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ÖZ
KIRAN, Selcan. Turizm Destinasyonları için Sürdürülebilir Turizmin Önemi: Siirt İl’i
Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
İnsanların turizm faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunları, kirlilikle başlamış olup
doğadaki canlıların yok olma noktasına kadar ilerlemiştir. Kültürel ve doğal değerlerin
insanlığa ait ortak değerler olduğunun ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğinin
öneminin anlaşılmasıyla beraber çevresel alanda koruma çalışmaları başlamış, bu
çalışmalar sonucu sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış ve zamanla küresel bir
boyuta ulaşmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı; turizmin yeterince gelişmemiş olduğu Siirt
destinasyonunun doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir turizm ilkeleri
doğrultusunda turizme kazandırılması, Siirt’in turizm potansiyelinin arttırılması ve
İl'in markalaşması için yapılması gerekenleri belirlemektir.
Araştırma yöntemi; “Niteliksel Tasarım” türlerinden olan Niteliksel İçerik Analizi
Tasarımıyla (kaynak/literatür taraması) içerik oluşturma, Niteliksel Saha Araştırması
(gözlem yapma), Niteliksel Veri Toplama (derinlemesine mülakat) olarak
belirlenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık uçlu
sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; Siirt destinasyonun kaynak değerlerinin korunması ve
turizmin artması adına, yöresel mimarinin korunması ve restorasyonuna, İl’e özgü
yerel mutfak, el sanatları gibi değerlerin turistik ürününe dönüştürülmesine,
destinasyonun tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine, İl’de turizm alanında nitelikli
istihdam yaratacak eğitimlerin verilmesine, altyapı ve üstyapının geliştirilmesine
yönelik düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen
bulgular doğrultusunda Siirt İl’i turizminin sürdürülebilir politikalarla yönetilmesi
konusunda öneriler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siirt, Sürdürülebilir Turizm, Coğrafi İşaret, Doğal ve Kültürel
Miras, Destinasyon, Özel İlgi Turizmi
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ABSTRACT
KIRAN, Selcan The importance of sustainable tourism for tourism destinastions:
The Case of Siirt, Master Thesis, Ankara, 2017.

Environmental problems which result from human activities on tourism started from
pollution and reached to the point where the species are in danger of extinction when
people relazied that cultural and natural values were the values which belonged to all
the humans in common and they should be protected and transformed into next
generations and environmental protection efforts reached a different point.
Sustainability concept emerged and reached to a global point.
The main purpose of this study is that Siirt destination in which tourism has not
developed enough yet needs to gain importance for tourism towards tourism aims, to
inscrease the tourism potential of Siirt and to make it landmark.
The methods of resarch are creating a content by using qualitative content analysis
design which is a type of qualitative design, qualitative field research (observing),
qualitative data collection (in-depth interwiew).
According to the results of the resarch, for preserving the values of Siirt destination
and for promoting tourism we need to trasnform the local dishes and handcraft into
touristic values, improve the promotion facilities, allow the employment opportunities
related to tourism and make efforts to improve infrastructure and uppestructure.
According to the data obtained, some suggestions regarding sustainable policies of
tourism have been mentioned.

Key Words: Siirt, Sustainable Tourism, Geographical Indication, Natural and
Cultural Heritage, Destination, Special Interest Tourism

iii

İÇİNDEKİLER
ÖZ….................................................................................................................. i
ABSTRACT .................................................................................................... ii
İÇİNDEKİLER................................................................................................

iii

SİMGELER VE KISALTMALAR................................................................. vii
TABLOLAR DİZİNİ.......................................................................................

ix

ŞEKİLLER DİZİNİ.........................................................................................

x

ÖNSÖZ ............................................................................................................ xii
GİRİŞ................................................................................................................

1

BİRİNCİ BÖLÜM
TURİZM VE TURİZM DESTİNASYONU
1.1. TURİZM VE DESTİNASYON KAVRAMLARI…...............................
1.1.1. Destinasyon Yönetimi ................................................................
1.1.2. Destinasyon Pazarlaması ve Destinasyonun Markalaşması..........
1.1.3. Destinasyonda Sürdürülebilirlik ..................................................

5
8
10
16

İKİNCİ BÖLÜM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM
2.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA.........................................................
2.1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Uluslararası Toplantılar...........
2.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM................................................................
2.2.1. Sürdürülebilir Turizm İlkeleri ......................................................
2.2.2. Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi ............................
2.2.3. Türkiye’de Turizm Stratejileri ve Sürdürülebilir Turizm………..
2.2.4. Sürdürülebilir Turizm Örnekleri ...................................................

18
20
27
29
30
34
39

iv

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL İLGİ TURİZMİ
3.1. ÖZEL İLGİ TURİZMİ .............................................................................
3.1.1. Kültüre Dayalı Özel İlgi Turizm ..................................................
3.1.1.1. Kültür Turizmi ..............................................................
3.1.1.2. İnanç Turizmi ................................................................
3.1.1.3. Gastronomi Turizmi ......................................................
3.1.1.4. Etkinlik Turizmi ............................................................
3.1.1.5. İpek Yolu Turizmi..........................................................
3.1.2. Doğaya Dayalı Özel İlgi Turizmi .................................................
3.1.2.1. Eko Turizm ....................................................................
3.1.2.2. Termal Turizm ...............................................................
3.1.2.3. Hava Sporları Turizmi ...................................................
3.1.2.4. Yayla Turizmi ................................................................
3.1.2.5. Mağara Turizmi ............................................................
3.1.2.6. Av Turizmi ....................................................................
3.1.2.7. Akarsu Sporları Turizmi ................................................
3.1.2.8. Kuş Gözlemciliği ..........................................................
3.1.2.9. Su Altı Dalış Turizmi .....................................................
3.1.2.10.Agro (Çiftlik) Turizm....................................................
3.1.2.11.Dağcılık Turizmi...........................................................

43
45
45
47
48
51
51
51
51
52
53
53
53
54
54
54
54
54
55

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DOĞAL-KÜLTÜREL MİRAS VE COĞRAFİ İŞARETLER
4.1. DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI ......................................
4.1.1. UNESCO Dünya Miras Alanları ..................................................
4.1.2. UNESCO Dünya Mirasları Listesi Türkiye ..................................
4.1.3. UNESCO Dünya Miras Listesi ve Sürdürülebilir Turizm .............
4.2. YÖRESEL ÜRÜN VE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMLARI ..............
4.2.1. Yöresel Ürün ................................................................................
4.2.2. Coğrafi İşaret….............................................................................

56
56
57
60
61
61
62

v

BEŞİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TURİZM
POTANSİYELİ
5.1. SİİRT İL’İNİN TARİHİ ..........................................................................
5.1.1. Siirt İl’i İlçe Sınırları ..................................................................
5.2. SİİRT İL’İ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ.................................................
5.3. SİİRT İL’İ SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ .............................
5.3.1. Demografik Yapı ........................................................................
5.3.2. Sosyal Yapı ..................................................................................
5.3.3. Ekonomik Yapı ............................................................................
5.4. SİİRT İL’İ GENEL TURİZM ÖZELLİKLERİ.....................................
5.5. SİİRT İL’İ TURİZM POTANSİYELİ ....................................................
5.5.1. Kültür Turizmi Ürünleri ...............................................................
5.5.1.1. Çaykaya Köyü Kalesi ....................................................
5.5.1.2. Derzin Kalesi ................................................................
5.5.1.3. Garzan Kalesi ................................................................
5.5.1.4. İrun (Kayahisar) Kalesi .................................................
5.5.1.5. Kormas (İncekaya) Kalesi .............................................
5.5.1.6. Tarihi Cas Evleri ...........................................................
5.5.1.7. Sabatlar..........................................................................
5.5.1.8. Saat Kulesi ....................................................................
5.5.1.9. Erzen Ören Yeri ...........................................................
5.5.1.10. Çattepe Höyüğü ..........................................................
5.5.1.11. Başur Höyük................................................................
5.5.1.12. Türbe Höyük................................................................
5.5.1.13. Çarpiran (Dörtulular) Köprüleri ..................................
5.5.1.14. Nasreddin Köprüsü......................................................
5.5.2. İnanç Turizmi Ürünleri ................................................................
5.5.2.1.Cumhuriyet Cami...........................................................
5.5.2.2. Siirt Ulu Cami ...............................................................
5.5.2.3. İbrahim Hakkı Türbesi ..................................................
5.5.2.4. İsmail Fakirullah Türbesi ..............................................
5.5.2.5. Sultan Memduh Türbesi ................................................
5.5.2.6. Veysel Karani Türbesi ..................................................
5.5.2.7. Deyr Mir Yakup Manastırı ............................................
5.5.2.8. Hardevis Kilisesi ...........................................................
5.5.3. Siirt Doğa Turizmi Ürünleri .........................................................
5.5.3.1. Akabe Yolu ...................................................................
5.5.3.2. Botan Vadisi .................................................................
5.5.3.3. Ras’ıl Hacar (Taş Başı) .................................................

66
68
71
73
73
73
75
76
79
80
80
80
80
80
80
81
82
82
82
83
83
83
83
84
84
85
85
86
87
88
88
90
90
91
91
91
92

vi

5.5.3.4. Botan Çayı ……………………………………………
5.5.3.5. Narsuyu Köyü…………………………………………
5.5.4. Siirt Termal Turizm Ürünleri........................................................
5.5.4.1. Billoris (Sağlarca) Kaplıcası..........................................
5.5.4.2. Lif Kaplıcası..................................................................
5.5.4.3. Eruh Hista Kaplıcası......................................................
5.5.5. Siirt Yayla Turizmi ......................................................................
5.5.6. Siirt Mağara Turizmi ....................................................................
5.5.7. Siirt’te Turizm Amaçlı Spor Faaliyetleri ......................................
5.5.7.1. Yamaç Paraşütü ............................................................
5.5.7.2. Rafting (Su Sporları) .....................................................
5.5.8. Siirt İl’i Gastronomi Turizmi Ürünleri .........................................
5.5.9. Siirt İl’i Coğrafi İşaretli Ürünler ..................................................
5.5.10. Siirt’te Festivaller ve Önemli Günler .........................................
5.5.11. Siirt Geleneksel El Sanatları ......................................................
5.5.12. Siirt İl’i Turizm Gelişimine Yönelik Proje ve Çalışmalar .........

93
94
95
95
95
95
96
96
97
97
97
97
102
103
104
106

ALTINCI BÖLÜM
YÖNTEM
6.1. ARAŞTIRMA KAPSAMI VE YÖNTEMİ..............................................
6.2. ARAŞTIRMA SORULARI .....................................................................
6.3. SINIRLILIKLAR .....................................................................................
6.4. MÜLAKATA KATILAN KİŞİLERİN KÜNYELERİ ..........................
6.5. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR..............................................

114
114
115
115
117

YEDİNCİ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
7.1. SONUÇ VE ÖNERİLER..........................................................................
KAYNAKÇA....................................................................................................
EKLER ............................................................................................................
CV……………………………………………………………………………..

128
138
152
162

vii

SİMGELER VE KISALTMALAR
AB
: Avrupa Birliği
AIEST

: Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği/ International
Association of Scientific Experts in Tourism

BETUYAB : Belek Turizm Merkezi
BM

: Birleşmiş Milletler/United Nations

DPT

: Devlet Planlama Teşkilatı

DYÖ

: Destinasyon Yönetim Örgütü

IFTO

: Uluslararası Tur Operatörleri Federasyonu/International Federation
of Tour Operators

IUCN

: Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması
Birliği/International Union for Conservation of Nature

KTB

: Kültür ve Turizm Bakanlığı

M.Ö.

: Milattan Önce

M.S.

: Milattan Sonra

PDO

: Protected Designation of Origin/Menşe Adı

PGI:

: Protected Geographical Indication/Mahreç Adı

UIAA

: Uluslararası Dağcılık Federasyonları Birliği/International Climbing
and Mountaineering Federation

UNCED

: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı/ United Nations
Conference on Environment and Development

UNDP

: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/United Nations
Development Programme

UNEP

: Birleşmiş Milletler Çevre Programı/United Nations Environment
Programme

UNWTO

: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü/ United Nations World
Tourism Organization

UNESCO

: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı/United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization

STK

: Sivil Toplum Kuruluşu

TPE

: Türk Patent Enstitüsü

TÜROFED

: Türkiye Otelciler Federasyonu

viii

TÜRSAB

: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

TÜSİAD

: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

TIES

: Uluslararası Ekoturizm Toplumu/The International Ecotourism
Society

YÜCİTA

: Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı

YY

: Yüzyıl

WEHAB

: Su-Enerji-Sağlık-Tarım-Biyolojik Çeşitlilik/Water-Energy-HealthAgriculture-Biodiversity

WWF

: Dünya Doğayı Koruma/Vakfı World Wildlife Fund

WTTC

: Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi/World Travel Tourism Council

ix

TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1.1. Marka Şehirler ve Sloganları ........................................................... 14
Tablo 2.1. Sürdürülebilir Kalkınma Modelinde Ele Alınması Gereken
Sorunsallar………………………………………………………………….....

20

Tablo 2.2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Platformlarda Atılan
Adımlar..............................................................................................................

20

Tablo 2.3. Sürdürülebilir Turizm Planlaması Göstergeleri ............................... 31
Tablo 2.4. IUCN Korunan Alan Kategorileri .................................................... 32
Tablo 3.1. Özel İlgi Aktiviteleriyle İlgili Motivasyonlar ................................... 44
Tablo 3.2. Kültür Turizminin Temelleri ........................................................... 46
Tablo 4.1. UNESCO Gastronomi Şehirleri ....................................................... 59
Tablo 5.1. Siirt İl Nüfusu .................................................................................. 73
Tablo 5.2. Siirt İl’i Geneli Eğitim Düzeyi ......................................................... 74
Tablo 5.3. Siirt İl’i Otelleri Oda ve Yatak Kapasiteleri ..................................... 76
Tablo 5.4. Siirt İl’i Seyahat Acentaları .............................................................. 77
Tablo 5.5. Siirt İl’i Yiyecek İçecek İşletmeleri ................................................. 77
Tablo 5.6. Siirt İl’i Turist İstatistikleri .............................................................. 78
Tablo 5.7. Siirt Taşınamaz Kültür Varlıkları ..................................................... 79
Tablo 5.8. Siirt Mutfağı ..................................................................................... 98
Tablo 5.9. Siirt İl’i Coğrafi İşaretli Ürünler ...................................................... 102
Tablo 5.10. Siirt İl’i Festival ve Önemli Günler ................................................ 103
Tablo 6.1. Mülakata Katılan Kişilerin Künyeleri .............................................. 116
Tablo 6.2. Siirt’in Turizm Potansiyelini Oluşturan Kaynakların Mülakat
Yapılan Kişilerce Değerlendirilme Sayısı.......................................................... 121
Tablo 6.3. Siirt İl’inde Turizm Gelişiminin Sağlayacağı Katkıların Mülakat
Yapılan Kişilerce Değerlendirilme Sayısı.......................................................... 123

x

ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1.1. Kaynaklar ve Çekiciliklerin Geliştirilmesi Arasındaki İlişiki ............ 8
Şekil 1.2. Destinasyon Logo Örnekleri .............................................................. 15
Şekil 1.3. Türkiye Logosu I ............................................................................... 16
Şekil 1.4. Türkiye Logosu II…………………………………………………... 16
Şekil 2.1. Toplulukları Oluşturan Bileşenlerin Sürdürülebilirlikle
İlişkilendirilmesi................................................................................................

18

Şekil 2.2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri..................................................... 25
Şekil 2.3. Göbeklitepe’de Taş İşçiliği, 2017....................................................... 41
Şekil 2.4. Isparta Kuyucak Köyü Lavanta Kokulu Köy Projesi, 2017................ 42
Şekil 4.1. Kars Ani Harabeleri, 2017.................................................................. 58
Şekil 4.2. Coğrafi İşaret Tescil Logosu, 2017 ................................................... 63
Şekil 5.1. Türkiye Uydu Görüntüsü ve Siirt, 2017............................................. 68
Şekil 5.2. Siirt İlçeler Haritası, 2016.................................................................. 68
Şekil 5.3. Siirt Endemik Bitkisi Limodorum Abortivum……………………… 72
Şekil 5.4. Cas Evi, 2017 ..................................................................................... 81
Şekil 5.5. Sabat, 2017 ........................................................................................ 82
Şekil 5.6. Çarpiran Köprüsü I, 2017 .................................................................. 84
Şekil 5.7. Çarpiran Köprüsü II, 2017.................................................................. 84
Şekil 5.8. Siirt Ulu Cami, 2017.......................................................................... 85
Şekil 5.9. Siirt Ulu Cami Minaresi, 2016........................................................... 86
Şekil 5.10. Tillo Işık Hadisesi I, 2017................................................................ 87
Şekil 5.11. Tillo Işık Hadisesi II, 2017 .............................................................. 88
Şekil 5.12. Veysel Karani Türbesi, 2017............................................................ 89
Şekil 5.13. Hardevis Kilisesi Kalıntıları, 2017 .................................................. 90
Şekil 5.14. Siirt Akabe Yolu, 2016 .................................................................... 91
Şekil 5.15. Delikli Taş, 2017.............................................................................. 92
Şekil 5.16. Rasıl Hacar (Taş Başı), 2016 ........................................................... 93
Şekil 5.17. Narsuyu Köyü, 2017 ....................................................................... 94
Şekil 5.18. Billoris Kaplıcası, 2017 ................................................................... 95
Şekil 5.19. Siirt Ters Lale, 2017 ........................................................................ 96

xi

Şekil 5.20. Botan Vadisi Yamaç Paraşütü, 2016 ............................................... 97
Şekil 5.21. Perde Pilavı, 2017 ............................................................................ 101
Şekil 5.22. Büryan Kebabı, 2016 ....................................................................... 101
Şekil 5.23. Siirt Battaniyesi, 2017 ..................................................................... 105
Şekil 5.24. Siirt Cam Teras, 2017 ..................................................................... 109
Şekil 5.25. Siirt İl’i Logo, 2017 ........................................................................ 110
Şekil 5.26. Siirt Broşür I, 2017 .......................................................................... 111
Şekil 5.27. Siirt Broşür II, 2017 ......................................................................... 111
Şekil 5.28. Siirt En Etkin Tanıtım Ödülü Emitt, 2017 ....................................... 112
Şekil 6.1. Kültür ve Turizm Müdürü, 2017 ....................................................... 116
Şekil 6.2. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü, 2017 ............................................ 117

xii

ÖNSÖZ
“Turizm Destinasyonları için Sürdürülebilir Turizmin Önemi: Siirt İl’i Örneği”
üzerine yaptığım tez çalışmamda beni yönlendiren; her zaman cesaretlendiren,
çalışmamın ilerlemesinde desteğini esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. S. Gül
GÜNEŞ’e teşekkürlerimi sunarım.
Tez çalışmamda; yüz yüze görüşmelerde ve saha çalışmalarında desteklerini
esirgemeyen Siirt Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Nevzat AMCALAR’a, Meydan
Turizm Seyahat Acentası sahibi Kazım YILMAZ’a, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü
Remzi USLU’ya ve sıcak konukseverliklerine gönülden bağlandığım Siirt halkına
şükranlarımı sunarım.
Tez çalışmamda benden moral ve desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma ve her
zaman yanımda olan aileme sevgilerimi sunarım.

SELCAN KIRAN
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GİRİŞ
Dünyada son 60 yılda turizm hareketleri artış göstermiş, farklılaşmış ve en hızlı
büyüyen sektörlerden biri olmuştur. 1950’li yılında 25 milyon kişi seyahat ederken,
2016 yılı sonu itibariyle sayı 1 milyar 235 milyon kişiye ulaşmıştır (UNWTO, 2017).
Bu turizm hareketleri sonucunda 1950 yılında 2 milyar ABD Doları, 2014 yılı sonu
itibarıyla da 1 trilyon 245 milyar ABD Doları gelir elde edilmiştir (TÜROFED, 2016).
Günümüzde turizm dünya gayrisafi hasılanın %10’unu, ihracatının %7’sini
oluşturmaktadır. Her 11 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir. 2030
yılında dünya turist hareketlerinin 1 milyar 800 milyona ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Turizm sektörünün dünya genelinde oluşturduğu yüksek hacim, sektörü
stratejik ve iktisadi açıdan önemli bir konuma ulaştırmıştır (Güneş, 2016b). Turizm
faaliyetlerinin birçok sektörle ilişkisi ve bu sektörlerdeki ekonomik gelişmeyi
sağlayabilecek kapasitede olması, sektörün önemini daha da artırmaktadır. Son
zamanlarda hemen hemen tüm uluslar turizmin önemi fark etmişlerdir (Aniah ve
diğerleri, 2009). WTO (Dünya Turizm Örgütü) turizm endüstrisinin dünyanın en hızlı
büyüyen endüstrileri arasında olduğunu belirtmiştir. Tüm göstergeler 21. Yüzyılın
sonlarından itibaren turizm hareketlerinin büyümeye devam edeceğini göstermektedir.
Sektördeki fazla ve kontrolsüz büyüme çevresel bazı sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu
sebeple turizm hareketlerinin sürdürülebilirliği ve kaynakların korunması tehlikeli bir
hale gelmiştir. Küreselleşen dünya ile beraber birçok ülke de sürdürülebilirliğin önemi
artmıştır.
1950’li yıllarda gerçekleşen seyahatlerin yüzde 98’ini 15 destinasyon
paylaşmışken, günümüzde gelişen ülkelerdeki yeni destinasyonlarında tercih edilir
olmasıyla destinasyon çeşitliliği artmıştır (Güneş, 2016a). Bu gelişim devam ederken,
toplumların devamlı değişen yapısının turizm sektörüne yansıması oldukça önemlidir.
Her geçen gün değişen beklentiler sebebi ile ortaya çıkacak turist profilleri için değişik
deneyimler sunan destinasyonlar artarak önem kazanacaktır.
Turizm endüstrisinin getirisinin yüksek olması sebebi ile turizmden pay almak isteyen
birçok destinasyon rakip destinasyonlar arasında fark yaratarak turist çekmek
istemektedirler (Genç ve diğerleri, 2014).
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Turistler her geçen gün çevre koruma konusunda daha fazla bilinçlenmekte
olup, korunan alanlar kapsamında milli parklara ve diğerlerine ilgi artmaktadır. Bu
nedenle

destinasyonlar

sürdürülebilir

turizm

yaklaşımına

yönelmektedir.

Sürdürülebilir turizm yaklaşımında, destinasyon yönetimi önemli bir faktör olarak
ortaya çıkmaktadır. Destinasyon yönetiminin en iyi şekilde olması için turizmle ilişkisi
olan tüm paydaşların örgütlenmesi gerekmektedir (Genç ve diğerleri, 2014).
Turizm faaliyetleri sürdürülebilirlik anlayışı içinde yönetilmediğinde, turizm
kaynağına zarar verme tehlikesi yüksektir. Bu nedenle araştırma konusu Siirt İl’inin
turizm potansiyelinin belirlenmesi ve söz konusu bu değerlerinin sürdürülebilir turizm
anlayışıyla yönetilmesidir. Siirt farklı turizm türlerine (kültür, inanç, gastronomi,
termal gibi) imkân sağlayan doğal, kültürel ve tarihi değerleri açısından turizm için
oldukça elverişli bir ildir. Farklı dinler ve dillerin yaşadığı bu toprakta turizmin birçok
çeşidinin yapılabileceği bir potansiyel mevcuttur. Bu çeşitliliğe ve potansiyele rağmen
Siirt’e bir turizm destinasyonu olarak yeterince ilgi yoktur. İl’de sürdürülebilir turizm
gelişiminin sağlanabilmesi açısından önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler
sebebi ile Siirt İl’inin yüksek turizm potansiyeliyle yeterince ilgi görmüyor olmaması
büyük bir kayıptır. Bu çalışmada Siirt’in bir turizm destinasyonu olarak turistlere
sunacağı ürünlerin potansiyeli belirlenerek, mevcut potansiyelden faydalanma ve
turizmin sürdürülebilir olması için gerekli koşulların ortaya konması hedeflenmiştir.
Çalışmanın yerli ve yabancı bilimsel kaynaklara dayandırılmasına önem
verilmiştir. Siirt'in tarihi, doğal ve kültürel değerleri sıralanmıştır. Turizm endüstrisine
sunabileceği değerlerin yanında Siirt’in altyapı ve üstyapı olanakları incelenmiştir.
Gelen turist sayıları ve elde edilen gelirlerin verileri tablolar ile sunulmuştur.
Çalışmada ayrıca, turizm sektörü ile ilgili kurum, kuruluş ve derneklerin rapor ve
tahminlerinden de yararlanılmıştır.
Tezin ilk bölümünde turizm, destinasyon, destinasyon pazarlaması ve
destinasyonun markalaşması kavramlarının tanımları yapılmış ve destinasyonların
markalaşma süreçleri incelenmiştir.
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Tezin ikinci bölümünde sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm
kavramlarının tanımı yapılmış; sürdürülebilir turizmin ilkeleri ve sürdürülebilir
turizmin Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamaları araştırılarak, turizm için önemi
açıklanmıştır. Bir destinasyonda henüz turizm gelişiminin olmadığı süreçte turizm
planlaması yapılırken sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun projeler ve planların
geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Tezin üçüncü bölümünde özel ilgi turizm çeşitlerinden araştırma alanı ile ilgili
olanlarının tanımları yapılmıştır.
Tezin dördüncü bölümünde doğal ve kültürel miras ve coğrafi işaretlerin
tanımları yapılmıştır. Ayrıca, UNESCO kültürel miras listesi ve yaratıcı şehirler
listesine yer verilmiştir. Türkiye'deki coğrafi işaretler listesi verilmiştir.
Tezin beşinci bölümünde Siirt İl’inin genel özelliklerini oluşturan coğrafi
konum, tarihçe, iklim, bitki örtüsü, demografik, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında
bilgi verilmiş ve ayrıca Siirt destinasyonun; turizm arz kaynakları, doğal ve kültürel
varlıkları belirlenerek, turizm arz ve talebi değerlendirilmiştir. Doğal ve kültürel
değerleri bozulmamış olup; kiliseleri, camileri, türbeleri, kaleleri, yaylaları, faunası,
florası, endemik bitki türleri, ormanlık alanları geleneksel halk oyunları, geleneksel el
sanatları, yöresel yemekleri ile Siirt turizm destinasyonu olmaya aday bir ildir.
Havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. İl’de turizm çeşitliği
sağlanarak turistlerin ilgisinin çekilmesi planlanmaktadır. Siirt'te geliştirilebilecek
turizm türlerinin kültür turizmi, gastronomi turizmi, inanç turizmi, ekoturizm ve termal
turizm olduğu kanısına varılmıştır. Siirt İl’inde yeterli turizm talebinin olmamasına
neden olan altyapı ile üstyapının geliştirilmesi ve turizm sektöründe yatırımların
yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.
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Tezin sonuç bölümünde ise; turizm endüstrisinin yeterince gelişmediği, doğal
ve kültürel yapının bozulmadığı illerde, turizm planlamaları aşamasında sürdürülebilir
turizm ilkeleri ile uyumlu projelerin geliştirilmesinin önemli olduğu sonucu ortaya
konmuştur. Siirt İl’inin sahip olduğu turistik kaynaklarının iyi bir planlama ve doğru
bir politikayla turistlere sunulması ve kaynak faaliyetlerinin geliştirilmesi sayesinde,
İl’in turizmden alabileceği payın maksimize edilebileceği vurgulanmıştır.
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BÖLÜM 1
TURİZM VE TURİZM DESTİNASYONU
1.1. TURİZM VE DESTİNASYON KAVRAMLARI
Latincede dönme hareketi anlamına gelen ‘’tornus’’ kelimesinden turizm
kelimesi türemiştir. İngilizce ’de ise hareket edilen noktaya dönülmesi şartı ile
seyahate çıkma anlamına gelmektedir (Günal, 2006). Turizmin ilk tanımı 1905 yılında
Guyer-Feuler tarafından yapılmıştır. Turizm; sanayi ve ticaretin artması sonucu ulaşım
araçlarının gelişmesiyle giderek artan ortam değişimi, dinlenme isteği, doğal ve
sanatsal güzelliklerle tanışma isteği, doğanın kişiye mutluluk kaynağı olması sebebi
ile ulusların birbirine yaklaşmasına olanak vermiştir. M. Meyer; turizmi her insanda
farklı derecelerde bulunan kaçıp uzaklaşma arzusu ile oluşan psikolojik sebeplere
dayanan farklı bir yere gitme olayıdır şeklinde tanımlamıştır (Kozak ve diğerleri,
1994). Turizm olayının gerçekleşmesi için en önemli unsur; seyahat faktörüdür.
Kişilerin yaptığı tüm seyahatler turizm olayı olarak düşünülemez. Hangi seyahatin
turizm faaliyeti olarak kabul edileceğine seyahatin amacına göre karar verilebilir.
Turizm faaliyetinin gerçekleşmesinde gereken ikinci unsur konaklamadır (Kozak ve
Bahçe, 2009). Hunziker ve Krapf turizmi; yabancıların devamlı kalış durumuna
dönüşmeyen ve gelir sağlamak amaçlı yapmadıkları geçici süreli kalışları sonucu
oluşan tüm ilişkileri şeklinde tanımlamışlardır. AIEST (Uluslararası Bilimsel Turizm
Uzmanları Birliği) 1980’li yıllarda turizmin tanımı yeniden düzenlenmiştir. İnsanların
yaşadıkları, çalıştıkları yerlerden ayrılarak seyahat etmeleri halinde gittikleri
yerlerdeki turizm işletmelerinden mal ve hizmet alımlarına ve geçici konaklamalarına
turizm denir (Kozak ve diğerleri, 1994). Turizm M.Ö. 4000’li yıllarda yazıyı ve
tekerleği icat eden Sümerlere kadar dayandırılabilir. Ticaret maksadıyla yapılan
seyahatler ilk turizm faaliyetlerinin ticari boyutunu, Yunanistan’da gerçekleştirilen
olimpiyatları izlemeye değişik coğrafyalardan gelen kişilerin seyahatleri eğlence
boyutunu, İngilizlerin yaptıkları Grand Tour kültürel boyutunu, Hristiyanlığın ve
İslam’ın yayılması amacıyla gerçekleştirilen seyahatlerin inanç boyutunu ortaya koyar
(Yıldız ve diğerleri, 2015).
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Günümüze kadar turist kelimesinin birbirinden çok farklı tanımlamaları
yapılmıştır (Sarı, 2007). Ogilvy, turizmi zaman ve ekonomik boyutta ele almıştır.
Turizm gelirin farklı yerde elde edilip farklı yerde harcanması, ziyaret edilen bölgede
kalış süresinin bir yıldan az olmasıdır. Turist; sürekli kalış yerinden en fazla bir yıl
süre ile ayrılan gittiği bölgede kalıcı olmayan ve para kazanmayı amaçlamayan kişi
olarak tanımlamıştır (Sarı, 2007). 1936 yılında A. J. Norval turisti; ikamet ettiği ve
kazanç sağladığı yerden farklı bir amaç için yabancı bir ülkeyi ziyaret eden ve başka
yerde kazandığı parayı ziyaret ettiği ülkede harcayan kişi olarak tanımlamıştır. Norval
turistin tanımına yabancı ülke ölçütü getirmiştir (Sarı, 2007). 1937 yılında Milletler
Cemiyeti İstatistik Uzmanları Komisyonu yer değiştirenler ile turistlerin ayrımını
yapabilmek için; bir ülkeye gelenlerin en az 24 saat kalarak aşağıdaki maddelere uyum
sağlayarak turist olarak kabul edilebilir demiştir (Eralp, 1983).
* Aile ilişkileri, dinlenme, sağlık vb. nedenler
* İdari, bilimsel, dini, diplomatik, spor vb. alanlardaki toplantılara katılmak
* Ticari nedenler
* Deniz yolu ile gelenler 24 saatten az süren bir seyahatte de turist sayılabilirler.
Turistik Ürün: Turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir ülke veya bir
bölgenin sahip olduğu tüm kültürel, doğal ve tarihi kaynakların oluşturduğu üründür.
İkincisi ise, turistlerin tatil yapmalarına imkân sağlayan turistik hizmetlerin tümüdür
(Tekin, 2014).
Destinasyon: Türkçede hedef, çekim yeri, varış noktası, anlamına gelir.
İngilizcedeki ''destination'' kelimesinden türetilmiştir (Kılıçhan ve Köşker, 2015).
Destinasyon kendine ait turizm kaynakları ve değerleri ile turistleri çeken, çok fazla
turiste ev sahibi olan, kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlerden ortaya çıkan
üründür. Destinasyonlar turizmin en önemli ürünlerinden olup pazarlanması ve
yönetilmesi de en zor olanlardır. İyi bir şekilde yönetilebilmesi için destinasyon
oluşturulan unsurların tanımak ve bu unsurların arasındaki ilişkiyi anlamak çok
önemlidir (Özdemir, 2013). Turistik bir tesise, bir bölgeye, bir kıtaya, bir ülkeye,
birden fazla ülke grubuna turistik destinasyon denebilir (Öter ve Özdoğan, 2005).
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Destinasyonlar; turistik çekiciliklere, bir imaja,

belli düzeyde üstyapı ve

altyapıya sahip, ulaşılabilirliği kolay olan alanlardır. Destinasyon seyahat edilen bölge,
seyahate çıkma sebebi, eğitim seviyesi, geçmiş deneyimler gibi nedenlerle tüketicilere
göre değişiklik gösteren bir kavramdır (Kılıçhan ve Köşker, 2015). Kişilerin gitmek
istediği bir destinasyon olmaması durumunda turizmin gerçekleşmesi mümkün
değildir. Günümüzde bir taraftan yeni destinasyonlar oluşurken diğer taraftan var olan
destinasyonlar devam eder ve bazı destinasyonlar düşüşe geçer (Özdemir, 2013).
UNWTO destinasyonu söyle tanımlanmıştır: “Destinasyon, ziyaretçinin en az
bir gece konakladıgı fiziksel alandır. Destinasyon kapsamına turizm ürünleri,
yardımcı hizmetler ve turistik çekicilikler dâhil olmak üzere bütün turizm ürün ve
hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması ile turizm politikalarının uygulanması
dâhildir’’ (Çerçi, 2013).
Destinasyon kaynakları: Destinasyonda bulunan turizm çekicilikleri, altyapı ve
turizm işletmeleri olarak sıralanabilir.
Çekicilikler: Turistin tercihini etkileyen veya belirleyen turistik ürün
özellikleridir. Çekicilikler bölgesel, yöresel, ulusal ve uluslararası niteliklerde olabilir.
Çekicilikler doğal, sosyo kültürel ve insan yapımı olabilmektedirler. Destinasyonun
çekim unsurları; tarih ve kültür, etkinlikler (festivaller, sanat etkinlikleri), spor
faaliyetleri, eğlence ve alışveriş olanaklarıdır. Kaynak anlamında zengin olup
kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilen destinasyon, kaynak bakımından yoğun
olup etkili kullanamayan bir destinasyona göre daha rekabetçidir. Yerel ulaşımda
destinasyon için ulaşım işlevselliği ve kalitesi düşük olan destinasyonun gelişimi zor
olacaktır (Tekin, 2014).
Kaynak ve çekiciliklerin geliştirilmesi arasındaki ilişki Şekil 1.1’de verilmiştir.
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Şekil 1.1. Kaynaklar ve Çekiciliklerin Geliştirilmesi Arasındaki İlişiki

Çekicilikler

Kaynaklar

Doğal

Çevre Duyarlı

Doğa Temelli

Kültürel

Kültür Duyarlı

Kültür Temelli

Soyut

Sürdürülebilir

Ambiyans/Atmos
fer

Kaynak: (Türkay, 2014).
1.1.1. Destinasyon Yönetimi
Destinasyon yönetimi; destinasyonların birbirleri ile rekabet edebilme
kabiliyetlerinin, potansiyel pazarları kontrol altına alma amacıyla bölgesel
yoğunlaşma stratejisi ile diğer destinasyonlarla işbirliğine dayalı yönetim sistemidir.
Destinasyon yönetiminde; pazarlama çalışmaları, yönetim organizasyonu, planlama ve
politika gelişimi, çevresel yönetim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi önemli
hususlar olarak belirlenmiştir (Aslan, 2015). Destinasyonun yönetilmesi için, yerel
halk, sivil toplum örgütleri, seyahat acentaları, oteller, yiyecek içecek işletmeleri,
hediyelik eşyacılar gibi tüm paydaşların bir araya gelmeleri gerekmektedir.
Destinasyon yönetimini uygulanabilir kılmak için yönetim süreçleri tanımlanmalıdır.
Yönetim bilim çalışmaları planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontroldür.
Bu çalışmalar aşağıda kısaca açıklanmıştır (Türkay, 2014).
Destinasyon Planlama: Destinasyonlarda turizm planlaması, sınırların,
kaynakların, hedeflerin belirlenmesi ve hangi hedefe hangi kaynak ile ulaşılacağının
kesinleştirilmesi ve stratejiler oluşturulmasını kapsar.
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Destinasyon Yönetim Örgütü (DYÖ): Destinasyonlarda turizmin gelişimini
yönetecek örgütün oluşturulması ve bu örgütün görevlerini ifade eder. Destinasyon
yönetim örgünün temel amaçları; ürün geliştirme, ziyaretçi yönetimi, pazarlama,
rekabet gücü yaratma, piyasa düzenlemeleri, kriz yönetimi, sürdürülebilir gelişme,
lobicilik ve fonlamadır.
Koordinasyon: Destinasyon yönetim örgütü aracılığıyla paydaşlar arasında bir
denge sağlamayı ve birlikte hareket etmeyi ifade eder.
Bu paydaşlar özel sektör, yerel halk, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları, medya kuruluşları, kalkınma ajanslarıdır.
Özel sektörün destinasyon yönetimi sürecinde yer almasına en iyi örneklerden olan
BETUYAB (Belek Turizm Merkezi) örneğini verebiliriz.
Birliğin faaliyetleri; tanıtım, çevre projeleri, biyolojik çeşitlilik koruma ve ekoturizm
faaliyetleri, sivrisinek-karasinek-tatarcık mücadele çalışmaları, orman yangınına
müdahale-telsiz ağı, altyapı iyileştirmeleridir.
Yürütme: Destinasyonlarda turizm faaliyetleri için önlemler almayı ve
müdahale etmeyi ifade eder. Destinasyonda yürütme kapsamında destinasyon yönetim
örgütleri operasyonel hazırlık, operasyonel takip ve operasyonel müdahale sistemlerini
yürütür.
Kontrol: Destinasyonlarda turizmin gelişim aşamalarını belirli aralıklarla
kontrol

etmeyi

ifade

eder.

