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ÖZ
PALAVAR, Halide, Kültür Turizmi Kapsamında Dini Mekânlarda Turist
Deneyimleri, Turist Tatmini ve Tavsiye Etme Eğilimi Arasındaki İlişkilerin
İncelenmesi; Trabzon Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.
Turizmde yaşanılan teknolojik gelişmeler, bireylerin gelir düzeylerinin
artması ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli (deniz-kum-güneş üçlemesi
dışında) değişmesiyle birlikte bireylerin alternatif turizm çeşitlerine yöneldikleri
görülmektedir. Bu bağlamda alternatif turizm faaliyetleri arasında yer alan kültür,
inanç (dini mekânları ziyaret etme), yat vb. turizm çeşitlerine olan ilgi giderek
artmaktadır.
Türkiye pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve çok eskiye dayanan
tarihiyle kültürel ve inanç turizm mekânları açısından önemli bir destinasyondur. Bu
bağlamda medeniyetlerin ülkemize bıraktığı birçok inanç ve kültürel mekânlar
bulunmaktadır. Son yıllarda kültürel varlıkların inanç turizmi mekânları olmasıyla da
bireylerin ilgisini çekecektir. Bu bağlamda, kültürel miras ve inanç turizmi birlikte
giderek yaygınlaşan turizm çeşitleri arasındadır.
Bu çalışmanın amacı; Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin, Trabzon’da
bulunan kültür ve dini mekânların turist deneyimlerini, tatminlerini ve tavsiye etme
eğilimleri arasındaki ilişki örüntülerini ortaya koymaktır. Bu amacın yanı sıra;
Trabzon’da bulunan kültürel ve inanç turizm mekânlarını ortaya koymak ve
Trabzon’a gelen turistlerin deneyim ve tatminlerini araştırmak amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında, literatür taraması yapılmıştır. Veriler anket yoluyla
toplanmıştır. Araştırmanın evreninin, Trabzon’u ziyaret eden yerli turistler
oluşturmaktadır. Kolaydaörnekleme yolu ile 404 yerli turistten veri toplanmıştır.
Araştırma modeline uygun olan Kısmı En Küçük Kareler-Yapısal Eşitlik
Modellemesi (KEKK-YEM) yolu ile veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler
sonucunda öğrenme, eğlenme ve kaçışın tatmin üzerinde olumlu ve anlamlı etkileri
olduğu tespit edilmiştir. Aynı üç unsurun tavsiye etme üzerindeki etkisi de
incelenmiştir. Öğrenme ve eğlenme tavsiye etme eğilimini olumlu yönde etkilerken,
kaçışın tavsiye etme eğilimini pozitif yönde etkilemediği görülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Kültürel Miras, Dini Mekânlar, Deneyim,
Trabzon.
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ABSTRACT
PALAVAR, Halide,

Examining the Relationships Between Tourist

Experiences, Tourist Satisfaction and Tendency to Recommend in Religious Places
Within the Scope of Cultural Tourism; Example of Trabzon Case, Master Thesis,
Ankara, 2020.
It is seen that with the technological developments experienced in tourism,
increasing income levels of individuals and changing needs and expectations of
individuals continuously (except sea-sand-sun trilogy), individuals tend to alternative
tourism types.In this context, alternative tourism activities include culture, faith,
yacht and so on. interest in tourism types is increasing.Faith tourism, which is one of
the oldest tourism types of humanity, is one of the most powerful tourism types
among alternative tourism activities.
Turkey has hosted many civilizations and is based on very old history with an
important destination for religious tourism venues.There are many cultural assets left
by civilizations to our country. In recent years, cultural assets will attract the
attention of individuals by being places of faith tourism.In this context, cultural
heritage and faith tourism are among the increasingly common types of tourism.
The aim of this study; It is to reveal the relationship patterns between the
tourist experiences, satisfaction and tendency of the local tourists visiting Trabzon to
the cultural and religious places in Trabzon.In addition to this purpose; It is aimed to
reveal the cultural and faith tourism places in Trabzon and to investigate the
experiences and satisfaction of the tourists coming to Trabzon.Within the scope of
the research, literature review was conducted.Data were collected through
questionnaires. The population of the research is composed of local tourists visiting
Trabzon.Data were collected from 404 domestic tourists by easy sampling. The data
were analyzed by Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLSSEM).As a result of the data obtained, it was determined that learning, entertainment and
escape have positive and meaningful effects on satisfaction.The impact of the same three
elements on advice has also been studied.While it is positively affected the tendency to
recommend learning and entertainment, escape does not positively affect the tendency to
recommend.
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Keywords: Cultural Tourism, Cultural Heritage, Religious Places, Experience,
Trabzon.
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ÖNSÖZ

“Kültürel Mirasın İnanç Turizmi Kapsamında Deneyimlenmesi ve Turist
Tatmini; Trabzon Örneği” başlıklı tez çalışması Trabzon’da bulunan dini mekânlarve
kültürel turizm mekânları üzerinedir. Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin
deneyimleri sonucunda tatmin olup olmadıklarını ortaya koymaktır.
Çalışma süresince yol gösteren, deneyimlerini paylaşan, yardımlarını
esirgemeyen ve çalışmalarımı titizlikle inceleyen danışman hocam,SayınDr. Öğr.
Üyesi Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN’e teşekkürü borç bilirim.
Çalışma süresince bana vakit ayırarak yardımlarını esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi
Gürkan ALAGÖZ’e
Bugünlere gelmemde maddi ve manevi her zaman yanımda olan, dürüstlüğü
ilke edinmemi sağlayan ve desteklerini benden hiç esirgemeyen annem Behice
PALAVAR’a, babam Salih PALAVAR’a ve evimizin kıymetlisi canım kardeşim
Murat PALAVAR’a ve yanımda olan çok değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Halide PALAVAR

Ankara, 2020
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GĠRĠġ
Turizm kelimesi, dinamik yapısıyla pek çok tanımı olan bir kavramdır. En
basit tanımı ile turizm; bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri yerden ayrılarak farklı
bölgelere seyahat etmeleri olarak tanımlanabilir (Uçkun, 2004).
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar çeşitli sebeplerden dolayı bireyler
seyahat etme gereği duymuşlardır. İnsanların beklenti ve ihtiyaçları sürekli değişim
gösterdiğinden dolayı seyahat etme nedenleri de değişmektedir. Bu nedenle yeni
turizm çeşitleri ortaya çıkmakta ve turizm pazarı açısından inanç ve kültür turizmi
önemli bir potansiyele sahip olmaktadır (McKercher ve Cros, 2002).
İlk çağlardan itibaren insanların inançları doğrultusunda kutsal olarak kabul
ettikleri bölgelere seyahat etmelerinden dolayı inanç turizmi, en eski turizm
çeşitlerinden biri olarak kabul edilebilmektedir. Kültür turizm ise; tarihi yapıları, eski
eserleri görmek, festivallere, fuarlara katılmak, yerel mutfakları tecrübe etmek, yerel
mimariyi görmek, dinî seyahat gerçekleştirmek, akademik faaliyetlerde bulunmak
şeklinde tanımlanabilmektedir (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005). Son yıllarda kültür ve
inanç turizmi (kapsamında dini mekânlar) birbirlerini destekleyerek yeni turizm
çeşitleri arasında en hızlı büyümeyi gösteren turizm faaliyetleri arasında yer
almaktadır (Henderson, 2002, akt. Okuyucu ve Somuncu, 2013).
Bu araştırmanın, literatür incelendiğinde kültür turizmi kapsamında dini
mekânlar, memnuniyet ve tavsiye etme eğilimleri ile ilgili yerli ve yabancı çalışmalar
incelenerek sonuçları değerlendirilmiştir. Çetin ve Bilgehan (2016) çalışmasında,
kültür turizm deneyimlerini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Bu
bağlamda, İstanbul‟u kültür turizmi amacı ile ziyaret eden 21 turist ile mülakat
yapmıştır. Turistlerle derinlemesine yapılan görüşmeler sonucunda kültür turizmi
deneyimlerini etkileyen beş temel boyut olduğu belirlenmiştir. Bu boyutlar; sosyal
etkileşim, yerel otantiklik, hizmet, kültür/miras ve meydan okuma şeklindedir (Çetin
ve Bilgehan, 2016).
Prayag, Hosany, Muskat ve Del Chiappa (2016) çalışmasında, turistlerin
duygusal deneyimlerini, imaj, memnuniyet ve tavsiye etme ilişkileri arasındaki ilişki
örüntülerini test etmektir. Sardinya adasını ziyaret eden 275 yerli turistten anket
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yoluile

toplanan

veriler

test

edilmiştir.

Çalışmada

turistlerin

duygusal

deneyimlerinin algıladıkları imaj ve memnuniyeti ve tavsiye etme niyetini olumlu
yönde etkilediği belirlenmiştir (Prayag, Hosany, Muskat ve Del Chiappa, 2016).
Okuyucu ve Somuncu‟nun (2013) çalışmasında; Türkiye‟de Hristiyanlık,
Musevilik ve İslam gibi büyük dinlerin çok önemli inanç turizmi mekânları
bulunmaktadır. 2013 yılında Türkiye‟de inanç turizmi faaliyetleri açısından yeterince
değerlendirilemediğini düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye‟deki inanç
turizminin durumunu ve sorunlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada,
literatür taraması yapılarak Türkiye‟de bulunan inanç turizm mekânlarının dağılımı
gösterilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu‟ndan istatistiki bilgiler alınmış ve çalışma
kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye‟de inanç turizmi
faaliyetleri yeterince değerlendirilemediği ve bununla birlikte ulaşım, tanıtım ve
pazarlama konusunda da önemli eksiklikler olduğu tespit edilmiştir (Okuyucu ve
Somuncu, 2013).
Şahiner (2012) tez çalışmasında; Karaman‟ın inanç turizmi açısından önemli
bir potansiyele sahip olduğunu ve bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek inanç
turizmi mekânları olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, Karaman‟ın inanç turizm
mekânlarının önemini ortaya koymak ve gün yüzüne çıkarılmayan değerlerin ortaya
çıkarılması planlamıştır. Aynı zaman da Karaman ilinin, yerel halkının inanç
turizmine yönelik düşüncelerini tespit etmek hedeflenmiştir. Karaman‟ın tarihi,
sosyal ve turistik değerleri hakkında bilgi verilmiştir. Karaman‟da bulunan inanç
turizm mekânları değerlendirilmiştir. Çalışmada Karaman halkının inanç turizmine
bakışını tespit etmek için anket uygulanmıştır. Sonuç olarak Karaman‟da bulunan
inanç turizm mekânları ile ilgili neler yapılabileceğine değinilmiş olup Karaman
halkının inanç turizmine olumlu baktıkları ve inanç turizmini destekledikleri
görülmüştür.
Oh, Fiore ve Jeoung (2007) çalışmasında, konaklama deneyimi ve farklı
turistik deneyimleri de ölçebilen bir ölçek geliştirmeyi hedeflemiştir. Turistlerin
deneyim boyutları arasında öğrenme, eğlence, estetik ve kaçış boyutlarını ele alarak
bir turistik tüketici deneyimi ölçeği geliştirmiştir. Oda-kahvaltı hizmeti bulunan
otellerde konaklayan 419 turist üzerinde ölçek test edilmiştir. Çalışma sonucunda 16
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ifadeli bir tüketici deneyimi ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek yüksek düzeyde
güvenilir ve geçerli olduğu belirlenmiştir (Oh, Fiore ve Jeoung, 2007).
Ali (2015) araştırmasında, kültürel miras turizm kapsamında deneyimleri,
nostalji ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişki örüntülerini test etmektir.Takht-iBhai Dünya Kültürel Miras alanını ziyaret eden turistlerden 412 kişiye anket
uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucundakültürel miras turizm deneyimlerinin,
turistlerin nostalji deneyimi ve davranışsal niyetlerinin tekrar ziyaret etme ve tavsiye
etme eğilimini olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir (Ali, 2015).
Bu tez çalışmasının amacı; inanç turizm kapsamında kültürel mirası
deneyimleyen turistlerin, bu deneyimlerinin değerlendirilmesi ve tatmini arasındaki
ilişki örüntülerini ortaya koymaktır. Bu amacın yanı sıra; Trabzon‟da bulunan
kültürel ve inanç turizm mekânlarını ortaya koymak ve Trabzon‟a gelen yerli
turistlerin deneyim ve tatminlerini araştırmaktır.
Bu tez çalışması yukarıdaki literatür taramasından da anlaşılacağı gibi,
Türkiye‟deki literatürde üzerinde yeterince durulmamış, az incelenmiş olan kültür
turizmi kapsamında dini mekânların deneyimlenmesi ve turist tatmini araştırılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda Trabzon ili özelinde sonuçlar ortaya konulmuştur.
Dolayısıyla yapılan araştırmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara da yön
kazandıracağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Bu bağlamda incelenen literatür
taraması sonucunda bu araştırma kapsamında aşağıdaki sorular cevaplandırılmaya
çalışılmıştır:


Trabzon‟a gelen yerli turistlerin deneyimleri tatmin düzeylerini nasıl
etkilemektedir?



Trabzon‟a gelen yerli turistlerin deneyimleri tavsiye tutumlarını nasıl
etkilemektedir?



Trabzon‟a gelen yerli turistlerin Trabzon‟daki dini mekânlar ve kültür turizmi
deneyimleri, tatmin ve tavsiye tutumları nasıl şekillenmektedir?
Araştırma alanı olarak seçilen Trabzon‟un sahip olduğu kültürel ve dini

mekânlar bakımından oldukça zengin bir il olduğu görülmektedir. Ancak yeterince
değerlendirilemediği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda Trabzon‟da bulunan kültürel ve
dini mekânların geleceğe yönelik sürdürülebilirliğini sağlamak için farkındalık
yaratılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın, ilk iki bölümünde inanç
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turizmi, dini mekânlar, kültür, kültürel miras ve kültür turizmi gibi temel kavramlar
detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi
aktarılmıştır. Dördüncü bölümde çalışmanın analiz ve bulgular yorumlanmıştır.
Çalışma, sonuç ve öneriler kısmıyla tamamlanmıştır.
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1.BÖLÜM

KÜLTÜR, KÜLTÜREL MĠRAS, KÜLTÜR TURĠZMĠ ve KÜLTÜR
TURĠZMĠ KAPSAMINDAKĠ DĠNĠ MEKÂNLAR

1.1. Kültür Kavramının Tarihsel GeliĢimi
Kültür kelimesinin kökeninin Latincede kullanılan “edere-cultura” dan
türediği ve “tarım” manasına geldiği bilinmektedir (Vejuyev, 1998). Kültür kelimesi
Latinceden “cultura veya colere” kelimelerinden türediği ileri sürülmektedir.
Latincede “ekip-biçmek, yetiştirmek, inşa etmek, süslemek veya bakmak” gibi
anlamlarda kullanılmaktadır (Deniz ve Savaşkan, 2018, s.93; Üsküdar, 2012, s.3;
Uca Özer, 2010, s.51).
Kültür, 15. y.-y. başlarında İngilizceye “culture”şeklinde geçmiştir ve
“çiftçilik” ve “doğal büyümenin” incelenmesi gibi manalar da kullanılmıştır. 16. y.y.
kültürkelimesi “insan gelişimini” ve “soyut kelimeler” gibi anlamları da bünyesine
alarak genişlemiştir (Williams, 1976-2005, akt. Oğuz, 2011).Kültür kelimesi 18. y.y.
dan sonra ilk olarak, zihinsel, manevi ve estetik gelişime gibi anlamlarda
kullanılmıştır. İkinci olarak; insanın, grubun veya toplumun yaşam şekillerini
anlatmak için kullanılmıştır. Son olarak ise; düşünsel ve sanatsal etkinliğin ürünleri
gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kültür kelimesinin tarihi incelendiğinde üç şekilde
kullanıldığı görülmektedir(Williams, 1976-2005, akt. Oğuz, 2011).
1.2. Kültür Kavramı ve Önemi
Türk Dil Kurumu tarafından kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere
iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü
gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanmıştır. Kültür kelimesi ülke ya
da bölgeyle sınırlandırılamaz(Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2020).
Kültür, birçok alanda tanımı olan bir kavramdır. Örneğin; sosyal ve beşeri
bilimler, botanik gibi alanlarda kültürü kendi açılarından tanımlamaktadırlar. Bu
bağlamda kültür kavramını günümüzde her alanı kapsayacak şekilde tanımlamak
oldukça zordur (Alakuş, 2004). Kültür, bireylerin düşüncelerini (tutumlar, inançlar,
değerler ve fikirler), davranışlarını (yaşam tarzlarını) ve ne yaptıklarını (kültürel
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ürünler, sanat eserleri) içerisinde barındırır(Richards, 1996).Kültür, maddi hayatın
göstergesi olarak somut (maddi) kültür ve duygu, düşünce ve inanışlarını karşılığı
olan soyut (manevi) kültür olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır (Erdoğan
ve Alemdar, 2005-2011).
Türkiye‟de kültür kelimesi,

“hars”, “ekin”, “uygarlık” ve “medeniyet”

kelimeleri yerine kullanılabilmektedir (Karslı, 2016). Kültür kavramının tanımları
incelendiğinde temel olarak tanımın birkaç noktada ortaya çıktığı görülmektedir. Bu
noktalardan ilki bireyler tarafından ortaya çıkan değerler olduğu,ikinci ise; somutsomut olmayan (maddi/manevi) unsurların bir bütünü olduğu ve son olarak kültür,
bireyin, grubun veya bir topluluğun sahip olduğu ayırt edici bir özelliği olduğudur
(Diker ve Deniz, 2016).
Kültür başka bir tanımda ise; “kuşaklar boyunca toplumların edindiği yaşam
bilgisinin birikmesiyle ortaya çıkan ve aynı zamanda bu yaşantının süre gitmesine
yardımcı olan bir ürün” olarak tanımlamıştır(Avcıkurt,2007 s.132).Kültür, birey ve
toplum için oldukça önemli bir kavramdır. Kültür olmazsa birey ya da toplumlar
arası iletişim kurma ve toplumsallaşama olanaksızdır. Kültür somut ve soyut
değerleri ile bizi toplum içerisinde bir arada tutan şeylerdir. Toplum içerisinde
yaşamayı ve sosyalleşmemizi sağlamasından dolayı kültür kavramı “sosyolojik”
alanda da önemlidir. Kültür; bireylerin sahip olduğu bilgi, inanç, değer ve tutumlarına
bağlı olarak bireylerin davranış, fikir ve düşüncelerini etkilediği gibi, örgütsel yapıda da
sistem, süreç ve yaklaşımları da etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda kültür, yaşanılan

zamana ve yaşanılan bölgelere göre farklılıklar gösterebilir (Öter ve Ünal, 2011;
Yeşil, 2013).
1.2.1. Kültürün özellikleri
Kültür; “çevreye uyum sağlamanın temel koşulu yaşamsal gereksinmelerin
karşılaması vetürlerin devamlılığının koruması olduğundan tarihsel, çevresel,
arkeolojik ve doğal değerlerin düşünselve davranışsal olarak korunabilmesi, bu
değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemini yaşam tarzıve bakış açısı olarak
benimseyen toplumsal yapı bütünüdür” (Meydan Yıldız, 2018 s.176). Ülkeye veya
bölgelere

göre farklı

tanımlandığından dolayı,

kültürün pek

çok tanımı

bulunmaktadır. Farklı tanımları olmasına rağmen kültürün ortak özellikleri aşağıdaki
gibidir (Dönmezer, 1994);
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“Kültür bir toplumu diğerinden ayırmak için bir tür “alâmeti farika”
(marka)dır”.



“Kültür toplum da erlerini bir bütün haline getirir ve bunları sistematikbir
biçimde taşır”.



“Kültür toplumun üyelerince paylaşılır”.



“Kültür, dayanışmanın en önemli temellerinden birisidir”.



“Kültür öğrenilmiş davranışlardan oluşur”.



“Kültür sosyal yapının bir kopyasını verir”.



Kültür değişebilir”.



“Sosyal kişiliğin belirip oluşmasında kültür, bütün toplumlar bakımından
egemen bir faktördür”.
Kültürün özellikleri incelendiğinde kültür, aynı kalmayan değişebilen, toplum

içerisinde yaşayan insanları bir arada tutan, birlikte hareket etmelerini sağlayan ve
kuşaktan kuşağa aktarılan maddi ve manevi değerler bütünüdür.
1.2.2. Kültür çeĢitleri
Kültür, özellikleri bakımından çeşitleri bulunan bir kavramdır. “Toplumlar,
örgütler sadece bir araya gelen insanlar ya da küçük gruplardan oluşan bir kalabalık
değillerdir. Onları bir arada tutan de erler, tutumlar, davranışlar ve normlardan
oluşan kültürleri vardır. Neticede, dünyada var olan toplumlar sayısında kültürlerinde
bulunacağı anlaşılmaktadır”(Köse, Tetik ve Ercan, 2001).
Kısacası kültür çeşitleri; zamandan zamana, bölgeden bölgeye, toplumdan
topluma farklılıklar göstermektedir. Pek çok kültür çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;
1.

