuvalet mahalli yapılır (Avcıkurt ve 

Köroğlu, 2008: 72). 
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Çadır ve karavanda konaklama: Çadır ve karavanda konaklama, diğer bir 

ifadeyle “kampçılık” en basit konaklama şeklidir. Açık hava, doğaya yakınlık ve 

özgürlük özlemi kampçılığın temel öğeleridir. Kampçıların büyük bölümü macera 

arayan, düşük ve orta gelirli müşteri kitlesinden oluşur (Soykan, 1999: 72). 

 

Kamping alanları genellikle doğal bir zenginliğin 40-80 km yarıçaplı çevresinde 

kurulur. Bu alanlarda otopark, su etkinlikleri (nehir, göl, gölet, yüzme havuzu vb.) 

yürüyüş ve bisiklet yolları, market ve süpermarketler, haberleşme kolaylıkları gibi 

olanaklar sağlanmış olmalıdır (Demircioğlu, 1993: 10). 

 

Kampçılık kırsal turizmle uyuşan bir konaklama şeklidir. Ancak günümüzde 

kamp ve karavan turizmi adı altında yeni bir turizm türü geliştiği için kırsal turizmdeki 

kamçılığı ayırt etmek gerekir. O yüzden köy veya çiftliklerin yakınlarında kurulan ve 

kırsal turizmle uyum sağlayan bu turizm türüne dahil edilirler. Sözgelimi çiftlik 

kampinglerinde çiftlik sahipleri, çiftliklerin çevresinde çadır ve karavanları kabul ederek 

onlara duş, tuvalet, lavabo gibi bazı temel hizmetler sunmaktadır (Ahipaşaoğlu ve 

Çeltek, 2006: 79). 

 

Kırsal ikinci evler, günümüzde kırsal boş alanlarda veya kırsal yerleşmelerin 

içinde hızla artmaktadır. Yaylalarda, dağlarda, göl kenarlarında veya şehirlerin 

yakınlarında yeni kır evleri kurulduğu gibi eski köy evleri ve çiftlik evleri de restore 

edilerek ikinci ev haline getirilmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 80). 

 

Kırsal evler: Konuklar için ayrı odalar sunulmakta olup, ücretlere genelde 

kahvaltı dahildir ve yerleşim yeri, yemek, faklı aktivite yapma seçeneklerini 

konuklarına sunmaktadır (Şerefoğlu, 2009: 78). Köy evlerinin bazılarında köy evlerinin 

bir iki odasını pansiyon şeklinde vermekte, bu sefer “aile pansiyonculuğu” 

gelişmektedir. Nitekim bu tarz konaklama çoğunlukla kırsal turizme yeni katılmış 

köylerde daha çok görülmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 80). 
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Kırsal turizmde akraba ve tanıdıkların yanında kalma, diğer turizm türlerine 

oranla daha fazla olmaktadır. Özellikle yerli turistlerin tatillerinde, akrabalarına ziyaret 

ön plana geçmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 80). 

 

Kendin pişir kendin ye evleri: Konukların sadece kullanabilecekleri ayrı bir ev, 

yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyonun olduğu evlerdir. 

 

Dağ evi: Kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden 

faydalanmak amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı 

otel nitelikleri taşıyan konaklama tesisleridir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 72). 

 

Şato: Festival, seminer ve konferanslar için odalar ve salonları olan, tercihli gece 

konaklama yerleri olan, sergiler, kutlamalar, karnavallar, danslar ve diğer aktiviteler 

şatolarda düzenlenmektedir (Şerefoğlu, 2009: 78). 

 

2.4.2.  Kırsal Turizme Katılan Turistlerin Özellikleri 
 

 Kırsal turizmin belli bir müşteri profili vardır. Yetişkin ve yaşlı ve aile turizmi 

de denilen kırsal turizm, çoğunlukla orta gelir düzeyine sahip kişilerin turizmidir. Çeşitli 

sportif etkinliklerin kırsal alanlarda giderek yaygınlık kazanması, gençlerin de doğrudan 

olmasa bile bu turizm türüne ilgi duymalarına yol açmaktadır. Hatta Avrupa’nın bazı 

ülkelerinde (İsviçre, Avusturya, Belçika vb.) yalnızca çocukların kabul edildiği 

“pedagojik çiftlikler” bulunmaktadır. Ülkemizde kırsal turizmin yaygınlaşmasıyla 

birlikte yeni tip turistlerin geleceği bilinmelidir (Soykan, 2003: 6). 

 

 Kırsal turizme katılan turist profiller katılımcıların yaşına ve katılış nedenine 

göre farklık göstermektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 87). Kırsal turizme katılan 

turist profilinin ortaya çıkarılması nedeniyle çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İşkoçya’da 

kırsal turizme katılanlar üzerinde yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkarılan kırsal 

turist profilleri şöyledir.  (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 87; Frochot, 2005: 340-341): 
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Aktivitelerden hoşlanan turistler: Bu turistlerin tercih ettikleri faaliyetler 

arasında değişik spor aktiviteleri, araba sürmek, ata binmek, bisiklet binmek, tırmanış 

ve olta balıkçığıdır. Bu gruptaki turistler çoğunlukla genç turistler olup (% 62’si 44 

yaşın altındadır) çok azı emeklidir. 

 

Dinlenmek için tercih eden turistler: Bu turistler genel olarak rahatlama ve 

dinlenme faaliyetleri ararlar. Bu turist profili genellikle tatillerini kısa tutarlar, fakat sık 

sık tatile çıkarlar. Yüksek oranda kampı düşük düzeyde ise, self servis konaklamayı 

tercih ederler.  

 

Gözlemek amacıyla gelen turistler: Bu tip turistler dinlenmenin yanı sıra açık 

alan faaliyetlerine ilgi duyarlar. Kısa yürüyüşlerden ve doğayla ilgilenmekten 

hoşlanırlar. Otelleri ve self-servis konaklamayı tercih ederler. Katılanların çoğunluğu 

yüksek gelirli ve çocuklu ailelerdir. 

 

Kırsal alanlara ilgi duyan turistler: Çoğunlukla tatilin kırsal boyutuyla 

ilgilenirler. Sınıflandırmanın içerisindeki en düşük gelirli olanlardır ve çoğunlukla 

emekli ve yaşlılardan oluşur. Tarihi alanları ziyaret ederler. 

 

Kırsal turizme katılanlar genellikle, kendi akrabalarıyla ikamet eden ve ziyaret 

edilen çekim yerinden çok fazla uzakta ikamet etmeyen ziyaretçilerdir. Katılanlar 

genellikle genç ve orta yaş mensubu, orta gelir grubundaki yüksek eğitimli ve 

profesyonel meslek sahipleridir (Molera, 2006’dan aktaran Çolak, 2009: 31). Bu kişileri 

buraya çeken nedenler genellikle doğal ortam, özgürlük duygusu, tarihi yerleri gezme, 

temiz hava, uzun yürüyüşler, çeşitli spor aktivitelerine katılma ve kentlerden uzaklaşma 

istekleridir (Frochot, 2005: 337). 

 

2.4.3.  Kırsal Turizmde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Özellikleri 
 

 Kırsal turizmde faaliyet gösteren işletmeler genelde, geleneksel karakterleri 

taşıyan küçük ölçekli aile işletmeleridir. İşletme sahipleri genellikle çiftçilikle uğraşan 
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yerel halktan oluşmaktadır (Mason and Cheyne, 2000: 395; Getz and Carlsen, 2000: 

550). 

 

 Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm işletmeleri çok çeşitlilik arz etmektedir. 

Wen-Ching Hong’a göre kırsal turizm işletmeleri şunlardır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 

2006: 81): 

 

Gezi çiftlikleri: Tarım üretimi, üretim deneyimi ve hayvancılığa dayalı 

aktiviteleri vurgular. Gelen ziyaretçi sayılarının düşük olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Şehirli çiftlikler: Şehirde yaşayan kişilerin çiftlikleridir. Buraları çoğunlukla 

hafta sonları veya tatillerde kullanırlar. Bu tür çiftliklerde yapılan faaliyetler genellikle 

çevreyi koruyan metotları içerir. 

 

Eğitim çiftlikleri: Tarımsal üretim, çiftlik hayatı, kırsal kültür deneyimi sunan 

çiftliklerdir. Bu tür çiftliklerde aktivitelerin güvenliğine dikkat edilmelidir. 

 

Sağlık çiftlikleri: Sağlık çiftlikleri sadece şehirde yaşayanlara yöneliktir. Bu tür 

çiftliklerde ana çekicilik doğal alanlar ve çiftliklerde konaklamadır. 

 

2.5.  Kırsal Turizmin Önemi 
 

 Dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

turistik arz kaynaklarının kırsal turizm amaçlı kullanılmasıyla kırsal alanların 

ekonomilerinin güçlendirilmesine yönelik çabalar hız kazanmaktadır. Kırsal turizm 

alanında elde edilen önemli başarılar kırsal alanların gelişmesine tarım sektörünün 

yanında kırsal turizminde bir alternatif olarak görülmesini sağlamaktadır. Kırsal 

turizmin önemini maddeler halindeki aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür (Uçar 

vd., 2010: 7-9): 

 

 Kırsal alanlarda, kırsal turizme bağlı olarak ürünlere olan talep artmaktadır, talep 
artış üretimi arttırmakta ve bunun sonucunda ürün gerçek değerini 
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bulabilmektedir. Böylece gerçek değeriyle satılan ürünler sayesinde yöredeki 
üreticinin gelir seviyesi de artmaktadır. 
 

 Kırsal turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede turizme doğrudan ve dolaylı mal 
ve hizmet üreten diğer sektörlerle de koordinasyon kurulabilmektir. 

 
 Kırsal turizm sayesinde kırsal alanlar da istihdam, ek gelir, kişisel gelir, yaşam 

düzeyi ve kamu gelirleri olumlu yönde etkilemektedir. 
 
 Kırsal alanlardaki turistik değerler kırsal turizm sayesinde etkin biçimde 

kullanılabilmektedir. 
 
 Kırsal turizm ile daha düşük maliyetli ve daha hoş vakit geçirici tatil olanağı 

yaratılmaktadır. Böylelikle alım gücü düşük olan kesimlerin de turizme 
katılması sağlanmaktadır.  

 
 Kırsal turizmin gelişmesi ve yörede oturanların kırsal turizmden gelir elde 

etmeleri sonucunda kırdan kente doğru olan göç engellenmektedir. 
 
 Kırsal turizm kırsal alanlardaki nüfusu harekete geçirmekte ve bilinçli bir 

şekilde örgütlenmesi sağlanmaktadır. Böylelikle kırsal alanlarda turizmin 
bilinmesi ve gelişmesi sağlanabilmektedir. 

 
 Kırsal turizm kırsal alanlardaki alt yapı yetersizliğini de zamanla (yani turizm 

talebin artış hızına bağlı olarak) gidermektedir. 
 
 Kırsal turizm iç turizmi canlandırmaktadır. 

 
 Doğal ve yapısal kaynakların korunması, yeniden, yapılandırılması ve 

güçlendirilmesine yardımcı olur.  
 
 Yerel insanlara ekonomik açıdan doğrudan katkısı olmayacak yapıtlar için 

piyasa ve ekonomik değer oluşturur. Gelecek nesiller için koruma amaçlı gelir 
oluşturur.  

 
 Kırsal alanlardaki turizm arz kaynaklarına bağlı olarak yöreye olan turizm 

talebinin artması sonucunda çok amaçlı aktivitelerin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bunun sonucunda turizmin doyum noktasına geldiği ve bu nedenle 
dinlendiricilik özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş olan geleneksel tatil 
istasyonlarının yükünü hafifletmekedir. 

 
 Kırsal kesimde yaşayan çiftçiler, turizm sayesinde gelir seviyelerini arttırmakta, 

bunun sonucunda kır-kent arasındaki gelir farklılığı zamanla azalmaktadır. 
 
 Kırsal turizm bir yanda turistlerin mekan içinde yoğunlaşmasından kaynaklanan 

ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların giderilmesinde, bir yandan da turizmi 
geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmakla kırsal yörelerin 
dinlendirici özelliğinden yaralanmaya olanak sağlamaktadır. 
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2.6.  Kırsal Turizm Aktiviteleri 
 

Kırsal alanlarda yapılan aktiviteler, yürüyüş, piknik, balık tutmak, botla gezinti, 

ata binme, orienteering, yamaç paraşütü, macera turizmi, bisiklete binme, off-road araba 

sürüşü, rüzgar sörfü, jet bot kullanma, köy ve kasabalarda alışveriş gibi aktivitelerdir 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 15). Kırsal turizm aktiviteleri daha çok doğaya yönelik 

sporları içermektedir. Spor aktiviteleri içerisinde, kayak, golf, dağcılık, avcılık, atıcılık, 

balıkçılık, yelken, futbol ve voleybolun öne çıktığı söylenebilir (Soykan, 1999: 73). 

 

Bütün bu etkinliklerin kırsal turizmde yapılabilmesi, örgütlenmeyi gerekli kılar 

ve kusursuz bir organizasyonu gerektirir.  

 

Kırsal turizm, kırsal alanlarda ve kırsal yerleşmelerle iç içe olan bir turizm türü 

olarak, kentsel yerleşmelerde gerçekleşen şehir turizminden birçok yönden 

ayrılmaktadır.  

 

Tablo 9: Kırsal Tatil Aktiviteleri ve Şehir Tabanlı Tatil Aktivitelerinin 

Karşılaştırılması 
 

Kırsal Tabanlı Tatiller Kırsal ya da Şehir Tabanlı 
Tatiller 

Şehir Tabanlı Tatiller 

 Yürüyüş 
 Tırmanış 
 Macera tatilleri 
 Çim kayağı 
 Kuş gözlemciliği 
 Kano-rafting 
 Avcılık 
 At binme 
 Kır manzarası izleme 
 Köy, kasaba turları 
 Küçük ölçekli 

konferanslar 
 Festivaller 
 Nehir, göl balıkçılığı 
 Orienteering 
 Kırsal alan gerektiren 

rahatlama tatilleri 
 Küçük ölçekli 

konferanslar 

 Yüzme 
 Deniz tatilleri 
 Çim kayağı 
 Golf 
 Gurme turları 
 Kültür turları 
 Doğal varlıkları koruma 

tatilleri 
 Deniz balıkçılığı 
 Küçük ve orta ölçekli 

konferanslar 
 Kampçılık 
 El sanatları 
 Kültürel festivaller 
 Eğitim amaçlı tatiller 

 Resort tatilleri 
 Uluslararası spor 

yarışmaları 
 Şehir turları 
 Alışveriş turları 
 Deniz tatilleri 
 Çim kayağı 
 Kültür mirasına yönelik 

turlar 
 Hayvanat bahçesi 
 Sağlık merkezleri 
 Endüstriyel turizm 
 Kumar, eğlence tatilleri 
 Büyük konferanslar 

 
Kaynak: OECD, (1994), Tourism Strategies and Rural Development, Paris, ss. 16-17. 
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Tablo 9’da şehir turizmi ile kırsal turizm alanları arasındaki tatil aktiviteleri üç 

gruba ayrılarak verilmiştir. Tatilini kırlarda ve şehirlerde geçirenlerin katıldıkları 

aktiviteler farklı olduğu gibi bunların bir kısmı hem kırlarda hem de şehirlerde 

yapılabilmektedir. Yüzme, deniz tatilleri, çim kayağı, golf, gurme turları, kültür turları, 

doğal varlıkları koruma tatilleri, deniz balıkçılığı, küçük ve orta ölçekli konferanslar, 

kampçılık, el sanatları, kültürel festivaller, eğitim amaçlı tatiller hem kırsal hem de 

kentsel tabanlı turizm türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer 

turizm türleriyle de son derece kolay uyum sağlayabilen bir turizm türüdür (Karakaş, 

2012: 6). 

 

Tablo 10: Şehir Turizmi (Kitle Turizmi) ve Kırsal Turizmin Karşılaştırılması 
 

Şehir Turizmi Kırsal Turizm 
 10.000’den fazla yerleşme 
 Kalabalık nüfus 
 Yapılaşmış çevre 
 Yoğun kapalı alan aktivitesi 
 Yoğun yapılaşma 
 Eğlence ağırlıklı 
 Büyük tesisler 
 Tatil süresi uzun 
 Çiftlik, ormanlık gerektirmez 
 Şehir turizmi kendi kendini destekler 
 Büyük tesisler 
 Turizmde çalışanlar çalıştıkları bölgeden 

uzakta yaşayabilir 
 Turist sayısı fazladır 
 Turist ilişkileri anonimdir 
 Modern binalar fazladır 
 Ülkeye özgü mimari yapı vardır 
 Kitlesel pazarlama vardır 
 Kozmopolit atmosfer vardır 
 Mevsimsel faktörlerden nadiren etkilenir 
 Profesyonel yönetim kadrosu 

 10.000’den az yerleşme 
 Seyrek nüfus 
 Doğal çevre 
 Yoğun açık alan aktivitesi 
 Az yapılaşma 
 Bireysel aktiviteler yoğundur 
 Küçük tesisler 
 Çiftlik, orman gerektirir 
 Yerel sahipli işletmeler 
 Kırsal turizm diğer aktiviteleri destekler 
 Turizmde çalışanlar genellikle çalıştıkları 

bölgede yaşarlar 
 Tatil süreleri kısa 
 Genellikle mevsimsel faktörlerden 

etkilenir 
 Yöreye özgü mimari yapı 
 Az sayıda turist vardır 
 Turist ilişkileri bireyseldir 
 Amatör yönetim anlayışı 
 Etik gelişme sınırlıdır 
 Yerel atmosfer vardır 

 

Kaynak: OECD, (1994), Tourism Strategies and Rural Development, Paris, ss. 14-15. 

 

Tablo 10’da şehir turizmi ile kırsal turizmin karşılaştırılması verilmiştir. Şehir 

turizmi içerisinde tatil süreleri genellikle birkaç haftalık sürmesine karşın, kırsal 

turizmde ise, bu süre birkaç gün sürmektedir. Şehir turizminde gruplar halinde 
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aktiviteler çoğunlukta olmasına karşın, kırsal turizmde ise, bireysel aktiviteler ön plana 

çıkmaktadır. Şehir turizminde büyük işletmeler ön planda olmasına karşın, kırsal turizm 

de ise, küçük işletmeler yoğunluktadır. Şehir turizmi profesyonel bir ekip tarafından yön 

verilirken, kırsal turizm de amatör bir yönetim anlayışı ön plandadır.  

 

2.7.  Kırsal Turizmin Gelişme Nedenleri 
 

Kırsal turizm, geleneksel tarım ve sanayi sektörlerinin azalma olduğu yerlerdeki 

toplumlara yeniden hayat veren bir sektör konumunda olduğu için, Avrupa’da kırsal 

alanların kalkınmasında alternatif bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Avrupa ve 

Amerika’da bazı bölgelerdeki kırsal yerleşimler, hayatta kalabilmek için, tarımın yerine 

geçebilecek faaliyetleri araştırma yoluna giderek turizmi bir çıkar yolu olarak görmekte 

ve refahın metropolitan alanlardan daha yoksul durumdaki kırsal toplumlara doğru 

coğrafi olarak yeniden yayılabileceğini düşünmektedirler (Kiper, 2006: 50). 

 

Kırsal turizmin gelişiminde kent kökenli organize çevre turları, amatör 

gezginler, gezi ile ilgili kitap, dergi ve gazeteler, kırsal alanlarda çekilen filmler ve 

televizyon dizileri büyük rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra, yerel halkın turizme 

karşı tutumları, isteği ve teşvik edilmesi de kırsal turizmin gelişmesini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008: 69). 

 

Kırsal turizmin gelişmesi turizmde gerçekleşen bir takım rastlantısal gelişmelere 

bağlı değildir. Kırsal turizminin gelişmesi uzun bir süreci kapsamaktadır. Turizmin 

gelişmesinde her ne kadar gelirin artmasına paralel olarak boş zamanın artmasına bağlı 

ise de kırsal turizmin gelişmesinde bu faktörlerin yanı sıra eğitimle birlikte kültür 

düzeylerinin artması, çevreye olan duyarlığın ve çevre bilincinin artması, sağlıklı yaşam 

bilinci, organik gıdalara olan ilginin artması, doğayla iç içe olma isteği, sessizlik ve 

sükunet arayışı, macera tutkusu, teknolojinin gelişmesine paralel olarak reklam ve 

tanıtımın artması, kırsal örgütlerin kurulması ve deniz-kum-güneş üçgenindeki kıyı 

turizminden kurtulma isteği gibi faktörler yer almaktadır (Uçar vd., 2010: 15). Şekil 

4’de kırsal turizmin gelişim süreci gösterilmektedir. 
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Şekil 4: Kırsal Turizm Gelişim Süreci 

 
 

Kaynak: Woodruff, (1997)’den aktaran Kiper, T., (2006), “Safranbolu Yörükköyü Perzaj Potansiyelinin 

Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen 

Bilimler Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara, s. 49. 

 

Kırsal turizmin gelişimini etkileyen çeşitli etkenleri şöyle sıralayabiliriz (OECD, 

1994; Maviş, 1994; Soykan, 1999; Soykan, 2000; Fleischer and Felsenstein, 2000; 

Sharpley, 2002; Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006; Akat, 2008; Uçar vd., 2010; Uçar, 2010; 

Kahraman ve Türkay, 2012; Ayaz, 2012): 
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Kişilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi: Savaşlardan sonra, ücretsiz eğitimin 

artması, eğitimli nüfusun genel nüfus içindeki payını arttırmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda eğitimin artmasıyla, özel ilgi turizmine olan talebin arttığı görülmüştür 

(OECD, 1994: 20). Kişilerin eğitim düzeylerinin artması turizmi geliştiren bir unsurdur 

olmasının yanı sıra, kişilerin eğitim düzeylerinin yükselmesi merak duygusunu ve 

kültürel eserleri tanıma isteğini arttırır. Ayrıca, şehir hayatının yarattığı stresin sağlıkları 

üzerinde etkilerinin farkında olan eğitimli bireyler kırsal turizm faaliyetinden daha fazla 

yararlanma eğilimindedirler (Uçar vd., 2010: 17). 

 

Kültüre duyulan ilginin artması: Son 20 yıldır insan yapımı ve doğal kültüre 

yönelik ilgi artış göstermiştir. Bu artışın nedenleri, gelecek korkusu, kökensizlik 

korkusu, iyi eğitim, keşfetme zamanının artması ve mirasın iyi korunmasıdır (OECD, 

1994: 20). İnsanlar özellikle doğal ve kültürel zenginlikleri incelemek, görmek ve bilgi 

sahibi olmak isterler. Özellikle farklı kültürel özellikler taşıyan insanların hayat 

tarzlarını gözleme ve ortak zaman paylaşımı isteği tek kimlikli kültürlerden sıkılan 

insanların kırsal turizm faaliyetine katılmalarındaki temel motivasyonlardan biridir 

(Uçar vd., 2010: 17). 

 

Boş zamanın artması: Turizm talebini etkileyen faktörler içinde boş zaman 

gelirlerden sonraki en önemli faktördür. Bu faktör genel olarak turizm talebinde olduğu 

gibi; kırsal turizm talebi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Sanayileşmeyle 

birlikte emek gücü terk edilmiş veya azalmıştır. Bunun sonucu olarak eğlenme, sosyal 

ve rekreaktif faaliyetlerde bulunma isteği, esnek çalışma sistemi, zorunlu izinler, 

gelirlerin artması ve yaşam süresinin uzaması kırsal turizme olan talebi arttırmıştır 

(Uçar, 2010: 21; Uçar vd., 2010: 17). 

 

Ulaşım ve iletişimin gelişmesi: Yer değiştirme, turizmin temelinde yer alan 

faktörlerden biridir. Seyahat kavramının oluşması için bir yer değiştirme hareketinin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Ulaşımdan bahsedebilmek için yer değiştirme hareketinin 

olması gerekmektedir. Ulaşımla bir ülkenin turistlik bölgelerinin kolayca ziyaret 

edilmesini sağlanır (Maviş, 1994: 25). Ulaşım ve iletişim gelişmesi uluslararası turizmin 

gelişmesine katkıda bulunmuştur. Jet uçaklar, hızlı trenler, otobanlar, otomatik telefon 
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sistemleri, faks makineleri gibi teknolojik gelişmeler turizmi ve kırsal turizmi olumlu 

yönde etkileyerek gelişimini hızlandırmıştır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 25). 

 

Sağlıklı olma bilincinin artması ve sağlıklı yaşam: Sağlıklı yaşam bilinci aktif 

rekreasyonlarda önemli bir rol oynar. Spor ve eksersiz sağlıklı yaşam stratejilerinin ana 

faktörleridir. Kırsal alanlar, yürüyüş, bisiklete binme, orienteering, kayak ve tırmanış 

gibi faaliyetler için uygun yerlerdir. Kırsal alanlar, temiz havasıyla sağlıklı alanlar 

olmasına karşılık güneş, deniz, kum üçlüsünü içeren resort tatilleri ciddi sağlık riskleri 

içerir (OECD, 1994: 21). Kırsal alanlardaki sanayileşmenin az olması nedeniyle hava 

kirliliği de yoktur. Bundan dolayı kırsal alanlar sağlıklı yaşam ve temiz havayı tercih 

eden turistler için cazip bir alternatif hale gelmektedir. Bu alanlarda bulunan şifalı sular 

ve kaplıcalardan tedavi amaçlı yararlanılmaktadır (Uçar vd., 2010: 18). 

 

Uygun ortam sağlaması: Kırsal turizm olayı içinde seyahat eden turistler belli 

amaçlar için bu turizme katılmaktadırlar. Kırsal tatillerin moda haline gelmesinin 

nedenleri, kırsal alanların coğrafik yapısı ve ikliminin iyi olmasıdır. Teknolojik 

gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Büyük kentlerde oturan insanlar, şehrin 

hızlı temposundan, stresinden uzaklaşmak istemekte ve huzuru sakin ortamlarda 

aramaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı kırsal alanlar popüler olmaya başlamıştır 

(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 25-26). 

 

Yöresel yemeklere olan ilgi: Kırsal alanlarda yöreye özgü yemekler ve yöresel 

gıdalar önemli bir yer teşkil etmektedir. Yöre halkının günlük olarak pişirdiği yemekler 

veya mevsimsel olarak yaptığı yiyecekler bölgeye yabancısı olan kişilerde merak ve 

tatma duygusu uyandırmaktadır. Kırsal alanlarda turizm aktivitelerine katılan kişiler 

otantik yemekleri pişirme, yöresel yiyecekleri ve organik gıdaları tatma, toplama 

olanaklarına sahiptirler. Ülkemizde Van kahvaltısı yapmak için Van’a (Uçar vd., 2010: 

18) kebap için Antep’e, künefe için Hatay’a  gidilmesi gibi. Son yıllarda ise, organik 

ürünlere olan ilginin artması, sağlıklı yaşam felsefesi kırsal alanlara ve bu alanların 

kültürüne olan ilgili arttırmıştır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 23). 
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Bağımsızlık ve bireysellik duygusunun gelişmesi: Bağımsızlık ve bireysellik 

duygusuturizm talebini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Kırsal turizm küçük 

ölçekli ve doğayı içeren yapısıyla bu kavramlar için uygun bulunmaktadır. Kırsal 

alanlarda turistler kendilerini daha yalnız ve özgür hissetmektedirler. 

 

Ekolojik yaşam bilincinin artması: Üst gelir grupları ve çok geniş bir kitle 

olarak orta sınıf tüketici ekolojik yaşam bilincine dayanan turizm talebinde 

bulunmaktadırlar. Bu tür turizm aktivitelerin desteklenmesiyle özellikle kırsal alanların 

kalkınması konusunda fırsatlar oluşmaktadır. Kişilerdeki ekolojik yaşam bilincinin 

artması sonucunda doğaya olan saygı artmaktadır. Ekolojik turizm, turist açısından en 

üst bir deneyim sağlarken yerel halka da ekonomik getiri sağlar (Kahraman ve Türkay, 

2012: 45-46). 

 

Beslenme giderleri: Kırsal turizme olan talebin bir nedeni de, kırsal alanlarda 

yetişen temel üretim mallarının yöre halkından daha ucuza satın alınmasıdır. Buralarda 

üretilen tüketim mallarının doğrudan üreticiden daha düşük bir fiyattan satın 

alabilmektedir (Uçar vd., 2010: 19). 

 

Yaşlı ama aktif nüfus sayısın artması: Özellikle OECD ülkelerinde yaşlı fakat 

ekonomik olarak güçlü ve aktif insanların sayısı oldukça fazladır. Yetmiş yaş ve 

üzerindeki aktif emeklilerin günümüzde artık turizm faaliyetlerinde yer alması olağan 

hale gelmiştir. Bu kesim kırsal turizmi olumlu yönde etkilemektedir. Zaman ve maddi 

olanak açısından herhangi bir engeli olmayan bu nüfus sayfiye yerlerden çok kırsal 

alanlar tercih etmektedir. Bu kesim için sakin ve huzurlu ortam, temiz hava, sosyal-

doğal aktiviteler yapabilecekleri alanlar ve uygun koşullar gereklidir (OECD, 1994: 22). 

Özellikle mevsim dışı turizm olanakları ve fiyat bakımından daha uygun olması kırsal 

turizmin yaşlı ama aktif bireyler için daha ilgi çekici hale getirmiştir. Bu insanlar için bu 

tür turizminin amacı, yenilik, keşfetme ve rahatlık gereksinmeleridir (Akat, 2008: 24). 

 

Kırsal acenteler: Kırsal turizmin gelişmesini hızlandıran diğer bir olay da son 

dönemlerde kırsal turizme yönelen acentelerin artmasıdır. Bu acenteler tarım kültürü, 

doğa, elsanatları, hayvancılık, av turizmi gibi konularla ilgilidir. Seyahat acenteleri 
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kırsal turizm ile ilgili çeşitli projelere destek verirler ve özel kuruluşlara yardımcı 

olmaktadırlar. Son yıllarda kırsal alanlarda kırsal acenta sayısındaki artış sayesinde 

kırsal turizme olan talep de artmaktadır  (Uçar vd., 2010: 20). 

  

Kırsal kökenlik: Büyük şehirlerde veya kentlerde yaşanlarının bir kısmının kır 

kökenli oluşu nedeniyle artan boş zaman ve gelire bağlı olarak belirli dönemlerde 

düzenli ve sürekli olarak geçmişteki yaşam biçimlerine araştırmak ve geçmişle bağlarını 

güçlendirmek için aynı yerleri ziyaret etmek istemektedirler (Uçar vd., 2010: 20). Kırsal 

turizm, kentleşmiş ve sanayileşmiş toplumlarda kırlara dönme eğilimindeki kent 

insanını dinlendirme ve canlandırma gibi bir görev üstlenmiştir (Soykan, 2000: 21). 

 

Turizm talebin gelişmesi: Turizme düzenli olarak katılan turistler ürün servis 

kalitesinde belli bir standart aramaktadırlar, bunun yanında deniz ve eğlence turizminde 

yeterli doygunluğa ulaşmış turistler farklı arayışlara yönelmektedirler. Turizm talebi 

özel ilgi turları, macera turizmi, doğayla baş başa kalma gibi daha alternatif konulara 

yönelmiştir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 28). 

 

Çevresel kirlilik: Turizm talebini olumlu etkileyen en önemli faktörlerden bir 

tanesi de temiz bir çevredir. Deniz kıyılarının aşırı kullanımı sonucunda kirlenmesi, 

betonlaşması ve doğallıklarını yitirmesi gibi nedenler insanları kırlara itmektedir. 

Kırların kirlenmemiş, bozulmamış ve otantikliği sayesinde turistleri kırsal alanlara 

çekmektedir. Ancak son yıllarda turizm talebin artması ve mevsimsel oluşu ve turistik 

arzın da fazla bir esnek yapıya sahip olmaması, turistik bölgelerde çevre sorunlara yol 

açmaktadır (Soykan, 1999: 69). Özellikle de ozon tabakasının azaldığı bir dünyada 

deniz, kum, güneş turizmi ile ilişkilendirilen sağlık kaygıları ve kentlerin artık güvenli 

olmadığı yönündeki algılar, kırsal turizme olan talebi artırmıştır (Ayaz, 2012: 48). 

 

Kırsal turizmin bir kalkınma aracı olarak görülmesi: Kırsal turizm, ekonomik 

ve sosyal kalkınmanın bir aracı olarak kabul edilmektedir. Özellikle, kırsal alanlar için 

ek gelir ve istihdam yaratmakta ve az gelişmiş alanların geliştirilmesinde bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Fleischer and Felsenstein, 2000: 1007; Sharpley, 2002: 233). 
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Akrabalık ilişkileri: Büyük kentlerde oturanların büyük bir kısmının köy kökenli 

oluşu sebebiyle belirli dönemlerde kırsal yörelerde yaşan akrabalarla akrabalık bağlarını 

güçlendirmek için bayramlarda, düğünlerde ve yöreye özgü özel günlerde kırsal yöreyi 

ziyaret etmeleri gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Uçar vd., 2010: 21). 

  

Kırsal turizminin hızlı gelişimi: Küreselleşme ve değişen sosyal, teknolojik, 

ekonomik koşullar tüketim kalıplarını önemli ölçüde değişikliğe uğratmaktadır. Buna 

bağlı olarak turizm talebinde de, her geçen gün, alışılmışın dışında bir değişiklik 

kendini hissettirmektedir. Bu değişiklik kitle turizmi ürünlerinden özel bir ilgi turizme 

doğru olmaktadır. Turizm talebindeki bu değişim arz boyutunda da değişiklik 

yaratmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 29). Arz değişikliği yörenin sahip olduğu 

doğal, tarihi ve kültürel değerlerin varlıklarıyla doğru orantılıdır. Buradaki kırsal turizm 

arz kaynaklarının çeşitliğine bağlı olarak gelişmektedir (Uçar vd., 2010: 21). 

 

2.8.  Kırsal Turizm Etkinlikleri 
 

Kırsal alanlarda kırsal turizme bağlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin bir 

kısmı spora dayalı olup, diğerleri animasyonel veya gerçek yaşamla olan etkinliklerdir. 

Bu etkinlikler; açık hava veya kapalı mekanlarda, pasif ya da aktif katılarak yapılmakta 

olup; çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılara yönelik özel düzenlemelere de 

gidilmektedir. Kırsal turizmde uygulanan başlıca etkinlikler şunlardır (Soykan, 1999: 

72-73; Kiper, 2006: 33): 

 

 Tarımsal çiftlik veya köylerde; tarıma ve hayvancılığa dayalı etkinlikler (meyve, 
sebze, çiçek vb. ürünlerin toplanması, hayvan besleme, peynir veya yoğurt 
yapma, yün işleme). Turistler, bu etkinlikleri izlemekte ya da bizzat 
katılmaktadırlar. 
 

 Yerel el sanatlarıyla ilgili uygulamalar (dokumacılık, dikiş-nakış-örgü işleri, 
seramik, bakır, demir, ağaç, cam işleri). 

 
 Müze (doğa tarihi, arkeoloji, etnografi…), ören yeri, anıt, gibi tarihsel- kültürel 

yerleri gezme. 
 
 Milli park, doğal anıt, hayvanat bahçesi, ilginç oluşumlar. 
 



102 
 

 Yürüyüş, atlı veya bisiklet ile yakın çevre turları. 
 
 Piknik. 

 
 Sportif etkinlikler. 

 
 Hobi etkinlikleri (fotoğraf çekme, resim yapma, koleksiyon…). 

 
 Animasyon gösterileri (köy düğünü, halk dansları…). 

 
 Çeşitli kurslar (geleneksel el sanatları, yemek, spor, müzik, halk dansı, yerel 

üretim teknikleri, şifalı doğal bitkiler, turizm-çevre-koruma…). 
 
 Bilimsel inceleme, gözlem ve araştırmalar. 

 
 Yarışmalar (sportif, kültürel). 

 
 Fuar, şenlik, özel kutlama günleri, panayır, festival, eğlence, konser vb. 

 
 Okuma salonlarında kitap, dergi, gazete gibi şeyleri okuma. 

 
 Çay bahçesi, kafe vb. yerlerde buluşama, sohbet etme. 

 
 Güneşlenme. 

 
 Manzara seyretme. 

 
 Çocuklar veya yaşlılar için düşünülmüş özel etkinlikler. 

 

2.9.  Kırsal Turizmde Talep ve Arz 
 

Bu bölümde turizm piyasasını oluşturan iki önemli unsurlardan kırsal turizm arzı 

ve kırsal turizm talebi üzerinde durulacaktır. Kırsal turizm talep ve arzı ayrıntılı bir 

biçimde aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.9.1. Kırsal Turizm Talebi 
 

Genel bir tanımla turizm talebi, turist gönderen bir merkezden turist çeken bir 

merkeze yönelik olan akımdır. Bir başka tanıma göre ise, “turistik gezi yapma 

arzusunda bulunan ve bu arzusunu gerçekleştirebilecek gelire sahip olan insanların 

miktarına” turizm talebi denilmektedir (Bahar ve Kozak, 2010: 109). Diğer bir tanımda 
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ise, “turistin belli bir fiyat seviyesi ya da döviz kuru dahilinde elde etmek istediği ve 

fiilen elde etmeyi kabul ettiği turizm ürünü ile hizmetin bütünüdür” (Olalı ve Timur, 

1988: 195). Turizm talebinin artmasında etki eden faktörlerin başında ekonomik 

faktörler, irrasyonel (ekonomi dışı) faktörler, sosyal faktörler, politik faktörler ve 

psikolojik faktörler gelmektedir (Uçar vd., 2010: 9). 

 

Kırsal turizmin talep cephesinde doğa ve çevre değerlerine ek olarak yerel 

kültürle tanışmak isteyen bir tüketici kitlesi bulunmaktadır. Yöresel alışkanlık, tutum, 

davranış ve ilişkilerle tanışmak bu tüketici grubunun beklentileri arasında yer 

almaktadır (Morgül, 2006: 62). 

 

İnsanları kırsal turizme iten nedenler (ekonomik, toplumsal, kişisel) olduğu gibi, 

kırların sahip olduğu bazı kaynaklar, insanları buraya çekmektedir. Bu iki etken, aslında 

birbirini tamamlamakta, ancak kişilere göre biri diğerine göre ağır basabilmektedir 

(Soykan, 1999: 69). 

 

Kırsal turizm talebi daha çok büyük şehirlerde veya kentlerde yaşayan emekliler, 

orta gelir düzeyine sahip aileler, macera peşinde koşanlar, doğayı, uzun yürüyüşleri, 

bisikleti binmeyi ve vahşi yaşamı sevenler, sağlıklı yaşama arzusunda olanlar ve nostalji 

yaşamak isteyenler tarafından oluşturulmaktadır (Uçar vd., 2010: 9). 