Kontrol

aşamasında

istatistikler,

ziyaretçi

değerlendirmeleri, indeksler, destinasyon yaşam eğrisi analizi gibi bilgi kaynakları ele
alınır.
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1.1.2. Destinasyon Pazarlaması ve Destinasyonun Markalaşması
Her ürün tüketicinin bir isteğinin veya bir ihtiyacının karşılanması için
üretilmektedir. Turizm ürünleri de aynı amaçlarla pazara sunulmakta ve potansiyel
turistlerin farklı motivasyonlarla ürünü almaları sağlanmaktadır. Turizm ürünü
kişilerin farklı ihtiyaçlarını farklı açılardan karşılayabilmektedir. Bu ihtiyaçlar kişinin
sosyalleşmesi, kişisel veya fiziksel tatmini vb. şekillerde olabilir (Türkay, 2014).
Turistik destinasyonların yüksek gelir elde etme hedefine uygun olarak ürettiği
turistik ürünlerin, turistlerin taleplerini de göz önünde bulundurarak hedef pazarda yer
almayı sağlamak amacıyla yaptıkları tüm çalışmalar destinasyon pazarlaması olarak
nitelendirilmektedir. Destinasyon pazarlamasının amacı iki ana başlık olarak
değerlendirilmektedir. Turistik ürün, kaynakların ve hizmetlerin en verimli şekilde
değerlendirilmesi; ikincisi ise destinasyona ait ürünlerin hedef pazardaki turistlerin
satın alma kararlarını etkileyecek planlama, üretim ve tanıtım çalışmalarının
yapılmasıdır (Özer, 2012).
Destinasyon Pazarlanması, destinasyonun turistik bir ürün olarak görülmesiyle
başlayan bir süreçtir (Türkay, 2014). Bir destinasyonu başarılı bir şekilde
pazarlayabilmek için destinasyon imajının belirlenmesi gereklidir (Özdemir, 2013).
Destinasyon İmajı: Turistin içinde bulunduğu bir deneyim ile alakalı zihinsel
veya görsel izlenimi ya da bir destinasyon hakkında sahip olduğu fikirler ve inançlardır
(Türkay, 2014). Bir destinasyonun birden fazla imajı olabilmektedir.
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Baloglu ve McCleary, imajın iki kuvvet tarafında şekillendiğini ifade
etmektedirler. İlki dışsal uyarıcılar ve algılar, İkincisi ise tüketicilerin psikolojik ve
sosyal karakteristik özellikleridir. Fakeye ve Crompton destinasyon imajının üç
aşamalı bir süreçten oluştuğunu belirmişlerdir. Organik İmaj, uyarılmış imaj ve
karmaşık imajdır. Organik imaj, genel bilgilere dayanan pazarlama yapılmadığı
zamanda oluşan imajdır. Uyarılmış imaj, pazarlama sürecinde materyal iletimiyle
oluşan imajdır. Karışık imaj ise destinasyon ziyareti sonrası gerçekleşen imajdır.
Araştırmacılar pazarlama faaliyetlerinin farklı imaj tiplerine göre yapılması
gerektiğini belirtmişlerdir (Kavacık ve diğerleri, 2012).
Turistlerin satın alma tercihlerinde destinasyon imajı en önemli faktörlerden
biridir. Buna göre turistin destinasyonun tercih sebebi olması için destinasyonun
imajının olumlu olması gerekmektedir. Destinasyonda olumlu imaj oluşturmak iyi
yönetilmesiyle mümkün olabilmektedir (Aslan, 2015).
Destinasyon Konumlama: Pazarlama çalışmalarında ele alınan bir kavram ise
konumlandırmadır. Konumlandırma; ürünün tüketicinin zihnindeki yerini önceden
belirleme şeklidir. Her ürün için, o ürünün alıcısına ürüne dair derecelendirme
oluşturulur. Az kaliteli-çok kaliteli, kolay erişilebilir-zor erişilebilir, çok ucuz- çok
pahalı gibi. Bu derecelendirme rakiplere ve hedef pazara göre yapılmaktadır (Türkay,
2014). Bir şehrin turizm destinasyonu olarak nasıl konumlanması yatırım, altyapısı,
turizm hizmetleri ve çekim merkezleri ile pazarlama ve insan sermayesi gelişimini
kapsar. Konumlama marka eşitliği yaratmada önemli bir unsurdur (Özdemir, 2007).
Turizm hizmetleri için iki tür konumlama bulunmaktadır.
Objektif Konumlama: Hedef pazardaki turistlerin ihtiyaç ve istekleri üzerine
şekillenir. Ürün ve hizmetlere gerekli uyarlamalar yapılabilmektedir.
Subjektif Konumlama: Ürün ve hizmetlerin özelliklerine odaklanmadan
turistin aklındaki imajı şekillendirmeye ve güçlendirmeye çalışmaktır.
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Destinasyon Markalama: Pazarlamadaki markalama kavramlarının turizm
açışından yerleşim yerlerine uyarlanmasını ifade etmektedir.
Marka, Amerikan Pazarlama Derneği (American Marketing Association) tanımına
göre satıcıların mal veya hizmetlerini ortaya koyan, rakip firmaların ürünlerinden ayırt
eden isim veya sembollerdir (Çerçi, 2013). 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede markanın tanımı; “ Bir teşebbüsün mal veya
hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması
koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde yapılmıştır (Kavacık ve diğerleri,
2012). Bir markanın oluşması ve devam etmesi için hedef kitleye ait yeterli sayıda
tüketicinin,

o

marka

konusunda

aynı

şekilde

düşünmesi

sonucunda

sağlanabilmektedir. Markanın başarısı tüketicilerin markayı nasıl algıladığı ile
ilgilidir. Bu nedenle güçlü bir marka yaratmak isteyen firmalar, müşterileriyle
duygusal bağ kurmanın yollarını aramaktadırlar. Destinasyon markalamada da önce
insanların destinasyonun farkına varmaları, daha sonra ise o destinasyona karşı arzu
oluşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bunun sonucunda destinasyonlar kendilerini
rakiplerinden farklılaştıracak ve rekabet üstünlüğü mümkün olabilecektir (Çerçi,
2013). Destinasyon markalaşması turistlerin aklındaki destinasyon imajını korumak
ve iyileştirmek için önemli bir role sahiptir (Özdemir, 2013). Başarılı bir destinasyon
markası için; iyi bir pazarlamaya, ilginç fikirlere, pazarlama hukukunu bilmeye ve
cesarete ihtiyaç vardır. Bir destinasyonun markalaşması rakiplerinden ayırt
edilmesinde en önemli unsurdur. Destinasyonların markalaşma sürecinde konusunda
uzmanlaşmış kişilerin bir araya gelerek çalışmaları gerekmektedir. Destinasyonlar
farklı alanlarda markalaşmak isteyebilirler. Markalaşma turizm, sanayi, eğitim vb.
konularda olabilir (Saruhan, 2012).
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Destinasyon markalaştırılırken, bölge ile alakalı her şey sembolik bir tarzda bir
marka altında toplanmalıdır.
Destinasyonun markalaşması için;


Destinasyonun özelliğini ortaya koyan ismin, sembolün ve logonun
tasarımlarının yapılması,



Destinasyona ilişkin beklentilerin destinasyonla bütünleşen ve hatırlanabilir
seyahat deneyimine dönüştürülmesi,



Destinasyon ile ziyaretçi arasında duygusal bağ oluşturulması,



Destinasyondaki risklerin azaltılması gereklidir.

Bu çalışmalar destinasyonun marka imajının yaratılmasını ve ziyaretçiler için tercih
edilen destinasyon olmasını sağlamaktadır.
Destinasyonların markalanması, diğer mal ve hizmetleri markalamaktan daha
karmaşık ve zordur (Kavacık ve diğerleri, 2012).
Destinasyon markalamanın zorlukları;
•Destinasyonların, diğer hizmetlerden ve ürünlerden daha çok boyutları (doğal,
kültürel kaynakları, tesisleri vb.) vardır.
•Paydaşların pazara ilgileri heterojendir. Pazarda geniş bir kitleye ulaşmak gerekebilir.
•Markanın ana temasına karar verenin kim olduğu ve markayı nasıl tanımladığı
önemlidir.
•Marka düşüncesi ile toplumun ortak görüşü arasında denge olmalıdır.
•Marka sadakatinin önemi ile beraber, destinasyon markasına olan sadakati tespit
etmek güçtür. Destinasyon pazarlama organizasyonları tekrar ziyaretlerde destinasyon
marka saadetini ölçebilirler.
•Destinasyon pazarlama için finans önemli bir problemdir. En büyük pazarlama
organizasyonu bütçesi bile yetersiz kalabilmektedir.

Destinasyon markası oluşturmada; slogan, logo, reklam müziği, altyapı ve
üstyapı çalışmaları, kalite yönetim birimleri, doğal çevrenin korunması, güven, örgüt
kültürü, ulaşım, alternatif turizm ve yöre halkının davranışları en önemli ilkelerdir
(Kavacık ve diğerleri, 2012).
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Destinasyonda Markalaşmasında Slogan ve Logonun Önemi
Sloganlar, bir marka tanımlayıcı ve ikna edici bilgiyi aktaran kısa kelime grubudur.
Etkili bir slogan, ürünün benzersizliği ile ilgili mesajı pazara iletebilmelidir. İyi bir
sloganda aşağıdaki özellikler bulunmalıdır.


Kısa ve özgün olmalıdır.



Marka farkındalığı vurgusu yapmalıdır.



Merak uyandırmalıdır.



Kolay hatırlanabilmelidir.



Kafiyeli ve ses benzeşmesine uygun olmalıdır.



İlginç, eğlenceli, şaşırtıcı ve çarpıcı olmalıdır.



Geleneklere ve hukuka aykırı olmamalıdır.



Kazandıracağı yararı belirtmelidir.



Sık sık değiştirmemelidir.



Diğer dillerde olumsuz bir anlamı olmamalıdır (Saruhan, 2012).
Günümüzde marka destinasyonlara baktığımızda hepsinin bir sloganı olduğu

görülmektedir. Tablo 1.1.’ de Marka şehirlerin sloganları verilmiştir.
Tablo1.1. Marka Şehirler ve Sloganları
Şehirler

Sloganlar

Berlin

‘’Avrupa’nın Öncüsü’’

Barcelona

‘’Hayatın Aydınlık Yüzü’’

Las Vegas

‘’Burada olup biten, yaşanan burada kalır’’

New York

‘’I Love NY’’

Glasgow

‘’Glasgow’s Miles Better’’

Yeni Zelanda

‘’Being at one’’

Malezya

‘’Malaysia, Truly Asia’’

Singapur

‘’Farklı kültürlerin, eğlencenin sanatın şehri’’

Kaynak: (Saruhan, 2012).
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Logolar grafik tasarımlardır. Destinasyonlarda marka oluşturmak, marka
farkındalığı

yaratmak

ve

destinasyonu

pazarlamak

için

logo

çalışmaları

yapmaktadırlar. En iyi bilinen destinasyon logosu İspanya’nın güneş logosudur.
Destinasyonun özelliğini vurgulayan, akılda kalıcı, etkileyici, çekici logo seçimi
destinasyonlar için önemlidir (Özdemir, 2007). Dünya’da ön plana çıkmış
destinasyonların logo örneklerinden bazıları Şekil 1.2.’ de verilmiştir.
Şekil 1.2. Destinasyon Logo Örnekleri

Kaynak: www.google.com (2017).
Türkiye’nin de son yıllarda destinasyon markalaşmasına önem verdiği bir
marka yaratmak adına Home Turkey markasıyla ön plana çıktığı görülmektedir. Bu
çalışmalar kapsamında http://www.hometurkey.com/ web sayfası tasarlanmış ve Şekil
1.4.’teki logo kullanılmıştır.

16

Şekil 1.3. Türkiye Logosu I

Şekil 1.4. Türkiye Logosu II

Kaynak: http://pamukkale.dk

Kaynak: http://www.hometurkey.com

(2017).
Destinasyon

markalaşmasında

(2017).
en

önemli

konulardan

biri

de

sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirliğin markalaşmaya katkısı büyüktür. Çünkü doğal
çevreye önem vermeyen bir destinasyon, izleyicileri üzerinde olumsuz bir algıya yol
açacaktır.
1.1.3. Destinasyonda Sürdürülebilirlik
Destinasyonlar ziyaretçilerine sunduğu hizmetler ve ürün ile sahip olduğu
çekiciliklerle turizm faaliyetlerinin yapıldığı merkezlerdir. Günümüzde turizmin
kitlesel olması dolayısı ile birbiriyle rekabet etmek durumunda kalan bir çok
destinasyon ortaya çıkmıştır. Diğer destinasyonların karşısında ön plana çıkarak daha
fazla turist çekmeyi amaçlayan destinasyonların sürdürülebilirliği sağlamaları
gerekmektedir (Genç, 2013). Sürdürülebilir destinasyon; sürdürülebilir turizm politika
ve uygulamalarının tüm paydaşlar için sosyal, ekonomik ve kültürel tatmininin hayata
geçirildiği destinasyonlardır. Turizm faaliyetlerinin destinasyona faydalarının fazla
olduğu ortadadır. Ancak, bu faydaların yanında kültürel, çevresel ve toplumsal
zararlarında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bir destinasyonda yerel halk ve
turistlerin memnuniyeti ile destinasyonun çekiciliğini sağlamak sürdürülebilir turizm
politikaların gelişmesiyle mümkündür. Fakat her destinasyonda oluşturulmuş
sürdürülebilir turizm politikasının olduğunu söylemek çok zordur.
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Doğal kaynakların kullanılmasında ortaya çıkacak aşırılıklara mevzu olan
kaynakların tükenmesi, turizm faaliyetlerinin ekonomik faydasının sona ermesidir.
Literatürdeki karşılığı ‘’Taşıma Kapasitesi’’ kavramıdır. O halde turizm faaliyetlerinin
yapıldığı alanlarda taşıma kapasitesinin aşılmaması gerekmektedir (Aslan, 2015).
Taşıma Kapasitesi: Taşıma kapasitesi genel anlamda bir canlının, bir ortamın
veya bir nesnenin özelliğini koruyarak bir şeye karşı dayanma gücü veya çekme
limitidir. (Göktuğ ve diğerleri, 2013). UNWTO taşıma kapasitesini şu şekilde
tanımlamıştır ‘’Aynı anda bir turist konaklama sahasını fiziksel, ekonomik, sosyokültürel ve ziyaretçilerin memnuniyet kalitesinde kabul edilemez bir azalmaya neden
olmaksızın ziyaret eden insanların azami sayısı’’ (Coastlearn, 2016). Taşıma
kapasitesini genel olarak 4 boyut altında incelemek mümkündür. Bunlar; Fiziksel
Kapasite, Sosyal Kapasite, Ekolojik Kapasite ve Yönetim Kapasitesidir (Göktuğ ve
diğerleri, 2013).
Fiziksel Kapasite: Rekreasyon alanının fiziksel olanakları ve özellikleri ile
alakalı günde veya yılda taşıyabileceği en yüksek ziyaretçi sayısıdır (Göktuğ ve
diğerleri, 2013). Fiziki olanaklar; üstyapı ve tesis olanakları (otopark, piknik üniteleri,
plaj üniteleri vb.). Fiziki özellikler; iklimsel koşullar, hassas alanlar, topoğrafya,
sorunlu alanlar gibi.

Sosyal

Kapasite:

Rekreasyon

alanında

ziyaretçilerin

deneyimlerinin

kalitesinde ve memnuniyet düzeylerinde düşüşler yaşanmadan, tüm ziyaretçilerin eşit
fırsatlara sahip olduğu ziyaretçi yoğunluğunun maksimum düzeyidir.

Ekolojik Kapasite: Rekreasyonel faaliyetlerin ekosisteme etkilerini ifade
etmektir.
Yönetim Kapasitesi: İdari ve ekonomik kapasite olarak ikiye ayrılır. İdari
kapasite; korunan alanların yönetiminin hedef ve görevlerini yürütebilmesi için
gereken koşulların tümü olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik kapasite; kaynak
kullanımlarında alanın yönetimi açışından fayda maliyet arasında en uygun dengenin
kurulduğu kapasite olarak tanımlanmaktadır (Göktuğ ve diğerleri, 2013).
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BÖLÜM 2
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM
2.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Sürdürülebilirlik kavramı 1977 yılında ilk defa Dennis Pirages’in
Sürdürülebilir Toplum kitabında ortaya atılmış olup, daha sonra Dennis Hayes’in
Sürdürülebilir Topluma Doğru İlk Adımlar, Onarımlar, Yeniden Kullanım, Geri
Kazanımlar kitabında kullanılmıştır. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerle doğal
kaynakların paylaşılması ve bu kaynakların planlamalarının uzun dönem yapılması ile
alakalıdır (Civelek, 2013). Sürdürülebilirliği oluşturan üç bileşen çevre, ekonomi ve
toplumdur. Ekonomik, toplumsal ve çevresel konular ayrı ayrı ele alındığında
sonuçların diğer bir bileşen için uzun vadede sorun teşkil ettiği bilinmektedir
(Özmehmet, 2008). Şekil 2.1. bileşenlerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi verilmiştir.
Şekil 2.1. Toplulukları Oluşturan Bileşenlerin Sürdürülebilirlikle İlişkilendirilmesi

EKONOMİ

TOPLUM

ÇEVRE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kaynak: (Özmehmet, 2008).
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Kalkınma: Kavramın kökeninde hareket etme, yerinden kalkma vardır.
Kalkınma kavramı ekonomi bilimine ait bir kavram olup ekonomide toplam
yatırımların GSMH’ya olan oranının arttırılması ile reel artışın devamlılığının olması
ve ekonomide tarım dışı sektörün büyümesidir (Kaypak, 2012).
1960’lı yıllarda çevreyle ilgili tahribat boyutlarının algılanmaya başlanması ile
tetiklenen çevre hareketinin uluslararası boyutlara ulaşması sonucu 1983 yılında BM
(Birleşmiş Milletler) tarafından Dünya Çevre Komisyonunun kurulmasına sebep
olmuştur (Özmehmet, 2008). Kavramın çevre kapsamında odak noktası olması
1987’de BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak
Geleceğimiz (Brundtland Raporu) adlı raporla gerçekleşmiştir (Civelek, 2013). Adını
komisyon başkanı olan Gro Harlem Brundtland’dan almıştır (Sünnetçioğlu ve Yılmaz,
2015).
Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu vardır; Sosyal Sürdürülebilirlik,
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Sürdürülebilirlik.
Sosyal Boyut: Sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetlerin yeterliliği, eşit dağıtımının
gerçekleştirilmesi ve insan hakları, yoksulluk, politik sorumluluk, cinsiyet eşitliği ve
özgür katılımın sağlanmasıdır (Akkuş, 2015).
Ekonomik Boyut: Kıt kaynakların tüketilmesinin yönetimi ile ilgilidir.
Ekonomik sürdürülebilirliğin gelişimi için mal ve hizmetlerin sürdürülebilirlik
anlayışına göre endüstriyel üretime zarar veren faaliyetlerden uzak, borçların
yönetilebilir seviyede sürdürülebilirliğinin sağlandığı boyuttur (Akkuş, 2015).
Çevresel Boyut: Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, toplumun ekosistemleri
ve doğal kaynakları koruması gerekliliğini ifade etmektedir. Nüfus artışının
beraberinde getirdiği çevre kirliliği, aşırı tüketim, doğal kaynakların hızlı tüketimi gibi
olumsuz faktörler dünya taşıma kapasitesini tehdit etmektedir. Ozon tabakasındaki
deliğin büyümesi, ormanların yok olması, sera gazı emisyonları, kimyasal atıklardan
kaynaklı çevre kirliliği gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısı ile doğal kaynakların
kullanımında sorumlu davranmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır (İzgi, 2007).
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Sürdürülebilir kalkınma modelinde ele alınması gereken sorunsallar tablo 2.1.
de verilmiştir.
Tablo 2.1. Sürdürülebilir Kalkınma Modelinde Ele Alınması Gereken Sorunsallar
Fiziksel Sorunlar

ekoloji

Enerji ve su gibi kaynakların kullanımı

Biyolojik Sorunlar

sağlık

Bina içince ve dışında insan sağlığını etkileyen
sorunlar

Sosyolojik Sorunlar

yerel

Sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel
açıdan sorunlar

Kaynak: (Özmehmet, 2008).
2.1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Uluslararası Toplantılar
Doğaya zarar veren olaylar genellikle belirli bir bölge ile sınırlı kalmayıp
küresel boyutlara ulaşmaktadır. Hava, su kirlikleri çok kolay bir şekilde bir
coğrafyadan başka bir coğrafyaya taşınabilmektedir. Bu nedenle çevre sorunlarının
çözümlerinde küresel kararlar önem arz etmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak
gerçekleştirilen bazı uluslararası çalışmalar ve toplantılar Tablo 2.2’de özetlenmiştir.
Tablo 2.2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Platformlarda Atılan Adımlar
1972

Stockholm Konferansı

1987

Ortak Geleceğimiz Raporu

1992

Rio Zirvesi

1996

Habitat II Zirvesi

1997

Rio+5 Zirvesi

2000

BM Binyıl Zirvesi

2002

Johannesburg Zirvesi Rio+10

2012

Rio+20

2015

2015 New York’da BM’in 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri Belirlemesi
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Stockholm Konferansı: 1972 yılında çevre korunması ve geliştirilmesi
konusunun ilk defa tartışıldığı konferans, 113 ülke temsilcisiyle Stockholm’de
gerçekleşmiştir. Küresel boyuttaki konferans ekolojik ve çevresel sorunlarının dönüm
noktası olmuş, sosyal ve iktisadi gelişmenin çevreyle ilişkisini vurgulanmış ve birçok
ülkenin çevre politikaları etkilenmiştir. Konferansta çevre sorunlarının genellikle
gelişme sürecinde olan ülkelerde az gelişmişlikten kaynaklandığı; gelişmiş ülkelerde
ise endüstrileşme ve teknolojiden kaynaklandığı belirtilmiştir. Gelişmekte olan
ülkelerin çevreyi korumaları ve geliştirmeleri gerekliliği vurgulanmıştır. Ancak
konferanstan sonraki yıllarda konferansta belirlenen ilkelerin pratikte uygulanabilirliği
sağlanamamıştır. Kalkınma ve çevre sorunları devam etmiş gelişmiş, gelişmekte olan
ve gelişmemiş ülkeler arasındaki toplumsal ve ekonomik uçurum büyümüştür
(Özmehmet, 2008).
Ortak Geleceğimiz Raporu (Brundtland Raporu): 1983 yılında BM tarafından
Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland başkanlığında çevre ve kalkınma
sorunlarıyla alakalı çözümler geliştirmek ve uluslararası işbirlikleri kurmak amacıyla
Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Komisyon 1984-1987 yılları
arasında 5 kıtada sürdürülebilir kalkınma konusunu insanların tartışmasına açarak
dünyadaki çevre ve kalkınma sorunlarını analiz etmek ve gelecek kuşaklara
aktarılabilecek kaynakların sürdürülebilir kalkınma amacıyla koşulları belirlemek için
1987’de Ortak Geleceğimiz isimli raporu hazırlamıştır. Bu raporla sürdürülebilir
kalkınma dünya gündeminde yerini almıştır. Raporla beraber o zamana kadar
yürütülen politikaların insan varlığını tehdit ettiği ve bu tehdidin ekonomi ile
ekolojinin birlikte yürümesi sonucu ortadan kalkacağı sonucu vurgulanmış ve
sürdürülebilir kalkınma stratejisi önerilmiştir (İzgi, 2007).

22

Rio Zirvesi: 1992 zirve gerçekleşene kadar çevre konusunda çokça araştırma
yapılmıştır. Rio Zirvesinin amacı BM Stockholm Çevre Konferansını hayata geçirerek
küresel kalkınmayı korumak amaçlı yönetimlerin ülkelerin, sektörlerin ve STK’ların
(Sivil Toplum Kuruluşu) küresel ortaklık kurmalarını sağlamaktır.

Uluslararası

çalışmalar yapılarak kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemi belirtilmiştir
(Özmehmet, 2008). 173 ülke liderinin 3 Haziran 1992'de Rio de Janeiro şehrinde bir
araya gelerek dünyanın geleceğini, kalkınma ve çevre sorunlarını tartıştıkları ve çözüm
için planlar yaptıkları bir dünya zirvesidir. Zirve sonunda Gündem 21 olarak
adlandırılan bir plan yayınlamışlardır. 27 ilkesi vardır (İzgi, 2007). Sürdürülebilirlik
kavramı, 1995'te bu eylem planı sayesinde ilerleme göstermiştir. Zirve sonunda;
Ormancılık Prensipleri”, “Çölleşme ve Mücadele Sözleşmesi”, “Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi” ve “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” düzenlenmiştir (Özmehmet,
2008).
Habitat II 1996: 3-14 Haziran 1996 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen
deklarasyonun ilki 1976 yılında Vancover’da ilk BM İnsan Yerleşimleri Konferansı
olarak gerçekleşmiştir. Habitat II Deklarasyonunun diğer konferanslardan farkı, sivil
toplum kuruluşlarının konferansta etkin rol almalarıdır. Habitat II Konferansında,
kırsal ve kentsel yerleşimlerin sürdürülebilirliği ve barınacak yerin yeterliliği, konut
sorunları değerlendirilmiştir. Konferansta "Herkese Yeterli Konut" ve "Sürdürülebilir
İnsan Yerleşimleri" temel amaç olmuştur. Konferans sonunda Türkiye’de, ev sahipliği
yaptığı toplantının çıktılarını imzalamıştır (Çamur ve Vaizoğlu, 2007).
Rio+5 Zirvesi: 1997 yılında New York’ta gerçekleşen zirvede 1992 yılında
yapılan Rio Konferansı’nda alınan kararların,

geçen süreçte nasıl işlediği ve

uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Konferans sonunda Rio Zirvesinin bekleneni
karşılamamış olduğu ve daha somut girişimlerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır
(Seydioğulları, 2013).

23

BM Binyıl Zirvesi: BM Genel Sekreteri Annan’ın önerisi ile 2000 yılının Eylül
ayında 55. Genel Kurul sırasında 6-8 Eylül tarihleri arasında üç gün boyunca ‘’21. yy.
da BM’nin rolü’’ temalı ‘’Binyıl Zirvesi’’ yapılmıştır. Zirveye 99 devlet ve 47
hükümet başkanı ile 2 prens katılmıştır. Zirve 8 hedeften ve bu hedeflerin alt başlığı
18 hedeften oluşmaktadır. Bu 8 hedef; açlığın kaldırılması, kadınların konumu, temel
eğitim hakkı, çocuk ölümlerine yönelik önlemler, cinsiyet eşitliği, salgın hastalıklarla
mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma, anne sağlığını iyileştirmektir (Arar
ve Sarıoğlu, 2017).
Johannesburg Zirvesi Rio+10: 26 Ağustos-04 Eylül 2002 tarihlerinde
Johannesburg'ta Rio+10 Konferansı düzenlenmiştir. Dünya Kalkınma Zirvesi olarak
ta geçer. Rio Zirvesinden 10 yıl sonra gerçekleşmesi sebebi ile Rio+10 denilmiştir.
104 ülke liderinin katıldığı konferansa çok sayıda STK ilgi göstermiştir. Amaç, Rio
konferansında alınan kararların 10 yıllık süreçte uygulanmasını ölçmek ve karşılaşılan
sorunların giderilmesi için tedbirler almaktır (Aslan, 2015). Deklarasyonda
sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için ülkelerin ortak sorumlulukları
ve yükümlülükleri üzerinde durulmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın temel öğeleri
olan çevrenin korunması, yoksulluğun giderilmesi, eğitim, sağlık, su, tarım gibi
hedeflerin çalışma planı yapılmıştır (İzgi, 2007). Zirve sonunda 2 belge Uygulama
Planı ve Siyasi Bildiri ortaya çıkmıştır. Uygulama planı kapsamında su, enerji, sağlık,
tarım ve biyolojik çeşitlilik (WEHAB) konularına önem verilmiştir (Aslan, 2015).
Uygulama planı iklim, yenilebilir enerji, doğal kaynaklar ve kimyasallar gibi
unsurların görüşülmesiyle sonuçlanmıştır (Ağca, 2017). 153 maddeden oluşan
uygulama planının ana başlıkları; yoksullukla mücadele, sürdürülebilir olmayan
kaynakların üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, sosyal ve ekonomik
kalkınmayı doğal kaynak temeli doğrultusunda korumak ve yönetmek, dünya için
sürdürülebilir kalkınma, ada devletlerinde sürdürülebilir kalkınma, Afrika’nın
sürdürülebilir kalkınması, uygulama araçları, sürdürülebilirlik için kurumsallıktır
(Ağca, 2017).
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Rio+20: Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü 20-22 Haziran 2012’de
yine Rio de Janeiro kentinde gerçekleşmiştir. Rio+20 konferansı sonucunda ortaya
konan 283 maddelik “The Future We Want/İstediğimiz Gelecek” isimli raporda da
sürdürülebilir turizmin önemi vurgulanmış ve 130 ve 131. maddelerde sürdürülebilir
turizmin gerçekleşmesi için öneriler sunulmuştur (Güneş, 2016b).
İyi bir planlama ile yönetilen turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmanın
amaçlarına fayda sağlayabileceği gibi birçok sektörle bağlantılı olması dolayısı ile iş
imkânlarını arttırabilir.
Doğal kaynakları, ekosistemi, çevreyi oluşturan ekosistemi oluşturan canlıları
koruyan, kültürel ve biyolojik çeşitliliğe saygılı ve turizm faaliyetlerinde yerel halka
kazanç sağlayan sürdürülebilir turizmin kapasitesinin etkinliklerinin arttırılması
önemlidir.
Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir turizm faaliyetleri desteklenmelidir.
Kültür turizmi ve ekoturizm kapasitesi fazla olan geliri düşük girişimciler desteklenip,
küçük ve orta büyüklükte işletme açmalarını destekleyecek adımlar atılmalıdır.
Turizm potansiyeline sahip ülkelerin, mevcut yasalar doğrultusunda sürdürülebilir
turizmi desteklemek için kılavuzlar hazırlamaları gerekmektedir.
Turizm, bir destinasyonun ekonomik kalkınmasında önemli bir araç olsa da,
destinasyonların kültürel ve doğal kaynaklarını korumak için ortaya konan
sürdürülebilir hedeflere ulaşılması garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir (Güneş,
2016b).
2015 New York’da BM’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Belirlemesi: New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 2015 Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede yoksulluğun ortadan kalkması ve sürdürülebilir
kalkınma için 193 ülkenin imzası ile 17 başlık ve 169 alt başlık altında 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edilmiştir. Daha geniş özgürlük anlayışıyla
dünya barışını güçlendirmeyi amaçlayan bir eylem plandır (Anonymous, 2017).
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şekil 2.2.’de verilmiştir.
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Şekil 2.2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2017

Kaynak: http://www.bmdergi.org (2017).

Bu hedefler;
1. Yoksulluğu sona erdirmek.
2. Açlığı sona erdirmek, beslenme imkânını arttırmak, gıda güvenliği sağlamak ve
sürdürülebilir tarımı desteklemek.
3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve refahını sağlamak.
4.Tüm insanları kapsayan herkese eşit, kaliteli eğitim sağlamak ve yaşam boyu
eğitim imkânı oluşturmak.
5. Cinsiyet eşitliği sağlamak. Kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını
güçlendirmek.
6. Tüm insanlar için hijyenik suya ulaşımı sağlamak ve sürdürülebilir olmasını
garanti altına almak.
7. Herkes için güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir modern enerji sağlamak.
8. Sürdürülebilir ekonomiyi, istihdamı ve insan onuruna yakışır işler sağlamak.
9. Sürdürülebilir sanayileşme ve yeni buluşları teşvik etmek.
10. Ülkelerdeki ve ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak.
11. Kentlerde sürdürülebilir yaşam alanları sağlamak.
12. Sürdürülebilir üretim ve tüketim sağlamak.
13. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil adım atmak.
14. Denizleri, deniz kaynaklarını ve okyanusları sürdürülebilir kalkınma için
korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.
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15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek,
toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek, biyoçeşitliği korumak.
16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl toplumları teşvik etmek, herkesin adalete
erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa
etmek.
17. Küresel ortaklığın uygulama araçlarını sürdürülebilir kalkınma için güçlendirmek.
Bu hedeflerden 8, 12 ve 14 sürdürülebilir turizm ile ilişkilidir (Güneş, 2016b).
Buraya kadar olan bölümde, sanayileşme ile beraber ekonomik kalkınmayı
gerçekleştirmek için zarar gören veya yok edilen doğal kaynakların, zamanla insan
aleyhine dönüşebileceğinin fark edilmesi üzerine bu gidişatı durdurmak için dünyanın
gelişmiş ülkelerinin ortak çalışmaları incelenmeye çalışılmıştır.
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2.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Turizm faaliyetlerinin ana kaynağı çevredir. Bu sebeple turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilir olması için çevrenin yaşaması gereklidir. Sürdürülebilir turizm, insan
etkileşiminin olduğu ya da olmadığı çevrenin, doğal yapısı bozulmadan korunarak,
ekolojik hayatın, biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayan ve aynı zamanda ziyaret
gerçekleştirilen bölgedeki turistlerin sosyal, çevresel ve ekonomik gereksinimlerini
karşılayacak ve gelecek nesillere de aynı şekilde bırakacak şekilde yönetilen bir
kalkınma şeklidir (Altıntaş, 2007).
Sürdürülebilir turizmin kökeni Dasmann, Milton ve Freeman tarafından 1973 yılında
ortak yayınlanan Ecological Principles for Economic Development adlı yayına
dayanır. Bu yayındaki birçok fikir IUCN (Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği) tarafından geliştirilmiştir (Kozak, 2014).
1992 yılında Rio’da gerçekleşen BM Çevre Kalkınma Konferansı’nda
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 182 ülke tarafından Agenda 21 adıyla yayınlanan
eylem planında Sürdürülebilir Turizm şu şekilde tanımlanmıştır (Doğan, 2012).
‘’Turistlerin ve ev sahibi bölgelerin gereksinimlerini, geleceğin olanaklarını
koruyarak karşılayan, kültürel bütünlüğü ve uyumluluğu, ekolojik süreci, biyolojik
çeşitliliği ve yaşam destek sistemlerini devam ettirirken, aynı zamanda kaynakların
ekononomik, sosyal, estetik gereksinimlerinin karşılanmasını öngören, sonuç ürünleri
yerel çevre, toplum ve kültürleri bozan değil, turizmde etkinliklerinden yararlandıran
bir turizm faaliyeti’’.
UNWTO sürdürülebilir turizm tanımını ‘’ turizmde sürdürülebilir kalkınma;
gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev
sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimser. Bu şekilde tüm
kaynakların yönetimi; kültürel bütünlüğün zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik
çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığını sağlarken, ekonomik, sosyal ve
estetik gerekler karşılanacak şekilde öne çıkarılır. Sürdürülebilir Turizm ürünleri;
turistik kalkınma ile zarar görmek yerine yararlı olan yerel çevre, toplum ve
kültürlerle uyum içinde işlenen ürünlerdir’’ şeklinde yapmıştır (TÜSİAD, 2012).
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Sürdürülebilir turizmin iki boyutu mevcuttur (Sünnetçioğlu ve Yılmaz, 2015).
Turistlerin çevreye fiziksel, kültürel, sosyal negatif etkileri sonucu destinasyonlarda
sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması.
Turizm endüstrisindeki işletmelerin hizmet alanları ve yönetim kararlarında
sürdürülebilirlik uygulamalarının geliştirilmesidir.
Sürdürülebilir turizmin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Oktayer ve diğerleri, 2007).