Genel Kültür ve Alt Kültür:genel kültür, bir ülke ya da bölgede veya
toplumların kabul ettikleri ve her bölgede geçerli olan genel kurallar
bütünüdür. Başka bir tanımla;bireylerin davranışlarınıetkileyen önemli bir
unsurdur(Eroğlu, 1996).Bölge ya da toplumun inançları doğrultusunda
benimsedikleri değerler genel kültürü meydana getirmektedir. Genel kültür
bünyesinde birçok alt kültürü barındırır (Eroğlu, 1996). “Alt kültür,
kendisinioluşturan bütünle, yani onu içine alan kültürle aynı temel
değerleredayandığını, fakat onu belirleyen değerlerin, daha çok, ikinci
derecede önemi olan değerler olduğunu söylemek de mümkündür” (Tezcan,
2011). Bazı değerler alt kültürün bünyesinde bulunmasına rağmen kendini
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diğerlerinden ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Genel kültürden biraz
farklı olsa da alt kültürü benimseyen azınlık gruplar bulunmaktadır (Köse vd.,
2001).
2.

Maddi Kültür ve Manevi Kültür: maddi kültür, kendiliğinden ortaya
çıkmayan insan eliyle yapılan eserlerdir. Örneğin; anıt, ev, mimari gibi
eserler maddi kültürdür. Manevi kültür ise; toplumun inanış biçimi, dili, ahlak
anlayışı, geçmişten günümüze kadar ulaştırdıkları gelenek ve görenekleri
olarak tanımlanabilir (Köse vd., 2001).

3. Karşı Kültür:toplumda yaşamlarını sürdüren bireyler, eğitim ve diğer unsurlar
sosyo-ekonomik ve politik olarak genel kültürü reddetmeden oluşturmaya
çalıştıkları kültür olarak tanımlanabilir (Köse vd., 2001). Bu karşı kültürü
oluşturmak isteyen gruplar genel kültürü bilmektedirler. Fakat genel kültürü
yıkmak isteyenler karşı kültürü oluşturmak istemektedirler. Dolayısıyla
toplumun kabul ettiği değer ve kurallar bütünü ile karşıt olan sosyo-ekonomik
ve politik düzene ters olan karşı kültürü oluşturmaktadır(Köse vd., 2001).
Bu tez çalışması, maddi ve manevi kültür ile yakından bağlantılıdır.
Kültür ve inanç turizmi mekânlarının özellikleri ile maddi ve manevi kültürün
bünyesinde barındırdığı özellikleri aynıdır. Bu bağlamda, bu tez çalışmasının
odak noktası maddi ve manevi kültür olarak değerlendirilebilir. Bu tez
çalışmasının,

araştırma kapsamında yer alan kültür ve dini mekânların

kendiliğinden oluşmayan insan eliyle yapılan mekânlar olması ile maddi kültür
bağlamında değerlendirilebilir. Manevi kültür bağlamında ise; bireylerin,
inançları doğrultusunda geçmişten günümüze kadar ulaştırdıkları gelenekgörenekleri ile manevi kültür olarak değerlendirilebilir.
1.3. Kültürel Miras Kavramı
Günümüzde kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan, gelenek-görenek, toplumun
kabul ettiği örf ve adetler olarak tanımlanmaktadır. Miras kavramı ise; ilk olarak
Coignard tarafından 1694 yılında ebeveynlerden geriye kalmış mal olarak
tanımlarken, Litré miras kavramını, 1886 yılında kanunlarla ebeveynlerden
çocuklarına geçen mal mirası olarak tanımlamıştır. Kültür kelimesi ile miras
kelimesinin geçmişten gelmesi ve birbirine yakınlığı gibi özellikleri olduğu
görülmektedir. Kültürel miras kavramı ise; önceki nesillerden kalan maddi ve manevi
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değerler olarak tanımlanabilmektedir. Kültürel miras eserleri günümüzde müzecilik
çerçevesinde koruma altına alınmıştır (Tosun, 2008).
Diğer bir tanımla kültürel miras; geçmişten günümüzü kapsayan zaman ve
mekânların bütünüdür. Kültürel miras birçok yapı topluluklarıyla birlikte anıt ya da
binaların korumasını da kapsamaktadır (Unesco, 1989, akt. Seyhan, 2014). En basit
tanımı ile kültürel miras; geçmişten günümüze kadar ulaşan sanat, sembol, anıtlar
gibi kültürel eserlerin tamamıdır (Iccrom,2005, akt. Seyhan, 2014).
Kültürel miras turizmi; “bir toplumun geçmişine ait soyut ve somut tüm
değerlerine sahip çıkılmasıyla ilgili bir kültür hareketi sonunda son yıllarda ortaya
çıkan bir turizm akımı ve ünlenen bir turist etkinliği” şeklinde tanımlanmaktadır
(Kozak, vd., 2015, s.30). Kültürel miras içerisinde yer alan eserler; dini ve tarihi
yerler, varlıklar, olaylar ve doğal miras unsurlarını da içermektedir (Doğaner, 2003).
1972 yılında imzalanan “Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması
Hakkında Sözleşme” ile “kültürel miras” kavramının önemi artmış ve günümüzde
pek çok araştırmacının ilgilendiği ve uluslararası düzeyde araştırılan önemli bir unsur
haline gelmiştir. Sözleşme içerisinde kültürel miras olarak değerlendirilen değerler;
anıtlar, sitler, yapı grupları şeklinde tanımlamıştır. Kültürel mirasın yanı sıra bir de
doğal miras adı altında değerlendirilen bir miras daha bulunmaktadır. Doğal miras
ise; ayırt edici özelliği bulunan, evrensel değer taşıyan ve doğal olarak meydana
gelen anıtlar, nesli tükenme tehlikesinde olan flora ve fauna türleri olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kültürel ve doğal miras insanlar için önemli olmakla
birlikte, evrensel değer taşıyor olmasıyla da çok önemlidir (Icomos, 1972).
“192 devletin taraf olduğu 1972 Dünya Miras Sözleşmesi kapsamında
geçmişten günümüze kadar Türkiye 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında olmak
üzere iki kez Dünya Miras Komitesine seçilmiştir”(Ürün, 2016, s.10). Türkiye
yapılan “Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşmeyi” kabul
etmiş, eski tarihi varlıkları hükümetin malı olarak kabul etmiş ve koruma altına
alınmıştır. Kültürel mirası dört şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlar(Demirci,
2008);


Soyut ve somut kültürel miras,



Taşınabilir ve taşınamayan kültürel miras,



Maddi ve manevi kültürel miras,
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Dokunulabilir ve dokunulamayan kültürel miras şeklinde sınıflandırılmıştır.
1.3.1. Somut kültürel miras
Somut kültürel miras; geçmiş nesillerden günümüze kadar ulaşabilmiş, taşınır

taşınmaz, yer üstünde ya da yer altında var olan ev, yapı, kalıntı, araç gereçleri ve
tarihi eserleri şeklinde tanımlanmıştır(Demirci, 2008).Taşınamayan somut kültürel
miraslar; cami, kilise, türbe, han ve hamamlar, kale, sit alanları iken taşınabilir somut
kültürel miraslar ise, topraktan yapılmış kaplar, o dönemin cam ve demir eşyaları,
çini, o dönemin paraları, el yazısı ile yazılmış kitaplar, heykel gibi değerlerdir
(Ahunbay, 2007).
Somut kültürel miras aslında günümüz bireylerin yaşamlarını devam ettirmek
için gerekli olan dinsel, sosyal, ekonomik ve kültürel unsurlar doğrultusunda ortaya
çıkarmış oldukları eserlerdir. Bu bağlamda, bu eserleri geleceğe aktararak bireylerin
geçmişleriyle bağlantısını kesmemek için bu kültürel eserlerin tahrip olmasını
önlemek ve korumak çok önemli bir unsurdur(Uysal, 2018).
1.3.2. Somut olmayan kültürel miras
Soyut veya manevi kültürel miras;geçmişten günümüze kadar gelen gelenekgörenek, törenler, maniler, el sanatları, örf-adet, yaşam şekilleri, dil gibi somut
olmayan kültürel değerleri kapsamaktadır(Demirci, 2008).Somut olmayan kültürel
mirasın oluşumu bir arada yaşayan bireylerin anıları, hayat tarzları, yaşadıkları
olaylar ve yaşamlarını sürdürdükleri bölgenin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Somut
olmayan kültürel mirasın, günümüz teknolojisi ile sürdürülebilmesi ve gelecekteki
kuşaklara aktarılması zor olacaktır. Somut olmayan kültürel miras, sürekli gelişen ve
değişen bölgelerde değeri azalmakta ya da giderek unutulmaktadır (Çelepi, 2016).
Birleşmiş Milletler ve buna bağlı olan UNESCO 17 Ekim 2003 tarihinde 32.
Genel Konferans da “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi‟ni
imzalamıştır(Unesco,2019).

Türkiye‟de; 19 Ocak 2006 tarihinde sözleşme

TBMM‟de görüşülmüş ve bu bağlamda 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun da
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın(SOKÜM) Korunması Sözleşmesi” kabul
edilmiştir (Resmi Gazete, 2006). UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesini;kültürlerinin geçmişten geleceğe aktarılması için kültürel
mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak tedbirler ve
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yöntemler şeklinde tanımlamıştır. Somut olmayan kültürel miras bu sözleşme ile
koruma altına alınmış ve böylece somut olmayan kültürel mirasın gelecekteki
nesillere ulaşması hedeflenmiştir. 2018 yılında Türkiye‟nin “Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsilî Listesi ”ne kayıtlı 16 adet somut olmayan kültürel varlık
bulunmaktadır. Bunlar (Unesco, 2019; Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya,
2018);

 Meddahlık Geleneği (2008)
 Mevlevi Sema Törenleri (2008)
 Âşıklık Geleneği (2009)
 Karagöz (2009)
 Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve
Pakistan ile ortak dosya (2009) (2016 yılında dosya Afganistan,
Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir)

 Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer,
2010)

 Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
 Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
 Mesir Macunu Festivali (2012)
 Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
 Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)
 İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka,
Yufka (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak
dosya) (2016)

 Geleneksel Çini Sanatı (2016)
 Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017)
 Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği
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1.4. Kültür ve Turizm Arasındaki ĠliĢki
Turizmin temel kaynakları şu şekilde sıralanabilir; doğal güzellikler (deniz,
plaj, flora ve fauna, dağlar, peri bacaları vb.), eğlence etkinlikleri (animasyon,
sinema, tiyatro vb.) ve zengin kültürel varlıklardır (ören yerleri, müzeler, tarihi ve
arkeolojik eserler vb.) (Çakır, 1999). Turist, genel olarak doğal güzellik ve eğlence
etkinlikleri için turizm faaliyetlerine katılırken, son yıllarda kültürel değerlere olan
ilgileri giderek artmaya başlamıştır. Bu bağlamda, “kültür turizme” yol açmıştır.
Dolayısıyla kültür ve turizm arasındaki ilişki; kültürün turizme yol açması ve
turistlerin gittikleri yerlerin kültürlerine olan etkileri olmak üzere iki şekilde ortaya
çıkmıştır (Usta, 2001).2018 yılındaki Türkiye‟ye gelen turistlerin istatistiki verileri
incelendiğinde, Türkiye‟ye gelen turistlerin, geliş amaçlarının; gezi, eğlence, spor ve
kültürel faaliyetler olduğu görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumununverilerine
göre bu faaliyetler için gelen toplam turist sayısı 25.355.412‟dir (Türkiye İstatistik
Kurumu, 2018).
Kısacası turizm ve kültür arasındaki ilişki, turistlerin başka kültürleri görme
gezme ve öğrenme fırsatı sunarak bilinçli bir turist kitlesi oluşturarak kültürel
seyahatler gerçekleştirmelerinde bunun yanı sıra; bölge halkının, bölge tarihi ve
kültürel varlıkları koruma altına almalarına ve devamlılığına imkân tanımaktadır
(Usta, 2014).
1.5. Kültür Turizmi
1969 yılında Kanada‟nın Ontaria kentinde düzenlenen bir kongrede ilk kez
kültür turizmi tanımlanmıştır. Kongrede, kültürturizmi; kültürel değerler için yapılan
seyahatler şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonraları farklı yazarlar tarafından kültür
turizmi farklı şekillerdetanımlanmıştır (Toskay, 1993 akt: Albayrak, 2013). Kültür
turizm;“festival, folklor, tiyatro, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, geçmiş
veyaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak tarihi yerleri ve toplumun yaşam
tarzlarınıgörmek amacıyla yapılan gezidir” (Aydın,1990 s.27).
Kültür turizmi, turistlerin geçmiş dönemlerde yaşayan insanlarınveya
kültürlerini görme isteği ile ilgilerini çekmesi sonucunda ortaya çıkmıştır (Arınç,
2002).Turizme katılan bireylerin bir kısmının kültür turizmi turlarına katılmaları
kültür turizminin giderek yaygınlaştığını göstermektedir (Öter, Özdoğan, 2005).
McKercher ve DuCros kültür turizmi gezisine katılan bireyleri beş gruba ayırmıştır.
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Bunlar; “amaçlı gezenler, çevreyi görmekle yetinenler, kâşifler, kültüre ilgisi zayıf
olanlar ve rastlantısal ziyaretçiler” şeklindedir (McKercher ve DuCros, 2012). Kültür
turizmi, içerisinde somut ve somut olmayan kültürel varlıklar hem korunup hem de
geleneksel kültürün yeniden canlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Uygur
ve Baykan, 2007).
Kültür turizmi; “merak, dinlenme, eğlence, sağlık, spor amaçları yanında ek
olarak kişiliğin zenginleştirilmesi, yeni bilgilerin kazanılması amacı ile yapılan
seyahatlerdir” şeklinde tanımlanmıştır (Olalı, 1987 s.171). Kültür turizmini, “bir
bölgede yaşayan bir insan grubuna özgü somut ve soyut özelliklerinin, ziyaretçinin
ilgi ve amacına göre gerçek ortamında deneyimlenmesi için yapılan seyahat”
şeklinde tanımlamıştır (Bahçe, 2009 s.3). Kültürel unsurlara örnek olarak;
Viyana‟daki klasik müzik konseri,

Afrika‟daki “Zulu” kabilesinin yaşam tarzı,

Kapadokya, Topkapı Sarayı, atalarının yaşadığı yerler gibi pek çok mekânlar kültür
turizmi kapsamında olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, kültürel mekânlar
yalnızca ait olduğu yerlerde deneyimlenebilir (Bahçe, 2009).
En basit tanımı ile kültür turizmi; turistlerin bir ülkeye ya da bölgeye ait olan
tarihi ve kültürel değerleri görmek ve öğrenmek amacıyla gerçekleştirmiş oldukları
seyahatlerdir (Kızılırmak, Kurtuldu, 2005). “Türkiye turizminde kârlı, sürdürülebilir
ve sorumlu olabilecek tek turizm çeşidi kültür turizmidir”(Pekin, 2011).
1.5.1. Kültür turizminin özellikleri
Kültür, bireyleri ya da toplumu bir arada tutma ve sorunları önlemek
amacıyla oluşturulmuştur (Meydan Yıldız, 2018). Kültür kavramının birçok tanımı
olmasına

rağmen

kültür

turizminin

genel

özelliklerini

aşağıdaki

gibi

sıralayabiliriz(Richards, 1996).


Her ülkenin ya da bölgenin kendine özgü kültürü vardır. Bu bağlamda kültür
turizmi kazanç ya da zarar açısından değerlendirilemez,



Bireylerin, bir ülke ya da bölgenin ortak kültürel mirasını görme ve
öğrenmelerini sağlar,



Kültürel varlıklar turizm aracılığı ile maddi veya manevi değer kazanır,



Reklâm aracı kültür turizminin ta kendisidir,



Kültürturizmi yılın her mevsimine yayılmaktadır. Bu bağlamda mevsim
kısıtlaması olmamasından dolayı turizm açısından oldukça önemlidir.
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Kültür turizm varlıkları, koruma altına alınarak zarar görmesi veya yok
olması engellenmelidir.

1.5.2. Kültür turizminin sınıflandırılması ve kaynakları
Turizm, yapısı gereği bireylerin istek ve beklentilerini karşılayan bir
sektördür. Farklı ülke ya da bölgedeki insanlara hizmet sunmasından dolayı pek çok
alanda sınıflandırılmaktadır. Kültürturizmininsınıflandırılmasıaşağıdaki Tablo 1‟ de
gösterilmektedir.

Kategori

Örnek

Yüksek,
KurumsallaĢtırılmıĢ
Kültür

Müzeler, sergiler, sahne
sanatlar, tarihi mekânlar,
tiyatro, literatür, bilim ve
teknoloji merkezleri
Film,
gösteri,
spor,
kitlesel medya, alışveriş,
organizasyonlar, yemek,
ürün,
el
sanatları,
gelenekler, görenekler
Gelenekler, yerel mimari
özellikleri,
Dil,
eğitim/öğretim,
ulaşım,
din,
giyim,
çalışma
biçimleri,

Halk, Popüler Kültür

Etnik Semboller

Tablo 1. Kültür Turizminin Sınıflandırılması
Kaynak: (Fagence, 2003, s.57).
Tablo 1 incelendiğinde kültür turizmini şu şekilde sınıflandırabiliriz;
“müzeler, sergiler, tarihi yerler, tiyatrolar ve görsel sanatlar, edebiyat, bilim, filmler,
etkinlikler, el sanatları,

gelenek ve görenekler, dil, eğitim, ulaşım, din gibi

unsurlardır (Fagence, 2003).
Kültür turizminin kaynakları ise; “tarih öncesi ve tarihi yerler, etnik yöreler,
ticari merkezler, müzeler, sanat galerileri, sportif etkinlikler ve turistlerin ilgi
alanlarına göre planlanmış özel ilgi etkinlikleridir” (Gunn ve Var, 2002).Kültürel
değerler gidilen bölgenin kültürü hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda kültürel
değerlerin koruma altına alınması, geliştirilmesi oldukça önemlidir(Patin, 1999).
Kültür turizm kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Swarbrooke, 1999);
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Modern popüler kültür: filmler, yerel televizyonlar,



Spor ve boş zaman aktiviteleri: katılımcılar, seyirciler, geleneksel oyun ve
sporlar,



Temalı geziler ve gezi programları,



Özel ilgi gezileri,



Geleneksel el sanatları,



Sanatlar: tiyatrolar, sanat galerileri.



Mimari tarz,



Dil: yerel baskın dil, azınlık ve bölgesel dil, dil okulları,



Dini mekânlar: tapınaklar, kiliseler, katedraller, camiler,



Sanayi ve ticaret:iş ziyaretleri, tarımsal çekicilikler, ünlü alış-veriş
mağazaları, çarşılar, boş zaman alışverişleri,



Festivaller ve özel olaylar:folklor, performans sanatları, spor etkinlikleri, özel
ilgi etkinlikleri,



Miras çekicilikleri:müzeler ve tarihi merkezler, kaleler, malikâneler, antik
anıtlar, tarihi bahçeler, manzara bahçeleri, tarihi köyler,



Ünlü insanlar ve tarihi olaylar,



Geleneksel yiyecek ve içecekler şeklindedir.

1.5.3. Kültür turizmin geliĢmesine etki eden faktörler
Kültür turizmi, hem bir turistik ürün hem de bir tema olarak uluslararası
turizm hareketleri ile birlikte 1997 yılından itibaren önemli değişiklik ve gelişim
gösterdiği görülmektedir. Avrupa kıtasına doğru yönelen kültür turizminde talep
artışı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kültür turizminin gelişmesinde ve
yaygınlaşmasındaki en önemli etken Avrupa‟daki kamu sektörü olmuştur
(Swarbrooke, 1997). Kültür turizminin gelişmesine etki eden faktörler aşağıdaki
gibidir (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005);


Kültür turizmine katılan bireylerin eğitim seviyeleri yüksek olduğundan,
katıldıkları kültür gezilerinden daha fazla şey öğrenme arzusu,



Kültür turizmi, turistlere olumlu fikir gücü sağlar,



Kültür turizminin yeni çeşitlerin geliştirilmesi,

16



Bireylerin,kültür turizminin sosyal medya aracılığı ile farkında olmasının
sağlanması,



Kültür turizmi ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarının yapmış oldukları
pazarlama faaliyetleri,



Doğu Avrupa‟daki ekonomik ve politik değişimleri, kültür turizminin
gelişmesine etki eden faktörler arasında sayılabilir.