 

Kırsal bölgelerin gelişiminde önemli bir gelişim aracı olarak görülen kırsal 

turizm, kitle turizmi tarafından istismar edilen bölge içi yerellikler (huzur, doğa, yerel 

gelenekler) ile ilişki kurmasıyla öne çıkan bir turizm çeşidi olarak değişen turist 

tercihlere olanak sağlayabilecek önemli bir araç olarak görülebilir. Gelişen süreç 

içerisinde kırsal turizm; çiftlik, doğa, macera, spor, sağlık, eğitim ve sanat ile ilişkili 

faaliyet ve ilgileri de kapsadığı öne sürülmüştür (Ayaz, 2012: 12). 
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Şekil 5: Kırsal Turizm Talep Faktörleri 
 

 
 

Kaynak: California Travel and Tourism Commission, (2007)’den uyarlayan; Ayaz, N., (2012), “Kırsal 

Turizm ve Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara, 

s. 15. 

 

Kaliforniya Seyahat ve Turizm Komisyonu (California Travel and Tourism 

Commission), kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilecek talep faktörlerini; açık 

hava etkinlikleri, festivaller, tarım turizmi, ekolojik meraklar, doğal manzaralar, küçük 

köy atmosferi ve milli parklarla ilişkilendirmiştir. Kırsal talep faktörlerini Şekil 5’de 

gösterilen biçimde resmetmiştir (Ayaz, 2012: 15). 

 

Yukarıdakideğişkenlere bağlı olarak kırsal turizm talebini etkileyen faktörler şu 

şekilde sıralanabilmektedir (Soykan, 1999: 69; OECD, 1994: 20-22; Ahipaşaoğlu ve 

Çeltek, 2006: 22): 

 

 Yeni tatil anlayışlarının ortaya çıkmasıyla beklentilerin değişmesi ve bu 
anlayışın toplumlara mal edilmesi, 
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 Kentsel yaşamın giderek daha stresli, baskıcı ve sınırlayıcı, kurallarla dolu 
olması, 

 
 Deniz kıyılarının aşırı kullanımı sonucunda kirlenmesi, betonlaşması ve 

kentlerden farkının kalmaması, kıyılarda kalabalık ve gürültünün dinlenmeye 
olanak vermemesi, denize girme sezonunun bazı yerlerde 2-3 ayla sınırlanması, 
yüksek talep nedeniyle her türlü fiyatların çok abartılı olması ve çok harcamanın 
gerekmesi, 

 
 Kentsel nüfusun % 80-90’lara varan ülkelerde, kentlerden kırlara dönme 

eğilimlerinin artması, 
 
 Kentlerde yaşayan insanların bir kısmının kır kökenli oluşu nedeniyle, düzenli 

ve sürekli olarak aynı yerlere ziyaretlerin yapılması, 
 
 Tatillerinde turizme katılmayı isteyen az ve orta gelirli kesimin, başta yer ve 

konaklama tesisi seçimiyle ilgili harcamalarında ekonomikliği ön planda tutmak 
zorunda olmaları nedeniyle, kırsal turizmin onlara hitap etmesi, 

 
 Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde hem kentsel nüfusun yüzdesinin fazlalığı hem de 

orta ve yaşlı nüfusun çoğunluğu teşkil etmesi, turizme hazır bir kitle yarattığı 
gibi, bu insanların büyük bir kısmının havası temiz, kalabalık olmayan ortamları 
seçmesi ve ayrıca bazı hastalıkların tedavisi nedeniyle kırların tercih edilmesi, 

 
 Yoğun iş stresiyle kentlerde bunalan insanların, yalın ve sıcak ilişkiler kurma, 

dostlar edinme isteği, 
 
 Sağlıklı yaşam bilincinin artması ve sağlıklı yaşam,  

 
 Yaşlı ama aktif nüfusun artması, 

 
 Kırsal bölgeye özgü festival ve şenliklerin ilgi uyandırması, 

 
 Kırsal turizmin bir kalkınma aracı olarak görülmesi, 

 
 Ekolojik yaşam bilincinin artması, 

 
 Kırsal alanlarda farklı eğlence alternatiflerin varlığı. 

 

2.9.2.  Kırsal Turizm Arzı 
 

Turizm arzı ise, belli şartlar altında belirli bir fiyatta, bir destinasyonun (bir 

bölgenin ya da bir ülkenin) turistlere satmaya ya da turistlerin faydalanmasına sunduğu 

turistik zenginliklerin tamamıdır (Bahar ve Kozak, 2010: 85). Diğer bir tanımda ise 

turizm arzı, “turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimlerini karşılamak 
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için gerekli mal ve hizmetlerin tedarik edilmesini içeren üretime dayalı işlemlerin tümü” 

olarak tanımlanmaktadır (Sessa, 1983’den aktaran İçöz ve Kozak, 2002: 33). 

 

Kırsal turizm arzının hedef kitlesi, kırsal alanlarda yaşayan ve geçimini tarım ve 

tarım dışı faaliyetlerden sağlayan kişilerden oluşmaktadır. Kırsal turizmin potansiyel 

kaynakları ise, olağanüstü peyzaj görüntülerine sahip dağlar, ormanlar, yaylalar, 

ırmaklar ve mağaralardır. Kırsal halkın konukseverliği, yöresel el sanatları ve yemekler, 

kırsal alanlardaki kültürel ve tarihsel değerler, yaban av hayatı, kuş gözleme, safari, olta 

balıkçılığı, kaplıcalar ve ılıcalar, organik tarım faaliyetleri, dağ ve su sporları ile yerel 

sporlardan oluşmaktadır (Akça, 2004: 63). Kırsal turizmin geliştirilmesi düşünülünde, 

kırsal alanların aşağıdaki özelliklerin birkaçına sahip olması gerekmektedir (Soykan, 

1999: 69-70; Morgül, 2006: 64-66; Uçar vd., 2010: 11; Güdücüler, 2012: 70; Çelik vd., 

2012: 22): 

 

 Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kaynakların yeterli, 
kaliteli ve temiz olması gerekmektedir. 
 

 Kırsal alana ulaşım kolay ve ulaşım olanakları çeşitli olmalıdır. 
 
 Kırsal alanlardaki alt yapı (yol, su, kanalizasyon, haberleşme, otopark) 

hizmetleri tamamlanmış olmalıdır. 
 
 Kırsal alanlardaki konaklama maliyetlerini düşürebilmek için konaklama 

olanakları (çadır, karavan, köy-çiftlik evi, kiralık oda, pansiyon, bungalov) 
çeşitlendirilmelidir. 

 
 Kırsal yapılar, etkenlikler otantik olmalı ve geleneksellik ön planda tutulmalıdır. 

 
 Yöredeki doğal güzellikler ilginç ve korunmuş olmalıdır. 

 
 Yörede değerleri ve özellikleri korunmuş tarihi ve kültürel yapılar bulunmalıdır. 

 
 Yörede spor etkinlikleri için (koşu, yürüyüş, tenis, golf, yüzme, binicilik, kayak, 

voleybol...) uygun ortamlar (yürüyüş patikaları, koşu parkurları, kayak pistleri, 
golf alanları, su ve salon sporlarıyla ilgili donanımlar...) olmalıdır. 

 
 Kırsal turizm hizmetleri belirli standartlarda olmalı ve ücretler çok yüksek 

olmamalıdır. 
 
 Turistlerin hoşça vakit geçirebilmesi için zengin animasyonlara ağırlık 

verilmelidir. 
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 Yöredeki tarihi, kültürel ve doğal değerler için gezi olanakları sunulmalıdır. 
 
 Kırsal halk, turizmi kabullenmiş, bu işi gönüllü yapan, turist seven ve bu turizm 

türü için eğitimden geçmiş olmalıdır. 
 
 Dokumacılık, mandıracılık, ağaç işleri, tarımsal ürün toplama, şarap yapımı, el 

sanatları gibi uygulamalar turiste sunulabilmelidir. 
 
 Kırsal alanların tanıtımı tarafsız bir şekilde yapılmalıdır. 

 
 Kolay ve doğrudan rezervasyon yapılabilmelidir. 

 
 Su kaynakları; içme ve kullanma suyu olarak yeterli, kaliteli ve temiz olmalıdır. 

Su kaynakları, su sporlarından en az birinin uygulanabilmesine olanak 
vermelidir. 
 

2.10.  Kırsal Turizmin Etkileri 
 

 Kırsal yörelerin en önemli sorunlarının başında az gelişmişlik gelmektedir. 

Kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayan turizm sektöründen faydalanmak bu sorunu 

çözümlemek açısından oldukça önemlidir. Bu yöredeki doğal ve kültürel varlıklarının 

zenginliği turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem arz 

etmektedir (Çeken vd., 2007: 5). Bu turistik arz verilerinin turizm amaçlı 

kullanılmasıyla gerek yöredeki kaynakların etkinliği gerekse de ekonomik ve sosyal 

gelişmişlik sağlanmış olur (Çeken vd., 2012: 14). 

 

Kırsal turizmin olumlu ve olumsuz birçok etkileri olmaktadır. Bir taraftan 

ekonomik yönden bölgeye katkı sağlarken, diğer taraftan bilinçsizce kullanım 

sonucunda doğa ve tarihi değerlerin yok olmasına neden olmaktadır. Kırsal turizm 

kırsal alanların gelişiminde sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel yönden birçok katkısı 

bulunmaktadır (Yılmaz ve Gürol, 2012: 25; Ün vd., 2012: 347; Ekiztepe, 2012: 86; 

Çeken vd., 2012: 14). 

 

2.10.1.  Kırsal Turizm Ekonomik Etkileri 
 

 Turizm işsizlik seviyesi yüksek olan ülkelerde, kalkınma için iş yaratan bir 

model olarak görülmektedir. Kırsal turizm, kırsal alanlarda yaşayanların gelirlerinin 
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arttırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi alanında önemli bir sürdürülebilir gelir 

kaynaklarından biri olarak görülmektedir (Kadanalı ve Yazgan, 2012: 98). Kırsal 

turizmin Kırsal alanlara ekonomik etkileri; gelir etkisi, kırsal kalkınmaya etkisi, 

istihdama etkisi, yatırımlara etkisi, alt yapıya ve turizme doğrudan ve dolaylı olan 

sektörler üzerindeki etkileri şeklinde olmaktadır. Bunlarının yansıra kırsal turizmin 

olumlu ekonomik etkileri şunlardır (Soykan, 1999: 73; Sharpley, 2002: 234-235; 

www.sillignakis.com). 

 

2.10.1.1. Gelire Etkisi 

 

Kırsal turizmin kırsal yörelere ekonomik açıdan yaptığı olumlu etkilerin başında 

kuşkusuz en önemlisi gelir yaratma etkisidir. Yerli ve yabancı turistlerin seyahat 

amacıyla gittikleri kırsal alanlarda konaklama, yeme içme, kırsal aktiviteler, ulaşım, 

alışveriş, yöresel el sanatları ve otantik yiyecekler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 

yaptıkları harcamalar kırsal alanlarda yaşayanların gelirlerini arttırmaktadır. Bunun 

sonucunda yeni yatırımlar artmakta ve yörede yaşayanların refah düzeyleri 

yükselmektedir (Uçar vd., 2010: 89). Yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de dört kırsal 

bölgeyi ziyaret eden ziyaretçilerin yaptığı harcamaların % 44’ü yerel ekonomide 

kalmaktadır (Tchetcik vd., 2006: 7). Ülkemizde ise Nevşehir’in Ortahisar bölgesindeki 

Kızılçukur vadisinde kırsal turizm kapsamında yerel idarenin gün doğuşu ve gün 

batışını izlemek için yapmış olduğu gezilere yaklaşık otuz bin turist katılmakta ve turist 

başına bir buçuk dolar kazanılmaktadır ve bu da yine bir günlük gelir 45 dolar demektir 

(Akça, 2006: 2838). 

 

Kırsal alanlarda tarımla uğraşan kesimin gelirlerinin yetersiz ve istikrarsız oluşu, 

kırsal yoksulluğun daha geniş toplum kesimlerini etkilemesine neden olmaktadır. Fakat 

kırsal turizmin gelişmesine paralel olarak, bölgede gelirlerin artması, tarım sektöründe 

üretim kapasitesinin artmasına, standardizasyon sağlanmasına ve kaliteli ürünün gerçek 

fiyatını bulmasına katkı sağlar. Bununla birlikte o bölgede, tarımla geçinenlerin refah 

düzeyleri artacak ve gelire bağlı olarak da yoksulluk azalacaktır (Çeken vd., 2007: 10). 
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Kırsal turizm, yöre insanına kente göç etmeden kentsel standartları yakalama 

olanağı sağlayacak önemli girdiler oluşturacaktır. Yerel halk hem hizmet, hem de mal 

satışında aracısız karlar sağlayacağından yaşam düzeyleri yükselecektir (Demircioğlu, 

1993: 9). 

 

Çeşitli çalışmalar kırsal turizmin yerli halk için gelir veya ek gelir sağladığı 

sonucunu çıkarmıştır (Soykan, 1999: 69). Bununla birlikte, turizm marjinal bölgelerde 

tüm sorunları çözecek mucizevi bir araç olarak düşünülmemelidir. Çünkü doluluk 

oranları genellikle düşük olmaktadır ve ziyaretçiler başlıca tek bir sezona 

odaklanmaktadırlar ve istenen yatırım yüksek olmaktadır. Potansiyel yatırımcıları 

bölgelere teşvik etmek çok kolay bir iş olmadığından dolayı kırsal bölgelerin çoğunluğu 

için turizmi en önemli gelir kaynağı olarak düşünmek yanlış olacaktır (Şerefoğlu, 2009: 

13-14). 

 

2.10.1.2.  Kırsal Kalkınmaya Etkisi 

 

Daha önce değinildiği gibi, Kırsal turizm arz potansiyeline sahip yönelik turizm 

talebinin artması sonucunda turistik yatırımlarda artar. Yeni yatırımların artması bu 

bölgelere yerli ve yabancı turistlerin gelmesi ve buralarda harcamalarda bulunarak 

ekonomik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Kamu ve özel teşebbüs buralara yeni 

veya ilave turistik yatırımlar yapar. Yöreye yönelik turizm talebindeki bu artış, turizm 

sektörünün yanında turizmle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan diğer 

sektörleri de arttırır (Uçar vd., 2010: 92-93).  Çünkü turizm her ne kadar hizmet sektörü 

içinde yer alsa da kendine has bir takım özelliklerden dolayı 54 farklı sektörle iç içedir 

ve turizmin gelişmesi demek aynı zamanda bu sektörlerin de gelişmesi demektir 

(Çeken, 2014: 28). Turizm yatırımları; altyapı yatırımları, konaklama tesisleri yatırımı 

ve diğer hizmet tesisi yatırımları olmak üzere üç grupta toplanabilir (Ahipaşaoğlu ve 

Çeltek, 2006: 70). 

 

Kırsal bölgelerde, kırsal turizmin bir gelişim aracı olabilmesi için yerel halka, 

hem kavramsal hem de işlevsel olarak çok iyi bir biçimde anlatılması lazımdır. Bu 

sayede turizm hakkında bilgi sahibi olan yerel halkın kırsal turizme katılımları artabilir 
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(Ayaz, 2012: 30). Kırsal kalkınmada kırsal turizme ihtiyaç duyulmasının sebepleri 

şunlardır (Soykan, 2006: 73): 

 

 Kırsal alanlarda geleneksel işlerin korunması son derece önemlidir. Bu işlerin 
çoğu o yöreye özgü olup, yok olma aşamasına gelmişlerdir. 
 

 Kırsal turizm sayesinde pek çok yeni iş olanağı yaratılabilir. 
 
 Kırsal alanlardaki el sanatları, ülkelerin ve bölgelerin kültürel mirasında önemli 

bir yer işgal etmektedir. 
 
 Kırsal alanlarda hizmetlerin korunması esastır. Kırsal turizm sayesinde, 

bilgilendirme, ulaştırma ve benzeri hizmetlerin gelişmesine katkı sağlanır. 
 
 Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi çeşitlendirmeyi desteklemekte, çoklu 

bütünleşmiş aktiviteler doğmaktadır. 
 
 Kırsal alanlar kültürel hizmetler açısından her zaman geri kalmıştır. 

 
 Kırsal turizmde tarihsel yapılardan çeşitli şekillerde (müze, el sanatları merkezi, 

konaklama evi vb.) yararlanmak mümkündür. 
 
 Kırsal toplumlarda kadının rolü oldukça sınırlı olmasına rağmen günümüzde 

önemli roller almaya hazırdır. 
 
 Kırsal turizm sürdürülebilir kalkınma sağlarken doğal ekosistemlerin 

korunmasını da sağlamaktadır. 
 
 Kırsal alanlardaki girişimcileri kurumsallaşmasıdır.  

 

2.10.1.3.  İstihdama Etkisi 

 

 Turizmin istihdama etkisi, turizmin gelişmesine ve turizm talebinin yoğunluğuna 

bağlı olarak artar. Bu paralellik doğrultusunda turistik tesis yatırımcılarının sayısı artar, 

iş gücü talebi artar ve turizm sektörünün mevsimsellik özelliğinden dolayı talebin yoğun 

olduğu dönemlerde iş gücüne olan talep de artar. Kırsal alanlarda turizmle birlikte 

kişilerin mesleki bilgi ve becerileri artar. Bu da kırsal işgücünün eğitim düzeyini olumlu  

etkiler (Uçar vd., 2010: 93). Kırsal alanlarda işsizlik oranının yüksek olmasının nedeni 

istihdam alanlarının dar olmasıdır. 
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Kırsal turizm yerel bölgenin ekonomik açıdan gelişmesine ve orada yaşayan 

insanlar açısından istihdam olanağı sağlar (MacDonald ve Jolliffe, 2003: 307). Kırsal 

alanlarda turizmin gelişmesiyle birlikte turizmde istihdam edilen kişilerin, mesleki bilgi 

ve becerileri gelişmektedir. Bu gelişme, kırsal işgücünün eğitim düzeyini olumlu yönde 

etkilediği gibi aynı zamanda kırsal kalkınmayı da hızlandırmaktadır (Uçar, 2010: 57). 

 

Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte, yöredeki kadınların aile içindeki rollerinin 

değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılma olanağı kolay ve hızlı 

olur (Akça vd., 2001: 31; Kiper, 2006: 48). Kadını daha özgür bir konuma getirerek 

kadının dışa açılma sürecini hızlandırır (Durgun, 2006: 37). 

 

Kırsal turizm, yöre insanına kente göç etmeden kentsel standartları yakalama 

imkanı sağlayacak önemli girdiler oluşturacaktır. Yöre insanları, gerek hizmet, gerekse 

mal satışından aracısız karlar sağlayacağından dolayı yaşam standartları yükselecektir. 

Yörede turizme dayalı sanayi gelişecek, bu da belirli bir istihdam sağlayacaktır 

(Demircioğlu, 1993: 9). 

 

Kırsal alanlardan kentlere olan göç nedeniyle, Türkiye’nin kırsal alanlarında 

özellikle genç nüfus giderek azalmaktadır. Bundan dolayı kırdan kente göç tüm ağırlığı 

ile yaşanmaktadır (Çeltek, 2004: 41). Avrupa kırsal turizmle, dağlık bölgelerin nüfus 

kaybetmeleri sorununa çare aramaktadır (Kiper, 2006: 48). Kırdan kente olan göçün 

önlenmesinde başta, kırsal kesimde yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve adil bir gelir 

dağılımının sağlanmasıyla mümkündür (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 69). Kırsal 

turizm vasıtasıyla o bölgede yaşayanlara yeni iş kollarının yaratılmasıyla işsizlik 

azalmakta ve dışarıya göç durmaktadır (Kiper, 2006: 48). Diğer bir ifadeyle kırsal 

turizm, kırsal yöreleri kalkındırarak, iç göçü önler, nüfusu yerinde tutmada önemli rol 

oynar (Soykan, 1999: 73). 

 

2.10.1.4.  Altyapı ve Üstyapıya Etkisi 

 

 Kırsal alanlarda devamlı ikamet edenlerin yararlandıkları su, enerji, ulaşım 

olanakları, kanalizasyon sistemi, otoparklar ve haberleşme sistemleri ilk başta yeterli 
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gelebilir. Ancak bölgede turizmin gelişmesine bağlı olarak belli süre sonra talep arzı 

aştığı için alt yapı sorunları ortaya çıkmaya başlar. 

 

Kırsal turizmle birlikte kırsal alanların sorunu olarak bilinen ulaşım, tanıtım 

yetersizliği, altyapı ve üstyapının gelişmesine katkı sağlanır (Douglas vd., 2001: 165). 

Ancak kırsal turizm arz potansiyeline sahip bölgelerde kırsal turizme yönelik alt ve üst 

yapıları geliştirilirken, yöredeki tarihi, doğal ve kültürel değerlerinde dikkate alınması 

gerekir. Bu alanlarda yaşanan doğal tahripler ve doğaya uygun düşmeyen yapılaşmalar 

kırsal turizmi olumsuz yönde etkilemektedir. Turistlerin bu alanları tercih etmelerindeki 

asıl amaç, yörenin sahip olduğu kültürel ve doğal özelliklerdir. Bu sebeple yöresel 

karakteristik özelliklerin yatırımlar yapılırken dikkate alınarak korunması büyük önem 

arz etmektedir (Uçar vd., 2010: 93). 

 

Daha önce değinildiği gibi, Kırsal turizm arz potansiyeline sahip yönelik turizm 

talebinin artması sonucunda turistik yatırımlarda artar. Yeni yatırımların artması bu 

bölgelere yerli ve yabancı turistlerin gelmesi ve buralarda harcamalarda bulunarak 

ekonomik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Kamu ve özel teşebbüs buralara yeni 

veya ilave turistik yatırımlar yapar. Yöreye yönelik turizm talebindeki bu artış, turizm 

sektörünün yanında turizmle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan diğer 

sektörleri de arttırır (Uçar vd., 2010: 92-93).  Çünkü turizm her ne kadar hizmet sektörü 

içinde yer alsa da kendine has bir takım özelliklerden dolayı 54 farklı sektörle iç içedir 

ve turizmin gelişmesi demek aynı zamanda bu sektörlerin de gelişmesi demektir 

(Çeken, 2014: 28). Turizm yatırımları; altyapı yatırımları, konaklama tesisleri yatırımı 

ve diğer hizmet tesisi yatırımları olmak üzere üç grupta toplanabilir (Ahipaşaoğlu ve 

Çeltek, 2006: 70). 

 

Kırsal kalkınma sayesinde eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinde iyileşme 

sağlanır (Akça, 2004: 63). Bunlara ek olarak, turistlerin her türlü hizmette belirli bir 

kalite aramaları yerli halkın da hayat standartlarının yükselmesine neden olur (Soykan, 

1999: 73). 

 



113 
 

2.10.2.  Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri 
 

Kırsal aktiviteler içerisinde köy düğünleri, yöresel ele sanatları, yemekler, 

sporlar (deve güreşleri ve boğa güreşleri), ve hayvanlar (Van kedisi, kelaynak kuşları ve 

dikkuyruk kuşları) gibi faaliyetlerin yer alması kırsal ekonominin geliştirilmesi yanı sıra 

bölgenin tanıtılması açısından önem taşımaktadır (Akça vd., 2001: 32; Kadanalı ve 

Yazgan, 2012: 98). 

  
Kırsal turizm, kültürel değerlerin sürdürülmesi açısından sosyal alt yapıyı 

destekler (Douglas vd., 2001: 164). Toplumun alt yapısını oluşturmada yardımcı olur 

(Kiper, 2006: 38). 

 

Kırsal turizm aktiviteleri içerisinde köy düğünleri, yöresel el sanatları, yemekler 

ve spor faaliyetlerin yer alması kırsal ekonominin geliştirilmesinin yanı sıra bölgenin 

tanıtılmasında da büyük önem taşımaktadır (Kadanalı ve Yazgan, 2012: 98). Kırsal 

adetler, folklor, yerel ve ailesel gelenekler, değerler, inançlar ve ortak miras kırsal 

turizmin içerisinde yer almaktadır. 

 

2.10.3.  Kırsal Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri 
 

 Türkiye’de turizm çevre ilişkisi deniliğinde akla ilk gelenler denizin kirlenmesi, 

kıyıların betonlaşması, atıkların artması, doğal fiziki mekanların bozulması ve taşıma 

kapasitesinin bozulması gibi doğal dengenin bozulmasıdır. Bunun tam tersi olarak, 

kırsal turizmde, konaklama tesislerinin çoğu zaten kendiliğinden vardır. Doğal ortama 

sahip peri bacaları, restorasyonu tamamlanmış eski evler bu duruma birer örnektir. Bu 

ve buna benzer sebeplerden ötürü denilebilir ki çevreye en uyumlu turizm türlerinden 

biri de kırsal turizmdir. Kırsal turizmin gelişmesi ve çekiciliği tamamıyla çevredeki 

doğayla uyumlu bir şekilde gelişmesiyle mümkündür (Uçar vd., 2010: 101). 

 

 Kırsal turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumlu etkilerini aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz (Cömert, 2002: 12): 
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 İnsanlarda çevreye olan duyarlılık ve koruma bilinci artar. 
 

 Doğal güzellikleri korunmasına katkı sağlar. 
 
 Doğal alanlardaki arkeolojik alan ve eserlerin korunmasına katkı sağlar. 

 
 Altyapı ve üst yapının arttırılması sonucunda çevresel gelişim sağlanır. 

 
 Kırsal turizme uygun alanların tespiti ve korunması sağlanır. 
 
 Sürdürülebilir turizminin gelişmesine katkı sağlar. 

 

2.10.4.  Kırsal Turizmin Olumsuz Etkileri 
  

Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte tarımdan gelir sağlayan yerel halk, tarım 

sektöründen turizm sektörüne doğru kaymaya başlayacaktır. Kırsal turizmin hızlı ve 

plansız gelişimi sonucunda verimli tarım alanlarında daralmaya neden olacaktır 

(Morgül, 2006: 70). Tarım alanlarındaki bu daralma, tarımsal ürünlerin arzında da bir 

daralmaya neden olacaktır (Uçar vd., 2010: 102). Tarımsal çeşitliliğin azalmasına ve 

bunun yanı sıra verimliliğin azalmasına neden olmaktadır (Soykan, 1999: 74; Morgül, 

2006: 70; Uçar vd., 2010: 102-103; Kiper, 2006: 36-38). 

 

Arazi ve gayrimenkul fiyatlarında aşırı artışlar olacaktır. Yerel halk, tarımdan 

gelir sağlamak yerine arazisini boş bırakarak rantı bekleme durumuna gelecektir 

(Morgül, 2006: 70; Soykan, 1999: 74). Tarıma elverişli alanların boş bırakılarak rantı 

bekler duruma gelmesi hem yöre halkının gelirini düşürecek hem de arazilerin atıl 

kalmasına sebep olacaktır. 

 

Kırsal turizmin yöreye sağlayacağı yararların yanı sıra, iyi bir şekilde organize 

edilmemesi ve iyi kontrol edilmemesi halinde aşırı doğal kaynak kullanımı, doğal sit 

alanların tahribi, tarihsel değerlerin ve ekosistemin yok olması gibi olumsuz çevresel 

etkilere neden olacaktır. Bunun nedeni, kırsal turizm bölgelerinin hassas ekosistemler 

olması ve bu bölgelerde plansız yapılacak herhangi bir turizm hareketinin kültürel 

değerler ve kültürel varlıklar üzerinde olumsuzluklara sebebiyet verebilmesidir (Uçar 

vd., 2010: 102). Turistlerin kırsal turizmi tercih etmelerindeki asıl sebep, doğal tabiattır. 
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Bu bölgelerdeki doğal tabiatı yok edersek, turist buraları tercih etmez ve bir daha 

gelmez. 

 

Kırsal turizmin olumsuz etkileri arasında yarı zamanlı, sezonluk veya küçük 

dereceli iş alanları yaratması da vardır (Kiper, 2006: 38). 

 

Kırsal turizm kapsamında yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçlar dışarıdan ithal 

edilir, yerel olarak üretilmez.  Yerel tarım ürünlerinin fiyatı ve lüks mallara olan tüketim 

artar (Haldar, 2007: 122).  Lüks mallara olan talep artışı, yerel ürünlerin satılamayacağı 

ya da ucuz satılacağı düşüncesini oluşturur.   

 

Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yörede “kültürel kirlenme” ye neden 

olabilmektedir. Kültürel kirlenme sonucunda yerli halk ile turist arasında birbirlerini 

sert çizgilerle ayıran iki aşırı davranış ortaya çıkabilmektedir (Morgül, 2006: 70). Yerel 

halk ya tamamen turistte karşı olumsuz tavır sergiler ya da turiste özenerek onu taklit 

etmeye çalışır. 

 

Turistlerin turizm bölgesinde önceliğe sahip olmaları bazı yerlerin yerel halka 

yasaklanması gerginliğe yol açabilir. Bazı toplumlarda bu tür olaylara “yabancı 

korkusu” “xenophobia” denilen rahatsızlığa dönüşmektedir. Aşırı kalabalıklaşmanın 

meydana getirdiği tıkanıklık yerel halkın hoşnutsuzluğunu arttırmaktadır (Özgünç, 

1998: 193). Yerel halk turistler tarafından istila duygusuna kapılabilirler ve aşırı 

kalabalıktan bunalabilirler (Kiper, 2006: 38). 

 

Kırsal alanların aşırı kalabalıklaşması sonucunda, kırsal alanlara olan çekicilik 

azalmakta ve bölge otantiğini kaybetmektedir (Soykan, 1999: 74). 

 

Kırsal turizm vasıtasıyla elde edilen gelir, yerli halka tarım dışı hatta yöre 

dışında değerlendirme şansı yaratır. Bu olay başka sektörlere sermaye akımını 

kuvvetlendirir ve kırsal turizmin yöreyi kalkındırma amacından uzaklaştırır (Morgül, 

2006: 70; Soykan, 1999: 74). Hatta kazanılan fazla gelir yörenin sosyo-kültürel yapısını 

bozabilir (kumar oyunlarında, içki tüketiminde artış yaşanabilir). 
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Kırsal turizm yöredeki kırsal turizm artış hızına bağlı olarak arazi fiyatlarındaki 

artış konut ve ev kiralarına da yansıyacaktır. Bu fiyat artışları yörede oturanların yaşam 

koşullarını olumsuz yönde etkileyecektir (Uçar vd., 2010: 102). Enflasyonist bir baskı 

yaratacaktır.  

 

Kırsal turizm yörede bazı geleneksel işlerin (balıkçılık, ormancılık vb.) terk 

edilmesine ve bu da yerel işgücünün azalmasına ve dış tedarikçilere bağımlı hale 

gelinmesine neden olabilmektedir (Uçar vd., 2010: 103). 

 

Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte yöre çevresel pek çok sorunla karşı karşıya 

kalabilir. Bunlar, gürültü, görsel ve trafik kirliliği, doğal tahribat, kaynak sularının 

kirlenmesi, aşırı kalabalık, suç oranlarında artış, yöre halkının yaşam biçiminin 

değişmesi ve biyolojik çeşitliliğinin tahribi (hem bitki hem de hayvan türlerinin yok 

olması) gibi sorunlar olabilir (Kiper, 2006: 36-38). 

    

 Ortaya çıkan bu olumsuz etkiler gerek ziyaretçiler gerekse yerel halk üzerinde 

hoşnutsuzluğa yol açmaktadır. Bu ve buna benzer olumsuz etkiler yöreye kırsal turizm 

amacıyla gelen turistlerin tutumlarının değişmesine neden olabilir. Asıl amaç doğa ile iç 

içe olma arzusu içerisinde olan turistin, olumsuzluklar yüzünden, buralara gelmemeyi 

tercih eder.  

 

2.11.  Kırsal Turizmin Sorunları 
 

 Kırsal turizm endüstrisi başarılı bir şekilde geliştirildiğinde ülkeye veya bölgeye 

hem ekonomik hem de çevresel faydalar sağlar. Kırsal turizm o yörede gelişme 

esnasında faydalar sağlarken, bazı problemlere de neden olur. Örneğin, kırsal turizmde 

bayan çalışanların çalışma saatleri uzun olmasına karşılık aldıkları ücret miktarı azdır. 

Ayrıca kırsal alanlardaki aile yapıları da bozulabilir. Bütün bu ekonomik yapılar hassas 

çevreyi bozabilir. Kırsal turizmin gelişmesi ve yönetimindeki bazı sorunları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 91-94; ayrıca bakınız; Fleischer ve 

Pizam, 1997: 371; Getz ve Carlsen, 2000: 549; Reichel vd., 2000: 452; Sharpley, 2002: 

235; Soykan, 2006: 75; Kiper, 2006: 36; Haldar, 2007: 122; Ongun vd., 2015). 
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 Çevresel tehditler: Kırsal turizm, deniz, göl kenarı, dağlık alanlar ve kutup 

alanları gibi hassas doğal alanlarda oluşmaktadır. Kırsal turizmin oluştuğu bölgelerde 

oluşan tahribatlar sonucunda çevreye zarar verdiği bir gerçektir. Örneğin, yoğun kayak 

bitkilerin büyümesini azaltmakta ve alanları düzleştirmektedir; tırmanma kaya 

yüzeylerini erozyona uğratmakta ve modern aletler kayaların doğasını harap etmektedir; 

yürüyüş ve ata binme yoğun kullanılan alanlarda patikalar oluşturmaktadır. 

 

Kırsal turizm, deniz, göl kenarı, dağlık alanları ve kutup alanları gibi hassas 

doğal alanlarda oluşmaktadır. Kırsal turizmin oluştuğu bölgelerde oluşan tahribatlar 

sonucunda çevreye zarar verdiği bir gerçektir. Örneğin, gürültü ve çevreye atılan atıklar 

sonucunda vahşi doğa zarar görmektedir. Suların kirlenmesine ve aşırı kullanımı 

sonucunda su yataklarının yok olmasına neden olmaktadır.  

  

 Kırsal turizm doğal çevrelerde daima kırsal ekosistem için bir risk faktörüdür 

(Soykan, 2006: 75). Kırsal turizmle birlikte doğal yapıda yıpranma ve kirlenme 

(gürültü, görsellik ve gürültü vb.) artışı olur. Yerel biyolojik çeşitliği bozar (Kiper, 

2006: 36). Özellikle kırsal turizm kapsamındaki av gibi faaliyetler vahşi hayat için risk 

oluşturur (Haldar, 2007: 122).  

 

Kırsal turizmin hızla ilerlemesi ve düzensiz mekan kullanımı sonucunda tarıma 

ayrılan verimli alanlar daralmaktadır. Bu daralma aynı zamanda tarım sektöründeki 

üretim arzının daralmasına da neden olmaktadır (Uçar vd., 2010: 102). 

 

 Sosyo-kültürel tehditler: Turist sayısının fazla olması sonucunda doğadaki 

dengeler bozulur ve aynı zamanda kırsal toplumun yapısı da bozulabilir. Kırsal turizme 

bağlı olarak farklı kültürlere mensup turistlerin gelmesiyle yerli halkın değer ve inanç 

yapısının değiştiği, yaşam biçiminde geleneksel kalıpların terk edildiği, kullanılan dilde 

değişmeler yaşandığı, sanatın anlam ve özelliklerinde farklılaşmalar gözlendiği 

söylenmektedir. Aynı zamanda ahlaki değer ve davranışları olumsuz etkilediği, dinsel 

inançları zayıflatıp, dinsel davranışları azalttığı, dilin yapısındaki yabancı sözcük 

sayısının artmasına neden olduğu yönünde görüşler vardır (Uçar vd., 2010: 102). Ama 

hangi dil ya da etnik grupların etkili olduğu belli değildir. 
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 Kent alanlarındaki turizm çekim yerlerindeki yüksek standartların kırsal alanlara 

taşınması sonucunda demografik yapının değişmesi ve kültürün bozulmasına neden 

olabilmektedir (Haldar, 2007: 123). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ KIRSAL TURİZM 

UYGULAMALARI IŞIĞINDA İZMİR İLİ ŞİRİNCE KÖYÜNÜN 

KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ 
 

 Bu bölümde Dünyadaki ve Türkiye’deki kırsal turizm uygulamalarından 

bahsedilmiştir. İzmir ili Selçuk ilçesinin Şirince köyünün ve yakın çevresinin turizm 

arzlarından bahsedilerek bölgesin turizm potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

3.1.   Dünyada Kırsal Turizm Uygulamaları 
 

Kırsal turizm tamamıyla yeni bir kavram değildir. 19. yüzyılda İngiltere’de 

doğaya dönüşün yaşanması ile başlamış ve daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş 

ülkelerinde yayılmaya başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir şekilde ivme kazanmasının 

sebebi; şehirde yaşayanların sosyo-ekonomik durumlarının yükselmesi, büyük 

şehirlerde hayat tıkanıklığı, hava kirliği, gürültü ve iş stresinden kaçma etkili olmuş ve 

bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye karşı bir ilgi doğurmuştur. Hatta bazı yazarlar 

kırsal alanın romantikliğini eserlere yansıtmıştır. Bu dönemde bazı demiryolu şirketleri 

de yatırımlar yaparak gelişmekte olan kırsal turizme hizmet vermiş ve kentsel alanlarda 

yaşayanların kırsal alana ulaşabilmelerini sağlamışlardır. Özellikle Alpler, Amerika ve 

Kanada Rockies dağları yapılan demiryolu yatırımları ile kırsal turizmin ilk öncüleri 

sayılabilir (OECD, 1994: 7). Cameron Dağlık Bölgesi, Tayland’ın Kuzey Tepeleri, 

Kosta Rika’nın Tropik Bölgeleri,  Avustralya’daki Cape York Yarımadası, Kanada’daki 

Kuzey Batı Bölgesi, İtalya’daki Tuscany ve Fransa’ki Ardechse  gibi çeşitli kırsal 

bölgeler kırsal turizme önemli merkezler haline gelmiştir (Uçar vd., 2010: 21-22). 

 

Kırsal turizmin ortaya çıkmasıyla ilgili başka bir öngörü ise, Almanya’nın dağlık 

bölgeleri veya Fransa’nın kıyı yerleşiminde başlamış olduğudur. İlk çiftlik konaklama 

evinin nerede olduğuna dair kesin bir kayıt yoktur. Ancak, genelde çiftlik konaklama 

evlerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiği düşünülür. Çiftlik evleri yorgun 
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emeklilerin dinlenebildiği, sağlıklı ve huzurlu yerler olarak aynı zamanda fakir 

insanların da kalabileceği ve vakit geçirebileceği yerler olarak görülürdü. 1950’lerde bu 

yerler gittikçe popüler hale geldi ve gelişti. 1960’lı yıllarda oda ve kahvaltı sistemi 

getirildi, 1970’lerde oda ve mutfak sistemi yaygın hale geldi. 1980’lerde odalara 

özürlüler (görme özürlüler, tekerlekli sandalyeliler) için farklı olanaklar eklendi. Bu 

gelişmeler, boş zamanını geçirmek üzere kırsal yerlere seyahat eden turistlerin 

ihtiyaçlarının değiştiğini ve talep arttıkça kalitenin de arttığını göstermektir (Arahi, 

1998’den aktaran Ayaz, 2012: 46). 