Doğal, kültürel ve tarihi kaynakların topluma olan faydasının sürekliliğinin
korunması sağlanmalı.



Turistik bölgede turizm gelişiminin, sosyokültürel ve çevresel sorunlar
oluşturmayacak şekilde planlanması sağlanmalı.



Turistik bölgelerde çevre kalitesi geliştirilmeli sürdürülebilirliği sağlanmalı.



Destinasyondaki yüksek turizm doyumu, destinasyonun popülaritesinin devam
etmesi ve destinasyonun pazarlanması sağlanmalı.



Turizmden kazanılan faydanın toplumda geniş kesimlere dağıtılması
sağlanmalı.
Sürdürülebilir kalkınma politikalarının geliştirilmesi açışından sürdürülebilir

turizm kabul edilen bir kavram olmuştur. WTTC (Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi)
ve IFTO (Tur İşletmeleri Uluslararası Federasyonu) gibi uluslararası kuruluş ve
örgütler turizm çevre konularını ön plana çıkarmak üzere girişimlerde bulunmuşlardır.
UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), uluslararası oteller ve çevre girişimleri
ile işbirliği yapmış ve otellerin çevre performansını arttıracak yönergeler ortaya
koymuşlardır. Sürdürülebilir Turizmin geliştirilmesi için Gündem 21 ve Biyoçeşitlilik
Sözleşmesinin teşvik edici önlemlerini desteklemişlerdir. Dünya Turizm Örgütü 1993
yılında sürdürülebilir kalkınma konusunda yerel planlamacılar için bir kitapçık
yayınlamıştır (İzgi, 2007).
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Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir turizm için çok önemli girişimler
başlatılmıştır. Avrupa Komisyonu 1995 yılında birliğin turizm alanındaki rolü üzerine
Green Paper (Yeşil Bildiri) yayımlamıştır. 1995 ve 1996 yıllarında turizm ve çevre
için bir internet şebekesi olan Turizm ve Çevresel Seyahat Hakkında Bilginin
Depolanması Ağı (European Community Network for Environmental Travel and
Tourism / ECONETT) kurulmuştur (Kocapınar, 2009).
Birleşmiş Milletler de 2017 yılını “Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak
ilan etmiştir (Güneş, 2016b).
2.2.1. Sürdürülebilir Turizm İlkeleri
UNEP ve UNWTO tarafından, turizmin daha sürdürülebilir olması temasıyla
hazırlanmış kılavuz çalışmasında sürdürülebilir turizmin 12 amacı aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir (Güneş, 2016a).
1. Ekonomik Sürdürülebilirlik: Turizm destinasyonlarının ve işletmelerinin rekabet
gücünü arttırmak, hayatta kalmalarını sağlamak.
2. Yerele Katkı: Ev sahibi destinasyonda ekonomik refah sağlamak için yerel katılımı
arttırmak.
3. İstihdam Kalitesi: Turizm sektörü tarafından sağlanan yerel iş imkânlarının sayısını
arttırmak ve yaratılan iş imkânlarının kalitesini yükseltmek.
4. Sosyal Eşitlik: Turizm endüstrisinden elde edilen ekonomik ve sosyal faydalarının
topluma adil olarak dağıtılmasını sağlamak.
5. Ziyaretçi Memnuniyeti: Tüm ziyaretçilere hiç bir ayrımcılık yapmadan, tatmin
olacakları ve güven duyacakları bir deneyim yaşatmak.
6. Yerel Kontrol: Yerel toplumu, bölgedeki turizm planlaması, gelişimi ve karar verme
sürecine dâhil etmek.
7. Yerel Topluluğun Refahı: Yerel toplumun yaşam standartlarını koruyarak tesislere
ve kaynaklara erişim hakkını güçlendirmek.
8. Kültürel Zenginlik: Toplumların sahip olduğu tarihi miraslara, kendileri özgü
kültürlerine ve geleneklerine saygı göstermek ve korumak.
9. Fiziksel Bütünlük: Kırsal ve kentsel peyzajın fiziksel ve görsel anlamda korunarak
kalitesinin arttırılmasını sağlamak.
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10. Biyolojik Çeşitlilik: Doğal alan, yaban hayatı, habitatların üzerindeki oluşabilecek
zararları en aza indirerek korunmasını sağlamak.
11. Kaynak Verimliliği: Turizm işletmelerinin ve hizmetlerinin gelişiminde kullanılan
sınırsız ve yenilenemez olan kaynakların kullanımını minimuma indirmek.
12. Çevresel Kaynakların Korunması: Turizm işletmelerinden ve turistlerden
kaynaklanan hava, toprak ve su kirliliğini minimum düzeye indirmek.
Sürdürülebilir turizmin ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir turizmin alt amaçları da
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Akıncı ve Kasalak, 2016).


Kültürel, doğal ve tarihi değerleri oluşturan çevreyi ve toplumu korumak,



Kültürel, doğal ve tarihi değerleri turizme kazandırmak,



Turizmi çeşitlendirerek mevsimlere yayılmasını sağlamak,



Turizm gelirlerini arttırmak,



Ulaşım olanaklarını kolaylaştırmak,



Altyapı ve hizmet sorunlarını çözmek,



Turizm işgücünün niteliğini arttırmak,



Turizm yatırım olanaklarını geliştirmek.

2.2.2. Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi
Turizmin sürdürülebilirliği için arkeolojik, doğal ve kentsel alanların turizmin
olumsuz etkilerinden korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Turizmin
ve doğal çevrenin birbirleri ile olan bağımlılığı nedeniyle, turizm endüstrisinin
sürdürülebilirliğini sağlamak için dikkatli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi
gerekmektedir (Kocapınar, 2009).
Sürdürülebilir turizm ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda sürdürülebilir turizm
planlamasının ana hedefinin; ekonomik, sosyal, ekolojik ve çevresel uzlaşma
sağlanarak alana entegre edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sürdürülebilir turizm
hedeflerine ulaşmak için iyi bir pazarlama, sürdürülebilir turizm planlaması ve
yönetimi için uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir (Baran ve Sat, 2015).
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Bir destinasyonda sürdürülebilir turizm planı oluşturmak, bölgenin altyapı ve
üstyapı sisteminin oluşturulması, taşıma kapasitesinin hesaplanması, arz ve talebe göre
potansiyel turizm piyasasının tahmini ve destinasyonun pazarlanması aşamasına kadar
çok kapsamlı bir süreci gerektirmektedir (Can, 2008).
Sürdürülebilir turizmin planlama hedefleri olan ekonomik, sosyal ve çevresel
göstergeleri Tablo 2.3.’de verilmiştir.
Tablo 2.3. Sürdürülebilir Turizm Planlaması Göstergeleri
Otellerin Verimlilik Düzeyi
Yerel Toplumun ve Turistlerin Genel Hareketliliği ve
Ekonomik
İletişim Araçları
Göstergeler
Bölgeye Yapılan Yatırımlar
Ulaşım Faaliyetleri
İstihdamın Dağılımı
Nüfusun Artmasında Göçün Önemi
Tüm İlgi Grupları ve Paydaşların Fikirlerinin Alınması
Sürdürülebilir Gelişme Promosyonu İçin Olan
Organizasyonlarda Yerli Nüfusun ve Etnik Azınlığın Temsil
Edilmesi
İçilebilir Suya Erişim
Sosyal Göstergeler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Turizm Eğitimi Faaliyetleri
Turizm Örgütlerinin Faaliyetleri
Turist Sayısındaki Değişim
Üretilen Atıkların Hacmine Göre Katı Atıkların
İşlenmesi ve Depolanması
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Çevresel
Sit Alanlarının Değerlendirilmesi
Göstergeler
Çevre Sorunları
Kaynak: (Baran ve Sat, 2015).
Turizm hareketlerinden olumsuz etkilenen çevresel faktörler; biyolojik
çeşitlilik, hava kirlenmesi, gürültü, su kaynakları, enerji kullanımı, arazi kayıpları ve
çöp oluşumudur. Bu faktörlerin içinde turizm hareketlerinden en çok etkilenenlerden
biri biyolojik çeşitliliktir.

Arazi kullanımının plansız yapılması habitatların

parçalanması ile sonuçlanmakta ve birçok bitki ve hayvan popülasyonlarının
varlıklarını sürdürmeleri zorlaşmaktadır.
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Turizm faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkileri gibi olumlu etkileri de vardır.
Turizmin çevre üzerindeki olumlu etkileri; turizm deniz yaşamı, ulusal ve bölgesel
parkların geliştirilmesi ile yaban hayatının korunması, doğal alanların korunması,
arkeolojik ve tarihi mekânların korunması, mimarinin korunması, çevre bilincinin
geliştirilmesidir. Turizm bölgelerinde yolların, tesislerin, altyapı çalışmalarının ve
benzer tüm faaliyetlerin çevreye arazi kaybına yol açıp biyolojik çeşitliliğe zarar
verebilmektedir. Biyolojik çeşitliliği korumanın en iyi yolu, korunması gereken
alanların, tabiat anıtı, milli park, tabiat koruma alanı gibi korunan alan statüsüyle
koruma altına alınmasıdır (Aslan, 2015).
Korunan Alanlar: IUCN korunan alanı şu şekilde tanımlamıştır. “Biyolojik
çeşitliliğin, doğal ve doğalla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının
sağlanması amacıyla yasal ve diğer etkili yollarla yönetilen kara ya da deniz alanı”
(Güneş, 2008).
Tablo 2.4. IUCN Korunan Alan Kategorileri
IUCN Kategorisi
Kategori Ia
Tabiat Rezervi
Kategori Ib
Yaban Hayatı Alanı
Kategori II
Milli Park
Kategori III
Tabiat Anıtı
Kategori IV
Habitat/Tür Koruma alanı
Kategori V
Korunan Deniz/Kara
Peyzajı
Kategori VI
Kaynak Yönetimi Alanı
Kaynak: (Güneş, 2008).

Ana Yönetim Amacı
Bilimsel amaçlarla yönetilir
Yaban hayatının korunması amacıyla Yönetilir
Ekosistemi koruma ve rekreasyon amacıyla
yönetilir
Belirli doğal özellikleri koruma amacıyla yönetilir
Etkin yönetim müdahalesi yoluyla doğa koruma
amacıyla yönetilir
Deniz/kara peyzajını koruma ve rekreasyon
amacıyla yönetilir
Doğal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı
amacıyla yönetilir
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Sürdürülebilir Turizm ve Paydaşlar: Sürdürülebilir turizm anlayışının
geliştirilebilmesi için turizm bölgelerinde benimsenmesi gereken ilkelerin en önemlisi
turizm yatırımların; kültürel, tarihsel, doğal kaynakların ve yerel halkın korunarak
yapılması

gerekliliğidir.

İşletme

aşamasında

işletmelerin

ve

turistlerin

bilinçlendirilmesi, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve
uluslararası kuruluşların görevidir. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla doğal ve kültürel
kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için sürdürülebilir turizmin
tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve sürdürülebilir politikalar oluşturulurken
paydaşların sürece dâhil edilmesi gerekmektedir (TÜSİAD, 2012). Sürdürülebilir
turizmin gelişimi, turizm geliri sağlamak isteyen tüm paydaşların desteği ile oluşabilir
(Kozak, 2014).

Bir örgütün hedeflerini etkileyen ve hedeflerinden etkilenen birey ve gruplara
paydaş denmektedir. Turizm bölgesi bir bütün olarak ele alındığında paydaşları olması
gerekmektedir. Destinasyonu geliştirme eylemlerinin paydaşları aşağıda verilmiştir:
(Türkay, 2014).


Bölge ve İl Yönetimleri (Valilikler, Kaymakamlıklar gibi)



Yerel Yönetimler (Belediyeler, Muhtarlıklar)



Turizm İşletmeleri (Konaklama İşletmeleri, Yiyecek İçecek İşletmeleri)
Seyahat İşletmeleri, Rekreasyon ve Eğlence İşletmeleri



Destek İşletmeler (Kültür-Sanat Kurumları, Spor İşletmeleri, Alışveriş
İşletmeleri)



Ulaştırma İşletmeleri (Havayolu İşletmeleri, Karayolu İşletmeleri, Yat
İşletmeleri, Kruvaziyer İşletmeleri)



Eğitim Kurumları



Mesleki Birlikler ve Odalar



Sivil Toplum Örgütleri



Turizm Çalışanları



Yerel Halk



Turistler
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2.2.3. Türkiye’de Turizm Stratejileri ve Sürdürülebilir Turizm
Türkiye’de turizm sektörünün büyük bölümünü kitle turizmi oluşturmaktadır.
Sürdürülebilir turizme geçiş için alternatif turizm türleri ile beraber deniz turizminin
sürdürülebilir bir boyutta ulaştırılması gerekmektedir. Çevrenin ikinci planda kaldığı
bir gelişme modeli turizmi uzun vadede tehlikeye atmaktadır (TÜSİAD, 2012).
Türkiye’nin turizm stratejilerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını anlamak açısından
kalkınma planlarını incelemek yerinde olacaktır. Kalkınma planlarında 1963 yılından
1980’lere kadar kitle turizminin gelişmesine yönelik çalışmalarla ekonomik hedefler
ön planda tutulmuş, olumsuz çevre etkileri dikkate alınmamıştır. Yedinci ve sekizinci
kalkınma planlarında turizm ve çevre konusuna hassasiyetle yaklaşılmıştır.
Dokuzuncu planda çevre koruma ilkeleri benimsenmiştir. Sürdürülebilirliğin hâkim
olduğu üç planda doğal ve kültürel değerlerin korunması ve iyileştirme politikaları
oluşturulmuştur. Onuncu beş yıllık kalkınma planında sürdürülebilirlik amaç haline
dönüşmüştür (Can, 2008).
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967): Birinci beş yıllık kalkınma
planı kapsamında; tatil köyleri ve kamplarının kurulması, turizmle ilgili bazı deneme
projeleri, millî parklar kurulması, Balkanlar, Yunanistan, İtalya ve İsrail ile yurdumuz
arasında her çeşit ulaştırma imkânlarının artırılması, ‘’Hac yolu’’ adlı turistik yolun
tamamlanması gibi konulara değinilmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2017).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977): Turizm sektöründe yapılacak
yatırımın büyük bölümünün konaklama tesislerine ayrılacağı ve bu tesislerin, kitle
turizmine yönelerek ve turistik potansiyeli yüksek, belirli bölgelerde kurulacağı
belirtilmiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977): Birinci ve ikinci plan
dönemlerinde turizm ve dış seyahat gelirleri istenilen düzeye ulaşamamıştır. Birinci
Plan döneminde devlet tarafından yapımına başlanılan büyük kapasiteli otellerin
yatırımları tamamlanmış ve işletilmeye başlanmıştır. İkinci Plan döneminde
konaklama tesisleri yapımı daha çok, özel kesim tarafından ele alınmış ve bu girişim
teşvik tedbirleri ile desteklenmiştir.
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Üçüncü beş yıllık kalkınma planında; turizm faaliyetlerinin Türkiye'nin her tarafına
dağılmasının altyapı ve üstyapı bakımından bazı verimsiz yatırımlara sebep olacağı
saptanmış; bu nedenle yatırımların öncelik bölgelerinde yoğunlaştırılması ilkesi
benimsenmiştir. Uygulamada Akdeniz, Göreme, Uludağ, Güney Ege ve kısmen
Marmara bölgelerinde fiziksel planlama çalışmalarına girişilmiştir. Birinci ve ikinci
beş yıllık kalkınma planlarında turizm hizmetleri için yetiştirilen personel nicelik ve
nitelik bakımından yetersiz kaldığı gibi yetiştirilen elemanların tamamının da alanda
çalışmaları sağlanamamıştır. Planda; Turistik konaklama tesisleri içim resmi eğitim
görmüş personel istihdamı sağlamak, turizmin geliştiği alanlarda, arazi kullanımı ve
tesis altyapı ilişkilerini düzenlemek, otel ve rekreasyon tesislerinin düzensiz
gelişmesini önlemek amacıyla fiziksel planlama çalışmalarına devam etmek ve
kıyıların, turistik ve milli park niteliğindeki alanların toplum yararına kullanılmasını
ve korumasını sağlayacak mevzuat hazırlamak hedeflenmiştir (DPT, 2017).
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983): Dördüncü kalkınma
planında da kitle turizmi ön planda tutulmuştur. Bireysel turizmin de kitle turizmi ile
bir arada değerlendirileceği belirtilmiştir. Yılın belirli zamanlarına yığılma gösteren
turizm talebinin dengeli dağılımı için önemler alınacağı ve gerekli yatırımlar
yapılacağı belirtilmiştir. Tarihi ve doğal alanlar belirlenerek, korunması ve iç, dış
turizmde değerlendirilmesi çalışmaları hızlandırılarak uygulamaya geçirilecektir
(DPT, 2017).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989): Planda; kitle turizmine öncelik
verileceği ancak bireysel turizm de ihmal edilmeyeceği vurgulanmıştır. Çalışanların
en uygun şartlarda tatil yapmalarının sağlanacağı belirtilmiştir. Türkiye'nin doğal,
tarihi, kültürel varlıkları, kış, av ve su sporları, festival turizmi, sağlık turizmi, gençlik
turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyelinin, ekolojik dengeyi koruma ve
güzelleştirme ilkeleri doğrultusunda değerlendirileceği belirtilmiştir (DPT, 2017).
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994): Turizm altyapı ve üstyapısının
nitelik ve niceliğinin yükseltmesine ağırlık verilecektir. Tesislerde doluluk artırıcı ve
faaliyet mevsimini uzatıcı ve nitelik yükseltici önlemler alınacağı belirtilmiştir.
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Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilecek şekilde belirli
alanların korumaya alınarak turizme açılmasının teşvik edileceği belirtilmiştir.
Sektörde av, kış ve su sporları ile sağlık, termal, festival, gençlik, kongre, golf ve 3.
yaş turizmi cazip hale getirerek teşvik politikalarının geliştirileceği belirtilmiştir.
Sektörde hizmet verenlerin sayıca yeterli düzeye getirilmesi, bilgi ve becerilerinin
artırılması için eğitilecekleri belirtilmiştir (DPT, 2017).
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000): Planda; kültürel ve doğal
değerlerin zenginleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıyla yerel halkın ve turistlerin
turizmden beklentilerinin karşılanması amaçlanmıştır. Turizmin mevsimlik ve coğrafi
dağılımını iyileştirerek yeni alanlar yaratmak amacı ile dağ, yayla, karavan, golf, yat,
kış, kongre, eğlence, kruvaziyer turizmini geliştirme faaliyetlerine devam edileceği
belirtilmiştir. Yerli tur operatörlüğünün yaygınlaştırılması, pazarlama ve tanıtım
faaliyetlerinin geliştirilmesi için finansman oluşturularak özel sektöründe sektöre
katılım sağlayacağı belirtilmiştir (DPT, 2017).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005): Yedinci plan döneminde
konaklama yatırımları yavaşlatılmış, turizm hizmetlerinin niteliğinin korunması ve
iyileştirilmesine öncelik verilerek; altyapı, pazarlama ve yenileme yatırımları
özendirilmiştir. Sekizinci plan döneminde de sürdürülebilir kalkınma ilkesi
doğrultusunda yerel potansiyelin harekete geçirilerek, gelirin ve istihdamın artırılması
temel amaçtır. Yerel halkın gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için yerel değerleri
bulunan; turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık gibi alanlarda girişimcilerin
destekleneceği vurgulanmıştır. Turizmin yoğunlaştığı bölgelerde yerel halkın ve yerel
yönetimlerin turizm ile ilgili kararlara katılmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Turizm
amaçlı sportif faaliyetlerin arttırılması için gerekli altyapı ve tanıtım faaliyetlerine
önem verileceği, turizm eğitiminde mesleki belgelendirme sistemine geçilememiş
olmasının hizmet kalitesini etkilediğini ve turizm eğitimi kalitesinde standardizasyon
ile istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme
sisteminin getirileceği belirtilmiştir.
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Ormanları, biyolojik çeşitliliği, su ve yaban hayatını, kültürel ve estetik değerleri
korumak amacıyla, heyelan, toprak erozyonu ve çığ olgularını önlemek ve ekoturizmi
geliştirmek amacıyla, Tabiatı Koruma Alanları, Milli Park ve benzeri Korunan Alanlar
geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Turizm açısından önemli
bölgelerdeki ulaşım altyapısının, özellikle de havaalanlarının geliştirilmesi konusunun
önemi vurgulanmıştır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için gerekli yasal
ve kurumsal düzenlemeler yapılacağı ve bu bağlamda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6831
sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621
sayılı Kıyı Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve çevreyle ilgili
yönetmeliklerde gerekli düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir.
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013): Sektörle ilgili tüm
yatırımların doğal, kültürel, tarihi ve sosyal çevreyi koruyucu ve iyileştirici bir
yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterileceği vurgulanmıştır. Türkiye’nin
jeotermal kaynakları açısından rekabet üstünlüğü ön planda tutularak, fiyat ve hizmet
kalitesi gibi konularda sağlık turizminin destekleneceği belirtilmiştir. Turizm
sektörünün uzun vadede sağlıklı gelişimini sağlamak üzere ‘’Turizm Sektörü Ana
Planı’’

hazırlanacağı

belirtilmiştir.

Kültür

turizminin

geliştirilmesi

ve

yaygınlaştırılması konusunda otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel
örneklerin çoğaltılması destekleneceği vurgulanmıştır.
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018): Türkiye’nin 2014-2018
yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nda Türkiye turizmi için temel amaç; “Türkiye’nin turizmde nitelikli işgücü,
tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesi, daha üst gelir
grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerini çeşitlendirip iyileştirerek;
turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi artırarak sürdürülebilirlik ilkesi
çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelmesi” olarak belirtilmiştir
(DPT, 2017).

38

TÜSİAD 2012 yılında “Turizm Çalışma Grubu” tarafından bir rapor
yayınlamıştır.

Raporda Türkiye’de turizm planlaması, sektörde yaşanabilecek

güçlükler ve rekabet gücünün araştırıldığı raporda sürdürülebilir turizmin önemi
vurgulanmıştır. Raporda; Sürdürülebilirliğin sağlanması için planlamanın içine tüm
ilgi gruplarının ve yerel halkın sürece dâhil edilmesi, turizmin çeşitlendirilerek tüm
yıla yayılması, hizmet kalitesinin ön planda tutulması ve doğal, kültürel ve tarihi
kaynakların korunması ile alakalı eğitim verilerek bilinçlendirmenin sağlanması
gerekliliği konularına değinilmiştir (Güneş, 2016a).
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 içerisinde sıkça bahsedilen sürdürülebilirlik
ilkesi turizm sektörünün uzun vadeli büyüme hedefleri için merkez rol oynamaktadır.
2023 Turizm Stratejisinde sürdürülebilirlik anlayışının belirlenmesiyle kitle turizminin
yarattığı çevresel baskının kırılması, doğal kaynakların korunması, bölgesel
farklılıkların giderilmesi, turizmin yıl içine homojen bir şekilde dağıtılması
amaçlanmıştır. Turizm Eylem Planı 2007-2013 172 eylemden oluşan bir belgedir.
Eylem planlarında sürdürülebilirlik kelimesi geçmese de 172 eylemden 11 tanesi
sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumluluk göstermektedir. Bu eylemler turizmin
altyapısal sorunlarının giderilmesini, farklı turizm türlerinin desteklenmesini ve
hizmet kalitesinin arttırılmasını hedefleyen uygulamalardan oluşmaktadır.
Türkiye 2023 Turizm Stratejisi ve Eylem Planında sürdürülebilirlikle alakalı
maddeler aşağıda verilmiştir (TÜSİAD, 2012).


Marka kentlerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması,



Kıyı gerisinde kalan mevcut turizm alanlarında altyapı eksikliklerinin
giderilmesi,



Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında alanlarda altyapının geliştirilmesi,



Turizmle doğrudan bağlantılı konularda ‘’koruma-kullanma’’ dengesi
kapsamında yasal düzenlemeler yapılması,



Olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale edilmesinin sağlanması,
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Kültür kentleri; Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya,
Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon
illerinde kültür turizmini canlandırarak marka kültür kentlerinin oluşturulması,
Kentsel Markalaşma, sürdürülebilirlik olgusunun doğrudan eylem planları
içinde olduğu bir başlıktır. Kültürel mirasın restorasyonu ve mimari
düzenlemelerin tarihi dokuya uygun gerçekleştirilmesi ile kültür turizminin
canlandırılması hedeflenmektedir.



Liman atık sistemlerinin altyapılarının geliştirilmesi,



Kıyılardaki koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi,



Tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının yapılması,



Bilim ve doğa müzeleri kurulması sürdürülebilirlik hedeflerindendir.

2.2.4. Sürdürülebilir Turizm Örnekleri
Sürdürülebilir turizmin ulusal ve uluslararası örneklerinden bazılarına bu
kısımda yer verilmiştir.
AB (Avrupa Birliği) - BKAY Cyclades Deneme Projesi: AB - BKAY Cyclades
Deneme Projesi Cyclades Adalarında bütünleşik kıyı alanları yönetim programı başlığı
altında ifade edilir. Cyclades Yunanistan’ın güneydoğusunda bir adalar grubudur.
Projenin amaçlarından biri, turizmde sürdürülebilir kalkınmadır (Coastlearn, 2016).

Projenin hedefleri;


Turistik hizmetlerin ve ürünlerin kalitesini arttırmak.



Turizmin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ayrıntılarına erişilebilirliği
sağlamak.



Turizm yönetimi için yeniliklere açık ve en iyi uygulamalara öncelik
tanımak ve gelişimini sağlamak.



Turizm mevsiminin uzatılması çalışmalarını güçlendirmek.



Geleneksel faaliyetleri ve öncelikli olarak tarımı teşvik etmek.



Turizm yönetiminde yeni uygulamalar hakkında bilinci ve eğitimi arttırmak.



Turistik ürünleri yerel pazarla birleştirmek.

40

Gelecek Turizmde: UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes Grubu tarafından ortaklaşa yürütülen
‘’Gelecek Turizmde’’ projesinin amacı sürdürülebilir değerler yaratmak ve bu
değerleri geleceğe taşımaktır. Bu kapsamda 10 yıl, 10 şehir, 10 hikâye kitabı Mart
2017 itibari ile hayata geçmiştir. Gelecek Turizmde özel sektör ile kamu işbirliğinde
örnek bir çalışma olduğu gibi toplum temelli turizm uygulamalarının geliştirilmesi
için önemli rol oymaktadır. Proje Mardin, Şanlıurfa, Erzurum Çoruh Vadisi, Bursa
Misi Köyü, İzmir Seferihisar, Isparta Keçiborlu, Adana Saimbeyli, Malatya
Arslantepe, Karabük Safranbolu, Balıkesir Edremit’te gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında 20’den fazla ev pansiyonu kurulup, yatak kapasitesi arttırılmıştır.
Turizme hizmet eden birçok sivil toplum örgütü faaliyete geçerek, yürüyüş ve bisiklet
rotaları oluşturulmuş, kuş gözlemi, rafting, gastronomi gibi alanlarda festivaller
düzenlenerek turistlerin bölgeye ilgisi arttırılmıştır (Gelecek Turizmde, 2017).

Gelecek Turizmde Projesi Örnekler:
-Mardin’de turizm alanında kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla 43
kadına turizm eğitimi verildikten sonra İpekyolu Misafirevi açılmıştır. 22 yataklı
pansiyonda kadınlara istihdam sağlanmış olup yöre halkının kültürü turizm amaçlı
değerlendirilerek turizmin sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
-Bursa’nın 2000 yıllık Misi Köyü’nde 15 yıl öncesine kadar yerel halkın en
büyük geçim kaynağının ipekböcekçiliği olduğu belirtilmiştir. Bursa Misi projesiyle,
kaybolmaya yüz tutmuş bu tarihi zanaatın tekrar canlandırılarak turizme
kazandırılması amaçlanmıştır. Kadınların ürettikleri ürünlerin proje kapsamında
değerlendirilerek atölyelerde, mağazalarda çalışmak üzere 44 kadın turizm eğitimi
almıştır. Bugün tescilli bir Misi evi olan Koza Evi’nde yöreye özgü yemekler
misafirlere sunulurken, İpek Evi’nde de kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması
ve satışı gerçekleştirilmektedir.
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-Dünya’nın en eski tapınağı Göbeklitepe’de 12 bin yıl öncesine dayanan taş
işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılarak, turizm sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.
Altısı kadın toplam 21 kişi eğitim almıştır. Aynı zamanda bu kadınlar Türkiye’nin ilk
kadın taş işçileri olmuşlardır.
Şekil 2.3. Göbeklitepe’de Taş İşçiliği, 2017

Kaynak: (Gelecek Turizmde, 2017).
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-Lavanta Kokulu Köy projesiyle Türkiye’de lavanta üretiminin büyük
bölümünün yapıldığı Isparta’da kırsal turizmin canlandırılması hedeflenmiştir.
Şekil 2.4. Isparta Kuyucak Köyü Lavanta Kokulu Köy Projesi, 2017

Kaynak: (Gelecek Turizmde, 2017).
Proje kapsamında köydeki altyapı yenilenmiş, kadınların çalıştığı bir çadır
yapılmıştır. Gönüllü olan kadınlara altı ay boyunca kooperatifçilik, girişimcilik,
diksiyon, kırsal turizm etkinlikleri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, alan rehberliği
ve işletmede hijyen gibi konularda eğitimler verilmiştir.
Kadınların proje kapsamında Gel Bir Gün Misli ol projesini incelemek için Bursa’ya
ve Lavanta yetiştiriciliğinde dünyada ilk sıralarda gelen Provence Bölgesini
incelemek için Fransa’ya ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Köyde dört ev pansiyona dönüştürülmüştür. Kuyucak Köyü’nde fotoğraf çekim
rotaları oluşturulmuş, yürüyüş ve bisiklet rotaları çizilmiştir. Yapılan tanıtım
çalışmaları sonucunda köyü 45 günde 20 bin turist ziyaret etmiştir.
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BÖLÜM 3
ÖZEL İLGİ TURİZMİ
3.1. ÖZEL İLGİ TURİZMİ
Günümüz turizm anlayışı olan kitle turizminin (deniz, kum, güneş) genellikle
ekonomik hedefler doğrultusunda geliştiği sosyal ve çevresel değerlerle çok
bütünleşmediği

gözlenmektedir.

Kitle

turizmi

sürdürülebilirliğini

kaybetme

noktasındadır. Kitle turizminin toplam payı tamamen ortadan kalkmasa da özel ilgi
turizmine olan ilginin artması beklenmektedir. Dünya Turizm Örgütü ''Tourism 2020
Vision'' isimli raporunda, bazı turistlerin konfor ve lüks isterken bazılarının ise
maceraya olan ilgisinin artacağı, keşfedilmemiş yerleri keşfetmek isteyecekleri, yeni
turizm türlerine yönelecekleri ön görülmüştür (Köroğlu, 2007). Özel ilgi turizmi,
‘’özel ilgi gezisi’’, special interest travel, ‘’special interest tour’’ olarak da
adlandırılmaktadır. Özel ilgi turizmi kişilerin ilgileri doğrultusunda bir konu üzerine
yoğunlaşmış turizm şeklidir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008). Özel ilgi turizmi; arkeoloji,
tarım, kuş gözlemciliği, mimari, müzik, avcılık, tarih, edebiyat, dağcılık, festival,
sağlık, botanik, trekking, sanat, mutfak, spor, kış turları, doğal hayatı koruma, eko
turlar vb. şekilde gerçekleştirilebilir. İnsanların çok farklı özel ilgi alanları olması
dolayısı ile özel ilgi turizm çeşitlerinin sınırlarının çizilerek gruplandırılması zor bir
durumdur (Kurnaz ve diğerleri, 2013). Özel ilgi turistleri yeni deneyimler yaşamak ve
bu deneyimlerden en yüksek tatmini sağlayarak, seyahat ettikleri bölgenin kültürünü
tanımak isteyen, çevreye duyarlı olup fiyat duyarlılığı olmayan kişilerdir (Akıncı,
2016). Özel ilgi turizmini tercih eden turistlerin tatile ayırdıkları zamanı kullanma şekli
tamamen özel ilgilerine uygun olacak şekilde planlanır. Özel ilgi turisti tatile çıkmadan
önce ayrıntılı bilgi toplama eğilimindedir (Köroğlu, 2007).
Özel ilgi turistinin özellikleri;


Çoğunlukla orta ve üst düzey sosyo-ekonomik grubunda yer alırlar.



Fiyat duyarlılıkları genel turiste göre çok düşüktür.



Tecrübeli ve sofistiklerdir.



Bireysellikten hoşlanırlar.



Kitle turistine göre daha fazla harcama yaparlar.

44



Özel ilgilerini karşılamak için beklentileri yüksektir.



Yaş dağılımları özel ilgilere göre değişir.



Özel ilgi turizmini iki niş pazarı vardır. Doğaya dayalı turizm türleri eko
turizm, diğeri ise tarihsel ve kültürel turizmdir (Köroğlu ve diğerleri, 2012).
Hall ve Weiler (1992) özel ilgi turizmi kapsamına girecek aktiviteler ile alakalı

motivasyonları, bu aktivitelerin gerçekleşebileceği ortamlar bakımından üç grupta
sınıflamışlardır. Bunlar kentsel, kırsal ve doğal ortam motivasyonlarıdır. Tablo 3.1.’de
özel ilgi aktivite motivasyonları verilmiştir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).
Tablo 3.1. Özel İlgi Aktiviteleriyle İlgili Motivasyonlar
Müzeler
Sanat Galerileri
Kentsel
Kültürel Miras
Sanat
Gösterileri
Festivaller
Kültürel- Etnik Seyahat

Keşif, yenilik, otantiklik, eğitim, teklik,
farklılık
Güzellik, duygu, teklik, otantiklik, keşif,
eğitim, seçkinlik
Çevre, atmosfer, keşif, gerçeğin farkına
varma
ve Otantiklik, kaçış, duygu

Otantiklik, sosyal temas, eğitim, yenilik,
teklik
Spor Turizmi
Fiziksel sağlık geliştirme, gösteri, sosyal
temas
Kültürel- Etnik Seyahat
Otantiklik, sosyal temas, eğitim, yenilik,
teklik
Sanat
Gösterileri
ve Otantiklik, kaçış, duygu
Kırsal
Festivaller
Kültürel Miras
Çevre, atmosfer, keşif, gerçeğin farkına
varma
Macera Seyahatleri
Risk arama, keşif, doğayla temas, sosyal
temas
Sağlık Turizmi
Fiziksel sağlık geliştirme, sosyal temas
Spor Turizmi
Fiziksel sağlık geliştirme, sosyal temas
Tarım ve Çiftlik Turizmi
Kırsal çevre ve doğa ile temas
Doğaya Dayalı Turizm
Keşif, bilgi bilimsel merak, eğitim
Doğal
doğayla temas
Macera Seyahatleri
Risk arama, kendi kendine keşif, doğayla
temas.
Kaynak: (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).