1.6. Kültür Turizmi Kapsamında Ġnanç Turizminin Yeri ve Önemi
İlk çağlardan beri “inanç” bireyler için vazgeçilmez bir unsur olmuştur.
Bireyin bir şeye (inanca/dine) ait olma arzusu olmuştur. İnanç, bireylerin toplum
hayatında davranışlarını etkileyen, emir veren ve yol gösteren bir kavramdır.İnanç
turizmi ise, “insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan
ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında inanç çekim merkezlerine dini inançlarını
tatmin etmek maksadıyla yaptıkları ve bu seyahatleri sırasında genellikle turizm
işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından
doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür” (Çelik, 2008, 34). Başka bir tanımda inanç
turizmi, insanların çeşitli dinlere bağlı olmaları ve inançlarını tatmin etme arzusu ile
kutsal olarak kabul ettikleri mekânları ziyaret etmeleridir (Tunç ve Saç, 1998).
Turistlerin ziyaret etmiş oldukları inanç turizm mekânları, hem inanç
turizmiözellikleri hem de kültürel miras özellikler taşımaktadır. Bu bağlamda inanç
turizmi kültürel miras kapsamında değerlendirilmesine sebep olmaktadır (Güzel,
2010).
1.6.1. Ġnanç turizmine katılma nedenleri
İnanç turizmi, en eski turizm çeşitlerinden biridir. İnanç turizmi, kısa dönem
(yakın mesafedeki inanç mekânları ya da dini konferans) ya da uzun dönem ( birkaç
gün ya da hafta) olarak gerçekleştirilen turizm türleri arasında yer almaktadır
(Rinschede, 1992).
Bireyler ruhsal olarak rahatlamak ve dini vazifelerini yerine getirmek
amacıyla inanç turizmine katılmaktadırlar (Aksoy, 1998). Örneğin; Suudi
Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirleri, İsrail'in Kudüs şehri, İspanya'nın Santiago
de Compostela şehri, Roma-Vatikan, Fransa'nın Lourdes şehri, Filistin'in
Beytüllahim şehri, Meksika'daki Our Lady of Guadalupe Bazilikası, Hindistan'daki
Kashi Vishwanath Tapınağı, Japonya'daki Meiji Tapınağı günümüz inanç turizmi
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için önemli olan merkezlerden bazılarıdır (Pintér, 2014). Bireylerin inanç turizmine
katılma sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Dini ibadetlerini yerine getirmesiyle birlikte ruhsal açıdan rahatlama
arzusu,



Aynı dine mensup bireylerin birbirleriyle tanışma ve görüşme arzusu,



Dini yükümlülüklerini yerine getirme arzusu,



Bireylerin mensup olduğu dine ait kutsal mekânları görme isteği,



Tanrıya dua etme ve günahlarından arınma arzusu,

Kısacası turistlerin inanç turizmine katılma nedenlerini; kendi dinlerine ait
kutsal olarak kabul ettikleri mekânları gezme, görme, manevi olarak rahatlama,
huzur bulma, dini toplantı ve ayinlerine katılma, tarihi ve kültürel anıları ziyaret
etmek olarak sıralayabiliriz.
1.7. Kültür Turizminde Dini Mekânların Yeri ve Önemi
Son yıllarda inanç turizmi ile kültür turizmi sıkça birlikte kullanılan
kelimelerdir. Aralarında ayrım yapmak oldukça güçtür. Çünkü günümüze kadar
ulaşan

tarihi

kültürel

yapılar

bünyesinde

“inanç

turizmi”

özellikleri

bulundurmaktadır. Dolayısıyla inanç turizmi kapsamında dini mekânlar ve kültür
turizmini birlikte ele alınıp alınmayacağı soruları karşımıza çıkmaktadır (Richards,
2007).
İnanç turizmi, “insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki
olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında inanç çekim merkezlerine dini
inançlarını tatmin etmek maksadıyla yaptıkları ve bu seyahatleri sırasında genellikle
turizm

işletmelerinin

ürettiği

mal

ve

hizmetleri

talep

ederek,

geçici

konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür” (Çelik, 2008). Başka bir
tanımda inanç turizmi, insanların çeşitli dinlere bağlı olmaları ve inançlarını tatmin
etme arzusu ile kutsal olarak kabul ettikleri mekânları ziyaret etmeleridir (Tunç ve
Saç, 1998).
Kültür turizmi kapsamında ziyaret edilen kültür mekânlarının diğer alternatif
turizm

çeşitleri

arasında “inanç turizmi” ile

belirtilmektedir (Rinschede, 1992).

yakından bağlantılı

olduğu
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Kültür turizmi kapsamında ziyaret edilen kültür ve dini mekânlar; tapınaklar,
kiliseler, camiler şeklinde sıralanabilir(Güzel, 2010). Bu mekânların her birinin farklı
özellikleri vardır.
Tapınak:kavramı Latin dilinde „templum‟, Eski Mezopotamya‟da Akadca
„ekallu‟ olarak geçmektedir. Tapınak kelimesi kökeninde, Sümerce‟de „büyük ev‟
(tanrılara ait ev saray) anlamına gelen „É.GAL‟ olarak kullanılmaktadır. İbranice‟de
tapınak manasına gelen„Hekal‟ sözcüğünden türemiştir. Tapınaklar ihtiyaç
doğrultusunda ortaya çıkmış kutsal mekânlardır (Akrep, 2017).
Kilise: kelimesi Grekçe “ek-kaleo” fiilinden türemiş olup “topluluk”
anlamında kullanılan “ekklesia” kelimesinden gelmektedir.
anlamı;

Kilisenin

sözlük

“birini dışarıya çağırmak, toplanmak” gibi anlamlara gelmektedir. Hz.

İsa‟ya inananların oluşturduğu topluluktur.Bu bağlamda, kilise hem topluluk hem de
mekân adı olarak kullanılmaktadır. Kilisenin, Fransızcada “eglise”,

İngilizcede

“church”, Arapçada “kenîse” şeklinde kullanılmaktadır. Türkçedeki kilise ise Arapça
“kenîse” kelimesinden geçmiştir (Aydın, 2001).
Cami:Allah‟a ibadet edilen ve Allah‟a kul olmanın dünya üzerindeki en
önemli kutsal mekânıdır. Allah adının çokça anıldığı ve kulluk etme gayesi ile
toplanılan mekândır. Cami İslam dininin en büyük ispatıdır (Onay, 2006).
1.7.1. Kültür turizminde dini mekânların deneyimlenmesi
İnanç ve kültür turizmi deneyime dayanmaktadır (Bond, Packer ve
Ballantyne,

2015).

Turist deneyimi, “kişisel gelişim”, “kültürel” ve “dini

mekânlara” olan ilginin artması ile gelişmektedir (Levi ve Kocher, 2012).Bir turistin
deneyimleri zihinsel durumuna, zamana, yoğunluğuna, kişisel özelliklerine,
demografik özelliklerine,hayat şartlarına ve diğer faktörlere göre değişmektedir
(Collins-Kreiner, 2009). Dini mekânları ziyaret eden turist tiplerine göre, onların
deneyimlerini beş gruba ayırmıştır. Bunlar (Cohen, 1979);


Dinletisel Turist Tipi:turist, seyahati boyunca kendisini fiziksel ve zihinsel
anlamda iyi hissetmesine ve seyahat deneyiminden zevk alma ve kendisini
geliştirmek için turist seyahate bağlılık hisseder. Bu sebeple seyahat eden
turistlerde dini seyahatin anlamı dini ve maneviyat değildir.



Eğlentisel Turist Tipi:seyahati standart hayattan bir kaçış olarak gören ama
seyahatte anlam arayışı içinde olmayan turistlerdir. Seyahat etmiş olduğu
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bölgede fiziksel ve zihinsel rahatlama imkânı bulur ama bu deneyim turistin
yeniden var olduğunu hissettirmemektedir.


Deneyimsel Turist Tipi:turist standart hayatın sıkıcılığından uzaklaşmak için
diğer insanların hayatlarını anlama ve otantikliği öğrenmeye çalışarak seyahat
etmesidir. Turistlerin deneyim amacı, özünde dini nedenler olsa da asıl
deneyim nedeni ortamın estetikliğidir. Bu bağlamda turistlerin deneyimleri
gerçek mana da dini deneyim yaratmaz.



Varoluşsal Turist Tipi:turist seyahat edeceği bölgeye bağlılık hissederek,
seyahat ettiği o bölgenin kültürel birikimi özümsemek istemektedir. Bu turist
tipleri günlük yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerin dışında düzenli olarak
hacca da gitmektedirler. Bu bağlamda iki dünyaya da sahiptirler.



Deneysel Turist Tipi:turistin yaşamış olduğu bölgedeki maddi ve manevi
değerlere bağlılık hissetmeyen turistlerin deneyimlerini içermektedir. Buturist
tipinin nedeni aslında kendini arayışıdır. Turist seyahat ettiği bölgelerde
yaşayan insanların yaşamlarının özgünlüğünden ve otantikliğinden tatmin
olur ve zevk alır. Turist otantik arayışı gibifarklı alternatifleri dener, kıyaslar
ve kendisine uygun olan beklenti ve istekleri keşfetmeyi umar.
Bu deneyim gruplarını incelediğimiz de dini mekânları ziyaret eden turistlerin

birbirinden farklı amaçları olduğu görülmektedir. Bu tez çalışması da; turistlerin dini
mekânları ziyaret etme deneyimleri, memnuniyetleri ve tavsiye etme eğilimleri
incelenmiştir.
Bond vd., (2015) çalışmasında, dini mekânları ziyaret eden turistlerin
deneyimlerini beş deneysel faktörle açıklamıştır. Bunların ilki, “ruhen” ve “duygusal
yönden” bağlantı kurması ile turistlerin deneyimleridir. İkincisi, “yeni şeylerin keşfi”
ile ilgili turist deneyimleridir. Üçüncüsü, “zihinsel çekim” ile ilgili turist
deneyimleridir. Dördüncüsü, “etkileşim” ve “aidiyet” ile ilgili turistlerin ilişkilerinin
kurulmasına odaklanan deneyimlerdir. Sonuncusu ise “huzur bulma”, “yenilenme”
ve “rahatlamayı” sağlayan deneyimlerdir. Kültür turizmi kapsamındaki dini
mekânları ziyaret eden bazı turistler manevi deneyimler yaşamak isterken, diğer
turistlerin ise sadece kültürel değerleri görmek istemeleri ile turistlerin aynı mekân
içerisinde farklı farklı deneyimler yaşayabileceğini göstermektedir (Bremer, 2006;
Levi ve Kocher, 2012). Dini (kutsal) mekânlar, turistlerde mekânsal deneyimler
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oluşturduğu için turistler deneyimlerini dini mekâna katarak o mekânın
devamlılığınıarttırmaktadır (Bremer, 2006).
Turistlerin deneyimleri birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin; çok eski
dönemlerden kalmış ve yıkılmış bir manastırda düzenlenen dini etkinliklerdeki
deneyimler ile katedrallerde ya da şapellerde elde edilen deneyimler birbirinden
farklılık göstermektedir (Bond vd., 2015).
1.7.2. Türkiye’deki Ġslam, Hıristiyan ve Musevi dininin kutsal mekânları
1.7.2.1. Türkiye’deki Ġslam dininin kutsal mekânları
Türkiye‟de Müslümanlar için oldukça önemli inanç turizmi mekânları
bulunmaktadır. Osmanlı devletinin ortaya koyduğu tarihi mekânların yanı sıra,
manevi açıdan önemli olan kişilere ait mekânlar (cami, türbe, yatır vb.) Türkiye‟nin
hemen hemen her bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye‟de en çok ziyaret edilen yerleri
şu şekilde sıralayabiliriz; İstanbul‟da bulunan Eyüp Sultan ve Süleymaniye Camileri,
Edirne‟de bulunan ve Mimar Sinan‟ın eseri olan Selimiye Camisi ile Konya ilinde
bulunan

Mevlana

Türbesi

birçok

turistin

uğrak

noktasıdır(Sargın,

2006).Müslümanların kutsal mekânları ve bulundukları iller aşağıda tümünü
kapsamamakla birlikte verilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020);
Adana:Ulu Cami ve Külliyesi (Ramazanoğlu Cami-Merkez), Yağ Cami (Eski
Cami-Merkez), Hasanağa Cami (Merkez), Hoşkadem Cami (Kozan), Kurtkulağı
Cami (Kurtkulağı Köyü-Ceyhan),
Şanlıurfa: Ulu Cami, Balıklı Göl, Hz. Eyyüp Peygamber ve Makamı, Halil-Ür
Rahman Cami, Rızvaniye Cami, Hz. İbrahim'in Doğduğu Mağara, Edirne:Selimiye
Cami, Üç Şerefeli Cami, Muradiye Cami, II. Bayezit Cami ve Külliyesi, Eski Cami,
Bursa: Ulu Cami, Emir Sultan Camisi ve Türbesi, Muradiye Külliyesi, Orhan
Cami ve Külliyesi, Hüdavendigar Cami ve Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi,
Yeşil Cami, İznik Yeşil Cami, Hacı Özbek Cami(İznik),
Manisa: Ulu Cami, Muradiye Cami ve Külliyesi, Sultan Cami ve Külliyesi,
Antalya: Yivli Minare, Kesik Minare Cami, Kale Cami(Alanya),
İzmir: İsa Bey Cami (Selçuk), Hisar Cami, Birgi(Ödemiş),
Hatay:Ulu cami, Kanunu Sultan Süleyman Cami,
Gaziantep:Şeyh Fethullah Cami ve Külliyesi, Ökkeşiye Hazretleri Türbesi,
Mardin: Ulu Cami, Latifiye Cami,
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Van: Ulu Cami,Hüsrev Paşa Cami,
Kars: Kümbet Cami, Menucehr Cami,
Erzurum: Çifte Minareli Cami, Yakutiye Medresesi,
Ağrı: İshakpaşa Sarayı Cami,
Ordu: Atik İbrahim Paşa Cami,
Trabzon: Büyük İmaret Cami, İskender Paşa Cami,
Bitlis: Ulu Kümbet,

Ahlat Kümbetleri, Küçük Kümbet, Büyük Kümbet,

Hasan Padişah Kümbeti, Erzen( Ergin) Hatun Kümbeti, Emir Bayındır Kümbeti,
Aksaray: Ulu Cami, Eğri Minare (Kızıl Minare), Taptuk Emre Köyü ve
Türbesi, Yunus Emre Türbesi, Selime Sultan Türbesi,
Konya: Mevlana Türbesi ve Dergâhı, Alaaddin Cami, Aziziye Cami, İnce
Minareli Cami ve Medrese, Nasreddin Hoca Türbesi, Eşrefoğlu Cami (Beyşehir),
Karatay Medresesi,
Kayseri: Hunat Cami ve Külliyesi, Gevher Nesibe Tıp Medresesi,
Karaman:Mader-i Mevlana Cami, Araboğlu Cami,
Ankara:Hacı Bayram Cami ve Türbesi, Alaeddin Cami,
Diyarbakır: Ulu Cami, Safa Cami, Behrampaşa Cami, Nebi Cami,
İstanbul: Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi, Fatih Cami, Sultanahmet Cami,
Süleymaniye Cami, Beyazıt Cami,
Sivas: Ulu Cami, Gök Medrese, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa, Çifte
Minareli Medrese, Buruciye Medresesi,
Nevşehir: Kurşunlu Cami, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ve Cami.
1.7.2.2. Türkiye’deki Hıristiyan dininin kutsal mekânları
Türkiye pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Fakat günümüze kadar tüm
dinlerin eserleri ulaşmamıştır. Türkiye‟de günümüze kadar üç büyük semavi dinin
eserleri ulaşmıştır. Özellikle Hıristiyanlar için oldukça önemli mekânlar Türkiye‟de
bulunmaktadır. Hıristiyanlar için Türkiye‟nin önemli olmasının bir diğer nedeni de
Hıristiyanlığın Anadolu topraklarından yayılmış olmasıdır(Aksoy, 2002).Türkiye‟de
Hıristiyanlar için kutsal olarak kabul edilen pek çok mekân bulunmaktadır(Güzel,
2010). Hıristiyanların tümünü kapsamamakla birlikte kutsal mekânları ve
bulundukları illeri şu şekilde sıralayabiliriz (Karaman diğ. 2008 ).;
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İstanbul:Ayasofya Kilisesi, Saint Hagin Fireng Kilisesi, Haga Euphemin
Martyrionu,
İzmir: Efes (Meryem Ana) Kilisesi, St. Jean Aziz Yahya Kilisesi, İzmir
Kilisesi, Bergama Kilisesi,
Manisa:Akhisar Kilisesi, San Kilisesi, Alaşehir Kilisesi,
Aksaray:Ağacaltı Kilisesi,
Antalya:Demre St. Nicolas Kilisesi,
Edirne: Sweti George Ortodoks Kilisesi,
Bursa:Ayasofya Kilisesi (İznik), Koimesis Kilisesi (İznik), Purenli Seki
Kilisesi, Kokar Kilisesi, Eğritaş Kilisesi, Yılanlı Kilisesi, Sumbullu Kilisesi, St.
Georges Kilisesi, Bahattin Samanlığı Kilisesi, Direkli Kilisesi, Ala Kilisesi,
Nevşehir: Elmalı Kilisesi, St. Basil Kilisesi, Yılanlı Kilise, Barbara Kilisesi,
Karanlık Kilise, Cakırlı Kilise, Tokalı Kilise, Meryemana Kilisesi, Kızlar ve
Erkekler Manastırı, St. Teodor Kilisesi, Zelve, Saklı Kilise, Cavuşin Kilisesi,
Vaftizci Kilise,
Hatay: St. Pierre Kilisesi, St. Simon Stilit Manastırı, Barleam Manastırı, Aziz
Hana Kilisesi, Aziz Cora Kilisesi, Aziz Nikola Kilisesi, Karasun Manuk Kilisesi,
Antakya Rum- Ortodoks Kilisesi,
Gaziantep: Rumkale,
Trabzon: Ayasofya Kilisesi, Kucuk Ayvasıl Kilisesi, Sumela Manastırı, St.
Barbara Kilisesi,
Kars: Keçel Kilisesi, Katedral (Fethiye Cami), Sirli Kilisesi, Güvercinli
Kilisesi,
Şanlıurfa:Meryemana Kilisesi, Der-Yakup Kilisesi, Deyr-i Mesih (İsa)
Kilisesi,
Van: Akdamar Adası – Kilisesi,
Mardin: Mar Behnam (Kırklar) Kilisesi, Deyr-ul Zafaran Manastırı, Deyr-ul
Umar Manastırı.
1.7.2.3. Türkiye’deki Musevi dininin kutsal mekânları
Bireylerin hayatında inanç her zaman önemli bir olmuştur (Şaman, 2009).
İslam, Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm v.b. dinlere tabii olan bireylerinyaşam
şekillerini, nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili öğütler vermektedir (Gözgeç Mutlu,

23

Küçükaltan, 2019). “İnanç turizminde özel bir yeri olan Yahudilik; yaşayan ve ilahi
olarak nitelendirilen dinlerin en eskisi ve mensubu en az olanıdır”(Küçük, Tümer ve
Küçük, 2015). Yahudi ve Hıristiyanlar için Türkiye çok önemli bir konumdadır.
Yahudiler 1492 yılında İspanya baskısından kaçarak Osmanlı‟ya sığınmalarıyla
ülkemizde yaşamaya başlamışlardır. Yahudilerin günümüze kadar ulaşmış kutsal
mekânları

bulunaktadır(Küçük,

2003).