 

Deniz, kum ve güneş üçgenindeki turizme alternatif olarak şekillenen kırsal 

turizm Avrupa’da son yıllarda, ülkelerdeki gelişimini sürdürürken, çok iyi biçimde 

organize olduğu görülmekte, ayrıca Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Avrupa 

Birliği’nden büyük destek görmektedir. WTO’nun 2003 yılı seminerlerinden biri 

İspanya’da yapılmış ve 390 katılımcısı ile geniş bir platformda gerçekleşmiştir ve az 

gelişmiş dağlık bölgelerin turizm yoluyla kalkınmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca 

Avrupa’da 17 ülkede kırsal turizmle ilgili bir ağ kurulmuş ve kırsal turizm 

pazarlanmaktadır (Soykan, 2004: 18). Kırsal alanlardaki turizm tüm turizm alanlardaki 

turizm aktivitelerinin % 10-20’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir (Uçar vd, 2010: 

21). Euro Barometer (1998) araştırma raporuna göre; her yıl Avrupa tatilcilerinin % 

23’nün kırsal alanları destinasyon olarak seçtikleri göstermektedir (Çeken vd., 2012: 

11). OECD ülkelerinde bu rakamlar küçük oranlarda değişse de nüfusun büyük bir 

bölümü kırsal turizme katılmaktadır. Özellikle özel araç sahipliğindeki artış 

ziyaretçilerin kırsal alana ulaşımında sadece demiryolu seçeneğini ortadan kaldırmış ve 

gelişimine katkı sağlamıştır (Aydın, 2012: 40). Kırsal turizm dünya genelinde yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte, dünyanın hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. 

 

Avrupa’da 1980’lerin ortasında Avrupa Komisyonu’nun turizm alışkanlıkları 

üzerine yaptığı bir araştırmada kırsal turizme olan eğilimler saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırmaya göre; kırsal turizmin geliştiği ülkelerde genellikle insanların en az 1/3’ü 

tatillerini geçilmek amacıyla kırsal alanlara gitmektedir. Hollanda’da tatile çıkanların   

% 39’u birinci tatil olarak kırsal alanları seçmekte, İngiltere’de ise nüfusun ¾’ü yılda en 

az bir kez kırsal alanları ziyaret etmektedir. Yine bu çalışmanın verilerine göre; 
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Avrupalı turistin kırsal kesim tatili tercih etmesinin nedenlerinin başında doğal alanların 

çekiciliği ve bozulmamış ortamlar olmaları, geçmişten izler taşımaları ve sıcak 

ilişkilerin kurulabilmesi gelmektedir. İyi eğitim almış, kültürlü, yüksek gelir grubunda 

yer alan kişiler tatillerini birkaç bölüme ayırmakta, farklı turizm türlerine katılarak 

geçirmektedir. Bu grubun tatillerinde kırsal turizme ayrılan süre her geçen artmaktadır. 

Kırsal turizm çerçevesinde, Avrupa’da 1987 yılında, konaklamayla ilgili istatistiklere 

bakıldığında, turistlerin en fazla; kır pansiyonları ve otellerde (%30), arkadaş evinde  

(%21) ve kırsal kampinglerde (%16) konakladığı görülmektedir. Avrupa 

Komisyonu’nun 1992 yılında kırsal turizmi geliştirmek amacıyla organize ettiği 

yarışmada seçilen 48 proje, finansal açıdan desteklenerek yürürlüğe konmuştur 

(Soykan, 2000: 22-23). Kırsal turizm, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da hızla büyüyen 

bir sektör olup, yıllık büyüme oranı ise % 6’dır (Tchetchik vd., 2008: 553). 

 

Günümüzde kırsal alanlarda ekonomik etkinliğin azalması, tarım sektörünün 

içerisinde bulunduğu yeniden yapılanma süreci, kırsal sanayinin küçülmesi, kırsal 

alanın kente göç vererek nüfusun azalması gibi nedenlerle birçok batı ülkesinde turizm 

kırsal alanların ekonomik ve sosyal yönden yeniden yapılandırılması için alternatif bir 

kalkınma stratejisi olarak değerlendirilmektedir (Aydın, 2012: 40). 

 

Örneğin; Doğu Avrupa’da geçtiğimiz on yılda yaşanan olaylar, hızlı bir kırsal 

işsizliği tetiklemiş ve turizm, kırsal alanlarda ekonomik gelişmeyi canlandıracak bir 

katalizör, geri kalmış bölgelerin yaşayabilmesi için bir araç ve kırsal yerel toplumun 

yaşam koşullarını geliştirecek bir etkinlik olarak belirlenmiştir (Briedenha, 2004’den 

aktaran Aydın, 2012: 40). 

 

Avrupalılar kırsal turizmi, kırsal kalkınma bazında, hatta bazı yörelerin 

kalkınmasında yönlendirici bir güç olarak düşündükleri için, çok geniş çaplı bir 

örgütlenmeyle kırsal turizmi yönetmekte, ulusal ve uluslararası dernekler altında 

birleşmektedir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 29). Bu dernekler bünyesinde ülkelerin 

çeşitli bölgelerdeki kırsal turizm ve uygulamaları tanıtılmakta, tarım, çevre ve turizmin 

karşılıklı etkileri araştırılmaktadır (Özkan, 2007: 92). 
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 Kırsal alanların kalkındırılmasında bir alternatif olarak sunulan kırsal turizmi 

seçilen bazı ülkelerde çeşitli özellikleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Seçilen ülkeler 

arasında Akdeniz havzasını paylaşan ülkelerin olmasına özen gösterilmiştir.  

 

3.1.1.  Fransa’da Kırsal Turizm 
 

Fransa’da Trans-Aquvitaine, Canal du Midi gibi kanallar tamamen rekreasyon 

amaçlı kullanılmaktadır. Turizm, Fransa ekonomisi için anahtar sektör durumundadır. 

Fransa’nın kırsal kesimlerinin çeşitliliğini değerlendirmeye olanak sağlayan kırsal 

turizm (çiftlikte ağırlama, kırsal barınaklar vd.) ile kıyı kesimlerinde veya dağlarda 

turistik arzların çeşitlendirilmesi, kamu yetkililerince desteklenmektedir. Devlet ve yerel 

topluluklar arasında yapılan sözleşmeler, turistik akışın daha iyi dağılımı için yürütülen 

gayretleri somutlaştırmaktadır. Örneğin Jura Dağları Bölgelerarası Antlaşma Turizmi 

bir global iletişim stratejisi yürürlüğe koyarak, sanayi turizmini geliştirerek, ortaklığa 

dayalı toplu turist barınma merkezlerini yenileyerek turizmi canlandırmayı 

hedeflemektedir (Morgül, 2006: 73-74). 

 

Fransa’da ilk köy evleri, 1951 yılında Alpes de Haute Provence bölgesinde 

turizme açılmıştır. Bu bölgede yazın iki ayı boyunca köylülerin turistleri ağırlanması 

sağlanarak, kırsal turizm başlamıştır. 1955 yılında devletten destek almaya başlayan 

kırsal turizmde amaç, yeşil turizmi geliştirmek, köylüye ek gelir sağlayarak göçü 

önlemek ve köylerin tarihsel mirasını restore ederek korumaktır (Soykan, 2000: 23). 

1969 yılında Fransız Hükümeti var olan hizmetleri ve boş zaman aktivitelerini 

çeşitlendirmek üzere “Chambred’Hotes” adı verilen yeni bir turist konaklama seçeneği 

geliştirmiştir. Otantik yapılarda yatak ve kahvaltıyı kapsayan bir tür konaklama şeklidir 

(Dettori vd., 2004: 5).  

 

Fransa’da, av turizmi, rekreasyonel ve sportif balıkçılık, golf turizmi, binicilik 

ve milli parklar kırsal turizm kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle, ormanları, 

nehirleri, su kanalları ve canlı peyzajı ile kırsal potansiyeli yüksek bir ülke olan 

Fransa’da, özel bileşik turlar (tren, bisiklet, patika yollarda yürüyüş) birçok bölgede 

organize edilmektedir (Soykan, 2004: 18). 
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Fransa’da kırsal alanlarda turizmin gelişmesinde temel çekiciliklerden birisini 

kırsal yollar oluşturmaktadır. Öyle ki, kimileri tarım ve hayvancılık alanlarını, kimileri 

manzaralı ilginç doğal mekanları ve kimileri de eşsiz kültür hazinelerinin yer aldığı 

yerleşmeleri temsil etmektedir (Çolak, 2009: 85). 

 

Fransa’da 1970’li yıllardan itibaren devlet ve yerel yönetimlerin kırsal 

düzenleme konusunda, uyumlu çalışmaları sonucunda, yeşil tatil köyleri kurulmuştur. 

Yine bu yıllarda ulusal ve bölgesel parklar, suyla ilgili düzenlemeler ve aile 

pansiyonculuğu oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra, 1976’dan itibaren “pansiyon 

köyleri” formülü uygulamaya konulmuştur. Buradaki başka bir amaç da, ülkenin mimari 

varlığının canlandırılmasıdır. Kır pansiyonları ve kır otelleri en yaygın kırsal turizm 

konaklama tesisleridir. Ayrıca kırsal alanlarda ve çiftliklerde bir başka konaklama 

tesisleri de kır kampingleridir (Soykan, 2000: 24). 

 

Birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da kırsal turizmle ilgili istatistik verilerin 

yetersiz olması, kırsal turizmin ve kırsal turizm etkinliklerinin genel turizm içerisindeki 

yerini tam olarak belirleme imkanı yoktur (Aydın, 2012: 41). 

 

3.1.2.  İspanya’da Kırsal Turizm 

 

İspanya’da son yıllarda özellikle kırsal alanların ve dağlık alanların turizme 

açılma yolunda ilerleme görülmektedir. Katalonya, Galiçya, Bask gibi bölgelerde ve 

Balear Adalar’ında tarımsal turizm adı altında hizmet veren tesisler ve 100-200 kadar 

kırsal pansiyon bulunmaktadır. 1989 yılında 14 ev (Soykan, 2000: 28) ile kırsal turizme 

açılan işletme sayısı 1994 yılında 1074’e ve her yıl artarak 2003 yılında ise, 6534’e 

yükselmiştir (Özkan, 2007: 96). 

 

İspanya’nın “Andalucia (Endülüs)” bölgesi önemli kırsal turizm merkezlerinden 

biridir. Bu bölgede devlet çevre koruma konusunda hassas olup, arazinin % 17’si doğal 

park olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede kırsal turizmin gelişmesinin altında yatan 

etkenler, geniş doğal çevre, ılıman iklim yapısı ve ortalama yılda 300 gün güneş 

alabilme özelliğidir. Kırsal turizm kapsamında ziyaretçilere kamp yapma, ata binme, 
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doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti gibi olanaklar sunulmaktadır (Akça, 2004: 64). 

İspanya’da kırsal turizm, kıyı turizmine alternatif olarak, daha ziyade sosyo-ekonomik 

düzeyi orta gruptan yetişkinlere hitap etmektedir (Soykan, 2004: 19). 

 

İspanya’da kırsal turizm uygulamasına örnek, Corufia ve Pontevedra 

bölgesindeki 9 kırsal yerleşmeyi içine alan “Portodemouros Programı” verilebilir.  Bir 

diğer örnek de Galiçya sınırlarında Asturies’lerin doğusunda bulunan Taramundi 

bölgesinde geliştirilen bir projedir (Soykan, 2000: 28-29). 

 

İspanya’nın kırsal turizmin asıl önemli işlevi, bölge insanlarının ekonomik 

düzeyini yükseltmek ve doğal çevreyi korumak üzere planlamayı ve korumacılığı 

sağlamaktır. Burada amaç, çevreyle uyumlu ve ekolojiye dayalı kırsal turizmin 

geliştirilmesidir (Soykan, 2000: 29). 

 

3.1.3.  İtalya’da Kırsal Turizm 
 

İtalyanlar için kırsal turizmin anlamı; doğayla bütünleşmek, sessizlik, manzara 

güzellikleri, yeni arkadaşlıklar kurmak ve geleneklere geri dönme anlamı taşımaktadır 

(Kiper, 2006: 52). Bugün İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle yakından ilişkili olduğu 

için çiftlik turizmi ya da tarımsal turizm olarak anılmaktadır. 1980 yılında aktif nüfusun 

yalnızca % 10’nun tarım kesiminin çalıştığı İtalya’da, 1960-1980 yılları arasında beş 

milyon İtalyanların topraklarını terk ettiği belirlenmiştir. Bu toprak terki karşısında, 

Ulusal Tarım ve Turizm Derneği kurularak “agri-torismo (tarımsal turizm)” fikri ortaya 

atılmış, tarımla uğraşanların evlerinin odalarını kiraya vermeleri ve yerel ürünlerini 

ticarileştirmeleri gibi amaçlar benimsenmiştir (Soykan, 2000: 27). 

 

İtalya’da kırsal turizm 1980’lerden sonra pek çok kişi tarafından keşfedilmiştir. 

Bu kırsal peyzajı seven, kır kültürünün zenginliğine ve el sanatlarına ilgi duyan değişik 

mutfakları tatmayı meraklı kişilerin oluşturduğu bir turizm türü olmuştur. Örnek olarak; 

Emilie Romagne’da, çiftliğin coğrafi konumu nedeniyle bağcılığın geliştiği bir yörede 

ve sanatsal-tarihsel kaynakları zengin yerleşmeler yakınında yer alması nedeniyle 

tarımsal turizm yapılmaktadır ve aileyi tarımsal turizme yöneltmiştir. Sardunya 
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Adası’nda Cagliari’den 10 km uzaklıktaki bir çiftlikte ise, üzüm, zeytin ve meyve 

yetişçiliğinin yanı sıra, restoran ve konaklama hizmeti verilmektedir. Alto 

Adige/Bolsano (2500 çiftlik), Tuscany, Umbria (1200 çiftlik), Puglia (200 çiftlik) gibi 

farklı bölgelerinde de yapılan tarımsal turizm, çiftlik ürünlerini en iyi biçimde 

değerlendirme aracı olarak görülmektedir (Soykan, 2000: 27-28; Yılmaz ve Gürol, 

2012: 26). İtalya’nın agriturizmde en gelişmiş ve en ünlü bölgesi Toskana’dır. Ülkedeki 

tatil çiftliklerinin % 30’u bu bölgede bulunmaktadır. Toskana’ya gelen turistlerin % 

50’si yabancıdır (Özkan, 2007: 96). 

 

İtalya’nın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı kırsal bölgelerde yaz 

mevsiminde turistlerin gelmesiyle birlikte hem yeni iş alanları ortaya çıkmış hem de ev 

pansiyonculuğu sistemi yaygınlaşmıştır (Çeken vd., 2007: 8). İtalya’da kırsal turizm 

“aile ve yetişkin turizmi” olarak açıklanabilir, çünkü kırsal turizmi seçenlerin büyük 

kısmını yetişkinler oluşturmaktadır. 1986 yılında İtalya’da tarımsal turizm, 55.000 yatak 

kapasitesine sahip ve 6.000 çiftçiden 2.000’i, ikinci etkinlik olarak turizmi yapmaktadır. 

Tatil çiftliklerinin sayısı 13500, yatak sayısı ise 150 bindir (Soykan, 2000: 28). İtalyan 

İstatistik Enstitüsü verilerine göre, İtalya’da kırsal turizm alanında faaliyet gösteren 

işletme sayısı 1 milyona, konaklayan turist sayısı ise 6 milyona ulaşmıştır (Dettori vd., 

2004: 6). 

 

3.1.4.  Avusturya’da Kırsal Turizm 
 

Avusturya, Avrupa’da kırsal turizmin geleneksel biçimde uygulandığı en eski 

ülkelerden bir tanesidir. Avusturya’da dağ köylerinde yaşayan aileler sayesinde bir gelir 

elde etmek için yaşadıkları evlerin bir bölümünü turistlere kiraladıkları ve bu sayede 

refah düzeylerinde artış sağladıkları görülmektedir (Uçar vd., 2010: 22).  Avusturya’da 

kırsal turizm daha çok emekli ve yaşlı insanların tercih ettiği bir turizm çeşididir. Bu 

ülkedeki toplam konaklama kapasitesinin % 51’ini çiftlikler oluşturmaktadır (Akça vd., 

2001: 33). 

 

Avusturya’nın dağlık yapısı dağ turizmi, kıyı sporları turizmi ve kırsal turizm 

gibi alternatif turizm türlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Günümüzde 
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Avusturya’da köylerde ve çiftliklerde sürdürülen kırsal turizm, özellikle büyük kent 

yakınları ile dağlık bölgelerde yaygınlık kazanır. Avusturya’da çiftlikler kırsal turizm 

amaçlı 109 bin yatak sağlamakta olup; bu rakam ülkedeki yatak kapasitesinin 1/6 sini 

oluşturmaktadır. Çiftliklerin % 7,5’i turistik konaklamaya açılmıştır (Morgül, 2006: 74; 

Soykan, 2004: 19). Bu potansiyeli ile kırsal turizm, Avusturya’da gelişmiş bir turizm 

türüdür. 

 

Avusturya, kırsal turizmin Avrupa’da en iyi şekilde organize edilerek 

yürütüldüğü ülkelerin başında gelmektedir. Bu alanda çalışan örgütlerden birisine örnek 

olarak, 36 köyü içine alan “yeşil köyler” örgütü verilebilir. Yeşil köyler çatısı altındaki 

köylerin hepsi belirli standartlara göre seçilmiştir. Ekolojik standartlar, mimari 

standartlar, sosyal ve turistik standartlardır (Soykan, 2000: 29-30; Kiper, 2006: 52-53). 

 

 Ekolojik standartlar (hava kalitesi ve gürültü açısından köyün otoyoldan en az 3 
km içeride olması, birinci kalitede içme suyu, bisiklet parkurları, tarım ve 
ormancılığın gelişmiş olması, yerel çiftlik ürünlerinin satışı, boş zaman 
etkinliklerinin çevre dikkate alınarak planlanması). 
 

 Mimari standartlar (maksimum 3 kat, eski ve yeni konutların uyumu). 
 

 Sosyal ve turistik standartlar (köy nüfusunun en çok 1500 kişi olması, ikinci 
konutlar oranının % 25’i geçmemesi, büyük oteller yerine küçük oteller, turizmi 
seven köy toplumu, yeterli derecede altyapı)’dır.  

 

3.1.5.  İngiltere’de Kırsal Turizm 
 

İngiltere’de kırsal çekiciliğin büyük bir kısmını yapay çevre oluşturmaktadır. 

Kırsal kesimde iyi yönetilen turizmin faydaları konusunda olumlu bir gelişim vardır. 

Öyle ki İngiltere’de kişilerin kırsal turizm ve günübirlik kırsal rekreasyon etkinliklerine 

katılım aranı da bu tutumla paralellik göstermektedir. İngiltere’de İngiliz halkı süreli 

tatillerinin % 25’ini köylerde geçirmektedir. Ülkedeki kırsal peyzaj ve kültürel miras 

ziyaretçileri çekmektedir. 1993-2000 yılları arasında köylere yapılan ziyaretler kısa 

süreli (1-3 gece) ve daha sık gezintilere doğru eğilim göstermiş ve bu sayı % 50 

artmıştır (Kiper, 2006: 53). 

 



127 
 

İngiltere’deki kırsal turizmde çiftliklerin kullanımı hayli yaygındır. Çiftliklerin 

çoğu konaklama hizmeti vermekte, bazıları yalnızca boş zaman aktiviteleri sunmakta ya 

da binicilikle ilgilenmektedir. Ayrıca İskoçyalılar ulusal ve bölgesel doğa parklarını 

yeşil turizme açmışlardır (Soykan, 2004: 19-20). 

 

İngiltere’de çok sayıda gölün yer aldığı “Lake District” bölgesi önemli bir 

turizm alanıdır. Göl kenarındaki ağaçların altında büyükbaş hayvanlar ve gölde su 

sporları yapmak için kullanılan jetskiler yan yana görülebilmektedir. Eski devirlerde 

maden ocağı olarak kullanılan birçok mağara yapılan sesli, ışıklı ve görsel 

animasyonlarla günümüzde yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmektedir. Ayrıca 

kırsal alanlarda yer alan birçok tarihi şato günübirlik olarak turistlerin en çok rağbet 

ettiği yerlerdir (Akça, 2004: 67). 

 

3.1.6.   Yeni Zelanda’da Kırsal Turizm 
 

Yeni Zelanda’da turistlerin çiftlik evlerinde konaklamaları, çiftliklerde yaşayan 

aile fertleri tarafından üretilen örgüler, giyim, hatıra, süs ve hediyelik eşyaların turistlere 

satılması sayesinde çiftliklerin tarım dışı gelirleri artmaktadır (Çeken vd., 2007: 8). 

Ülkede kırsal turizmin etkisiyle birçok çiftlik, turizm aktivitelerinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Yerel otoriteler; yerel festivalleri, balıkçılık, rehberlik ve yerel tur 

organizasyonları gibi küçük çaplı girişimleri teşvik etmişlerdir. Bazı bölgelerde bungee-

jumping, rafting ve hava aktiviteleri gelişmeye başlamış, güney turizm bölgesinde ise 

geniş bir kırsal alan ve kültürel ürünlere sahiptir (Kiper, 2006: 67). Bu ülkede kırsal 

turizm faaliyetine katılan yabancı turistlerin % 40’ını Amerikalılar, % 20’sini ve giderek 

artan oranda Japonlar, % 20’sini ve giderek azalan oranlarda Avusturyalılar ve geriye 

kalan kısmını da Kuzey Avrupa ve Asya ülkesi vatandaşları oluşturmaktadır (Akça vd., 

2001: 33). 

 

Yeni Zelanda’da çiftlik turizmi, turistler arasında en fazla tercih edilen kırsal 

turizm çeşididir. Burada turistlerin ilgisini çeken iki önemli konulardan biri çiftçilik, 

diğeri ise kadınlar tarafından elle üretilen giysiler ve hediyelik eşyalardır. Çiftçi ailesi 

ile ilişki kurma, çiftlikte yetiştirilen tarımsal ve çiftlik hayvanları turistlerin ilgisini 
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çeken unsurlardır. Ayrıca, yürüyüş yapma, çevreyi izleme gibi faaliyetler en çok 

hoşlanılan turizm faaliyeti olarak kabul edilir (Kiper, 2006: 67). 

 

3.1.7.  Macaristan’da Kırsal Turizm 
 

Macaristan ekonomisi için önemli olan kırsal turizm, turizm sektörünün bir 

parçasını oluşturmaktadır. Macaristan’da kırsal turizm faaliyetleri 19. yüzyılda 

gelişmeye başlamasına rağmen, bu turizm türünün tanınır hale gelmesi oldukça yenidir 

(Uçar, 2010: 29). Macaristan yüksek dağlara, yağmur ormanlarına, deniz kıyısına, 

egzotik hayvan sürülerine ve gösterişli doğal güzelliklere sahip olmamasına rağmen; 

Macar halkının misafirperverliği, küçük köylerdeki çekici kültürel doku, kaplıca ve 

ılıcalar, ırmaklar ve göller sakin bir yerde dinlenmek isteyen turistlere mutluluk verici 

olanaklar sunmaktadır. Yerli turistlerin tersine, son zamanlarda yabancı turistlerin 

Macaristan’daki kırsal turizm faaliyetlerine olan ilgisi giderek artmaktadır. Özellikle 

yabancı turistler için Balaton Gölü civarında organize edilen programlara talep 

artmaktadır (Morgül, 2006: 75-76). 

 

3.1.8.  Portekiz’de Kırsal Turizm 

 

Portekiz’deki balıkçı köylerinde balıkçılıktan sağlanan gelirin yanı sıra yaz 

mevsiminde yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere evlerini pansiyon olarak veren 

ailelerin gelirlerinde bir yükselme saptanmıştır (Çeken vd, 2007: 8).  

 

Portekiz’de kırsal turizm, 1980’li yıllardan itibaren orta gelirli insanların 

benimsediği bir turizm türü olmuş, yaklaşık 2000 kırsal yatak turizmin hizmetine 

sunulmuştur. Günümüzde Portekiz’de en etkin bölge, kuzeybatı bölgesidir. Bu 

bölgedeki yatak sayısı, toplamın % 40’ını vermektedir. Burada kırsal turizm; tarihsel 

turizmin beşiği kabul edilen Minho’da en fazla başarılı olmuştur. Meyve bahçeleri, 

üzüm bağları, çam ormanları içindeki çiftlikler ve eski evler restore edilerek turizme 

kazandırılmıştır (Soykan, 2004: 20). 
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3.1.9.  Bulgaristan’da Kırsal Turizm 
 

Bulgaristan’da kıyı turizmi en fazla tercih edilen bir tatil türü olmasına karşılık 

yaz aylarında dağlarda, bisiklet, yürüyüş, tırmanış v.b. aktif turizm çeşitleri de 

yapılmaktadır. Rila, Pirin, Rhodope, Vitosha ve Stara Planino dağlarında yoğun olarak 

kış sporları yapılmaktadır. Kırsal turizm açısından hizmet veren Koprivshtitsa, Roshen 

ve Pirin önemli yerler arasındadır. Bulgaristan Kırsal ve Çevresel Turizm Derneği 

Ulusal Programı çeşitli dağlık yörelerin, köylerin geliştirilmesi amacıyla köprü, tren 

gibi ulaşım ağlarıyla bölgeyi cazip hale getirmeye çalışmaktadır (Morgül, 2006: 73). 

 

Bulgaristan’ın çoğu bölgesinde insanlar hala el emeği ile çalışmakta ve ekolojik 

ürünler üretmektedirler. Eski el sanatları, nesilden nesile el değiştirerek devam 

etmektedir. Evler tipik olarak 18. ve 19. yüzyıldan kalma odun, taş ve toprak yapıdadır. 

Köy yaşamı sakin ve renkli olup Bulgaristan’da büyük potansiyele sahiptir.  Birçok ev, 

iyi korunmuş olduğundan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ülkedeki 

kırsal turizm ve eko turizm faaliyetleri bir bütünlük halinde gelişme göstermektedir 

(Şerefoğlu, 2009: 75). Çoğu kıyı kasabasında insanlar evlerini taverna ve konukevi 

şeklinde modernize etmişlerdir. Karadeniz iklim yapısına sahip bir ülke olduğundan eko 

turizm için ideal bir yerdir. Bölgede çeşitli kırsal ve eko turizm aktiviteleri 

yapılmaktadır. Bunların başında rafting, safari, kuş gözlemciliği ve mağaracılık 

gelmektedir. Bu turizm bölge halkı için bir ek gelir kaynağı oluşturmuştur (Uçar, 2010: 

32; Uçar vd., 2010: 27). 

  

3.2.  Türkiye’de Kırsal Turizm Uygulamaları 
 

 Türkiye’de genellikle kırsal turizmde, kırsal alanlarda yaşayanlar ve çiftçiler 

tarafından sağlanan çiftlik aktiviteleri ve servisleri ile ekstre gelir elde etmek için 

turistleri kendi alanlarına çekmek fikri yaygındır (Kiper, 2006: 69). Bununla birlikte 

turizm faaliyetinden elde edilen gelir dünya turizminde farklı arayışların doğmasına 

neden olmuştur. 35-54 yaşları arasındaki turistlere yapılan araştırmalarda bu kişilerin iyi 

eğitimli, gelir düzeyleri yüksek, doğaya olan ilgileri oldukça fazla, yöresel yemek ve 

kültürlere meraklı insanlar oldukları tasvir edildiği görülmektedir (Yallagöz, 2010: 25). 
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Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumu ve turistik zenginlikleri açısından birçok 

turizm türünü aynı anda sunabilme olanağına sahiptir (Rızaoğlu, 2004’den aktaran 

Aydın ve Selvi, 2012a: 134). Kırsal turizm de bu alternatif turizm türlerinden birisidir. 

 

Günümüzde kırsal turizm kırsal kalkınmanın lokomotiflerinden biri haline 

gelmiştir. AB’nin gelişmiş ülkelerinde bile, tarımı gerileyen dağlık bölgelerin 

kalkındırılmasında kırsal turizmden yararlanılmaya başlanmıştır. Uygulanmakta olan 

LEADER adlı kırsal kalkınma programında kırsal turizm, en önemli amaç ve araçlardan 

biridir. Ülkemizde ise, şimdiye kadar uygulanan kırsal kalkınma projeleri daha çok 

kırsal altyapının güçlendirilmesi yolunda olmuş, kalkınmanın sosyal boyutu gündeme 

hiç gelmemiştir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında kırsal kalkınma 

konusunda aile işletmeciliğinin gelişmesi, yerel potansiyelinin harekete gelir ve 

istihdamın artırılmasında turizme de yer verilmesi, kırsal turizmin gelecekte devlet 

politikası haline geleceğinin göstergesidir. Zaten kırsal turizm, belirli koşullar yerine 

getirilmediğinde ve ülkenin genel ekonomik ve sosyal politikasından soyutlandığında, 

hiçbir anlamı yoktur (Soykan, 2004: 22). 

 

Türkiye’de kırsal turizm 1990’lı yılların başında diğer ülkelerle rekabet 

edebilmek için farklılaşma çabalarına gitmiştir. Türkiye iki tür farklı alternatif turizm 

başlıkları altında gelişmektedir. Bunlardan birincisi botanik, su sporları, yamaç 

paraşütü, termal turizm, sağlık turizmi, din ve kültür turizmidir. İkincisi ise ilkine yakın 

olmakla birlikte karavan ve kamping, kuş gözlemciliği, kış sporları, avlanma ve golf 

turizmi gibi alternatif turizm türleridir (Akça, 2006: 2837). Birinci başlıktaki turizm 

türlerinin çoğunluğu macera turizminin içinde yer almaktadır. İkinci başlıktaki turizm 

türlerinin çoğunluğu ise yayla turizmi ve eko turizm içinde yer almaktadır. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı yayla turizmin gelişimini desteklerken, eko turizm ve macera turizmi 

özel seyahat acenteleri tarafından desteklenmektedir. Bunu için bu turların turizm 

yöresinde bulunan yöre halkına ve kalkınmaya fazla katkıları olmamaktadır. Fakat 

Buğday Derneği tarafından oluşturulan “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü 

Bilgi ve Tecrübe Takası” TaTuTa Projesi sayesinde yerel halkın ve yörenin kalkınması 

amaçlanmaktadır (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 31-32). Bu proje TaTuTa, adıyla 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin başvurusuyla Birleşmiş Milletler 
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GEF Küçük Destek Programı çerçevesinde 25 ayrı çiftlikte başlatılmıştır. Şu an, 

Türkiye’nin yedi bölgesinde 82 civarında TaTuTa çiftliği bulunuyor (www.bugday.org, 

2014). 

 

Ülkemizde turizmin yıl içindeki dağılımı kadar, her köşesine yayılmasında kırsal 

turizmin çok önemli bir işleve sahip olacağı kesindir. Örneğin, Ege Bölgesi’nde 

Bozdağlar ve Aydın dağlarındaki yaylalarda, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes 

vadilerine hakim dağ eteklerinde, Kozak Madra kütlesindeki fıstık çamı ormanlarında, 

Kaz dağında, Batı ve Orta Torosların yaylalarında, Karadeniz Bölgesi yaylalarında yer 

alan köylerin kırsal turizmle bütünleşebileceğine hiç kuşku yoktur (Soykan, 2003: 3). 

 

Türkiye’de kırsal turizm potansiyelinin geçmişi yeni olmakla birlikte kırsal 

turizm çalışmaları; Azdavay’da Eko Turizmin Geliştirilmesi Projesi, Yanıkali Konağı 

Restorasyon Projesi, DAKAP Projesi, Doğu Anadolu Turizm Gelişim Projesi, İzmir İli 

Şirince Köyü Kırsal Turizm Örnek Çalışması, Manisa İli Tekelioğlu Köyü Kırsal 

Turizm Gelişim Projesi, Göreme Örneği, Beypazarı Örneği, Küre Dağları Örneği, 

Zümrüt Köyü Örneği ve Buldan Örneği ise önemli kırsal turizm çalışmaları olarak 

kabul edilmektedir (Şerefoğlu, 2009: 99-129). Bu gelişmelerin yanı sıra 02/03/2007 

tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 

2007-2013” çalışması kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Burdur, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, 

Kastamonu, Konya, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, 

Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat gibi kırsal nitelik taşıyan iller, öncelikli turizm gelişim 

bölgeleri olarak gösterilmektedir (Ayaz, 2012: 18). Bu projelerin bazılarının amaçları ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir: 

 

 Küre Dağları ve Zümrüt Köyü Örneği: Küre Dağları Milli Parkı Karadeniz 

bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde Küre Dağları üzerinde yer almaktadır. 

Tamamıyla plato karakterindeki milli park doğu- batı doğrultusunda uzanır ve yakın 

çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Bundan dolayı milli 

parkın yer aldığı alan üzerinde hiçbir yerleşim yeri yoktur. Yerleşim yerleri milli parkın 

yakın çevresinde bulunmaktadır. Bu nedenle mili parkı yakın çevresi tampon bölge 
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olarak tanımlanmış ve tampon bölgeyi de içeren bölge planlama alanı olarak kabul 

edilmiştir (Şerefoğlu, 2009: 99-100). Milli Park’ın yakın çevresindeki yerleşmeler 

genelde mahalle tarzı yerleşmeler olup, Karadeniz Bölgesi’nin tipik dağınık yerleşme 

formunu göstermezler. Yerleşmelerdeki konutlar genelde ahşap malzemeden yapılmış 

geleneksel mimarinin özgün örnekleri biçimindedir. Bu konutlar parka gelecek 

ziyaretçiler ve yöre turizminin canlandırılması için önemli kaynaklar olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

 07.07.2000 tarihinde Milli Park olarak ilan edilen, 37,000.00 hektar 

büyüklüğündeki Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı doğal, kültürel ve rekreasyonel 

kaynak değerleri ile bölgesel ve ülkesel ölçekte önemli bir korunan alan özelliğindedir 

(http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/Amenajman/Dokumanlar/KDMP_RAPOR.pdf). 

 

Doğal yaşlı ormanları, farklı yaşam alanları, uzun ve dik kanyonları, düdenleri, 

kayalık duvarları, şelaleleri, 100’e yakın mağarası, tür çeşitliliği (157 endemik bitki 

taksonu ve 48 memeli türü) ile birlikte kırsal dokusu ve kültürel değerleri Küre 

Dağları’nı özel kılmaktadır. Yöresel mimarisi, zengin folkloru, giyim kuşamdaki 

özgünlük ve yöre mutfağı bölge kültürünün en önemli özelliklerindendir 

(http://www.kdmp.gov.tr/kdmp_basari_brosuru.pdf). 

 

 Zümrüt köyü, kırsal kalkınma bağlamında Milli Park ilanından sonra en önemli 

geçim kaynağı olan ormancılığın azaldığı köyde, eko turizm vasıtasıyla, yöre halkının 

Milli Park ile ilişkisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (Kiper, 2006: 71). 

 

 Bölgenin tanıtımına yönelik promosyon çalışmaları “Gelin yöre kadınıyla ekmek 

yapalım, dağlarda mantar toplayalım ve Kastamonu mutfağını tadalım”, “Yörenin 

muhteşem doğası sizi doğa yürüyüşlerine, dağ yürüyüşü yapmaya, ata binmeye, şelale 

gezisine ve gölde yüzmeye çağırıyor” ve “Doğanın çağrısına kulak verin” gibi 

promosyonlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir (Şerefoğlu, 

2009: 102). 
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 Genellikle Küre Dağları Milli Parkı’nın çevresinde ahşap, kaşık oymacılığı 

yapılmaktadır. Başlıca el sanatları; bakırcılık, çilingirlik, bıçakçılık, el değirmeni 

yapımı, nalbantlık, dokumacılıkta ise, kuşakçılık, telacılık, kesecilik, kilimcilik, çarşaf 

dokuma, saf kumaş dokuma, iç fanilası, ön bezi, iplik işlemesinde ise, çarşaf bağı, perde 

kenarı, yastık kenarı, oya, dantel, deri işlerinde ise, tabakçılık, davul yapımı, mes-terlik 

yapımı, koşumculuk ve hattatlık, urgancılık yöredeki el sanatlarının başlıcalarıdır 

(Şerefoğlu, 2009: 103). 

 

 Denizli İli Buldan İlçesi Örneği: Buldan, Denizli İli’ne bağlı ve kentin 

kuzeybatısında yer alan ilçe merkezidir. Buldan yöresinde dokumacılık önemli bir 

üretim kaynağıdır. Küçük aile işletmeleri bu konuda çalışmakta ve evler yaşam yeri 

olmanın dışında aynı zamanda atölye olarak kullanılmaktadır. Buldan da yerel deyimler 

ve folklorik değerler, yöresel yemekler, düğün ve bayram gelenekleri, misafirlik ve 

komşuluk ilişkileri ve ayrıca el sanatları büyük ölçüde devam etmektedir (Şerefoğlu, 

2009: 111). 

 

 Buldan yöresi, eşsiz doğa güzelliği, bulunmaz iklimi, geçmişten günümüze süre 

gelen el sanatları ve dokumacılığı, tarihi evleri, kültürel ve tarihi zenginlikleri, sağlığa 

faydalı kaplıcaları ve misafirperver insanı ile Denizli ilinin şirin bir ilçesidir. Eski 

Buldan evleri ve Tripolis antik kenti yörenin en önemli kültürel mirasları arasındadır. 

Eski Buldan evleri, kentsel sit kapsamında koruma altına alınmış olup özellikleri 

korunmaya çalışılmaktadır. Ahşap ve cumbalı olan eski Buldan evlerinin saçak ve 

bacaları ayrı bir güzellik taşır. Bacalarda bambaşka güzellikte gerdanlıklar göze 

çarpmaktadır. Buldan yöresinde kültür turizmi ve kırsal turizm açısından önem taşıyan 

Tripolis antik kenti bulunmaktadır. Açıkhava tiyatrosu, kiliseleri, mezarları ve tas 

köprüsü ile Tripolis antik kenti, Buldan yöresinin en önemli kültürel mirasları arasında 

yer almaktadır (Köroğlu ve Köroğlu, 2006: 239). 