45

Özel ilgi turizmi konusunda çok farklı kaynaklarda içinde su altı dalış turizmi,
etnik turizm, dark turizm, kamp ve karavan turizmi, bisiklet turizmi, kış kayak turizmi,
alışveriş turizmi, golf turizmi, kumar turizmi, macera turizmi, kongre turizmi, seks
turizmi, şarap turizmi, yat turizmi, botanik turizmi gençlik turizmi, üçüncü yaş turizmi
gibi türlerinin de yer aldığı değişik turizm türlerine yer verilmektedir. Ancak tezde bu
başlık altında, alanda uygulanabilecek özel ilgi turizmi türleri detaylandırılarak
aktarılmıştır.
3.1.1. Kültüre Dayalı Özel İlgi Turizmi Türleri
Kültür kişileri seyahat etmeye iten faktörleri anlatan itme çekme modelinde
çekme faktörleri arasındadır. Tarih boyunca değişik kültürleri tanıma isteği insanları
seyahate yöneltmiştir. Kültür, farklı anlamları olan, içeriği oldukça kapsamlı ve sürekli
değişen bir olgudur. Kültür, turizmi yaratır ve turistler ziyaret ettikleri kültürleri
etkiler. Kültür turizminin amaçları, kültürel değerleri korumak, canlandırmak ve
devamını sağlamaktır. Bu nedenle kültüre dayalı türler giderek önem kazanmaktadır.
Kültüre dayalı türler bu bölümde özetlenmiştir.
3.1.1.1. Kültür Turizmi
Kültür kelimesi Latincede Cultura veya Colere kelimeleri kaynaklıdır. Cultura
kelimesi Klasik anlamda yetiştirip bakmak anlamına gelir. Tarımsal terim olarak ise
ekip, biçmek, ürün yetiştirmek için kullanılmıştır. 1750 yılından sonra Almanya’da ki
gelişmeler ile beraber yaşam tarzı anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Gustaw
Klemn’in yazdığı İnsanlığın Genel Kültür Tarihi kitabında kültür kelimesine
insanların yetenekleri, gelenek görenekleri, sanatları ile net bir anlam kazandırmıştır
(Uygur ve Baykan, 2007). Kültür, bir topluma ait olan tarih, bilim, eğitim, sanat,
felsefe, turizm, ekonomi, ahlak, spor, sanayi, sağlık, hukuk, teknik vb. maddi ve
manevi değerlerin tümüdür (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008). Tarihi yapıları, eski sanat
eserlerini, eski medeniyetlere ait kalıntıları, bölgelerin ilginç folklorik yapısını ve el
sanatlarını, beşeri ve doğal faktörlerin oluşturduğu yerleşim yerlerini, farklı tarım
ürünlerini ve bu ürünleri işleme yöntemlerini görmek ve araştırmak için yapılan
seyahatlere kültür turizmi denir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).
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İlk çağlardan bu zamana kadar insanlar savaş, ticaret, göç, ilgi, sağlık, din ve
başka kültürleri tanıma isteği gibi sebeplerle seyahat etmişlerdir (Özdamar, 2011).
Seyahat kavramı Avrupa’da 17 yy. da zengin insanlara yönelik bir durum olarak ifade
edilmektedir. Sanayi devrimini sonucu ekonomik gücün artmasıyla orta sınıfın turizm
aktivitelerine katılması mümkün kılınmıştır. İlk toplu seyahat 1841 yılında 750 kişilik
bir grupla Thomas Cook tarafından gerçekleştirilmiştir. Thomas Cook İlk tur operatörü
olarak tarihte yerini almıştır (Şahiner, 2012).
Tablo 3.2. Kültür Turizminin Temelleri
Sanatsal,
tarihi yerler ve
sit alanları

Kültürel ilgiye
yönelik insan
faaliyetleri

Ekonomik
Etkinlikler

Anıtlar; şehrin sembolleri, katedraller, kiliseler, külliyeler,
camiler, saray-meydan- çeşme gibi
kamusal alanlar
Müzeler; kültürel ve tarihi eserlerin sergilendiği müzeler ve
sanat galerileri
Kültürel Sergiler; yılın değişik dönemlerinde farklı yerlerde
tekrarlanabilen sergiler
Dünya Kültür Mirasları; Efes vb. gibi
Popüler ve dini kutlamalar; Faşingler veya Ganj nehrinde
yıkanmak vb.
Müzik, sinema, tiyatro, dans; Rock ve Coke Festivali, Cannes
Sinema Festivali, Flâmenko gibi
El sanatları ve popüler mimari; kilim, halı dokumacılığı,
lületaşı veya Harran evleri gibi
Geleneksel mutfak; Türk mutfağı, Antep mutfağı, Uzakdoğu
mutfağı gibi
Kültürel Rotalar; İpek yolu vb.
Endüstri ve Madencilik mirası; eski fabrikalar, limanlar
(Edinburgh Limanı gibi) veya maden ocakları (Wieliczka Tuz
maden ocağı vb.)
Geleneksel üretim yöntemleri; çiftlik, tarım ve kaybolmaya
yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlanması

Münih Oto Fuarı, İzmir Fuarı
Milli parklar (Spil Dağı Milli Parkı, Atatürk Orman Çiftliği,
Temalı parklar (Miniatürk, Disneyland vb.), Arkeolojik alanlar
Kaynak: (Kozak ve Bahçe, 2009).
Ticari Fuarlar
Doğal Parklar
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3.1.1.2. İnanç Turizmi
Kişilerin dini gereksinimlerini gerçekleştirmek için kutsal mekânlara yaptıkları
ziyaretlerin turizm olgusu içerisinde gerçekleşmesine inanç turizmi denir (Şahiner,
2012). İnanç Turizmi; kişilerin mensup olduğu dinlerce kutsal sayılan bölgeleri ziyaret
etmek, hac ibadetini gerçekleştirmek, dinsel törenlere toplantılara katılmak ve kutsal
tapınakları görmek için yapılan seyahatlerdir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008 ). İnanç
Turizmi aktif ve pasif olacak şekilde sınıflandırılabilir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).
Aktif İnanç Turizmi: Bir ülke vatandaşlarının dini inançlarını gerçekleştirmek
amacıyla farklı ülkelere yaptıkları ziyaretlerin turizm olgusu içinde gerçekleşmesi
sonucu oluşan ilişkilerin tümü, ziyaret edilen ülke bakımından aktif inanç turizmidir.
Pasif İnanç Turizmi: Bir ülke vatandaşlarının dini inançlarını gerçekleştirmek
amacıyla farklı ülkelere yaptıkları ziyaretlerin turizm olgusu içinde gerçekleşmesi
sonucu oluşan ilişkilerin tümü, ziyaretçi vatandaşların ülkesi açısından pasif inanç
turizmidir.
İnanç Turizminin Özellikleri; İnanç Turizmi çoğunlukla 3 şekilde yapılır (Kızılkaya,
2013).


Kutsal yerlere bireysel ya da grup olarak yapılan hac ziyaretleri.



Dini olayların belirgin tarihlerinde ya da yıl dönümlerinde yapılan toplantı
seyahatleri.



Dini önem taşıyan mekânların turistik bir seyahatte ziyaret amaçlı seyahatler.

Manevi bir amaç olan inanç turizminde dince zorunlu olan yolculuklarda bazı hedefler
vardır ve en az birine ulaşmak gerekmektedir (Kızılkaya, 2013).


Hac ibadetini yerine getirmek.



Dinin mensuplarının kutsal olan olayları anması ve kutlaması.



Dini toplantılar düzenlemek ve katılmak.
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İnsanlar günahlarını temizlemek, şükranlarını iletmek ve dileklerini bildirmek
amacıyla ilahi bir yardım ihtiyacı duyarlar ve bu ihtiyaçlarını gidermek için
kutsal yerlere ziyarette bulunurlar.



Maneviyat yönünden üstün bir konum sağlamak amacıyla dini yolculuklara
çıkmak.



Kendi dininin mensuplarıyla bağlantı kurmak ve toplantı amacıyla seyahate
çıkmak.



Gerçeği yaymak.

3.1.1.3. Gastronomi Turizmi
Gastronomi kelimesi gaster (mide) ve nomas (yasa) anlamına gelen
Yunancadan türemiştir. Bu terim ilk kez Antik Yunan'da kullanılmıştır. Sicilyalı
Archestratus'un 4. yy. da yazdığı Akdeniz şarap ve yemek konularını ele aldığı
kitabında Gastronomi'de yerini almıştır. Literatürde Joseph Bercholux'un 1801'de
yazdığı Gastronomie ou L'Homme des Champs a Table ( Gastronomi ya da Tarladan
Sofraya İnsan) kitabıyla kullanılmaya başlamıştır (Güzel ve Ünver, 2015).
Fransız Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) yılları arasında çalışmalar
yapmıştır. 1825’te La Physiologie du gout” (Tat Fizyolojisi) isimli eseri
yayımlanmıştır (Bako, 2016).
Gastronomi bir ülkenin, bir şehrin veya bir bölgenin özgün yemeklerini, bu
yemeklerin pişirilme tekniklerini ve mutfak kültürünü tanımlar. Mutfak Kültürü
İngilizcede gastronomi kelimesinin eşanlamlısı culinary kelimesi olarak yerini almıştır
(Yarış, 2014). Gastronomi; kültürün, alışkanlıkların, tarihi bilgilerin, emek ve
yeteneklerin birleştirilerek damak tadına ve yemek zevkine göre en uygun şekilde bir
araya toplanmasıdır (Aksoy ve Sezgi, 2015).
Gastronomi iki bölümde incelenebilir; (Uyar ve Zengin, 2015).
Gastronomi Üretim Boyutu: Yemeğin iyi pişirilmesi, iyi sunulması ve yemeğe
uygun masa hazırlanması sanatı ve bilimi, iyi yemeğin yenmesi ile ilgili faaliyetler ve
bilgi birikimi, yemeğin pişirilmesi, hazırlanması ve aşçılık prensipleri uygulamaları.
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Gastronomi Tüketim Boyutu: İyi yemekleri ve içecekleri beğenme, iyi yemek
yeme ile ilgili tutkulu olma, lezzeti yüksek ve lüks yiyeceklere tutkulu olma,
Üretim ve Tüketim Boyutu ile Gastronomi: En uygun yöntemle hazırlanıp,
pişirilip, servis süreci, en uygun araç gereç kullanarak yemeğin sunulması ve yenilmesi
sanatı, menüdeki yiyeceklerin talep miktarı, belirlenmiş bölgelerin mutfak kültürlerini
kapsayan; iyi yemek yeme sanatı ve bilimi,
Gastronomi Turizmi: Yöreye özgü veya kendine özgü bir yemek türünü
denemek veya üretim aşamasını görmek, restoranları ziyaret etmek, yemek
festivallerine katılmaktır. Meşhur bir şefin elinden yemeği tatmak da bu kapsamdadır
(Yüncü, 2009). UNWTO “Gastronomi turizmini”

eğlenmek için yiyecek ve

içeceklerle alakalı tüm rekreasyonel aktiviteler olarak tanımlamıştır. Bu aktiviteler;
pazarlar, yiyecek içecek festivalleri, yiyecek üretim yerlerine yapılan seyahatler,
yöresel yiyecekleri deneyimle ve gıda fuarlarıdır (Güzel ve Ünver, 2015). Literatürde
‘’Gastro Tourism ’’, ‘’Gurme Tourism’’ , ‘’Wine Turizm’’ , ‘’Culinary Tourism’’ ,
Gastronomy Tourism’’ , Food Tourism gibi farklı terimlerde de kullanılır. Gastronomi
Turizmi 1998 yılında ilk kez ''Culinary Tourism'' ismiyle turizm faaliyeti içinde
bulunan kişilerin değişik yemekleri tatması olarak tanımlanmıştır (Yarış, 2014).
Gastronomi, turizm alanının önemli bir parçası ve özel durumlarda turistlerin seyahat
motivasyonu olabilmektedir (Yüncü, 2009). Gastronomik deneyim, turistlerin yeme
içme ihtiyacının sonucunda oluşan memnuniyeti ile ortaya çıkmıştır. Gastro imaj
destinasyonların pazarlanması ve destinasyonun sürdürülebilirliğini koruması için
önemli bir potansiyeldir (Zengin ve diğerleri, 2014). Tarım, turizm, kültür gastronomi
turizminin kökenleridir. Bu kökenler destinasyonun pazarlanmasında avantaj
sağlamaktadır (Birdir ve Akgöl, 2015). (Shenoy, 2005) Gastronomi turizmi ile
ilgilenen seyahat acentalarının web sitelerinde gastronomi turlarını 3 sınıfta
olabileceğini belirtmiştir. Mutfak sanatı kursları, tatmak için gidilen seyahatler (yerel
yemekleri ünlü restoranlarda ünlü şeflerle deneyimlemek), sadece bir ürünle ilgili
turlar çikolata severler turları, şarap turları gibi. Gastronomi ile beraber gastronom,
degüstatör, gurme, moleküler gastronomi gibi yeni terimler ortaya çıkmıştır (Aydın,
2015).
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Gastronom: Bir anlamı yemek pişirme ustası olan gastronomun diğer anlamı
ise damak zevki ve yemek meraklı olan, iyi bir yemeği anlayan, mutfak sanatları
konusunda uzman ve bu alanda eğitimli kişidir (Uyar ve Zengin, 2015).
Gastro Turist: Farklı yemek kültüründe değişik deneyimler yaşamak için
seyahat eden kişi olarak tanımlanmaktadır (Aksoy ve Sezgi, 2015).
Degüstatör: Çoğunlukla içeceklerin bazı durumlarda da yiyeceklerin tadımı
konusunda uzman tat, koku, renk, kalite açısından değerlendirme yapan tadım uzmanı
kişidir (Uyar ve Zengin, 2015).
Gurme: Damak tadına sahip, tadım ustası, lezzeti keşfetmiş kişi demektir
(Uyar ve Zengin, 2015).
Moleküler Gastronomi: Yemeğin fiziği ve kimyasını farklılaştırarak yiyeceği
dönüştüren yemek biliminin bir dalıdır. Yeni yiyecekler hazırlayarak mevcut durumu
geliştirmek, iyileştirmek amacı taşır (Yılmaz ve Bilici, 2013).

Gastronomi Turizminin Destinasyona Etkileri WFTA (World Food Travel
Association) (Yarış, 2014).
*Ziyaretçi sayısının artması
*Satışların artması ( oda, uçak bileti, yemek, araç kiralama)
*Reklamın artması
*Vergi gelirlerinin artması
*Rekabet avantajı
*Toplumun turizm alanındaki bilincinin artması
*Yerel gıdaların kaynakları konusunda farkındalığının artması ve halkının gurur
duyması.
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Everett ve Aitchison (2008) gastronomi turizminin destinasyona ekonomik,
sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olarak üç ana etki oluşturduğunu ve gastronomi
turizminin turizm araştırmalarına dâhil olması gerekliliğini savunmuştur. Kivela ve
Crotts (2005)’a göre gastronomi turizmi, ekonomik gelir anlamında sadık müşteriler
yaratan bir sektör olması sebebi ile destinasyon pazarlamasında güçlü bir araçtır
(Yarış, 2014).

3.1.1.4. Etkinlik Turizmi
Bir etkinliğe katılmak için turizm faaliyetinde bulunan ve ya seyahat ettiği
destinasyonda etkinliğe katılan pazarı ifade eder.
3.1.1.5. İpek Yolu Turizmi
Anadolu, coğrafi konumu sebebiyle eski çağlardan günümüze doğu ile batı
arasında köprü işlevi görmüş ve ipek yolunun en önemli noktalarından biri olmuştur.
3.1.2. Doğaya Dayalı Özel İlgi Turizmi
Doğaya dayalı turizm; kırsal turizm, eko turizm, doğa turizmi, yeşil turizm gibi
isimlerle anılmakta ve doğayı seven, doğaya yönelik çalışmalar yapan, yaban hattan
etkilenen ve yaban hayatı koruyan bozulmamış alanlara seyahatleri içeren bir turizm
türü olarak tanımlanmaktadır. Doğaya dayalı turizm koruma altına alınan alanlar, milli
parklar, yaban hayatı gibi doğal alanları temsil ettiği düşünülen alanlarda yapılan
etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Köroğlu ve diğerleri, 2012).

3.1.2.1. Ekoturizm
Hector Ceballos-Lascurain tarafından ortaya çıkmış bir kavramdır (Shafeei,
2012). Ekoturizmin en dikkat çeken tanımı WWF tarafından yapılan tanımdır. Bu
tanımda eko turizm; vahşi doğaya ve çevresine en az etkide bulunan yerel halka
ekonomik fayda sağlayan turizm türüdür şeklinde tanımlanmıştır (Çakmak, 2015).
1983 yılında ekoturizm kültür ve çevre değerlerinin sürdürülebilirliğini koruyan, yerel
halka kazanç sağlayan turizm olmasının yanında ağırlıklı olarak doğada
gerçekleştirilen turizm türlerini kapsar.
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TIES (Uluslararası Ekoturizm Toplumu) ekoturizmi ‘’çevreyi koruyan ve yerel
halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahat’’ olarak tanımıştır
(Doğan, 2012).
TIES 2015 yılında ekoturizmin tanımını şu şekilde

güncellemiştir.

‘’Ekoturizm, doğal alanlara çevre koruma ve yerel halkın refahına katkı sağlama
amacıyla yapılan sorumlu bir seyahat olup; yorumlama ve eğitim içermektedir”. Bu
yeni tanımda, turizm personeline ve ziyaretçilerin eğitimine olan önemi vurgulamıştır
(Güneş, 2016b).
IUCN ise ekoturizmi ‘’ eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak
korumayı destekleyen düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda
sağlayan, doğal alanlara karşı çevresel açıdan sorumluluk taşıyan seyahat ve
ziyarettir ’’ diye tanımlar (Doğan, 2012).
Ekoturizm gerçekleşmesi için temel konular; doğada gerçekleşmesi,
biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik katkıları olması, yerel halkın ekonomik refahını
desteklemesi, yenilenemez kaynakların minimum düzeyde kullanılması, aktivitelerin
çevreye olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi için turistlerin ve yerel halkın
sorumluluğunda düzenlenmesidir (Çakmak, 2015). Bu konularda da bahsedildiği gibi
ekoturizm içinde sürdürülebilir turizm yönetimini barındırmaktadır.

3.1.2.2. Termal Turizm
Doğal şekillerde yer üstüne çıkan, faydalı mineraller içeren, belirli sıcaklığa
sahip, şifalı suların, buharların ve çamurların bulunduğu bölgelere yapılan turizm
türüdür (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Termomineral su banyosu, içme, çamur
banyosu gibi çeşitli şekillerdeki yöntemlerin yanında fizik tedavi, egzersiz, iklim kürü,
rehabilitasyon, psikoterapi, diyet gibi destekleyici tedavilerinin birleştirilmesi ile
yapılan kür uygulamalarının yanı sıra termal suların rekreasyon amaçlı kullanımı ile
ortaya çıkan turizm türüdür (Anonim, 2016a). Termal Turizmin faydaları; 12 ay turizm
imkânı, tesislerin doluluk oranının yüksek olması, yüksek istihdam yaratması, diğer
turizm türleri ile entegrasyonun kolay olup, bölgesel dengeli turizmin gelişimini
sağlaması, kârlı rekabet gücüne sahip yatırımlar olması, insanların sağlığını
iyileştirmenin yanı sıra eğlenme ve dinlenme imkânlarının bulunmasıdır.
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3.1.2.3. Hava Sporları Turizmi
Hava sporları; uçmaya dayalı yamaç paraşütü, planör, balon, delta kanat gibi
araçlar yardımıyla yapılan sporlardır. Bir ülkede hava sporlarının gerçekleşmesi için o
ülkenin coğrafi yapısının uygun olması gerekir (Çakmak, 2015). Türkiye engebeli
yapısı ve coğrafi güzellikleriyle hava sporlarına elverişli bir ülkedir. Yamaç paraşütü
ülkemizde 1990 yılının başlarında Fethiye Ölüdeniz’ de ki Babadağ’ın yabancı pilotlar
tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır. Türkiye’de yamaç paraşütü, planör, yelken
kanat, paraşüt balon gibi hava sporları yapılmaktadır.
Yamaç paraşütünün yoğunlukla yapıldığı bölgeler, Ölüdeniz (Babadağ), Isparta
(Eğirdir), Denizli (Pamukkale), Ankara (Gölbaşı) Bolu (Abant), Antalya (Aksu),
Kayseri, Eskişehir (İnönü)’dür (Anonim, 2016b).

3.1.2.4. Yayla Turizmi
Hayvanların otladığı yüksek yerlere yayla veya yaylak denmektedir. Kışlak
kelimesinin karşılığı olan yaylak kelimesi yazın yaşanılan yer anlamındadır. Yayla
kelimesi yaz anlamına gelen yay kelimesinden gelmektedir. Yayla turizmi yaylalarda
yapılan turistik faaliyetleri içermektedir. Yayla kültürü, yayla şenlikleri, yayla
yaşamını bilmeyen ya da yaylada yaşamayan kişilerin ilgisini çekmiş ve bu yaşam
tarzına katılmalarını sağlamıştır. İnsanların bu merakı yayla turizmi kavramını ortaya
çıkarmıştır. Türkiye’de yayla turizmine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987
yılında Rize- Çamlıhemşin- Ayder yaylasını turizm merkezi olarak ilan ettiğini
görmekteyiz (Oral, 2010).
3.1.2.5. Mağara Turizmi
Genellikle yer altı sularının kireç taşı gibi kayaları eritmesiyle volkanik ya da
karstik alanlarda tüf denilen yapının işlenmesiyle oluşmuş yer altı oyuklarına mağara
denilmektedir. Mağaralar ülkemizde turizm çeşitliliği açısından önemli yer
tutmaktadırlar (Çakmak, 2015).
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3.1.2.6. Av Turizmi
Av

turizmi

kimi

kaynaklarda

özel

ilgili

turizmi

içerisinde

değerlendirilmektedir. Ancak bu konuda özellikle geri kalmış veya Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin çok dikkatle hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü av
turizminin kontrollü bir şekilde yapılmaması yaban yaşamına ilişkin önemli kaynak
değerlerinin kaybı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu konunun çok dikkatle
ele alınması gerekmektedir. Çünkü sürdürülebilir turizmin kaynak değerlerinin
korunması öncelikli turizm gelişimidir.
3.1.2.7. Akarsu Sporları Turizmi
Turistlerin akarsularda gerçekleştirdikleri sportif faaliyetleri içeren turizm
türüdür. Akarsu turizmi rafting, bot gezileri, kano ve akarsu kayağı gibi spor türlerini
çağrıştırmaktadır (Çakmak, 2015).
3.1.2.8. Kuş Gözlemciliği
Kuş gözlemciliği “kuşları yaşam alanlarında gözlemleme ve tanımlama
faaliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır. Kuş gözlemciliği, doğayı tahrip etmeyen en
yaygın açık hava faaliyetli olarak bilinmektedir.

1970’li yıllardan itibaren kuş

gözlemcilerinin sayısı oldukça artış göstermiştir (Çakıcı ve Harman, 2006).
3.1.2.9. Su Altı Dalış Turizmi
Su altının fauna, flora, arkeolojik ve kültür varlıklarını görmek, fotoğraflamak
için gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım amacıyla yapılan dalışlar ile konaklama ve
ulaşım hizmetlerini de içeren bir turizm çeşididir (Yaşar, 2011).
3.1.2.10. Agro (Çiftlik) Turizm
Turistlerin tarımsal aktivitelere katılarak çiftlik hayatı yaşamalarına dayalı
turizm çeşididir. Tarım ile turizmi birleştiren, doğanın ve çevrenin korunmasını
sağlayan, yerel halka iş imkânı ve gelir yaratan bir turizm türü olarak
tanımlanmaktadır. Agro turizm köy halkının kendi içinde örgütlendiği, yerel yaşam
tarzı ve yerel yiyeceklerin ön planda tutulduğu turizm olgusudur (Shafeei, 2012).
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Tarım turizmi, sadece tarım faaliyetlerine katılmak değil, yerel kültürü keşfetmek,
tarımsal biyolojik çeşitliliğin tadını çıkarmak, tarım uygulamalarını gözlemek olarak
da ifade edilebilir (Catalino ve Lizardo, 2004). Sürdürülebilir turizm yönetimine önem
veren turizm türlerinden biridir.
3.1.2.11. Dağcılık Turizmi
Dünyadaki dağlık bölgelere yapılan dağ yürüyüşü kaya ve buz tırmanışını
kapsayan macera turizmi olarak tanımlanmaktadır.

İlk olarak Alp dağlarında

yapılmaya başlanması sebebi ile Avrupalılar tarafından ‘’Alpinizim’’ olarak ifade
edilmektedir.

UIAA (Uluslararası Dağcılık Federasyonları Birliği) dağcılığı;

“dağların zirvesine ve/veya tanımlanmış bir noktasına tırmanarak ulaşılması”
şeklinde tanımlamaktadır (Çakıcı ve diğerleri, 2014).
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BÖLÜM 4
DOĞAL-KÜLTÜREL MİRAS VE COĞRAFİ İŞARETLER
4.1. DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI
Miras: Nesilden nesile aktarılan özel bir değere sahip kültürel ve doğal
unsurlardan oluşur. Miras olarak nitelendirilen değerler; müze, anıt, saray, savaş
alanları, jeolojik park, milli park ve yöresel yemekler gibi çok farklı değerler olabilir
(Kozak, 2014).
Doğal Miras: Evrensel değerlere sahip; doğal anıtlar, biyolojik, fiziksel,
fizyografik fiziksel oluşumlar, tehlike altındaki cinslerin bulunduğu alanlar, SİT
alanları doğal miras kapsamına girmektedir. Doğal Miras; orman, doğal park, su altı
koruma alanları, mağara, ada, sahil, fosil kayalıkları, şelale, volkan, dağ, doğal ve
vahşi yaşam alanlarıdır (Kozak, 2014).
Kültürel Miras: Bir toplumun bugünü ve geçmişi arasında bağ kuran, yerel ve
evrensel değere sahip olan her türlü somut ve somut olmayan varlıklardır (Akkuş,
2015).
4.1.1. UNESCO Dünya Miras Alanları
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Birleşmiş Milletlerin bir
kurumu olan UNESCO Türkiye’nin de yer aldığı 44 ülke katılımıyla 1945 yılında
Londra’da kabul edilmiştir. Türkiye’de 4895 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Merkezi
Paris’tedir. Üye ülke sayısı 195’tir. UNESCO’nun ülkemizde tek temsilcisi olan
UNESCO Milli Komitesi UNESCO kuruluşunun 7. maddesi ile 25.08.1949 tarihinde
faaliyete geçmiştir (UNESCO, 2016a). Evrensel değerleri olan tüm insanlığın ortak
mirası olarak gösterilen doğal ve kültürel varlıkların tanıtılarak bu mirası koruyacak
bilinci oluşturmak ve bazı nedenlerden hasar gören veya yok olan kültürel ve doğal
mirasın yaşatılması için işbirliği yapmak amacıyla 17 Ekim-21 Kasım 1972
tarihlerinde Paris şehrinde toplanan UNESCO’nun 17. Genel Konferansında ‘’Dünya
Kültürel Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’’ kabul edilmiştir. 2658 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunuyla katılmamız uygun görünen sözleşme
23.05.1982 tarihinde 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştır.
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Uluslararası öneme sahip ve korunmaya değer doğal ve kültürel varlıklara, anıtlara
‘’Dünya Mirası’’ statüsü verilmektedir. Sözleşmeyi onaylayan ülkeler UNESCO
başvurusu ile başlayan ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ve IUCN
(Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) uzmanlarının bu
başvuruları değerlendirmesiyle sonuçlanan bir süreçten sonra aday gösterilen varlıklar
bu statüyü almaya hak kazanırlar (Anonim, 2017a).
4.1.2. UNESCO Dünya Mirasları Listesi Türkiye
2017 yılı itibari ile UNESCO 16 kültürel varlığımız bulunmaktadır. Bunların
14 tanesi kültürel, 2 tanesi de karma (doğal ve kültürel) varlıklardır (Anonim, 2017a).
Bunun yanı sıra henüz onaylanmamış geçici listede de 2017 yılı itibariyle toplam 72
adet varlığımız bulunmaktadır (UNESCO, 2017a).

Kültürel ve Doğal Miras Listesi:
İstanbul'un Tarihi Alanları (1985)
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) (1985)
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) (1985)
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) (1986)
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) (1987)
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) (1988)
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) (1988)
Safranbolu Şehri (Karabük) (1994)
Troya Antik Kenti (Çanakkale) (1998)
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011)
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) (2014)
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) (2014)
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
Efes (2015)
Ani Arkeolojik Alanı (2016)
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Şekil 4.1. Kars Ani Harabeleri, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).

Kültürel ve Doğal Türkiye Geçici Miras Listesi: UNESCO geçici miras
listesinde olan 72 adet varlığımız Ek II’ de verilmiştir.
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası: UNESCO, Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini 17 Ekim 2003 tarihinde yaptığı 32. Genel
Konferansı’nda kabul etmiştir. Sözleşmenin ikinci maddesinde Somut Olmayan
Kültürel Miras şu şekilde tanımlanmıştır; Grupların, toplulukların, bazı durumlarda
bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, bilgiler, temsiller,
beceriler, uygulamalar, anlatımlar ve bunlarla alakalı araçlar ve gereçler anlamına
gelir. Bu somut olmayan miraslar kuşaktan kuşağa aktarılır ve toplulukların
tarihleriyle, doğalarıyla etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli şekilde yeniden kimlik
kazanır ve devamlılık duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe duyulan saygıya
katkıda bulunur. Bu sözleşmeyle sadece uluslararası insan hakları belgeleri esaslarına
uyan, toplulukların karşılıklı saygı gereklerine ve sürdürebilir kalkınma ilkelerine
uygun, somut olmayan kültürel miraslar göz önünde tutulacaktır. Somut Olmayan
Kültürel Mirasın belirdiği alanlar; sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller, şölenler,
el sanatları geleneği, evren ve doğa ile ilgili uygulamalardır (Anonim, 2017b).
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UNESCO İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı: 1970’li yılların başında
UNESCO tarafından başlatılan İnsan ve Biyosfer Programı (Man and the Biosphere
(MAB) Programme) insan ve çevre arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak değerlendiren
uluslararası bilimsel bir programdır. Programın amacı doğal kaynak ve insan
arasındaki sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasıdır. Biyosfer Rezervleri ve Biyosfer
Rezerv Ağı bu programın uygulama araçlarıdır. MAB programı kapsamında
geliştirilen bölgeler biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma, kişisel
ve kurumsal kapasite geliştirilmesi gibi konuları desteklemektedir. Türkiye’de
UNESCO MAB programının bir üyesi olup Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı
Artvin ili Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 2005 yılında ilan edilen Camili
havzasıdır (UNESCO, 2016b).

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı: Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities
Network) , 2004 yılında UNESCO tarafından kurulmuş bir programdır. Şehirlerin
kültürel ve tarihi geçmişlerini farklı aktörleri bir arada tutarak yaratıcı ve inovatif bir
boyutta üretmeleri gerekmektedir (UNESCO, 2016c). Türkiye’den ilk defa 2016
yılında Gaziantep ili UNESCO yaratıcı şehirler ağı programında gastronomi şehirleri
listesine girmiştir.
Tablo 4.1.UNESCO Gastronomi Şehirleri
Popayán (Kolombiya)

Chengdu (Çin)

Östersund (İsveç)

Jeonju (Güney Kore)

Zahle (Lübnan)

Florianopolis (Brezilya)

Shunde (Çin)

Tsuruoka (Japonya)

Belém (Brezilya)

Bergen (Norveç)

Burgos (İspanya)

Dénia (İspanya)

Ensenada (Meksika)

Gaziantep (Türkiye)

Parma (İtalya)

Phuket (Tayland)

Rasht (İran İslam Cumhuriyeti)

Tucson (A.B.D.)

Kaynak: (UNESCO, 2016d).
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4.1.3. UNESCO Dünya Miras Listesi ve Sürdürülebilir Turizm
Bir alanın Dünya Miras listesine kaydı ile ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri
de turizm gelirlerinin artması ve yerel halka iş imkânı oluşturarak ulusal ekonomiye
gelir sağlamasıdır. Ancak, turizme açılan bir alanın korunması amacıyla sürdürülebilir
bir politika uygulaması büyük önem arz etmektedir.
UNESCO, 2001 yılında kurduğu Dünya Mirası Sürdürülebilir Turizm
Programı ile bu konuda politikalar geliştirilmesini amaçlamaktadır (UNESCO,
2017b). Programda sürdürülebilir turizm vasıtasıyla Dünya Miras alanlarının
tanıtılması ile ilgili yedi eylem belirtilmiştir:
1. Sürdürülebilir turizm planları sayesinde alan yönetimlerindeki artış,
2. Turizm alanları veya turizme aday alanlarda yerel halkın eğitilerek, sektörde yüksek
hizmet kalite sağlanması,
3. Alandaki üretimleri ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak ve farkındalığın
artmasını sağlamak,
4. Koruma kampanyaları düzenleyerek, yerel halkta turizm alanına karşı sorumluluk
ve farkındalık geliştirilmesi,
5.Turizme getiri sağlayan alanların korunması ve bu alanların korunması için
harcamanın teşvik edilmesi,
6. Miras alanları arasında iletişim kurularak, tecrübe paylaşılması,
7. Dünya miras alanlarının korunması anlayışı oluşturularak, ulusal turizm politikası
ve endüstrilerinin düzenlenmesi.
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4.2. YÖRESEL ÜRÜN VE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMLARI
4.2.1. Yöresel Ürün
Gıdalar etnik, tipik, yöresel, bölgesel, geleneksel gibi isimlerle farklı gruplarla
sınıflandırılabilmektedir. Bütün sınıflandırmalarda coğrafik alan sınırlandırılması ve
yöre/bölge esasına dayandırılmasına sıkça rastlanmaktadır. Zaman zaman birbiri
yerine kullanılan ve birbirini çağrıştıran natürel (doğal), yöresel, organik gibi
kavramlara rastlanabilir. Ancak her doğal veya yöresel gıda organik, her organik gıda
ise yöresel olmak zorunda değildir. Natürel ürün, yapay madde ve katkı maddesi
içermeyen ürün iken, organik ürün üretiminde antibiyotik ve kimyasalların
bulunmadığı genetiğiyle oynanmamış, üretileceği bölgenin organik olmayan tarım
alanlarına, maden işletmelerine, sanayi bölgelerine ve çevre kirliliği olan bölgelere
belirli mesafelerde olması gereken ve sertifikasyon sistemi ile takip edilen ürünler
anlamına gelmektedir (Altuntaş, 2016).
Geleneksel gıdalar bölgelerin kendilerine has özelliklerini ve miraslarını
yansıtır. İnsanların ait olduğu bölgelerdeki gıdalarla beslenmeleri doğdukları andan
itibaren başlar ve bu özellik vazgeçilmeyecek boyutlara taşınır. Geleneksel gıdaların
kişiler üzerindeki sosyal etkileri ile beraber ekonomik etkileri de son yıllarda
araştırmacıların odak noktası olmuştur. Coğrafi işaret olarak belirlenmiş geleneksel
ürünlerin bölge üzerindeki ekonomik katkılarının da önemli boyutlarda olduğu
bilinmektedir.
Turizm ve Yöresel Ürün İlişkisi: Günümüz turizm hareketlerinde geleneksel ve
kültürel değerler önem kazanmış, turistlerin tercihlerinde yerel değerine sahip çıkan
destinasyonlar tercih sebebi olmaya başlamıştır. Ülkemizin tescilli coğrafi
işaretlerinin, gastronomi, gelenek ve görenekler, geleneksel el sanatları turizm olarak
harekete geçirilmesi ile yerli ve yabancı turistler farklı özelliklere sahip bölgelere ilgi
göstermeye başlamışlardır. Bu durum coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel kalkınma aracı
olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Coğrafi işaretler, geleneksel yaşam
kültürünün sunduğu yerel ürünlerin tanıtılarak bölgeye turist çekmede etkili olması
nedeniyle turizm hareketleri sonucu ve bölgesel ve kırsal kalkınma açısından önemli
bir görev üstlenmektedir. Bölgeye özgü coğrafi kökene sahip ürünler özellikle coğrafi
tescili almış ürünler bölgenin imajını güçlendirerek markalaşmayı sağlamaktadır.
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Araştırmacılar; Fransa Champagne bölgesinde üretimi yapılan coğrafi
işaretleme sistemiyle koruma altında olan Champagne köpüklü şarabı sayesinde
bölgeye turist çekme konusunda başarılı bir ülke olduğunu belirtmişlerdir.
Turizme konu olan bu tür yerel ürünlerin coğrafi işaret sistemi ile korunmaları
bölgesel turizme büyük katkılar sağlayabilmektedir. Bu sebeple coğrafi işaretler yerel
turizmi destekleyen, yerele ekonomik avantajlar sağlayan bir unsur olarak
değerlendirilmelidir.
Güneş ve diğerleri (2008), sürdürülebilir turizmde yöresel yemek kültürünün
bölgeye katkılarını;


Konuk sayısının arttırılması,



Konaklama süresinin arttırılması (Bu sayede yerel ürün ve hizmetlerin
satışlarının arttırılması),



Farklı pazarlama stratejileri ile daha yüksek harcama eğilimi olan turistlerin
destinasyona çekilmesi,



Turistlere sunulan yerel ürünlerin satılması ile satın almanın arttırılması ve
bunun sonucunda ekonomik gelirin artması,



Turistlerin yerel konaklama hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması (Bu
sayede yöresel yiyecek ve içecekler ile yerel ürün satışlarının arttırılması),



Turistlerin yerel hizmetlerden yararlanmasının sağlanması,



Turistlerin yerel faaliyetlere dâhil edilmeleri (yerel ekonomik etkileri
arttırmaktadır) şeklinde aktarmıştır.