Yahudilerin

tümünü

kapsamamakla

ülkemizde bulunan birlikte kutsal mekânları ve bulundukları illeri şu şekilde
sıralayabiliriz (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020);
Ankara: Samanpazarı Sinagogu,
İstanbul:Neve Şalom Sinagogu,İtalyan Sinagogu, Aşkenazi Sinagogu,
Zulfaris Sinagogu,
İzmir:Senora Sinagogu, Karataş Beth Israel Sinagogu,
Manisa:Şart Sinagogu,
Edirne:Yahudi Havrası
1.8. Dünya’da ve Türkiye’de Kültür Turizmi
1.8.1. Dünya’da kültür turizmi
Dünya Turizm Örgütü‟nün çalışmaları sonucunda, insanların artık denizkum-güneş üçlemesinden sıkıldığı ve yeni tatil türleri arayışı içerisinde olduğunu
belirtilmiştir (Dünya Turizm Örgütü, 2019). Kültür turizmi, ülke ya da bölgelerin
önemli gelir kaynaklarından biridir. Turizm sektörü dünyanın çok hızlı gelişen ve
büyüyen endüstrilerinden biridir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
UNESCO)‟nün 16 Kasım 1972 yılında düzenlenen konferansında “Dünya Doğal ve
Kültürel Mirasını Koruma Antlaşması” imzalanmıştır. DünyaMirası Listesi‟nde yer
almak için belli kriterler belirlenmiştir(Özköse, 1999). 2019 yılı itibari ile UNESCO
Dünya Miras Listesi‟ne kayıtlı 1121 kültürel ve doğal varlık bulunmaktadır.
Bunların 869‟u kültürel, 213‟ü doğal, 39‟u ise karma (kültürel/doğal) varlıklardır
(kvmgm.ktb.,2020; detaylı bilgi için bknz: http://whc.unesco.org/en/list). Her yıl
Dünya Miras listesine ülkeler ve varlıklar eklenmektedir. UNESCO Dünya Miras
Listesi‟nde en fazla kültürel mirası olan ülkeler; İtalya,Birleşik Krallık ve Kuzey
İrlanda, İspanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri,İsveç, Rusya, Portekiz, Kore,

24

Meksika, Japonya, İran (İslam Cumhuriyeti), Hindistan, Yunanistan, Almanya,
Fransa, Çin, Brezilya gibi ülkeler yer almaktadır (Unesco, 2020).
Her ülkenin kendine özgü tarihi ve kültürel değerleri bulunmaktadır. Kültürel
değerler

mimarisi

bakımından

önemli

turizm

çekim

merkezleri

arasına

girebilmektedir. Bu bağlamda kültürel değerlerini korunması turizmin gelişmesini
sağlamaktadır. Kent ve ülke gelirleri içinde önemli bir turizm çeşididir (Özköse,
1999).
1.8.2. Türkiye’de kültür turizmi
Turistlerin,

Türkiye‟ye

gelme

amaçları

ilk olarak

deniz-kum-güneş

üçlemesiyken, gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin isteklerinin değişmesiyle
birlikte artık turistler farklı kültürleri görmek ve öğrenmek amacıyla seyahat
yapmaya başlamışlardır. Türkiye‟yi sadece deniz-kum-güneş üçlemesiyle sınırlı bir
biçimde değerlendirmek yanlış olacaktır(Uğur, 2012). Türkiye bulunduğu konum ve
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı kültür turizmi için oldukça
önemlidir.
Türkiye kültür turizmi açısından değerlendirildiğinde, zengin kültürel
varlıklara sahip olduğu görülmektedir (Uğur, 2012). Türkiye‟de 1983 yılında
UNESCO‟nun “Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi” onaylamıştır.
Günümüzde Dünya Miras Listesi‟nde Türkiye‟ye ait 18 adet tarihi ve kültürel değer
yer almaktadır. Bunlar ( bknz: http:// whc.unesco.org/en/list, 2020);
1. İstanbul‟un tarihi alanları (1985),
2. Ulu Cami ve Divriği Hastanesi (Sivas) (1985),
3. Hattuşaş (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) (1986),
4. Nemrut Dağı (Adıyaman - Kâhta) (1987),
5. Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) (1988),
6. Safranbolu Şehri (Karabük) (1994),
7. Troya Antik Kenti (Çanakkale) (1998),
8. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) (2011),
9. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012),
10. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) (2014),
11. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) (2014),
12. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015),
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13. Efes (İzmir) (2015),
14. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) (2016),
15. Afrodisias (Aydın) (2017),
16. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) (2018),
17. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kaya Siteleri (Nevşehir) (1985),
18. Pamukkale-Hierapolis (Denizli) (1988), şeklindedir.
Kültürel varlıklar incelendiğinde Türkiye‟de çok önemli kültürel değerler
olduğu görülmektedir. Fakat çok fazla kültürel değerlere sahip olunmasına rağmen
Türkiye‟de kültür turizmi yeni yeni gelişmektedir(Çulha, 2008).
Türkiye‟nin, Dünya Miras Listesi‟nde yer alan kültür ve dini mekânlar
bakımından incelendiğinde önemli bir konumda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,
bu tez çalışmasında, kültür turizmi kapsamında dinsel yerlerin deneyimlenmesi, turist
memnuniyeti ve tavsiye etme eğilimi arasındaki ilişki örüntülerini ortaya koymaktır.
Bunun yanı sıra; Trabzon‟daki dinsel mekânlarını ortaya koymak ve Trabzon‟a gelen
yerli turistlerin deneyim ve memnuniyetlerini araştırmak hedeflenmiştir.
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2.BÖLÜM

KÜLTÜR TURĠZMĠ KAPSAMINDA DENEYĠM KALĠTESĠ, TURĠST
MEMNUNĠYETĠ VE TAVSĠYE ETME EĞĠLĠMLERĠ
2.1. Deneyim Kalitesi
Deneyim kelimesi 1982 yılında ekonomi ve pazarlama alanında yazdıkları bir
makalede MorrisHolbrook ve Elizabeth Hirsman tarafından dile getirilmiştir. Morris
Holbrook ve Elizabeth Hirsman göre deneyim; özneldir ve kişide oluşan duygular
şeklinde tanımlamıştır (Dirsehan, 2010).Türk Dil Kurumunda deneyim; “Bir
kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe” olarak
tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu, 2020).Kalite kavramının pek çok tanımı
bulunmaktadır.

Kalite, kişinin satın aldığı mal veya hizmet kalitesinin müşteri

ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama özelliğidir(Juran, 1974). Kalite kavramı;
mükemmele ulaşma isteği ile ortaya çıkmıştır(Yörük, 2014).
Turist deneyimi ise; turistin seyahat etmeden önce, seyahat sırasında ve
seyahat sonrasında turistin elde ettiği deneyimlerin bütünü şeklinde tanımlamıştır
(Büyükkuru ve Aslan, 2016). Kişilerin istek ve beklentileri birbirinden farklı
olduğundan dolayı deneyim kavramı da kişiden kişiye göre değişmektedir. Bu
bağlamda, deneyim seyahat edilen bölge, ürün ve seyahatin özelliklerine göre
şekillenmektedir (Büyükkuru ve Aslan, 2016).
İşletme ya da destinasyon bölgelerinin, rekabetin temel maddesi tüketici
memnuniyetidir. Turist tatmini, satın aldığı mal ya da hizmet sonunda ortaya çıkan
bir unsurdur. Hizmet sektöründe ki memnun olmanın belirleyicisi, birey ya da
bireyin ortaya koymuş olduğu hizmet unsurudur(Kılıç ve Eleren, 2009). Turistler,
almış oldukları hizmet kalitesini karşılaştırarak memnun olup olmadıklarına karar
vermektedirler. Bu bağlamda kalite, işletme ve destinasyon bölgeleri için önemli bir
unsurdur (Bitner, 1990).
2.1.1. Deneyim türleri
Pine ve Gilmore (1999), deneyimi,iki şekildetanımlamıştır. Bunlar; aktif ve
pasif katılımdır. Aktif katılım; turistin bir işletme ya da destinasyon bölgesinde fiilen
bulunmasını ve deneyimin bir parçası olması şeklinde ifade edilirken, pasif katılım
ise turistin bir işletme ya da destinasyon bölgesinde sunulan deneyimlere dolaylı
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yoldan katılması şeklinde tanımlanmıştır (Pine ve Gillmore, 1999). Deneyim türleri
aşağıdaki Şekil 1‟de gösterilmiştir (Pine ve Gillmore, 1999).

• Zayıf İlişki

Eğlence

Eğitim
• Aktif
Katılım

• Pasif
Katılım

Estetik

Kaçış

• Güçlü İlişki
ġekil 1: Deneyim Türleri
Kaynak:(Pine ve Gillmore, 1999 s.41).
Şekil 1 incelendiğinde deneyimin belirtilen bu iki boyutu(pasif-aktif katılım
ve zayıf-güçlü ilişki) dört değişik deneyim çeşidini oluşturmaktadır. Bu deneyim
türlerinin eğlence, eğitim, estetik ve kaçış olduğu görülmektedir. Eğlence
deneyiminin, zayıf çevresel ilişki ve pasif tüketici katılımıneticesinde ortaya çıktığı
görülmektedir.Bir piyes oyununu arka koltuklar da seyretmesiörnek olarak
verilebilir. Eğitim deneyiminin, zayıf çevresel ilişki ve aktif tüketici katılımı
neticesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Masa tenisi dersi alan bir bireyörnek
olarakverilebilir. Estetik deneyiminin,güçlüçevresel ilişki ve pasif tüketici katılım
neticesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bir fotoğraf galerisine katılmak örnek
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olarak verilebilir. Kaçış deneyiminin ise, güçlü çevresel ilişki ve aktif müşteri
katılımı neticesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bir kayak merkezinde kayak yapan
bir tüketici örnek olarak verilebilir (Sundbo ve Darmer, 2008). Deneyim türleri
aşağıdaki gibi açıklanabilir (Pine ve Gilmore, 1999);
Eğlence: Eğlence deneyimi, çoğunlukla bir gösteri izlenirken, festivallere
izlerken, müzik dinlerken veya bir yerde palyaço gösterisi izlerken turistlerin
duygusal deneyimleri, deneyimlere pasif olarak katılmalarıdır.
Eğitim: Turistlerin zihinsel ve fiziksel olarak izlediği olayların içerisine dahil
olduğunda turistler o olayları özümsemektedir. Aynı zaman da eğlendirerek öğretme
hedeflenmektedir.
Kaçış: Turistin aktif olarak olayların içerisinde olmasıdır. Eğlence ve eğitimi
de içerisinde bulundurur. Kaçış deneyimine, sanal sohbet siteleri ya da farklı
eğlenceli şehirlere gitmek örnek verilebilir.
Estetik: Bu deneyimde kişilerin amacı sadece o ortamda bulunmaktır.
Girdikleri ortamlarda ortama ya da olaylara etki etmezler. Bir resim galerisini
gezmek, müze gezmek estetik deneyimine örnek olarak verilebilir.
2.1.2. Deneyim ekonomisi
Deneyim ekonomisi, ekonomi ile ilgili süreçlerin gelişimi ile ortaya çıkmış bir
kavram olarak Özmen (2016) tarafından belirtildiği üzere “Günümüzde hizmet

ekonomisinin yerini deneyim ekonomisi almaya başlamıştır. 21. yüzyılda pazarlama
stratejileri ürün ve hizmet satmaktan, tüketici deneyimi sağlamaya yönelik olarak
değişmektedir. Günümüze kadar dört ekonomik sunu bulunmaktadır. Bunlar; emtia,
mal, hizmet ve deneyimdir. Her biri farklı olmakla birlikte bir sonraki aşamaya
geçişte ekonomik değer katarak gelişme sürecini sürdüreceğini göstermektedir”
(Özmen, 2016). İşletme ya da destinasyon bölgelerinin rekabet koşulları, turistlerin
isteklerinin değişmesi ile birlikte rakiplerinden farklı olmak ve avantaj sağlamak için
yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İşletme veya destinasyon bölgelerinin
farklılık oluşturarak, unutulmayan ve sürekli anımsanan bir unsur ortaya çıkarmaları
deneyim ekonomisiyle mümkün olmuştur (Günay, 2008).
Turizm pazar payının büyümesi ve istihdam olanaklarının ortaya çıkabilmesi
için ekonomi içerisinde çeşitli deneyim farkındalığı yaratılmalıdır. Günümüzde mal
ve hizmetlerin birbirlerinden farkı kalmadığından dolayı deneyim ekonomisi, büyük
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bir avantaj sağlayacaktır. Pazarda kalıcı olabilmek için turistlere eşsiz bir deneyim
sunulmalıdır (Pine ve Gilmore, 2011). Deneyim ekonomisi, bireylerin ekonomik
gelirlerinin yükselmesi ile bireylerin kimlik ve bağlılığına bağlı olarak ortaya çıkan
bir

düşüncedir(Lorentzen,

2009).

Deneyim

ekonomisi

işletme

içerisinde;

metalardan, mallardan (ürünlerden) vehizmetlerden farklı olarak turistik faaliyetlerde
turistlere sunulan bir diğer ekonomik sunudur (Pine ve Gilmore, 2011).
Metalar; doğadan elde edilir ve çeşitli işlemlerden geçirilerek nitelik kazanır.
Üreticiler, metalarda bir değişiklik yapamayacağı için genellikle arz ve talebin
belirlediği bir fiyattan isimsiz pazarlara sunulmaktadır (Pine ve Gilmore, 2012). Bir
diğer ekonomik unsur olan mallar (ürünler); metaları hammadde olarak kullanılırken,
çeşitli mallar imal edip üretimsonrası envantere geçirmeye başlamışlardır. Üretim
esnasında hammaddeler çeşitli ürünlere dönüştürüldüğünden, malların fiyatları
belirlenirken üretim maliyetinin yanı sıra mal çeşitliliği de önemli bir rol
oynamaktadır. Anında kullanılabilir olmaları sebebiyle ürünlere verilen değerler,
metalardan daha yüksektir (Pine ve Gilmore, 2012). Diğer bir unsur olan hizmetler;
belirli müşterilerin kişisel istek veya ihtiyacına göre düzenlenen somut olmayan
faaliyetlerdir. Hizmet sağlayıcıları belirli bir müşteri üzerinden (saç kesimi v.b.) veya
ona ait mülkler ya da eşyalar üzerinden (bahçe bakımı, bilgisayar onarımı gibi) işlem
yapmak için ürünleri kullanırlar. Genellikle tüketiciler aldıkları hizmete, bunları
sağlamak için gerekli ürünlere oranla daha yüksek değer verirler (Pine ve Gilmore,
2012). Son ekonomik unsur olan deneyim ise;“satın alınan mal ve hizmetin
sonucunda tüketicinin elde ettiği toplam sonuç” şeklinde tanımlamıştır (Yuan ve Wu,
2008). Deneyim,diğer ekonomik sunulardan, metalar, mallar ve hizmetlerden farklı
olarak daha akılda kalıcıdır (Pine ve Gilmore, 2012).
2.1.3. Deneyimsel pazarlama
Deneyimsel pazarlama kavramı, ilk olarak Pine ve Gilmore‟ın “Deneyim
ekonomisi” çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra deneyimsel
pazarlama geniş alanları (sağlık, turizm v.b.) kapsayarak farklı şekillerde
araştırmalara konu olmuştur (Pine ve Gilmore, 1998). Deneyimsel pazarlama; turizm
alanın da “turistlerin satın almış olduğu ürün ya da hizmetin hayatında ne gibi bir
değişiklik yaratmasını beklediğini anlayabilmek ve bu hedefe hizmet edecek bir
deneyimi

ona

yaşatabilmekle

ilgilidir”

(Güney,

Karakadılar,

2015,
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s.133).Deneyimsel pazarlama, turistlerin katıldıkları faaliyetlerin özellikleri dışında
turistlere olumlu ve unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefleyen faaliyetleri içerir
(Dirsehan, 2010). Deneyimsel Pazarlama Birliği (IXMA, International Experiential
Marketing Association) deneyimsel pazarlanın tanımını şu şekilde yapmıştır;
“turistlerde marka imajı yaratarak farkındalıklarının artırılması sonucunda ürün ya da
hizmetlerden

yararlandıklarında

yaşadıkları

deneyimlerdir‟‟

(International

Experiential Marketing Associationakt, akt. Kara, 2015).
Deneyimsel pazarlamada, turistlerim ürünü satın almasından çok o ürün ile
olan bağın önemsenmesidir. Turistlerin satın aldıkları mal ve hizmetin kendilerinde
uyandırdığı güzel deneyimlerle ilgilenmektedirler (Pine ve Gillmore, 1999, akt.
Tümer Kabadayı,

ve Koçak Alan,

2014).

Bu bağlamda, deneyim kavramı

günümüzde pazarlama alanını yönlendiren ve rekabet üstünlüğü sağlamaları için
işletme ve destinasyon bölgelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri olmuştur
(Tümer Kabadayı, ve Koçak Alan, 2014). Deneyimsel pazarlama anlayışına göre;
turistlerin bir ürün ya da hizmeti satın alarak ondan yararlandığındaasıl olarak
deneyimin turistlerdegüzel duygu uyandıran şeyi satın aldığı gibi algılanabilmektedir
(Güney, Karakadılar, 2015). Diğer bir tanımda, deneyimsel pazarlama; tüketicilerin
bir mal ya da hizmeti satın almadan önce ve satın aldıktan sonra kişide (tamamen
kişinin psikolojisinden kaynaklı) uyandırdığı bir tüketim deneyimidir (Berry ve
Parasuraman, 1991). Deneyimsel pazarlamanın özellikleri aşağıdaki gibidir (Schmitt,
1999);


Müşteri deneyimlerine odaklanır.



Bütünsel tüketim deneyimine odaklanır.



Müşteriler rasyonel ve duygusal varlıklardır.



Yöntemler ve araçlar eklektiktir.

İşletme ya da destinasyon bölgeleri, farklı turist deneyimleri oluşturmak için
deneyimsel modülleri bulunmaktadır. Bunlar; duyusal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve
sosyal deneyimlerdir (Schmitt, 1999). Turist deneyimsel modüller aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
Duyusal deneyim; beş duyu organıyla gerçekleştirilen deneyimdir. Duyusal
deneyimler ile algılama bireyden bireye göre değişmektedir. Bireylerin istek ve
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beklentileri farklı olduğundan dolayı duyusal uyarıcılardan kaynaklı algılama ve
yorumlamalar değişiklik göstermektedir (Schiffman ve Kanuk, 2004).
Duygusal deneyim; bu alanda çalışan pazarlamacıların, uyarıcıların turistlerde
uyandıracağı duyguyu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda deneyim
pazarlamacılarının, pazarlama karma elemanlarını geliştirmesi gerekmektedir (Yu ve
Ko, 2012). Turistler satın almak istedikleri ya da satın aldıkları ürünlerin sadece
özelliklerini değil, aynı zaman da satın almış oldukları o ürünlerin turistlerde
uyandıracağı duygusal anlamda ki deneyimleri de göz önünde bulundururlar
(Solomon, 2011). Bu sebeplerden dolayı işletme ya da destinasyon bölgeleri turistler
ile empati kurarak,

turistlerin duygusal deneyim beklenti ve isteklerini

karşılamalıdır(Schmitt, 2003).
Bilişsel deneyim; tüketiciler bir sorunla karşılaştıkları zaman çözüm
üretebilme ve sorun çözme konusunda deneyim kazanması amaçlanmaktadır
(Schmitt, 2003). Bilişsel deneyimin temel amacı, tüketicilerin ürün ya da hizmetleri
yeniden değerlendirmeleri için tüketicileri daha ayrıntılı ve kreatif düşünmeye sevk
etmektir (Akyıldız, 2010). Türk Kardiyoloji Derneğinin; Türkiye‟deki kalp
rahatsızlıklarına dikkat çekmek için “Kalbinizi Koruyun, İçinde Sevdikleriniz Var”
reklam filmi ve “Kalbini Sev Kırmızı Giy” kampanyası bilişsel deneyime örnek
olarak verilebilir (Dirsehan, 2010).
Fiziksel deneyim;tüketicilerin, “Bedensel deneyimleri, yaşam biçimlerini ve
karşılıklı ilişkileri etkilemeyi amaçlamaktadır”(Özmen, 2016). Bu bağlamda,
tüketicilere alternatif iş yapma yolları göstermek, alternatif yaşam tarzları ve tesiri ile
tüketicilerin yaşamlarını geliştirmesine olanak sağlaması mümkün olacaktır
(Dirsehan, 2010). Pazarlamacılar, ünlü kişileri reklam yüzü yaparak, tüketicilerin bir
yaşam tarzı haline getirilmesi sağlanmaya çalışılması fiziksel deneyime örnek olarak
verilebilir (Genç, 2009).
Sosyal deneyim; duygusal, bilişsel, fiziksel deneyimlerin hepsini ele alır.
Müşterilerle marka ya da ürün ile bir bağ kurmaya çalışılmaktadır. Tüketicilerin
bireysel duygularından ziyade, tüketicilerin hedefleri odak noktası alınarak marka ya
da ürüne bağlılık duygusu oluşturulmaya çalışılmaktadır (Schmitt, 1999).
İşletme ya da destinasyonlar; duyusal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal
deneyimi iyi bir şekilde kullanarak müşterilere güzel ve eşsiz bir deneyim
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sağlayabilirler. Trabzon‟a gelen yerli turistlerin bölgenin kültürel değerleri,
yemekleri, inanç mekânları ve doğası müşterilere eşsiz bir deneyim sağlayabilirler.
2.1.3.1. Deneyimin boyutları
Deneyim, sadece görüntüyle eğlendirmek değil, onların her açıdan dikkatini
çekmeye yönelik olduğu belirtilmiştir. Bir deneyim farklı noktalarda turistlerin
dikkatini çekebilmektedir(Pine ve Gilmore, 2011). Bu çalışmada öğrenme, zevk,
kaçış, tavsiye gibi deneyimler ele alınmıştır.
Kaçış:Bireylerinyaşadığı