 

 Buldan yöresinde bulunan ve kırsal turizm açısından önemli kaynaklara sahip 

kırsal alanlar içerisinde doğa manzaraları, ormanlar, nehirler ve dereler, dağlar, göller, 

ve yaylalar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli amaçlarla düzenlenen festivaller ve etkinlikler 

turizm açısından önemli çekim unsurları arasında yer almaktadır. Buldan Yöresi’nin 
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sahip olduğu sınırsız sayıdaki kırsal turizm kaynakları göz önüne alındığında, bu yörede 

dört mevsim turizmden yararlanılması, yörenin tüm dünyaya tanıtılması ve ekonomik 

yönden kalkındırılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Köroğlu ve Köroğlu, 2006: 239-240). 

 

 Mumcular Örneği: Mumcular’da kırsal turizm modeli kurmak amacıyla 

Mumcular köyünde incelemeler yapılmış ve sonuç olarak belli özellikleriyle kırsal 

turizme uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu özelliklerinden bazıları şunlardır; dağ 

köylerinin doğa ile bağı, kendisine has kırsal özellikleri kaybetmemiş olması, zeytin 

yetiştiriciliği ve halı dokumacılıdır. Yörede zeytin festivali, halı ve el dokumacılığı 

festivali devam etmektedir ve deve güreşleri, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, 

kampçılık faaliyetleri devam etmektedir (Tarlak, 2007’den aktaran Ün vd., 2012: 348). 

 

Bursa İli Cumalıkızık Köyü Örneği: Ülkemizin kırsal kalkınma projelerinden 

biri de “Cumalıkızık Koruma Yaşatma 98 Projesi”dir. Bu proje; belediye, valilik, sivil 

toplum örgütleri, üniversite, iş dünyası, gönüllüler ve köylüler tarafından başlatılmıştır 

(Çetin, 2010: 184). Bursa’ya 10 km. uzaklıkta doğal değerlerle birlikte tarihsel 

dokusunu koruyan bir Osmanlı Vakfı köyü olan Cumalıkızık’ın en önemli geçim 

kaynağını bahçe tarımı oluşturmaktadır. Bu köyde, kiraz, ahududu, çilek, şeftali, vişne, 

erik, elma, armut, ıhlamur, üzüm, Frenk üzümü, ayva, fasulye, biber, domates, patlıcan 

gibi her çeşit meyve ve sebzenin üretimi yapılmaktadır (Kiper, 2006: 74). 

 

Cumalıkızık’taki kadınlar köyü tanıtmak ve kalkındırmak için “Cumalıkızık 

Köyü Kadınları Eğitim Dayanışma ve Kalkındırma Derneği”ni kurmuştur. Bu bağlamda 

Belediye, Valilik, Mimarlar odasıyla 3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü Cumalıkızık 

Projesi kapsamında kadınlar yöresel kıyafetleri ile turizm sektöründe çalışarak hem 

kadınların turizm sektöründe çalışma oranı artmış hem de yöresel kıyafetlerin 

tanıtılması sağlanmıştır (Çetin, 2010: 184). 

 

Önemli bir kültürel miras olan Cumalıkızık’ta çok sayıda film ve dizi çekimi 

yapılmıştır. Bu film ve diziler Cumalıkızık’ın tanıtımında oldukça etkili olmuştur. 

Ayrıca 1998 yılından bu yana her yıl haziran ayının son haftasında CumalıkızıkAhududu 

Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu şenlik 700 yıllık yaşayan kültürel mirasın korunarak 
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gelecek kuşaklara aktarılmasını ve yörenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını 

sağlamaktadır (Çetin, 2010: 185). 

 

Köy evlerinde kullanılan eşyalarda Kızık motiflerine rastlanmaktadır. 

Mahremiyet olgusunu bugün de koruyan köy kadınlarının geleneksel el becerilerinin de 

(dantel, nakış, dikiş gibi) hala korudukları gözlenmektedir (Kiper, 2006: 74). 

 

 Son yıllarda kırsal turizme doğru olan bu yönelişin artması ve gelecekte de bu 

yönelişin daha da artacağı şeklinde öngörülerin olması nedeniyle kırsal turizmin 

Türkiye için de ne kadar önemli bir turizm türü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çünkü Türkiye, kırsal turizm talebine cevap verebilecek ve avantajlarından fazlasıyla 

yararlanabilecek eşsiz potansiyele sahiptir (Yılmaz ve Gürol, 2012: 24). 

 

Doğu Anadolu Kalkınma Programında Kırsal Turizm Çalışması Örneği: 

DAKAP Projesi ile Atatürk Üniversitesi arasında varılan anlaşma sonucu ortak 

yürütülen bir projedir. DAKAP kırsal kalkınma, girişimcilik, turizm ve diğer bazı 

alanlarda eğitim, örgütleme ve danışmanlık yöntemleri ile beşeri ve sosyal sermayede 

kapasite geliştirerek ve yönlendirerek bölgedeki kalkınma çabalarına sürdürülebilir bir 

katkıda bulunmak amacına yönelik olarak planlanmış bir pilot bölgesel kalkınma 

programıdır (Şerefoğlu, 2009: 115). 

 

Program başlangıçta Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde 6 ilçe merkezi ve 20 

köyde uygulanmış, fakat daha sonra Erzincan ve Bayburt illeri de programa dahil 

edilmiştir. Pilot uygulamanın en önemli özelliği, küçük boyutlu, yenilikçi, 

tekrarlanabilir, benzer ortamlara transfer edilebilir ve model oluşturan özelliklerde 

olmasıdır. Programın 2000-2004 yılları arasında uygulanması öngörülmüş, fakat süre 

2006 yılı Haziran sonuna kadar uzatılmıştır (Şerefoğlu, 2009: 116). 

 

Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak kırsal bölgede Erzurum-

Palandöken Kayak Merkezi ve Çoruh Vadisi olmak üzere iki temel turizm alanı 

önceden belirlenmiştir. Seçilen iki alan ilişkin şu çalışmaların yapılması amaçlanmıştır 

(Şerefoğlu, 2009: 73-74): 
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 Turizme hizmet sağlayanların, tarihi ve kültürel varlıkların ayrıntılı bir 
envanterinin yapılması. 
 

 Çevresel, tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri gösterecek bir kırsal turizm 
haritasının çıkarılması. Harita, doğal öneme sahip yerlerin (parklar, yaylalar), 
yürüyüş yollar, “ekolojik turizm” yerleri, galerileri, çevresel-tarihsel-kültürel 
öneme sahip alanlar, panaromik görüntüleri ve turistik öneme sahip tüm cazibe 
alanlarını açık bir şekilde göstermelidir. Bu haritaların, turistlerin yoğun olarak 
bulundukları tüm alanlarda (oteller, pansiyonlar, kayak merkezleri), turizm 
danışma bürolarına dağıtılması. 

 
 Dağcılık ve trekking keşifleri ile ilgilenen Türk ve uluslararası dağcılık 

federasyonlarıyla ilişki kurularak alan çalışması yapılması. 
 
 Bölgenin tanıtım sorununu gidermek için paydaşlarla birlikte turizm ürünlerinin 

iyi tanımlanmış bir çeşidinin ortaya konulması. 
 
 Turizm ürünlerinin geniş bir alanda tanıtımının ve reklamının yapıldığı bir ağ 

oluşturmak ve ülke içinde kalkınma ortakları ve girişimcilerden gelecek ilginin 
değerlendirilmesi. 

 
 Bir bütün olarak Erzurum bölgesinde yaz ve kış faaliyetleri haritalar, kültürel ve 

tarihsel varlıklar, konaklama tesisleri turistik cazibe alanları ve tur 
organizasyonları vb. içerecek şekilde kapsamlı bir web sitesinin hazırlanıp 
hizmete konulması. 

 
 Arazi çalışmalarına bağlı olarak, trekking parkurları, konaklama, flora ve fauna 

zenginliklerini kapsayan resimli bir rehber kitapçığın (Türkçe ve İngilizce) 
yayınlanması. 

 
 Rehberlerle iş birliği yaparak, botanik amaçlı turlar, kuş türlerini izleme turları, 

tarihi turlar ve trekking parkurları için yol işaretlerinin yapılması. 
 
 Dağcılık ve trekking keşifleri piyasasını, at-merkep ekipleri, hazır kurulmuş 

çadırlar, yemek hizmeti ve uzman rehberlik ile mahalli danışma gibi tüm destek 
hizmet birimlerinin geliştirilmesi. 

 
 Tanıtım materyallerinin üretilmesi. 

 
 İlgili hükümet kuruluşlarıyla birlikte, kırsal turizmin büyümesi ve turizm 

pazarından daha büyük pay almasını sağlamak üzere ulusal bir pazarlama 
kampanyasının teşvik edilmesi. 

 
 Festivaller, fuarlar ya da kongreler gibi özellikli olayların çeşitlendirilmesi. 

 
 Yıllık kayak festivali, spor turnuvaları, motosiklet yarışları gibi 

organizasyonların gerçekleştirilmesi. 
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Gökçeada Örneği: Gökçeada, 1995 yılından itibaren, I. Derecede kalkınmaya 

öncelikli yöre kapsamına alınmıştır. Ekonomisi tarım, hayvancılık, balıkçılık ve turizme 

dayanmaktadır. Tarım Bakanlığı ekolojik tarım yapılması amacıyla Gökçeada’yı pilot 

bölge olarak seçmiştir. Organik zeytinyağı üretimi, organik bal üretimi ve organik 

sofralık ve şaraplık üzüm üretimi projeleri başlatılmıştır. Gökçeada’da toplam 360 kilise 

ve manastır bulunduğu ve günümüzde sadece 7 kilise ve 50 manastırın kullanıldığı 

söylenmektedir. Gökçeada Belediyesi, 25 Haziran 2008 tarihinde imzalanmış 

anlaşmayla Organik Yaşam Ada’da Öğrenmek Projesi’ni başlatmıştır. Projenin temel 

hedefi, Gökçeada’yı organik üretime dayalı agroturizm konusunda cazibe merkezi 

haline getirmek için oluşturulacak turizm strateji planının İtalya’nın Sardunya Adası 

deneyimlerinden faydalanılarak geliştirilmesidir (Özdemir, 2012: 20). 

 

3.3. Ege Bölgesi’nde Kırsal Turizm ve Şirince5 
 

Ege bölgesi çok çeşitli turizm türlerine ev sahipliği etmesine rağmen,  kıyı 

turizmi, yat turizmi, kruvaziyer turizmi, kültür turizmi ve termal turizm en gelişmiş 

turizm türleri olarak bölgede yerini almıştır. Ayrıca bu turizm türlerine ilaveten;  kongre 

turizmi, eko turizm, dağ ve kış sporları turizmi, kent turizmi, kamp-karavan turizmi, 

gençlik turizmi ve kırsal turizm açısından da bölge oldukça zenginliğe sahiptir (Soykan, 

2004: 24). 

 

Bölgedeki Bozdağlar, Aydın Dağları, Kozak-Madra Dağları ve Kaz Dağ’nın 

eteklerindeki köyler kırsal turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.. 

Bölgedeki köyler, doğal ve yerel ürünlere artan merak karşısında, ilgi çekmeye 

başlamışlardır. Ege bölgesinde kırsal halkın katılımı, iyi bir planlama ve örgütlenmeyle 

kırsal turizmi geliştirmek mümkündür (Soykan, 2004: 24-25). Şirince Köyü’nde kırsal 

turizm gelişmesiyle birlikte tarımı destekleyerek kırsal kalkınmanın ivme kazanmasını 

sağlayarak, kırsal turizm gerek ekonomik gerekse de turizmin lokomotiflerinden biri 

haline gelebilir (Soykan, 2004: 29).  
                                                
5Bu bölümün ana kaynağını Soykan, F., (2004), Bir Turizm Coğrafyası Araştırması: Kırsal Alanların Turizm 

Potansiyelinin Saptanması ve Şirince Köyüne (İzmir) Uygulanması, isimli kitap oluşturulmuş olup, gerekli dipnotlar 

atılmıştır. 
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Kırsal turizmin en güzel örneklerinden birini teşkil eden Şirince köyü, Selçuk 

ilçesine bağlı bir köy olup, kendi kültürel değerleri ve coğrafi konumu sayesinde kısa 

sürede dünya tarafından tanınan bir köy konumuna gelmiştir. Köyün turizm potansiyeli, 

kırsal turizmin bu hızlı gelişimine karşılık çok yüksektir. Fakat köye daha fazla turist 

çekebilmek ve turizmi kalıcı kılmak için, en başta köyü korumak, turizm potansiyelinin 

saptanmasına gidilmeli ve ayrıca turizmi geliştirme stratejisi belirlenmelidir (Soykan, 

2004: 52). 

 

3.3.1. Şirince’nin Kırsal Turizm Potansiyeli 
 

 Şirince köyü kırsal turizm arz potansiyeli açısından çok güçlü bir yapıya sahip 

olmasının yanı sıra, köyde turizmin gelişmesi ve sürdürülebilirliği açısından tüm 

koşullar mevcuttur (Çolak, 2009: 101). 

 

3.3.1.1.  Şirince’nin Coğrafik Yapısı ve Arz Analizi 

  

 Kırsal turizmin en belirleyici faktörleri arasında yerleşmenin coğrafi konumu ve 

kuruluş yerinin uygunluğu gelmektedir. Köyler; kentlerin, anayolların, sanayi 

tesislerinin veya hava alanlarına yakın olması kesinlikle tercih edilmemektedir. Aynı 

şekilde kentlerden çok uzak, ulaşım bağlantıları zayıf ve ulaşımı zor köylerde turistin 

ilgisini çekmemektedir (Soykan, 2004: 52). Turistlerin ilgisini çeken diğer doğal 

çekicilikler ise, yürüyüş için uygun patikaların olması ve doğal parkların, atlı gezilere 

uygun alanların, kuş gözlemciliği ve manzara hakimiyetine sahip olması gerekmektedir. 

(Roberts ve Hall, 2001: 2). Bu çekicilikler göz önüne alındığında ise, Şirince köyü 

kırsal turizm arz potansiyeli bakımından çok güçlü bir yapıya sahiptir. Kırsal turizmin 

gelişmesi ve sürdürülebilirliği açısından bir köyde olması gereken tüm koşullar bu 

köyde fazlasıyla vardır (Çolak, 2009: 101). Köyün temelini görsel öğeler oluşturmakla 

birlikte, doğal unsurlar da göze çarpmaktadır. Özellikle yörenin sit alanı olarak ilan 

edilmesiyle birlikte, doğal güzelliğin bozulması bir nebze engellenmiştir. Ayrıca köy, 

anayol ve havaalanı gibi gürültü kaynaklarına uzaktır, sanayi tesisleri gibi kirlilik 

yaratacak ortamların dışındadır. El değmemiş doğal alanlarla çevrelenmiş bir doğa 

harikası olarak turizme hizmet vermektedir. 
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Özgün kırsal mimarisi ile alternatif tatil meraklıları için kırsal ve kültür turizmi 

açısından Batı Anadolu’nun önemli noktalarından biri konumundadır. Başka bir 

ifadeyle köyün özgün mimari dokusu, kırsal ve kültürel turizmi ivmelendiren en önemli 

unsurdur (Kaya, 2012: 119). 

 

 
 

Resim 1: Şirince Köyünden Genel Bir Görünüm. 

 

Şirince, Selçuk ilçesinin 8 köyünden birisidir. 1957 yılına kadar Kuşadası’na 

bağlı olan köy, bu tarihten sonra aynı ilçenin Akıncılar Bucağının Selçuk adıyla ilçe 

olmasından sonra ona bağlanmıştır. Köyünün toplam yüzölçümü 16.000 dönümdür 

(Soykan, 2004: 54). Köyün 2012 yılı nüfusu 530 kişidir (http://www.yerelnet.org.tr). 

 

Şirince’nin coğrafi knumu, kırsal turizm açısından son derece uygundur. Gerek 

doğal güzelliği gerekse kültürel açıdan birbirini destekleyen turizm arzları mevcuttur. 

Yakın çevresindeki kültürel ve deniz turizmi olanakları mevcuttur. Köye karayolu ile 

ulaşım çok kolay olup, ayrıca liman, havalimanı ve demiryolu bağlantıları kullanılabilir. 
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Tablo 11: Şirince Köyünün Nüfus Bilgiler 
 

Yıllar  Toplam Nüfus Kadın Erkek  

2012 530 247 283 

2011 536 263 273 

2010 565 - - 

2000 686 335 351 

1990 787 389 398 

1985 828 416 412 

 

Kaynak: www.yerelnet.org.tr./koyler/koy.php.koyid=249623. 

 

Şirince’nin köyü, Selçuk ilçe merkezine 8 km, Ortaklar ilçesine bağlı Selatin 

köyüne 13 km, Selçuk’a bağlı Belevi Beldesine 19 km ve Zeytinköy’e 15 km 

uzaklıktadır. İzmir kent merkezine uzaklığı ise 83 km’dir (Soykan, 2004: 54). Köyün 

ulaşımla alakalı herhangi bir zorluk görülmemektedir. Selçuk ilçe merkezinden 8 km’lik 

asfalt yolla köye ulaşım sağlanmaktadır. En yakın demiryolu istasyonu Selçuk ilçe 

merkezinde (8 km), en yakın liman Kuşadası’nda  (28 km), en yakın havalimanı Adnan 

Menderes Havalimanıdır. Ayrıca Selçuk’tan 2 km uzaklıkta Efes ören yerinde bir yerel 

havaalanı vardır ve küçük uçakların inmesi için elverişlidir. Köy, İzmir-Aydın 

otoyoluna ise, 20 km uzaklıktadır (Semenderoğlu ve Çakıroğlu, 2007: 175). Yürüyüş 

yapmaktan zevk alan turistler için, Selçuk’tan Şirince’ye 8 km’lik yürüyüş ile 

ulaşmaları mümkündür (Çolak, 2009: 101). 

 

Şirince köyünün turistik coğrafi konumuna bakımından dünyaca tanınmış bir 

yörenin içindedir. Dünyaca ünlü Antik Efes kentine 10 km, Meryem Ana Evi’ne 16 km, 

Pamucak kıyılarına 14 km uzaklıkta olan şirin bir köydür. Şirince Efes, Kolophon, 

Notion, Lebedos, Metropolis ve Magnesia, Artemis Tapınağı, Klaros, Meryem Ana Evi, 

Yedi Uyurlar, St. Jean Kilisesi, İsabey Camii, gibi dini veya kutsal yerlere yakındır. 

Dilek yarımadası Milli Parkı ise yaklaşık 60 km uzaklıktadır (Soykan, 2004: 54). 

 

Şirince köyü, Selçuk’a bu kadar yakın olması, daha güneyde Kuşadası gibi çok 

önemli bir turizm merkezinin bulunması köyün turizm açısından konumunun elverişli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Seferihisar’dan Dilek yarımadasına kadar uzanan ve 
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Kuşadası körfezini çevreleyen kıyı şeridinde yer alan başta Efes olmak üzere kuzeyden 

güneye sıralanan Lededos, Kolophon, Nation, Neopolis, Phygela, Priene ile doğudaki 

Magnesia antik yerleşmeleri de günübirlik ziyaretler yapılabilmektedir (Uğuroğlu vd., 

1983: 8). 

 

Şirince köyü, kırsal turizmi bütünleyecek kültürel turizm ve deniz turizm 

olanakları son derece de yüksek bir çevrede yer almaktadır. Köye karayolu ile ulaşım 

olup, ayrıca deniz limanı, hava limanı demir yolu bağlantıları kullanılabilir. Şirince 

köyü, alüvyal düzlükler ve dağ kütlerleri arasında kurulmuştur. Köy ve yakın çevresinde 

morfolojik unsurlardan fay dikliklerine uyan dik yamaçlar, derelerle yarılmış arızalı 

yüksek alanlar dikkati çekmektedir (Soykan, 2004: 54). 

 

Köy evleri, çanak şeklinde bir vadinin güney ve batı yamaçlarına dizilip uzaktan 

kademeli bir görünüme sahiptir. Şirince köyü, bu vadinin güney ve doğu yamaçlarına 

kurulmuş olup denizden yüksekliği ortalama 350 metredir. Köy bu vadi ile Selçuk 

ovasına bağlanmaktadır. Köy, doğuda Harita tepe (622), güneybatıda Kartal tepe (508 

m) olmak üzere tepelerle çevrilmiştir. Selçuk-Şirince civarında en yüksek nokta ise 

Boncuk Dağ’ında 750 m’dir. Şirince Ege Denizi’nden ise, 14 km uzaklıktadır (Soykan, 

2004: 56). 

 

Şirince köyünün yer aldığı alanın genel jeolojik yapısını metamorfik kayaçlar 

oluşturmaktadır. Bu kayaçlar, gnays ve fillad (kili şist)’lardır. Jeomorfolojik yapı 

itibariyle tepelik alanlardan oluşan yörede, eğimin fazla olduğu yerlerde bu molozlar 

heyelana uygun bir ortam yaratmaktadır. Tepelerde ise mermerler bulunur. Şirince köyü 

deprem açısından riskli olup, 1. Derece deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Köy 

yerleşim alanı ve çevresinde kolüvyal özellikte, orta bünyeli, orta derinlikte ve eğimde 

topraklar yayılış göstermektedir, erozyon riski ise orta şiddettedir (Uğurluoğlu vd., 

1983: 8). Akdeniz iklim özelliklerini taşıyan bu yörede bitki örtüsü de bu iklime uygun 

olarak gelişmiştir. Yöre bitki coğrafyası açısından Asıl Akdeniz Vejetesyon kuşağında 

olup, doğal vejetesyon genel olarak sıcaklık ve ışık istekleri yüksek kuraklığa dayanıklı 

kızılçam ormanları ile kızılçamın tahrip edildiği alanlarda maki ve garig vejetasyonu ile 

karakterize olmuştur. Yüksek ve nemli rüzgara bakan yamaçlarda kestane ağaçlarına 



142 
 

rastlanmaktadır (Semenderoğlu ve Çakıroğlu, 2007: 175). Köyün evvelce bağcılık, 

şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi, bir ara tütün üretimi nedeniyle 

sekteye uğramış, ancak son yıllarda artan turizm nedeniyle, bu sektörler yeniden 

gelişmeye başlamıştır. Bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra, şeftali, incir, elma, ceviz 

yetiştirilir (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%u015Eirince,_Sel%E7uk&oldid= 

3964927). 

 

 Küçük Menderes Nehri, köyün yaklaşık 7-8 km kuzeyinden akar. Köy içinden 

Şirince Deresi, onun devamı olan Mağara Deresi ve Maden Deresi kolları ile birlikte 

kafesli drenaj ağı çizerek geçmektedir (Soykan, 2004: 56). 

 

3.3.1.2. Şirince’nin Tarihçesi 

 

Şirince’nin kuruluşu hakkında bilgiler birbirini tutmadığı gibi, adının da çeşitli 

kaynaklarda Kyrkindje, Kirkindsche, Kirkidje, Kırkıca, Kırkınca, Çirkince biçiminde 

rastlanılmaktadır. Çirkince adını alması, Aydınoğulları döneminde bir grup Rumun 

kendilerine yerleşmeleri için gösterilen yeri soranlara “Çirkince” demelerine 

bağlanmaktadır. Çirkince ismi, İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa’nın, 1928 yılında köye 

geldiğinde, köyün adını “Şirince” olarak değiştirmesiyle son bulmuştur (Tül, 2008: 19). 

 

Şirince’nin kuruluşuyla ilgili birkaç rivayet vardır. Bu rivayetlerden biri; 

Efeslilerin soyundan olduğu ileri sürülen Hıristiyan halkın, 1304 de Türklerin bu yöreye 

gelişiyle, dağlara çıktıkları ve “Dağdaki Efes”adıyla bu köyü kurdukları üzerinedir. 

Şirince’nin “Dağdaki Efes” adıyla anılması köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunun 

da bir göstergesidir (Uğuroğlu vd., 1983: 10). 

 

Bir başka rivayete göre ise; Şirince’nin tarihi M.S. 5. Yüzyıla kadar inmektedir. 

Küçük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyon ve taşkınlar nedeniyle yaşanamaz hale 

gelen aşağıdaki ovadan 40 kadar Rum’un dağ eteklerine doğru gelerek, “Kırkıca”adıyla 

bu yerleşmeyi kurdukları rivayet edilmektedir (Uğuroğlu vd., 1983: 10). 
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 Şirince’nin kuruluşuyla ilgili bu rivayetler ile birlikte, köy içinde ve 

yakınlarında bulunan yapı kalıntılarını hangi döneme ait olduklarının kesinleşmemiş ve 

köy tarihini de netleştirmemiştir. Örneğin,  yörede “Manastır” olarak bilinen 

dikdörtgen şekilli bir kulenin Hellenistik döneme kadar indiği ve Şirince’nin tarihini 

aydınlatacak en eski buluntu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu yapının benzerlerini 

Efes çevresinde de görmek mümkündür. Köyün Bizans dönemindeki varlığını 

ispatlayan en önemli ipuçları ise dev boyutlu küplerdir (Tül, 2008: 22).  

 

Bir başka araştırmada ise; Şirince’de Bizans Çağı’na giden kültür varlıklarının 

pek bilinmediğini, ancak birer Rum yapıları olan Aziz Demetrios ve Aziz Ioannes 

kiliselerindeki devşirme Bizans parçalarının, Şirince’deki Bizans Dönemi’ne ait 

eserlerin bir kanıtı olabileceğidir. Hatta Aziz Demetrios Kilisesi’nin batı giriş kapısı 

yanındaki levhaları, muhtemelen 9.-13. Yüzyıl Orta Bizans Dönemi’ni 

tarihlendirmektedir. Köyün kuzeydoğusunda halkın “Manastır” dediği yapı kalıntısının 

duvar tekniği ve tuğla-kiremit parçaları itibariyle yine Bizans’a ait olabileceğini 

belirtilmektedir (Mercangöz, 1997’den aktaran Soykan, 2004: 61). 

 

Türklerin Selçuk’a gelmeleri sırasında, XVI. Yüzyılda Çirkince adıyla bir köyün 

var olduğu birtakım kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1583 tarihli Aydın Vakıf Defteri’nde 

ve en eski gezi günlüğü 1699 yılında yöreye gelen E.D. Chishull’un anılarında Çirkince 

adı geçmektedir. O dönemde köyün tüm halkı Hıristiyan’dır,  daha sonra 1892’de 

Bülbül Dağı’nda Meryem Ana’nın evini aramaya gelen rahipler, Çirkince’nin dört bin 

kişilik bir Ortodoks kasabası olduğundan bahsederler. 22 Mayıs 1919’da Yunanistan’ın 

işgaline uğrayan yöre 1922’de Türklerin eline geçerek yeni bir döneme başlar (Tül, 

2008: 35).  

 

Şirince XIX. Yüzyılda, ilgi çeken ve tanınmış bir köydür. Bugünkü Selçuk ilçesi 

sınırları içinde kalan köyler, Osmanlı dönemi boyunca en büyük yerleşme ve nüfus 

değişikliklerini bu yüzyılda Balkanlardan alınan göçler ve Yörük aşiretlerinin 

yerleşimleriyle yaşamışlardır. Bunun neticesinde yöredeki Rum nüfus giderek azalmış 

ve 1923-1924 Türk-Yunan mübadelesi ile hiçbir Rum vatandaşı kalmamıştır. 1831 yılı 

nüfus sayımı bilgilerine göre Aydın Sancağı’nın Ayasuluk (Selçuk) kazasında 69 
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Müslüman ve 698 reaya (Ortodoks Hıristiyan) kaydına rastlanmıştır. Ayrıca sancakta 

10.313 olarak verilen Yörük nüfusun bir kısmının da Selçuk civarında yazlaması, 

kışlaması muhtemeldir (Soykan, 2004: 61). 1924 göçmen mübadelesi anlaşmasından 

sonra Yunanistan’dan gelen Türkler Şirince’ye yerleştirilmiştir.    

  

1908 İzmir Valiyeti Salnamesi’nde; Ayasuluğ nahiyesi nüfusunun yaklaşık 

yarısının Çirkince köyünde oturduğu ve nahiyenin merkezinde en büyük yerleşmesinin 

bu köy olduğu yazılıdır. Bağcılık ve zeytincilikle uğraştıkları anlaşılan Çirkince 

sakinlerinin hemen hepsi yaz aylarında köy dışında geçirmektedir. Çirkince Rumlarının 

‘Karamanlıca’ konuşmaları, onların Anadolulu yerli bir topluluk olduğunu 

göstermektedir (Soykan, 2004: 61-62). 

 

Yörenin hareketliliğinde etkili olan diğer faaliyetler ise; 1863 yılında Efes’te 

kazılara başlanması, 1869 yılında dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis 

Tapınağı’nın yerinin saptanması ve sayısız kalıntıların bulunması ve Ayasuluğ’un kısa 

sürede ilgi odağı hale gelmesidir. Efes ören yerini tanıma merakı, sayısız gezginin 

Ayasuluğ’a akın etmesini yol açmıştır. Günümüzde Hıristiyanlık ve Müslümanlık 

dünyasınca kutsal sayılan Meryemana evi, bir bakıma Çirkincilerin armağanı 

sayılmalıdır (Tül, 2008: 35).  

 

Şirince için 1922 sonrasındaki en önemli olay, köye mübadillerin 

yerleştirilmesidir. Yunanistan ile aramızda 1924 yılında tamamlanan mübadele 

sonucunda Selanik, Manastır ve Provuşta muhacirleri Şirince’ye gelmişlerdir. Köyün 

Türkiye Cumhuriyetindeki ilk yılları Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk adlı kitabında 

‘Çirkince’ adlı öyküde dile getirilmektedir. İki kez Şirince’ye gelme fırsatı olan 

Sabahattin Ali, mübadele sonrası ikinci gelişinde köyü tanımakta zorluk çektiğini, 

köyün oldukça küçüldüğünü ve bakımsızlaştığını anlatmaktadır (Tül, 2008: 77): 

 

“Burası benim otuz sene önce gördüğüm, içinde en güzel günlerimi geçirdiğim 

yer değildir. Şu sağ tarafta kapısız, penceresiz, çatısız yükselen dört duvar, bir 

zamanlar çocukların oynadığı mektep olamazdı. Şu önümdeki ulu çınarın dibinde, böyle 

bataklık ortasında bir taş yığını değil, dört gözlü bir mermer çeşme olacaktı.” 
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“Bu sekizyüz evli küçük kasabada şimdi belki elli aile bile oturmuyordu. Buraya 

mübadil olarak yerleştirilen muhacirler, tütüncü oldukları için incirlerini, zeytinliklerini 

yok pahasına satmışlar, hatta birçok ağaçları kışın kesip yakmışlar, sonra da her biri 

bir tarafa dağılmışlardı…” 

 

Bu ve diğer ayrıntılarla Sabahattin Ali, hem mübadelenin açtığı yaraları hem de 

Şirince’nin o eski biçiminden nasıl bir değişime uğradığını gösteriyor (Tül, 2008: 77). 

 

Şirince içinde bulunduğu fiziki koşullar ve konumu ile bir kırsal turizm köyü 

halini almıştır. Turizm yörede önemli bir ek gelir kaynağıdır. Ancak yörenin sahip 

olduğu kaynakların dışında farkına vardığı ve hala yaşattığı ürünlerin başında şarap 

gelmektedir. 1980’lerin ardından buranın popüler olmasıyla birlikte Şirince’de bir şarap 

fabrikası kurulmuştur, fakat bugün ev yapımı şarapları ile öne çıkmaktadır. Bu bölgenin 

en belirgin şarap çeşitleri, üzümün, şeftali, ahududu, böğürtlen, elma, ayva, çilek, 

kavun, nar, yaban mersini gibi meyvelerden ve bitkilerden meydana gelmesidir (Bolat, 

2007: 62). 

 

3.3.1.3.  Şirince’nin Kırsal Turizm Arz Potansiyeli 

 

 Şirince köyünün turist çekmesinin başlıca sebepleri arasında birinci etken, 

bütünüyle bir Rum köyü olmasıdır. İkinci etken olarak ise, evleri ve kiliseleriyle tarihi 

miras oluşturması oluşturmasıdır. Şirince çevresinde birçok doğal güzelliklere sahip 

köyler olmasına karşın Şirince’deki kültürel nedenlerden dolayı zaman zaman kültür 

turları düzenlenmekte ve otantik özelliğinden dolayı turlar tarafından ziyaret 

edilmektedir. Tarihi açıdan M.Ö. 5. Yüzyıl’a dayanan köy, sadece mimari dokusuyla 

değil, aynı zamanda şarap, zeytinyağı, dantel ve el işçiliği gibi yöreye has özelliklerden 

dolayı da turist çekebilmektedir (Çolak, 2009: 106). 

 

           Şirince köyü çevresinde varlığı saptanan ve araştırmalara konu olan Kuşini 

Mağarası, Kurudağ (Damlataş) Mağarası ve Sütini Mağarası olmak üzere üç adet 

mağara bulunmaktadır (Soykan, 2004: 56-57). 
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Kuşini Mağarası: Selçuk-İzmir karayolunun yedinci km’sinde sağ tarafta, 

Kurtkaya doruğuna yakın bir yerde olup ve yoldan kolaylıkla görülebilmektedir. 

Şirince’nin kuzeyinde Küçük Menderes vadisine bakan sırtlarda bulunan bu mağara, 

içerisinden tonlarca mermerin alınması sonucu oluşmuştur, o yüzden yapay bir 

mağaradır. Mağaranın önünde mermer parçaları üç ayrı yığın oluşturmaktadır. Girişte 

bulunan bloklar mağaranın önünü kısmen kapamaktadır. Bu büyük mağaranın genişliği 

100 m, derinliği 40 m, yüksekliği girişte ise 10 m’dir. Tavanın çökmemesi için mağara 

içerisinde sütun görevi yapan çok büyük bloklar oluşturulmuştur. Girişi geniş olduğu 

için içerisi karanlık değildir. Mağaranın yanında yarım kalmış bir mermer ocağı da 

dikkati çekmektedir (Soykan, 2004: 56).  

 

Kurudağ (Damlataş) Mağarası:  Selçuk-İzmir karayolunun ikinci km’sinde, sağ 

tarafta Kurudağ yakınlarındadır (Soykan, 2004: 58). Toplam uzunluğu 42 metre olan 

mağaranın girişe göre en derin noktası 22 metredir. Mağara Mesozoik yaşlı masif 

dolomitik mermerler içinde gelişmiştir. Mağaranın girişi dar olması nedeniyle oldukça 

karanlıktır. Mağaranın kuzeye doğru eğimli olan tabanı kaya blokları ve traverten 

oluşumları ile örtülüdür. Mağara boşluğunda sarkıt, dikit ve sütunlar, duvarlarda perde 

ve bayrak travertenleri vardır. Eski çağlarda insanlar tarafından barınak olarak 

kullanıldığı düşünülmektedir (Çolak, 2009: 106-107). Tabanda yapılan yüzey 

araştırmasında çok sayıda seramik ve Efes tipi yağ kandilleri ele geçmiştir. Kurudağ 

(Damlataş) Mağarası M.Ö. dördüncü yüzyıldan M.S. dördüncü yüzyıla kadar 800 yıllık 

kutsal yeri olarak Grekler ve Romalılar tarafından kullanılmıştır (Soykan, 2004: 58). 

 

Sütini Mağarası: Selçuk-Şirince karayolunun birinci kilometresinde sol tarafta 

küçük bir tepenin yamacındaki kayalık alanda yer almaktadır. Ölçülen kısmının 

uzunluğu 180 metredir. Günümüzde hala sonu bulunamamış mağaranın bazı yerlerinde 

Bizans yazıtlarına rastlanmaktadır. Mağara girişi yan yana iki dar delikten meydana 

geldiğinden dolayı, mağaraya giriş oldukça zordur. Mağara girişinin üst tarafındaki 

kayalara oyulmuş olan iki adet mezar odasının daha önceki yıllarda mezar soyguncuları 

tarafından soyulduğu sanılmaktadır. Mağaranın girişindeki duvarda ise tahrip edilmiş 

birçok fresk izlerine rastlamak mümkündür. Bu fresklerin bazı azizlere ait olduğu 

düşünülmektedir. Mağara üç bölümden oluşmakta olup beyaz su damlayan sarkıt ve 
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dikitleri iç kısımda görmek mümkündür. Mağaranın önünden Ayasuluk tepesi ve Efes 

izlenebilmektedir (Soykan, 2004: 58). Mağara girişindeki silik de olsa izlenebilen 

freskler, Hıristiyan azizlerine ilişkindir olduğu düşünülmektedir, fakat günümüzde 

tahrip edilip duvarlarına çeşitli yazılar kazımışlardır (Tül, 2008: 16). Bir rivayete göre, 

mağaranın içindeki sarkıtlardan damlayan suyun içilmesi veya mağaradan alınan küçük 

taşların göğüslerin üzerine konması halinde, doğumdan sonra sütü az gelen annelerin 

sütlerinin bollaştığına inanılmaktadır (Ersoy ve Gürler, 2001: 174).  

 

Ayrıca Şirince halktan toplanan bağışlarla ve gençlerin gönüllü emeğiyle imece 

usulüyle 2007 yılında oluşmuş bir matematik köyüne de ev sahipliği yapmaktadır 

(http://matematikkoyu.org/hakkinda/tanitim.php).  

 

 
 

Resim 2: Matematik Köyünden Genel Bir Görünüm. 

 

3.3.1.3.1.  Şirince Evleri 

 

Şirince evleri, ortalama 100 yıldan öncesine inen, XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl 

başlarına ait son dönem Osmanlı evleridir. Evler; planları, malzeme ve işçiliği, 

mimarlık ve sanat özellikleri bakımından orijinallik taşımaktadır. Evlerde günlük yaşam 

koşullarını ve ihtiyaçları karşılayan klasik plan kaideleri uygulanmıştır. Evlerde iç sofalı 
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tip, dış ve köşe sofalı tip olmak üzere iki plan türü saptanmıştır (Soykan, 2004: 70). 

Şirince evleri, gerek sokak üzerinde gerekse bahçeler içerisinde konumlanmıştır. Sokak 

üzerinde bulunan evlerin ön cepheleri sokağa bakmakta olup, ana giriş de bu cephede 

bulunmaktadır. Bahçe içinde konumlanan evlerde ise, ön cepheler bahçeye açılmaktadır 

(Uğuroğlu vd., 1983: 15). Dolayısıyla her ev ayrı bir güzellik taşımakta ve turizm 

açısından bir çekicilik oluşturmaktadır (Bolat, 2007: 60). 

 

 
 

Resim 3: Şirince Köyündeki Restore Edilmiş Evlerden Biri. 