4.2.2. Coğrafi İşaret
Ürünün ünü, kalitesi ve diğer karakteristik özelliklerinin belirli bir coğrafi
bölgeden kaynaklandığını gösteren bir işaretleme sistemidir. AB Konseyi insanların
tükettiği tarım ürünleri ve gıdaların korunmaları, kökenlerinin belirlenmesi amacıyla
1992 yılında geleneksel özelliklerin (Traditional Speciality Guaranteed - TSG)
korunmasını 2081/92 sayılı tüzük ile gerçekleşmiştir. 2006 yılında ise 510/2006 sayılı
tüzük yürürlüğe girmiş ve günümüzde halen yürürlüktedir.
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Bir ürünün ünü, belirgin bir niteliği ve diğer özellikleriyle ait olduğu coğrafi bölge
veya ülkeyle özdeşlemiş olduğunu belirten işaretlerdir.
AB, menşe (PDO-Protected Designation of Origin), mahreç (PGI Protected
Geographical Indication - PGI) olarak nitelendirir (Esen, 2016). Ülkemizde yerel
değerlerin korunmasına ilişkin ilk çalışma 27 Haziran 1995’te yürürlüğe giren 555
sayılı ‘’Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’’
gerçekleştirilmiş ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) tescilleri vermek üzere
görevlendirilmiştir (Çakmak, 2015).
Menşe İşareti (PDO): Coğrafi sınırları belirlenmiş bir bölge, bir yöre veya
istisnai olarak ülkeye özgü ürün, esas veya bütün niteliklerinin bu bölgenin doğal ve
beşeri özelliklerinden kaynaklanması, üretim, işleme gibi özelliklerinin tümüyle bu
yörede yapılması. Eskişehir Lületaşı, Ege Pamuğu örnek olarak verilebilir.
Mahreç İşareti (PGI): Coğrafi sınırları belirlenmiş bir bölge veya bir yöreye
özgü ürün olması, belirgin bir niteliğinin bu yöreden kaynaklanması, üretim, işleme
gibi özelliklerinin en az birinin yörede yapılması. Siirt Battaniyesi ve Isparta Halısı
örnek olarak verilebilir.
Bu tesciller ürünlere basılır ve tüketiciye aldığı ürünün kökeni hakkında bilgi sunar.
Şekil 4.2. Coğrafi İşaret Tescil Logosu, 2017

Kaynak: (Altuntaş, 2016).
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Coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bazı genel nitelikleriyle
yerel özelliklerden dolayı ün kazanmış ürünlerin korunması amaçtır. Coğrafi
işaretlerin tescil işlemlerini yürüten kurum Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na
bağlı TPE'dir. TPE’ye ürün için coğrafi işaret başvurusu yapılmadan önce
sürdürülebilir kalitenin sağlanması için etkin bir denetleme gerekir. Bu denetlemenin
bağımsız kurumlarca objektif bir biçimde denetlenmesi öngörülmektedir.

Tescil

başvurusunda bulunulan ürünün yetiştiği bölgenin toprak yapısı, iklim koşulları, yerin
güneşe yönü, yetiştiği coğrafi bölgeler, ürünün üretimi ve işlenmesi, ürünün yetiştiği
bitkinin veya ağacın özellikleri, kimyasal ve fiziksel özelikleri hakkında yeterli bilgi
birikimine sahip yasal kuruluş olmasına bakılmaksızın birlikler, dernekler gibi örgütler
tarafından objektif denetlenmelidir. Başvuruyu yapan tüzel veya özel kişilerden elde
edilen bilgiler ile başvuru formu doldurulmalıdır (Tanrıkulu, 2007).
Denetimin işleyişinde en önemli sorunlardan biri de, ürünün özgünlüğünün ve
üretim şekillerinin belirlenmesidir. Bunun için coğrafi işarete konu ürününün
özgünlüğünün ve üretim şeklinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple, coğrafi işaret
ile korunan ürünlerin özgün yanının ortaya konması, özelliklerinin belirlenmesi ve
başka bölgelerde benzer ürünlerle farklılıklarının tespiti önemlidir (Gürel ve diğerleri,
2016).
Coğrafi işaret kapsamına giren ürünler; tarım ürünleri, doğal ürünler, maden
ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünleridir.
Bir ürünün coğrafi işaret tescili alabilmesi için sahip olması gereken 4 temel özellik;
Tüketiciler arasında ürün isminin üne sahip olması,
Benzer ürünler içinde belirgin bir özgünlüğü olması,
Hammadde üretiminin ve işlenme sürecinin sınırlı bir coğrafyada gerçekleşmesi,
Özel üretim sürecinin ürünü olması (Oraman, 2015).
Coğrafi İşaret tescilinin başlıca amaçları;
Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin korunması,
Coğrafi işarete konu olan bölgede özellikte üretim yapanların korunması, Sahte
ürünler üzerinde kullanılmasının engellenerek tüketicinin korunması, Ülkenin kültürel
ve milli değerlerinin korunması (Esen, 2016). Ayrıca coğrafi işaret koruması; Bölgesel
kalkınma aracıdır. Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesi sağlar.
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Ürüne katma değer sağlayarak üreticisinin gelirinin artmasını sağlar. Biyoçeşitliliğin
korunmasını sağlar. Tüketicinin ürün tercihini kolaylaştırır. Bölgenin tanıtımını
sağlayarak turizme katkıda bulunur. Tür adı haline gelmeyi (jenerikleşme) engeller
(Esen, 2016).Yerel değerlerin, yerel kalkınma da önemli bir dinamik olduğu bir
gerçektir. Bu dinamiğin hayata geçirilmesinde coğrafi işaretler önemli kalkınma
araçlarıdır.
Coğrafi işaretlerin kırsal turizmi olumlu etkilediği birçok araştırmacı
tarafından ortaya konmuştur. Coğrafi işaret sisteminin oluşmasında en büyük görev
yerel paydaşlara düşmektedir. Coğrafi işaret sahibi ürünle ilgili paydaşlar belirlenerek
rolleri ortaya konulmalıdır (Kan ve Gülçubuk, 2013).
Günümüzde coğrafi işaretlerin en iyi uygulamaların Fransa’da olduğu
söylenebilir. 610 şarap, 191 tarım ve gıda ürünü ile toplamda 801 ürünü coğrafi işaret
ile koruma altındadır. Bu ürünlerin üretimini yapan 174.000 işletmenin cirosu yaklaşık
30-35 milyar Euro’ya ulaşmaktadır. Toplam tescil sayısının 773 tescilli şaraplarının
532 olduğu İtalya’da ise ciro 12 milyar Euro’yu aşmaktadır. Üçüncü sırada ise 154
coğrafi işaretli şarabıyla İspanya yer almaktadır. Bu ürünlerden geliri 3,5 milyar
Euro’dur. İspanya’yı 139 şarap toplamda 233 coğrafi işaret ürünüyle Yunanistan ve
87 şarap toplamda 203 coğrafi işaretli ürünüyle Portekiz izlemektedir (Altuntaş, 2016).
Türkiye’de Coğrafi İşaretler: Türkiye’de coğrafi işaretlerin önemini belirtmek
için farkındalık yaratarak ideal bir coğrafi işaretleme sisteminin olabilmesi için,
biyolojik ve kültürel çeşitliliğin korunması konusunda YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve
Coğrafi İşaretleri Türkiye Araştırma Ağı) 2012 yılında kurulmuştur. Kurulduğu
günden bugüne uluslararası ve ulusal etkinliklerle, Türkiye’de coğrafi işaret
tescillerinin artması ve uluslararası kuruluşlar tarafından coğrafi ürünlerin tescili ile
alakalı çaba harcamaktadır (Altuntaş, 2016). Türkiye coğrafi işaretlere Afyon Sucuğu,
Diyarbakır Karpuzu, Malatya Kayısısı, Adana Kebabı, Aydın İnciri örnek olarak
verilebilir. Türkiye’de ki coğrafi işaretler listesi ek I’ de verilmiştir.
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BÖLÜM 5
ARAŞTIRMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TURİZM
POTANSİYELİ
5.1. SİİRT İL’İNİN TARİHİ
Siirt, Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarının ortasında kalan Güneydoğu
Toroslarının kenarında kurulmuş bir Anadolu Şehridir. İl’de ki ilk yerleşme M.Ö.
3000 yıllarındadır. Siirt isminin bazı kaynaklarda Sami dilinden geldiği, bazı
kaynaklarda ise Keldani dilinde kent anlamındaki Keert sözcüğünden geldiği ileri
sürülmektedir. Süryanicede kaynaklarda Siirt, Se’erd olarak nitelendirilmiştir.
Günümüzde Siirt olarak benimsenen İl’in ismi tarihte Sert, Sört, Seerd, Sairt gibi
değişik sözcüklerle kullanılmıştır. İs’ird veya Us’ird olarak Arap kaynaklarında yerini
almıştır. Çağdaş batılı kaynaklarda ise Si’ird olarak kullanılmıştır. Farsça ’da üç
düğüm veya üç tepe anlamına gelen Sé–Hırt adı da uygundur. Güneydoğu Anadolu
tarih öncesi araştırmaları karma projesi kapsamında, Siirt İl’inde yapılan yüzey
araştırmalarında Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve
yakınçağı kapsayan dönemlere ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Günümüz kültürel
yapısı Türk-İslam kültürünün etkisiyle biçimlenmiştir. Siirt’te Sami kavimleri, Babil
ve Asur İmparatorlukları egemenlik kurmuşlardır. 200 yıl kadar Hurri ve Mitanni
krallıklarının egemenlikleri sonrası Urartuların eline geçen Siirt M.Ö. 5. yy. da
Perslerin istilasına uğrayarak 300 yıl Pers egemenliğinde kalmıştır. Büyük İskender
Anadolu’ya yaptığı seferler sonucu Siirt şehrini de egemenliğine almıştır. Büyük
İskender’in ölümüyle Selepkaslar, Persler, Romalılar, Partlar ve Sasaniler, Bizanslılar
bölgede egemenlik kurmuşlardır (Özgen ve Karadoğan, 2009). Hz. Ömer döneminde
Müslümanların eline geçmiştir.
M.Ö. 3000-İslam Uygarlıkları Dönemi: M.Ö. 3000 ve 2000’lerde Güneydoğu
Toroslar, Mezopotamya’da ki gelişmiş tarım kültürü ve Doğu Anadolu yaylasında
ilkel tarımcılığa ve hayvancılığa dayalı iki kültür bölgesinin kesiştiği yerde bulunan
Siirt’te yayla kültürü özellikleri görülmekteydi. Siirt’in bulunduğu bölgedeki göçlerin
fazlalığı nedeniyle etnik ve dinsel inanışlar farklılık göstermektedir. Urartular, Medler,
İskitler ve Persler egemenlik dönemlerinde dini inanışlarını bölgeye yaymışlardır.
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M.Ö. 150’lerden itibaren bölgeye egemen olan Partlar, Sasaniler, Arsaklılar
dönemlerinde İran Tanrılarının ve inançlarının etkisi güçlenmiştir.
Roma-Sasani, Roma Part savaşları iki dinin karşılaşması niteliğindeydi. 300’lerde
Hıristiyanlık yayılmaya başladığında Sasaniler bölgede Hıristiyan kıyımı yapmışlardır
(Siirt İl Yıllığı, 1998).
İslam Uygarlıkları Dönemi: Elcezire’nin fethi için 639 yılında görevlendirilen
İlyas Bin Ganem, Diyarbakır’ı İslam mücahitlerine açtığı zaman Siirt’i de açmıştır.
661 yılında kurulan Emevi Hilafeti bölge ile birlikte Siirt’i de hâkimiyeti altına
almıştır. Emevilerden sonra hilafeti ele geçiren Abbasiler Siirt’i de ele geçirmişlerdir.
Bölgede Arap-İslam kültürünün etkisi Türklerin döneminde de sürmüştür (Siirt İl
Yıllığı, 1998).
Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Dönemi: Malazgirt Savaşından sonra Türkler
Anadolu’ya yerleşmeye başlamış ve Büyük Selçuklu Devleti isteği dışında küçük Türk
devletçikleri

kurulmuştur.

Siirt

Artukluların

yönetiminde

kalmıştır.

Siirt’e

Artuklular’dan sonra Akkoyunlular ve Safeviler egemen olmuştur. Akkoyunlular
bölgeye Türkmenleri yerleştirmişlerdir. Safeviler döneminde bölgeye Şiilik
yayılmıştır. Anadolu’da Şiiliğin etkisini kırmak isteyen Yavuz Sultan Selim tarafından
Osmanlı yönetimine geçirilmiştir (Siirt İl Yıllığı, 1998).
1864’te Vilayet Nizamnamesi ile kaza haline getiriliği İstanbul’dan gönderilen
kaymakam aracılığı ile yönetilen Siirt 1867 yılında Diyarbakır vilayetine bağlı bir
livaydı. 1892-1919 yılları arasında Bitlis vilayetine bağlı bir ilçe olduğu
belirtmektedir. 48 Sayılı Heyet-i Umumiye Kararı ile 26 Eylül 1919’da bağımsız bir
sancak haline getirilen Siirt, 1923 yılında il statüsüne kavuşturulmuştur (Özgen ve
Karadoğan, 2009).
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Şekil 5.1. Türkiye Uydu Görüntüsü ve Siirt, 2017

Kaynak: Google Harita (2017).
5.1.1. Siirt İl’i İlçe Sınırları
Siirt İl’inin 6 ilçesi bulunmaktadır. Aydınlar (Tillo), Baykan, Eruh, Kurtalan,
Pervari, Şirvan (Amcalar, 2013).
Şekil 5.2. Siirt İlçeler Haritası, 2016

Kaynak: http://www.uyduharita.org/siirt-haritasi-resimleri/ (2016).

69

Aydınlar (Tillo): Tillo Süryanicede Yüksek Ruhlar anlamına gelmektedir.
Yavuz Sultan Selim’in 1514 Çaldıran seferinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Tillo,
ilçe olduktan sonra Aydınlar adını almıştır (Amcalar, 2013). Siirt İl’inin merkezine 7
km uzaklıkta olan Tillo (Aydınlar) ilçesinin yüksekliği 1160 metre, Siirt’e göre
yüksekliği ise 300 metre civarındadır. Doğusunda Pervari, kuzeydoğusunda Şirvan,
batısında Siirt İl’i ile çevrilidir. Tillo İlçesinde turizm kapsamında dini ve kültürel
değerler doğal değerlere göre daha ön plandadır (Sönmez, 2012).
Baykan: İlçe, Bitlis'ten gelen çayın aktığı vadiye kurulmuştur. Ormanlarla
kaplıdır. Bu yüzden Yeşil Baykan denilmektedir. Önce Med’lerin egemenliğinde olan
İlçe; 504 yılından sonra Pers’lerin, 350’lerde Büyük İskender’in ordusunun
egemenliğine geçmiştir. M.Ö 226’da Part güçlerinin egemenliğinde olan Baykan
Romalılarca işgal edilmiş daha sonraları ise Bizans, Arap, Selçuklu egemenliklerinde
kalmıştır. 1256’da İlhanlı Devleti topraklarına girdiği bilinmektedir. 1504’lerde Safevi
egemenliğinde olan ilçe 1514’te Osmanlı topraklarına katılmıştır.11 Haziran 1938’de
ilçe olmuştur. Siirt İl’ine 47 km uzaklığındadır. Doğusunda Şirvan, batısında Kurtalan,
Batman İl’i Kozluk İlçesi, güneyinde Siirt, kuzeyinde Bitlis İl’i bulunmaktadır
(SİDAV, 2017).
Eruh: Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 1000 yıllarından
itibaren Urartu daha sonra Med, Pers, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları
hâkimiyetinde kalmıştır (Uslu ve diğerleri, t.y.). Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte İl
olan Siirt’e bağlı ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. İlçe İl merkezine 53 km
uzaklıktadır.

Doğusunda Şırnak, batısında Siirt, kuzeyinde Pervari güneyinde

Güçlükonak İlçesi vardır. Siirt’in en eski ilçelerinden biridir (SİDAV,2017).
Kurtalan: Siirt İl’i batısında bulunan ilçenin Siirt merkeze uzaklığı 34 km’dir.
1500’lü yıllarda Şerefhan Beyliği toprakları içinde olan ilçe 1514 yılında Osmanlı
sınırları içine girmiştir. Garzan adıyla Siirt’in eski kazalarından biridir (SİDAV,2017).
Demiryolunun İlçede olması ulaşım probleminin olmamasına ve İlçenin gelişmesine
katkı sağlamıştır.
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Pervari: M.Ö. 550’lerde önce Persler daha sonra ise Makedonyalılar tarafından
işgal edilen bölge M.Ö 306’da Selokid Krallığı sınırlarında kalmıştır. M.Ö. 129 yılında
Partların eline geçip M.S. 77 yılında Roma İmparatorluğuna katılmıştır. 1243’te
Moğollar tarafından işgal edilmiş olup, 1514’te Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Siirt’in kuzeydoğusunda yer alan ilçe Siirt İl merkezine 96 km uzaklığındadır.
Kuzeyde Hizan ve Bahçesaray İlçeleri, doğusunda Çatak ve Beytüşşebap İlçeleri,
güneyinde Şırnak İl’i ve Eruh İlçesi, batısında Aydınlar ve Şirvan İlçeleri
bulunmaktadır (SİDAV, 2017). İlçede sosyal yaşam zayıftır. Ekonomik yaşam
hayvancılığa ve ziraata dayalıdır. İlçede arıcılık yaygındır. Bal üretimi kara kovan
peteklerde yapılmaktadır. Adını ilçeden alan Pervari Balı Türkiye genelinde aranan bir
baldır. Bıttım ağacının merkezlerinden olan Pervari’de çok fazla bıttım (yabani fıstık)
ağacı bulunmaktadır (Amcalar, 2013).
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5.2. SİİRT İL’İ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Siirt İl’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde bulunmaktadır.
41°-57' doğu boylamı ve 37°-55' kuzey enlemi üzerinde bulunur. Merkezin rakımı
yaklaşık 895 metredir. Yüzölçümü en küçük ilçesi Aydınlar, en büyük ilçesi
Pervari’dir. Yüzölçümü 5473,29 km2 Türkiye’deki Yüzölçümü Oranı (%) 0,7’dir
(DİKA, 2014a). Siirt'in doğusunda Şırnak ve Van, kuzeyinde Batman ve Bitlis,
batısında Batman, güneyinde Mardin ve Şırnak İlleri bulunur (SİDAV, 2017). İl
toprakları görünümünü III. jeolojik zamanda kazanmıştır. Üst miyosende Doğu
Anadolu yükselirken, İl alanı blok halinde yükselmiş ve Güneydoğu Toroslar
oluşmuştur (Siirt İl Yıllığı, 1998). Siirt İl’inde doğu ve kuzey bölgeler yüksek sarp
kesimlerden oluşmakla birlikte İl’in yeryüzü şekillerinin yaklaşık %75'i dağlardır. Bu
dağlar Güneydoğu Toroslar olarak da adlandırılır ve büyük bir yay çizerek Hakkâri
Dağları’yla birleşir. İl’in genel yapısı kalkerli olduğu için akarsu ve yüzey suları
aşınmış, dik ve dar vadiler oraya çıkmıştır. İl’in büyük bir bölümünü dağlardan sonra
platolar oluşturmaktadır (DİKA, 2014a).
Dağlar: Yalnızca Dağı (Nar Tepe 2838 m), Doğruyol Dağı (2741 m), Kaplı
Dağı (2631 m) Meydan Süleyman Tepe (2444 m), Kuran Dağı (2350 m), Yassı Dağı
(2280 m) Şeyh Ömer Dağı (1409 m) (TUİK, 2013). Siirt’te bu dağların dışında da
yükseltiler vardır. Bu yükseltilerden en önemlileri Kurtalan İlçesinin güneyindeki
1530 m. yükseltili Dilek Tepesidir (Siirt İl Yıllığı, 1998).
Akarsular: İl’de Botan Çayı, Reşinan Suyu, Garzan Çayı, Kezer Çayı, Başur
Çayı. Pervari ve Şirvan ilçelerinde yaylalar bulunmaktadır. Siirt İl’inde tek doğal göl
Pervari İlçesi yakınlarındaki Zirin Gölü'dür (DİKA, 2014a).
Siirt’te toplam alanın %44,2’si çok şiddetli erozyon alanı olarak
tanımlanmaktadır. Siirt İl’inde karasal iklim görülmekte olup, doğu ve kuzey
bölgelerinde kışlar sert ve yağışlı, güney ve güneybatı bölgelerinde ılık geçer. Yazlar
kurak ve sıcak geçer. En fazla yağış Baykan ve Kurtalan’da görülür (TUİK, 2013).
Güneydoğu Anadolu'da ki düzlüklerden sonra birden yükselir ve kuzey ve doğu
bölümleri bol yağışlıdır. İl’in topraklarının bütünü Dicle Havzasına girmektedir.
Önemli su toplama alanıdır (Amcalar, 2013).
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Siirt’in Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geçiş
alanında olması sebebi ile Güneydoğu Anadolu bozkır kuşağı ile Doğu Anadolu
yapraklı orman kuşağı üzerinde kalır. Bozkır kuşağının kuzeyden çevreleyen Toros
dağlarının birçok bölümünde saf meşeliklere rastlanmaktadır. Meşe türlerinden en
yaygın olanı Mazı Meşesidir. Bazı bölümlerde ardıç ağaçları da bulunmaktadır
(Benek, 2006). Siirt İl’inde 293 tür bitki bulunmaktadır. Endemik bitki türü sayısı ise
40’tır (DİKA, 2014 a). Siirt İl’inde 106 tür hayvan bulunmaktadır. Birçok hayvan için
önemli bir barınaktır. Ancak kuraklık nedeniyle bitki örtüsünün her geçen gün
zayıflaması hayvan türleri için tehlike arz etmektedir.
Siirt’in en önemli yer altı zenginliği Kurtalan İlçesi’nden çıkarılan petroldür. Siirt’te
bakır ve krom yatakları da bulunur.
Şekil 5.3. Siirt Endemik Bitkisi Limodorum Abortivum

Kaynak: http://flowersofymittos.blogspot.com.tr/2013/04/ (2017).
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5.3. SİİRT İL’İ SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
5.3.1. Demografik Yapı
Siirt İl'inde TUİK verilerine göre 2016 yılında 7 ilçe, 66 mahalle ve 277 köy
bulunmaktadır. Tablo 5.1.’de gösterildiği gibi 2016 nüfusu 322,664 erkek nüfusu
166,463 kadın nüfusu 156,201’dir. Türkiye’de nüfus yoğunluğu kilometrekareye
düşen kişi 104 iken, Siirt İl’inde bu sayı 59’dur (TUİK, 2017).
Tablo 5.1. Siirt İl Nüfusu
Yıl
İl
31.12.2016
Siirt
31.12.2015
Siirt
31.12.2014
Siirt
31.12.2013
Siirt
31.12.2012
Siirt
31.12.2011
Siirt
31.12.2010
Siirt
31.12.2009
Siirt
31.12.2008
Siirt
31.12.2007
Siirt
Kaynak: (TUİK, 2017).

Toplam
322 664
320 351
318 366
314 153
310 879
310 468
300 695
303 622
299 819
291 528

Erkek
166 463
165 034
164 098
161 802
160 813
161 252
153 028
157 578
155 747
150 628

Kadın
156 201
155 317
154 268
152 351
150 066
149 216
147 667
146 044
144 072
140 900

5.3.2. Sosyal Yapı
Siirt’in Anadolu ve Mezopotamya’nın kesişme noktasında bulunması
sebebiyle sosyal yapısında çeşitlilikler görülmektedir.
2016 TUİK verilerine göre aldığı göç 10,505 iken verdiği göç 16,166’dır (TUİK,
2017). Siirt İl’i %51,5’lik okullaşma oranı ile Türkiye genelinde 34’üncü sıradadır. İl
geneli okuma yazma oranı %90’dır (DİKA, 2014b). Tablo 5.2.’de 2015 TUİK
verilerine göre Siirt İl’i eğitim düzeyi yer almaktadır.
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Tablo 5.2. Siirt İl’i Geneli Eğitim Düzeyi
15+ Yaş ve Bilinmeyen
15+ Yaş ve Doktora
15+ Yaş ve Lise Ve Dengi Meslek Okulu
15+ Yaş ve Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen
15+ Yaş ve Okuma Yazma Bilmeyen
15+ Yaş ve Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul
15+ Yaş ve Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dâhil)
15+ Yaş ve Yüksekokul Veya Fakülte
15+ Yaş ve İlkokul
15+ Yaş ve İlköğretim
6+ Yaş ve Bilinmeyen
6+ Yaş ve Doktora
6+ Yaş ve Lise Ve Dengi Meslek Okulu
6+ Yaş ve Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen
6+ Yaş ve Okuma Yazma Bilmeyen
6+ Yaş ve Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul
6+ Yaş ve Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dâhil)
6+ Yaş ve Yüksekokul Veya Fakülte
6+ Yaş ve İlkokul
6+ Yaş ve İlköğretim
Kaynak: (TUİK, 2017).

1723
219
33109
24262
24680
20227
824
20701
32234
43798
1980
219
33109
58348
24908
24577
824
20701
64100
43913

Sağlık hizmetleri yeterliliği ve erişimi ile ilgili göstergelerden biri 100.000
kişiye düşen hastane yatak sayılarıdır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 100.000 kişiye
düşen yatak sayıları bakımından Siirt ülke ortalamasının oldukça altında kalmıştır.
Siirt 62’inci sırada bulunmaktadır. 100.000 kişiye düşen özel hastane yatak sayıları
bakımından ise; Türkiye’de Siirt 22’inci sırada bulunmaktadır. 100.000 kişiye düşen
toplam hastane yatak sayıları bakımından Siirt 65’inci sırada bulunmaktadır (DİKA,
2014b). Siirt’te yaşayan halkın ve gelen ziyaretçilerin serbest zamanlarını sosyal,
kültürel ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayacak sinema, tiyatro gibi
mekânların sayısı oldukça yetersiz ve Türkiye geneli ortalamalarının altındadır.
Siirt’te 5 adet kütüphane bulunmaktadır. Siirt’te 2 adet tiyatro salonu, 1 adet sinema
salonu vardır (DİKA, 2014b).
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5.3.3. Ekonomik Yapı
Siirt ekonomik alanda incelendiğinde hizmetler sektörünün %52 pay ile ilk
sırada yer aldığı, %31,7 ile tarım sektörü ile %16,3 sanayi sektörünün onu takip ettiği
görülmektedir. İl’de iş gücüne katılma oranı % 37,5 işsizlik oranı %20,5 istihdam oranı
%29,8’dir (TUİK, 2017). Siirt illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 2011
verilerine göre 77. sıradadır (DİKA, 2014b). Türkiye’de 2014 TUİK verilerine göre
GSMH 12,112$ iken Siirt İl’inde 5,593$ ile yurtiçi hâsıla değerinin altında
kalmaktadır. İl’in topografik konumu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile sağlıklı bir ulaşım
ağının olmaması gelişime engel teşkil etmektedir. İl’de 2016 verilerine göre ihracat
103 milyon dolar iken ithalat 93 milyon dolardır (TUİK, 2017). Siirt İl’inin ekonomisi
tarım, hayvancılık, el-sanatları ve sanayiye dayanmaktadır. Siirt İl’inde toplam tarım
alanı 885.830 dekar, ekilen alan 514.919 dekar, sebze bahçeleri 22.619 dekar,
meyveler içecek ve baharat bitkileri alanı 232.960 dekardır. Siirt’in önemli tahıl ve
bitkisel ürünleri en önemlileri buğday, fiğ ve kırmızı mercimek olup arpa, burçak,
çeltik, kuru fasulye, mısır, nohut, pamuk, korunga susam, tütün, yonca da
yetiştirilmektedir (Aktuğ ve diğerleri, 2015). İl’de sebze üretimi yüz ölçümüne göre
çok olmamakla birlikte acur, dolmalık biber, sivri biber, balkabağı, sofralık domates,
taze fasulye, sofralık hıyar, turşuluk hıyar, kabak, karpuz, ıspanak, kavun, patlıcan
yetiştirilmektedir. Siirt’te meyveler içecek ve baharat bitkileri olarak fıstık, üzüm, nar,
badem, ceviz, ayva, armut, elma, çilek, dut, incir, erik, kayısı, fındık, kiraz, şeftali,
Trabzon hurması yetiştirilmektedir. Fıstık ve narda Türkiye’de önemli üretim oranına
sahiptir. Siirt'te serada domates üretimi de yapılmaktadır (Aktuğ ve diğerleri, 2015).
Siirt İl’inin önemli geçim kaynaklarından biride hayvancılıktır. Büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık

yapılmaktadır.

Siirt

İl’inde

koyun,

keçi,

sığır,

tavuk

hindi

yetiştirilmektedir. İl’de süt üretimi 65.016 ton, bal üretimi ise 1.122 tondur (TUİK,
2017). Doğu Anadolu bölgesinde Pervari bal üretiminde ile ilk sırada yer alır
(Çağlıyan, 2015). Siirt Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında kurulmuş 2005'te ise
faaliyete geçmiştir. Toplam 81 parseldir. Bu parsellerin 7’si tahsis edilmiştir. 2010 yılı
itibariyle Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan tek tesis alüminyum
sektöründe üretim yapar. İnşa halinde bulunan 3 tesis ise makarna paketleme, yem,
cam mozaik ve nar suyu üretiminde bulunacaklardır (Aktuğ ve diğerleri, 2015).
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5.4. SİİRT İL’İ GENEL TURİZM ÖZELLİKLERİ
Siirt İl’inde turizmin genel durumunu anlamak adına bu kısımda Siirt otelleri,
seyahat acentaları, yiyecek içecek işletmeleri, turist geliş gidişleri ve ulaşım koşulları
incelenmiştir.
Siirt İl’i Otelleri: Siirt İl’inde turizm işletme belgeli 2 otel, belediye belgeli 5
otel bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli otellerin toplam oda sayısı 187 toplam
yatak sayıları" da 374 tür. Belediye Belgeli otellerin Toplam oda sayısı 105 yatak
sayıları ise 225’tir.
Tablo 5.3. Siirt İl’i Otelleri Oda ve Yatak Kapasiteleri
Tesis İsmi

İlçe

Belge

Barden Hotel SPA

Merkez İşletme Belgeli

Işık Otel

Pervari

Oda

Yatak

Kapasitesi

Kapasitesi

142

284

İşletme Belgeli

45

90

Öğretmen Evi

Merkez -------------------

35

72

Otel Erdef

Merkez Belediye Belgeli 29

42

Büyük Otel

Merkez Belediye Belgeli 25

80

Vatan Otel

Merkez Belediye Belgeli 18

36

Özer Otel (1)

Merkez Belediye Belgeli 14

32

Özer Otel (2)

Merkez Belediye Belgeli 19

35

Kaynak: http://siirt.bel.tr/tr-tr/alt-sayfalar/179/konaklama (2017).
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Siirt İl’i Seyahat Acentaları: 2017 yılı itibari ile Siirt İl’inde toplam 12 seyahat
acentası bulunmaktadır. Bu seyahat acentalarının 12 tanesi de A grubudur. Tablo 5.4’
te seyahat acentalarının bilgisi verilmiştir.
Tablo 5.4. Siirt İl’i Seyahat Acentaları
Acenta Adı
Altınoluk Turizm
Bat-Air Turizm
Çiçek Turizm
HCM Turizm
HS Turizm
Kabin Turizm
Kutsal Topraklar Turizm
Puan-Tur Turizm
Seyit Turizm
Siirt Meydan Turizm
Siirt Meydan Turizm (Şube)
Sualp Turizm
Kaynak: (TÜRSAB, 2017).

Grubu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

İLÇE
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez
Siirt Merkez

Siirt İl’i Yiyecek İçecek İşletmeleri: Siirt İl’inde yiyecek içecek hizmeti sunan
14 tane işletme mevcuttur. Yiyecek içecek işletmelerinin bazılarının yemeklerin
lezzeti bakımından gelen ziyaretçilere unutulmaz bir damak tadı bırakacak nitelikte
olmasına rağmen, hizmet kalitesi düşüktür. Tablo 5.5.’te Siirt İl’inde ki yiyecek içecek
işletmeleri yer almaktadır.
Tablo 5.5. Siirt İl’i Belediye Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri
BÜRYANCILAR
Bahattin Büryan Salonu
Örnek Büryan ve Lahmacun Salonu
Huzur Büryan Salonu
Has Büryan Salonu
Erçelik Büryan Salonu
Ali Büryan Salonu
Kaynak: (Uslu ve diğerleri, t.y.).

ET RESTORANLARI
Adanalı Lokanta Kebap Büryan Salonu
Kebap 56
Hünkâr Sofrası
İkram Tesisleri
Birtat Kebap Salonu
Ali Osman Döner Kebap Lahmacun
Lokanta Osman
Şevket Kebap Salonu

78

Siirt İl’i Turist İstatistikleri: Siirt İl’i yerli ve yabancı turist gelişleri Tablo
5.6’da verilmiştir.
Tablo 5.6. Siirt İl’i Turist İstatistikleri
YIL

Yerli Turist

Yabancı Turist

2014

37307

863

2015

24302

484

2016

24406

256

Kaynak: Siirt İl Turizm Müdürlüğü Arşiv, (2017).
Ulaşım: Siirt İl’ine havayolu karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür.
Havayolu: 1998 yılında hizmete giren Siirt Havaalanı’nın şehir merkezine uzaklığı 14
km’dir. 100.000 kişilik yolcu kapasitesi vardır (DİKA, 2014a). Türk Hava Yolları'nın
İstanbul’dan Siirt'e haftanın belirli günleri ve 1.5 saat uzaklıktaki Batman'a haftanın
her günü uçuşları bulunmaktadır.
Karayolu: İl’in en önemli karayolu bağlantısı doğu-batı doğrultulu Diyarbakır-Siirt
karayoludur. Otogarın şehir merkezine uzaklığı 1 km’dir.
Demiryolu: Havayolu ve karayoluna ek olarak Siirt Kurtalan ilçesine kadar gelen
Kurtalan Ekspresi mevcuttur. Kurtalan istasyonun Siirt şehir merkezine uzaklığı 28
km'dir.
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5.5. SİİRT İL’İ TURİZM POTANSİYELİ
Siirt, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında doğal sınır oluşturan
Güneydoğu Torosların kenar kıvrımlarında Botan ve Reşan Çayları arasında
kurulmuştur. Siirt tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kültürel ve doğal
özellikleri

açısından

zengin

bir

ilimiz

olup

bu

potansiyel

yeterince

değerlendirilememektedir. Aydınlar İlçesindeki İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı
Türbeleri ile Baykan'da ki Veysel Karani Türbesi en fazla turist çeken yerler olarak
karşımıza çıkmaktadır (DİKA, 2014a). Siirt İl’inde turizm kaynak değerleri açısından
tarihi değerler, yerel mutfak, festivaller, kültürel yapılar, dini yapılar, su kaynakları,
bitki ve hayvan çeşitliliği, yöresel ürünler ve geleneksel mimari ön plana çıkmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Siirt İl’inde Taşınamaz Kültür
Varlıkları aşağıdaki gibidir.
Tablo 5.7. Siirt Taşınamaz Kültür Varlıkları
Sivil Mimari Örneği

21

Kalıntılar

1

Dinsel Yapılar

52

Kültürel Yapılar

38

İdari Yapılar

1

Askeri Yapılar

2

Mezarlıklar

11

Şehitlikler

1

Kaynak: (KTB, 2017).
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5.5.1. Kültür Turizmi Ürünleri
5.5.1.1. Çaykaya Köyü Kalesi
Siirt ile Baykan yolundaki Çaykaya Köyü kenarında bölgeye hâkim konumda
olan kalenin Osmanlılar döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Kale oldukça harap
durumdadır. Güneyinde iki burç bulunmakla beraber kuzeyinde dik kayalar burç
görevi üstlenmektedir (Boran ve diğerleri, 2013).

5.5.1.2. Derzin Kalesi
Baykan İlçesi’nin 8 km doğusunda, Adakale Köyü’nün yakınında
bulunmaktadır. Bizans dönemine ait kalede gözetleme kuleleri günümüzde de
ayaktadır (Benek, 2006).