şehirlerin

gürültüsünden,

stresinden,

koşuşturmasından, uzaklaşmak ve yalnız kalmak isteği ile farklı bölgelere seyahat
etmeleridir(Reisenger, 2006). Son yıllarda kaçış kavramı önemli bir hale
gelmiştir(Haq ve Wong, 2010). Kaçış kavramı; yaşam standartlarının değişmesi,
kentin stresli yaşamı, yapay birey ilişkileri v.b. durumlardan dolayı ortaya çıkan
bunalım

ve

ruhsal

kaygılar,

bireyleri

farklı

bir

hayat

arayışı

içerisine

sokmuştur(Papatya ve diğ., 2011).
Kaçış deneyimine, bireylerin

turizm sektöründe aktif olarak katıldıkları

görülmektedir(Papatya ve diğ., 2011). Lasalle ve Britton‟a göre, “işletme ya
dadestinasyon bölgeleri değer piramidinde yer alan kaçış boyutuna ulaştığı zaman”
turist tatminini sağlayabileceklerdir(Lasalle ve Britton, 2003).
Öğrenme: “Öğrenme deneyiminde turist zihinsel veya fiziksel olarak olayın
içerisine dahil

olmakta, olayları özümsemektedir. Bilgi

veya

becerilerini

geliştirmekte, ya yeni bir şey öğrenmekte, bir faaliyeti denemekte ya da bizzat
faaliyete katılmaktadır”(Büyükkuru ve Aslan, 2016).
Eğlence:Eğlence deneyimi, çoğunlukla turistlerin diğer kişilerin faaliyetlerini,
aktivitelerini izlemeleri ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bir mekânda müzik
dinlemek, spor aktivitelerini izlemek v.b. etkinliklerdir”(Büyükkuru ve Aslan, 2016).
Memnuniyet:Turizm ve pazarlama da memnuniyet önemli bir kavramdır.
Potansiyel turistlerin; indirimli fiyat esnekliği,

düşük maliyet, yüksek düzey

memnuniyet gibi unsurlar turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu unsurlarla birlikte
rekabet riskini de en aza indirmektedir. Yüksek düzeydeki memnuniyet ise “müşteri
sadakati”ni etkiler (Anderson, Fornell ve Lehmann,1994). Bu sebeple memnuniyet,
işletme veya destinasyon bölgeleri için pazarlama, (Machleit ve Mantel, 2001) ölçme
ve yönetmede merkezi bir öneme sahiptir. Müşteri memnuniyeti, turizm sektöründe
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başarı, gelişme ve hayatta kalmak için çok önemli bir faktördür (Sirakaya, Petrick ve
Choi, 2004). Turistlerin memnun kalmadığı bölgeler için diğer kişilere o bölge
hakkında olumsuz yorumlar yapmaları destinasyon bölgesi ve pazardaki itibarını
zedeler(Chen, Chen,2010; Reisinger ve Turner, 2003). Destinasyon bölgesinin temel
amacı; müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Müşteri memnuniyeti ve
sadakat arasında çok güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Yuksel, Yuksel ve Yasin, 2010).
Tavsiye

Etme Eğilimi:tavsiye etme eğilimi, sadakatin gücü

olarak

görülmektedir. Sadakat sonucunda turistlerin, destinasyon bölgesini yeniden ziyaret
etme ve diğer kişilere önerme eğiliminde oldukları görülmektedir (Dick ve Basu,
1994). Turizm sektöründeki hedef müşteri sadakati oluşturarak bireylerin tekrar
gelmelerini ve başkalarına tavsiye etmelerini sağlamaktır (Oppermann, 2000).İlgili
literatüre dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Öğrenme deneyimi, turist tatmini üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H2: Eğlenme deneyimi, turist tatmini üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H3: Kaçış deneyimi, turist tatmini üzerinde anlamlı etkisi vardır.
H4: Öğrenme deneyimi, turistlerin tavsiye etme eğilimi üzerinde anlamlı
etkisi vardır.
H5: Eğlenme deneyimi, turistlerin tavsiye etme eğilimi üzerinde anlamlı etkisi
vardır.
H6: Kaçış deneyimi, turistlerin tavsiye etme eğilimi üzerinde anlamlı değildir.
H7:Tatmin deneyimi, turistlerin tavsiye etme eğilimi üzerinde anlamlı etkisi
vardır.
2.2. Turist Tatmin Kavramı ve Önemi
Tatmin, turistin satın aldıkları ürün, mal ya da hizmetin istek ve beklentilerini
karşılaması sonucunda ortaya çıkan mutlu olma veya sevinme gibi duygulardır. Bu
bağlamda tatmin, turistin tamamen psikolojik duyguları sonucunda ortaya çıkan bir
unsur olarak tanımlanabilir (Pizam ve Taylor, 1999). Turist tatminini etkileyen
diğerunsurlar ise; “sosyal sınıf”, “davranış” ve “tutumlarındaki” değişikliklerdir
(Kozak ve Rimmington, 2000).
Turist tatmini, turistin istek, beklenti, ya da amaçlarını gerçekleştirmesi veya
bunları geçen tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucunda turisti memnun
edici olması şeklinde tanımlamıştır (Oliver, 1999). Turist tatmini; “ tüketim veya
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kullanım tecrübesi ile ilgiliolarak müşterinin, ürün veya hizmet sunumunun
tamamına ilişkin tamlaşma ve doyumhissetmesiyle ilintili bütüncül ve duygusal bir
algılama süreci” şeklinde tanımlamıştır (Gök, 2006 s.80).
Turist tatmini tüketimden sonra değerlendirilen algı olarak tanımlamıştır
(Fornell, 1992). Chi ve Qu (2008) ise tatmini, turistin algılamış olduğu kalitenin
değerlendirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Turizm sektöründe müşteri sadakati için
gerekli olan çalışmaların yapılmaya başlandığı ve turist tatminin en üst düzeye
çıkarılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamdaturistin tatil süresi boyunca
beklentilerinin karşılanması ve memnuniyeti turist sadakatini etkilediği için çok
önemli bir unsurdur (Huh, Uysal, McCleary, 2006; Kozak, Rimington, 2000).
Tatmin;
çeşitlistandartlarla

“sadece
bilişsel

mal
bir

ve

hizmetin

yapı

içinde

fonksiyonel

özelliklerinin,

değerlendirilmesi

sonucunda

oluşmamaktadır.Tüketicilerin söz konusu mal veya hizmetin tüketimi sonucunda
hissettiği duygular da tatmini etkilemektedir” biçiminde açıklamaktadır (Uşaklı,
2016). Turist istek ve beklentilerinin karşılandığı ve memnun olması durumunda aynı
bölgeyi yeniden ziyaret etmede ve çevresindeki insanlara bu destinasyon bölgesini
tavsiye etme eğiliminde olduğu bilinmektedir(Lee, Beeler, 2009;

Kim, Brown,

2012). Turist tatminin birtakım avantajları bulunmaktadır. Bunlar; sadece müşteriyi
işletmeye ya da destinasyon bölgesine çekmek değil, bununla birlikte hizmet sonrası
tatmin olan turistlerin etrafındaki kişilere olumlu şeyler söylemesini de sağlamaktadır
(Özgüven, 2008). Bu bağlamda destinasyon bölgelerinin ayakta kalabilmesi için
turistlerin istek ve beklentilerine karşılık vermeleri gerekmektedir(Taşkın, 1997).
Turist tatmini iki şekilde oluşmaktadır. Bunlar (Taşkın, 1997);


Beklenilen hizmet,



Kâfi olan hizmet biçimindedir.
Beklenilen

hizmet;

turistin

umduğu

şekilde

hizmet

alması

olarak

tanımlanabilmektedir (Brown, Swartz, 1989). Turistler her zaman beklenilen hizmete
ulaşamayacaklarının bilincindedirler. Bu sebeple turistler isteklerini daha kabul
edilebilir bir değerdeki seviyeye indirebilmektedirler (Woodruff, Cadotte, Jenkins,
1987).
Kâfi olan hizmet ise; turistin memnun olarak kabul edebileceği hizmet
seviyesi olarak tanımlanabilmektedir (Berry, Parasuraman, 1991). Beklenilen hizmet
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ve kâfi olan hizmet arasındaki kalan kısım ise tolerans alanı olarak adlandırılır. Yani
turistlerin kabul edebileceği alan olarak tanımlanabilmektedir. Hizmetin yetersizliği
durumlarda turistlerin, istek ve beklentilerinin karşılanamadığında turistlerin
memnun olmama durumu ortaya çıkmaktadır(Özgüven, 2008). Turist tatmini
davranış biçimi değil, istek ve beklentileri sonucunda ortaya çıkan duygusal hissetme
durumudur(Baker ve Crompton, 2000). Aşağıdaki şekil 2‟de turist tatmini ve
tatminsizliği gösterilmiştir.
İhtiyaçlar
Ve
Faydaları

Gerçek Ürün

Göreceli Ürün

Performansı

Performansı

Değerlendirme

ġekil 2: Turist Tatmini ve Tatminsizliği
Kaynak: (Wells ve Prensky, 1996 ).
Yukarıdaki şekil incelendiğinde ihtiyaçların gerçek ürünlerle karşılandığı
zaman turistlerin tatmin oldukları görülmüştür. Aksi durumda ise, turistlerin
tatminsizliği ortaya çıktığı görülmüştür. Turist tatmininin önemi ise; son yıllarda
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rekabet ortamının artmasıyla işletme ve destinasyon bölgeleri turist tatminininönemli
bir unsur olduğunun bilincindedirler. Bundan dolayı işletme veya destinasyon
bölgeleri turistlerin istek ve beklentilerine cevap vermeleri gerekmektedir. Aksi
durumda ise turistler alınan hizmetten memnun kalmamışsa çevresine de bu
olumsuzluktan bahsetmektedirler. Dolayısıyla işletme ya da destinasyon bölgelerine
düşen görev, turist tatminsizliğine bir çözüm üretmesidir(Goldman, 1997).
Turist tatminini sağlayabilmek için turist ile empati kurma, turiste yakın
olma, turistler ile iyi ilişkiler kurmak ve turistler ile kurulan ilişkilerin devamlılığı
gerekmektedir (Genç, 2014). Destinasyon bölgesini ziyaret eden turist sayılarını
arttırmak isteyendestinasyon bölgeleri turistik ürünlerde ve hizmet alanların da
kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda yöneticilerin çok
fazla sorumluluklar düşmektedir (Koç, 2017).
2.2.1. Destinasyon tatmini
Son yıllarda destinasyon bölgelerini ziyaret eden turistlerin sadece denizkum-güneş üçlemesi için değil, destinasyon bölgelerinin doğal, tarihi güzelliklerin
yanı sıra destinasyon bölgelerine özgü ve değişik güzellikleri de görmek istedikleri
görülmektedir. Bu bağlamda, pazarlama konusunda destinasyon bölgelerinin başarılı
olabilmesi için turistlerin istek ve beklentilerinin karşılanması ve turistlerin
destinasyon bölgelerinden memnun olarak ayrılmaları sağlanmalıdır (Duman ve
Öztürk, 2005).
Tatmin

veya

tatminsizlik

olumlu

veya

olumsuz

deneyimlerinin

değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Kozak ve Rimmington, 2006).
Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde turistlerin destinasyon bölgelerinden
tatmin olarak ayrılmaları ile tekrar ziyaret etme eğiliminde oldukları ve başkalarına
ağızdan ağıza olumlu duyurumile etkilediği görülmektedir (Baker ve Crampton,
2000; Heung, 2000; Kozak ve Rimmington, 2000; Yüksel, 2001; Yoon ve Uysal,
2005; Ekiz ve Köker, 2012).
2.2.2 Turist tatminini etkileyen faktörler
Turizm sektörü bölgelerini pazarlayabilmeleri için turistlerin istek ve
beklentilerini karşılama ve tatmin olmalarını sağlamaları gerekmektedir. Turistler
istek ve beklentilerini karşılayan ve tatmin olmaları durumunda o bölgeleri tekrar
ziyaret etme eğiliminde olacaklardır (Paksoy, 1994). Turistler satın aldıkları mal ve
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hizmetleri birbiriyle kıyaslayarak tatmin olup olmadıklarını belirlemektedirler. Diğer
bir ifadeyle; turistler istek ve beklentilerini elde etmiş olduğu hizmet ile
karşılaştırmaktadırlar(Bitner,1990).
Turist tatminiyle ilgili literatür incelendiğinde, turist tatminini etkileyen unsur
sadece tatil merkezlerinin çekiciliği değil bunun yanı sıra; turizm işletmelerinin
kalitesi (Kozak ve Rimmington,2000) eğlencesi ve (Duman, 2002; Oliver, 1997),
değişik alternatiflerinsunulması (Duman, 2002) gibi unsurlarda turisttatminini
etkileyen faktörler arasındadır (Gürü, 2006).Turistlerin tatmini kişilik ve demografik
özelliklerine göre de değişiklik göstermektedir. Turistlerin aynı hizmetten daha önce
elde etmiş olduğu deneyim ortama ve zamana göre farklılık göstermektedir. Bu
bağlamda ürün ya da hizmetten bir turist tatmin olurken diğer bir turist ise tatmin
olmayabilmektedir (Laws, 2004). Turistlerin, istek ve beklentileri zaman içerisinde
değişime uğrarken aynı şekilde turistlerin elde edeceği yeni deneyim ve tatminleri de
zamanla değişmektedir (Pizam ve Ellis, 1999).
Turist tatmini diğer bir tanımda ise;bir ürün ya da hizmetten algılanan
performans ile daha önceden oluşan beklentilerin karşılaştırılması sonucunda ortaya
çıkan birikimlerdir. Bu bağlamda turistlerin önceki deneyimler olumsuz ise
beklentisi düşük, deneyimler olumlu ise beklentisi yüksek oluşur (Demirbağ, 2004).
Kısacası turist tatmini, turistin isteklerinin karşılanıp karşılanmama durumda ortaya
çıkan tatmin olma ya da tatmin olmama durumudur. Turist tatminini etkileyen
faktörleri; ürün kalitesi, beklentiler, performans, özellikler, güvenirlilik, tutarlılık,
dayanıklılık, estetik ve servis yeteneği olarak sıralamak mümkündür (Sivri,
2001).Turist tatminini etkileyen faktörler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
2.2.2.1. Turist beklentileri
Turist tatminini etkileyen faktörlerin en önemlisi turist beklentileridir. Turist
tatmini ve beklentileri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Turist tatmininin
sağlanması için beklentilerin bilinmesi gerekmektedir. Beklenti, turistin önceden
satın almış olduğu ürün ya da hizmet performansı ile elde etmiş olduğu deneyimler
sonucu ortaya çıkan veya önceden tahmin edilen tatmin düzeyleri şeklinde
tanımlamıştır (Iskhakova, 2010). Bu bağlamda, turistin önceden elde ettiği
deneyimler olumlu ise beklenti düzeyi yüksek olabilmektedir. Aksi durumda ise;
beklenti düzeyi düşük olabilir. Beklentiler, turistten turiste göre farklılık
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göstermektedir. Bir turisti tatmin eden bir ürün başka bir turistte tatmin olmama
durumunu oluşturabilir (Ayaz ve Yalı, 2017).
2.2.2.2. Ürün ve Hizmet Kalitesi
Kalite, bir ürün ya da hizmetin bir gereksinimi giderebilme becerisi
sonucundameydana gelen özelliklerin tümü şeklinde tanımlanabilir. Turist açısından
değerlendirildiğinde ise kalite,

“kullanım için uygunluk”, üretici yönünden

değerlendirilirse “ihtiyaçları karşılama” şeklindetanımlanabilir (Yüksel, 2018 s.24).
Mal ve hizmet kalitesi turist tatminini önemli derecede etkilemektedir. Bu
bağlamda işletme ya da destinasyon bölgelerinin turist tatminini sağlamak ve pazarda
ki yerini koruyabilmek için kaliteli ürün/hizmet üretmesi gerekmektedir. Turistler
satın aldığı ürün veya hizmet kalitesinden beklenileni bulamadığında tatminsizlik
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda işletme veya destinasyon bölgesini ne tekrar satın
alma ne de tekrar ziyaret etme eğiliminde olmadıkları ortaya çıkabilmektedir (Doğan,
2018).
2.2.2.3. Performans
Turistin satın aldığımal veya hizmetin performansı yüksekse turist tatmin
düzeyi de o derece yüksektir. Turistin satın aldığımal ve hizmetlerin performansı
turistlerin beklentilerini karşılayamadığı durumlarda turistlerde tatmin olmama
durumu ortaya çıkmaktadır. Tatmin olmayan turistler etrafındakilere ürün veya
hizmetlerin satın alınmasını engeller. Bu bağlamda performansları yüksek tutarak
turistlerin istek ve beklentilerini karşılayan işletme veya destinasyon bölgeleri
turistleri tatmin etme konusunda başarılı olmaktadır (Öz, 2011).
2.2.3. Turist tatmin modeli
Turist tatmininin oluşmasını etkileyen etmenler için çeşitli modeller
oluşturulmuştur. Bunlar; beklentilerin onaylanmaması, bilişsel uyumsuzluk, kişiler
arası eşitlik, zıtlık ve uyumlaştırma düzeyi modelleridir (Oliver, 1980; Özer, 1999,
s.167). Bu modeller arasında bu araştırma kapsamında sadece “beklentilerin
onaylanmaması modeli” ele alınmıştır.
2.2.3.1. Beklentilerin onaylanmaması modeli
Beklentilerin onaylanmaması modeline göre, turistin bir ürün ya da hizmeti
satın alma ve kullanma öncesinde, ürünün kullanım esnasındaki performansına
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yönelik beklentileri oluşturmaktadır. Beklentiler, turistlerin kullanacağı ürün veya
hizmetin performansına yönelik tahminleridir (Özer, 1999).
Oliver

(1980)‟ın

çalışmasında

ortaya

koyduğu,

“beklentilerin

onaylanmaması” modelidir. Onaylanmayan beklentiler modeline göre, turist tatmini
bir ürün ya da hizmeti satın almadan önceki beklentileri ile satın aldıktan sonraki
performansın kıyaslanması sonucunda ortaya çıkmaktadır (Gök, 2006). Bu bağlamda
ürün ya da hizmetin performansı turistin satın almadan öncesi beklentilerini
karşılarsa tatmine neden olan “olumlu onaylamama” durumu ortaya çıkmaktadır.
Aksi durumda ise tatminsizliğe neden olan “olumsuz onaylamama” ortaya
çıkmaktadır (Gök, 2006). Kıyaslama sonucunda, beklenen ve elde ettiği performans
birbirine eşitse onaylama gerçekleşmektedir. Şekil 3‟de beklentilerden algılanan
performansı gösterilmektedir.