 

Genellikle iki katlı olan bu evler arasında tek katlı ve çok odalı örneklere de 

rastlamak mümkündür  (Tül, 2008: 50).  İki katlı olan Şirince evlerinin alt katları, giriş 

holüne açılan depo, kiler ve ahır gibi servis hacimlerinden oluşurken, çıkmalı üst katlar 

yaşama mekânlarına ayrılmıştır. Bir veya iki odalı ara katı içeren yapı örneklerine de 

rastlamakta mümkündür. Üst katlarda ahşap merdivenlerle ulaşılan sofa, ortada veya 

köşede yer alabilmektedir. Bu katta genelde iki odadan biri “yaz odası”, diğer ocaklı 

olanı ise “kış odası” olarak anılmaktadır (Kaya, 2012: 120). Bazı evlerin girişine kayrak 
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taşı döşenmiş, bazılarına ise, beton dökülmüştür. Odaların taban ve tavan döşemeleri, 

merdivenler, merdiven trabzanları ve merdiven üstlerindeki kafesli yüklükler ahşaptan 

yapılmıştır. Ara bölmeler genellikle bağdadidir ve üzerleri sıvanmıştır. Üst katların 

bağdadi duvarları da oldukça geniş iç bükey saçaklarda son bulmakta olup, ayrıca düz 

akıntılı saçakları da rastlamak mümkündür (Soykan, 2004: 70). Bu odalarda 10-15 

santimetre metre eninde tavanın yaklaşık yarım metre aşağısında üzerine meyvelerin 

dizildiği sergenlere de rastlanılmaktadır. Dar bir koridorlar ulaşılan arka odalar ise 

genelde mutfak gibi kullanılmaktadır. 

 

 Yapılar strüktürel açıdan incelendiğinde yoğun olarak; alt ve kısmen üst kat 

beden duvarlarının yığma moloz taş, ara duvarları ise kısmen üst kat cephelerin bağdadi 

olduğu görülmektedir. Bunun dışında ahşap malzeme, taban/tavan döşeme kirişleri ve 

kaplamalarında, çatılarda, merdiven basamakları ve korkuluklarında, kapı/pencere kasa, 

doğrama, korkuluk ve kepenklerinde, dolap ve yüklüklerde kullanılmaktadır (Kaya, 

2012: 121). 

 

 Kapı, pencere ayrıntılarındaki kollar, menteşeler, tırkılar hepsi de yerli üretim, 

dövmedir. Yer yer de İzmir merkezinde üretilmiş, sarı kapı tokmaklarına, kapı kollarına 

rastlanılmaktadır.  Kimi evlerin saçak süslerinde görülen, Bizans’tan beri değişmeyen 

çift başlı kartalları, Kuşadası evlerinde de görmek mümkündür (Tül, 2008: 52). 

Anadolu’nun halen bazı küçük yerleşmelerinde görülen sokak kapıları üzerindeki demir 

kapı tokmaklarına Şirince’de hemen her evde rastlanmaktadır. Bunların çoğunluğu el ve 

halka şeklinde olup, kuş motifine ender rastlanılmaktadır (Uğuroğlu vd., 1983: 17). 

 

 Şirince’nin karakteristik dokusunu oluşturan evler, genellikle gabari, çatı, baca, 

kapı ve pencere gibi öğeleriyle ortak bir dil oluşturmaktadır (Kaya, 2012: 121). Bazı 

evler genellikle beyaz kireç boyalı, kimisi ise çivit mavili olup hastane denilen evde ise 

sarı boya göze çarpmaktadır (Tül, 2008: 52). 

 

 Yapılardaki detaylar incelendiğinde, odalarda ve evin genelinde iç tezyinat 

açısından yalın, abartısız bir tutumun var olduğu söylenebilir. Ancak yer yer zengin 

ahşap işçiliğine ve detaylı süslemelere de rastlanılmaktadır. Özellikle oda kapıları, 
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yüklük ve dolaplarda, geometrik ve bitkisel desenli ahşap aynalar kullanılmakta olup ve 

baklava formlu ahşap elemanlarla işlenmiş tavan göbekleri dikkat çekmektedir (Kaya, 

2012: 121). 

 

 Şirince köyünün geleneksel mimarideki evleri, kırsal turizm açısından en önemli 

arz kaynağıdır. Günümüzde bazı evlerde aile yanında konaklama veya bağımsız 

pansiyon şeklinde konaklama bir işletmecilikle değerlendirilmiş ve turistlerin hizmetine 

sunulmuştur. Ama ne yazık ki, evlerden ilk halini koruyan ve güzelliğini 

kaybetmeyenlerin sayısı azdır. Geçmişten bugüne kullanılmayan yıkıntı haline gelmiş, 

bir kısmının aslına uygun olmayan onarımlarla orijinalliği zedelenmiştir. İşlevsel olarak 

turizmde kullanılan sekiz ev pansiyona dönüştürülmüş olup hizmet vermektedir 

(Soykan, 2004: 72). 

 

 Genellikle günübirlik alternatif turizm için tercih edilen Şirince, restore yapılan 

evlere, küçük pansiyonlara ya da otellere dönüştürülmekte olup, yerel halk, şarap 

üretimi, el sanatları ürünleri üretimi gibi mikro turizm becerilerini geliştirme 

eğilimindedirler (Kılıçaslan vd., 2012: 267). Yerel halk tarım ve hayvancılığın yan sıra 

turizmden de gelir elde etmektedir. 

 

3.3.1.3.2.  Kiliseler ve Kalıntılar 

 

Selçuk ve yakın çevresinin XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl başındaki demografik 

yapısı göz önüne alındığında, yörede çok sayıda kilise olması gerekmektedir. Ancak 

günümüzde Şirince köyü içinde iki, köy dışında üç kilise ve işlevi saptanamamış bir 

yapı kalıntısına rastlanılmıştır. Köyün dışında yer alan üç kilise, gerek boyutları, 

gerekse inşaat tekniği açısından mimar ve proje gerektirmeyen “Halk Mimarisi”nin 

ilginç örneklerini teşkil etmektedirler. Bunlar yazları büyük zamanlarını bahçede 

çalışarak geçiren Şirince halkının “bağ-bahçe kiliseleri” olmalıdır ve dini inançlarına 

bağlılıklarını göstermektedir. Diğer taraftan köy içindeki iki kilisenin, freskleri, ahşap 

işçiliği, mimari ve sanatsal önemi, köyün Türkleşmeden önceki döneminde “1800 

haneden oluşan büyük bir Rum köyü” olduğu tezini kuvvetlendirmektedir (Soykan, 

2004: 68-69).         
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Aşağı Kilise (Aziz Demetrios Kilisesi): Köye girişte algılanan ilk yapı olması 

nedeniyle, halk arasında Aşağı Kilise olarak da anılan ve büyük çam ağacı tarafından 

gölgelenen Aziz Demetrios Kilisesi’dir (Kaya, 2012: 120). Günümüzde oldukça tahrip 

görmüş ve onarılmayı bekleyen bu kilise, büyük bir olasılıkla 19. Yüzyılın ortalarına ait 

olduğu düşünülmektedir (Ersoy ve Gürler, 2001: 170). Kitabesi bulunmayan yapının 

özgün ismi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Kilise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 

şeklinde planlıdır. Güney cephenin doğu köşesinde sonradan inşa edilmiş ve günümüze 

kaidesi gelebilmiş bir minareye çıkan bir merdiven yer almaktadır. Yapıdaki alçı, ahşap 

ve boyama bezemeler, kilisenin orijinalde özenle süslendiğini göstermektedir (Soykan, 

2004: 68). Aşağı Kilise, gerek mimari gerekse freskleri bakımından ahşap işçiliği ve 

sanatsal önemi ile öne çıkan  (Bolat, 2009: 348) ender yapılardan biri konumunda 

olmasına karşılık bir kalıntı halinde bulunmaktadır. 

 

Günümüzde tüm yapıyı örten çatının batı uçta üçgen yapan bölümü çökmüş 

durumdadır. Kilisenin örtüsü ise tamamıyla ahşap yapıdan meydana gelmiştir. Duvarlar 

kalın ve pencereleri içten dışa doğru daralmaktadır ve üzerleri örtülmüş melek resimleri 

ile oldukça iyi durumdadır (Tül, 2008: 63). 

 

Pencerelerin her birinin üstünde ve arasında bulunan oval, ahşap ve üstü alçılı 

tablolar bir zamanlar 12 havarinin resimleri ile süslenmiş olduğu tahmin edilmektedir. 

Günümüzde kuzey kanatta ikinci pencere üstünde Andreas’ın, üçüncü pencere üstünde 

ise, Markos’un adları ve resimlerini görmek mümkündür. Güney kanatta üçüncü 

pencerenin üstünde ise, İoannes adlı yaşlı havarinin resmini görmek mümkündür. 

Kilisenin tabanında ise, İkonostasisin önünde bulunan bir taş, Aydınoğulları döneminin 

benzersiz bir ürünüdür. Ahşap kapılar yaklaşık 1992 yılında çalınmış olup yapı 

günümüzde kendi kaderine terk edilmiş bir durumdadır (Tül, 2008: 67).   

         

Yukarı Kilise (Vaftizci Yahya Kilisesi veya Aziz Ioannes Kilisesi): Giriş 

kapısının üstündeki mermere 11 satırlık kazınmış (Pekak ve Aydın, 1999: 136) Yunanca 

kitabeden anlaşıldığı üzere, 1805 yılında eski bir kilisenin üzerine inşa edildiği 

anlaşılmaktadır (Tül, 2008: 53). Kilise doğuya doğru alçalan bir arazi üzerine kurulmuş 
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olup batı cephesi saçak hattına kadar sokak seviyesindedir. Kuzey ve güney cepheler 

ise, doğuya doğru eğimle alçalmaktadır (Pekak ve Aydın, 1999: 137). Kilise doğu-batı 

doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır. Doğuda küçük bir apsis, apsisin iki yanında 

ise üçer niş bulunmaktadır. Bu nişlerden iki tanesinde şarap kadehi içinde ışık saçarak 

yükselen İsa figürleri resmedilmiştir (Ersoy ve Gürler, 2001: 170). Fresklerin büyük 

kısmı doğal etkilere açık olduğundan kaybolmuştur. Kilise son yıllarda Efes Müzesi 

elemanlarınca, Amerikalı bir ailenin maddi desteğiyle onarılmıştır (Soykan, 2004: 68). 

 

 
 

Resim 4: Şirince Köyünden Genel Görünüm ve Yukarı Kilise. 

 

İki kilisenin varlığı, o dönemdeki yerleşimin parlak olduğunu göstermektedir. 

19. Yüzyılın ortalarında Osmanlı yönetimindeki bir Hıristiyan köyünün sahip olduğu 

olanakları göstermektedir. Kiliseler gerek dini unsurlar gerekse sanat tarihi açısından 

büyük bir önem taşımaktadır (Bolat, 2009: 348). 

  

Mabed Kilisesi: Köy girişine birkaç km mesafede yer alan tek mekânlı, basit, 

küçük ve ilk bakışta yeni bir yapı izlenimini veren bir kilisedir. Helenistik döneme ait 

olduğu düşünülen bir yapının duvarları üzerine inşa edilmiştir. Tek bir mekândan 
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meydana gelen kilisenin girişi batı duvarında ve eksenin hafif güneyindedir (Pekak ve 

Aydın, 1999: 139). 

 

Mağara Deresi Kilisesi: Şirince’nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda, köy 

mezarlığına yakın bir konumdadır ve bahçe evi olarak kullanılmaktadır. Bu kilise de son 

derece basit ve küçük bir yapıdır. Günümüzde ise bahçe evi olarak kullanılmaktadır 

(Pekak ve Aydın, 1999: 140). 

 

Elemen Mevkii Kilisesi: Şirince’nin iki km kuzeydoğusunda Elemen 

mevkiindedir ve diğer iki kiliseye benzer özellikler taşımaktadır. Bu iki kiliseden ayrı 

olarak, Şirince’nin yaklaşık üç km kuzeydoğusundaki Karıncalı Yokuş mevkiinde bir 

yapı kalıntısı bulunmaktadır. Köy yakınındaki en yüksek tepelerden biri üzerindeki 

yapıya yaklaşınca kule benzeri iki paye görülmektedir. Yapının dönemi ve işlevi 

saptanamamıştır. Kilisenin içinde nereden geldiği saptanmayan Bizans dönemine ait bir 

sütun başlığı ile bir kaide bulunmuştur (Pekak ve Aydın, 1999: 140).  

 

Köyde bugün 1968 yılında yapılmış tek cami vardır. Ayrıca, XIX. Yüzyıldan 

kalma üç çeşme, yakın çevrede kimisi Helenistik döneme ait kule kalıntıları, su 

kemerleri yer almaktadır. Bütün bunlar köyün tarihsel-kültürel potansiyelinin ne denli 

zengin olduğunu kanıtlamaktadır (Soykan, 2004: 69). 

 

Kule Kalıntıları (Manastır): Şirince’de bilinen en eski yapı, Helenistik 

dönemden, olasılıkla da Efes kentinin yeniden kurulduğu Lysimakhos çağında yapıldığı 

düşünülmektedir. Kulenin dörtgen planlı doğu duvarı iyi korunmuş durumda, kuzey 

duvarı ise toprağa gömülü durumdadır. Batıdan da birkaç taş ile saklı kalmış ve 

aşağıdaki dereye bakan taş dizisinden oluşan, düzgün bir güney kenarı vardır. Genişliği 

9.48 metre ve toprağa, yamaca doğru oturduğu alan derinliği ise 7.90 metredir. Kulenin 

güney kenarını oluşturan temel taş dizisi iki sıra korunmuş, 32 santim yüksekliğindedir. 

Yapı ortasından geçen, yine kendi malzemesinden oluşan bir duvar ile ikiye ayrılmıştır. 

Güney cephede duvar ve derzleri örten sıvalardan anlaşıldığına göre yapı bir iç bölmeye 

sahiptir. Günümüzde basit bir dam görünümündeki bu yapı, Hellenistik yapının bir 

tapınak olabileceği varsayımıyla “mabed kilise” olarak tanımlanmıştır. Yüzeyde yapılan 
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kazı çalışmalarında bol sayıda çanak çömlek parçası ve İsa’dan önceki dördüncü 

yüzyıldan bir krater parçası bulunmuş ve yapının benzerleri Efes çevresinde de 

görülmektedir (Tül, 2008: 22-24). 

 

Su Kemerleri: Su kemerleri, Orta Bizans döneminde yapılmış, ünlü St. Jean 

kilisesine su ulaştıran suyolunun parçasıdırlar. Suyun başına ilişkin kalıntılar Belevi’den 

başlar, tüm dağların yamaçlarına dolaşarak Çirkince Boğazından vadiyi aşar. Sonra da 

Selçuk istasyonunu geçerek St. Jean kilisesinin önündeki sarnıca ulaşır. Bir başka 

suyolu da Şirince’nin güneyinden çıkıp Efes’e ve daha doğrusunda yer alan Ayasuluk’a 

ulaşmaktadır (Tül, 2008: 17). 

           

 Şirince’nin özgün yerleşim dokusunu ve konuklarını korumak ve yaşatmak üzere 

ilk kez 1878 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca köydeki 

iki kilise ve ardından 1979 yılında iki ev “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” 

olarak tescil edilmiştir. Daha sonra Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Yüksek Kurulu tarafından 25.9.1984 gün 387 sayılı kararıyla Şirince“Kentsel Sit Alanı” 

olarak tanımlanmış, biri ilkokul olmak üzere 88 yapı tescil edilmiştir. Aynı kurulun 

12.3.1997 tarih ve 526 sayılı kararı ile mevcut kentsel sit alanının sınırları genişletilmiş, 

ayrıca köy çevresinde kalan oldukça geniş bir alan “3. Derece Doğal Sit Alanı” olarak 

belirlenmiştir (Kaplan vd., 1997’den aktaran Soykan, 2004: 69). 

 

Eski bir Rum köyü olan Şirince, yaklaşık 20 yıldır kırsal turizmle iç içedir. 

Bugünkü Şirincelilerin devraldığı kültürel miras ve turizme olumlu bakış açıları, coğrafi 

konumun sağladığı avantajlar, köyü kırsal turizmde bölgenin en tanınmış köyü 

konumuna getirmiştir.  Köye günübirlikçiler dışında son yıllarda konaklamalı gelenlerin 

sayısı da bir artış gözlenmektedir.  Şirince’nin kırsal turizm potansiyelinin yüksekliğine 

karşın az bir kısmının kullanıldığı, gerçek kırsal turizm esprisine uyulmadığı bir 

gerçektir. Kırsal turizmin köye hiçbir olumsuz etkisinin bulunmamasına rağmen, 

Şirince’nin kimliğini kaybetmemesi ve turizmden uzun yıllar kazanç sağlayabilmesi 

için, eko turizm ve tarımsal turizmle uyum içinde olması sağlanmalı ve rezervasyonlu 

konaklamalara ağırlık verilerek turizmden maksimum fayda sağlanmalıdır (Şerefoğlu, 

2009: 121).  
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3.3.2.  Yakın Çevrenin Turizm Çekicilikleri 
 

Kırsal turizm, kırsal alanlarda yer aldığı için, kırsal yerleşmelerin kendisi kadar, 

yakın çevreninde çekiciliklerine de sahip olması lazımdır. Çünkü bazı etkinlikler, 

çevredeki potansiyelin değerlendirilmesiyle turistlere sunulur. Bunun sonucunda kırsal 

turizm diğer turizm türleri veya etkinliklerle uyum içerisinde olması, turistlerin o 

bölgede kalış sürelerini uzatır (Soykan, 2004: 90). 

 

Ege Bölgesi elverişli coğrafi konumu, kıyıları ve denizi, tarımsal verimliği ve 

pek çok uygarlığın kurulup gelişmesine olanak sağlamış bir bölgedir. Bu zengin tarihi 

geçmişi ve kültürel birikimi ile bölgeyi kültür turizmi açısından eşsiz kılmaktadır. 

Şirince’nin Ege Bölgesi’nde yer alan bir köy olması, onun tarih ve kültür açısından son 

derece zengin ve köyün bu kadar ünlenmesinde bulunduğu ortamın çekiciliklerinin payı 

yüksektir (Soykan, 2004: 90). Şirince’nin coğrafi konum bakımından potansiyeli çok 

yüksek ve turizmde dünyada adını duyurmuş Efes, Artemis Tapınağı, Meryemana, St. 

Jean, Yedi Uyuyanlar gibi tarihi inanç merkezlerine yakınlığı Şirince’deki turizminin 

gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle yöreye gelen yerli ve yabancıların 

çoğunluğunun günübirlik ve kültür turlarıyla geldiği düşünüldüğünde ise turistler 

öncelikle tarihi inanç merkezlerini gezdikten sonra Şirince’ye uğramaktadırlar. Ege 

bölgesindeki bu turizm çeşitliliği ve turizm türlerinin birbirleriyle uyum içerisinde 

olması Şirince’nin kırsal turizm talebine ve gelen turist sayısını arttırmaktadır (Çolak, 

2009: 114). 

 

Şirince Köyü merkez olmak üzere en yakın mesafede ziyaret edilebilecek tarihi 

ve kültürel zenginlikler çok sayıdadır. Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Meryem 

Ana Evi, St. Jean Kilisesi, Yedi Uyurlar, İsabey Camii, İsabey Hamamı, Ayasuluk 

Kalesi, Keçi Kalesi, Efes Arkeoloji Müzesi, Çamlık Lokomotif Müzesi, Belevi 

Mousoleumu, Magnesia, Klaros, Notion, Lebedos, Kolophon ve Metropolis gibi yerler 

bu zenginliklerin bazılarıdır (Soykan, 2004: 90-94). Gerek tarihi gerekse kültürel 

bakımından zenginlikleri kısaca açıklamakta fayda vardır.  
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Efes: Küçük Menderes nehrinin deltası üzerinde kurulmuştur olan Efes kenti ilk 

çağların en ünlü merkezlerinden biridir. Kentteki en eski kalıntılardan anlaşılacağı üzere 

M.Ö. altı bin yıla kadar gitmektedir. Hitit yazılı kaynaklarında Apasas olarak geçen 

Ayasuluk Tepesi’nde Eski Tunç Çağ’a ait bir yerleşim vardır. Efes kelimesi dil 

bilimcilere göre Apasas kelimesinden türemiştir. Kent deniz ve kara ticareti ile Roma 

Dönemi’nde Asya’nın en büyük ve zengin merkezlerinden biri konumundaydı. 

Tümüyle mermerden yapılmış ilk kent olan Efes yedinci Yüzyılda Arapların 

saldırmasıyla birlikte Ayasuluk Tepesi’ne taşınır (Çolak, 2009: 115). Ayasuluk, 

Aydınoğulları tarafından 1304 yılında ele geçirilmiş olup 1406 yılında Osmanlı 

topraklarına katılmıştır (Soykan, 2004: 91). Efes’te ilk kazı çalışmaları, Osmanlı Aydın 

Demiryolları Şirketi’nin bir mühendisi olan İngiliz Wood, tarafından başlatılmıştır. 

Demiryolları, Aydın çevresinin, Büyük Menderes vadisinin, Tire ve Ödemiş bölgesinin 

zengin ürünlerini, hammaddelerini çekmek için yapılmıştır. Efes, Türkler arasında kale 

çevresinde Ayasuluk, Helenistik Roma Kenti ise Bodurine harabesi olarak anılmaktadır 

(Tül, 2008: 10). Efes ören yerindeki kalıntıların başlıcaları şunlardır; Magnesia Kapısı, 

Yarius Hamamı, Devlet Agorası, Odeion, Prytaneium, Herakles Kapısı, Su Sarayı, 

Pollio Çeşmesi, Memmius Anıtı, Domition Tapınağı, Kuretler Caddesi, Trajan Çeşmesi, 

Skolatikia Hamamları, Hadrian Tapınağı, Latrina, Yamaç Evler, Celcus Kütüphanesi, 

Aşk Evi, Ticaret Agorası, Mazeus-Mithridates Kapısı, Mermer Cadde, Helenistik ve 

Hamamları, Çifte Kiliseler Konsül Kilisesi, Stadyum, Vedius Gymnasium’udur 

(Soykan, 2004: 91). 

 

 

Resim 5: Efes Antik Kentinden Bir Görünüm. 
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Artemis Tapınağı: Antik dünyanın mermerden inşa edilen ilk tapınağı olan 

Artemis, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir (Çolak, 2009: 115). 

Günümüzde Selçuk ile Yedi Uyurlar Mağarası arasındaki tarlalarda saptanan duvardan 

400 metre kuzeye gidilerek 1869 yılında su düzlemi altında tapınağın yeri saptanmıştır. 

Böylece, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis tapınağının hem Arkaik, hem 

de Helenistik yapı evrelerine ilişkin sayısız kabartma, mimari parça ve adak eşyası açığa 

çıkartılmıştır (Tül, 2008: 12). Tapınağın en büyük özelliği, mermerden yapılmış, anıtsal 

ölçüdeki en büyük ve ilk mimarlık eser olmasıdır. Tapınak yedi kez yakılmış ve yeniden 

yapılmıştır olup görkemli tapınağın bugün yerinde yalnızca temel kalıntıları 

bulunmaktadır (Soykan, 2004: 91). 

 

Meryem Ana Evi: Selçuk’a dokuz km uzaklıkta Bülbül Dağı üzerinde 

Hıristiyanlığın kutsal anası sayılan Hz. Meryem'in Evi bulunmaktadır. Hıristiyanlarca 

''Panaya Kapulu'' olarak da adlandırılan kutsal yerin M.S. dördüncü Yüzyılda inşa 

edildiği sanılmaktadır (Çolak, 2009: 115). Şirincelilerin geleneklerinde yer alan her 

Ağustosun 15’indeki Meryem’in ölüm gününü anmaları, Meryemana’nın Efes’te 

öldüğünü kanıtlamıştır (Tül, 2008: 35). Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği evin 

burası olduğu saptanmıştır. Hıristiyanlık dünyasında yepyeni bir buluş olarak kabul 

edilen bu olay, evi kutsal kılmıştır. İ.S. birinci yüzyıla tarihlenen haç planlı ve kubbeli 

yapı, restore edilmiştir (Soykan, 2004: 91). 

 

 

Resim 6: Meryem Ana’dan Bir Görünüm. 
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St. Jean Kilisesi: Ayasuluk tepesinin güney eteğindedir. Bu yapı Efes’teki 

Bizans Dönemi yapılarının en görkemlisidir. Haç planlı yapıya batıda geniş bir avludan 

girilmektedir. Doğu-batı ekseninde uzanan yaklaşık 130 m. uzunluğundaki yapının ana 

mekânı altı büyük kubbeyle kaplıdır. İki kat üzerine inşa edilen bu görkemli kilisenin 

sütun başlıklarında İmparator Justinien ve karısı İmparatoriçe Theodora’nın 

monogramları bugün hala görülebilmektedir. St. Jean’ın mezarı ana kubbe altında yer 

alır. Ortaçağda Azizin mezarından kalkan tozların şifa özelliğine inanan Hıristiyanlar 

burayı bir hac mekânını olarak kabul etmekte olup Ege’nin en önemli Hıristiyanlık 

merkezi konumundadır (Çolak, 2009: 116). 

 

Yedi Uyurlar: Bir rivayete göre, imparator Decius zamanında yaşayan yedi 

Hıristiyan genç, İmparator Tapınağı’nda yapılması gereken kurban sunma işlemini 

yerine getirmek istemedikleri için, kentten kaçıp buradaki bir mağaraya saklanırlar. 

Yedi genç bir süre sonra uykuya dalarlar ve uyandıktan sonra yiyecek almak için kente 

gittiklerinde, yalnız bir gece değil 200 yıl uyudukları ve Roma İmparatorluğu’nun her 

yanında Hıristiyanlığın yaygınlaştığını öğrenirler. Durumu haber alan imparator 

Theodosius II, bunu ‘Resurrection’ yani ölümden sonra insan ruhunun yeniden dünyaya 

geleceği inanışının bir göstergesi olarak kabul eder (Çolak, 2009: 116). İki yüzyıl 

uyuduktan sonra uyandıklarına inanılan bu mağara, Meryem Ana’ya giderken Panayır 

Dağı eteğinde yer alır. Yedi genç öldükten sonra büyük bir cenaze töreni yapılır ve 

gömüldükleri mağaranın üzerine bir kilise inşa edilir. 1927-1928 yıllarında burada 

yapılan kazılarda, bir kilise ile yüzlerce mezar bulunmuştur. Mezarlarda ve kilisenin 

duvarlarında kutsal kabul edilen Yedi Uyuyanlar’a hitaben yazılmış yazıtlar vardır. 

Günümüzde kalıntıların bir kısmı gezilmektedir (Soykan, 2004: 91). 

 

İsabey Camii: Ayasuluk Tepesinde St. Jean Bazilikası'nın batı yamacında 

bulunan İsa Bey Camii bir Selçuklu dönemi yapıdır. İsa Bey tarafından 1375 yılında 

inşa ettirilmiş olan bu yapıda görkemli bir kapıdan girilen avlu, üç taraftan revaklarla 

çevrili ve ortasında bir şadırvan vardır. Caminin doğu ve batı kısımlarına rastlayan giriş 

kapıları yanında tuğladan yapılmış iki minare mevcuttur. Bunlardan batı tarafındaki 

halen kısmen ayakta ve tuğlaları firuze renginde surla kaplıdır. Bu cami, Türk 

mimarisinde ilk defa ikinci cemaat mahalline sahip olması yönünden ve Selçuk-
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Osmanlı mimarisi arasında bir geçiş teşkil ettiğinden dolayı Sanat Tarihinde önemli bir 

yer tutmaktadır  (Çolak, 2009: 116-117). Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden biri 

olan bu camii, 1375 tarihlinde yapılmış ve Selçuk’ta Ayasuluk tepesinde yer almaktadır. 

Caminin inşası sırasında Efes ve Artemis Tapınağı’ndan getirilen mimari parçalara 

görmek mümkündür (Soykan, 2004: 92). İsa Bey Hamamı, cami ile birlikte yapılmış 

olup, klasik Türk hamamının bütün özelliklerini taşımaktadır. Bu mekanlar kubbeli ve 

kubbe kasnağını taşıyan stalaktitleri benzerlerinin en güzelidir (Çolak, 2009: 117). 

 

 
 

Resim 7: İsa Bey Hamamı’ndan Bir Görünüm. 

 

Ayasuluk Kalesi: Ayasuluk Kalesi, Ayasuluk tepesinin en yüksek yerine inşa 

edilmiş ve günümüzdeki sağlam kalan duvarları Selçuklu-Osmanlı dönemlerine ait 

olduğu düşünülmektedir. Kalede içerisinde bir cami ve su sarnıçları bulunmaktadır 

(Soykan, 2004: 92). Güney ve Batıya açılan iki giriş kapısına sahip olan kalenin, 

batıdaki kapısı daha anıtsal bir yapıya sahiptir. Ayasuluk Tepesi Erken Hıristiyan, 

Bizans ve Selçuklu devirleri boyunca bu kale ile savunulmuştur. Halen ayakta duran 

sur, Erken Hıristiyanlık Devri’nde inşa edilmiş olup sonradan Selçuklular zamanında 

büyük bir restorasyona uğramıştır. Kale duvarındaki ana giriş kapısı Roma yapılarından 
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alınmış taşlarla M.S. altıncı Yüzyılda yapılmıştır. Kalenin içinde küçük bir şapel ve 

sarnıçlar mevcuttur (Çolak, 2009: 117). 

 

Keçi Kalesi: Küçük Menderes vadisinde Alman Dağı olarak bilinen 500 m 

yükseklikteki tepenin üzerinde yer alan Keçi Kalesi İ.Ö. III. yüzyılda yapılmış ve XIII. 

yüzyıla kadar kullanılmıştır (Soykan, 2004: 92). Keçi Kalesi’nin 13. Yüzyıla ait olduğu 

ve kalenin Bizans ismi bilinmese de Kızılhisar ismiyle bilinmektedir. Selçuk'tan dokuz 

km uzaklıkta, Alman Dağı'ndan 300 metre yükseklikte konumlanmıştır. Kale dikdörtgen 

planlı iç kale ve bunu kuzey ve batıda çevreleyen bir dış kale yapısından oluşmaktadır. 

Kale kapısının içinde yuvarlak veya kare şeklinde kuleler yapılmış ve bütün duvarlar 

yerel kireçtaşından yapılmıştır (Çolak, 2009: 117). 

 

Efes Arkeoloji Müzesi: Efes Arkeoloji Müzesi, sergilenen eserleri, kültürel 

faaliyetleri ve ziyaretçi kapasitesi ile Türkiye’nin en önemli müzelerinden birisidir. 

Müze birçok salondan oluşmakta olup bahçesinde de çeşitli mimari ve heykeltıraşlık 

eserler mevcuttur. Efes Müzesinde, iki büyük Artemis heykeli, Eros başı, Yunuslu Eros 

heykelciği, Sokrates başı gibi dünyaca ünlü eserlerinden birkaçı yer almaktadır  

(Soykan, 2004: 92). 

 

Belevi Mausoleumu: Selçuk ilçesinden 13 kilometre uzaktaki Belevi beldesinde 

bulunan bu anıt, Halikarnassos Mausoleumu’nden sonra Anadolu’nun en büyük ve en 

yüksek anıt mezarıdır. Bulunan parçalara göre toplam yüksekliği çatı hariç 23 metre 

olarak hesaplanmıştır. Helenistik döneme dayanan anıtın ayrıca, İ.Ö. 246’da Efes’de 

ölen Seleukos kralı Antiochos’un mezarı olduğun da ileri sürülmektedir. Mezar 

odasındaki lahit, bir sütun başlığı ve saçak heykelleri Efes Müzesi’nde sergilenmektedir 

(Soykan, 2004: 92). 

 

Metropolis: “Ana Tanrıça Kenti’ anlamına gelen Metropolis’in ne zaman ve 

kimler tarafından kurulduğuna ilişkin yazılı belgelere rastlanmamakla birlikte, kentin 

İ.Ö. III. Seleukos Krallığı zamanında kurulduğu savını destekleyen arkeolojik bulgular 

elde edilmiştir. Helenistik dönemin sanat açısından gelişmiş bir merkezi olduğu 
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belirlenen Metropolis’te önemli yapılar arsında tiyatro ve stoa yer almaktadır (Soykan, 

2004: 92). 

 

Çamlık Lokomotif Müzesi: Selçuk-Aydın karayolunun sekizinci 

kilometresindeki bu açık hava müzesinde 70-80 sene önce çalışmış trenlerin buharlı 

lokomotifleri ve vagonları sergilenmektedir (Soykan, 2004: 92). 

 

Resim 8: Çamlık Lokomotif Müzesi. 

 Lebedos: Seferihisar ilçesine Ürkmez beldesi sınırları içinde bulunan, İon 

kentleri içinde en zayıflarından biri olan ve İ.Ö. VII. Yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. 

Lebedos bir yarım ada üzerinde yer almakta ve kent halkının çoğunluğunu yerli 

Karyalılıar oluşturmaktadır. Helenistik çağda Büyük İskender’in generallerinden 

Antikomos tarafından Teos kentiyle birleştirilmek istenmiş, Roma ve Bizans 

dönemlerinde önemsizleşmiş olan kent Şirince’ye 60 kilometre uzaklıktadır (Soykan, 

2004: 93). 

 

 Kolophon: Menderes ilçesinin Değirmendere köyünde üç tepe üzerinde yer 

almaktadır. Kolophon’lular, topraklarının verimliliği ve denizcilik de ustalıkları 

nedeniyle çok varlıklı ve lüks yaşam sürmesi sonucunda topluluğun gücünü yitirmesine 
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yol açmıştır. Kolophon, İyonya’nın deniz kenarında bulunmayan tek kentidir. Kolophon 

sırasıyla Lidya ve Perslerin egemenliğine girmiş, İ.Ö. 330 yılında özgürlüğüne 

kavuşmuştur. İ.Ö. VII. ve VI. Yüzyıllarda parlak bir dönem yaşayan kent surları içinde 

iki tapınak, evler, sokaklar, stoa ve Demeter Tapınağı mevcuttur  (Soykan, 2004: 93). 

 

 Notion: Kent, Menderes ilçesi Ahmetbeyli köyü plajının yanında yükselen iki 

yassı tepe üzerine kurulmuştur. Kolophon kentini güney limanı olduğu için, kente güney 

limanına gelen Notion adı verilmiştir. Athena Tapınağı, Dorik, Stoa, Agora, Bouleterion 

ve tiyatro başlıca yapılardır (Soykan, 2004: 93). 

 

 Klaros: Notion’a iki kilometre uzaklıkta, Kolophon’un sınırları içinde dar bir 

vadide bulunan Klaros, Asya’nın en önemli bilicilik merkezlerinden biridir. Eski çağın 

en ünlü kâhinleri Klaros’da yaşamışlar ve hatta savaşa gidecek krallar, adakları ile 

geleceklerine buradan öğrenmişlerdir. Ören yerinde çok sayıda armağan, adak ve yazıt 

bulunmuştur. Kentin en önemli yapısı olan Apollo Tapınağı, Helenistik ve Roma 

çağında çok ünlenmiştir. Dor düzenindeki tapınağın cellasında dev heykeller 

bulunmaktadır. Tapınağın altındaki koridorlar, fal bakan rahiplerin bölmesine ulaşmakta 

ve buradaki su kaynağının fal bakmada önemli bir işleve sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Şirince’nin kuzey batısında yer alan Klaros’un köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır 

(Soykan, 2004: 93). 

 

 Magnesia: Magnesia, Ortaklar-Söke otoyolunun batısında olup Şirince’ye 

yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Küçük Menderes Nehri kenarındaki Magnesia kenti, 

İyonya’nın merkezinde yer almaktadır. Kent, kuzey Yunanistan’dan gelen Magnesia 

Aiollerce önce deniz kenarında kurulmuş, sonra buraya taşınmıştır. Magnesia bir süre 

Lidya kralı Gyges’in egemenliğinde kalmış, Kimmerler tarafından yakılıp yılıkmış, 

Miletliler kenti yeniden kurmuşlardır. Günümüzde Menderes Magnesia’sında yalnızca 

Artemis Tapınağı’nın kalıntıları görülebilmektedir. Agora, Zeus, Sosipolis Tapınağı ve 

diğer pek çok yapı derelere taşınan çamur tabakaları ile örtülmüştür. Oditoryumun bir 

bölümü gönümüze değin korunmuş olup stadyumun tamamı ise ağaç ve otlarla kaplıdır 

(Soykan, 2004: 93-94). 
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 Şirince köyü yakın çevresinde turisttik anlamda ona destek verecek Selçuk, 

Kuşadası ve İzmir olmak üzere üç önemli kentsel yerleşme bulunur.  

 

   Selçuk: 1927 yılında, Selçuk, Kuşadası ilçesini kapsayan bir merkez olmuştur. 

1957 yılında ise Kuşadası, Aydın’a bağlı bir ilçe olurken Selçuk ayrılmış, İzmir’e bağlı 

bir ilçe olmuştur (Tül, 2008: 21). Selçuk, günümüzdeki adına 1994 yılında kavuşmuş, 

1957 yılında da İzmir ilinin bir ilçesi yapılmıştır. Şirince köyünün idari açıdan bağlı 

olduğu Selçuk ilçesinde turizm, 1980’lerden günümüze doğru giderek önem 

kazanmasıyla birlikte son yıllarda dış turizm sayesinde kültürel turizm büyük bir ivme 

yakalamıştır. Bu turizm türünün gelişmesindeki en önemli faktörlerden biri iki 

kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Efes Antik Kenti ve bir diğer faktöe ise, tarihsel 

kalıntılardır. Sekiz kilometre uzaklıktaki kutsal Meryem Ana Evi, inanç turizmi 

kapsamında ilçeye pek çok yabancı turistin gelmesine neden olmaktadır. Seçuk’ta 

kültürel turizm yanında kıyı turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 

düzenlemeler sürmektedir. Bu kapsamda Efes ören yerine bitişik Selçuk’a altı km 

uzaklıktaki Pamucak kıyıları 1980 sonrasında turizme açılmıştır. Böylece yakın yıllara 

kadar günü birlik kullanımın yaygın olduğu kıyılar, tüm yıl turistik konaklamanın 

hizmetine girmiştir (Soykan, 2009: 94). 

 

 Kuşadası: Şirince’ye 28 kilometre uzaklıkta, Ege Bölgesi’nin başlıca kıyı 

turizmi merkezlerinden biridir. Tarihsel ve kültürel potansiyeli Selçuk kadar zengin 

olmayan Kuşadasın’da, kıyı turizmi oldukça gelişmiştir. Kadınlar Plajı, Güzelçamlı 

Plajı, Küçük ve Büyük Kalamaki Plajları ile Dilek Yarımadasın Milli Parkı başlıca 

yörenin çekim merkezleridir. Deniz ile ormanın birleştiği Dilek Yarımadasında koylar, 

kanyon vadiler, plajlar, piknik alanları, ormanlar, zengin bitki örtüleri ve olağanüstü 

güzel manzaralar yer almaktadır. Kuşadası’nda zengin doğal potansiyelin yanında yat 

limanı ile yolcu limanının olması ilçenin dış turizme açılmasında önemli rol oynamıştır. 

Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren nitelikli konaklama tesisleri, restoranları, 

kafeleri, çarşısı, plajları ile Kuşadası artık bir turizm merkezidir. Akdeniz’de cruise 

seferleri yapan turist gemileri Kuşadası’na uğramakta ve yabancıların hemen hepsi 

Efes’i ve Meryem Ana Evi’ne ziyaret etmektedir. Kuşadası bu yönüyle Türkiye’nin 
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kruvaziyer turizminde en önemli destinasyonudur. Kuşadası’na gelen yabancı turistlerin 

bir kısmı turlarla Şirince köyüne getirilmektedir (Soykan, 2004: 94). 

 

 İzmir: Şirince köyüne 83 kilometre uzaklıkta ve Ege Bölgesi’nin metropolü 

durumundadır. Ulaşım sektörünün çeşitliği ve gelişmiş olması (havalimanı, liman, kara 

yolu, demir yolu) kente turizm açısından büyük bir avantaj sağlamıştır. İzmir’e çeşitli 

amaçlarla (deniz turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi vb.) gelen 

turistler, seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turlarla veya bireysel olarak, kent içi 

tarihi ve kültürel yerleri yakın çevredeki tarihi-turistik mekânları ziyaret etmektedirler. 

Örneğin, Efes, Meryem Ana Evi, Bergama, Sardes, Foça, Çeşme, Kuşadası, Pamukkale 

bunlar arasındadır. İzmir kent halkı ise yakın çevredeki kıyı turizmi merkezlerini 

tatillerinde tercih etmekte, bu arada özellikler hafta sonları, Şirinceye’de günübirlik 

turlar düzenlemektedirler. Şirince’de kırsal turizmin varlık nedeni de tarihsel konutlar 

ve özü yerleşme dokusu belirleyici rol oynarken, turizmin gelişmesiyle birlikte İzmir 

gibi büyük bir kent merkezinin yakınlığı da yadsınamaz (Soykan, 2004: 95). 

 

  Şirince köyü yakın çevresindeki tarihi-kültürel ziyaret yerleri, Ege Denizi 

kıyıları, Selçuk ve Kuşadası ilçe merkezleri ile İzmir kent merkezi, kırsal turizm ile 

uyum içerisinde olabilecek başlıca turistik çekim kaynaklarıdır. Bütün bu zenginlikler, 

zaman zaman Şirince ile birlikte uyumlu biçimde bir paket program içerisinde ziyaret 

ediliyorsa da, bu organizasyonlar yok denecek kadar azdır. Söz gelimi İzmir çıkışlı 

turlarda, Şirince-Selçuk Müzesi, Efes ören yeri, Kuşadası aynı gün gezilmekte ya da 

Kuşadası’na denizyoluyla gelen yabancı turistlere Efes-Meryem Ana Evi-Selçuk 

Müzesi-Şirince turu yapılmaktadır. Şirince’ye birkaç gün kalmak üzere gelenler içim 

yakın çevreye düzenlenen organize turlar mevcut değildir. Köyde konaklayanlar köy 

sokaklarını gezerek, alışveriş yaparak, dinlenerek zaman geçirmektedirler. O halde 

yakın çevrede Şirince’ye nasıl ziyaretler oluyorsa, Şirince’den de yakın çevrenin 

potansiyelinden yararlanılması düşülmelidir (Soykan, 2004: 95). Bu uygulama 

Şirince’de turizmin daha fazla gelişmesine olumlu katkılar sağlaması muhtemeldir. 

Önemli olan bu kültür değerlerinin kırsal turizmde kullanılabileceğine inanmak ve 

turisti motive etmektir. Arkasında birkaç saatlik tematik turlarla hatta köy yollarından 
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yürüyerek, çevre köylerin ziyaret edilmesini buradaki turizmin gelişmesine ivme 

kazandıracaktır (Soykan, 2004: 96). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

ŞİRİNCE’NİN KIRSAL TURİZM POTANSİYENİN KIRSAL 

KALKINMAYA ETKİSİ 
 
 Bu bölümde nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Gerek konaklama işletmeleriyle gerekse yerel halk ve turizm hizmeti 

sunan diğer işletmelerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir.  

 

4.1. Araştırma Önemi, Amacı ve Yöntemi 
 

Bu bölümde araştırmanın önemi, amacı ve yöntemi hakkında bilgiler verilmiştir. 

Yapılan mülakat sonuçlarından elde edilen bulgular altında önerilerde bulunulmuştur.  

 

4.1.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 
 

Daha önceki bölümlerde değinilidği gibi günümüzde turizm faaliyeti geniş 

kitlelerin katılımıyla sosyal, siyasi, teknolojik ve ekonomik açıdan önem arz eden bir 

sektör haline gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte rekabetin artması hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler açısından turizm sektörünü kalkınmanın lokomotiflerinden biri 

haline getirmiştir. Bunun neticesinde ülkeler klasik turizm anlayışına ek olarak kırsal 

turizm gibi alternatif turizm türlerine doğru kaymaya başlamışlardır. Kırsal turizm, 

kırsal kalkınma araçlarının en önemlilerinden biri konumundadır.  

 

 Kırsal turizm, tarım sektöründe yaşayan ve ekonomik olarak hayatlarını 

sürdüremeyen ve rekabet edemeyen çok küçük ölçekli işletmeler için ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesi altında yer alan bir ek faaliyet koludur. Kırsal turizm, 

kırsal yerleşimlere ve doğal kaynaklara dayalı bir turizm türü olması nedeniyle, doğal 

çevrenin korunması, sürdürülebilir turizm açısından önemli katkılar sağlaması, bölge 

ekonomisine yaptığı katkı ve istihdam sağlama açısından önemli bir ekonomik gelir 
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getirici bileşenidir. Bu faydalar göz önüne alındığında ise, ülkemiz için kırsal turizminin 

önemi her geçen gün artmaktadır. 

 

Selçuk ilçesi (İzmir), çevresindeki diğer turistik destinasyonlara oranla turistik 

değerler bakımından oldukça zengin ve daha iyi korunmuş bir bölgedir. Kırsal 

turizminin hızlı gelişimi sonucunda Şirince’nin kırsal turizm açısından Türkiye’nin en 

güzel örneklerinden birisi olması, Selçuk ilçesinin Şirince Köyünün bu çalışmanın 

konusu olarak seçilmesinde en önemli etkendir. Çalışmaya başlamadan önce kırsal 

turizm alanında yapılan geniş literatür taraması sonucunda Şirince’nin kırsal turizm 

potansiyeli ile ilgili birkaç çalışmaya rastlanılmıştır. Soykan (2004) ve Çolak 

(2009)’daki yapmış oldukları çalışmalar tez konusu seçiminde örnek oluşturmuşlardır. 

Geçen süre içerisinde Şirince’deki değişimi karşılaştırmak açısından iyi bir fırsat olduğu 

düşünüldüğünden dolayı tez konusu olarak Şirince’nin seçilmesi bir diğer nedendir. 

 

 Bu çalışmanın amaçlarından biri, bölgelerarası dengesizlikleri giderici etki 

olarak kırsal turizmin önemine vurgu yapmak ve Selçuk ilçesinin (İzmir) Şirince 

Köyü’nün kırsal turizm potansiyelinin kırsal kalkınmaya olan etkisini incelemektir. 

Diğer bir amacı ise, Şirince Köyünde yaşayan yerel halkın ve yerel işletmelerin kırsal 

turizmle ilgili farkındalığını tespit etmek ve Şirince’nin kırsal turizm sürecindeki 

sorunlarına vurgu yapmaktır.  

 

4.1.2. Araştırmanın Yöntemi 
 

Araştırma temel olarak birincil ve ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler 

üzerinden yürütülmüştür. Çalışmanın ilk üç bölümünde Araştırmanın ikincil verilere 

dayalı olan kısmı, ulusal ve uluslararası kitap, makale, tez ve internet ortamından 

yararlanılarak literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın ilk üç bölümünde ikincil 

veriler incelenerek teze dahil edilmiştir. Çalışmananın son bölümünde ise birincil 

verilere dayalı olan kısmında ise, nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Çolak (2009), 

Uçar (2010) ve Uçar vd., (2010)’daki çalışmalar gerek araştırmanın yöntemi gerekse 

soruların oluşturulmasında örnek teşkil etmiştir.  
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Çalışmanın yönteminde, nitel araştırma yöntemlerinden6 görüşme türleri 

içerisinde çok sık kullanılan (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 46) ve sözlü iletişim yoluyla 

veri toplamaya dayanan (Karasar, 2009: 165) yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır (Sönmez ve Alacapınar, 2011: 108).   Bazı çalışmalarda bu görüşme 

tekniğine derinlemesine görüşme (mülakat) tekniği de denilmektedir (Bal, 2013: 74). 

Derinlemesine görüşmelerin nitel yöntemde özel bir yeri vardır ve nitel yöntemlerin en 

güçlü tekniklerinden biridir (Tekin, 2006: 102). 

 

 Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, genellikle nitel araştırmalarda 

kullanılabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2011: 108). Bu teknikte araştırmacı tarafından 

konuyu/problemi anlamayı sağlayacak sorular hazırlanır. Güven verici bir ortam içinde 

görüşme gerçekleştirilir. Ses kayıt cihazıyla izin alındıktan sonra kayıt yapılır. 

Kaydedilen görüşme çözümlenir, yorumlanır ve sonuçlar yazılır (Bal, 2013: 74).  

 

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. Başka bir ifadeyle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir 

anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön 

plana alan bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45). 

 
Görüşme veya derinlemesine görüşme tekniği öncelikle antropoloji ve 

psikolojide, daha sonra sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerde yaygın bir kullanım 

imkanına sahiptir (Bal, 2013: 70). Bu teknikte araştırmacı tarafından hazırlanan sorular 

üzerinde katılımcının kısmen düzeltme, düzenleme imkanı vardır (Sönmez ve 

Alacapınar, 2011: 108). 

 

Nitel araştırmada toplanan veriler nitel araştırmada olduğu gibi sayılara 

indirgenemez. Her ne kadar nitel yöntemlerle toplanan veriler üzerinde bazı sayısal 

analizler yapmak mümkün ise de, nitel araştırmada temel amaç sayılar yoluyla 

                                                
6Nitel Araştırma Yöntemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Yıldırım Ali ve Şimşek Hasan, (2013), Sosyal 
Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Genişletilmiş 9. Baskı,  Ankara. 
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sonuçlara ulaşmak değildir. Asıl amaç, araştırılan konu ile ilgili okuyucuya betimsel ve 

gerçekçi bir resim sunmaktır. Aynı zamanda veri toplama sürecinde elde edilen alıntılar 

da, katılımcı bireylerin görüş ve deneyimlerini doğrudan okuyucuya sunulması 

bakımından önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 54). 

 

Bu çalışmada sosyal bilimlerin nitel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme (mülakat) tekniği kullanılmıştır. İlgili paydaşlarla ve rastgele 

örnekleme yöntemiyle mülakat yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak bu 

görüşme (mülakat) tekniği yönteminin kullanılmasının sebebi elde edilmek istenilen 

verilerin ölçekli sorularla elde edilmesinin mümkün olmaması ve araştırmaya konu olan 

konaklama sayısının az olmasıdır. Ayrıca mülakat yapılan kişilerin net bir şekilde kırsal 

turizm kavramı hakkında yeterli bilgiye sahip olmayışları, bu görüşme tekniğinin 

kullanılmasını gerekli kılmıştır.  

 

4.1.3. Araştırmanın Kapsamı 
 

Şirince Köyü’nün yerel halkı, esnafları ve kırsal turizm faaliyetini gerçekleştiren 

konaklama işletmeleri araştırma verilerinin elde edildiği örneklem grubunu 

oluşturmaktadır. Konaklama hizmeti sunan işletmeler, pansiyonlar, şarap evleri, turizm 

faaliyetinde bulunan işletmeler, restaurantlar ve yerel halk görüşme yapılan örneklem 

grubundur. Aslında esnafların ve konaklama işletme sahiplerinin çoğunluğu köyün yerel 

halkıdır. Belli bir kesim Selçuk’ta ikamet etmekte olup Şirince’de turizm faaliyetinde 

bulunmaktadır. Bundan dolayı örneklem grubunu çoğunluğu Şirince köyünün yerel 

halkıdır demek yanlış olmaz.  Yerel halk ve yerel işletmelerle 20 ve konaklama hizmeti 

ve otel ve pansiyonlarla 10 görüşme gerçekleştirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi 

esnasında görüşme yapılan kişilerin isimleri “katılımcı”  katılımcı kelimesi kullanılarak 

gizlenmiştir. 

 

Daha öncede belirtildiği üzere, Şirince’nin kırsal turizm açısından Türkiye’nin 

en güzel örneklerinden biri konumunda olması, Selçuk ilçesinin Şirince köyünün bu 

çalışmanın konusu olarak seçilmesinde en önemli sebeptir. Günümüzde Şirince’de 

turizm yerel halkın birinci gelir kaynağını oluşturmaktadır. Örnekleme sürecinde, 
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derinlemesine görüşme (mülakat) tekniğinin gerekliliği olarak Şirince’de kırsal turizm 

konusuyla ilgili ve bu konuda çeşitli bilgi ve tecrübelere sahip bireylere ulaşmak 

amaçlanmıştır. Ön araştırma yapılmış ve ön araştırma neticesinde Şirince Köyü Muhtarı 

Levent Apak Bey’e ve Şirince Köyü Esnaf Derneği Başkanı Sedat Kantaroğlu Bey’e 

ulaşılmıştır.7 Sedat Kantaroğlu ile yapılan mülakat sonucunda turizm faaliyetinde 

bulunan işletmeler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu işletmeler arasından konaklama 

hizmeti veren 10 işletme ve diğer turizm faaliyetinde bulunan işletmeler ve yerel 

halktan 20 kişi ile de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında 

ses kayıt cihazı kullanılmış ve bir kişi tarafından gerekli notlar alınmıştır. Ses kayıt 

cihazı kullanılmadan önce bütün katılımcılardan izin alınmıştır. Ses kayıt cihazının 

kullanılmasına izin vermeyen 3 katılımcı ile görüşme sadece not tutularak 

gerçekleşmiştir.  

 

4.1.3.1. Mülakatın Hazırlanması 

 

Mülakat kapsamında sorulacak olan sorular yerel halk ve turizm hizmeti veren 

işletmelere sorulmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu soruların hazırlanmasında Çolak 

(2009), Uçar (2010) ve Uçar vd., (2010)’dan  faydalanılmıştır. Soruların bazıları birebir 

alınmış bazıları ise tarafımızca bu konuda uzmanlığa sahip kişilerin görüşleri alınarak 

hazırlanmıştır. Mülakat kapsamındaki soruların anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla sorular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeki üç öğretim üyesiyle 

paylaşılmış ve onların değerlendirmelerinden yararlanarak bazı sorularda anlatım 

bakımından değişiklik yapılmıştır. Araştırılan konunun ışığı altında yapılandırılan 

mülakat formunun pilot çalışması, 2014 yılında Burdur ili Ağlasun ilçesi 

Yeşilbaşköy’de (Ongun ve Gövdere, 2014) gerçekleştirilmiştir. Mülakatta kullanılan 

sorular Ek 1’de (yerel halka ve turizm hizmeti sunan işletmeler yönelik sorular) ve Ek 

2’de (konaklama hizmeti sunan işletmelerine yönelik sorular) verilmektedir. 

Katılımcıların hepsine kısaca kırsal turizm kavramı ve kapsamı hakkında bilgiler 

verilmiştir. Detaylı verilerin elde edildiği mülakatların içerik analizi Alparslan ve Can 

2015’deki yapmış olduğu çalışma incelenerek değerlendirilmiştir. İlk aşamada verilerin 

çözümlenmesi yapılmış, görüşme sonuçları bilgisayar ortamına aktarılmış ve görüşme 
                                                
7Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş olup, gerçek isimler kendilerinden izin alınarak 
kullanılmıştır. 
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kayıtları oluşturulan temalara göre gruplandırılmıştır. Bunun yanı sıra her bir soruya 

verilen cevap kategorileri yazılarak “Görüşme Kodları Anahtarı” oluşturulmuştur. Bu 

kategorilerin frekansları hesaplanarak yüzdeleri ortaya çıkarılmıştır ve grafikler halinde 

sunulmuştur. Zaman zaman katılımcılara sorulan sorular dışında düşünce ve önerilerini 

açıklama fırsatı tanınmış, öneriler doğrultusunda bazı çıkarımlarda bulunulmuştur 

(Bozkurt vd., 2012: 236). Katılımcılar çoğunluğu birbirine yakın ifadeleri ve aynı 

kelimeleri vermeye başladıklarında görüşmeler sonlandırılmıştır. Bulguların 

yorumlanmasında verilen görüşme sorularına ilişkin verilen cevaplar doğrudan 

alıntılarla desteklenmektedir. 

 

4.1.3.2. Veri Toplama Süresi 

 

Bu çalışma 18-23 Ağustos 2014 ve 27 Ocak-1 Şubat 2015 tarihleri arasında 

olmak üzere iki ayrı dönemde gerçekleştirilmiştir. Gerekli veri ve bilgilere 

ulaşılabilmesi için yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Yerel halk ve esnaflardan 

bazıları değişik gerekçelerle mülakatı kabul etmemişlerdir. Özellikle yerel halktan 

mülakat yapılan kişilerin rastgele seçilmesine (rastlantısal örnekleme) özen gösterilmiş 

olmasına rağmen, köy meydanının küçük olması nedeniyle merak ve ilgiden dolayı 

gönüllü olarak mülakata katılanlar da olmuştur. Restore edilmiş köy evleri konaklama 

hizmeti sunmakta ve birbirlerine çok yakın mesafede olan evlerdir. Konaklama 

işletmeleri ve diğer işletmelere gidilerek konu hakkında bilgi verilmiş ve görüşme 

yapmak için uygun olup olmadıkları sorulmuştur. Uygun olanlarla o an görüşme 

yapılmış olup uygun olmayanlardan ileriki bir tarih için randevu alınmıştır. Her bir 

görüşme, belirlenen amaç doğrultusunda ve karşılıklı sohbet ortamında, yaklaşık 45-60 

dakika sürmüştür. Genellikle açık uçlu sorular hazırlanarak katılımcıların daha detaylı 

bilgi vermesi istenmiştir. Görüşmeler sırasındaki konuşmalar kayıt altına alınmış olup 

ve ayrıca bir kişi tarafından da not alınmıştır. 

 

Bazı katılımcılar, bir kamu kuruluşundan geldiğimizi düşündüğünden dolayı 

önce sorularımıza cevap vermekten kaçınmışlardır. Fakat soruların Şirince’nin turizmi 

ile ilgili bir araştırma amaçlı olduğu açıklaması yapıldıktan sonra sorularımızı 

cevaplandırmışlardır. Özellikle ev yapımı şarapların yöre halkına gelir sağlayıp 
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sağlamadığı ile ilgili sorumuza, katılımcıların hepsi önce birkaç saniye duraksayıp, 

sonra ev yapımı şarap kesinlikle yapılmıyor ve satılmıyor cevabını vermişlerdir. Şarap 

yapıp satmak yasak ve cezası ağır şeklinde açıklamada bulunmuşlardır. Daha sonra 

sohbet esnasında yasal olarak her bir kişinin 350 kg şarap üretebildiği ve bunun yasal 

olduğu anlaşılmıştır. Bazıları ise, fotoğraf makinesinden dolayı gazeteci zannederek 

“yıkık, harap evleri göstererek bunları çekin ki herkes görsün” şeklinde durumu ortaya 

koyan ifadelerde bulunmuşlardır.  

 

4.2.  Yerel Halk ve İşletmelere Ait Bulgular 
 

 Kırsal turizm arz kaynakları arasında tartışmasız önemi en büyük olan (kırsal) 

yerel halktır. Yerel halkın diğer kültürün bireyleriyle bütünleşebilme derecesi, o bölgede 

kırsal turizm faaliyetlerinin gelişmesinde kilit rol oynamaktadır (Uçar vd., 2010: 144). 

O nedenle bu araştırmada; Şirince köyünde yerel halk ve işletme sahiplerinin kırsal 

turizme bakış açısı ve bölgesel kalkınmaya etkisi hakkında ne kadar bilgi sahibi 

olunduğu gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırmanın sadece turizmle ilgili kişilerin 

görüşlerine yer verilmesi araştırmayı olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür ve onun için 

tesadüfî olarak yerel halktan kişilerle de görüşmeler yapılmıştır. Yerel halktan kişilerle 

mülakata başlamadan önce kişilerin önce turizmle ilgili olup olmadıklarını anlamak 

için, yaptıkları iş hakkında sorular sorulmuştur. Bu soruların sorulmasındaki amaç kırsal 

alanlarda geleneksel işlerde çalışan kişi sayısı arasında bir denge kurabilmek 

amaçlanmıştır. Öncelikle görüşme yapılan kişilere kırsal turizmin ne olduğu hakkında 

bilgiler sorulmuş, fakat kırsal turizmi tam olarak açıklamakta güçlük çektikleri 

saptanmıştır.  

 

 Şirince yaklaşık 220 haneli ve yaklaşık 570 nüfusa sahip 2012 yılından beri 

Selçuk ilçesinin bir mahallesidir. Yerel halkın % 60’ını gençler oluşturmaktadır ve 

bunların büyük çoğunluğu da Selçuk’ta ikamet etmektedir. Köyün doğal yapısını bozan 

sonradan yapılmış bir okul olmasına rağmen, taşımalı sistemle 17 öğrenci Selçuk’ta 

okumaktadır. 160 tane büyük ve küçük çapta esnaf bulunmaktadır.8 Bir bölgede kırsal 

turizmin gelişebilmesi için öncelikle turisti bölgeye çekebilecek unsurların varlığı 

                                                
8 Sedat Kantaroğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan bilgilerdir. 
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önemlidir. Şirince köyünde gerek ev yapımı şaraplar gerekse doğal ve tarihi değerlerin 

varlığı nedeniyle kırsal turizm açısından önemli bir konuma sahiptir. Günümüze kadar 

korunarak gelmiş iki kilise, restore edilmiş bir okul, mermerden yapılmış tarihi bir 

çeşme, yöreye has evler ve tarihi kalıntılarla birlikte kırsal turizmin çekim merkezini 

oluşturmaktadır.  

 

4.2.1. Demografik Bulgular 
 

Yerel halk ve turizm hizmeti veren işletmelere ait bulgular iki gruba ayrılmıştır. 

Öncelikle araştırmaya katılan kişilerin demografik bulguları Tablo 13’de verilmiştir. 

Daha sonra diğer bulgular aktarılmıştır. 

 

Tablo 12: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 

  Söylem Sayısı % 
Medeni durumu Evli 

Bekar 
17 
3 

85 
15 

Yaşı 30 ve altı 
31-50 

51 ve üzeri 

3 
13 
4 

15 
65 
20 

Mesleği Memur 
İşçi 

Esnaf 
Emekli 
Çiftçi 

Çalışmıyor 

2 
4 
5 
2 
3 
4 

10 
20 
25 
10 
15 
20 

Eğitim durumu İlköğretim 
Lise 

Lisans 

5 
13 
2 

25 
65 
10 

Cinsiyeti Bayan 
Bay 

8 
12 

40 
60 

 

Tablo 12’e göre de görüşmeye katılan katılımcıların % 85’i evli, % 15’i ise 

bekardır. Katılımcıların % 40’ı bay ve % 60’ı baydır. Katılımcıların % 15’i 30 yaş 

altında, % 65’i 31-50 yaş aralığında ve % 20’i 51 yaşın üzerindedir. Katılımcıların % 

25’i ilköğretim, % 65’i lise ve % 10’u ise lisans mezunudur. Katılımcıların % 10’u 

memur ve emekli, % 20’si işçi ve çalışmayan, % 25’i esnaf ve % 15’i çiftçidir. 

Katılımcıların % 60’ının bayan olması, Şirince’de kadınların kırsal turizmde aktif bir rol 

oynadığı ve bu oranın ileride artacağı söylenebilir. 
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Grafik 1: Katılımcıların Medeni Durumları 
 

 
 

Medeni durumları açısından katılımcı gruba baktığımızda % 15’i bekar ve % 

85’i ise evli olduğu gözlenmektedir.  

 

Grafik 2: Katılımcıların Yaşlarının Dağılımı 
 

 
 

Araştırmaya katılan bireylerin yaş dağılımlarına bakıldığında ise 

değerlendirmeye alınan yaş kategorilerinin en yüksek olan  % 65 ile 31-50 yaş grubuna, 

en düşük oranın ise % 15 ile de 30 yaş altına ait olduğu göze çarpmaktadır. 

85%

15%

Medeni durumu

Evli

Bekar

15%

65%

20%

Yaşı
30 ve altı 31-50 51 ve üzeri



175 
 

Grafik 3: Katılımcıların Mesleklerin Dağılımı 
 

 
 

 Meslek durumlarına göre katılımcı oranlarına bakıldığında bireylerin 

çoğunluğunun esnaf olduğu görülmektedir. Diğer oranlar ise, % 10’u memur ve emekli, 

% 20’si işçi ve çalışmayan, % 25’i esnaf ve % 15’i çiftçi gruplarında dağılım 

göstermektedir.  

 

Grafik 4: Katılımcıların Eğitim Durumları 
 

 
 

 Araştırmaya katılan bireylerin eğitim seviyelerine bakıldığında ise katılımcıların 

% 65’i lise, % 25’i ilköğretim ve % 10’u da lisan mezunu olduğu görülmektedir. 

10%

20%

25%

10%

15%
20%

Mesleği
Memur İşci Esnaf Emekli Çiftçi Çalışmıyor

25%

65%
10%

Eğitim durumu

İlköğretim

Lise

Lisans
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Grafik 5: Katılımcıların Cinsiyetlerin Dağılımı 
 

 
 

 Katılımcıları cinsiyet kategorisinde ele aldığımızda çoğunluğun erkek olduğu 

görülmektedir. % 60’ı erkek, buna karşın % 40’ı da kadın olduğu görülmektedir. 

 

4.2.2. Diğer Bulgular 
 

 İlk önce katılımcılara, Şirince’nin kırsal turizm arzı hakkında bilgi edinmek 

amacıyla iki soru sorulmuştur. Bu sorular sırasıyla şunlardır: Şirince’nin kırsal turizmin 

gelişmesi açısından uygun bir yer olduğunu düşünüyor musunuz? ve Şirince’de alt 

yapının ve üst yapının yeterli olup olmadığına ilişkin sorular sorulduğunda, 

katılımcıların çoğunluğunun ortak görüşü,  tarihi ve doğal güzellik bakımından uygun 

yer olduğu, fakat gerek alt yapı, gerekse üst yapının yeterli düzeyde olmadığını ifade 

etmişlerdir.   

 

 Şirince’nin eski bir Rum köyü olması, evleri tarihi mirası ve doğal güzelliği ile 

köye turist çekmede başlıca nedendir. Şirince’nin kentsel sit alanı olması nedeniyle 

otantikliğin bozulması engellenmiştir. Bu nedenlerden dolayı köye kültür turları 

düzenlenmekte ve otantik özelliğini kaybetmediğinden dolayı ziyaret edilmektedir. 

Gelecekte aşırı talep artışıyla karşı karşıya kalacak olan köyde, gerek alt yapı gerekse 

üst yapı çalışmalarında otantikliğin bozulmaması için gerekli çalışmalar şimdiden 

yapılmalıdır. 

40%60%

Cinsiyeti

Bayan

Bay
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Tablo 13: Şirince’nin Kırsal Turizm Arzı 
 

Kod Tanım Frekans Yüzde 
DOĞAL 

ÇEKİCİLİK 
Şirince eski bir Rum köyüdür (K:1, K:2, K:5,  K:7, 
K:9, K:10, K:13, K:14, K:17, K:20). 
Doğal güzelliğe sahiptir (K:3, K:8, K:11). 
Sit alanı olması nedeniyle yapılar günümüze kadar 
korunmuştur (K:1, K:9, K:17, K:19, K:20). 
Dağdaki Efes, yaşayan Efes olarak anılmaktadır (K:6, 
K:11). 
Etrafı zeytin, şeftali, kiraz ve çamlarla çevrili bir 
yerleşim yeridir (K:3, K:15, K:18, K:19, K:20). 

f=25 %41.67 

ÜST YAPI Konaklama kapasitesi yetersizdir (K:1, K:2, K:5, K:6, 
K:9, K:11, K:13, K:16, K:20). 
Özellikle yaz aylarında ve resmi tatillerde üst yapı 
yetersiz kalmaktadır (K:3, K:6, K:7, K:17). 
Hafta sonları otopark sorunu yaşanmaktadır (K:2, K:7, 
K:13, K:17, K:20). 

f=18 %30 

ALT YAPI Alt yapı yetersizdir (K:1, K:2, K:3, K:5, K:8, K:9, 
K:11, K:13, K:15, K:18, K:19). 
Yağmurlu günlerde elektrik kesintisi yaşanmaktadır 
(K:3, K:17, K:19). 
Yollar çok dar ve yan yana iki aracın geçmesi 
imkansız (K:7, K:9, K:17). 

f=17 %28.33 

 

Çıkan sonuçlar grafik 6’da gösterildiği gibi, Şirince’nin gerek alt yapı ile 

gerekse üst yapı ile ilgili sorunlarının (% 58.33) var olduğu bir gerçektir.  % 41.67 

yüzdesiyle Şirince doğal ve tarihsel dokusu buranın bir çekim merkezi olmasında 

önemlidir. Önceki çalışmalar da aslında bunu destekler niteliktedir. Şirince’nin özgün 

yerleşim dokusu ve konutların korunması amacıyla “Kentsel Sit Alanı” olarak 

tanımlanmış ve biri ilkokul olmak üzere 88 yapı tescil edilmiştir. Şirince’de şu an 1985 

yılında onaylanan imar planı yürürlüktedir (Soykan, 2004: 69). Şirince, kentsel sit alanı 

olması nedeniyle yeni yerleşimler olmamış ve bu sayede doğal, kültürel ve tarihi 

değerler korunmuştur (Çolak, 2009: 153).  

 

Günümüzde Şirince tamamen bir turizm çekim merkezi konumundadır. Gerek 

doğal gerekse tarihi bakımdan Şirince kültür ve kırsal turizmle iç içe girmiş bir 

durumdadır. Özellikle Şirince’ye ulaşımla ilgili her hangi bir sıkıntı yoktur. Şirince 

Selçuk arasında her 20 dakikada karşılıklı dolmuş seferleri bulunmaktadır. Alt yapı ve 

üst yapı yerel halk için yeterli olmasına karşılık talebin fazla olduğu dönemlerde 

yetersiz kalmaktadır. Bir adet sağlık ocağı, bir adet ilköğretim (öğrenciler taşıma 
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sistemiyle Selçuk’ta eğitim görmekteler), bir adet jandarma karakolu, eski okul 

yenileme yapılarak müze ve restorana dönüştürülmüştür. Pansiyonlar, oteller, 

restoranlar çay bahçeleri ve küçüklü büyüklü alış verişlerin yapılabileceği birçok 

dükkânlar mevcuttur.  

 

Grafik 6: Şirince Köyüne Doğal Çekicilik, Alt Yapı ve Üst Yapının Etkisi 
 

 
 

Şirince köyünde kırsal turizmin gelişmede rol oynayan çekiciliklerine 

bakıldığında, bunların başında eski bir Rum köyü olması ve kendisine özgü tarihsel ve 

kültürel miras dokusunu koruyarak günümüze kadar gelmesi belirtilebilir. Bir diğer 

çekicilik olarak, İzmir, Selçuk ve Kuşadası gibi gerek tarihsel gerekse kültürel 

zenginlikleriyle ünlü gelişmiş bir turistik ortamda olmasıdır. Ev yapımı Şirince 

şaraplarının, yani o yöreye has otantik bir ürünün varlığı ve bunun turistler tarafından 

bilinmesi bu yörenin çekim merkezi olması bir diğer nedenidir. Son olarak halkın 

turizmden kazanç sağlaması sonucunda, kadın ve erkeğin turizmde gönüllü çalışmasıdır. 

Günümüzde gelen turistlerin gerek kültür amaçlı gerekse kırsal amaçla yapmış oldukları 

bu turizm faaliyetleri tarım ve köy yaşantısının önüne geçerek, yöre insanı için turizmi 

asıl kazançları haline dönüştürmüştür. 

 

% 41,67

% 30

% 28,33
DOĞAL ÇEKİCİLİK

ÜST YAPI

ALT YAPI
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Örneğin katılımcı9 5, “Şirince bir Rum dağ köyüdür ve doğallığı ve tarihi 

yapısını korumuştur. Ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır, ayrıca Selçuk ile bağlantılı 

yeni asfalt yol çalışması vardır. Kalan iki, üç kilometrelik bir yol çalışması sonucunda 

bağlantı sağlanacaktır. Hem Selçuk hem de Kuşadası’yla bağlantı kolaylıkla 

sağlanmaktadır. Şirince’nin sahip olduğu tarihi, kiliseleri, evleri, doğal yapısı ve Selçuk 

ve Kuşadası ilçelerine yakın olması nedeniyle turizm açısından uygun bir konumdadır. 

Burada yapılan turizmin türü, kültür turizmi ve günübirlik turlar kapsamındır. Gerek 

doğal güzelliği gerekse tarım alanları açısından çok zenginliğe sahip bir bölgedir. Alt 

yapı ve üst yapı yetersizdir” şeklinde ifade etmiştir.  

 

 Aynı görüşü destekler nitelikte katılımcı 13 de “…burası birince derecede sit 

alanı olması nedeniyle bir çivi çakmak için bile izin almak gerekiyor. Bir dağ köyü 

olması nedeniyle yollar dar ve bozuk bir yapıya sahiptir. Öyle zamanlar oluyor ki, üç-

beş bin turist geldiği zaman köy bu kapasiteyi taşıyamamaktadır. Özellikle Cumartesi ve 

Pazar günleri iğne atsan yere düşmeyecek yoğunluktadır. Yaz ve kış aylarında yoğunluk 

fazla olmasına rağmen yazın yoğunluk daha da fazladır. Özellikle hafta sonları otopark 

sorunu ve konaklama sorunu yaşanmaktadır. Alt yapı tamamen bozuk ve zaman zaman 

elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Konaklama sayısı yetersizdir” şeklindeki beyanı 

önceki katılımcıları destekler niteliktedir. 

 

 Yapılan görüşmeler esnasında, köylülerin çoğunluğunun köyün sit alanı 

içerisinde korunmasından dolayı sıkıntı çektiklerini dile getirmişlerdir. Ne bir tadilat ne 

bir yeni yerleşim alanı yapamadıklarından şikayetçilerdir. Bu görüş bize yöre insanının 

kırsal turizm bilincinin yetersiz olduğu kanısını uyandırmıştır. Alt yapı ve üst yapıdaki 

sorunların çoğunu sit alanı kapsamında olmalarına bağlamaktadırlar. Fakat şunu da 

bilmek gereklidir ki, buna bir defa izin verildiği takdirde önüne geçmek mümkün 

değildir. Şayet gelecekte bu doğallık bozulursa turist bir daha burayı tercih etmez. Bölge 

ekonomik açıdan kalkınmışlığını kaybeder. 

 

Yerli turist mi yoksa yabancı turist mi Şirince’ye daha çok gelmektedir? Bu 

soruya hem yerli hem de yabancı turistlerin buraya geldikleri şeklinde cevap verilmiştir.  

                                                
9 Görüşme yaptığımız kişilere katılımcı olarak tanımladık.  
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Tablo 14: Yerli ve Yabancı Turist Sayısı 
 

Kod Tanım Frekans Yüzde 
YERLİ 

TURİST 
SAYISI 

Yerli turist daha fazladır (K:1, K:5, K:13). f=3 %17.65 

YABANCI 
TURİST 
SAYISI 

Yabancı turist fazladır (K:3, K:14, K:19). 
Yabancı ülkeden gelen turist sayısı daha fazladır 
(K:14: K:18). 
Amerikalı, Güney Koreli, Danimarkalı fazla 
gelmektedir (K:15). 

f=6 %35.30 

YERLİ 
YABANCI 

Yerli ve yabancı birbirlerine yakındır (K:2, K:7, 
K:10, K:11, K:12, K:20). 
Yaz veya kış aylarına göre bu sayı değişebilir (K:9, 
K:17). 

f=8 %47.05 

 

Grafik 7’de, katılımcıların ifadeleri doğrultusunda % 17,65’lik bir oranla yerli 

turist sayısının, % 35,30’luk bir oranla da yabancı turist sayısının geldiği ifade edilse de, 

% 47,05’lik bir oran her iki turistin geldiğini ifade etmektedir. Şirince’de turizm yılın 12 

ayı devam eden bir özellik taşımaktadır. Yılın belli aylarında yerli turist sayısı fazla 

olmasına karşın diğer aylarda yabancı turist sayısı fazladır. Yerli ve yabancı sayısına yıl 

bazında bakıldığında yaklaşık birbirine yakın olduğu gözlemlenmektedir. 

 

Grafik 7: Şirince Köyüne Gelen Yerli ve Yabancı Turist Oranı 
 

 
  

Yapılan görüşmeler sonucunda sezonuna göre yerli ve yabancı turist sayıları 

birbirlerinden farklı olsa da birbirlerine yakın olduğu anlaşılmıştır. Özellikle ilkbahar ve 

yaz aylarında yabancı turist sayısı, yerli turist sayısına göre daha fazla olmasına karşın 

sonbahar ve kış aylarında özellikle resmi ve hafta sonu tatillerinde yerli turist 

% 17,65

% 35,3

% 47,05
YERLİ TURİST

YABANCI TURİST

YERLİ VE YABANCI TURİST
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sayılarında yabancı turist sayısına oranla bir fazlalık söz konusudur. Şirince hem 

yabancı hem de yerli turizme hitap eden bir köydür. Yerli turist açısından konaklama 

çoğunlukla hafta sonları ve resmi tatillerde 1-2 günlük olmaktadır. Konaklama yaban 

yabancılar açısında bu süre biraz daha uzun sürmektedir. Özellikle yerli ve yabancı 

turistler açısından günübirlik tur programlarının bir parçası olmanın ötesinde Şirince’de 

bu turistleri daha fazla tutabilmek için aktivitelerin çeşitlendirilmesine gidilmelidir. 

Örneğin yürüyüş turları düzenlenmeli, mevsimine göre bağ veya bahçe işleri yapılmalı 

ve hayvan çiftliklerinde özellikle çocukların keyifli zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. 