5.5.1.3. Garzan Kalesi
Yanarsu Köyü’nün kuzeyinde çevreye hâkim bir tepede bulunmaktadır.
Kalenin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı ile ilgili kale üzerinde bir kitabe
bulunmamaktadır. Ancak Garzan Beyliğinin merkezi olması ve mevcut kalıntılar, inşa
tekniği ve kullanılan malzeme bakımından Osmanlı döneminde 17. yy. da yapılmış
olduğu düşünülmektedir. Günümüzde harap bir durumdadır. Kalenin kırma taş ve
moloz taş ile inşa edildiği ve kalan izlerden bazı bölümlerinin iki katlı olduğu
anlaşılmaktadır (Boran ve diğerleri, 2013).
5.5.1.4. İrun (Kayahisar) Kalesi
Kale Şirvan İlçesine bağlı Kayahisar (İrun) Köyü’ndedir. Yapılış tarihini
belirleyen bir kitabeye rastlanmamıştır.

Etrafı dağlarla çevrili bir tepeye inşa

edilmiştir. Ağırlıklı olarak kesme taşın kullanıldığı kaleden günümüze kuleler, burçlar,
sur duvarları, barınma mekânları ve sarnıçlar ulaşmıştır (Tüfekçioğlu ve Boran, 2006).
5.5.1.5. Kormas (İncekaya) Kalesi
Şirvan ilçesinin 10 km mesafede İncekaya Köyü’nde çevreye hâkim bir tepe
üzerinde yer almaktadır. Salih Bey Şirvâni’nin ‘’Kitâbu Tevarihi’l Ensâb isimli yazma
eserinde, Salih Bey’in dedesi Emir İzzettin’in 1077/1666 inşa ettirdiği bilinmektedir.
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Başbakanlık arşivinde Van beylerbeyi Mustafa Paşa ve Van eyaletindeki aşiret bey ve
kethüdalarına yazılan 1113/1702 tarihli hükümde kalenin yapılması emredilmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda kalenin Osmanlı döneminde 1666 yapıldığı ve 1702’de
yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır (Boran ve diğerleri, 2013).

5.5.1.6. Tarihi Cas Evleri
Cas; şehrin çevresinde bulunan alçı taşından meydana gelen ve hızlı sertleşen
bir malzemedir ve evlerin dış cephelerine sürülür. Cas evlerinin kapıları ve pencereleri
oldukça estetiktir. Siirt merkezde ve Tillo İlçesinde tarihi cas evleri görmek
mümkündür. Dekorasyonundaki oymaları, cumbaları diğer yapılardan farklıdır ve
evler ikim koşullarına uygun yazın serin, kışın sıcaktır (GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı, 2017). Kapılarının üzerinde metalde yapılmış iki tokmak bulunur. Osmanlı
kültürünün izlerini taşıyan bu tokmaklardan, sıkılmış yumruk şeklinde olanı tok bir ses
çıkarır ve erkekler tarafından kullanılır. Açılmış el şeklinde olanı ise bayanlar
tarafından kullanılır tiz bir ses çıkarır. Böylece ev sahipleri tokmağın sesine göre gelen
misafirin kadın ya da erkek olduğunu anlayabilmektedirler (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
Şekil 5.4. Cas Evi, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).
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5.5.1.7. Sabatlar
Eski şehirlerin kale içi mimarisinin benzeri bir yerleşim tarzı sebebiyle dar
sokaklarda üstlerinde ev bulunan küçük, tonozlu tünellerdir. Yöresel mimari
malzemesi olan castan yapılmıştır (Anonim, 2017c).
Şekil 5.5.Sabat, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Arşiv (2017).

5.5.1.8. Saat Kulesi
1975 yılında yapılan kule Siirt il merkezi Hükümet Caddesi üzerinde yer
almaktadır. Kesme taştan yapılmış ve kare planlıdır (Anonim, 2017c).
5.5.1.9. Erzen Ören Yeri
Kurtalan İlçesi’nde Gökdoğan Köyü ile Bozhöyük Köyü arasında bulunan
Erzen Ören Yeri’nin Siirt’teki ilk yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir (Benek,
2006). Antik Erzen kentinin, Asurlular, Roma, Bizans medeniyetlerine ev sahipliği
yaptığı bilinmektedir.
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5.5.1.10. Çattepe Höyüğü
Kurtalan İlçesinde bulunan höyükte 2009 yılından beri kazı çalışmaları
yapılmaktadır. Çattepe Höyükte Tell-Fafan şehri ile bir liman bulunmuştur. Tell-Fafan
Şehri, İslam coğrafyacılarına göre 915 yılında halkının neredeyse tamamını kılıçtan
geçirdikten sonra ateşe verilerek yakılan bir şehir olarak anlatılmaktadır. Liman ile
Dicle Nehri üzerinde gemi taşımacılığının başladığı ilk yer olarak kabul edilmektedir
(Anonim, 2017c).
5.5.1.11. Başur Höyük
Botan Vadisi’ndeki Aktaş Köyü’nde yer alan höyük Siirt İl merkezinin 20 km
kuzeybatısında yer alır. Höyük Bitlis Vadisi’nden gelip Botan Nehri’ne dökülen Başur
Çayı kenarındadır. Bu konumuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu
Bölgesi arasında kültürel bir koridor olarak görülmektedir. Yerleşimin M.Ö. 7000
yılına kadar gittiği belirtilmektedir (Anonim, 2017c).
5.5.1.12. Türbe Höyük
Siirt il merkezine 30 km uzaklıkta olan Botan Çayı’nın kıyısında bir yerleşim
yeridir. Höyük kazılarında çanak, çömlek ve bileziklerin yanı sıra Akad dilinde
yazılmış tabletler bulunmuştur (Anonim, 2017c).
5.5.1.13. Çarpiran (Dörtulular) Köprüleri
İki köprü de Bitlis Baykan karayolunun kenarında Bitlis Çayı üzerindedir. I.
Köprü doğu batı doğrultusunda uzanır ve 6 gözlüdür. 2 renkli kesme taş malzemeden
yapılmış olup ayakları farklı boyutlardadır. Köprü günümüzde kullanılmamaktadır.
Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
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Şekil 5.6. Çarpiran Köprüsü I, 2017

Kaynak: www.mapio.net (2017).
II. Köprü ise 1. Köprünün doğusunda yer alır. 2 renkli düzgün kesme taştan
yapılmıştır. Günümüzde kullanılmamaktadır (Boran ve diğerleri, 2013).
Şekil 5.7. Çarpiran Köprüsü II, 2017

Kaynak: www.mapio.net (2017).
5.5.1.14. Nasreddin Köprüsü
Siirt-Eruh yolu üzerinde lif kaplıcasından ayrılan yolda, Başur Çayı’nın geçtiği
su üzerinde yapılmıştır. Selçuklulardan kaldığı bilinmektedir. Beş gözlü olarak
yapılmış ve günümüzde de bu özelliğini korumaktadır (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
5.5.2. İnanç Turizmi Ürünleri
Veysel Karani, İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hz. türbelerinin Siirt İl’inde
olması sebebi ile en fazla gerçekleşen turizm türünün İnanç turizmidir (R.U.
21.04.2017).
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5.5.2.1. Cumhuriyet Cami
Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte olup 1926 yılında
onarılmıştır. Eski ismi Hıdrul Ahdar’dır. Cami tek kubbeli ve kare planlıdır. Minber
ve mihrapta Rumi tezyinat madalyonlar bulunmaktadır (Ayberk, 2013).

5.5.2.2. Siirt Ulu Cami
Siirt Merkez Karakol Mahallesindedir. Kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı
ile alakalı üzerinde bir kitabe bulunmamaktadır. Yapı üzerinde inceleme yapan bilim
adamları mimari dokusu, tuğla minaresi, ahşap minberi, çinileri ve plan anlayışı gibi
özellikleri nedeniyle 12. yy olarak tarihlendirmişlerdir (Boran ve diğerleri, 2013).
Cami planı kıble duvarına paralel, farklı ölçülerde sekizgen kasnak üzerinde yükselen
üç kubbeyle örtülü sahın ile kuzeyindeki yine kıble duvarına paralel doğu-batı
yönünde uzanan beşik tonoz örtülü iki sahın olmak üzere toplam beş sahından
oluşmaktadır. Caminin kuzeydoğusunda bulunan kare bir kaide üzerinde yükselen
silindirik tuğla minare yapının en önemli ögelerindendir. Minarenin kaidesi ve
silindirik gövdesi boş yer bırakmamışçasına süslenmiştir (Boran ve diğerleri, 2013).
Şekil 5.8. Siirt Ulu Cami, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).

86

Şekil 5.9. Siirt Ulu Cami Minaresi, 2016

Kaynak: Orijinal (2016).
5.5.2.3. İbrahim Hakkı Türbesi
İbrahim Hakkı, Erzurum’un Hasankale İlçesinde 1703’te dünyaya geldi.
Babası gibi Tillo’ya gelmiş ve doğa ve din bilimleri konularında hocası olan İsmail
Fakirullah tarafından doğa ve din bilimleri öğrenmiş ve Zülcenaheyn (iki kanatlı)
ünvanını almıştır. Hocasının tarikatı olan Uveysiyye Tarikatına dâhil olmuştur. Bir
dönem İstanbul’da saray kütüphanesinde çalışmıştır (Özgen, 2012). Yazdığı en önemli
ve meşhur eserlerinden biri Marifetnâme’dir. İslam dininin ilim tarihinde çok önemli
bir eserdir. Bilim, tıp, matematik, felsefe, sosyoloji, astronomi, dilbilim, coğrafya,
tasavvuf, ahlâk, psikoloji, anatomi, fizyonomi, klimatoloji, irfan, ilm-i simâ, irfan gibi
konuları işleyen, hemen hemen tüm temel bilimleri içeren çok önemli ansiklopedik bir
kitaptır. Enlem, boylam, saat, ay ve güneş tutulması, gün dönümü, gezegenlerin
dünyaya etkisi gibi konularda önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca toplumsal konuları
da işlemiş, eğitim ve terbiye kurallarını da yazmıştır. İnsanı insan yapan özelliğin ilim
ve irfan olduğunu savunmuştur. 77 yaşında ölmüştür. Hocası için yaptırdığı türbeye
gömülmek vasiyeti üzerine İsmail Fakirullah’ın türbesine defnedilmiştir (Özgen,
2012). İbrahim Hakkı’nın astronomi alanında kullandığı araç ve gereçler, el yazması
eserleri Tillo’da özel bir müzede sergilenmektedir (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
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5.5.2.4. İsmail Fakirullah Türbesi
Türbe İbrahim Hakkı Hazretleri tarafında 18. yy. da yaptırılmıştır. Tillo
ilçesinde bulunan türbe ışık mekanizması ile ilişkilendirilmiş ve tasavvufi inanışı
yansıtmasından dolayı insanlık tarihinin önemli bir aşaması olmuştur. Mimari açıdan
da önemli bir temsilcidir (Anonim, 2015). İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail
Fakirullah Hazretlerinin vefatı üzerine “Hocamın başucuna doğmayan güneşi
neyleyim?” diyerek İbrahim Fakirullah’ın mezarının başına yeni yılda doğan ilk
güneşi düşürmek amacıyla Tillo’dan 3 km uzakta bir tepeye bir duvar örüp, ortasına
30-40 cm genişliğinde bir pencere yapar. Bu pencereden ekinoks tarihlerinde (gündüz
ve gecenin eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül) doğan ilk güneş pencereden içeri süzülerek
türbenin üstüne yerleştirilen aynalar ile İsmail Fakirullah’ın sandukasına yansır.
Güneşin yansıdığı ilk 2 dakika Tillo’da henüz güneş görünmez. Bu olay ışık hadisesi
olayıdır. İbrahim Hakkı’nın astronomi ve coğrafya bilgisinden yararlanarak yaptığı bu
bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını ortaya çıkarmak için bilim adamları araştırmalar
yapmıştır. Bölgeye yapılan turistik ziyaretlerin temel etkenlerinden biridir ışık hadisesi
(Sönmez, 2012).
Şekil 5.10. Tillo Işık Hadisesi I, 2017

Kaynak: www.siirtpmyo.pol.tr (2017).
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Şekil 5.11. Tillo Işık Hadisesi II, 2017

Kaynak: www.hurriyet.com.tr (2017).
UNESCO Dünya Miras Merkezinin değerlendirmesi sonucunda, İsmail
Fakirullah Hazretleri Türbesi ve bileşenlerinin 2015 yılında UNESCO Dünya Miras
Geçici Listemize kaydedilmesi uygun görülmüştür (Anonim, 2017d).
5.5.2.5. Sultan Memduh Türbesi
Tillo ilçesinde yüksek bir tepe üzerinde bulunur. 1767-1847 yılları arasında
yaşamış Sultan Memduh’un asıl adı Sultan Mahmut’tur. Hocası İbrahim Hakkı
tarafından Memduh (övülmüş) lakabı verilmiştir. Sultan Memduh’un 47 bin beyitlik
divanı vardır. Türbe Sultan Memduh tarafından kendinden önce ölen oğlu için 1830
yılında yaptırılmıştır. Kendisi de aynı türbede metfundur. Türbe içinde ve etrafında
kendisi gibi şair olan eşi Zemzem’ül Hassa ve aile bireylerine ait mezarlar bulunur.
Kesme taştan yapılmış olan türbe kare planlıdır (Anonim, 2017c).
5.5.2.6. Veysel Karani Türbesi
Baykan İlçesinin ziyaret beldesinde bulunan Veysel Karani Cami ve
Türbesi'nin kim tarafından ve ne zaman inşa edildiğiyle alakalı kesin bir bilgi yoktur.
Nâsır-Hüsrev 1046 yılında hacca giderken Veysel Karani adına yapılan bir camiden
bahsetmiştir. Veysel Karani hakkında Evliya Çelebi ve İbni Batuta'da bilgi vermiştir
(Boran ve diğerleri, 2013).
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Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534 Irakeyn Seferi’ne katılan Matrakçı Nasuh, Veysel
Karani’nin türbe ve camisinin minyatürünü yapmıştır. Bu minyatürde türbenin
bölgedeki mezar anıtları ile uyumlu bir mimariye sahip olduğu, camiye göre daha
gösterişli inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1887, 1910, 1970, 1998 yıllarında gördüğü
onarımlar sonucu minyatürdeki tasvirlerine göre çok fazla değişliğe uğradığı ve
sanatsal özelliklerini kaybettiği görülmektedir (Tüfekçioğlu ve Boran, 2006).
Veysel Karani, İslamiyet’in doğduğu dönemlerde Yemen'de dünyaya
gelmiştir. 555-560 yılları arasında doğması sebebi ile İslamiyet ile tanışmadan
büyümüştür ve tek tanrı inancını kabul etmiştir. Veysel Karani, sadeliğin, doğruluğun,
manevi dünyanın öncüsüdür. Bu özelliklerinden dolayı hakkında Yunus Emre Divanı
gibi birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerden biri de yazarı belli olmayan Destanı Hazreti
Veysel Karani'dir. Eserde Veysel Karani'nin Hz. Muhammet'i görmek isteğiyle
Medine'ye gidişi ve bu isteğin gerçekleşmeden dönüşü üzerine Hz. Muhammet'in
vasiyetiyle hırka-i şerifinin kendisine gönderilmesini anlatır.
Hz. Muhammed bir hadisinde “Beni ziyaret etmek imkânına erişemediğinizde,
kardeşim Veysel Karani’nin mekânını ziyaret ediniz” demiştir. Bu nedenle her sene
binlerce kişi tarafından Veysel Karani türbesi ziyaret edilir. Türbe Selçuklu döneminde
cas isimli harçla yapılmış olup 1967 yılında yıkılıp yenisi yapılmıştır. Türbenin olduğu
yerde her yıl 16-17 Mayıs'ta Veysel Karani'yi anma günleri yapılır (Özgen, 2012).
Şekil 5.12. Veysel Karani Türbesi, 2017

Kaynak: www.siirt.bel.tr (2017).
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5.5.2.7. Deyr Mir Yakup Manastırı
Siirt İl merkezinin 3 km güneyinde bulunan manastır doğu-batı istikametinde
uzanmaktadır. Araştırmacılar daha önce manastırda bir kitabenin bulunduğunu
belirtmektedirler. Günümüzde ana kilisenin bir bölümü, keşiş hücreleri ve yemekhane
bölümü yıkılmıştır. Genel olarak mimari yapı kırma taştan yapılmış olup, sadece kilise
ve eyvanlı bölümde tuğla kullanılmıştır (Eryeşil ve diğerleri, 2007).

5.5.2.8. Hardevis Kilisesi
Kaynaklarda kent merkezinde bulunan kilise ile alakalı bilgi bulunmamaktadır.
Şekil 5.13. Hardevis Kilisesi Kalıntıları, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).
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5.5.3. Siirt Doğa Turizmi Ürünleri
5.5.3.1. Akabe Yolu
İl merkezinde bulunan bir zamanlar uluslararası ulaşımda kullanılan,
Asurlulardan kalma 3500 yıllık yol olduğu belirtilmektedir. Akabe insan eliyle
yapılmış sarp, zor geçit gelmektedir. Dünyada sayılarının üç olduğu belirtilmektedir.
2 km uzunluğunda ve 6 m. genişliğindeki Akabenin 19. yy.’ın başlarına kadar hem
güvenlik hem de ulaşım için kullanıldığı, Siirt’i başta Botan Vadisi, Botan Çayına ve
Irak başta olmak üzere birçok ülkeye bağladığı bilinmektedir. Bu yolun üç metrede bir
yolu paralel kesen taşlar yerleştirerek yapılmış olduğu ve bu taşların sayesinde
korunarak günümüze kadar ulaştığı bilinmektedir (Anonim, 2017c).
(N.A. 21.04.2017) Binlerce yıllık yürüyüş yolunun ulusal ve uluslararası platformlarda
tanıtımının yapılarak bölgede trekking turlarının arttırabileceğini belirtmiştir.
Şekil 5.14. Siirt Akabe Yolu, 2016

Kaynak: Orijinal (2016).

5.5.3.2. Botan Vadisi
Bitlis’in güneyindeki dağların eteğinde başlar, yüksek ve sarp yapılı bir
kesimde güneye uzanır. Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden biridir. Bitlis Çayı
Vadisi ile birleşen vadi Dicle Vadisine açılır (Eryeşil ve diğerleri, 2007).

92

Ksenefon’un M.Ö. 407’de yazdığı Onbinlerin Dönüşüne tanıklık eden Botan
Vadisi’nde çok sayıda arkeolojik höyük, antik yol, kilise kalıntısı, mağara, kale, han,
cami ve değirmen günümüze kadar gelmiştir (Uslu ve diğerleri, t.y.).
5.5.3.3. Ras’ıl Hacar (Taş Başı)
Taşbaşı, Siirt’in 4 km güneydoğusunda bulunan ve Botan Çayından yaklaşık
350 m. yüksekte olan mağara dik kireç taşlarının milattan önceki devirlerde
oyulmasıyla oluşmuştur. Mağaranın hemen yanında dikine yükselen bir kaya
mevcuttur. Taşbaşı denilen mağaranın yanında delikli taş bulunur (Eryeşil ve diğerleri,
2007).
Şekil 5.15. Delikli Taş, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).
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Şekil 5.16. Ras’ıl Hacar (Taş Başı), 2016

Kaynak: Orijinal (2016).

5.5.3.4. Botan Çayı
Botan Çayı; kentin doğusunu sınırlandırmakta olup sarp ve derin bir kanyon
vadiden akmaktadır (DİKA, 2014a). Botan suyu su sporlarında önemli bir potansiyel
oluşturur. İlkbahar’da artan debi ile beraber rafting sporu yapılabilmektedir (Özgen,
2010). Botan Çayı yaklaşık 230 km’lik uzunluğa sahiptir. Dicle Nehrini oluşturan
kollar içinde en uzun, havzası en geniş, debisi en yüksek olanıdır. Botan Çayı her biri
birer ırmak halinde kuvvetli kollar alır (Yangın, 2001).
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5.5.3.5. Narsuyu Köyü
Pervari ilçesine 8 km uzaklıktaki Narsuyu Köyü, bozulmamış doğası ile bir
gezi alanı olma potansiyeli taşımaktadır (Anonim, 2017c).
Şekil 5.17. Narsuyu Köyü, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).
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5.5.4. Siirt Termal Turizm Ürünleri
5.5.4.1. Billoris (Sağlarca) Kaplıcası
Siirt’in 17 km. güneyinde Botan Çayı kenarında, bulunmaktadır. Suyun
sıcaklığı 36°’dir (SİDAV, 2017).
Şekil 5.18. Billoris Kaplıcası, 2017

Kaynak: www.siirt.bel.tr (2017).

5.5.4.2. Lif Kaplıcası
Kaplıca Merkez İlçe Kışlacı Köyü yakınındadır. Suyun sıcaklığı 41°’dir
(SİDAV, 2017).
5.5.4.3. Eruh Hista Kaplıcası
Dicle nehri kıyısında olan Hista kaplıcası Eruh ilçesi, Fındık Bucağı,
Düğünyurdu Köyü sınırları içerisindedir. Suyun sıcaklığı 60°’dir. Tıbbi özelliği
yanında Hz. Süleyman tarafından Saba melikesi Belkıs’a hediye edilen güzellik ılıcası
olduğu ve havuzun dibinde Hz. Süleyman’ın ayak izlerinin bulunduğu düşünülmesi
nedeniyle fazla rağbet gören bir kaplıcadır (SİDAV, 2017).
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5.5.5. Siirt Yayla Turizmi
Pervari’de Çemikari, Ceman ve Herekol Yaylaları ile Şirvan’da Bacavan
Yaylaları bulunur. Yüksek dağlar arasındaki yaylalar pek çok endemik bitki türüne ev
sahipliği yapar. Bu türlerin en gözde olanı Ağlayan Gelin olarak da bilinen Ters
Lale’dir (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
Bu çiçeğe Asurlular her sabah göbeğinden su damlattığı için ‘’Ağlayan Lale’’ ismini
vermişler ve kutsal saymışlardır. Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri vardır.
Şekil 5.19. Siirt Ters Lale, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi (2017).
Pervari Çemikari Yaylası özellikle flora çeşitliliği konusunda önemli bir yere
sahiptir (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
5.5.6. Siirt Mağara Turizmi
Siirt İl’inin jeolojik yapısında kalkerli oluşumların önemli bir yere sahip olması
dolayısı ile yörede çok sayıda mağara oluşmuştur. Mağaraların bir kısmında insanların
mağaraları konut olarak kullandığı ile alakalı izlere rastlanmaktadır.
Suya direnci az olan kalkerlerin çözülmesi sonucu oluşan bu mağaralar çoğunlukla
vadi boylarında yoğun olarak görülmektedir. Bu mağaraların en ünlüleri Botan
Mağaralarıdır (Ayberk, 2013).

97

5.5.7. Siirt’te Turizm Amaçlı Spor Faaliyetleri
5.5.7.1. Yamaç Paraşütü
Siirt İl’inde yamaç paraşütü yapmak için uygun alanlar vardır. Özellikle Botan
Çayı vadisinde yamaç paraşütü yapılmaktadır. Yamaç paraşütünün güvenli ve bilinçli
bir şekilde yapılmasını sağlamak için eğitimler verilmektedir.
Şekil 5.20. Botan Vadisi Yamaç Paraşütü, 2016

Kaynak: Orijinal (2016).
5.5.7.2. Rafting (Su Sporları)
İl’deki zengin doğal kaynaklardan birisi de rafting ve kano için elverişli
akarsulardır. İl’de yaşayan gençleri sevdirmek amacıyla 2001 yılından bu yana su
sporları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir (Ayberk, 2013).
5.5.8. Siirt İl’i Gastronomi Turizmi Ürünleri
Birçok kültüre ev sahipliği yapmış Siirt İl’inin mutfağı da çok zengin ve renkli
bir yapıya sahiptir. Genel olarak bakıldığında Ortadoğu unsurlarının hâkim olduğu
Siirt mutfağının kendine özgü birçok ürünü vardır. En çok buğday ve et kullanılan
mutfakta yaklaşık 120 çeşit mutfak ürünün ön plana çıkanları; Büryan Kebabı, Perde
Pilavı, Bumbar ve Kitel’dir. Bu yiyeceklerin yanı sıra Siirt Köftesi, Sarımsaklı Köfte,
Ayranlı Yarma, tatlı olarak ise Varak Kek, Aside, Rayoşu Meketip, İmçerket Siirt
mutfağında önemli yere sahiptir. Siirt Mutfağı tablo 5.8.’de verilmiştir.
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Tablo 5.8. Siirt Mutfağı
ANA YEMEKLER
Etli Taze Fasulye
Hımmısiye (etli nohut yemeği)
Etli Kuru Fasulye
Meftune (yaz türlüsü)
Metfunittışşite (kış türlüsü)
Karnıyarık
Tencere Kebabı
Dizme
Kabak Kızartma
Ebuğennuç
Ir’iyye (kabak ekşilisi)
Kabak Türlüsü
Pıncarıl Irh (kabak pancarı)
Bamya Neşfe (etli kuru bamya)
Etli Taze Bamya
Pıncar Patata (patates pancarı)
Ispanak Pancarı
Yahni Çarliston (sebzeli yahni)
Et Yemekleri
Şirerih
Lehmil Udeyn
Valh (kaburga dolması)
Yaknil Asabe- Asabıt Hanva (ciğer
yahnisi)
Safayah (ciğer kızartma)
Kavurma
Kalliye Kavurma
Tırşike
Yeprekhil Asabe (ciğer sarması)
Lehmittase (tas kebabı
Rus u Peppiket (kelle paça)
Çır u pır / Cılbır / Kaliyıl Basal
Lehem Meksut (salamura et)
Sucuk
Balık Yemekleri
Alabalık
Terrikh (Van balığı-inci kefali)
Atıştırmalık
Bessie
Besisitil Ljbeyne – Bessitil Eliyye
Asfora

Dolmalar
Dolmal Basal (soğan dolması)
Dolmal Balf (yumurta dolması)
Yebrekh u Dolma (karışık sebze dolması)
Yebrekhıl Lehene (lahana sarması)
Varaıssilk (pazı sarması)
Yebrekhiş Şişe (yarma sarması)
Dolma Neşfin (kuru dolma)
Coat (bumbar/mumbar dolması)
İkruş-Tappikat (işkembe dolması)
Köfteler
Kitel (çiğ etli, pirinçli ve reyhanili kitel)
Kitel Basal (soğanlı kitel)
Kitelhabrımman (nar taneli kitel)
Kitel Sever (bulgurlu kitel)
Kifte (içli köfte)
Ir / Irk
Kiftelleben (yoğurtlu köfte)
Kitel Fum (sarımsaklı-kavurmalı köfte)
Pilavlar-Keşkek
Şişep Hımmos (nohutlu yarma pilavı)
Şişe Leyne – Şişetil Basal
Rıs el Lehem (etli pirinç pilavı)
Sever el Lehem (eli bulgur pilavı)
Perde (perde pilavı)
Şişe Rayap- Şişe Şirten
Hıntiyye- Hıntiyye (keşkek)
Sever İmde’es (ciğerli bulgur pilavı
Rısbişireye – Rıslımsaffa (şehriyeli pirinç
pilavı
Salia (hedik)
Börekler Hamur İşleri
Iş’ireye (kışlık şehriye)
Rişte (kışlık erişte)
Perive (büryan)
Börek (su böreği)
Salihiye – İtruke (el böreği)
İsmeyket
Heşvet (patates böreği)
Fatayarım Mar’in (katmer)
Fatayarıssever
Arisokat
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ÇORBALAR
İmşavşe
Tanhus
Şorbut Zahtar
Cecruniye
Pişruke
Pırtike
Sever Basal
Lebeniye-Mehire
Şişe-Hanva-Şorbut Şişe
Rıssımhannof
Şorbut Hıntiyye
Edes-Mışkiye
Şorbut-Rişte
Tamatiziyye
Piçoç-Şorbut Sind
SALATALAR
Zalata (reyhanlı çoban salata)
Zalata (çoban salata)
Yumurta Salatası (Nergisleme)
Cacık
Soğan Salatası
EKMEK ÇEŞİTLERİ
Imravvah, Baasmayat, Mıerik
Iğbeys Keek
Nohutlu Ekmek
PEYNİR TÜRLERİ
Beyaz Peynir (keçi peyniri)
İjbeynit Sirike (taze-salamura oltu
peyniri)
İjbeynit Degırti (kışlık oltu, küp
peyniri)
İÇECEKLER
Kahtıvıl Gizven (menengiç
kahvesi)
Cillep (şerbet)
Nar Suyu
Khoşef (elma, armut, kayısı, üzüm
hoşafı)
Siyah Üzüm Kompostosu
Gülsuyu Şerbeti
Kırmızı Beyaz Çay

TATLILAR
Helvalar
Arfhafke
Helve (Un Helvası)
Aside
Selme (Peynir Helvası)
Şerbetli Pekmezli Şekerli Tatlılar
Sarıburma
Baklava
Demir Tatlısı
Raayoş u Meketip (Pekmezli Tatlı)
İmçerket - Haftaba
Gebole
Herire Kavurması
Kalbur Hurması
Sefire
Keek Tari, Riçenil Keek
Keek Mıhşi
Siirt Dondurması
Perpekhine
Şem’uniye
Sütlü Tatlılar
Rıssıl Helip (Sütlaç)
Hilbe
Kurabiyeler Pastalar
Kurabye (Siirt un kurabiyesi)
Siirt Pastası
Pestil ve Üzüm Ezmeleri
Çe’luk (menengiç ve kuru siyah üzüm
ezmesi)
Herire u Cavz (Siirt kesmesi ve ceviz
ezmesi)
Kuru Meyve Tatlıları
Irh Limkelles- Ricenillrh
Aysiye/Kayseruniye (kayısılı tatlı)
Hurma Kavurması
MEYVELER
Khatt’ıl Arus
Izaran (alıç)
Amberi
Tomani
Siirt Kavunu
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TURŞULLAR
Kıffe, Ihyar, Biber Turşusu
Imkhellıet (beyaz şalgam (selcem)
turşusu
Khel (ev sirkesi)

REÇELLER
Kayısı Reçeli
Riçenil Şimmem (kavun reçeli)

ÜZÜM TÜRLERİ
Fir’ini
Haseni
Tayfi
Hav
İb’neyneti-İnepbıneteti
Sinceri
Dil’bi
Tin dilbi

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
Kabuklu Kavun Çekirdeği
Kabuksuz Kavun Çekirdeği
Karpuz Çekirdeği
Badem
Bıttım
Bıtam Khıvar
Siirt Cevizi
Gizven (menengiç)
Herire (kesme-pestil)
Taze Fıstık
Tuzlu Fıstık
Mağamis (Bademli Sucuk)

Kaynak: (Tunç, 2015).
Perde Pilavı: Siirt’in en şöhretli misafir yemeği olan perde pilavı fes şeklide
tencerede pişirilir. Özel hamuru tencereye yufka şeklinde sıvanır. Önceden kızartılan
keklik veya tavuk eti, et suyu ile hafif pişen pirinçle birlikte, çeşitli baharat ve badem
içi ile karıştırılarak fes şeklindeki tencereye konur, üzeri yumurtalı hamurla
sıvandıktan sonra tencere kapağı örtülür. Bir müddet köz ateşin üzerinde döndürülerek
pişirilir. Hazır hale gelen perde pilavı yeneceği zaman kapağı çıkarılır. Tencerenin
tersyüz edilmesiyle börek gibi kızarmış olan kabuk yarılarak servis edilir. Perde
pilavını çevreleyen yufka sırrı, bademler erkek çocuğunu keklik eti veya tavuk eti
mutluluğu ve barışı simgeler (SİDAV, 2017).
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Şekil 5.21. Perde Pilavı, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).

Büryan: Yeraltında fırınlanan büryan et yemeğidir. Kemiklerden ayrılan et
parçaları daha önce alevi sönen yer altı fırınlarına çengellerle uzatılır. Fırın ağzı
kapatılır 2 saat pişen etler fırından çıkartılarak askılarda satışa sunulur (SİDAV, 2017).
Şekil 5.22. Büryan Kebabı, 2016

Kaynak: Orijinal (2016).
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Siirt Köftesi (Kitel): Yerel ismi Kitel diye adlandırılan Siirt Köftesi ince
bulgurdan yapılır. Su ile yoğrularak hamur haline getirilen bulgurun içine yağlı et ile
pirinç, maydanoz, soğan ve bir miktar baharat koyduktan sonra kapatılır. Köfteler suda
haşlanarak pişirilir.
Tayfi Üzümü: Tayfi üzümü lezzetiyle dikkati çeken Siirt’in meşhur üzümüdür.
Bu üzüm Siirt’e Taif’ten getirildiği için Taifi (Tayfi) adını almıştır (Eryeşil ve
diğerleri, 2007).
Zivzik Narı: İsmini Siirt’in Şirvan ilçesindeki Zivzik (Dişlinar) Köyünden alır.
Zivzik Narının tanesi 200 gramdan 800 grama kadar çıkmaktadır. Asit oranı düşük,
tadı mayhoştur (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
Siirt İl’inde fıstık, bal, nar, çilek, elma ve bağcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Siirt
İl’inde bal, nar, fıstık ve süt üreticileri birliği mevcuttur (DİKA, 2014a).
5.5.9. Siirt İl’i Coğrafi İşaretli Ürünler
Siirt İl’inde coğrafi işaret olarak tescil edilmiş toplam 5 yerel ürün
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Büryan Kebabı ve Perde Pilavı olmak üzere yöresel
yemek ve diğer üçü ise yerel ürün olan Siirt Fıstığı, Siirt Battaniyesi ve Pervari Balıdır.
Bu ürünlerin tescil belgeleri ek III, ek IV, ek V, ek VI ve ek VII ‘de verilmiştir.
Tablo 5.9. Siirt İl’i Coğrafi İşaretli Ürünler
Siirt Büryan Kebabı

2003

Siirt Fıstığı

2003

Siirt Battaniyesi

2003

Siirt Perde Pilavı

2003

Pervari Balı

2003

Kaynak: http://yucita.org/tescil-almis-urunler (2017).
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Pervari Balı: Pervari Balı günümüzde katkı maddelerinin karışmadığı, saf
özlerini barındıran nadir besinlerdendir. Siirt’in zengin florasından beslenen arılar
doğal örülmüş sepetlere nakşederler balı (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
Siirt Fıstığı: Siirt’in önemli ürünlerinden olan Siirt Fıstığı, doğal olarak yetişen
menengiç (bıttım) ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen bir üründür. Tanesinin iriliği,
protein miktarının fazlalığı ve lezzeti ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil
edilmiştir (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
5.5.10. Siirt’te Festivaller ve Önemli Günler
Siirt tarihinde önemli yer tutan, önemli olayları yaşatmak amacıyla belli
günlerde festivaller ve şenlikler düzenlenmektedir. Siirt İl’inde 6 farklı tarihte festival
yapılmaktadır.
Tablo 5.10. Siirt İl’i Festival ve Önemli Günler
Çemmenkari Yayla Şenlikleri

10-15 Temmuz

Pervari

Siirt Fıstık ve Bal Festivali

14-20 Eylül

Siirt Merkez

Tillo Güneş Hadisesi Bilim ve Bilim 18-25 Eylül
Kültür Günleri
Veysel Karani Hz. Anma ve Anneler 05-15 Mayıs
Günü
Yumurta Bayramı
Mayıs’ın 3.Haftası

Siirt Merkez

14 Eylül Siirt’in Şeref Günü

Siirt Merkez

14 Eylül

Baykan
Siirt Merkez

Kaynak: (Uslu ve diğerleri, t.y.).
Siirt İl’inde yerel halkça kutlanan festivallerin turizme kazandırılarak bölgeye
turistik gelişlerin arttırabileceğini iletmiştir (N.A. 20.04.2017).
Yumurta Bayramı: Her yıl mayıs ayında kutlanan bayramda, bütün evlerde
yumurta kaynatılır. Nişanlı ve yeni evlilere 100 ila 500 arasında yumurta dağıtılır.
Kurulan bayram yerinde çeşitli renklerle boyanmış yumurtalar tokuşturulur. Bir araya
gelen erkekler çeşitli oyunlar oynar. Ertesi gün nişanlıların eğlenceleri başlar. Buna
‘’Sıhril Memelik’’ (nişanlı teşhiri) denir.