Beklentiler
+
-

Onaylamama

+

+

+

Tatmin

+

Algılanan Performans (Kalite)
ġekil 3. Beklentilerin Onaylanmaması Modelinde Tatmin Oluşumu
Kaynak: (Anderson ve Sullivan, 1993 s.127).
Şekil 3 incelendiğinde, beklentilerden algılanan performansı gösteren ok
çizgisi, algılanan performansın beklentilerle doğrudan artıp ya da azalabileceğini
göstermektedir. Algılanan performans turistin mal veya hizmeti satın almadan önceki
deneyimleri onaylayabilir veya onaylamayabilir. Bu bağlamda tatmin, beklentiler ve
onaylamama algılanan düzeyde olumlu olarak etkilenmektedir. Bu modele göre
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beklentiler, tatmin seviyesini oluşturur. Bu bağlamda tatmin, beklenti seviyesine göre
artı, azalabileceğini göstermektedir (Anderson ve Sullivan, 1993).
2.2.4. Turist tatminsizliğini etkileyen faktörler
Turist tatminini etkileyen faktörler olduğu gibi turistlerin tatmin olmama
durumunu da etkileyen faktörler bulunmaktadır (Sav, 2016). İşletme veya
destinasyon bölgeleri iyi düzeyde hizmet sunmalarına rağmen bazen bir şeyler
yolunda gitmeyebilir, ön görülemeyen ya da planın dışında gelişen olaylar
gerçekleşebilir. Bu gerçekleşen olaylar turistlerin mutsuz olma ve tatmin olmama
durumunu ortaya çıkarmaktadır (Bakırtaş, Yılmaz, Özmen, Barış, 2013).
Bunların yanı sıra; işletme ya da destinasyon bölgelerinin turistlerin tatmini
için yapılması gerekenleri yapmamış olması veya eksik yapmış olması tatminsizliğini
ortaya çıkarmaktadır. Mal veya hizmetlerin “kalitesinin düşük olması, ihtiyacı
karşılayamaması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin yeterli olmaması, tesislerin
kapasitelerinin düşük olması sebebiyle gereken hizmetin verilememesi, personel
sayısının az olması ve personelin iyi iletişim kuramaması” benzer sebepler de turist
tatminsizliğinin oluşmasının nedenleri arasında sayılabilmektedir. Turist tatmini bir
işletme veya destinasyon bölgelerinde belirli aralıklarla ölçülmeli ve tatminsizlik
durumları ortadan kaldırılmalıdır (Sav, 2016).
Satın Alma ile Gelen Mutsuzluk

Sus ve Satın Almayı Kes
Sus ve Satın Almaya Devam Et
Üçüncü Partiler ile Çözüm Ara
Markayı, İşletmeyi Boykot Et

Mutsuzluğunu Eşine Dostuna Anlat

Mutsuzluğu İşletmeye İlet (Şikâyet)
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ġekil 4. Satın Alma Deneyiminden Mutsuz Müşterinin Olası Davranışları
Kaynak: (Bakırtaş ve diğ., 2013).
Şekil 4 incelendiğinde satın alınan ürün ya da hizmetten tatmin olmayan turist
davranışları görülmektedir. Şekil 4 incelendiğinde satın alma deneyiminden mutsuz
olan turist,

ürünü satın almayı kesebilir, devam edebilir, aynı ürünü başka bir

işletmeden temin edebilir, memnun olmadığı işletmeyi boykot ederek çevresindeki
bireylere olumsuz şeyler söyleyebilir.
2.2.5. Turist tatmininin ölçülmesi
Turist tatminine ilişkin yukarıda bahsedilen konular göz önüne alındığında,
turistlerin istek ve beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını anlamak için turist
tatmininin belirli aralıklarla ölçülmesi önemli hale gelmektedir (Kara, 2015). Turist
tatmininin ölçümünde amaçlanan (Akın ve Çörek, 2005);


Turistlere en iyi hizmetin sunulması için turistlerin ihtiyaçlarını belirlemek,



Turistlerin ilettiği sorunlar hakkında ürün ve süreçlerde iyileştirme yapmak,



Turistlerin bakış açılarından rakip performansını anlamak,



Turistlere sunulan değerin nasıl algılandığını belirlemek,



Turistlerin önceliklerinin belirlenmesi,



Turistlerin yeni ürünler hakkındaki görüşlerini sağlamaktır.
Turist tatmininin ölçülmesinin sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; müşteri

kaybı ve maliyeti, müşteriyi elde tutmanın maliyeti ve karlılıktır (Hill, 2000).
Turistlerin tatmin olmasını etkileyen sebeplerden biri de kültürdür. Çünkü
turistlerin, sahip oldukları normlar, değerler, inançlar ve gelenekler turistlerin tatmin
olma sürecinde verdikleri kararları etkilemektedir. Aksi durumda turistlerin tatmin
olmama durumunda ise bu unsurlar değiştirilebilmektedir (Shiffman ve Kanuk,
2000).
2.3. Tekrar Ziyaret Etme Kavramı ve Önemi
Turist sadakati, turistin satın almış olduğu mal ya da hizmetinonların istek ve
beklentilerini tam olarak karşılaması sonucunda meydana gelen bir unsurdur.
Bununla birlikte turist ile satın almış olduğu mal ya da hizmet arasında güçlü bir bağ
kurduklarında turist sadakati oluştuğunu ve onlar için favori ürün ya da hizmet haline
geldiklerini ifade etmiştir (Smith, 1998). Turist sadakati, bir turistin aynı ürün ya da
hizmeti kaç kez satın aldığı belirlenerek turist sadakatinin oluşup oluşmadığı
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ölçülebilir (Pine, v.d 1995). Destinasyon sadakati ise;turistlerin seyahat ettiği
destinasyon bölgelerini tekrar ziyaret etme ve etrafındaki bireylere tavsiye etme
eğilimleri belirlenerek destinasyon sadakatiölçülebilir (Oppermann, 2000).En basit
tanımı ile tavsiye etme eğilimi; “turistin bir destinasyona yaptığı ziyaretin ardından
tekrar o bölgeye gitme isteği”şeklinde tanımlanabilmektedir (Öztürk ve Şahbaz,
2018, s.739).
Tatmin seviyesi, turistlerin tekrar ziyaret etme eğilimlerini etkilemesine
rağmen, turist bir ürün veya destinasyon bölgesindentatmin olmasının hep o ürün ya
da destinasyon bölgesini o turistler tarafından tekrar ziyaret edileceğinin garantisi
olmamaktadır. Bu bağlamda yüksek düzeyde tatmin olmuş turistler, farklı ve yeni
deneyimler peşindeyseler, farklı destinasyonlara yönelebilmektedirler (Croes, Shani,
Walls, 2010).Kısacası tekrar ziyaret etme ve bölgeyi tavsiye etme eğilimi bölgeye
gelen turistlerin tatmin olarak ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Turistlerin bölgeyi
tekrar ziyaret etme nedenleri vardır. Bunlar (Opperman 2000, Croes ve diğ., 2010).


Turistlerin farklı bölgelere giderek risk almak istememelerinden dolayı
bildiği, gördüğü bölgelere tekrar giderek memnun olmama olasılıklarını
ortadan kaldırmak,



Bölgede tatil sırasında tanışıp arkadaş edindiği kişilerle yeniden görüşmek
istemek,



Bölgeyle turist arasında oluşan bağ nedeniyle destinasyonda aynı ya da
benzeri anıları yeniden yaşama arzusu,



Bölgedeki diğer yerleri görme isteği,



Tavsiyede bulunduğu turistlerin de bölgeden memnun olarak ayrılmasını
istemesi gibi sebepleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bireylerin
demografik özellikleri de tekrar ziyaret etmeyi etkilediği görülmektedir
(Acar, 2016).
Turistlerin harcamaları bakımından incelendiğinde, bir destinasyon bölgesini

ilk kez ziyaret eden turistlerin, o destinasyon bölgesine sadık olan turistlere oranla,
daha fazla harcama yapmış oldukları belirlenmiştir. Destinasyon bölgesini ilk kez
ziyaret eden turistler konaklama, yiyecek-içecek ve araç kiralama gibi harcama
yaparlarken, sadık turistler ise etkinlik, eğlence ve alışverişeharcama yapmaktadırlar
(Croes ve diğ., 2010).
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2.4. Tavsiye Etme Eğilimi
İlgili literatür incelendiğinde turistler tarafından algılanan hizmet kalitesinin
turistlerin

davranışsal

niyetlerini

ve

tavsiye

etme

eğilimlerini

etkilediği

görülmektedir (Sert ve Karacaoğlu, 2018). Tavsiye etme eğilimi, turistin sadakati
sonucunda ortaya çıkmıştır. Tavsiye etme eğilimi; sadakat sonucunda turistlerin,
satın almış olduğu ürün veya hizmeti tekrar tercih etmesi ve oürün veya hizmet
hakkında diğer insanlara olumlu şeyler söylemesi olarak tanımlanabilir (Dick ve
Basu 1994; Zeithaml vd. 1996). En basit tanımı ile tavsiye etme eğilimi; turistin
almış olduğu hizmetten memnun kalması ve başka kişilere önermesidir (Topsakal ve
İplik, 2013).
Turist çeşitli faktörlerden etkilenerek turizm bölgesini ya da hizmeti tavsiye
edebilir ya da etmeyebilir. Bundan dolayı turist her anlamda memnun olarak
ayrılması, oldukça önemli bir unsurdur (Oppermann, 2000, Bigne ve diğ., 2001,
Topsakal ve İplik, 2013; Güven ve Sarıışık, 2014). Destinasyon imajının bölgenin
tekrar tercih edilmesinde etkili olduğu görülmektedir.Bu bağlamda, destinasyonimajı
o bölgenin turistler tarafından tekrar tercih edilmesi ve etrafındaki bireylere de
tavsiye etme eğiliminde oldukları söylenebilir (Bigne vd, 2001).
Tavsiye etme eğilimi, işletme ya da destinasyon bölgelerinin varlıklarını
devam ettirebilmeleri için önemli bir unsurdur. Destinasyon bölgesinin hizmet
kalitesinden memnun kalan turistlerin, çevresinde ki insanların da aynı deneyime
sahip olmalarını istedikleri için tavsiye etme eğiliminde oldukları belirlenmiştir (Silik
ve Ünlüönen, 2018).
Literatür incelendiğinde turisttatmininin tavsiye etme eğilimini (Brown ve
diğ., 2005; Fornell ve diğ., 1996; Oh, 1999; Ranaweera ve Prabhu, 2003; Wirtz ve
Chew, 2002) doğrudan etkilediğini ortaya koyan çalışmalardır. Bu bağlamda turist
tatmini, tavsiye etme eğilimini olumlu yönde etkilediği söylenebilir (Sert ve
Karacaoğlu, (2018).
Turist satın aldığı mal veya hizmetten tatmin kalmışsa, artan fiyatlara da
hoşgörülü olmaktadır. Bu bağlamda ürün ve hizmeti tavsiye ederek ürünün veya
hizmetin satın alınmasına önemli derecede katkı sağlayabilmektedir (Baker ve
Crompton, 2000). Hizmet kalitesinden tatmin olan turistler arkadaşlarına, çevresine
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ve akrabalarına tatmin olduklarını anlatarak bilgi veren kaynak olmalarından dolayı
çok büyük önem arz etmektedir (Reid ve Reid, 1993).
Tutumsal yaklaşıma göre tavsiye etme eğilimi ise; turist satın aldığı ürün ya
da hizmetten tatmin olarak ayrıldığında, daha sonra tekrar ziyaret etmese bile o
destinasyon bölgesi veya işletme hakkında olumlu olarak konuşması, tavsiye etme
şeklinde tanımlanmaktadır (Arlı, 2011). Kısaca tavsiye etme eğilimi, turistlerin mal
veya hizmeti satın aldıkları işletme ya da destinasyon bölgesini arkadaşlarına
yakınlarına ya da potansiyel müşterilere o mal ya da destinasyon bölgesi hakkında
olumlu düşünceleri ve önermeleri şeklinde tanımlanabilir (Arlı, 2011).
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3. BÖLÜM

KÜLTÜREL MĠRASIN ĠNANÇ TURĠZMĠ KAPSAMINDAKĠ DĠNĠ
MEKÂNLARIN DENEYĠMLENMESĠ ve TURĠST MEMNUNĠYETĠ;
TRABZON ÖRNEĞĠ
3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Günümüz dünyasında inanç turizmi giderek yaygınlaşmaktadır ve bu konuda
zengin

çekiciliklere

sahip

olan

ülkeler

bu

artıştan

ekonomik

katkı

sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Trabzon‟daki dinimekânların kültürel
miraskapsamındadeneyimleyen turistlerin, bu deneyimlerinin değerlendirilmesi ve bu
deneyime ilişkin memnuniyeti arasındaki ilişki örüntülerini ortaya koymaktır. Bu
amacın yanı sıra; Trabzon‟da bulunan kültürel ve dini mekânları ortaya koymak ve
Trabzon‟a gelen yerli turistlerin deneyim ve memnuniyetlerini araştırmaktır. Trabzon
bölgesi incelendiğinde sahip olduğu kültürel miraslarındini mekânlar olduğu
görülmektedir(trabzon.ktb.gov, 2020).
3.2. AraĢtırmanın Yöntemi
Yapılan geniş çaplı literatür taraması sonucunda bu tezin kavramsal çerçevesi
oluşturulmuştur. Veriler anket yolu ile toplanmıştır. Çalışmanın anket soruları
(Altunel ve Erkurt, 2015) makalesinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamına göre
anket sorularında uyarlama yapılmıştır.
Çalışma kapsamında yedili Likert tipi bir ölçekle kolayda örneklem yolu ile
veriler elde edilmiştir. Ölçümde iki uç nokta;

“Kesinlikle katılmıyorum (1)”

“Kesinlikle Katılıyorum (7)” şeklinde yapılandırılmıştır. Araştırma modeli ilişki
örüntülerini test etmekte kullanılan uygun bir metot ile analiz edilmiştir. Bu noktada,
verilerin dağılımına bakılıp karar verilmiştir. Anketler, sadece katılmaya gönüllü
olan

kişilerden

toplanmıştır.

Katılımcıların

vermiş

oldukları

cevaplar

değerlendirilmiştir.
3.2.1. AraĢtırma Modeli
Bir deneyim farklı noktalarda turistlerin dikkatini çekebilmektedir (Pine ve
Gilmore,

2011).

Araştırma

kapsamına

göre

aşağıdaki

araştırma

modeli

geliştirilmiştir. Araştırma modelinde; öğrenme, zevk, kaçış, tavsiye gibi deneyimler
ele alınmıştır. Bu deneyimlerin tatmin ve tavsiye etme eğilimine etkisi test edilmesi
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amaçlanmıştır. Ayrıca tatmininde tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkisi de
incelenmiştir.
Eğlence

Kaçış

Öğrenme

Deneyim

Tavsiye Etme
Memnuniyet

Eğilimi

ġekil 5: AraĢtırma Modeli
Kaynak: (Altunel ve Erkurt, 2015 )

3.2.2. AraĢtırmanın kapsamı ve sınırlılıkları
Araştırma kapsamı Trabzon‟da bulunan dini ve kültürel mekânlar ile
sınırlandırılmıştır. Araştırma örneklemi oluşturan kişi sayısı oldukça fazla
olduğundan anket yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma 2019 yılında Trabzon‟u
ziyaret eden ve ankete katılan yerli turistler oluşturmaktadır. Yerli turistlerin hepsine
ulaşmak mümkün olmadığından dolayı kolayda örneklem yolu ile 404‟e kişiye anket
uygulanmıştır (Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019).
3.2.3. Veri toplama teknikleri
Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda daha önceden yapılmış olan
yerli ve yabancı çalışmalar, bilimsel makaleler, kitaplar ve diğer alanlardan alınan
bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.
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Çalışmanın ikinci kısmında ise, anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunun
ilk olarak Trabzon‟a kültür turizm kapsamında inanç turizmi kapsamındaki dini
mekânlarıziyaret eden turistlerin deneyimi ve memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla
toplam 20 soru sorularak değerlendirmeleri istenilmiştir. İkinci kısımda ise 21. Ve
26. sorular ziyaretçilerin demografik özelliklerini içermektedir. 27. ve 28. sorular
Trabzon‟u ziyaret etme nedenleri ve Trabzon‟u kaçıncı kez ziyaret ettiklerini
öğrenmeye

yönelik sorular oluşturmaktadır.Ölçümde iki uç;

“Kesinlikle

katılmıyorum (1)” Kesinlikle Katılıyorum (7) ' şeklinde 7‟li likert tipi ile
yapılandırılmıştır.
Çalışma kapsamı Trabzon‟daki dini mekânlar ile sınırlandırılmıştır. Veri
toplama işlemi, araştırmacının kendisi tarafından toplanmıştır. Veri toplama işlemi,
2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır. Anketler katılmaya
gönüllü olan yerli turistlerden toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplam 430 anket
formu toplanmıştır. Bunlardan 26 tanesinin aşırı derecede bilgi eksikliği bulunduğu
için kullanılmayacak durumda olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak toplam 404 anket
kullanılabilir anket elde edilmiştir.
3.2.4. Verilerin analizi
Araştırma modelinde görüldüğü üzere, tatmin hem bağımlı hem bağımsız
değişken olarak modelde yer almaktadır. Bu husus, değişkenler arasındaki ilişkinin
eş zamanlı incelenmesinin gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda, bu
çalışmadamodelin tek işlemle analiz edilmesi adına yapısal eşitlik modellemesinin
(YEM) kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak YEM literatürde iki şekilde
ölçülmektedir (Nunkoo ve diğ., 2013). Birincisi oldukça yaygın bir kullanım
alanınasahip olan kovaryans temelli YEM iken ikincisivaryans temelli olan kısmi en
küçük

kareler

(KEKK)

YEM

olarak

adlandırılır.Bu

iki

yöntemden

hangisininseçilmesi gerektiği birçok hususa bağlı olarak gerçekleşmektedir (Hair ve
diğ., 2014). Bu çalışma keşifsel bir nitelik özelliği taşımaktadır. Bu durum için de,
yapısal eşitlik modellemesi uygun bir analizdir (Corrall-Verdugo, 2002). Bu
bağlamda verilerin analizinde, hipotezlerin test edilmesi için Kısmı En Küçük
Kareler-Yapısal Eşitlik Modellemesi (KEKK-YEM) kullanılmıştır. Çünkü bu
çalışma, kullanılan ifadelerin bir kısmının uyarlanması ve inanç turizmi gibi farklı
bağlama deneyimsel unsurların dahil edilmesi nedeniyle keşifsel bir özellik
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taşımaktadır (Chin, 1998; Hair vd., 2014). Ayrıca KEKK-YEM, son yıllarda turizm
alanında yapılan çalışmalarda gittikçe artan bir biçimde tercih edilmektedir (Ali vd.,
2018; Usakli ve Küçükergin, 2018). Bu analizler Smart PLS 3.2.8. ile
yapılmıştır(Ringle, Wende & Becker, 2015).
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4. BÖLÜM

ARAġTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular
Bu başlık altında, araştırmaya dahil olan katılımcılara yönelik demografik
bilgilere yer verilmiştir. Her bir değişken ayrı bir tablo ile incelenmiştir.
Tablo 1 Ankete katılan bireylerin cinsiyetlerine göre frekans dağılımı

Cinsiyet

f

%

Kadın

161

39,9

Erkek

23

60,1

404

100,0

Toplam

Ankete katılan bireylerin cinsiyetlerine göre frekans dağılımları Tablo 1‟de
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kadın katılımcıların oranı %39,9 ve erkek
katılımcıların oranı %60,1 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2 Ankete katılan bireylerin yaş gruplarına göre frekans dağılımı
YaĢ grupları

f

%

18-24

107

26,5

25-29

89

22,0

30-39

89

22,0

40-49

76

18,8

50 ve Üzeri

43

10,6

Toplam

404

100,0

Ankete katılan bireylerin yaş gruplarına göre frekans dağılımları Tablo 2‟de
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en büyük yığılma %26,5 ile 18-24 yaş
grubunda ve en az yığılma da %10,6 ile 50 ve üzeri yaş grubunda olduğu
gözlemlenmiştir.
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Tablo 3 Ankete katılan bireylerin medeni durumlarına göre frekans dağılımı

Medeni durum
Evli
Bekâr
Toplam

f

%
54,0
46,0
100,0

218
186
404

Ankete katılanların medeni durumlarına göre frekans dağılımları tablo 3‟te
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların %54,0 evli, %46,0‟ı bekârlardan
oluşmaktadır.
Tablo 4Ankete katılan bireylerin eğitim durumlarına göre frekans dağılımı
Eğitim
durumu
Okur Yazar

f

%
9

2,2

İlkokul

40

9,9

Ortaokul

23

5,7

Lise

99

24,5

Önlisans

60

14,9

Lisans

147

36,4

Yüksek

26

6,4

LisansDoktora
Toplam

404

100,0

Ankete katılan bireylerin eğitim durumlarına göre frekans dağılımları Tablo
4‟te verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların % 2,2‟sinin okur-yazar
%9,9‟nun İlkokul, % 5,7‟sinin Ortaokul, %24,5‟inin Lise, %14,9‟unun , %36,4‟ünün
Lisans ve %6,4‟ünün de Yüksek Lisans-Doktora eğitime sahip oldukları
gözlemlenmiştir.
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Tablo 5 Ankete katılan bireylerin çalışma alanlarına göre frekans dağılımı

Meslek

f

%

İşçi

55

13,6

Memur

89

22,0

Serbest Meslek

53

13,1

101

25,0

Çalışmıyor

54

13,4

Emekli

20

5,0

Diğer

32

7,9

404

100,0

Öğrenci

Toplam

Ankete katılan bireylerin çalışma alanlarına göre frekans dağılımları Tablo
5‟te verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların % 13,6Sı işçi, %22,0‟ı
memur, %13,1‟i serbest meslek, %25.0‟ı öğrenci, %13,4‟ü çalışmıyor, %5,0‟ı emekli
ve %7,9‟unun da diğer meslek alanlarında çalıştıkları gözlemlenmiştir.
Tablo 6 Ankete katılan bireylerin gelir düzeylerine göre frekans dağılımı