 

 Şirince’nin dış turizm pazarı, dünya turizm olgusundaki son eğilimlere göre 

yüksek bir kırsal turizm potansiyel arzına sahiptir. Dünyada son yıllarda ürün 

geliştirmede 3S (Sun-Sand-Sea) yerine 3E (Enviroment-Education- Entertainment)”nin 

temel unsurları olmuştur. Yine turizmde çeşitlenmeye ilgi arttığına göre, ülkemizde kıyı 

turizmine alternatif kırsal turizm ve kültür turizminin büyük bir ivme kazanması ve 

dolayısıyla da Şirince bu iki turizm türünü içinde barındırması nedeniyle önemli bir 

çekim merkezi konumundadır. Ayrıca Avrupa nüfusunun giderek yaşlanması ve sağlık 

verici tatillere yönelmeleri neticesinde, korunmuş çevreleri, sakinliği, doğal gıdaları ve 

yerel ürünleri tercih etmeleri göz önüne alındığında Şirince’nin yıldızı her geçen gün 

daha da parlamaktadır (Soykan, 2004: 101). 

 

Katılımcı 9, “Kış aylarında çoğunluk yerli, yaz aylarında çoğunluk ise yabancı 

turist gelmektedir. Şirince’de turizm faaliyeti tüm yılı kapsamaktadır, yılın 365 günü 

buraya yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Türkiye’de turizm bir Kapalıçarşı’da, 

bir de Şirince’de 365 gündür. Özellikle Mart 15 ve Kasım 15 arasında gelen turistlerin 

çoğunluğu yabancıdır. Bu tarihler arasında tahmini bir oran söylenecek olursa yaklaşık 

% 65’i yabancı ve % 35’i yerli turist oluşturmaktadır. Diğer tarihler arasında ise 

yaklaşık % 60’ı yerli ve % 40’ı yabancı turisttir.  Yabancı turist ve yerli turist sayıları 

birbirlerine yakındır, belli zamanlarda yerli, diğer zamanlarda yabancı turist sayısı 

fazla olmaktadır.  Burayı tercih eden turistlerin çoğunluğu orta yaş ve üzerindeki 

ziyaretçilerden oluşmaktadır. Amerikalı, Kanadalı, Avusturyalı, Alman, Fransız, İsviçre 

ve Danimarkalı turistler çoğunlukta olup, özellikle 21 Aralık 2012’den sonra Çinli ve 

Güney Koreli turistlerin de tercih ettiği gözlenmektedir. Burası bir kültür turizmi 
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kapsamında ele alındığında burası yabancı turistler açısından önemli bir merkezdir. 

Yerli turistler açısından ise, rahatlık, huzurlu bir ortam, kafa dinlemek ve hafta sonunu 

değerlendirmek için bulunmaz bir yerdir” şeklinde ayrıntılı bir bilgi vermiştir. 

 

 Yerli turistler arasında hafta sonu, bayram tatillerinde konaklama oranları 

yükselmekte, ancak kalış süresi 1-2 günle sınırlı kalmaktadır. Yerli turistler bakımından 

yaz ve kış ayları dışında kalan dönemlerde talep daha yüksektir. Yabancı turistlerin 

ziyaret yoğunluğu yaz aylarında artmakta, özellikle de hafta içi büyük bir talep 

alınmaktadır (Soykan, 2004: 99). Araştırma yaptığımız dönemlerde ailesiyle, 

arkadaşlarıyla veya bireysel olarak gelen yerli turistlerin çoğunlukta olduğunu, turlarla 

gelen yabancı turistlerin çoğunluğunun ise Güney Koreli ve Çinli grupların olduğu 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların % 47.05’i hem yerli hem de yabancıların tercih ettiğini 

ifade etmektedirler. Katılımcıların % 17.65’i yerli turistlerin, % 35.30’u ise yabancı 

turistlerin tercih ettiğini ifade etmişlerdir. 

 

 Günümüzde turistik tüketicilerin ekonomik gücü artmakla birlikte seyahati 

sırasında macera arayan, kendi başına ya da ailesi ile seyahat eden, seyahatini kendi 

organize eden, farklı kültürleri merak eden ve farklı turistik ürünleri tercih eden yeni bir 

turist profili ortaya çıkmıştır. Değişen bu turist profili Şirince turizmine büyük katkı 

sağlayacaktır (Çolak, 2009: 149). Şirince’ye gelen turist profiline bakıldığında dünyanın 

her bölgesinde turistin geldiğini söylemek yanlış olmaz. Çalışmayı yaptığımız 

dönemlerde ailesiyle ve orta yaş üzeri turist sayısının oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. 

 

Yöreye ait tarihsel ve doğal güzelliklerin kırsal turizm sayesince gelecek 

nesillere bozulmadan aktarılacağını düşünüyor musunuz? Gelen turistlerden memnun 

olup olmadıklarına dair ve sorusuna verilen cevapların hemen hemen hepsi turistlerden 

memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Zamanla yöreye has özelliklerin bilinçsizce yok 

edilmesi sonucunda kırsal turizmin ortadan kalkacağı gerçeği herkes tarafından 

bilinmelidir. Onun için doğaya, insanlara, çevreye ve tüm canlılara saygılı bir tutum 

içerisinde olmalıyız.  
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Tablo 15: Şirince Gelecek Nesillere Aktarılacak mı? 
 

Kod Tanım Frekans Yüzde 
SİT ALANI 1.Derece sit alanı olması nedeniyle gelecek 

nesillere aktarılacağını düşünüyorum (K:2, 
K:5, K;7, K:8, K:13, K:17). 
Yeni yapılaşmaya izin verilmemektedir (K:2, 
K:6, K:12, K:15, K:20). 

f=11 %45.83 

TAHRİBATLAR Turizmin hızlı gelişimi sonucunda gelecekte 
bu güzelliği bulma imkanımız yoktur (K:11). 
Kapasitenin üzerinde turistin gelmesi telafi 
edilemez tahribatlara yol açmaktadır (K:3, K:9, 
K:11, K:14). 
Özellikle yerli turistlerin çevreye vermiş 
olduğu kirlilik (K:2, K:4, K:6, K:10, K:11, 
K:14, K:17, K:19). 

f=13 %54.17 

 

Grafik 8: Şirince Köyünün Gelecek Nesillere Aktarımı 
 

 
 

Grafik 8’den de anlaşılacağı gibi, katılımcılar % 54.17 ile doğal, tarihsel ve 

kültürel değerler sahip olan bu bölgenin bilinçsizlik ve telafi edilemez tahribatlar 

sonucunda gelecek nesillere şu haliyle korunamayacağı görüşüne sahipler. 1. Derece sit 

alanı kapsamında olmasaydı zaten çoktan yok olacağı kanısı yaygındır. % 45.83 sit 

alanı olası nedeniyle gelecek nesillere aktarılacağı düşünülmektedirler. 

 

Katılımcı 19, “Buranın birinci derecede sit alanı olması nedeniyle bu yapıların 

orijinalliğinin bozulma olasılığı yoktur. Fakat evlerini restorasyon yaptırabilecek yerel 

halk çok azdır. Doğal sebeplerden dolayı (yangın, yıkılma vb.) tahrip olmuş ev sayısı 

% 45,83

% 54,17 SİT ALANI

TAHRİBATLAR
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çok fazladır. Bürokrasinin uzun sürmesi ve restorasyon için çok yüksek fiyatların 

istenmesi harap ve yıkık ev sayısını gün geçtikçe arttırmaktadır. Örneğin Ahmet amca 

evin çatısını aktarmak için dört buçuk aydır onay beklemektedir. Bu durum böyle devam 

ettiği sürece gelecekte köy taş yığını haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Devlet bürokrasiyi 

ortadan bir an önce kaldırıp kendi eliyle orijinaline uygun evleri tek tek restore 

etmelidir. Hem bu sayede tarihsel kültürümüz gelecek nesillere aktarılır hem de 

turizmden yeterli düzeyde gelir sağlamış oluruz. Ayrıca diğer bir sorun da, özellikle 

yerli turistlerin çevreye vermiş oldukları kirlilik. Yerli turistlerin çoğunluğu poşet, 

izmarit ve şişeleri gelişi güzel alanlara atmaları çevresel kirlenmelere sebep 

olmaktadır, bu davranışları yabancı turistler de görmek mümkün değildir. Esnafların 

çoğunluğu naylon poşet yerine doğaya uyumlu ve doğada kısa sürede kendiliğinden yok 

olan çantalarla ürünlerini müşterilere vermektedir. Bu çantalar gerek görüntüsü 

gerekse işlevi açısından önemli olduğunda çevreyi kirletmemekte, yanlarında 

götürmektedirler. Bir tür esnaf çevrenin kirlenmemesi için kendince tedbir almıştır” 

şeklinde ifade etmiştir. Çevrenin kirlenmemesi için esnaflar kendince almış oldukları 

tedbir sayesinde kısmen poşet kullanımı azalmış ve çevrenin kirlenmesi engellenmiştir. 

 

Köyün bütünüyle bir Rum köyü olması, evleri ve kiliseleriyle tarihi bir miras 

oluşturması, şüphesiz korunmasını gerekli kılmış ve bir takım tedbirlerin alınmasını da 

beraberinde getirmiştir. Önceki yıllarda yapılmış birkaç betonarme binalar, köy 

dokusunda hemen göze çarpmaktadır. Eğer sit alanı olarak ilan edilmemiş ve buna 

benzer yapılar çoğalmış olsaydı, köyün orijinalliği ve turizm bitmiş olacaktı. O nedenle 

koruma yerinde alınmış bir karardır. Yaptığımız görüşmeler esnasında köyün sit alanı 

olması nedeniyle evlerin bazılarının doğal nedenlerden dolayı yıkılması ve sonuçta 

onarılmaması nedeniyle çökmeye yüz tuttuklarını belirtmişlerdir. Bürokrasinin uzun 

sürmesi ve kanunların çok katı olması nedeniyle uğraşmadıklarını ve vaz geçtiklerini 

dile getirmişlerdir. İzinsiz tadilat yapan kişilerin ağır cezalar ödediklerini ve çoğunun şu 

anda cezaevlerinde olduklarını ifade etmişlerdir. Gerek kiliseler gerekse yıkılmaya yüz 

tutan evler devlet eliyle orijinaline uygun bir biçimde restore edilmelidir.  Aslında bu 

işlerle uğraşacak bir dernek veya kooperatif oluşması gereklidir.  
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Köyde turizmin gelişmesi ve devamı için ve köy sorunlarının çözümünde 

yönetime yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında Şirince’yi Koruma, Kalkındırma ve 

Güzelleştirme derneği kurulmuştur. 2003 yılında bu dernek kapanmıştır (Soykan, 2004: 

107). 2005 yılında kurulan Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğrudan 

turizmle ilişkisi olmasa da tarımsal faaliyetlerin kırsal turizm kapsamında 

değerlendirmek için büyük öneme sahiptir (Çolak, 2009: 152). Şirince köyü esnaf ve 

sanatkarlar odasının açılacağı görüşmeler esnasında ifade edilmiştir. 

 

 Muhtar Levent Apak Beyle yapılan görüşme esnasında çevre kirliliğinin büyük 

bir sorun olduğu ve her hafta 2-3 km2’lik bir alanın temizlendiği ifade edilmiştir. 

Şirince’nin doğal ve tarihsel değerleri günümüze kadar bozulmadan korunmuştur. 

Ancak Şirince’deki turizm açısından bu hızlı gelişim planlı gelişmediği takdirde 

çevrenin tahrip olma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Büyük çöp kutularının köyün belli 

bölgelerine konulması çevre kirlenmesine bir çözüm olabilir. Naylon poşet yerine 

doğaya uyumlu torbaların kullanılması çevre kirlenmesinin önüne kısmen geçebilir. 

Köyün mahalleye dönüşmesi sonucunda yetersiz kaynak yetersizliği bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Kırsal turizmim Şirince’ye sağladığı faydalar ve varsa zararlar nelerdir? 

şeklindeki soruyu cevaplarken katılımcıların çoğunluğu zararı olmadığını düşünürken, 

iki katılımcı yöreye gelen yabancı turistlerin halkın kültürünü değiştirdiğini ve özellikle 

genç neslin yabancılara özendiğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan katılımcılar, kırsal 

turizm sayesinde ek gelir, iş imkanı, tarımsal ürünlerin değerlendirilip, satılması ve 

yaşam standartlarını arttırdığı konusunda hem fikirdirler. Katılımcılardan biri ise, turizm 

sayesinde insanlar daha fazla para kazanmaya başladıkça kardeşler arasında bile 

sorunların oluştuğunu ifade etmiştir.  

 

 Şirince köyündeki yerel halkın büyük bir bölümü, kırsal turizm sayesinde 

gelirlerinin arttığına ve köylerinin güzelleştiğinde hem fikirdiler. 
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Tablo 16: Şirince’nin Kalkınmaya Etkisi ve Turizmin Zararları 
 

Kod  Tanım  Frekans  Yüzde  
EKONOMİK ETKİ Gelir artışı yaşanmıştır (K:1, K:4, K:5, K:6, 

K:8, K:11, K:14, K:15, K:17, K:19) 
Köylünün tezgahları veya işletmeleri vardır 
(K:1, K:3, K:5, K:7, K:14, K:18) 
Köylü erkekleri bahçede, kadınlar ise turizmde 
çalışmaktadır (K:2, K:8, K:12, K:13, K:20). 
Tarımsal ürünler tezgahlarda satılmaktadır, 
yüksek fiyattan (K:3, K:7, K:13, K:16, K:19). 
Köylü kadılar işleme ve örgülerini tezgahlarda 
satmaktadırlar (K:3, K:11, K:13, K:17). 
Gençler ve bayanlar işletmelerde çalışmaktadır 
(K:2, K:7, K:13, K:14, K:17, K:20). 
Köylünün turizm sayesinde kazançları artmıştır 
(K:5, K:13, K:10; K:16). 

f=40 % 83,33 

KÜLTÜREL 
YOZLAŞMA 

Kültürel yönden yozlaşmaya sebep olmuştur 
(K:5, K:11). 
Köyün genç kızları açık saçık giyinmekteler 
(K:1, K:5, K:7, K:11, K:17). 

f=7 %14,58 

ÇIKAR 
ÇATIŞMASI 

Kardeşlerin arası açılmıştır (K:7). f=1 %2,09 

 

Katılımcıların ifadesi doğrultusunda, grafik 9’da kırsal turizmin bölgeye ve yerel 

halka % 83,33’lük gibi büyük bir oranda etkisinin olduğu ifade edilmiştir. % 14,58’lik 

bir oranla da yozlaşmaya sebep olduğu ve % 2,09’luk bir ifadeyle de ailenin bireyleri 

arasında çıkar çatışmasına sebep olduğu ifade edilmiştir. Yapılan görüşmeler esnasında 

turizmin 1985 yılından itibaren bölgenin kalkınmasında etkisinin olduğu ifade 

edilmiştir. Şirince köyü halkı, genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle aktif rol oynamaktadır. 

Turizm tarımın önüne geçerek birinci gelir kalemini oluşturmaktadır. Tarım tamamen 

bırakılmamıştır, çoğunlukla erkekler tarımda, kadınlar ise turizmde çalışmaktadır. 

 

Şirince köyünde kadınları tezgahlarda el iş örgüler, şifalı otlar, reçeller, pekmez, 

kuru otlar, sabunlar, salça ve zeytinyağları gibi ürünleri satarken görebilirsiniz. 

Şirince’de çalışan kadın sayısı oldukça yüksektir. Kalkınmanın temel öğelerinden biri 

konumunda olan bayan istihdam sayısı fazladır. Hemem hemen bütün işletmelerde 

çalışan bir bayan personelle karşılaşmak mümkündür. Bu sayede hem ekonomik 

bağımsızlıklarına sahip olabilmekteler hem de aile ekonomisine katkıda 

bulunmaktadırlar. 
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Grafik 9: Şirince Köyüne Kırsal Turizmin Ekonomik Etkisi – Zararları 
 

 
 

Katılımcı 7, “…medeniyetin girdiği bir ortamda kardeşler para kazanma 

hırsıyla birbirlerine karşı düşmanca davranışlar içerisine girmişlerdir” ifadesini 

kullanmıştır. 

 

Katılımcı 13, “Turizm sayesinde yöre insanına yeni iş olanağı sağlanmıştır. 

Çalışmak isteyen gençlere iş olanağı var. Yerel halkın ürettiği ürünler, pekmez, 

tarhana, köy ekmeği, salça, erişte, reçel çeşitleri, yöreye özgü meyve ve sebzeler, 

aracısız gerçek değerinde satılmaktadır. Çarşı içerisinde tahtadan tezgâhlarda 

ürünlerini sergileyip turistlere satmaktadırlar. Yöreden toplanmış şifalı otlar 

satılmaktadır.”  

 

 Katılımcı 11, “…bazı köy kadınlarının ördükleri patik, çorap, el işi dastar veya 

oya işlemeciliğinin devam ettiği ve bu tür el işlerini gelen turistlere sattıklarını” ifade 

etmiştir. 

 

Katılımcı 17, “…eskiden köylü gençlerin kılık kıyafetleri bizler gibiydi, fakat 

günümüzde gençler çok açık saçık giyinmekteler. Göbeklerine ve burunlarına 

pearsingdenen bir metal takmaktalar…” şeklindeki ifadesiyle gençlerin gelen 

turistlerden etkilendiğini ifade etmiştir. 
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 Şirince’nin kırsal turizmden daha fazla fayda sağlayabilmesi için tanıtım ve 

reklama gerek olup olmadığı, turistlerin burayı niçin ziyaret ettikleri sorulduğunda 

katılımcıların büyük çoğunluğu tanıtımın ve reklamın hiç gerek olmadığını 

vurgulamışlardır. Ayrıca burayı tercih eden turistler buranın ismini duyduklarından 

dolayı görmek, şarap tatmak ve kültürel amaçlı geldiklerini ifade etmişlerdir. 

 

Katılımcı 8, “…zaten uzun zamandır, yerel halk turizmle iç içe yaşamaktadır. 

Burayı tercih eden müşteri sayısı kapasitenin üzerindedir. Özellikle Maya takvimine 

göre, 21 Aralık 2012 yılında kıyametim kopmayacağı iki yerden biri konumunda olması 

nedeniyle büyük bir tanıtım elde etmiştir. Ayrıca bir kilometre uzaklıktaki Matematik 

Köyününolması nedeniyle yerli turistlerin çoğu merak edip günübirlikte olsa burayı 

ziyaret etmektedir. Yabancı turist açısından bakıldığında ise, burası kutsal bir 

mekandır. Yakındaki Meryemana’yı, Efes’i ziyaret eden turistlerin çoğunluğu buraya 

uğramaktadır.” 

 

Tablo 17: Şirince Köyünde Tanıtım ve Reklamın Etkisi 
 

Kod Tanım  Frekans Yüzde 

Basın 2012 yılında gerek Ulusal gerekse Uluslararası 
basında fazlasıyla yer aldı (K:3, K:5, K:8, 
K:13, K:20). 
Çarkıfelekte tanıtımı yapıldı (K:4). 

f=6 % 15 

Eski Rum Köyü Çok eskiden beri tanınan bir yerdi (K:2, K:16, 
K:19). 
Eski Rum kiliseleri mevcut (K:6, K:11, K:17). 
Eski evler orijinalliğini muhafaza ediyor (K:1, 
K:7, K:16). 
Yaşayan son Efes olması (K:6, K:11). 

f=11 % 27,5 

Turlar  Efes ve Meryemana’yı ziyaret eden turların 
burayı tur kapsamına alması (K:3, K:8, K:11, 
K:17). 

f=4 % 10 

Matematik Köyü  Matematik köyüne gelenler (K:3,K:16). f=2 % 5 
Kültür Turizmi Kültür amaçlı (K:1, K:4, K:6, K:7, K:11, K:13, 

K:17). 
f=7 %17.5 

Şirince Şarapları Şirince şaraplarıyla tanınması (K:4, K:8, K:11, 
K:18, K:19, K:20). 
Şarap satın almak için gelenler (K:4, K:9, 
K:15, K:17). 

f=10 % 25 

 

Şirince köyü, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmış bir bölgededir. 

Yukarıda değenildiği gibi, eski bir Rum köyü olması ve çok fazla bozulmadan 
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günümüze kadar gelmesi bunda etkilidir. Grafik 10’da % 27,5’lik bir oranla tarihi Rum 

evlerinin, % 25’lik bir oranla Şirince yöresine has şarapların, % 17,5’lik oranla kültür 

turizm olması, % 15’lik oranla ulusal ve uluslararası basının, % 10’luk bir oranla tur 

kapsamında olması ve % 5’lik bir oranla matematik köyün etkisi tanıtımda etkili olan 

oranlardır. 

 

Grafik 10: Şirince Köyünde Tanıtım ve Reklamın Etkisi 
 

 
 

 Çolak (2009: 142)’de katılımcıların %75’i yöre ile ilgili tanıtımların yetersiz 

olduğu düşüncesine sahip iken,  yapmış olduğumuz çalışmada ise, tanıtım ve reklamın 

yeterli olduğu kanısındadırlar. Bunun nedeni olarak da, 21 Aralık 2012 kıyametin 

kopmayacağı yer olarak gerek ulusal gerekse uluslararası basında büyük yer almasının 

etkisi olabilir.  

 

 Şirince’ye has ev yapımı yerel şarapların üretilmesi yerel halka bir gelir 

sağlamakta mıdır? sorusuna verilen cevapların tamamı artık ev şaraplarının 

yapılamadığı şeklinde olmuştur. 

 

 Şirince’de şarapçılık ev yapımı şaraplarla başlamış, ama marka haline gelmiş 

dört patentli şarap imalatı ve 12 şarap evi hizmete girmiştir. Şirince köyünün bu 

özelliği, Rumlardan kalma olup, uzun yıllardan beri devam etmektedir. Şaraplar 
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restoranlarda, şarap evlerinde ve köyün çarşısında turistlere tadımlık olarak ikram 

edilmektedir. Günümüzde Alman ortaklı bir şarap fabrikası faaliyetini devam 

ettirmektedir (Soykan, 2004: 74-75). Günümüzde 27 şarap evi ya da işletmesi faaliyet 

göstermektedir. Yerli ve yabancı turistlerin yöreye has şarapları tatmak ve hediye olarak 

satın almak için Şirince’yi ziyaret etmektedirler. Günümüzde özellikle yöreye has 

meyvelerden yapılmış şaraplarla ünlenmiş olan Şirince bu özelliği bakımından kırsal 

turizm açısından çekim merkezi haline gelmiştir. Burayı tercih eden turistlerin asıl 

amaçlarından biri de, özellikle ev yapımı Şirince şaraplarıdır. Bu otantiği zamanla 

yörenin kaybetmesi zamanla gelen turist sayısını olumsuz yönde etkileyeceği bir 

gerçektir.  

 

 Katılımcı 5, “Şirince’nin geleneksel Bağbozumu Şenlikleri her yılın Ekim ayında 

yapılmasına rağmen son iki senedir bu şenlikler yapılmamaktadır. Bu şenlikler için 

dünyadan ve Türkiye’den binlerce kişi köye akın etmekteydi, fakat iki senedir köy 

bundan yoksundur. Bu da gerek tanıtım gerekse turizm açısından büyük bir kayıptır. 

Yörede bir adet şarap fabrikası var, Şirince şarapları burada üretilmekte. Halk satmak 

amacıyla değil de kendi ihtiyacı için kendisine yeterli ölçüde evinde şarap üretimi 

gerçekleştirmektedir. 2007 yılında bandrol zorunluluğu nedeniyle ev yapımı şaraplar 

üretilmemektedir. Bandrolsüz ev yapımı şarabın satılması yasak ve cezası ağırdır. 

Gelen turistlerin şarap satış yerlerinden ücretsiz şarap tatmaları mümkündür. Yörenin 

doğal meyvelerinden üretilen meyveli şarapları ünlüdür. Bu şaraplardan bazıları 

şunlardır; karadut, nar, ahududu, kavun, şeftali, elma, böğürtlen, yaban mersini, 

öküzgözü, boğazkere, kayserkaya, kırmızı ve beyaz şarap” ifade etmiştir. 

 

 Günümüzde 3 ayrı fabrika tarafından Şirince şarapları üretilmekte ve satış 

yerlerinde satılmaktadır. Köyün içerisindeki eskiden kurulmuş olan fabrika köyün 

dışına taşınarak üretimini orada devam ettirmektedir. Gerçek Şirince Şarap Fabrikası, 

Yazgan Şarap Fabrikası ve Köylüm Şarap Fabrikası olmak üzere üç fabrikanın ürünleri 

Şirince köyünde satılmaktadır.  

 

 Ev yapımı şarapların yok olmaması ve festivalin devam etmesi kırsal turizm 

açısından önemli bir olgudur. Bunu için bir dernek veya kooperatifin kurulması ve 
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kooperatif bünyesinde üretimin yapılması hem yöre halkının gelirini arttırır hem de 

yöreye has bu ürünün gelecek kuşaklara aktarılması sağlanır. Çünkü Şirince, Şirince 

şaraplarıyla özleştirilmiş bir markadır. Evlerde kişi başına 350 kg şarap üretilmesinin 

yasal olduğu ve çoğu evlerde bu miktar üretimin gerçekleştiği sohbetler esnasında dile 

getirilmiştir. 

 

Yörede el sanatlarının neler olduğu ve el sanatlarının korunup korunmadığı 

sorusu sorulduğunda: Kırsal kesimde yaşayan insanların teknoloji ile birlikte yöresel 

özelliklerini ve el sanatlarını kaybettiklerini, zamana ayak uyduramayan el sanatlarının 

yok olduğunu vurgu yapmışlardır. Aslında bu bölgeye has el sanatlarının yok olduğu, 

fakat turizmin gelişmesiyle birlikte bazı el sanatların bölgede faaliyetlerini bölgede 

devam ettiği yapılan görüşmeler esnasında elde edilmiştir. 

 

 “…bazı el sanatları devam etmesine rağmen, Şirince’deki çoğu el sanatları yok 

olmuştur. Bir zamanlar faaliyet gösteren semercilik, kalaycılık, demircilik, bakırcılık, 

marangozluk ve tahta kaşık yapımı tamamen unutulmuştur ve bu sanatları yapan 

ustalar kalmamıştır. Eskiden evlerde dokuma tezgâhlarının olduğunu ve yerel halkın 

boş zamanlarında halı, kilim dokulardı fakat zamanla tezgâhlar yok olduğu ve el 

sanatlarının unutulduğu vurgulanmıştır. Şu anda burada turizmle birleşerek faaliyet 

gösteren sanatlar üç tanedir. Bunlar; gümüş ve taş sanatı, çam üfleme sanatı ve keçe ve 

dokumacılıktır. Zamana direnen ve kaybolmayan sanatları icra eden Sedat Bey’in, 

gümüş ve seramik üretimi yapan, Truva filminin takılarını yaparak ünü dünyaya 

yayılmıştır. Kendisi ve çocukları bu mesleği devam ettirmektedir. Çam üfleme ustası 

Arif Usta, Türkiye’de bu sanatı icra eden nadir ustalardan biridir. Bu mesleği 

çocuklarına öğreterek mesleğin devamını sürdürmektedir. Son olarak ise, dede 

mesleğini devam ettiren Umut Bey, keçe ve dokuma üzerine mesleğini icra etmektedir. 

Kültür değerlerinin üçü Şirince’de yaşatılmaktadır. Bu sanatlar Şirince’ye has olmasa 

bile uzun süredir burada faaliyetlerini devam ettirmektedirler.”10 

 

 Katılımcılardan Umut Bey, “bizim yaptığımız iş, kültür turizmi içinde 

değerlendirilmelidir. Gelen turistler kültürümüze karşı çok ilgili olduklarından dolayı, 

                                                
10 Sedat Kantaroğlu, Arif Özduran ve Umut Arabul ile yapılan görüşme sonucunda elde edilmiştir. 
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satışlarımız da çoğunluğu yabancı turistlere olmaktadır. Bu sayede kültürümüzü yurt 

dışına tanıtımında bulunmaktayız” şeklindeki ifadesiyle yerli turistin keçecilik sanatına 

ilgi duymadığını, buna karşılık yabancı turistin daha ilgili olduğunu ifade etmiştir. 

 

Yöredeki esnafların, turiste sattıkları ürünlerin gerçek değerinde satılıp 

satılmadığı öğrenmek için yöneltilen soruya katılımcıların tamamına yakını gerçek 

değerinde satıldığı cevabını vermişlerdir. Yöre esnafı ve yerel halk turistlere karşı 

sevecen ve anlayışlı yaklaşım içerisindedirler. Gelen turistler fiyatlar konusunda az da 

olsa bilgi sahibidir.  

 

Sedat Kantaroğlu Bey’in ifadesi ile, “…tabiî ki beş parmağın beşi de bir değil. 

Önceki senelerde bir Danimarkalı turiste yüksek fiyattan bir ürün satılmış. Danimarkalı 

turist ülkesine döndüğünde bu durumu şikâyet etmiş ve artık Şirince’ye gelen 

Danimarkalı turistler alış-veriş yapmaması konusunda uyarılmışlar ve kesinlikle alış-

veriş yapmamaktadırlar” bu da her şeyin gerçek değerinde satılması gerçeğini ortaya 

koymaktadır.  

 

Köylüler ürettikleri tarımsal ürünleri, toptan bahçede satmaktansa, perakende 

olarak gelen turistlere satmaları gelirlerinin artmasına sebep olmuştur. Ömer Songun 

beyle yapılan mülakat esnasında, “tarlada, bahçede ürettikleri şeftali ve kirazları toptan 

satmaktansa, gelen turistleri tane tane veya avuç avuç satarak daha fazla para 

kazandıklarını” ifade etmişlerdir.  

 

Ömer Songun Bey, “…turizm yüzünden tarlada çalışacak elaman 

bulamamaktayız” şeklindeki ifadesi, köylülerin turizmde çalıştığını ortaya koymaktadır. 

 

Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte Şirince göç mü almıştır yoksa göç mü 

vermiştir? sorumuza katılımcıların büyük bir çoğunluğu ne aşırı göç almıştır ne de aşırı 

göç vermiştir şeklinde olmuştur. Fakat gençlerin köyü fazla tercih etmedikleri de bir 

gerçektir. 
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Katılımcıların çoğunluğu, “gençler için Şirince’de iş olanakları sınırlı olması 

nedeniyle Selçuk ilçesinde çalışmaktadırlar. Bazıları günübirlik geliş gidiş yapmakta ya 

da bazıları Selçuk ilçesine tamamen göçmüşlerdir.  Selçuk ilçesinde ikamet edip, 

Şirince’de çalışanların sayısı da oldukça fazladır. Nüfusun uzun yıllardır 450-500 

civarında olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca yeni ev yapma imkanı olmadığından 

dolayı, evlenme çağına gelen gençler zorunlu olarak köyden göç etmek zorunda 

kalmaktadırlar” şeklindeki ifadeleri gençlerin Şirince’yi bazı nedenlerden dolayı terk 

ettikleri anlaşılmaktadır. Yapılan görüşmeler esnasında, bazı köylülerin evlerini veya 

dükkanlarını yüksek fiyattan kiraya verdikleri ve ailesiyle Selçuk ilçesine yerleştikleri 

ve kira gelirleriyle yaşamlarını devam ettikleri anlaşılmıştır. 

 

Yöreye gelen turistlerle birlikte yaşayıp, onları kendi hayatınıza dahil eder 

misiniz? Evlerinizin bir odasını konaklamaya açar mısınız? sorusuna katılımcıların 

cevaplarının çoğunluğu, elimde imkanım olduğu takdirde evimi restore yaptırır bütün 

odalarını turizm amaçlı kullandırırım şeklinde olmuştur. Katılımcıların bir tanesi, zaten 

turizmle uğraştığını ve ayrıca pansiyona sahip olduğunu bildirmiştir. 

 

Katılımcı 7, “…kesinlikle imkanım olsa,  turizmle uğraşmak isterdim. Fakat 

köylünün evlerini restore ettirecek yeterli miktarda parası yok. Restorasyon işlemi hem 

çok maliyetli hem de yasal süreç çok uzun sürmektedir” şeklinde ifade etmiştir. Aslında 

devlet evini restore ettirmek isteyene 10 yıl geri ödemesiz, düşük faiz oranında kredi 

kullandırdığını fakat böyle bir imkandan köylünün çoğunun faydalanmadığı, 

faydalanmak istemediği yapılan görüşmeler esnasında elde edilmiştir.  

 

4.3. Konaklama Hizmeti Veren İşletmelere Ait Bulgular 
 

 Şince köyünde konaklama hizmeti veren işletmeler butik otel tarzı veya 

pansiyon tarzındadır. Köydeki evler restore edilip konaklama hizmeti veren işletmelere 

dönüştürülmüştür. Çoğunluğu yerel halk tarafından aile işletmesi olarak faaliyet 

göstermektedir. 
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Tablo 18: Konaklama Hizmeti Veren İşletmelere Ait Bilgiler 
 

Tesisin Adı Kapasitesi Çalışan Personel Sayısı Faaliyet Yılı 
Şirincem Saklı Vadi 14 oda (28 kişi) (Bay 4-Bayan 3)  Toplam=7 2009 

Kırkınca Evleri 10 oda (20 kişi) (Bay 2-Bayan 2)  Toplam=4 1999 
Kayserkaya Dağ Evleri 7 ev 3 oda (Bay 2-Bayan 1) Toplam=3 2010 

Erdem Konağı 4 oda (8 kişi) (Bay 1-Bayan 1) Toplam=2 2007 
Diva Pansiyon 3 oda (6 kişi) (Bayan 1) Toplam=1 2006 
Salkım Konak 4 oda (8 kişi) Bay 1-Bayan 2) Toplam=3 2007 

Güllü Konakları 12 oda (26 kişi) (Bay 5-Bayan 4) Toplam=9 2008 
Şirince Ağaç Evleri 3 ve 5 kişilik odalar Bay 1-Bayan 2) Toplam=3 2009 

Sihirbazın Evi  4 oda (8 kişi) (Bay 1-Bayan 1) Toplam=2 2013 
Şirincem Pansiyon 4 oda (8 kişi) (Bay 2-Bayan 1) Toplam=3 2013 

 

Tablo 19: Bayan-Erkek Çalışan Personel Sayısı 
 

 Söylem Sayısı Yüzde 

Bayan 

Erkek 

18 

19 

% 48,65 

% 51,35 

 

 Kalkınmadaki kriterlerimizden biri olan bayan istihdam sayısına bakıldığında, 

Şirince köyünde bu oranı fazlasıyla görmek mümkündür. Konaklama hizmeti veren 

işletmelerle yaptığımız mülakat sonucunda bayan çalışan kişi sayısı, erkek çalışan kişi 

sayısına yakın olduğu göze çarpmaktadır.  Konaklama işletmesi sunan işletmelerde % 

48,65’lik bir oranda bayan, % 51,35’lik bir oranda ise erkek personel görev almaktadır. 

 

 Konaklama hizmeti veren işletmelere ait bulgular incelendiğinde, bu işletmelerin 

konaklama kapasitelerinin ve çalışan personel sayısının az olduğu göze çarpmaktadır. 

Fakat her işletmede en az bir, en fazla dört bayan personelin çalışması köyde bayanın 

turizm faaliyetine katıldığının göstergesidir. 

 

 Hangi dönemlerde faaliyet gösteriyorsunuz ve gelen turistlerin çoğunluğu yerli 

turist mi yoksa yabancı turist mi? sorusuna katılımcıların hepsi tüm yıl hizmet verdiğini 

söylemişler ve konaklama açısından bakıldığında yerli turist sayısının fazla olduğunu 

söylemişlerdir. Katılımcıların hepsi, turizm faaliyetlerinin bütün yıl yaptıklarını ve 

özellikle hafta sonları yoğun bir müşteri kapasitesine sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

 

 Şirincem Saklı Vadi Hikmet Ceylan Bey, “…12 ay boyunca faaliyette 

bulunmamıza karşılık yazın yoğunluk daha fazladır. Burada yoğunluk Nisan ayında 
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başlar Kasım sonuna kadar devam eder. Bu dönemlerde gerek gelen turlar gerekse 

konaklayan kişi sayısı diğer aylara göre daha fazladır. Konaklama 1-2 günle sınırlı 

olmaktadır. Hafta sonları ve resmi tatillerde çevre illerden gelen yerli turist sayısı 

yabancılara oranla daha fazladır. Yabancı turistler Amerikalı, Güney Koreli, Çinli, 

Portekizli ve Avrupa ülkelerinden ve hatta dünyanın bütün ülkelerinden geliyor demek 

doğru olur. Anlaşmalı turlar gelmekte olup, kahvaltı ve yemek hizmeti vermekteyiz. 

Tarım arazisi içerisinde zeytinlikler arasında işletmemiz doğal bir mekandadır. 

Dolayısıyla burası sürdürülebilir bir modeldir. Doğaya zarar vermemeye çalışarak 

işletmemiz kurulmuştur, fakat kuruluş aşamasında üç adet zeytin ağacını kesmek 

zorunda kaldık, hala üç zeytin ağacı hiç aklımdan çıkmamaktadır. İnsanlar hala 

kendisinin bir doğa olduğunun farkında değiller.” şeklindeki ifadelerle doğaya uyumlu 

bir mekan içerisinde olduğunu ve gelen yabancı turist turlarının doğaya saygılı 

olduğunu söylemektedir.  

 

Yöreye ait ürünlerin işletmenizde kullanılıp kullanılmadığı, dışarıdan ürün alınıp 

alınmadığı sorusuna katılımcıların hepsi, özellikle sabah kahvaltısında ziyaretçilere 

sunulan ürünlerin çoğunluğunun yöreye has ürünler olduğunu söylemişlerdir. 

 

Kırkınca evleri Mustafa Yıldırdı Bey, “…gelen ziyaretçilere unutulmaz bir 

kahvaltı sunuyoruz. Oda kahvaltı şeklinde bir fiyatlama uyguluyoruz. Yöreye has el 

yapımı reçelleri (ayva, havuç, portakal kabuğu, sakız, incir, süt, şeftali, nar, turunç  

vd.,) ve zeytin çeşitleriyle  donatılmış serpme kahvaltı sunmaktayız. Yöreye has otlardan 

yapılmış gözleme ve börek çeşitleri mevcuttur. Ayrıca erişte, tarhana ve salça gibi 

ürünleri kendimiz hazırlamakta ve ziyaretçilere sunmaktayız. Geriye kalan ürünleri ise 

Selçuk’tan tedarik etmekteyiz. Otele ait restaurantımızda kendi otel müşterimize belli 

bir oranda indirim yapmaktayız. Yöreye has tatları müşterilerimize sunmaya 

çalışıyoruz” şeklindeki ifadelerle yöreye has ürünlerin kullanıldığını ifade etmiştir. 