104

14 Eylül Siirt Şeref Günü: Atatürk doğu cephesi kolordu komutanıyken Muş
ve Bitlis’in kurtarılması amacıyla 14 Eylül 1916 tarihinde Siirt’e gelmiştir. 14 Eylül
tarihi Cumhuriyet’in 50. Yılı olan 1973 yılından bu yana Siirt şeref günü olarak
kutlanmaktadır.
5.5.11. Siirt Geleneksel El Sanatları
Siirt’in başlıca geçim kaynaklarından biri hayvancılık olduğundan en önemli
dokuma hammaddeleri tiftik ve yündür. Şal ve battaniye başlıca dokuma türlerini
oluşturmaktadır. Jirkan kilimleri Siirt merkeze 12 km mesafede olan Çınarlısu
Köyü’nde bulunan kalkınma kooperatifi binasında kurulan az sayıdaki tezgâhta
dokunmaktadır (GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2017). Bölge içerisinde
üretilen ürünlerden, Şal Şapik ve Siirt Battaniyesi en fazla tercih edilen ürünlerdir.
Şal Şapik Kumaşı: Şal-Şapik kumaşı Siirt'in Eruh bölgesinde yerel halk
tarafından yüzyıllar önce fabrika dokumacılığının olmadığı dönemlerde dokunan ve
giyilen eşi benzeri bulunmayan bir kültür mirasıdır. Dokunduğu ilk tarihle alakalı net
bir bilgi yoktur. Geçimini hayvancılık ile sağlayanlar tiftiği ev hanımlara satar ve
geçimini bu işten sağlayan kişilerde dokuma yaparlardı. Kumaş haline getirilen şalşapik terziler tarafından dikilir ve giyilmeye hazır hale getirilir. Bu kumaş yazın serin,
kışın sıcak tuttuğu ve dayanıklı olduğu için halkın günlük kıyafeti iken, gün geçtikçe
daha az üretildiği için özel günlerde giyinilir olmuştur (Eruh Halk Eğitim Merkezi,
2017).
Siirt Battaniyesi: İl’in iklim özellikleri tiftik keçisi yetiştiriciliğine oldukça
elverişlidir. İl’de keçi yetiştiriciliğinin arkeolojik bulgularla çok erken dönemlerden
günümüze kadar geldiği görülmektedir. Ünü dünyaya yayılmış Siirt Battaniyesi tiftik
keçisinden elde edilen tiftiğin yıkanmasıyla iğ denilen bir araçla eğrilerek
bükülmesiyle yapılan ipliklerin tezgâhta dokunması ve dokumalara tarak vurularak
didilmesiyle elde edilir (Uslu ve diğerleri, t.y.).
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Şekil 5.23. Siirt Battaniyesi, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).
Jirkan Kilimi: Siirt’te kilim dokumacılığı oldukça gelişmiş bir el sanatıdır. Siirt
kilimlerinde yer alan desenlerin her biri bir anlam taşımakta, dokuyan kişinin dünyası
ve yörenin yaşam biçimi, gelenek görenek ve inanışlarıyla ilgili bilgi vermektedir.
Dokuma ipi olarak, doğal koyunyünü, yapağı temin edilmekte; yıkama, tarama, yünü
ip haline dönüştürme işleminden sonra elde edilen dokuma ipi, çeşitli bitkilerden elde
edilmiş ve tamamen doğal kök boya ile boyanarak renklendirilmektedir (Eryeşil ve
diğerleri, 2007).
Bakırcılık: Siirt’in geleneksel el sanatlarında olup, Bakırcılar Çarşısında
varlığını hala sürdürmektedir. Bakırdan güğüm, kazan, tencere, hamam tası gibi
gereçler yapılır. Bakırların kendine özgü motifleri vardır (Eryeşil ve diğerleri, 2007).
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5.5.12. Siirt İl’i Turizm Gelişimine Yönelik Proje ve Çalışmalar
Ülkemizi ilgilendiren bir konu olan AB katılım sürecinde Siirt İl’inde turizm
ile alakalı yürütülen AB ‘’Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu’’
faslı çerçevesinde yürütülen çalışmalar mevcuttur (E.Ö. 21.04.2017).
Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Ortak Olduğu Projeler


Tillo Turizmini Geliştirme Projesi

AB destekli katılım öncesi mali yardım bileşeni (IPA 1) bölgesel rekabet
edebilirlik programı kapsamında yapılan, Siirt Valiliğince hazırlanan IPA proje
başvuruları neticesinde inanç, kültür ve tarihi değerler açısından çok zengin bir ilçe
olan Tillo İlçesinde turizm alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla AB kapsamında
hazırlanan turizm sektörünü canlandırma projesidir. Projenin toplam bütçesi 3 milyon
494 bin Euro’dur.


Botan Vadisinde Doğa Turizmi Başlatma Amaçlı Yürüyüş Patikalarının,
Bisiklet Yollarının ve Yaban Hayatının Belirlenmesi Projesi

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği
tarafından ortaklaşa yürütülen ve DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) tarafından finanse
edilmiş olan bir projedir. Projenin amacı %75 dağlarla kaplı Siirt İl’inde doğa turizmi
açısından bir fırsat olarak ilk sırada gelen Botan Vadisi’ni doğa turizmine
kazandırmaktır. Proje kapsamında vadideki doğa yürüyüşü patikaları, bisiklet
parkurları ortaya çıkarılmış, vadinin daha çekici hale gelmesi için buradaki yaban
hayatı zenginliği belirlenmiş ve bu bilgilerin hepsi internet ortamında toplanmıştır.
Rotalara yön tabelaları yerleştirilmiş ve telefon ya da GPS üzerinden kullanılabilecek
uygulama hazırlanmıştır.
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(N.A. 21.04.2017) Botan vadisinde doğa turizmi başlatma amaçlı yürüyüş
patikalarının, bisiklet yollarının ve yaban hayatının belirlenmesi projesi kapsamında
belirlenen yürüyüş yolları ve dağ bisiklet yolları;
Yürüyüş Yolları
Gökçebağ Yürüyüş Yolu 9 km
Botan Zirve Yürüyüş Yolu 10 km
Antik Yürüyüş Yolu 4.6 km
Akabe Yürüyüş Yolu 6.2 km
Erenler Yürüyüş Yolu 6.5 km
Taşbalta-Çatılı Yürüyüş Yolu 12 km
Taşbalta Yürüyüş Yolu 9 km
Dağ Bisiklet Yolları
Botan Zirve Dağ Bisiklet Yolu 10 km
Çınarlısu Dağ Bisiklet Yolu 10 km
Taşbalta-Erenler Dağ Bisiklet Yolu 9 km


Siirt Turizmini Geliştirme Projesi

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün proje ortaklarından olduğu Siirt Turizmini
Geliştirme Projesi kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan
Siirt için, Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında desteklenen, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde
yürütülmektedir. Yaklaşık 3 milyon Euro (9 milyon 150 bin TL ) bütçe ayrılmıştır
(Y.E. 20.04.2017). Geliştirme projesi bünyesinde;
TÜRSAB temsilcileri ve seyahat acentaları 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde İl’e
davet edilmiştir (Y.E. 20.04.2017). TÜRSAB temsilcilerine Siirt İl’inin tanıtılması
kapsamında aşağıdaki program gerçekleştirilmiştir.
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1.Gün
10.30-11.30 Kahvaltı Yerel-geleneksel kahvaltı tanıtımı: Büryan
11.30-13.00 Ulu Cami Ziyareti.
Valilik bünyesinde Siirt Kilim Tanıtım ve Satış Merkezi, Bakır, Fıstık geleneksel ürün
satışı yapan dükkânların ziyaret edilmesi. Şehir içinde yürüyüş.
13.00-16.00 Tillo İlçesi Ziyareti
İsmail Fakirullah Hoca ve İbrahim Hakkı Hoca Türbesi
Tillo Ulu Camii
İbrahim Hakkı Hoca Aile Müzesi ve müzede sergilenen eserlerin tanıtımı.
Şeyh Hamza al-Kabir Türbesi
Şeyh İbrahim al-Muchaid’s Türbesi
Sultan Memduh Türbesi
Zemzem- ul Hassa Türbesi
Şeyh Nasreddin Evi
Botan Vadisi-Kaletül Üstad Seyir Terası
16.00-17.00 Hünkar Sofrası: Öğle yemeği geleneksel yemeklerin tanıtımı
17.00-19.00 IPA Ofis- Proje hakkında ve Siirt’teki tarihi ve kültürel ögeler hakkında
tanıtım ve sunum yapılması.
1. Botan Vadisi ile ilgili hazırlanmış web sitesi sunumu ve bölgede yapılabilecek
rafting, yamaç paraşütü gibi sporlarla ilgili olanaklar ve planlanmış trekking parkurları
ve yol gösterici teknolojik uygulamalar hakkında bilgilendirme.
2. GAP Projesi ve TÜRSAB temsilcileri ile genel paylaşımlar ve değerlendirmeler
yapılmıştır.
2. Gün
10.30-12.30 Akabe Yolu-Eski Kervan Yolu yürüyüş parkuru incelenmesi.
12.30-13.30 Deyr Mir Yakup Manastırı kalıntıları ziyaret edilmesi.
13.30-14.00 Delikli Taş Bölgesinden Botan Vadisinin izlenmesi.
14.30-15.00 Geleneksel Öğle Yemeği.
15.30-15.45 Kurtalan İlçesi’ndeki Kurtalan Tren İstasyonu ziyareti.
19.00-20.30 Veysel Karani Türbe ziyareti.
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Yamaç Paraşütü Alt Yapısını Güçlendirerek Siirt’in Doğa Turizmini Arttırma
Projesi

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma
Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen “Yamaç Paraşütü Alt Yapısını Güçlendirerek
Siirt’in Doğa Turizmini Arttırma Projesi DİKA’ya sunulmuştur.


Cam Teras Projesi

(R.U. 21.04.2017) Tillo Kaymakamlığı ve DİKA tarafından yürütülen Cam Teras
Projesi Tillo Kal’atül Üstad tepesinde faaliyete geçirilerek ziyaretçilerin kullanımına
açılmıştır.
Şekil 5.24. Siirt Cam Teras, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv (2017).
Turizm alt yapısı kapsamında desteklenen projenin toplam bütçesi 383,500 TL
olup DİKA tarafından %75 oranında hibe desteği sağlanmıştır. Vadiden yaklaşık 1100
m. yükseklikte bulunan cam seyir terasının uzunluğu 7 metre, genişliği 5 metre,
korkuluk yüksekliği 1.30 metre olup ortası boş olan terasın taşıma kapasitesi 30 kişidir.
Projenin amacı; Botan Vadisi’nin eşsiz manzarasının doğal güzelliğine cam seyir
terası kazandırılarak bölgenin çekim merkezi haline getirilmesidir.

110



Siirt Eski Çarşıların Rehabilitasyonu

Siirt Belediyesi tarafından yürütülen Siirt Eski Çarşılarının Rehabilitasyonu
Projesi kapsamında mutabakat imzalanmıştır. DİKA’nın hibe desteğiyle yaklaşık
maliyeti 5 milyon TL’ye mal olacak proje ile kentin yıpranmış ve yoksullaşmış tarihi
Helvacılar Çarşısının ve diğer çarşıların rehabilitasyonu ile İl’in ekonomik ve kültür
hayatı içinde yeniden önemli bir yer haline gelmesi sağlanacaktır (R.U. 21.04.2017).


Tillo Tabiat Parkı Projesi

Tillo İlçesi Kal’atül Üstad mevkiinde 400 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden
Tabiat Parkı projesi ile eşsiz ve otantik doğasıyla Botan Vadisinin muhteşem güzelliği
de keşfedilecek, özellikle doğaseverlerin uğrak mekânı olacaktır. İnanç ve doğa
turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip Tillo İlçesi de cazibe merkezi haline
gelecektir (N.A. 21.04.2017).
Siirt Tanıtım Planlamaları ve Projeleri


Siirt İl’ine Özgü Logo ve Slogan Belirlenmesi

Siirt İl’i için belirlenen logonun ve sloganın tanıtım çalışmalarında kullanılması.
Siirt Sloganı: Üç Dilli Kardeş Şehir ve Beyaz Kent (Siirt’e bu ünvanı veren beyaz cas
evleridir).
Şekil 5.25. Siirt İl’i Logo, 2017

Kaynak: http://www.siirt.gov.tr (2017).
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Siirt Tanıtım Kitapçıkları ve Broşürlerin Hazırlanması
Siirt İl’inin kültürel değerlerinin toplandığı broşürler ve kitapçıkların
hazırlanması.
Şekil 5.26. Siirt Broşür I, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Arşiv (2017).


Şekil 5.27. Siirt Broşür II, 2017

Kaynak: Siirt İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Arşiv (2017).

Siirt Kültür Envanteri Hazırlanması

Siirt İl’inde bulunan kültür varlıklarının tespiti ve belgelendirilmesi.


Siirt Mutfağı Kitabı Hazırlanması

Siirt mutfak değerlerinin toplandığı bir kitap hazırlanmıştır.


Siirt Belgeselinin Hazırlanması

Siirt İl’inin tanımı için 2016 yılında yönetmenliğini Coşkun Aral’ın yaptığı Siirt’i
her yönüyle tanıtan bir belgesel hazırlanmıştır.
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Ankara’da ve İstanbul’da Siirt Tanıtım Günleri Düzenlenmesi

Siirt İl’inin tarihini, kültürünü, yemeklerini ve el sanatları ürünlerini tanıtmak
amacıyla Ankara Kültür Merkezinde 04-10 Ekim 2016 tarihleri arasında "Ankara’da
Siirt Tanıtım Günleri" etkinliği ve ardından 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında da
İstanbul’un Maltepe İlçesinde “Siirt Günleri” etkinliği gerçekleştirildi (R.U. 2017).


Yörex Yöresel Ürünler Fuarına Katılımı

Siirt İl’inin yemekleri ve el sanatları ürünleri, Antalya Expo Center’da 24 Ekim01 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yörex Yöresel Ürünler Fuarında
tanıtılmıştır (R.U. 2017).


Emitt 2017 Turizm Fuarı Katılımı

Siirt Valiliği bünyesinde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP
Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünyanın 5. büyük turizm
fuarına katılarak Siirt'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel el
sanatları ve marka ürünleri tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. Yoğun bir ziyaretçi
trafiği yaşanan Siirt Standı, destinasyon bazında “En Etkin Tanıtım” stant ödülüne
layık görüldü (R.U. 21.04.2017).
Şekil 5.28. Siirt En Etkin Tanıtım Ödülü Emitt, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).
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Siirt Gastronomi Zirvesi Gerçekleştirilecek

Siirt mutfağı görücüye çıkıyor. Önümüzdeki aylarda İstanbul’un en büyük
otellerinden birinde yapılacak olan Siirt Gastronomi Zirvesi ile Siirt’in zengin mutfağı
tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Seçkin gurmeler, yemek yazarları, yemek programı
sunucusu magazinciler, gastronomi acentaları, turizm rehberleri, diyetisyenler, ünlü
aşçılar, yiyecek sektöründeki marka uzmanları ile seyahat uzmanları ve birçok
akademisyen toplamda yaklaşık 1000 kişilik katılımcı davet edilecektir. Bu vesileyle
ilimizim yöresel yemeklerinin tanıtımı sağlanacaktır. Yine önümüzdeki aylarda
valiliğimizin himayeleri ile İstanbul Yenikapı’da “Siirt Tanıtım Günleri” yapılacaktır
(Y.E. 20.04.2017).
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BÖLÜM 6
YÖNTEM
6.1. ARAŞTIRMA KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Araştırma konusu olan alan Siirt İl’i olup; araştırma konusu Siirt İl’i Örneğinde
turizm destinasyonları için sürdürülebilir turizmin önemidir. Araştırmada nitel
araştırma tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veriler; yazılı kaynaklardan literatür
analizi, gözlem yoluyla ve görüşme (mülakat) yoluyla toplanmıştır. Saha çalışmaları,
Siirt İl’i ve yakın çevresinde yer alan kültürel, doğal ve tarihi alanlarda 21-23 Eylül
2016 ve 20-24 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya literatür
taraması ve veri toplanmasıyla başlanmıştır. Literatür taramasında; ‘’Turizm’’,
‘’Destinasyon’’, ‘’Sürdürülebilirlik’’, ‘’Sürdürülebilir Turizm’’, ‘’Özel İlgi Turizmi’’,
‘’Doğal ve Kültürel Miras’’ ve ‘’Coğrafi İşaretler’’ kavramlarına ilişkin kitap, yüksek
lisans, doktora, sempozyum ve kongre bildirileri, ulusal ve uluslararası kuruluş
raporları, araştırmacı ve akademisyenler tarafından yazılan makaleler incelenmiş ve
uygun bir içerik oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca; Türkiye İstatistik Kurumu,

Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütü, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Siirt
Orman ve Su İşleri, Siirt Valiliği kurumsal verilerinden ve resmi internet sayfalarından
yararlanılmıştır.

Araştırmanın

saha

çalışmasında

ise;

arazi

gözlemleri

gerçekleştirilmiş, Siirt İl’i ve çevresinin turizm kaynaklarının büyük bir kısmı
gezilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık uçlu
sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Yüz yüze görüşmeler; İl Kültür
ve Turizm Müdürü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü, Siirt Geliştirme ve Kalkındırma
Derneği Başkanı, Siirt Valiliği AB Proje Koordinatörü ve Dicle Kalkınma Ajansı Siirt
Yatırım Desek Ofisi Koordinatörü ile yapılmıştır.

Alınan cevaplar kaydedilip,

değerlendirilmiştir. Ayrıca gözlemler ve saha çalışması esnasında çekilen fotoğraflar
da teze aktarılmıştır.
6.2. ARAŞTIRMA SORULARI
Siirt, çok zengin kültürel mirasa sahiptir. Ayrıca sahip olduğu kiliseleri,
camileri, mağaraları doğal oluşumları da önemli turizm potansiyeli oluşturmaktadır.
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Bu özellikleriyle doğa turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi
farklı turizm çeşitlerine olanak sağlamaktadır. Ancak Siirt'te turizminin gelişimi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar yetersizdir.
Bu kapsamda araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir;


Siirt İl’inin turizm potansiyelini oluşturan doğal ve kültürel kaynak
değerleri nelerdir ve söz konusu kaynakların mevcut durumu nedir?



Siirt İl’inde turizmin mevcut durumu nasıldır?



Siirt'in sahip olduğu eşsiz değerler korunarak nasıl güçlü bir turizm
destinasyonu imajı yaratabilir?



Siirt İl’i turizm gelişimi açısından önemli turizm türleri nelerdir?



Siirt için güçlü bir marka kimliği yaratabilmek ve turizmde
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için neler yapılmalıdır. Bu konuda
yerel yönetimlere düşen önemli görevler nelerdir?

6.3. SINIRLILIKLAR
Siirt'in bulunduğu coğrafi konumun getirdiği bölgesel sıkıntılar ve tanıtım
eksikliği sebebi ile bölgede turizm yeterince yapılamamaktadır. Bu sebep ile nicel
araştırma yöntemi tercih edilmemiştir. Siirt İl’i turizmi ve tarihi hakkında çok fazla
yayın bulunmaması, bölgede kaynak azlığı, Siirt’in uzak bir çalışma sahası oluşu ve
tez çalışmasının finansal desteği olmayışı sebebi ile ulaşım ve konaklama açısından
sınırlılıklar oluşmuştur.
6.4. MÜLAKATA KATILAN KİŞİLERİN KÜNYELERİ
Araştırma alanı olan Siirt İl’inde mülakat yapılan kamu temsilcileri olarak, Siirt
İl Kültür ve Turizm Müdürü,

Orman ve Su İşleri Müdürü, Siirt Geliştirme ve

Kalkındırma Derneği Başkanı, Dicle Kalkınma Ajansı Siirt Yatırım Desek Ofisi
Koordinatörü Siirt Valiliği AB Proje Koordinatörü olmak üzere toplam 5 kişi ile
mülakat yapılmıştır. Mülakata katılan kişilerin isim ve soy isimleri kısaltılarak, görev
süreleri Tablo 6.1’de verilmiştir.
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Tablo 6.1. Mülakata Katılan Kişilerin Künyeleri
Adı Soyadı

Görevi

Görev
Süresi

R.U.

İl Kültür ve Turizm Müdürü

7 yıl

N.A.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü

7 yıl

Y.E.

Siirt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı

10 yıl

E.A.

Siirt Valiliği AB Proje Koordinatörü

11 yıl

E. Ö.

Dicle Kalkınma Ajansı Siirt Yatırım Desek Ofisi 4 yıl
Koordinatörü
Şekil 6.1. Kültür ve Turizm Müdürü, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).
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Şekil 6.2. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü, 2017

Kaynak: Orijinal (2017).
6.5. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR
Mülakatlar
Araştırmanın konusu; ‘Siirt İl’i çevresinin ve turizm potansiyelinin
değerlendirilerek İl’de turizm sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Araştırmada Siirt
İl’inde yaşayan, görev yapan kamu yöneticileri, yerel yöneticiler, kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan kişiler ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda tüm
katılımcılara, araştırmanın problemi olan aşağıdaki sorular sorularak alınan cevaplar
belirtilmiştir.

Bunun yanı

sıra

bulgular

nitel

araştırmanın

gereği

olarak

yorumlanmıştır.
-Siirt’te turizmin mevcut durumu nasıldır ve burayı ziyaret eden turist profili
nasıldır ve yoğun olarak yapılan turizm çeşitleri hangileridir?
Katılımcıların tümü Siirt İl’inde mevcut turizmin yeterli seviyede olmadığını
ve yoğun olarak gerçekleşen turizm türünün İnanç Turizmi olduğunu belirmişlerdir.
İnanç Turizmi kapsamında bölgeye gelen turistin çevre illerden gelip konaklama
yapmadan dönmesi sebebi ile bölgeye ekonomik katkısı yeterli düzeyde değildir (Y.E.
20.04.2017).
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Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbelerinin
ve Baykan İlçesinde Veysel Karani Türbesinin bulunması sebebi ile inanç turizmi
yoğun olarak yapılan turizm türlerindendir (E.A. 20.04.2017).
Turizm İl’imizde yeterli boyutlarda değildir. Gerçekleştirdiğimiz ve devam eden
projelerle turizm sektörünü daha iyi bir noktaya taşımaya çalışmaktayız. (E.Ö.
21.04.2017).
Siirt’i ziyaret eden turistlerin ağırlıklı olarak inanç turizmi için İl’e günübirlik
ziyaret gerçekleştirdikleri ve ekonomik olarak beklenilen düzeyde katkı sağlayamadığı
sonucu ortaya çıkmıştır.
-Turizm gelişimi söz konusu olduğunda Siirt’in doğal ve kültürel potansiyelini
oluşturan kaynaklar nelerdir?
Siirt Mezopotamya ve Anadolu’nun izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev
sahipliği yapmış, köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç
turizmi ile çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Bu topraklardan geçen her
medeniyet kültür heybelerinden bir şeyler bırakıp gitmişlerdir. Siirt doğal ve kültürel
kaynakların fazla oluğu farklı kültürlerin harmanladığı şehirdir. Siirt’in inanç turizmi
potansiyeli açısından Veysel Karani Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim
Hakkı Hazretleri, Sultan Memduh Hazretleri, Şeyh Muhammed El-Hazin Hazretleri
Türbeleri, Selçuklulardan kalma Tarihi Siirt Ulu Cami önemlidir.
Botan Vadisi, Siirt Mağaraları, Ras’ıl Hacar (Taş Başı-Delikli Taş) ve Siirt Akabesi
(Antik/Kervan Yolu)’da turizme kazandırılabilecek değerlerdir. Siirt’in saat kulesi ve
çarşıları turizm için önem arz etmektedir. 8 ila 10 arasında tarihi çarşımız mevcuttur.
Özellikle Helvacılar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı yanı sıra Yemeniciler Çarşısı,
Battaniyeciler Çarşısı, Semerciler Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı. Tillo ilçesindeki
yöresel cas evlerimiz kültürel kaynaklardandır. Mutfak kültürümüz çok gelişmiş
durumda gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilir (R.U. 21.04.2017).
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İlimizde yoğun olarak yapılan turizm türü inanç turizmidir. Ancak; Siirt’te çok
çeşitli turizm kaynakları vardır. Siirt’in doğal kaynakları, Botan Vadisindeki doğa
yürüyüşü yolları, bisiklet yolları. Kültürel kaynaklar Siirt yemekleri gastronomi
turizmine büyük katkı sağlayabilecek durumdadır. Üzerinde daha fazla çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Bu yemeklerin öncelikle markalanması gerekiyor. Coğrafi
İşaret çalışmaları devam ediyor. Yaban hayatı gözlem turizmi yapılabilir. 5-6 sene
önce ölü bir leopar bulundu. İlimizde yamaç paraşütü yapan bir grubumuz mevcut. İl
dışından ve yurtdışından turistler gelerek bölgede yamaç paraşütü yapma imkânı
bulabilirler (Y.E. 20.04.2017).
Siirt’te İbrahim Hakkı, İsmail Fakirullah ve Veysel Karani Türbelerinin
bulunması sebebi ile inanç turizmi yoğun olarak yapılmaktadır. Ayrıca ilimizde Ulu
Cami, Sultan Memduh Türbesi inanç turizmi kaynaklarıdır. Botan Vadisi Ras’ıl
Hacar, Delikli Taş ve yürüyüş yolları ile turizm cazibe merkezi olabilecek kapasitedir.
Trekking, rafting ve yamaç paraşütü yapılabilecek alanlarımız var. Pervari, Şirvan,
Eruh’un belli bir bölümünde endemik bitki türleri oldukça fazladır. Botanik turları
gerçekleşebilir. Çemikari Yaylası yayla turizmi için uygun bir bölge. İlimizdeki
önemli kaplıca kaynakları termal turizm kapsamında değerlendirilebilir (E.A.
20.04.2017).
Ulu Cami, İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Türbesi, Veysel Karani Türbesi,
Billoris Kaplıcası, Siirt Mağaraları, Sabatlar, Çarşılar, Derzin Kalesi, Çaykaya Kalesi,
İrun Kalesi, Kormas Kalesi, Erzen Ören Yeri potansiyel turizm kaynakları olabilir.
Botan Vadisi doğa turlarında değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Akabe yolu doğa
turları kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca yayla ve festival turizmi, mağara turizm,
bisiklet turizmi, av turizmi, hava sporları turizmi, yaban hayatı gözlemciliği, akarsu
turizmi, foto safari, tarım ve çiftlik turizmi yapılabilir. Siirt İl’inde kalıntıları
günümüze kadar gelen Hardevis Kilisesi ve Deyr Mir Yakup Manastırı önemli kültürel
kaynaklardır (N.A. 21.04.2017).
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Siirt’te kültür turizmi için önemli kaynaklar bulunmaktadır. Kaleler (Garzan
Kalesi, İrun Kalesi, Derzin Kalesi), höyükler (Başur Höyük, Çattepe Höyüğü, Türbe
Höyük), Çarpiran Köprüleri, cas evleri, sabatlar, çarşılar, köprüler kültür turizmi için
İlimizde bulunan önemli kaynaklardır. İlimizin mutfağı çok çeşitli kültürleri barındırır
ve gastronomi turizmi için önemli bir potansiyel oluşturur. Doğal kaynaklarımız
oldukça fazladır. Tarihi Akabe Yolu, Botan Vadisi en önemlilerindendir (E.Ö.
21.04.2017).
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Tablo 6.2. Siirt Turizm Potansiyelini Oluşturan Kaynakların Mülakat
Yapılan Kişilerce Değerlendirilme Sayısı
Siirt’in Turizm Potansiyelini Oluşturan

Mülakat Yapılan

Kaynaklar

Kişilerce Değinilme
Sayısı

Çaykaya Köyü Kalesi
Derzin Kalesi
Garzan Kalesi
İrun Kalesi
Kormas Kalesi
Tarihi Tillo Cas Evleri
Sabatlar
Saat Kulesi
Erzen Ören Yeri
Çattepe Höyüğü
Başur Höyük
Türbe Höyük
Çarpiran Köprüleri
Nasreddin Köprüsü
Cumhuriyet Cami
Ulu Cami
İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Sultan Memduh Türbesi
Deyr Mir Yakup Manastırı
Hardevis Kilisesi
Akabe Yolu
Botan Vadisi
Ras’ıl Hacar
Botan Çayı
Narsuyu Köyü
Billoris Kaplıcası
Lif Kaplıcası
Eruh Hista Kaplıcası
Siirt Yaylaları
Siirt Mağaraları
Tarihi Çarşılar
Yamaç Paraşütü
Rafting
Siirt Gastronomi Turizmi Ürünleri
Siirt Festivalleri ve Önemli Günleri

1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
1
3
5
2
1
2
2
2
2
1
3
1

122

- Siirt İl’inde turizmin gelişmesi neden önemlidir?
Turizm topluluklar arasında kültürel etkileşimi gerçekleştiren en önemli sosyal
araçlardan biridir. Farklı illerden veya ülkelerden insanları bir araya getiren turizm
hareketleri insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve kaynaşmalarını
sağlamaktadır. Turizm sayesinde ırkçılık, dindaşlık gibi kavramlar ortadan kalkar ve
evrensellik ve insan sevgisi gibi kavramlar ön plana çıkar. Günümüzde yılda 1 milyar
300 milyon kişi seyahat ediyor ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Turizmin her
geçen yıl büyümesi en fazla ekonomik gelir sağlayan sektörlerden biri olduğunun
göstergesidir. Turizm endüstrisinin bölge ekonomilerine katkısı bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle ilimizde kültürel etkileşim, yaşam kalitesinin artması, istihdamın
sağlaması ve ekonomik kalkınma için turizmin gelişmesi önemlidir (R.U. 21.04.2017).
İllerin tanıtılması ve kalkınması için en önemli sektörlerden biri turizmdir.
Turizmin ilimizde gelişmesiyle ile yerel halka bölgede olmayan bir ekonomik gelir
sağlanmış olacaktır. İlimizde sanayi gelişmemiş olduğu için turizm sektörü ilimizin
kalkınması için önemli bir alandır (E.A. 20.04.2017).
İlimizin sahip olduğu zengin doğal kaynakların turizm konusunda
geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Bu kaynakların daha çok ziyaretçi alması
ilimize ekonomik katkı sağlayarak yerel halka istihdam yaratacaktır. Mevcut
kaynakların turizm açısından değer görmesi bu kaynakların yerel halk tarafından
korunması konusunda bilinçlendirecek ve yerel yönetimleri doğal kaynakları koruma
politikalarını kolaylaştıracaktır. İlimizin sahip olduğu kaynakların birçoğu ulusal ve
uluslararası bilinirliğimizi destekleyecek özelliklere sahiptir. Turizmin gelişmesi
ilimizin tanınırlığını arttıracaktır (N.A. 21.04.2017).
Turizm alternatif sektör olması dolayısı ile Siirt İl’i için önemlidir. İl'e
ekonomik katkı, moral, motivasyon, imaj kazandıran bir sektördür. Turizm yaşam
kalitesini arttırıyor ve kültürel seviyeyi yükseltiyor. İlimizin gelişmesi açından turizm
önem verdiğimiz sektörler arasında geliyor (Y.E. 20.04.2017).
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Turizm kendisi ile beraber 36 sektörü harekete geçiren dünyanın en büyük
endüstrilerinden biridir. Turizm bölge halkına istihdam yaratır ve halkın gelirini
arttırır. Ayrıca yaşam standardını ve sosyal ve kültürel yaşantısını da geliştirir. Bunun
yanı sıra turizmin gelişmesiyle ulusal ve uluslararası alanda ilimizin tanınırlığı
artacaktır (E.Ö. 21.04.2017).
Tablo 6.3. Siirt İl’inde Turizm Gelişiminin Sağlayacağı Katkıların
Mülakat Yapılan Kişilerce Değerlendirilme Sayısı
Siirt İl’inde turizm gelişimi ne katkılar sağlar

Mülakat yapılan kişilerce
değinilme sayısı

Ekonomik Katkı

5

İstihdam Sağlaması

3

Moral ve Motivasyon

1

Yaşam Kalitesinin Artması

3

İl’in Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının Artması

2

Doğal Kaynakların Korunması

1

- Kurumunuzun Siirt İl’inde turizmin gelişmesine yönelik çalışmaları nelerdir?
Bu konuda yaptığınız bir çalışma veya proje var mıdır? Varsa detaylandırarak
anlatınız.
Siirt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Botan Vadisi doğa yürüyüşlerinin
haritalandırılması projesi tamamlandı. www.botanvadisi.com ismiyle bir web sitesi
kurularak bölgeye gelen doğa turistlerinin rotalar hakkında bilgi alabilecekleri ve
yürüyüşleri esnasında kullanabilecekleri haritalar siteye yüklendi. Siirt Geliştirme ve
Kalkındırma Derneği ve Dicle Kalkınma Ajansı ile paraşüt desteği vererek uçuş
raporları hazırlanmasını sağlıyor. Yamaç paraşütünü dünyaya duyurmayı planlıyoruz
(Y.E. 20.04.2017).
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Kalış sürelerini arttıracak projeler yapılıyor. Tillo ilçesinde iyileştirmeler
yapılarak turistlerin daha fazla zaman geçirilmesi sağlanacak (Y.E. 20.04.2017).
Tillo turizmini geliştirmek adına DİKA destekli Cam Teras Projesi
tamamlanmıştır. Botan Vadisi projesiyle Botan Vadisinde yürüyüş parkurları
belirlenmiştir. Nasreddin Cas Evi restorasyonunu proje kapsamında yaptık. İlerde
turizme hizmet verebilecek bir konağa dönüştürmeyi planlıyoruz. Tanıtım ile ilgili
faaliyetlerle alakalı tanıtım kitapçıkları ve tanıtım videoları hazırlanarak sekize yakın
fuara katıldık. Bunlardan en önemlisi olan EMİTT’e de katılım sağladık. İl ve otel
stantları kurduk. Bu fuarlarla İl’in turizm potansiyelini tanıtıyoruz. Siirt’te
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ve yerel ürünlerin markalaşıp turizme
kazandırılmasına yönelik bir çalıştay düzenleyeceğiz. Stratejik eylem planı ortaya
çıkarmaya çalışacağız (E.Ö. 21.04.2017).
AB destekli Siirt İl’ini Geliştirme Projesi AB destekli kurumumuz tarafından
destekleniyor. Eski yapılarla ilgili çalışmalarımız var. Eski çarşıları rehabilite projemiz
var. Öncelikli olarak Helvacılar Çarşısı yenilenecek.

Tillo’da bir Cas Evi olan

Nasreddin Konağı için GAP İdaresinden kaynak aldık ve konak yenilendi. Siirt
yemeklerini tanıtmak için gastronomi kongresi planlıyoruz (E.A. 20.04.2017).
Turizm faaliyetleri doğal ve kültürel kaynaklarını koruma bilincinde yapıldığı
zaman doğal ve kültürel kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılması
sağlanacaktır (N.A. 21.04.2017).
-Siirt İl’ini tanıtmaya yönelik ne gibi çalışmalarınız mevcut?
Siirt Valiliği bünyesinde 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen EMİTT turizm
fuarına katıldık. Siirt’in doğal, tarihi, kültürel varlıkları, el sanatlarını tanıttık. Siirt
İl’inde bulunan kültür varlıklarının tespiti ve belgelendirilmesi amacıyla Siirt kültür
envanteri kitabı ve Siirt mutfak değerlerini tanıtmak amaçlı Siirt yemeklerinin
toplandığı bir kitap yayınlandı.
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Tanıtım çalışmaları kapsamında 2016 yılında yönetmenliğini Coşkun Aral’ın yaptığı
Siirt’i her yönüyle tanıtan bir belgesel hazırlanmıştır. (R.U. 21.04.2017).