Gelir durumu

f

%

2020 TL ve Altı

183

45,3

2021 TL - 2.500 TL

64

15,8

2.501 TL - 3.000 TL

22

5,4

3.001 TL - 3.500 TL

23

5,7

3.501 TL ve üzeri

112

27,7

Toplam

404

100,0

Ankete katılan bireylerin gelir durumlarına göre frekans dağılımları Tablo
6‟da verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların % 45,3‟ü 2020 TL ve Altı,
% 15,8‟i 2021 TL - 2.500 TL, %5,4‟ü 2.501 TL - 3.000 TL, %5,7‟si 3.001 TL -
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3.500 TL ve %27,7‟sinin 3.501 TL ve üzeri aylık gelire sahip oldukları
gözlemlenmiştir.
Tablo 7 Ankete katılan bireylerin Trabzon‟a geliş amaçlarına dair soruya
verdikleri cevapların frekans dağılımları
GeliĢ amacı

f

Kültürel İnanç

87

Merak

57

14,1

71

17,6

Tatil

134

33,2

Diğer

55

13,6

Toplam

404

100,0

Akraba

Arkadaş

%
21,5

Ziyareti

Ankete katılan bireylerin Trabzon‟a geliş amaçlarına dair soruya verdikleri
cevapların frekans dağılımları Tablo 7‟de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
%21,5‟i Kültürel İnanç, %14.1‟i Merak, %17,6‟sı Akraba-Arkadaş Ziyareti, %33,2‟si
Tatil, %13,6‟sı diğer sebeplerden dolayı Trabzon‟a geldiklerini söyledikleri
gözlemlenmiştir. Tatil amacıyla gelenlerin oranının diğer seçeneklere göre yüksek
olması dikkat çekicidir.
Tablo 8 Ankete katılan bireylerin Trabzon‟u ziyaret sayılarına dair soruya
verdikleri cevapların frekans dağılımları
Ziyaret sayısı

f

%

İlk kez

81

20,0

2 kez

65

16,1

3 ve üzeri

258

63,9

Toplam

404

100,0

Ankete katılan bireylerin Trabzon‟u ziyaret sayılarına dair soruya verdikleri
cevapların frekans dağılımları Tablo 8‟de verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre,
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katılımcıların %20,0‟ı ilk kez, %16,1‟i 2 kez ve %63,9‟u 3 ve üzeri cevabını verdiği
gözlemlenmiştir. 3 ve üzeri gelenlerin oranının diğer seçeneklere göre en yüksek
olması oldukça dikkat çekicidir.
4. 2. AraĢtırma Modelin ĠliĢkin Bulgular
Dışsal Model Sonuçları
KEKK-YEM, iki aşamada incelenmektedir. Birinci aşamada dışsal model
sonuçları ve buna bağlı olarak geçerlik ve güvenirlik bağlamındaki hususlar
irdelenmiştir.
Tablo 9 DıĢsal Model Sonuçları
Boyutlar/Ġfadeler
Öğrenme
Seyahatim neticesinde, Trabzon ile ilgili kültürel ve
inanç anlayışımı geliştirdim.
Trabzon hakkında bilgi ve tecrübe kazandım.
Trabzon‟un birçok kültürel unsuru olduğunu öğrendim
Trabzon‟un birçok mistik unsuru olduğunu öğrendim
Eğlenme
Trabzon‟da geçirdiğim zaman eğlenceliydi
Trabzon‟daki kültürel amaçlı ziyaretimden çok zevk
aldım.
Trabzon‟da olmaktan keyif aldım.
KaçıĢ
Trabzon‟dayken başka bir dünyadaymışım gibi
hissettim.
Trabzon‟dayken her şeyden uzaklaştım.
Trabzon‟dayken; yaşadığım deneyim ile o kadar
ilgiliydim ki, her şeyi bir kenara bıraktım.
Tatmin
Genel olarak, Trabzon‟daki tatil deneyimim tatmin
edicidir.
Trabzon‟un mistik otantikliği manevi olarak tatmin
edicidir.
Trabzon‟un tarihi otantikliği tatmin edicidir.
Tavsiye Etme Eğilimi
Başka kişilere Trabzon‟u ziyaret etmelerini tavsiye
ederim.
Trabzon hakkında başkalarına olumlu şeyler söylerim.

Yükler

YG

AOV

.914

.726

.934

.826

.885

.720

.911

.773

.941

.889

.853
.858
.874
.823
.923
.884
.919
.838
.876
.830

.875
.876
.887
.944
.942

Dışsal model sonuçları Tablo 9‟da gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, bütün
ifadelerin yükü, 0.7‟nin üzerindedir. Bu durumda, herhangi bir ifade silinmemiştir
(Hair vd., 2014). Yapı güvenirliği değerleri, tavsiye edildiği üzere 0.60 ile 0.95
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arasındadır (Hair vd., 2014). Açıklanan ortalama varyans değerlerinin tümü 0.5‟in
üzerdedir ve bu durum gerekli koşulun sağlandığı göstermektedir (Fornell ve
Larcker, 1981).
Tablo 10 Ayırt Edici Geçerlik Sonuçları

Öğrenme
Eğlenme
KaçıĢ
Tatmin
Tavsiye
Etme
Eğilimi

Öğrenme

Eğlenme

KaçıĢ

Tatmin

.852
.723
.378
.628
.675

.909
.436
.733
.818

.848
.453
.368

.879
.746

Tavsiye
Etme
Eğilimi
.943

Tablo 10‟da Fornell ve Larcker (1981) tarafından önerildiği şekilde ayırt
geçerlik ile ilgili inceleme yapılmıştır. Bu yöntem kapsamında, açıklanan ortalama
varyans değerlerinin kareköklerinin, modelde yer alan ilgili iki değişen arasındaki
korelasyonu aşması gerekmektedir. Bu tez kapsamında bu kriterin sağlandığı
görülmektedir. Bu sebeple içsel modele ilişkin sonuçların incelenmesi aşamasına
geçilmiştir.
İçsel Model Sonuçları
İçsel model sonuçları, tezin araştırma modelinde yer alan ilişki örüntülerine
bağlı hipotezlerin test edilmesini bağlı sonuçları göstermektedir. Bu sonuçlar Tablo
11‟de yer almaktadır.

57

Tablo 11 Ġçsel Model Sonuçlar
Hipotez Etki

Yol Katsayısı

t

Sonuç

f2

VIF

H1

Öğrenme→Tatmin

.185*

3.490

Kabul

2.114 .038

H2

Eğlenme→Tatmin

.533*

9.366

Kabul

2.238 .299

H3

Kaçış→Tatmin

.150*

4.193

Kabul

1.248 .042

H4

Öğrenme→ Tav.
E.E.

.119*

2.672

Kabul

2.194 .023

H5

Eğlenme→Tav.
E.E.

.528*

9.017

Kabul

2.907 .346

H6

Kaçış → Tav. E.E.

-.046

1.666

Ret

1.301 .006

H7

Tatmin→Tav. E.E.

.305*

4.971

Kabul

2.353 .142

Tatmin R2= .575, Q2= .446; Tavsiye Etme Eğilimi R2= .723, Q2= .636
Hair vd. (2014)‟ün tavsiyesi uyarınca ilk olarak çoklu bağıntı sorununun olup
olmadığını görebilmek için VIF değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin hiç birisi, 5‟
aşmamaktadır. Bu durum çoklu bağıntı sorununun olmadığını işaret etmektedir. R2
değerleri, modelin değerlendirilmesi için önem taşımaktadır (Chin, 1998). Bu
bağlamda,

0.75,

0.50,

0.25

sırası

ile;

önemli,

orta

ve

zayıf

olarak

yorumlanabilmektedir (Hair vd. 2011). Bu değerlere bakıldığında hem tatmin hem
de tavsiye etme eğilimi için, orta düzeyde bir sonuca ulaşıldığı ifade edilebilir.
Q2‟nin tümü 0‟ın üzerindedir (mesafe=7 olarak hesaplanmıştır). Bu durumda
modelin kestirimsel doğruluğa sahip olduğu anlaşılmaktadır (Chin, 1998; Hair vd.
2014). Ayrıca bu değerler, tatmin için orta düzeyde ve tavsiye etme eğilimi için ise
büyük düzeydedir (Hair, Howard ve Nitzl, 2020). Cohen (1992) f2değerlerine 0.02
küçük, 0.15 orta ve 0.35 büyük biçiminde bir yorumlama getirmiştir. Yorumlamada
bu kriter esas alınmıştır.
Deneyimsel unsurların tatmin üzerindeki etkisi 3 ayrı hipotez ile
incelenmiştir. KEKK-YEM sonuçlarına bakıldığında öğrenmenin (β = .185
=.299) ve kaçışın (β = .150
=.042) olumlu ve anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. Bu durumda H1,
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H2 ve H3 kabul edilmiştir. Bunların içerisinde, orta düzeyde etki ile en güçlü etkiyi
eğlenme unsurunun gerçekleştirdiği bulunmuştur. Aynı üç unsurun tavsiye etme
üzerindeki etkisi de
=.346) tavsiye etme eğilimini olumlu yönde etkilerken, kaçış
(β = etkilememiştir. Böylece, H4 ve H5 desteklenirken, H6 desteklenememiştir.
Öğrenmenin etki büyüklüğü küçükken, eğlenmenin etki büyüklüğü orta düzeydedir.
Son olarak, H7 de kabul edilmiştir çünkü tatmin tavsiye etme eğilimini olumlu yönde
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5.BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Son yıllarda kültür ve dini mekânların birlikte kullanılan alternatif turizm
çeşitleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda turistlerin alternatif turizm
çeşitleri arasında yer alan kültür ve dini mekân ziyaretlerine yöneldikleri
görülmektedir. Her geçen gün dini mekânları ziyaret eden turistlerin sayısı giderek
artmaktadır (Küçük, 2013). Kültür turizmi ve dini mekânlar arasındaki ilişki, sadece
dini mekânlar anlamında değil, bunun yanı sıra; kültür ve tarih gibi birçok alanda da
kendisini göstermektedir (Küçük, 2013).
Kültür turizmi bünyesinde dini mekânları barındırması ile günümüzde kültür
ve dini mekânların birlikte kullanılması giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna
bağlı olarak her geçen gün kültür ve dini mekânları ziyaret eden kişi sayısı giderek
artmaktadır. Türkiye toprakları çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığı ve pek çok
dinin de Türkiye topraklarından yayıldığı bilinmektedir (Küçük, ve diğ., 2015). Bu
bağlamda Türkiye‟de pek çok kültürel miras ve inanç turizm kapsamında dini
mekânlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra; Trabzon‟da birçok kültürel ve dini
mekânlar bulunmaktadır. Trabzon; cami, kilise, türbe, manastır, müze, yayla
şenlikleri, yöresel lezzetleri, denizi, doğası, tarihi ve kültürel değerleri bakımından
oldukça zengin bir turizm potansiyeline sahiptir(trabzon.ktb.gov.tr, 2020). Trabzon‟u
ziyaret eden turistlerin deneyimleri ile memnun olarak ayrılmaları bölge ekonomisi
için önemlidir. Çünkü memnun olarak ayrılmaları Trabzon‟u yeniden ziyaret etme
eğiliminde olmalarını sağlayabilir.
Turizmde; tecrübe kalitesi, deneyim kalitesi, öğrenme deneyimi (Altunel ve
Erkurt, 2015), işletmelerin, hizmet kalitesi (Kılıç ve Eleren, 2009), deneyimsel
pazarlama (Ekici, 2012), hizmet kalitesi deneyimi (Romiti ve Sarti, 2016), müşteri
sadakati (Dick ve Basu, 1994), turist ve kültürel miras ilişkisi (Aksu, 2004), inanç
turizmi (Rinschede, 1992), dini mekânları ziyaret eden turistlerin seyahat
motivasyonları (Türker, Akça ve Uçar, 2019),

tüketici memnuniyeti ve tavsiye

etmesi (Kadırhan, 2019), halkın inanışları açısından kilise ve ayazmalar (Kılınç
Çimen, 2010) gibi farklı turizm çeşitleri ve farklı turistik deneyimlerin araştırıldığı
çalışmalar da deneyim, tatmin ve tavsiye etme eğilimleri ortaya konulmuştur.
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Mevcut çalışmada, deneyim boyutlarının, turist tatmini ve tavsiye etme eğilimini
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Altunel ve Erkurt (2015) çalışmasında,
İstanbul‟u ziyaret eden yerli ve yabancı kültür turistlerinin deneyimleri ile memnun
olup olmama durumunu ortaya koymuştur. Literatür incelendiğinde turistlerin,
deneyimleri sonucunda tatmin oldukları ve tavsiye etme eğiliminde oldukları (Brown
ve diğ., 2005; Fornell ve diğ., 1996; Oh, 1999; Ranaweera ve Prabhu, 2003; Wirtz ve
Chew, 2002) çalışmalarda tespit edilmiş ve

bu tez çalışmasının bulguları ile

desteklenmiştir. Dolayısıyla turist deneyim boyutlarının bir istisna hariç, tatmin ve
tavsiye etme eğilimini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Kaçış deneyiminin ise;
tavsiye etme eğilimini pozitif yönde etkilemediği görülmektedir. Bu durum
modeldeki istisnadır. Çalışma kapsamında kültür ve inanç turizminde deneyim ve
turist tatmini Trabzon ili özelinde araştırılmıştır. Bu çalışmada, araştırma modeli
oluşturulmuş ve bu modele ilişkin hipotezler geliştirilerek test edilmiştir. Trabzon‟u
ziyareteden yerli turistten kolayda örneklem yoluyla veriler elde edilmiştir. Anketler,
sadece katılmaya gönüllü olan kişilerden yüz yüze olarak toplanmıştır.Araştırmada
geliştirilen modelin test edilmesinde KEKK-YEM yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilere göre çoğunluk katılımcıların % 60,1‟ini
erkek; % 26,5‟inin “18-24” yaş aralığında; % 54,0‟ı evli; % 36,4‟ü lisans mezunu; %
25,0‟ı öğrenci; % 45,3‟ü “2020 TL ve Altı” aylık gelir kazandığı belirlenmiştir.
Katılımcıların % 33,2‟si tatil; % 63,9‟unun 3 ve üzeri Trabzon‟u ziyaret ettiği
belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerde; turistlerin deneyimleri
incelenmiştir. İlk üç hipotez incelendiğinde Öğrenmenin, eğlenmenin ve kaçışın
tavsiye etme eğilimini olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırma
kapsamında geliştirilen H1, H2 ve H3 kabul edilmiştir. Öğrenme, eğlence ve kaçış
deneyimlerinin tavsiye etme üzerindeki etkisi incelendiğinde; öğrenme ve eğlenme
tavsiye etme eğilimini olumlu ve anlamlı şekilde etkilerken, kaçış deneyiminin ise;
tavsiye etme eğilimini anlamlı olarak etkilemediği belirlenmiştir. Dolayısıyla H4 ve
H5 desteklenirken, H6 desteklenememiştir. Tavsiye etme eğilimi olumlu olarak
etkilendiğinden H7 de kabul edilmiştir.
Elde edilen veriler ve sonuçlar incelendiğinde Trabzon‟u ziyaret eden yerli
turistlerin ziyaret etme amaçları arasında en çok % 33,2‟si tatil amacı; %21,5 kültürel
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ve inanç; %17,6‟sı akraba arkadaş ziyareti; %14,1‟i merak ve %13,6‟sı diğer
sebeplerden dolayı ziyaret ettiği belirlenmiştir. Kültürel ve inanç turizmin 2. sırada
yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda, Trabzon‟un kültürel ve inanç turizm
merkezlerinin turizm açısından önemli bir potansiyeli olduğu görülmektedir. Fakat
önemli bir kültür ve inanç turizm potansiyeline sahip olsa da Trabzon‟un kültür ve
inanç turizmi kapsamında yeterince değerlendirilemediği görülmektedir. Bu çalışma
sonucunda, Trabzon‟un kültür ve inanç turizm mekânları arasında Sümela Manastırı
ve Ayasofya müzesi turistler tarafından en çok ziyaret edilen mekânlar olduğu
görülmüştür. Trabzon‟u ziyaret eden yerli turistlerin % 63,9‟u Trabzon‟u daha önce
ziyaret ettiği belirlenmiştir. Turistlerin % 20,0‟ ise Trabzon‟u ilk kez ziyaret ettiği
belirlenmiştir. Turist deneyimlerinin etkileri incelendiğinde ilk olarak, deneyim
boyutlarının turistlerin tatmin ve tavsiye etme eğilimlerini pozitif yönde etkilediği
söylenebilir. Altunel ve Erkurt, (2015); deneyim boyutlarının tatmin ve tavsiye etme
eğilimini olumlu yönde etkilediği deneyim boyutları arasından “ilginin” ise; pozitif
yönde etkilemediğini İstanbul ili özelinde tespit etmesi ile mevcut çalışmadaki
bulgular ile uyumlu olduğunu görülmektedir.
Sonuç olarak bu araştırma kapsamında Trabzon‟un kültür ve dini
mekânlarının önemini vurgulamak ve Trabzon‟un kültür ve dini mekânlarını ziyaret
eden yerli turistlerin deneyimleri sonucunda tatmin oldukları ve tavsiye etme
eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Trabzon‟un kültür ve inanç turizminin
yanı sıra; yayla turizmi, doğa spor turizmi, kongre turizmi, deniz turizmi gibi çeşitli
turizm değerleri de bulunmaktadır.
Elde edilen veriler doğrultusunda sektöre, kamu - kurum kuruluşlarına, yerel
halka, işletmelere ve araştırmacılara şu önerilerde bulunulmuştur:


2015 yılından itibaren tadilatta olan Sümela Manastırı ve 2019 yılının
başlarında tadilata giren Ayasofya müzesinin bir an önce onarımın
tamamlanıp hizmete tekrar açılması bölge ekonomisi ve turizmi için
önemlidir.



Trabzon‟un sahip olduğu kültürel ve inanç turizm kapsamında ki dini
mekânlar ön plana çıkarılarak turizme kazandırılmalıdır.
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Trabzon‟da inanç ve kültür turizminin yaygınlaşması ve geliştirilmesi
için Trabzon halkı bu konuda bilinçlendirilmelidir.



Trabzon‟un sahip olduğu kültürel ve dini mekânların korunup, daha
fazla tanıtımı yapılarak turizm sektöründe daha iyi yerlere gelmesi
sağlanabilir.



Destinasyon bölgeleri veya işletmelerin turist istek ve beklentilerine
cevap vererek, turistlerin üst düzeyde tatmin olmaları sağlanarak
tavsiye etme eğilimleri arttırılabilir.



Araştırma yerli turistler ile sınırlandırıldığından, yerli ve yabancı
turistlerin deneyim ve memnuniyeti iler ki çalışmalarda araştırılabilir.
Bu bağlamda, araştırma modeli iki farklı grup için test edilebilir.



Gelecek yıllarda tekrar dini mekân deneyimi, memnuniyeti ve tavsiye
etme

eğilimleri

araştırılara

geçmiş

ve

gelecekte

ki

durum

karşılaştırılarak incelenebilir.


Trabzon‟da kültürel miras kapsamında dini mekân deneyimi ve turist
memnuniyetinin devamlılığını sağlamak için işbirliği içerisinde olan
paydaşlar üzerindeki etkisi incelenebilir.



Türkiye ve farklı ülkeler arasında kültürel miras kapsamında inanç
turizmi deneyimi ve turist memnuniyetleri karşılaştırılmalı olarak
incelenebilir.



Literatür incelendiğinde, nicel çalışmalara kıyasla nitel çalışmaların az
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında turistlerin deneyim ve
memnuniyetleri

mülakat

gibi

yöntemler

ile

derinlemesine

incelenmelidir.