 

Şirince’nin kırsal alanlarında ne tür aktivitelerin yapıldığı, siz işletme olarak 

müşterilerinize ne tür aktiviteler sağlıyorsunuz ve yapılan aktivitelerden müşterileriniz 

memnun mu gibi sorular sorulduğunda, katılımcıların büyük çoğunluğu doğa 

yürüyüşleri dezenlediklerini belirtmişlerdir.  



196 
 

Erdem konakları Ali Kınacı Bey, “buraya gelen yerli ziyaretçiler, öncelikle 

büyük şehrin stresinden ve karmaşıklığından kaçıp, rahat bir hafta sonu geçirmek 

isteyen kişilerdir. Doğa ile bütünleşip rahatlama ve huzur için köyün içinde ve orman 

alanlarında yürüyüş yerleri mevcuttur. Yürüyüş turları yanı sıra bazı işletmeler at 

binme faaliyetlerinin yapmaktadırlar. Ayrıca talep olması nedeniyle yakın çevredeki 

turistik alanlara özel turlar düzenlenmektedir. Özellikle mevsimine göre bahçedeki 

ağaçlardan kendi yiyecekleri meyveleri toplamalı ziyaretçileri çok memnun etmektedir. 

Bahçeden bir meyve koparıp yemeleri ziyaretçilere değişik duygu yaşatmaktadır. 

Yabancılar ise köyü gezip bol bol resim çekmekteler. Biz işletme olarak aktiviteler 

yapmamaktayız, fakat isteyen gruplar olursa gerekli yönlendirmelerde bulunmaktayız, 

turlarla bağlantıya geçmekteyiz” şeklindeki ifadelerle aslında işletmelerin çok fazla 

aktivitelerde bulunmadıkları anlaşılmaktadır.  

 

Kırsal turizmin yöreye ne gibi katkılar sağladığı ve zararının olup olmadığı 

sorulduğunda; katılımcıların büyük bir çoğunluğu ekonomik yönden yöreye, hatta 

bölgeye katkısının olduğunu ifade etmişlerdir.  

  

 Diva Pansiyon sahibi Sedef Hanım, “turizmin köyün kalkınmasında büyük önemi 

vardır. Köylü turizm sayesinde zenginleşmiştir. Kendileri turizm işiyle uğraşmalar bile, 

yerlerini yüksek ücretlerle kiraya vermektedirler…” pansiyonunun küçük bir işletme 

olduğunu ve tek başına işlettiğini ifade eden Sedef Hanım 2006 yılında bu işletmeyi 

eşiyle birlikte satın aldığını, eşinin vefatından sonra çok zorluklar çektiğini, fakat 

zorluklara rağmen dimdik ayakta durduğunu dile getirmiştir.  

 

 “…turizmden iyi paralar kazanmamış olsaydık, şu anda bu iş çoktan 

bırakmıştık…” 

 

 Katılımcıların daha çok, yöre halkının istihdam edildiğinden, işletmelerde 

çalışarak kendilerine gelir sağladıklarından bahsetmişlerdir. Şirince köyü halkının, 

özellikle köy kadınlarının tamamına yakınının, tarla bahçe işlerinden ve ev işlerinden 

sıyrılıp, iş kadını durumuna geçtikleridir. Kadınlar tezgahlarda kendi ürettikleri yöreye 

has pekmez, reçel, zeytin, incir, ceviz, kuru otlar ve el işlemelerini satarak para 
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kazanmaktadırlar. Kendilerine ait işletmelerde veya diğer işletmelerde çalışarak yerli ve 

yabancı turistlerle kolaylıkla iletişim kurmaktadırlar. Geleneksel köy 

misafirperverliğinin devam ettiği, köy halkının son derece sıcak ve yardımsever 

oldukları söylenebilir. Turizm sayesinde köyün tamamının gelir düzeylerinin arttığı ve 

kırsal ekonomiye katkı sağladığı söylenebilir. 

 

 Özellikle müşterilerinin çoğunluğunun çiftler olduğunu 1-2 gecelik konaklama 

yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan bütün mülakatlardan ortaya çıkarılan ortak görüş 

yerli turistlerin çevreyi kirlettikleri, buna karşın yabancı turistlerin daha bilinçli 

olduklarıdır.  

 

Şirincem Saklı Vadi Hikmet Ceylan Beyin, “insanlar hala kendisinin bir doğa 

olduğunun farkında değiller” ifadesi, insanlarda doğaya, hayvanlara ve kendisine olan 

saygısının tam olarak farkında olmadığını anlatan güzel bir cümle olarak algılanmalıdır. 

Ülkemizdeki turizmin hak ettiği yerde olmadığını, bunun da mikro düzeyde Şirince 

örneğinden anlamamız mümkündür.  

 

Kırsal turizm hizmeti veren işletmeler arasında rekabeti ortaya çıkarmak 

amacıyla, aynı hizmeti veren işletmelerle kendi işletmenizi karşılaştırdığınızda artı ve 

eksileriniz nelerdir şeklinde soru sorulduğunda; katılımcıların büyük çoğunluğu bu 

soruya, daha çok küçük işletmelerin var olduğunu ve bu işletmelerin de büyük 

çoğunluğunun aile işletmesi olup, az sayıda misafir ağırladıklarını ifade etmişlerdir. 

 

“…burada konaklama hizmeti veren işletmelerin hepsi eski evlerin restore 

edilerek 3-5 odalı butik otel tarzı işletmelerdir. Az sayıda misafiri hizmet veren 

işletmelerdir. Gelen misafirlerimizi aile atmosferi içerisine dahil ederek yabancılık 

çekmemelerine özen göstermekteyiz.” 

 

“…bizi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik bu iş daha profesyonelce 

yapmamızdır.” 
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“…bizi diğer işletmelerden ayıran  en önemli özellik sabahları ikram ettiğimiz 

kahvaltı çeşitliliği..” 

 

“…bizi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik 47 yıllık turizmde faaliyet 

gösteren bir işletmenin kolu olarak, müşterilerimiz % 90’ı turlar ile rezervasyonlu 

gelmeleri, % 10’luk kısım ise çat kapı müşterisinden oluşmasıdır.” 

 

İşletmelerin çoğunluğunun aile işletmesi ve kapasitelerinin az olması nedeniyle 

gelen müşterileri kendi hayatlarına dahil etmektedirler. O aile ortamına dahil olan 

müşteri kaldığı süre içerisinde hoşnut kalıp, mutlu bir şekilde tekrar gelmek amacı 

gütmektedir. İşletmelerin birbirlerinden görünürde çok da farklı artı veya eksileri 

olmadığı da bir gerçektir.  

 

21 Aralık 2012 tarihinde Maya takvimine göre kıyametin kopmayacağı iki 

yerden birinin Şirince olması nedeniyle müşteri sayınızda bir artış yaşandı mı? O 

dönemde işletmenizi denetleyen bir denetim mekanizmasından geçti mi? soruları 

yöneltilmiştir.  

 

“…bir ay önceden bütün odalar rezervasyon yapılmasına karşılık, o gün çoğu 

rezervasyonlar iptal edildi. Sebebi olarak ta, Selçuk belediyesinin yolu girişten kesmesi 

ve gelen misafirleri dolmuşlarla taşıma isteğidir. Arabasıyla gelen kişiler arabalarını 

Selçuk’ta bırakıp ta Şirince’ye dolmuşla gelmek istemediler. Basının abarttığı gibi aşırı 

bir yoğunluk yaşanmadı. Bürokratlar, basın ve maliyeciler daha fazlaydı desek yerinde 

olur. Kıyamet asıl iptal edilen rezervasyonlar sonucunda koptu…” 

 

“…hem ulusal hem de uluslararası basında Şirince’nin tanıtımı açısından iyi bir 

reklam yakaladık…” 

 

Şirincem Saklı Vadi Hikmet Ceylan Bey, “… aslında etkisi çok fazla olmadı. 

Reklamın iyisi kötüsü olmaz, reklam çok yapıldı. O gün özellikle Belediye, Maliye ve 

Tarım İl Müdürlüğünce denetimler yaşandı.” 
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Katılımcılara işletmelerin belediye ya da köy hizmetlerinden ne kadar 

yararlandığı sorulduğunda; katılımcıların çoğunluğu, 2012 yılında köyün Selçuk 

ilçesinin bir mahallesi olduğunu, belediyeye bağlı olduklarını ifade etmişlerdir. Köyken 

bazı işlerini daha çabuk hallettiklerini, fakat şu anda işlerin yavaş işlediğini ve 

belediyenin yeterli düzeyde hizmet veremediğinden şikayetçiler.  

 

“… eskiden su parası vermiyorduk. Şimdi ise su parası başta olmak üzere her 

şey için para ödemekteyiz.” 
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Sonuç ve Öneriler 
 

Araştırmanın temel amacı, alternatif turizm türlerinden biri olan kırsal 

turizminin kırsal kalkınmaya olan etkisinin ölçülmesidir. Çalışmanın bir diğer amacı 

ise, bölgelerarası dengesizlikleri giderici etki olarak kırsal turizmin önemine vurgu 

yapmak ve Şirince’nin kırsal turizm potansiyelini incelemektir. Kırsal turizm açısından 

zengin bir potansiyele sahip olan yörenin kırsal kalkınmada bu potansiyelin 

kullanılabilirliği ölçmektir. Bu temel amaçlar doğrultusunda yörenin sahip olduğu kırsal 

turizm potansiyelinin bölgenin kalkınmasında bir dinamik olarak kullanılıp 

kullanılamayacağını ölçülmüştür. 

 

İlk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılarak daha önce yapılan benzer 

çalışmalarda kullanılan yöntemler ve elde edilen bulgular konusunda bilgi sahibi 

olunmuş ve çalışmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur.  

 

Araştırma dört bölümde tamamlanmıştır. Birinci bölümde turizm ve turist 

kavramları ayrıntılı olarak açıklanmış ve özellikler hakkında bilgi verilmiştir. 

Dünyadaki ve Türkiye’deki turizmin gelişimi hakkında gerekli açıklamalar 

irdelenmiştir. Son olarak turizm türleri hakkında bilgi verilerek, kırsal alanlarda 

yapılabilecek turizm türleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, kırsal turizmin kavramsal 

çerçevesi çizilmiş ve ayrıntılı bir biçimde kırsal turizm ve kırsal kalkınma açıklanmıştır. 

Kırsal turizmin önemi, etkileri, özellikleri ve sorunlarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde 

ise, dünyadaki ve Türkiye’deki kırsal turizm uygulamaları ışığında Şirince’nin kırsal 

turizm potansiyeli ele alınmıştır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise, Şirince 

köyünde uygulanan nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış (derinlemesine) 

mülakat tekniği sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş olup önerilerde 

bulunulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda Şirince’de kırsal turizmin kırsal 

kalkınmaya etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 Küreselleşme ile birlikte dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. 

Bu değişimden turizm de ister istemez etkilenmiştir. Gerek teknolojinin gerekse 

ekonomik gelirlerin artması, boş zamanın artması, turizm bilincinin gelişmesi, paket 



201 
 

turların gelişmesi ve bunlara bağlı olarak kişilerin tercihlerinin değişmesi turizme yeni 

bir yön vermiş ve alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Alternatif turizm türleri içerisinde de kırsal turizm son yıllarda yıldızı parlayan bir 

turizm türü olarak tercih edilir duruma gelmiştir. 

 

 Türkiye kırsal turizm potansiyeli bakımından zengin çekim kaynaklarına sahip 

bir ülkedir. Ancak planlama, tanıtım, eğitim, yatırım gibi konulardaki sorunların ortadan 

kaldırılması ve kırsal turizmin gelişimini sağlayacak projelerin uygulanmasıyla kırsal 

kalkınma gerçekleşebilecektir. 

 

 Kırsal turizm, kırsal kalkınma içerisinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 

bileşenlerinden en önemlisidir. Büyük şehirlerin stresinden, gürültüsünden ve hava 

kirliliğinden uzaklaşmak isteyen kişiler için ideal bir tatil türü haline gelmiştir. 

Çalışmanın temel amacı, kırsal turizmin kalkınmadaki rolünü incelemek, Şirince’de 

kırsal turizm potansiyelini ortaya koymak ve olumsuzlukları ortaya çıkarıp çözüm 

önerilerinde bulunmaktır. Bu kapsamda aşağıdaki belirtilen öneriler sunulmuştur: 

 

 Turizm sektöründe gelir artışı sağlayan en önemli kaynaklar, özelliği 
bozulmamış doğal alanlardır. Şirince sit alanı kapsamında olması nedeniyle 
geçmişten günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir. Kırsal turizm potansiyeli 
arz açısından yüksek olmakla birlikte, potansiyelin yeterince kullanılmadığı da 
bir gerçektir. Turizm bilincinin yetersiz olması ve günü kurtarmak için yapılan 
politikaların potansiyelin yeterince kullanılmamasında etkisi fazlasıyla vardır.  
 

 Şirince köyünde kırsal turizm 25 yıllık gelişimi göz önüne alındığında; birçok 
etkilere yol açtığı söylenebilir. Bu etkiler olumlu ve olumsuz etkiler olarak iki 
ana kategoride ele alınabilir. Aslında sağladığı olumlu etkiler olumsuz etkileri 
göz ardı etmektedir.  
 

 Şirince köyünde kırsal turizmin doğal ortam üzerinde, şimdiye kadar tahrip 
edici, yok edici ve kirletici etkileri çok fazla görülmemiştir. Şayet uygulanan 
yanlış politikalar olursa olumsuz etkilerle daha sonra yüz yüze kalabilir. 
Tanınmışlık nedeniyle; tanıtım ve reklama çok fazla ihtiyaç duymayan Şirince 
köyünün şu anki arz kapasitesine bakıldığında günümüzdeki aşırı talebi zor 
karşılamaktadır. Şirince köyü 1997 yılında üçüncü derecede Doğal Sit Alanı ilan 
edilerek, koruma altına alınmıştır. Bundan dolayı yeni yerleşimlere izin 
verilmediğinden köyün arz kapasitesini yükseltmek mümkün değildir. Onun için 
köyün ekili dikili alanlarda turizmin yol açtığı bir azalma ve terkedilme sorunu 
yoktur. Kırsal turizmde bazı yasa ve kanunlarla doğal yapıyı korumak, diğer 
turizm türlerine göre çok daha kolaydır. Bunun en güzel örneğini Şirince’de 
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görmekteyiz. Kanunlara uymayanlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalmakta 
ve hapis cezaları almaktadırlar. 
 

 Görüşmeler esnasında karşılaşılan sorunların başında köyün sit alanı kapsamı 
içerisinde olması nedeniyle yeni yapılaşmalara izin verilmeyişi nedeniyle 
köyden kente olan göçün artmasıdır. Özellikle evlenme çağına gelen gençler 
kendileri için yeni yerleşim yerleri yapamadıklarından dolayı en yakın yer olan 
Selçuk’a yerleşmişlerdir. Bazıları Selçuk’taki işlerde çalışmaktadırlar, bazıları 
ise günlük geliş gidiş yaparak köydeki işlerinde çalışmaktadırlar. Köylüler için 
yeni yapılaşmaya izin verilmeyişi bir sorun olarak algılansa da, köyün 
otantiğinin bozulmaması için gereklidir. Sit alanı ilan edilmeden önce yapılan 
birkaç betonarme binalar, köy dokusunda hemen seçilmektedir. Bunlardan biri 
hemen köyün girişinde yer alan ilkokul binasıdır. Bu ve buna benzer binaların 
acilen yıkılıp yerine yöre dokusuna uygun yapılar devlet eliyle yapılmalıdır. Bu 
kanunla birlikte bu tür yapıların önü kesilmiştir ve köyün orijinalliği 
bozulmamıştır.    
 

 Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olarak algıladığımız göç olayı Şirince’de 
negatif bir etki olarak karşımıza çıkıyor gözükse de bunun böyle olmadığı bir 
gerçektir. Köy nüfusuna kayıtlı genç sayısı az olmasına rağmen, Selçuk’ta 
ikamet edip Şirince’de çalışan genç nüfus çok fazladır. Yerel halk bölgenin 
kalkınmasında kırsal turizmin oynayabileceği rolün farkındadır. İstihdam 
yaratarak, köyden kente olan göçü azalttığının farkındadırlar. 

 
 Şirince köyünde konaklama hizmeti eski köy evlerinin restore edilip, pansiyon 

ve butik otel olarak hizmet vermesiyle gerçekleşmektedir. Ayrıca bahçe 
içerisinde ahşaptan evlere de rastlamak mümkündür. Kıyı turizmindeki gibi 
büyük otel türünden yapılaşmamaya izin verilmemesi yerinde bir yaklaşımdır. 
Konaklamanın genelde yerli turiste yönelik ve 1-2 günlük olması, doğaya dayalı 
etkinliklerin yapılmamasını da beraberinde getirmiştir. Şirince köyünün doğal 
çevresi doğa yürüyüşleri için çok uygundur. Şirince-Selçuk, Şirince-Selatin 
köyü, Şirince-Çamlık köyü ve Şirince-Zeytinköy arasında yürüyüşler 
düzenlenebilir. Yürüyüş için patika yollarının, safari turları için uygun alanların 
mevcut olduğu ve belli dönemlerde bağ ve bahçelerde ürünlerin toplanması 
ve/veya günlük işlerinin yapılması gibi aktiviteler turistlere sunulmalıdır.  
Şirince’de kırsal turizm genellikle kültür turları kapsamında tarihsel ve kültürel 
yerleri gezmekle sınırlı kalmaktadır.  
 

 Şirince’de kültür turizmi ile kırsal turizm olgusu birbirini destekler bir şekilde 
devam etmektedir. Özellikle günübirlik turlarla yabancı turistlerin Şirince’nin 
tur kapsamına alınması gelen turist sayısını arttırmaktadır. İzmir, Kuşadası, 
Selçuk ve Pamukkale’de konaklayan turistlerin Efes, Artemis Tapınağı ve 
Meryem Ana gibi inanç merkezlerine yapılan turların yanında Şirince’nin de 
dahil edilmesi, köyün turizm açısından önem kazanmasında etkili olmuştur. 
Efes’i ziyaret eden turistlerin yaşayan son Efes ya da başka bir isimle anılan 
dağdaki Efes’i (Şirince’yi) görmek istemeleri turist sayısını arttırmaktadır. 
Şayet, bu günübirlik turların, belli aktiviteler sunularak, Şirince’de birkaç 
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günlük konaklamaları sağlandığı takdirde bölgeye daha fazla gelir bırakmaları 
mümkündür.  

 
 Kırsal turizm diğer turizm türleriyle çok çabuk uyum sağlayan bir turizm türü 

olması nedeniyle, Şirince köyündeki iki kilise, restorasyon edilmiş ve şu anda 
müze olarak faaliyet gösteren eski okul, kule ve manastır kalıntıları ve yöre 
dokusuna uygun evler korunmalıdır. Yapılan görüşmeler esnasında bir kilisenin 
restore aşamasında olduğu saptanmıştır, fakat orijinaline uygun bir biçimde 
restore edildiği söylenemez. Bakıma ve onarıma ihtiyaç duyan birçok evin ve 
yapıların bir an önce devlet eliyle orijinaline sadık kalınarak restore edilmelidir. 
Hatta Şirince’yi bir müze köye şekline dönüştürmek mümkündür. Girişi ücretli 
yaparak buradan elde edilen gelir yine köyün restorasyonu için kullanılmalıdır.  
Birkaç yıl içerisinde bütün evler ve yapılar orijinaline sadık kalınarak yeniden 
restore edilmelidir. Bu çalışmalar esnasında bölgedeki üniversitelerden de destek 
alınmalıdır. Özellikle arkeoloji bölümlerinden, restorasyonu mümkün olan tarihi 
mekanların, potansiyel arkeolojik kazı alanlarının tespiti yapılarak uygulama 
programları oluşturulmalıdır. Şirince ve çevresindeki kilise, manastır ve kule 
kalıntıları gün yüzüne çıkarılmalıdır.     
 

 Kırsal alanlarda turizm faaliyeti denildiği zaman “ucuzluk” akla gelmektedir. Bu 
yüzden fiyatların standart ve makul ölçülerde olmasına özen gösterilmelidir. 
Yerli ve yabancı turistlere farklı farklı fiyatlar uygulanmamalıdır. Aslında kırsal 
turist profiline bakıldığında orta yaş üzeri ve orta gelir düzeyine sahip kişilerin 
oluşturduğu düşünülmektedir. Alternatif turizm türlerinin içerisinde yer alan 
kırsal turizm, orta yaş ve üzeri kesimin tercih ettiği sonucu ortaya çıksa da her 
yaşta ve her gelir düzeyine sahip bireylerin tercih ettiği bir turizm türüdür. Hatta 
gelir düzeyleri yüksek kişilerin daha fazla tercih ettiğini söylemek yanlış olmaz. 
Fiyatların standart olmasına, kalitenin korunmasına ve tarifelerin dışına 
çıkılmamasına özen gösterilmelidir. Bu durum zaman zaman gerekli kurum ve 
kuruluşlar tarafından denetlenmelidir.  

 
 Kırsal el sanatlarının bölgesel kalkınmada öncelikli ve önemli bir yeri vardır. 

Hediyelik ve hatıra eşyalar sayesinde yöre halkı daha fazla gelir elde eder. 
Yapılan görüşmeler esnasında yöreye ait herhangi bir el sanatının devam 
etmediği anlaşılmıştır. Ayrıca dükkanlarda gözlemlediğimiz kadarıyla para 
kazanmak adına yöreye ait olmayan hatta ülkemizde bile üretilmeyen ürünlerin 
satıldığı göze çarpmaktadır. Tabi ki bir işletmenin devamı için o tür ürünleri 
satma gereksinmesi duymaktadır. Fakat Şirince köyünde fabrikasyon ürünlerin 
satışı yasaklanmalı, köy kadınlarının kendi üretimleri satılmalıdır. Yapmış 
oldukları el işlemeleri, tığ işlemeleri, örgüler, patikler, yün çoraplar vb. gibi el 
emeği göz nuru ürünler satılmalıdır. Bu tür işlerde de köye özgü desen ve 
motifler oluşturulmalıdır. Ayrıca, yöreye ait tarımsal ürünlerle ürettikleri, 
pekmezler, reçeller, kurutulmuş ürünler, tarhana ve salçalar sayesinde yöre 
halkının gelir düzeyleri artar. Yöresel kıyafetlerle gözleme ve ayranların 
sunulduğu gözleme evlerinin sayısının artması köylü kadınların büyük bir 
çoğunluğunun istihdam edilmesi anlamına gelir.  
 



204 
 

 Ev yapımı şaraplarıyla ün kazanan Şirince köyünde ev yapımı şarapların yapılıp 
satılamaması bu otantik özelliğin kaybolması anlamına gelmektedir. Üç ayrı 
fabrika tarafından fabrikasyon olarak üretilen Şirince şarapları o bölgedeki 
ürünlerden üretilmektedir. Bunun için bir dernek veya kooperatif kurulmalı ve o 
kuruluşun çatısı altında bu otantik değerin kaybedilmemesi sağlanmalıdır. Hatta 
belli dönemlerde gelen turistlere şarap yapımına katılımları sağlanmalı ve 
bilgiler verilmelidir. Fabrikadan alıp müşteriye satmak işin kolayına kaçmaktan 
başka bir şey değildir. Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır. 
Kırsal alanlarda yapılan şenlik ve festivallerin bu bölgelere çok fazla turist 
çektiği ve dolaysıyla bölgesel kalkınmaya olumlu etkisi olduğu bir gerçektir. 
Yapılan şenlik ve festivaller sayesinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turist 
sayısında ve buna paralel olarak bırakacağı gelir miktarı artmaktadır. Son iki 
seneye gelinceye kadar her yılın Ekim ayında Şirince Bağbozumu şenlikleri 
yapılmaktaydı. Gerek köyün mahalleye dönüşmesi, gerekse ekonomik destek 
bulunamaması sonucunda festival yapılmamıştır.  Sorunların bir an önce 
halledilip festival ve şenliklerin arttırılması bölge ekonomisine katkı sağlayacağı 
bir gerçektir.  
 

 Kırsal turizmde otantiklik çok önemlidir. Şirince köyünde otantik yapıyı 
bozacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır. İlk göze çarpan bozukluklar 
işletmelere ait tabelalardır. Büyüklü küçüklü tabelalar köyün doğal 
kompozisyonunu bozmakta ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu ve buna 
benzer tabelalar ahşaptan ve belli bir standartta olursa hem doğallık bozulmamış 
hem de görüntü kirliliği oluşmamış olur.  Bazı işletmelerin çatılarının derme 
çatma naylonlarla kaplı olması, özellikle yüzyıllık çınar ağacının bulunduğu 
alanın aydınlatmasındaki görüntü kirliliği oluşturan elektrik kabloları, plastik 
masa ve sandalyelerin işletmelerde kullanılması yörenin otantiklik özelliğine 
zarar vermektedir. Yolların dar olması ve araçların egzoz kokusu yaymaması 
için, köy meydanı ve satış tezgahlarının olduğu bölgeye belli saatler arasında 
araç girişinin yasaklanması gerekmektedir. Otoparkların yanlarına doğal yapıyı 
bozmayacak ve mimari özelliğine uygun tuvaletlerin yapılması gerekmektedir.  
 

 Kırsal turizmin sürdürülebilir olmasında en önemli faktörlerden birisi kolektif 
çalışılmasıdır. Kırsal ekonominin gelişebilmesi ancak, devlet, mahalli idareler ve 
halkın işbirliği ile sağlanabilir. Tanıtımdan planlamaya, planlamadan 
pazarlamaya kadar her şey bir ortak yönetim altında toplanmalıdır. Şirince’de en 
büyük eksiklerden birisi de dernek ve kooperatifin olmamasıdır. Özellikle 
turizm enformasyon bürosunun açılması şarttır. Tarım ve turizm derneklerinin 
kurulması ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde çalışmaları gelirin artmasında 
etkili olur.  
 

Şirince’de kırsal turizmin ekonomik etkilerinin artması ve buna bağlı olarak 

bölgesel kalkınmaya olan etkisinin çoğalması ve kırsal turizmin devam edip, 

gelişebilmesi için şu çalışmaların yapılmasını önerilmektedir.  
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 Şirince halkına kırsal turizm hakkında gerekli bilinçlendirme yapılmalıdır. Yerel 
halka turizm, ticari ahlak, yabancı dil gibi konularda seminer veya kurslar 
verilmeli, özellikle yerel halkın kırsal turizmle kaynaştırılması sağlanmalıdır. 
Yerel halkın turizme sıcak bakması ve turisti konuk olarak görmesi önemlidir. 

 
 Şirince’de istihdamda öncelikle yöre halkına ağırlık verilmelidir. Özellikle 

gençlerin ve bayanların çalıştırılması ön plana çıkarılmalıdır. Çünkü kırsal 
turizm köylü kadınlara ve gençlere kendi ekonomilerine katkı vermek açısından 
önemi büyüktür. 

 
 Şirince’deki kırsal turizm faaliyeti içinde özellikle kadınların el becerilerinin 

geliştirilmesine katkı sağlanmalı ve kadınlara yöresel yiyecek ve içecek 
üretimleri konusunda gerekirse kurslar verilmelidir.  

 
 Şirince’de yerel halk evlerini pansiyon veya butik otele dönüştürmek isterse 

devlet tarafından faizsiz kredi ve destek verilmelidir. Bazı evler müzeye 
dönüştürülmeli, orjinaline uygun dekarasyonla donatılmalı, günlük işlerini yapan 
maket insan figürleriyle sergilenebilir. Hatta Selçuk ilçesindeki Çetin Maket 
Köy’e benzer bir maket köy inşa edilerek turistlerin burayı gezmeleri 
sağlanabilir. Turistler tarafından böyle bir uygulamanın beğeni kazanabilir. 

 
 Çiftçilik ve tarımla uğraşan yerel halka, doğal çevre ve kırsal kültürel mirasın 

korunmaya değer olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. Köy kırsalında 
yetiştirilen tarımsal ürünler mevsiminde toplanarak kurulan tezgahlarda 
sergilenmeli ve yerel halk tarafından satışı yapılmalıdır. 

 
 Tanıtım ve reklamın yapılabilmesi için teknolojinin bütün imkanlarından 

faydalanılmalıdır. Şirince’de film, belgesel ve dizi çekimlerine ağırlık 
verilmelidir. Kırsal alanlarda çekilen filmler, filmin konu alındığı yerlerdeki 
ziyaretçi sayısında artışa neden olmakta ve doğrudan bölge ekonomisine ve 
kırsal alanlarda yaşayan insanların gelirine katkı sağlamaktadır. Şirince’yi 
tanıtıcı çekimler yapılarak bölgenin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımı 
sağlanmalıdır. 

 
 Tarımsal turizm ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımı yapılmalıdır. Şirince Bağ 

Bozumu Şenlikleri her sene düzenlenmelidir. Özel ilgi turizmi kapsamında şarap 
yapım aşamaları turistlere izletilebilir, yapımda onlarında rol alması sağlanabilir. 
Bu aktivitede şarap yapımı yanında Şirince şarapları ile ilgili kitaplar da 
turistlere uygun fiyatlarla satılabilir. 

 
 Şirince’de kırsal halkla beraber yaşamayı ve nostalji yaşamayı arzulayan, yerli 

ve yabancı turistlerin kırsal alanlarda daha uzun süre konaklamaları 
sağlanmalıdır. 

 
 Konaklama gün sayısını arttırmak adına, bölgede yapılabilecek kırsal turizm 

aktivitelerin arttırılması gerekmektedir. Köy alanlarında yürüyüş parkurlarının 
oluşturulması ve turların düzenlenmesi gerekmektedir. 
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 Şirince’nin amblemi oluşturulmalı ve ürettiği tüm ürünlerde bu amblemin 
kullanılmasına ağırlık verilmelidir. 

 
 Yerel halk el sanatları ve diğer yöresel ürünleri pazarlama faaliyetlerine ağırlık 

verilmelidir. 
 
 Köy devlet eliyle veya devlet desteği ile müze köy şekline dönüştürülmeli ayrıca 

giriş ücretli olmalıdır. Her dilde köyün bir tanıtım kitabı ve CD’si hazırlanmalı 
ve giriş ücreti alınan turistlere verilmelidir. 

 
 Köyün web sitesinin oluşturulması ve zaman zaman güncelleştirilmesi 

gerekmektedir. 
 
 Şirinceliler kırsal turizmin kalıcı olmalarını istiyorlarsa, yenilikleri yakından 

izlemeliler. Bunun için de köyde turizmi yönetecek bir ekibe, daha doğrusu 
örgütlenmeye ihtiyaçları vardır. Bunu sonucunda Şirince’de dernek ve 
kooperatiflerin kurulması gerekmektedir.  

 
 Şirince’de fiziki altyapı hizmetlerinden köy yolları, kanalizasyon ve arıtma 

tesisleri acilen yapılmalıdır. 
 
 Şirince’de kırsal turizm kapsamında en kısa zamanda devlet, yerel yönetimler ve 

özel girişimci işbirliği ile doğal yapıya zarar vermeden alt yapı ve üst yapı 
sorunların acilen giderilmesi şarttır.  

 

 Kırsal turizm açısından önemli bir yeri olan Şirince köyü, günümüzde bölgenin 

geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır. Önemli olan turizmle birlikte tarım ve 

hayvancılığı terk etmeyerek, yörenin geleneksel mimari dokusu ve kültürel mirasının 

bozulmadan korunmasıdır. Gerek çok eskilere dayalı tarihi ve kültürel geçmişi gerekse 

de önemli doğal güzellikleriyle zengin bir kırsal turizm potansiyeline sahip olan Şirince 

köyü, özellikle istihdam, konaklama ve çeşitli hizmet sektörlerinde katma değer 

oluşturma anlamında birçok avantaj sağlamış ve sağlamaya devam etmesi 

beklenmektedir.  

 

Sonuç olarak, Şirince kültür turizmiyle çok iyi bir biçimde uyum içerisinde olan 

kırsal turizmin özelliklerini fazlasıyla taşımaktadır. Kırsal turizmin arz potansiyeli 

bakımından çok güçlü bir yapıya sahiptir. Şirince’de diğer yerlere göre doğal, iklimsel 

ve kültürel üstünlükler bulunmaktadır. Günümüzde Şirince’nin talep potansiyeli 

yüksektir ve değişen eğilimlere paralel olarak Şirince’ye olan talebin artacağı da bir 

gerçektir. Gelecekte Şirince’nin kırsal turizmden daha fazla pay alabilmesi, 



207 
 

bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi, sosyo-ekonomik kalkınmayı dengeli 

dağıtmak, tarımla bütünleşen bir kırsal turizm politikasının olması için planlar ve 

projelerle, ulusal ağlar yaratarak kırsal turizme yön verilmelidir. 

 

Şirince’de yapılan bu çalışma, kırsal turizm kırsal kalkınmaya katkıyı 

arttırabilecek şekilde planlanması ve yürütülmesi açısından pozitif sonuçlar 

içermektedir. Çalışmanın ileride yapılacak olan diğer araştırmalara ışık tutması ve fikir 

vermesi ümit edilmektedir.  
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EKLER 
Ek: 1 

 
YEREL HALKA VE İŞLETMELERE SORULAN SORULAR 

 

1. Adınız soyadınız nedir? 

2. Hangi işle uğraşıyorsunuz? 

3. Eğitim durumunuz? 

4. Yaşınız? 

5. Medeni durumunuz? 

6. Şirince’nin kırsal turizmin gelişmesi açısından uygun bir yer olduğunu düşünüyor 

musunuz?  

7. Şirince’de alt yapının ve üst yapının turizm kapasitesi açısından yeterliolduğunu 

düşünüyormusunuz? 

8. Yerli turist mi yoksa yabancı turist mi Şirince’ye daha çok gelmektedir?   

9. Yöreye ait tarihsel ve doğal güzelliklerin kırsal turizm sayesince gelecek nesillere 

bozulmadan aktarılacağını düşünüyor musunuz? 

10.  Kırsal turizmim Şirince’ye sağladığı faydalar ve zararlar veya olumsuz yönleri 

nelerdir? 

11. Şirince’nin kırsal turizmden daha fazla fayda sağlayabilmesi için tanıtım ve reklama 

gerek var mıdır? 

12. Şirince’ye has ev yapımı yerel şarapların üretilmesi yerel halka bir gelir sağlamakta 

mıdır? 

13. Yörede el sanatlarının neler olduğu ve el sanatları korunup günümüze kadar gelmiş 

midir? 

14. Yörede üretilen ürünlerin değerinde satıldığını düşünüyor musunuz? 

15. Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte Şirince göç mü almıştır yoksa göç mü 

vermiştir? 

16. Yöreye gelen turistlerle birlikte yaşayıp, onları kendi hayatınıza dahil eder misiniz? 

17. Evlerinizin bir odasını konaklamaya açar mısınız? 
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Ek:2 

KONAKLAMA İŞLETMELRİNE SORULAN SORULAR 

 

1. Kaç yıldan beri kırsal turizm faaliyetinde bulunmaktasınız? 

2. İşletmenizin yatak ve oda kapasitesi ne kadardır? 

3. İşletmenizde kaç personel çalışmakta ve bunların kaçı bayan personel? 

4. İşletmenizde hangi dönemlerde faaliyet gösteriyorsunuz? 

5. İşletmenize gelen turistlerin çoğunluğu yerli turist mi yoksa yabancı turist mi? 

6. İşletmenizde yöreye üretilen ürünler mi kullanıyorsunuz yoksa dışarıdan mı ürünler 

alıyorsunuz? 

7. Gelen müşterilerineze ne tür aktivitelerde bulunuyorsunuz?  

8. Yapılan aktivitelerden müşteriler memnun kalıyorlar mı? 

9. Sizce kırsal turizmin yöreye ne gibi katkıları vardır? 

10.  Kırsal turizmin yöreye zararları veya olumsuzlukları var mıdır? 

11.  Sizinle aynı hizmeti veren işletmelerle kendi işletmenizi karşılaştırdığınızda artı ve 

eksileriniz nelerdir? 

12. 21 Aralık 2012 tarihinde müşteri sayınızda bir artış yaşandı mı? 

13.  İşletmeniz belediye ya da köy hizmetlerinden ne kadar yararlanmaktadır? 
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RESİMLER11 

 

Resim 9: Şirince Köyünün Girişinden Bir Görünüm. 

 
 

Resim 10: Şirince Köyünden Genel Bir Görünüm. 

                                                
11 Tez çalışmasında kullanılan resimler tarafımca çekilmiştir. 
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Resim 11: Şirince Köyünün Geleneksel Konutlara Uzaktan Bir Bakış 

 

Resim 12: Şirince Köyünün Geleneksel Konutlara Uzaktan Bir Bakış 
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Resim 13: Şirince Köyünde Tadilat İsteyen Evler. 

 
 

 
 

Resim 14: Şirince Köyünde Tadilat İsteyen Evlerden Biri. 
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Resim 15: Şirince Köyündeki Evlerin Genel Görünümü. 

 
 

 

Resim 16: Şirince Köyünün Dar ve Doğal Kaplama Taş Dokulu Bir Sokak. 
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Resim 17: Şirince’de Alış-Veriş Yerlerine Bir Örnek. 

 

 
 

Resim 18: Şirince’de Geleneksel Taş Merdiven Örneği. 
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Resim 19: Şirince’de Geleneksel Konutlar Arasında Yukarı Kilise 

 

 
 

Resim 20: Şirince’de Sonradan Yapılan Köy Okulu. 
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Resim 21: Keçe Sanatının Güzel Örnekleri. 

 

 
 

Resim 22: Şirince’de Yürüyüş Yapmak İçin Uygun Patika Yolları. 
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Resim 23: Matemetik Köyünden Genel Bir Görünüm. 

 

 

 
 

Resim 24: Tezgahta Satış Yapan Bir Köylü. 
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Resim 25: Tezgahta Satış Yapan Bir Köylü. 

 

 

 
 

Resim 26: Cam Sanatını İçra Eden Bir Satıcı. 
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Resim 27: Restorasyona İhtiyaç Olan Eski Bir Köy Evi. 

 

 

Resim 28: Restorasyona İhtiyaç Olan Eski Bir Köy Evi. 
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Resim 29: Şirince’de Tarihi Köy Okulu Bugün Restoran ve Müze. 

 

 

 
 

Resim 30: Şirince Köyünün Dar ve Taş Kaplamalı Yolları. 
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Resim 31: Sonradan Yapılmış Şirince Evlerinden Biri. 

 

 

 
 

Resim 32: Yıkılmaya Yüz Tutmuş Şirince Evlerinden Birkaçı. 
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Resim 33: Şirince Köyünde Yürüyüş İçin Uygun Patika Yolları. 

 

 
 

Resim 34: Çetin Maket Köyden Bir Görünüm. 
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Resim 35: Yakın Çevredeki Deve Güreşleri Şenlikleri. 

 

Resim 36: Şirince Köyü Çevresindeki Kaya Mezarları. 
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