Her sene EMİTT fuarına katılım sağlıyoruz. Ankara’da ilk defa Siirt Vakfı
öncülüğünde Siirt tanıtım günleri düzenlendi. 2016’da İstanbul’un Maltepe İlçesinde
“Siirt Günleri” etkinliği gerçekleştirildi (E.Ö. 21.04.2017).
Kültürel değerlerinin toplandığı broşürler ve kitapçıklar hazırlandı. Siirt için
belirlenen logo ve slogan tanıtım çalışmalarında kullanıldı. Siirt İl’inin yemekleri ve
el sanatlarını Antalya ili Expo Center’da 2016 yılında gerçekleştirilen Yörex Yöresel
Ürünler Fuarına katılarak tanıttık (E.A. 20.04.2017).
TÜRSAB temsilcileri ve seyahat acentalarının ilimize davet ederek
katılımcılara ili tanımaları üzerine bir program gerçekleştirdik (Y.E. 20.04.2017).
-Siirt İl’i paydaşlarına yönelik (yerel halk, esnaf, kadın dernekleri,
kooperatifler) eğitim çalışmaları var mı? Varsa detaylandırarak anlatınız.
İlimizde Siirt Değişim ve Kadın Derneği ve Siirt Sosyal ve Girişimci Kadın
Derneği mevcut. Siirt Değişim ve Kadın Derneği tarafından kadınların meslek sahibi
olmasına yönelik mesleki eğitimler verildi. Siirt Battaniyesi, saf tiftik kumaşının
yaygınlaştırılmasına yönelik SODES destekli bir proje yürüttük. Milli Eğitim
Müdürlüğü öncülüğünde kadınlara gelir sağlamak amaçlı Şal Şapik kumaşı ile
hediyelik eşya üretimi ilgili bir proje hazırlık aşamasında. GAP Bölge Kalkınma
İdaresine sunuldu. Projenin kabul edilmesi durumunda Siirt Değişim ve Kadın Derneği
ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek. Proje kapsamında fuarlara katılım
olacak. Kadınların gelir elde etmeleri için web sitesi kurulup site üzerinden satış
gerçekleştirilecek. Bu proje kapsamında farklı ürünlerin (bıttım sabunu yapımı, cam
ile biblo hediyelik eşya üretim eğitimi, ahşap oymacılık) üretimi ile ilgili eğitimler
verildi (Y.E. 20.04.2017).
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İlimizde

DİKA’nın

resmi

kurumlarla,

kuruluşlarla

ve

STK’larla

gerçekleştirmiş olduğu ve birçok eğitim vardır. Baykan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile
Baykan’da esnaf turizme hazırlanıyor eğitimi, Aydınlar Belediye Başkanlığı ile turizm
rehberi eğitimi, Siirt İlim, Spor, Kültür, Araştırma Vakfı ile gençlere yaşam koçluğu
eğitimi, Siirt İl’i Arı Yetiştiriciliği Birliği ile Pervari Balı kırsal kalkınma projesi, Siirt
Değişim ve Kadın Derneği ile bilgisayarda nakış eğitimi, gibi çalışmalar ve benzerleri
devam etmektedir (E.Ö. 21.04.2017).
Siirt İl’inde paydaşlara yönelik eğitim çalışmaları vardır. Ancak turizm sektörü
için istenilen boyutlarda değildir.
-Siirt İl’inde turizmin gelişmemesine yönelik sorunlar nelerdir? Söz konusu
engellerin aşılması için ne tür önlemler almak gerekir? Kurumunuzun bu konuya
yönelik çalışmaları var mıdır?
(Y.E. 20.04.2017) İl’de İlimizi tanıtabilecek ve gezdirebilecek rehber mevcudu
yok. İl’de gelen turistleri gezdirebilecek ve bölge ile alakalı bilgi verilebilecek
rehberler yetiştirilmesi gerekiyor. Turistin kalması için istediği kalite standartlarını
sunmamız gerekiyor. Şu an turistlerin beklentisini karşılayacak 1 tane tesis var. Sosyal
alanların bulunması gerekiyor.
Siirt’e talebin az olmasının nedenlerinden biri de İl’in Anadolu’nun son noktası
olmasıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile alakalı güvenlik algısı kötü. Siirt merkezi
ve etrafında çok büyük güvenlik sorunu yok ancak algı değiştiği zaman turizm gelişleri
artacaktır (E.A. 20.04.2017).
Turizm potansiyeli olan alanların ören yeri, çarşılar, kaleler turistin ihtiyacını
karşılayacak yeterli alt sahip olmaması İl için dezavantaj. Bu konuda turistik cazibe
merkezlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlimize uçak
seferlerinin yetersizliği olan seferlerin ekonomik olmaması, ilimize olan talebi
azaltmaktadır.

Siirt’in GAP turları program rotasında olmaması ilimiz için

dezavantajdır. Bu kapsamda ilimizi bu rotaya dâhil edecek çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
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İlimizde nitelikli yatak kapasitesi sayısal olarak azdır. İl’de turizm işletme belgeli
tesislerin ve sosyal aktivite alanlarının sayısının arttırılması gereklidir (R.U.
21.04.2017).
Tüm katılımcılar Siirt turizminin gelişmemesinde ki en büyük etkenin
Güneydoğu Anadolu bölgesinin güvenlik algısı olduğunu belirtmişlerdir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
7.1. SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm hareketlerinin 1950’li yıllardan 2015 yılına kadar 25 milyon kişiden 1
milyar 235 milyon kişiye ulaşması sektörün önemli bir noktaya geldiğinin
göstergesidir. 2030 yılında 1 milyar 800 milyona ulaşması beklenen turist sayısı ile
sektörün geleceği ile ilgili iyimser beklentiler olmasına rağmen; destinasyonlarda
kaynakların plansızca kullanılması, taşıma kapasitelerinin aşılması, yerel halkın
katılımcı bir yaklaşımla turizme dâhil edilmemesi gibi nedenlerle sosyal, çevresel,
kültürel sorunların katlanarak büyümesi tahmin edilmektedir. Turizmin geliştiği
bölgelerde çevresel sorunlardan bazıları biyolojik çeşitliliğin azalması, katı atıklarının
oluşması, su kaynaklarının azalması, sera gazı salımının artmasıdır. Bu sorunlar
doğrultusunda

önlemlerin

alınmaması

durumunda

turizm

faaliyetlerinin

sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olmayacaktır. Turizmde sürdürülebilirlik
kültürel, doğal, sosyal kaynakların korunması ve turizm faaliyetlerinden elde edilen
gelirin yerel unsurlara katkısının arttırılmasıyla gerçekleşebilecektir. Sektörün ana
sermayesinin doğal ve kültürel kaynaklar olduğu düşünüldüğünde, bu kaynakların
gelecek nesillere aktarılması, turizmin devamı için bir gerekliliktir.
Turizm sektörü Dünyada olduğu gibi Türkiye içinde önemli bir noktadadır. 2023
Türkiye Turizm Stratejisi’nde “sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla turizmin bölgesel
gelişimde öncü bir konuma ulaştırılması ve istihdamı arttırması vurgulanmıştır.
Türkiye’nin uluslararası pazarda turizm gelirleri ve turist sayısı açısından ilk beş ülke
arasında girerek bir marka haline dönüşmesi hedeflenmiştir.
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki değişen turist beklentileri sonucunda
yeni destinasyon arayışları ortaya çıkmıştır. Türkiye içinde aynı durum söz konusudur.
Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun son durağı olan Siirt, köklü geçmişi, yaşayan dilleri,
bakir doğası, türbeleri, mağaraları, kaplıcaları, camileri, kaleleri, köprüleri, el
sanatları, zengin mutfak kültürü, kendine has mimarisi ile tercih edilebilir olma
potansiyeline sahip ve gelişmekte olan bir destinasyondur.

129

Siirt İl’i ve çevresinde yapılabilecek olan turizm çeşitleri; kültür turizmi,
gastronomi turizmi, inanç turizmi, eko turizm, hava sporları turizmi, mağara turizmi,
yayla turizmi, yaban hayatı gözlemleme, fotoğrafçılık, av turizmi, botanik turizmi, dağ
turizmi, bisiklet turizmidir. Ancak zengin turizm potansiyele rağmen Siirt’in bu
potansiyelden yeterince yararlandığını söylemek güçtür. Günümüzde İl’de önde gelen
turizm faaliyeti inanç turizmidir. Oysa Siirt İl’i kültürel ve doğal özellikleriyle diğer
turizm türleri ile İl’in ekonomisine olumlu katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.
Diğer kaynak değerlerinin de turizm ürününe dönüştürülüp geliştirilmesi için
sürdürülebilir turizm yaklaşımı içinde değerlendirilmesi ve iyi bir planlama
gerekmektedir.
Güneydoğu

Anadolu

bölgesinde

son

yıllarda

turizm

faaliyetleri

yaygınlaşmıştır. Ancak bölgede turizm faaliyetlerinin en az geliştiği illerden biri
Siirt’tir. Siirt destinasyonunda turizm faaliyetlerinin gelişmesi için yapılması gereken
birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Siirt İl’inin sahip olduğu doğal ve
kültürel değerler dikkate alınmış, bu değerlerin sürdürülebilirlik kapsamında tahrip
edilmeden hangi aktivitelerle turizme kazandırılabileceği gerekçeleriyle ortaya
konulmuştur. Bu konuda yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bulgular şunlardır:


Siirt İl’inde turizmin tek faaliyet alanına kaydığı fakat yerel yönetimin bu
durumu değiştirmek için sürdürülebilir turizm türlerine önem vererek turizmi
on iki aya yaymak istedikleri görülmüştür. Siirt İl’inde turizmin sürdürülebilir
olması sonucu bölgesel kalkınma gerçekleşecek ve istihdam artacaktır.



Siirt turizminin gelişmemesindeki en büyük etken Güneydoğu Anadolu
bölgesinin güvenlik algısının kötü olması ve Siirt’in altyapı ve üstyapısının
yetersiz olmasıdır.



Siirt İl’inde turizmin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gelişmesi, doğal
ve kültürel kaynakları koruyarak, ekonomik anlamda yerele katkı sağlayacak,
sosyo-kültürel seviyeyi yükseltecek, yerele motivasyon kaynağı olacaktır.



Turizm endüstrisinin yeterince gelişmediği, doğal ve kültürel yapının
bozulmadığı illerde, turizm planlamaları aşamasında sürdürülebilir turizm
ilkeleri ile uyumlu projelerin geliştirilmesinin önemlidir.
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Araştırmanın bulguları doğrultusunda Siirt İl’inde turizmin geliştirilmesi
konusunda kurum ve kuruluşların çabaları söz konusudur: Siirt Valiliği, Siirt Kültür
ve Turizm Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı turizminin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalara önem vermektedirler. İl’de turizmin
geliştirilmesine yönelik yerel girişimlerde sevindiricidir. Bu kapsamda desteklenen
bazı projeler şunlardır:


Proje Adı: Siirt Turizmini Geliştirme Projesi



Proje Adı: Botan Vadisinde Doğa Turizmi Başlatma Amaçlı Yürüyüş
Patikalarının, Bisiklet Yollarının ve Yaban Hayatının Belirlenmesi
Projesi



Proje Adı: Tillo Turizminin Gelişim Projesi



Proje Adı: Yamaç Paraşütü Alt Yapısını Güçlendirerek Siirt’in Doğa
Turizmini Arttırma Projesi



Proje Adı: Siirt Eski Çarşıların Rehabilitasyonu



Proje Adı: Cam Teras Projesi



Proje Adı: Tillo Tabiat Parkı Projesi

Tez çalışması kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda; Siirt İl’i turizm
potansiyelinin ortaya konması, söz konusu turizm kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanması, İl’de turizm hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve turizmin yerel kalkınmaya
etkisinin artırılmasına yönelik öneriler ise şu başlıklar altında ele alınabilir:
Doğal, Kültürel ve Tarihi Kaynakların Korunması: İl’in biyolojik çeşitliliği
başta olmak üzere doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına
yönelik çalışmalar oldukça önemlidir. Endemik bitki türlerinin ve doğal habitatların
korunması, türlerin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğundan; doğal yaşam
alanlarına yakın planlama çalışmalarının koruma öncelikli yapılması gerekmektedir.
Bu anlamda doğal oluşumlar başta olmak üzere İl’in kaynak değerlerinin korunmasını
sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılması önemlidir.
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Korunan alan ilanı: Turistler çevre konusunda gün geçtikçe bilinçlenmekte
ve korunan alanlar kapsamındaki alanlara ilgi artmaktadır. Siirt İl’inde korunan alan
ilan edilen bir yer bulunmamaktadır. Oysa İl’in sahip olduğu doğal kaynaklarından biri
olan Botan Vadisi milli park olabilecek bir değere sahiptir. Bu konuya ilişkin
değerlendirmelerin yapılması önemli olacaktır.
Yerel Mimarinin Korunması ve Restorasyonu: İl’de mevcut turizm
değerlerinin büyük bir kısmının tescili yapılmış ancak kaynak yetersizliğinden dolayı
restorasyonları yapılamamıştır. Yerel idare ve özel sektör işbirliği ile restorasyon
gerektiren alanların turizme kazandırılması sağlanmalıdır. İl’de yer alan geleneksel
mimari örnekleri, kaleler, sabatlar, çeşmeler korunarak ve restorasyon çalışmaları
tamamlanarak turizm ürünü haline getirilmelidir. Özellikle cas evlerinin bu kapsamda
geleneksel mimarisinin yaşatılması gerekmektedir. Diğer şehirlerdeki uygulamalar
örnek alınarak çekici bir destinasyon ortaya konmalı ancak bu esnada yerel mimarinin
korunması ve yaşatılması, tescil altına alınması öncelikli konular olarak ele
alınmalıdır.
Doğal, kültürel ve tarihi kaynakların korunması adına, Siirt’te somut ve somut
olmayan kültürel mirasın UNESCO aracılığıyla koruma altına alınması çalışmalarının
da arttırılması gerekmektedir.
Altyapı ve Üstyapı Olanaklarının Geliştirilmesi: İl’e gelen ziyaretçilerin
memnuniyeti, turizm altyapı ve üstyapısına da bağlıdır. Bu bakımdan turistik değerlere
sahip şehirlerde altyapı ve üstyapı yatırımları sadece bölge nüfusunu kapsayacak
şekilde değil, turistin yoğun olduğu dönemlerde de tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde
planlanmalıdır. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular neticesinde altyapı ve
üstyapı önerileri şöyledir: Şehrin altyapı ve üstyapısı günümüz şartlarına uygun
şekilde geliştirilerek yenilenerek, beklentileri karşılayabilecek düzeye getirilmelidir.
Günübirlik ziyaretçilere ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun şartlarda ayrı tesisler
yapılmalıdır. Turizmin gelişimini olumlu yönde etkileyen altyapı planlama ve
uygulama işlevlerini yerine getirirken diğer taraftan da taşıma kapasitesi göz ardı
edilmemelidir. Çünkü kapasiteyi aşan uygulamalar doğal ve kültürel değerlerin yok
olma tehlikesini gündeme getirecektir.
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Siirt’in en önemli sorunlarından biri de ulaşımdır. Havayolu ile haftanın belirli
günlerinde İstanbul’dan günde tek uçuş bulunmakta olup bu durum turizmi olumsuz
etkilemektedir. Oysa güçlü bir marka olmak isteyen destinasyonlar ulaşımla ilgili
konumlarını en avantajlı hale getirmek zorundadırlar.
Konaklama Ünitelerine Yönelik Düzenlemeler: Mülakatlar sonucu elde
edilen bilgilere göre konaklama tesisleri hem sayı hem de kalite açısından yetersizdir.
İl’de mevcut konaklama tesislerinde nitelikli personel ihtiyaçları karşılanamamakta ve
bu durum turizmi olumsuz etkilemektedir. Bölgeye olan turizm talebinin yükseltilmesi
için çevre ile uyumlu yeni tesislerin açılması, mevcut tesislerin desteklenerek
standartlarının yükseltilmesi ve kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Konaklama
imkânlarının arttırılması, alternatif tesislerin bulunması İl’de turizmin gelişimi
açısından önemlidir. Turistlerin konakladıkları tesisten memnun ayrılmaları,
işletmenin devamlılığını sağlayacak ve İl’e artı değer kazandıracaktır. Bu anlamda
konaklama ünitelerinde istihdam edilen personelin nitelikli personel olmalarının yanı
sıra, hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi de oldukça önemlidir.
Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Düzenlemeler: İl’deki yiyecek içecek
işletmelerinin de sayı ve kalite açısından değerlendirilmesi ve iyileştirmeye yönelik
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Müşterilerin en hassas oldukları

konularından birisi hijyen ve hizmet kalitesidir. Özellikle mekânın, servis araç
gereçlerinin, kullanılan malzemenin temizliği memnuniyet açısından çok önemlidir.
Yiyecek içecek işletmelerinde de personelin eğitimli olması konusu ön plana
çıkmaktadır. Ayrıca Siirt İl’inde tam anlamıyla yöresel yiyecek içecek sunan işletme
bulunmamaktadır. Sınırlı sayıda olan yiyecek-içecek işletmelerinin çeşitlendirilmesi,
turizmin gelişimi açısından önemlidir. İl’de tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek ve
yöresel mutfağa yer verilen yiyecek içecek işletmeleri açılmalıdır.
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Yöresel Ürünlerin Kaliteli Turistik Ürüne Dönüştürülmesi: Bir bölgede
yerel kalkınmanın gerçekleşmesi için; turizm gelişimine yerel halkın ve yöresel
ürünlerin dâhil edilmesi gereklidir. Yerel kalkınma; kültürel, ekonomik, teknolojik ve
doğal kaynakları kullanarak, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaktır. Bu fırsatlardan
yararlanmak sosyo-kültürel gelişmeyi de sağlayacaktır. Yerel kalkınmada en büyük
görevlerden biri de yerel yönetimlere düşmektedir.
Yerele iş imkânı yaratmak, yerel halkın üretimini teşvik etmek, yerelde kişi başına
düşen geliri arttıracaktır. Bu kapsamda; Siirt’e gelen turistlerin bölge kültürünü ve
sanatını gezip görebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri geleneksel çarşıların
nitelikleri arttırılarak turizme kazandırılmalıdır. Yöresel ürünlerin ve hediyelik
eşyaların satılabileceği üniteler düzenlenmelidir. Ürünlerin sunum kalitesi yüksek
olmalıdır. Yerel halka hijyenik şartlarda ve yöreye özgü ambalajlarda özgün yerel
ürün oluşturma konularında verilecek eğitimlerin ve atölye çalışmalarının da büyük
faydası olacaktır.
Gelecek Turizmde projesindeki gibi özgün yerel unsurların sürdürülebilirliğinin
sağlandığı illere ziyaretler yapılmalıdır. Üretilen ürünler ulusal, uluslararası
platformda pazarlanarak İl’de yerele istihdam sağlanmalıdır. Özellikle kadın ve genç
nüfusun turizm sektöründe çalışmaları için aktif katılıma teşvik edilmesi ve yerel
istihdamın arttırılması gerekmektedir.
Yerel halkın, yerel kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde turizm
koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Turizmden elde edilecek gelirin büyük
bölümünün yerel değerlerin korunarak yaşatılması için kullanılması sağlanmalıdır. Bu
konuda yapılacak çalışmalar turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini ve turizmden
elde edilen faydanın artırılmasını sağlayacaktır.

Yerel ürünlerin korunması,

pazarlanması ve kalkınma aracı olması konusunda coğrafi işaret sertifikası oldukça
önemlidir. Bu bağlamda, Siirt İl’inde daha fazla ürünün sertifikalandırması ile ilgili
çalışmalar yapılmalıdır.
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Turistik Destinasyon Olarak Tanıtım ve Pazarlama: Etkili tanıtım ve
pazarlama

faaliyetleri

mevcut

turizm

potansiyelini

harekete

geçirerek

gerçekleşmelidir. İl’in ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımının ve pazarlamasının
yapılması ve bilinirliğinin artırılması hedeflenmelidir. Tanıtımlarda görsel medyadan
yararlanılmalı, web sayfaları güncellenmeli farklı dillerde oluşturulmalı; tanıtım
çalışmaları broşür ve dergilerle desteklenmelidir. Yerli yabancı seyahat dergilerinde
İl’in yer almasının sağlanması gerekmektedir.

İl’in turizm potansiyelinin

geliştirilmesi için tanıtım ve markalaşma (marka kentler yaratma) faaliyetlerine önem
verilmesi gerekmektedir. Markalaşmış destinasyonlar örnek alınarak politikalar
geliştirilmelidir. Sanal ortamda şehrin bir turizm destinasyonu olarak tanıtılabileceği
web sayfası tasarlanmalıdır. Siteye Siirt hakkında en güncel ve zengin içerikli bilgiler
eklenmelidir.
Siirt’in öncelikli olarak içinde bulunduğu bölge olan GAP turlarına dâhil edilerek İl’de
turizm faaliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Turizm arttıkça gelişen altyapı ve
üstyapı sonrası Siirt bir destinasyon olarak ön plana çıkarılmalıdır. Mevcut GAP
turlarına Siirt İl’inin dâhil edilebilmesi için seyahat acentaları bilgilendirilmelidir.
Siirt’i cazip hale getirmek için özel tur paketleri hazırlamalıdır. Münferit ve grup
olarak ile gelen yerli yabancı ziyaretçilerin İl hakkında detaylı bilgiye sahip olup daha
İl’i kapsamlı gezebilmeleri için İl’de kokartlı rehber ihtiyacının karşılanması ve
tanıtım çalışmaları üzerine yoğunlaşacak ‘’Turizm Tanıtım Ofisleri’’ açılması
gerekmektedir.
Siirt’te ilin sahip olduğu etnografik ve arkeolojik değerlerin sergileneceği bir müzenin
de yapılması gerekmektedir.
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Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Tüm Yıla Yayılması: Yapılan görüşmelerde
Siirt İl’inde bugüne kadar yoğun olarak yapılan turizm çeşidinin inanç turizmi olduğu
belirtilmiştir. Ancak; Siirt İl’inin mevcut turizm potansiyelinin çok yüksek olmaması
sebebi ile İl’deki turizm çeşitliliğinin arttırılması ve gastronomi, kültür, doğa turizmi,
termal turizm ve ekoturizm gibi turizm türlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda; Siirt İl’inde geliştirilebilecek turizm türleri ve bunlara ilişkin öneriler şu
şekilde sıralanabilir:
İl’de en yoğun yapılan inanç turizmi geliştirilerek, İnanç turizmi rotaları haritası
çıkarılmalı inanç turizmi rotaları için rota boyunca bilgilendirme ve yönlendirme
levhaları hazırlanmalıdır. İnanç Turizminin en yoğun turizm türü olarak gerçekleşme
sebebi büyük oranda İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah ve Veysel Karani
Hazretlerinin türbelerinin İl’de bulunmasıdır.
İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması olayının UNESCO Dünya
Mirasları Geçici Listesinde olması İl için çok önemlidir.
Siirt yerel mutfağı 120 çeşit yemeğiyle gastronomi turizmi için önemli bir
destinasyondur. Oysa İl gastronomi turizminden yeterince yararlanamamaktadır. Yerel
ürünlerde tanınırlık olmasına rağmen markalaşma söz konusu değildir. Ulusal ve
uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğin gerçekleşmesi için yöresel ürünlerin
markalaşması gerekmektedir.
İl’deki doğal kaynaklar, ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirmesi için oldukça
elverişlidir. İl’de ekoturizm gerçekleştirilirken iki önemli kriterinden biri olan , "doğal
çevrenin sürdürülebilirliği" ilkesine, yapılan ve yapılacak olan doğa turlarında sıkı
sıkıya uyulmalı ve turistler bilgilendirilmelidir. Siirt’te yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü
gibi etkinlikler yapmak isteyenler için uygun alanlar bulunmaktadır. Bu aktivitelerin
tanıtım çalışmaları yapılarak, İl’de turist sayısı arttırılabilir.
Siirt’in önemli yaylalara sahip olması dolayısı ile yayla turizmi geliştirilebilir. Kırsal
turizmin

geliştirilmesi,

kırsaldaki

yoksulluğun

azaltılmasını

sağlayabilmesi

bakımından stratejik olarak değerlendirilebilir.
Siirt İl’inde av turizmi potansiyeli mevcuttur ancak av turizminin yaban yaşamına
ilişkin önemli kaynak değerlerinin korunarak, kontrollü bir şekilde yapılması oldukça
önemlidir. Aksi takdirde av turizminin yapılırken yaban yaşamının kaybı
kaçınılmazdır.
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Termal turizminin geliştirilmesi İl’e her mevsim turistleri çekebilmeyi sağlayacaktır.
Siirt’te bulunan termal su kaynaklarının alternatif turizm potansiyeli açısından da bir
fırsata dönüştürülebilmesi için altyapı iyileştirmelerinin yapılması gerekmektedir.
Siirt kaleleri, köprüleri, el sanatları, zengin mutfak kültürü, kendine has mimarisi ve
festivalleri ile kültürel değerleri yüksek bir İl’dir. Festivaller bölgelerin kalkınmasında
önemli ekonomik etkenlerdir. İl’de gerçekleştirilen festival ve önemli günlerin
etkinliğini arttırarak, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılıp, turizmden elde
edilecek katkının arttırılması hedeflenmelidir. Fıstığı ile adını duyurmuş olan Siirt’te
özellikle fıstık festivalinin tanıtımı yapılarak bölgeye turist çekilebilir.
Ulusal ve Uluslararası Ağlara Üye Olma, Eğitim ve Bilinçlenme: Tüm bu
turizm türlerinin sürdürülebilir turizm yaklaşımı içinde gelişimi için konu ile ilgili
ulusal ve uluslararası ağlara üye olunması ve onların bilgi ve deneyimlerinde
faydalanılması önemli olacaktır. Bu anlamda özellikle belediye başta olmak üzere
yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir.
İl’de sürdürülebilirliğin sağlanması için turistlere, turizm sektörü çalışanlarına, yerel
halka ve diğer tüm paydaşlara eğitimler verilmelidir. Siirt İl’inde istenilen düzeyde
turizm faaliyetleri gerçekleşmeye başlandığında turizmin sürdürülebilir olması için
önemli konulardan biri olan taşıma kapasitesine de çok hassas yaklaşılmalıdır.
Turizm Paydaşları Arasında İşbirliği ve Koordinasyon: Turizm işletmeleri,
yerel yönetimler, STK’lar ile birlikte hareket ederek gerekli adımları atmalıdırlar.
Bunun yanı sıra turizm planlamaları yapılırken yerel halkın öncelikleri ve halkın
katılımı ön planda tutulmalıdır. Turizm sektörünün gelişmesi için yerel kurum ve
kuruluşların gerekli desteği vermesi temel koşullardan biridir. Tüm paydaşların
işbirliği yapması yerel kalkınmaya büyük katkılar sağlayacaktır.
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Turizm Projelerinin Artırılması: İl’de özellikle yerel yönetimlerin
liderliğinde bazı projeler mevcuttur. Yerel yönetimler; özellikle turizmi geliştirecek
projeleri arttırarak, turizm gelişimi açışından aktif bir yol izlemelilerdir. Geliştirilecek
projelerde turizmde bilinçlendirmeyi arttırmak ve nitelikli istihdam yaratmak
amacıyla; kadın girişimcilerin, gençlerin benzer örneklerini görebilecekleri projelerin
yapıldığı illere seyahatleri gerçekleştirilmelidir. Gelecek Turizmde gibi sürdürülebilir
turizmi destekleyen ulusal projeler ve çeşitli uluslararası projelerin fon kaynaklarına
başvurulması İl’e fayda sağlayacaktır.
Sonuç olarak Siirt’te sürdürülebilirlik yaklaşımıyla planlanıp yönetilecek olan turizm
gelişimi sayesinde; doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere
aktarılması, İl’in marka değerinin artması, yerel kalkınmanın sağlanması, İl’de
istihdam oluşturulması, turizmden elde edilen gelirin sosyal ve ekonomik faydalarının
topluma eşit dağıtılması ve İl genelinde yaşam kalitesinin artırılması mümkün
olabilecektir. Siirt’in mevcut turizm altyapı ve üstyapısı, tek başına bir destinasyon
olması için yeterli değildir. Bu nedenle öncelikle İl’in öncelikle mevcut gastronomi,
kültür, doğa, inanç rotaları içeren GAP turlarına dâhil edilerek tanınırlığının
arttırılması ve daha sonra talep doğrultusunda gelişen altyapı ve üstyapı olanakları
sayesinde tek başına bir turizm destinasyonuna dönüşmesi için çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca; İl’de turizmin gelişmesine yönelik projeler ve doğa turizmi
master planı olmasına rağmen, tüm turizm çeşitlerini içeren bir master planı yoktur.
Bu bağlamda tüm turizm türlerini içerecek bir “Turizm Master Planı’’ nın hazırlanması
gerekmektedir. Ayrıca; turizm master planın da yerel halkın, yerel yönetimlerin, tüm
paydaşların, akademisyenlerin ve araştırmacıların da dâhil olduğu katılımcı bir
yaklaşımla ortaya konması ve uygulanması; planın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için önemlidir. Master planı dâhilinde İl’de yerel bir turizm koordinasyon birimi
oluşturulmalıdır.
Çalışma kapsamında yapılan gözlemler esnasında yerel halkın İl’de turizm
faaliyetlerinin gelişimine olumlu baktığı gözlenmiştir. Bu anlamda Siirt Turizmi
konusunda yapılacak daha sonraki araştırmalarda; yerel halk, işletmeciler,
araştırmacılar gibi farklı grupların konuya ilişkin görüşlerini almaya yönelik
çalışmalar yapılabilir ve farklı sonuçlar elde edilebilir.
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EKLER
EK I: COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER
Adana Kebabı
Adapazarı Dartılı Keşkek
Adapazarı Islama Köftesi
Afyon Kaymağı
Afyon Mermeri
Afyon Pastırması
Afyon Sucuğu
Akçaabat Köftesi
Akhisar Domat Zeytini
Akhisar Uslu Zeytini
Akkuş Şeker Fasulyesi
Akşehir Kirazı
Anamur Muzu
Andırın Tirşiği
Antakya Künefesi (Tatlı)
Antep Baklavası
Antep Beyranı
Antep Fıstığı
Antep İşi
Antep Kutnu Kumaşı
Antep Yuvarlaması
Arapgir Köhnü Üzümü
Aydın İnciri
Aydın Kestanesi
Ayvalık Zeytinyağı
Bafra Pidesi
Bafra Zembili
Balıkesir Höşmerim Tatlısı
Bartın İşi Tel Kırma
Bayat Türkmen Kilimi
Bayramiç Beyazı
Bayramiç Elması
Bergama El Halısı
Bergama Kozak Çam Fıstığı
Beypazarı Kurusu
Bodrum Mandarini
Boyabat Çemberi
Bozdağ Kestane Şekeri
Buldan Bezi
Burdur Ceviz Ezmesi
Burdur Şiş Köftesi
Bünyan El Halısı
Çağlayancerit Cevizi

Çanakkale El Halısı
Çay İlçesi Vişnesi
Çelikhan Tütünü
Çimin Üzümü
Çorum Leblebisi
Çubuk Turşusu
Damal Bebeği
Denizli Leblebisi
Denizli Traverteni
Develi Cıvıklısı
Devrek Bastonu
Diyarbakır Karpuzu
Diyarbakır Örgü Peyniri
Döşeme Altı El Halısı
Edirne Beyaz Peyniri
Edirne Tava Ciğeri
Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağı
Edremit Körfez Bölgesi Çizik Yeşil Zeytini
Eflani Çember Bezi
Ege İnciri Aegean Fig
Ege Pamuğu Aegean Coton
Ege Sultani Üzümü Aegean Sultans
Elazığ Öküzgözü Üzümü
Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı
Erzincan Tulum Peyniri
Erzurum Civil Peyniri
Erzurum Kadayıf Dolması
Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)
Eskişehir Çiğböreği (Çibörek)
Eskişehir Lüle Taşı
Eşme Yörük Kilimi
Ezine Peyniri
Finike Portakalı
Gaziantep Bakır İşlemeciliği
Gaziantep Sedef El İşlemeciliği
Geleneksel Türk Ahududu Likörü
Geleneksel Türk Çilek Likörü
Geleneksel Türk Gül Likörü
Geleneksel Türk Kayısı Likörü
Geleneksel Türk Vişne Likörü
Gemlik Atı
Gemlik Zeytini
Giresun Tombul Fındığı
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Gönen İğne Oyası
Gördes El Halısı
Görece Nazar Boncuğu
Üretim El ve İşleme Sanatı
Gümüşhane Dut Pestili
Gümüşhane Kömesi
Güney Ege Zeytinyağları
Hellim Halloumi
Hereke İpek Halısı
Hereke Yün El Halısı
Hereke Yün İpek El Halısı
Hınıs Fasulyesi
Isparta Gülü
İnce Isparta Hasgül El Halısı
İncesu Karaevrek Üzümü
İnegöl Köfte
İpsala Pirinci
İsabey Çekirdeksizi (Üzüm)
İskilip Dolması
İskilip Turşusu
İspir Kuru Fasulyesi
İzmir Lokması
İzmir Şambalisi
İzmit Pişmaniyesi
İznik Çinisi
Jirkan Kilimi
Kadıhanı Tahinli Pidesi
Kale Biberi
Kalecik Karası Üzümü
Kangal Balıklı Kaplıcası
Kangal Koyunu
Karamürsel Sepeti
Karnavas Dut Pekmezi
Kars El Halısı
Kars Kaşarı
Kars Türk Çoban Köpeği
Kayseri Mantısı
Kayseri Pastırması
Kayseri Sucuğu
Keşan Satır Et
Kırkağaç Kavunu
Kilis Katmeri
Konya Etli Düğün Pilavı
Kula El Halısı
Kütahya Çinisi

Malatya Kayısısı
Maraş Biberi
Maraş Burma Bileziği
Maraş Tarhanası
Mardin İkbebet
Mardin İmlebes (Badem Şekeri)
Mardin Kaburga Dolması
Mardin Kibe
Mardin Sembusek
Mardin Taşı
Mersin Cezeryesi
Mersin Tantunisi
Merzifon Keşkeği
Milas El Halısı
Milas Zeytinyağı
Mut Kayısısı (Hoşaflık)
Niksar Cevizi
Nizip Zeytinyağı
Oltu Cağ Kebabı
Oltu Taşı
Osmaniye Yer Fıstığı
Ödemiş Patatesi
Pazırık El Halısı
Pervari Balı
Piraziz Elması
Prosciutto Di Parma (Parma Jambonu)
Rakı
Rize Bezi (Feretiko)
Safranbolu Lokumu
Safranbolu Safranı
Salihli Kirazı
Salihli Odun Köfte
Samsun Kaz Tiridi
Samsun Simidi
Scotch Whisky (İskoç Viskisi)
Siirt Battaniyesi
Siirt Büryan Kebabı
Siirt Fıstığı
Siirt Perde Pilavı
Simav El Halısı
Sivas El Halısı
Sivas Köftesi
Soğanlı Bebeği
Sümer Kars El Halısı
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Süper İnce Kilim
Şanlıurfa Biberi
Şanlıurfa Çiğ Köfte
Tarsus Beyazı Üzüm Topacık
Tarsus Şalgamı
Tarsus Yayla Bandırması
Taşköprü Kuyu Kebabı
Taşköprü Sarımsağı
Taşpınar El Halısı
Tavşanlı Leblebisi
Terme Pidesi
Tokat Kebabı
Tomarza Kabak Çekirdeği
Trabzon Telkariye ve Hasırı
YÜCİTA. (2017).

Turhal Yoğurtmacı
Türk Rakısı
Türk Tazısı
Türkmen El Halısı
Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı)
Uşak Halısı
Uşak Tarhanası
Yağcıbedir El Halısı
Yahyalı El Halısı
Yamula Patlıcanı
Yozgat Arabaşısı
Yozgat Parmak Çöreği
Yuntdağı El Halısı
Zile Pekmezi
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EK II: UNESCO DÜNYA MİRASLARI GEÇİCİ LİSTESİ
1. Karain Mağarası (Antalya) 1994
2. Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000
3. Alahan Manastırı (Mersin) 2000
4. Alanya (Antalya) 2000
5. Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000
6. İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000
7. Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000
8. Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000
9. Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000
10. St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
11. St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000
12. Sümela Manastırı (Trabzon) 2000
13. Aphrodisias Arkeolojik Alanı (Aydın) 2009
14. Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009
15. Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009
16. Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009
17. Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011
18. Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011
19. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) 2011
20. Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012
21. Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012
22. Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012
23. Gordion (Ankara) 2012
24. Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012
25. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012
26. Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012
27. Mamure Kalesi (Mersin) 2012
28. Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012
29. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012
30. Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012
31. Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013
32. Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013
33. Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur
Yerleşimleri 2013
34. Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir)
2014
35. Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014
36. Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014
37. Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014
38. Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) 2014
39. Kültepe - Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014
40. Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014
41. Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014
42. İznik (Bursa) 2014
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43. Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014
44. Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014
45. Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay) 2014
46. Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014
47. Akdamar Kilisesi (Van) 2015
48. Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015
49. Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslami-Osmanlı Sosyal Kompleksi) (Kahramanmaraş)
2015
50. Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) 2015
51. Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya) 2015
52. Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015
53. Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015
54. Uzunköprü (Edirne) 2015
55. İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015
56. Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015
57. Bodrum Kalesi (Muğla) 2016
58. Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016
59. Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016
60. Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016
61. Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016
62. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016
63. Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016
64.Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016
65. Yivli Minare Camii (Antalya) 2016
66. Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
67. Kekova (Antalya) 2000
68. Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı (Ankara-Konya-Aksaray) 2013
69. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) 2016
70. Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017
71. Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı (Balıkesir) 2017
72. İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017
Kaynak: (UNESCO, 2017c).
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EK III: COĞRAFİ İŞARET SİİRT BATTANİYESİ
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EK IV: COĞRAFİ İŞARET SİİRT BÜRYAN KEBABI
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EK V: COĞRAFİ İŞARET SİİRT FISTIĞI
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EK VI: COĞRAFİ İŞARET SİİRT PERDE PİLAVI
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EK VII: COĞRAFİ İŞARET SİİRT PERVARİ BALI
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