Aynı özellikleri taşıyan ülke ya da bölgeler için halkın kültürel ve
inanç turizmi dini mekânlarının algı ve tutumları incelenebilir.
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EKLER
EK 1 Trabzon Hakkında Genel Bilgiler
Trabzon Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (https://trabzon.ktb.gov.tr/),
Karadeniz Kültür Envanteri (https://karadeniz.gov.tr/kaynakca-7/) ve Trabzon (2010)
Haziran Envanterindeki bilgiler doğrultusunda derlenmiĢtir.
Trabzon Coğrafi Yapısı ve Ġklim Özellikleri
Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesi, tarihi Ġpek Yolu üzerinde bulunan önemli
illerden biridir.Bulunduğu coğrafi konum sebebiyle ticaret ve turizm sektöründe
önemli bir bölge haline gelmiĢtir.Trabzon 4685 km2 yüz ölçümüne yükseklik
ise,3000 metreyi bulmaktadır.
Trabzon nemli bir iklime sahip olmakla birlikte, yazları sıcak kıĢları ise çok
soğuk olmamaktadır. Karadeniz bölgesinin en fazla yağıĢ alan illerinden biri
olmasıyla pek çok bitki türünün gen merkezi durumundadır. Bitki bakımından
oldukça zengin bir ildir. Ülkemizin genelinde yetiĢen bitkilerin yaklaĢık 2500 bitki
türü Trabzon’da da yetiĢmektedir. Trabzon’da 440 endemik bitki türü bulunmaktadır.
Trabzon’un Tarihi
Trabzon ilinin kuruluĢu M.Ö. 2000’li yıllara inmektedir. Tabakhane ve
Zağnos dereleri arasındaki düz olmayan bölgenin ilk yerleĢim yeri olduğu
kanıtlanmıĢtır. Bundan dolayı da Trabzon’un adı Grekçe trapez/yamuk anlamına
gelen “trapezos” kelimesinden türediği düĢünülmektedir. Trabzon’a M.Ö. 4.y.y.
Yunanlı komutan Kesnophon’un “Anabasis” adlı eserinde Trapezos denildiği
karĢımıza çıkmaktadır (Ksenophon, 1974: s.146). Trabzon tarihi Ġpek yolu üzerinde
bulunmasından dolayı geçmiĢte pek çok medeniyete (Miletler, Persler, Romalılar,
Bizanslılar, Komnenos gibi) ev sahipliği yapmıĢtır. Bu bağlamda, kültürel ve inanç
turizm merkezleri bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. 13.y.y. ilk yarısında
kurulduğu düĢünülen ve yaklaĢık 250 yıl Trabzon’da hâkimiyetini sürdüren
Komnenos Prensliği Fatih Sultan Mehmet tarafından 26 Ekim 1461 tarihinde
fethetmesiyle son bulmuĢtur.
Trabzon geçmiĢte pek çok turist tarafından ziyaret edilmiĢtir. Adından
övgüyle bahsedilen Trabzon Marko Polo ve Evliya Çelebi gibi önemli gezginlerin
eserlerinde yer almıĢtır.Batılıların "muhteĢem" ismini verdiği Kanuni Sultan
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Süleyman Trabzon’da doğmuĢ ve on beĢ yıl burada yaĢamıĢtır. Ev sahipliği yaptığı
(Roma, Bizans ve Osmanlı gibi)medeniyetlerin günümüze kadar ulaĢmıĢ birçok
tarihi, kültürel ve inanç turizm mekânları bulunmaktadır.
Trabzon’un tarihi geçmiĢi, ulaĢım kolaylıkları, teknolojik geliĢmeleri ile
turizm potansiyelinin giderek arttığı görülmektedir.
Trabzon’un Turizm Potansiyeli
Trabzon inanç, tarihi, doğal ve kültürel değerlere oldukça fazla sahip olan bir
ilimizdir. Ġlin önemli bir turizm potansiyeli ve turistlerin istek ve beklentilerini
karĢılayabilecek durumda olmasına rağmen çok fazla turist çekmemektedir. Trabzon
ili kültür, dini, spor, yayla, doğa turizmi v.b. turizmi ile ön plana çıkmaktadır.
Geçtiğimiz yılda Trabzon’u gezmeye gelen turistlerin sayısı 2,5 milyona yakındır.
Bu

yıl

beklenen

turist

sayısı

ise,

3

milyonun

üzerindedir

(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57588/trabzonda-turizm degerlendirilmesi.html eriĢim
tarihi:31.08.2019).
Trabzon’da çeĢitli medeniyetlerin günümüze kadar ulaĢtığı tarihi, kültürel ve
inanç turizm mekânları bulunmaktadır. Bunlar; “Trabzon Kalesi, Akçakale,
Cephanelik, Gülbahar Hatun Camii, Ortahisar Fatih Camii, Yeni Cuma Camii,
Ġskender PaĢa Camii, Ahi Evren Dede Camii, Hızırbey, Camii, ÇarĢı Camii, Erdoğdu
Bey Camii, Tavanlı Camii, Sumela (Meryem Ana) Manastırı, Ayasofya Müzesi,
Trabzon Müzesi, Atatürk KöĢkü, Cevdet Sunay Müzesi, Trabzonspor Müzesi,
Geleneksel YaĢam Sergisi, Yavuz Sultan Selim Anıtı, Kanuni Sultan Süleyman
Vakfı, Köy Evi Sergisi, Karadeniz Geleneksel YaĢam Sergisi, Ahi Evren Dede
Türbesi, Gülbaharhatun Türbesi, Emir Mehmet Türbesi, Açık Türbe, Santa Maria
Kilisesi, Vazelon Manastırı, Küçük Ayvasıl Kilisesi, Kaymaklı Manastırı, Kızlar
(Panagıa Keramesta) Manastırı, KuĢtul - Hızır Ġlyas Manastırı, Kızlar (Panagia
Theokephastros) Manastırı, St. Anna (Küçük Ayvasıl) Kilisesi, St. John Kilisesi,
TaĢhan, Vakıf Han (Gön Han, Attar Han), Alaca Han, Sekiz Direkli Hamam, PaĢa
Hamamı, Meydan Hamamı, MemiĢoğlu Konağı, Nemlizade Konağı, Yarımbıyıkoğlu
Evi, Kundupoğlu Evi, Çakırağa Konağı, Ortahisar Evleri (Trabzon), Orta Mahalle
(Akçaabat), Zağnos paĢa Köprüsü, Tabakhane Köprüsü, Değirmendere Köprüsü,
Abdullah PaĢa ÇeĢmesi, Abdülhamit ÇeĢmesi, Ġmaret Deresi Su Kemeri,
Kuzgundere Su Kemeri, Kavaklı Su Kemeri’dir”(Trabzon, tarihi, yapılar,2018).
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Trabzon’da Kültür ve Ġnanç Turizmi
Trabzon bulunduğu coğrafi konum ile oldukça önemli tarihi ve kültürel
varlıklara sahip bir ildir. Bu bağlamda, sahip olduğu kültürel varlıklar ile Trabzon
diğer illere göre ayrıcalıklıdır. Trabzon’da toplam 25 tane sit alanı bulunurken 983
civarında da taĢınmaz kültürel değerler bulunmaktadır. Örneğin; “Sumela Manastırı,
Ayasofya Müzesi, Kızlar Manastırı, KuĢtul ve Vazeleon Manastırı” gibi Bizans
dönemi eserlerin yanı sıra“Gülbaharhatun Camii, ĠskenderpaĢa Camii, Cephanelik,
Trabzon Müzesi ve Atatürk KöĢkü” gibi Osmanlı dönemi eserleri de kültürel
varlıklar arasındadır.
Trabzon’un sahip olduğu doğal ve tarihini ortaya çıkarmak üzere projeler
planlamıĢlardır. Biri Ortahisar Mahallesi “Turistik Amaçlı Özel Planlama Alanı”
projesidir. Diğeri ise; Ortahisar Mahallesi “Turistik Amaçlı Özel Planlama Alanı”
yeniden çevre düzenleme ve restorasyonprojesidir. Son yıllarda önemli geliĢmeler
kat ettiği ve özellikle kültür ve inanç turizmi sayesinde Trabzon’a gelen yerli ve
yabancı turist sayısı gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz.
Trabzon Kalesi
Trabzon kalesi, Araklı ilçesinde bulunmaktadır. Kale günümüze kadar tarihi
yapısını korumuĢ nadir eserlerden biridir. Kalenin ilk olarak M.Ö 2000'li yılların
baĢında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kale surlarının (M.Ö. 4. yüzyıl)’da Roma
döneminde Tabakhane ve Zağnos Vadisinin ara yerinde olan tepedeki kayanın
üzerine inĢa edilmiĢtir. Surlar üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; Yukarı Hisar, Orta
Hisar ve AĢağı Hisar’dır. AĢağı Hisar, kısmı denize sıfır Ģeklinde yapılmıĢtır. Kale
içerisinde ki kalıntılara bakılırsa içerisinde kule, hamam ve saray gibi binaların
olduğu düĢünülmektedir. Kale içerisinde birçok cami, hamam ve çeĢme gibi kültürel
eserler bulunmaktadır. Kalede bulunan tiyatrodan ise günümüze ulaĢmıĢ hiçbir
kalıntı yoktur.
Kaleyi hafta içi 17:00’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Ancak hafta sonları
ziyaretçiye

açık

değildir.

GiriĢlerde

ücret

talep

edilmemektedir”(https://m.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yillara-meydan-okuyan-biryapi-trabzon-kalesi-13625/9 eriĢim tarihi 28.08.2019).
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Gülbahar Hatun Camii
Yavuz Sultan Selim camiyi Orta Hisar’da bulunan Zağnos Köprüsü
yakınlarında bir külliye Ģeklinde yaptırmıĢtır. 1514 yılında annesi Gülbahar Hatunun
ölümünden sonra anısına yapılan bu külliyeden sadece cami ve türbe günümüze
kadar ayakta kalabilmiĢtir. Külliye içerisinde bulunan imaret, medrese, hamam ve
mektep günümüze ulaĢamayan tarihi yapılardır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır. Cami iĢçiliği bakımından Osmanlı
dönemi Zaviyeli Camiler içerisinde yer almaktadır. Cami süslemeleri günümüze
kadar yapısını koruyamamıĢtır. Onarılan cami süslemeleri bugünkü halini almıĢtır.
ġadırvan önceden kubbe ile örtülüyken yapılan son onarımla konik külah Ģeklini
almıĢtır”(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57661/camiler.html eriĢim tarihi:28.08.2019).
Yeni Cuma Camii
“Kilisenin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber Trabzon’un kurtarıcısı
olarak kabul edilen aziz Eugenios'a ithafen yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalara göre
binanın bazilika Ģeklinde olduğu belirtilmektedir. Caminin 1291 yılına ait bir
kitabeye ulaĢılmıĢtır. Narteksi olmayan yapı üç nefli ve üç apsislidir. Orta apsisim
dıĢ kısmında kartal ve Güvercin kabartmaları ile süslenmiĢtir. Trabzon fethedildikten
sonra camiye çevrilmiĢtir. Kuzey kapısı ve minare yapılmıĢtır. Mihrap Barok dönemi
süslemeleriyle yapılmıĢtır. Minber kısmı sade bırakılmıĢtır. Caminin içerisinde çok
kıymetli

kalem

iĢi

süslemeleri

bulunmaktadır”(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/trabzon/gezilecekyer/yenicuma-camii eriĢim tarihi 28.08.2019).
Sumela (Meryem Ana) Manastırı
“Meryem Ana’ya ithafen yapılan manastırdır. “Sumela” kelimesi “siyah”
manasında kullanılan

“melas” kelimesinden türemiĢtir. Kurulduğu bölgedeki

dağların koyu olmasından bu ismi aldığı düĢünülmektedir. Manastır 6.y.y. Ġmparator
Justinianus’ın emri

ile manastırın onarılmasını

ve büyütülmesiniistemiĢtir.

Generallerinden Belisarios emir üzerine manastırı onarmıĢtır.
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Sumela Manastırı 13.y.y.dan beri varlılığını sürdürmektedir. 1204 yılında
Trabzon Komnenosları Prensliği’nden
manastırın değeri artmıĢ ve manastırdan

III.Alexios (1349-1390) döneminde
gelir elde edilmeye baĢlanmıĢtır.Bu

manastır 18. Y.y. pek çok kez onarılmıĢ, yenilenmiĢ ve duvarların belirli kısımları
fresklerle süslenmiĢtir. 19. Y.y. manastıra yapılar eklenerek mükemmel bir
görünüme ulaĢmıĢtır. 19. Y.y. manastır birçok ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiĢ ve
seyyahların da yazılarına konu olmuĢtur. Trabzon Ruslar (1916-1918) tarafından
iĢgal edildiğinde manastıra el konulmuĢ ve manastır boĢaltılmıĢtır.
Sumela Manastırı’nın içerisinde; “Ana kaya kilisesi, Ģapel, mutfak, öğrenci
odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma” bölümleri bulunmaktadır.
ġapelin iç-dıĢ duvarları fresklerle bezenmiĢtir. Bu fresklerin 18. Y.y. ilk yarısına
kadar uzanmaktadır.
Sumela Manastırı’nın duvarlarındaki fresklerin konusu Ġncil’de yer alan, Hz.
Ġsa ve Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir. Fresklerin bir kısmı sökülerek
alınmıĢtır”(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57780/tarihce.html

eriĢim

tarihi

28.08.2019).
Ayasofya Müzesi
1. Manuel Komnenos döneminde 1238-1263 yılları arasında inĢa edilmiĢtir.
Kilisede bulunan çan kulesi 1427 yılındaĠngiliz seyyah ve araĢtırmacı G. Finlay
tarafından yapılmıĢtır. Yapının kuzeyinde yer alan üç apsisli Ģapel kalıntıları
incelendiğinde daha erken dönemlere ait olduğu tahmin edilmektedir.
Trabzon’u Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra kilise camiye çevrilmiĢtir.
Ayasofya, kenti ziyarete gelen araĢtırmacı ve seyyahlar tarafından ilgi görmüĢtür.
Kilise depo, hastane ve tekrar cami olarak kullanılmıĢtır.
1958-1962

yıllarında

“Vakıflar

Genel

Müdürlüğü”

ve

“Edinburg

Üniversitesi”nin destekleriyle kilise onarılmıĢ ve 1964 yılındamüze olarak kullanıma
açılmıĢtır. Kilise de Hıristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi Ġslam sanatının
da kalıntıları görülmektedir. Kilise duvarlarında H.z Adem’le H.z.Havva’nın
yaratılıĢının kabartmaları friz halinde anlatılmıĢtır.
Ayasofya’nın duvarlarında Ġncil’den alınmıĢ fresklerle konular iĢlenmiĢtir.
Kubbede ana tasvir Hz. Ġsa’nın tanrısal yönünü aksettiren Pantacrator Ġsa’dır.
Duvarlarda melekler ve pencere aralarında ise, on iki havari tasvir edilmiĢtir. Aynı

84

zamanda Ġsa’nın doğumu, vaftizi, çarmıha geriliĢi, kıyamet günü gibi sahneler de
betimlenmiĢtir.

Ayasofya

günümüzde

müze

kullanılmaktadır(http://www.trabzon.gov.tr/kultur-sanat-ve-turizmeriĢim

olarak
tarihi:

28.08.2019).
Atatürk KöĢkü
“KöĢk, 19. Yüzyılda Konstantin Kabayanidis tarafından yazlık amacıyla inĢa
edilmiĢtir.

KöĢk,

Rönesans(

Avrupa-Batı)döneminin

mimarisi

özelliklerini

taĢımaktadır. KöĢkün dıĢ çevresi taĢ iĢçiliği ile yapılmıĢtır. Ġç cephede ise, tuğla ile
çevrilmiĢtir. Atatürk Trabzon’u ilk kez 1924 yılında ziyaret etmiĢtir. 15 Eylül’de
Trabzon Belediyesine ve 3. Genel MüfettiĢliği ziyaretlerinden sonra Soğuksu
gezdirilmiĢ ve burada konaklamıĢtır. Atatürk 1930 yılında tekrar ziyarete geldiğinde
ise, KöĢk’te ağırlanmıĢ ve çok memnun kalmıĢtır. Atatürk 11 Haziran’da KöĢk’te
bütün mal varlığını, canından çok sevdiği Türk Ulusuna armağan etme kararı almıĢ
ve mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için BaĢbakan’ a
göndermiĢtir. Atatürk Trabzon’daki KöĢk’ ten mal varlığını milletine adarken Ģöyle
diyordu: “Ġnsanın serveti manevi kiĢiliğinde olmalıdır. Mal ve mülk bana ağırlık
veriyor. Bunları milletime vermekten ferahlık duyuyorum.” Bilinmeyen bir sebepten
dolayı Soğuksu’daki KöĢk Türk Ulusuna armağan edilen mal varlığı listesinde yoktu
ve ölümünden sonra kız kardeĢi Makbule BOYSAN’ a kaldı.1942 yılında KöĢk
Makbule BOYSAN’ dan satın alınarak aynı yıl müze olarak hizmete açıldı. Atatürk
KöĢkü Trabzon’a gelen ziyaretçilerin çoğunluğu tarafından ziyaret edilen tarihi bir
mekândır”(http://www.trabzon.gov.tr/kultur-sanat-ve-turizm

eriĢim

tarihi:

28.08.2019).
Yavuz Sultan Selim Anıtı
Büyük Türk PadiĢahı Yavuz Sultan Selim (1489-1511) yılları arasında
Trabzon’da 22 yıl Valilik yapmıĢtır. 19 yaĢında Trabzon’a Vali olan Yavuz, bir
Sancakbeyi’nden daha ziyade, devlet baĢkanı gibi davranıyordu. Muhtemel
saldırılara karĢıTrabzonlulardan oluĢan bir askeri birlik dahi kurmuĢtu. 1491 yılında
Trabzon surlarını onartmıĢ, askerin sayısını artırmıĢ ve donanımına önem vermiĢtir.
Anadolu’da ve Trabzon çevresinde geliĢen olaylar karĢısında, Çerkezistan ve
Gürcistan’a akınlar yapmıĢtır. Trabzon’da en uzun Sancakbeyliği (Valilik) yapmıĢ
olan Yavuz, edebiyatla da yakından ilgilenmiĢtir. ġiirlerini de Farsça yazmayı tercih
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etmiĢtir. Türkçe Divan’ı olmayan tek Ģairdir. Bu büyük Türk PadiĢahının heykeli 27
Eylül

2005

tarihinde

törenle

Trabzon

Ortahisar

yerleĢtirilmiĢtir”(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57675/anit-ve

Mahallesine

sergiler.html

eriĢim

tarihi:28.08.2019).
Ahi Evren Dede Türbesi
Boztepe de bulunan Ahi Evren Dede Camii’nin bitiĢiğindedir. Kare planlı
türbe, bir kubbe ile örtülüdür. H.1307 (1887-1888) yıllarında Hacı Hakkı Baba
tarafından onartılan bu türbe günümüzdeki halini almıĢtır. Ahi Evren Dede’nin
mezarının (türbe içinde) yanında Hacı Hakkı Baba ve oğullarının mezarı da yer
alır”(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57673/turbeler.html eriĢim tarihi:28.08.2019).
Vezalon (Yahya) Manastırı
Maçka ilçesinin kiremitli köyünün 7 km batısında çam ormanları içerisinde
bulunur. Bu manastırda da bir mağara ve ayazma vardır. Ġlk manastır mağaranın
önünde kurulmuĢtur. Bugün ayakta kalan mağaranın önündeki kilise ve keĢiĢ odaları,
19.yüzyıla aittir. Kompleksin 9 km kuzeyindeki Ģapel 15.yüzyıla tarihlenmekte ve
içerisinde

değerli

freskler

bulunmaktadır”(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-

57641/vezalon-yahya-manastiri.html eriĢim tarihi:28.08.2019).
Alaca Han
Han, Bakırcılar Semtinde bulunmaktadır. Hanın üç avlusu bulunmaktadır.
ĠnĢa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu bağlamda yakınında bulunan Alaca
Hamam ile birlikte 18. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Bütünüyle
dikdörtgen planlı han iyi bir taĢ iĢçiliği gösterir. Ana giriĢ kapısı batı tarafta cephenin
ortasındadır. Revak’lı avlunun çevresinde odalar sıralanmıĢtır. Zemin katta depolar,
1 ve 2. katlarda odalar yer almaktadır” (http://www.trabzon.gov.tr/kultur-sanat-veturizm eriĢim tarihi:28.08.2019).
Sekiz Direkli Hamam
Pazarkapı

mahallesinde

yer

alır.

Trabzon

Belediyesince

onarılmıĢ

kuzeyindeki soyunmalı kısmı yeniden yapılmıĢtır. Soyunmalığın güney köĢesinden
soğukluğa girilir. Sıcaklık bölümü kare planlıdır. KöĢelere yerleĢtirilmiĢ duvar
yükseklikleri 2.5 m olan dört halveti vardır. Ortada sekizgen göbek taĢı ve etrafında
yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan sekiz sütün sekizgen planlı kubbemsi bir
tonozu taĢır. Bu tonozla yan duvarlar arasındaki boĢluk çepeçevre beĢik tonozla
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örtülmüĢtür. Hamamın tarihlendirilmesi tartıĢmalıdır. Bazı kaynaklarca Selçuklu
Hamamı olarak adlandırılır. Yapının mimari özelliklerinden dolayı 18. yüzyıla
tarihlendirilmesi gerekir düĢüncesindeyiz”(http://www.trabzon.gov.tr/kultur-sanatve-turizm eriĢim tarihi:28.08.2019).
ZağnospaĢa Köprüsü
Üst üste kemerli iki gözlü bir köprüdür. Zindan Kapı ile Ġmaret Kapısını
birbirine bağlamaktadır. Tarihi kaynaklar da hareket eden bir ahĢap köprünün
varlığından söz ederler. Köprü ayaklarında Roma ve Bizans iĢçiliği görülmektedir.
AraĢtırmacılar köprüde dört yapı evresi tespit etmiĢlerdir. 15.yüzyılda Zağnos
PaĢa’nın

onarımından

sonra

da

köprüye

tekrar

onarımlar

yapılmıĢtır

(http://www.trabzon.gov.tr/kultur-sanat-ve-turizmeriĢimtarihi:28.08.2019).
Kaymaklı Manastırı
Trabzon’un 3 km güneydoğusunda Boztepe'nin Değirmendere vadisinde 1424
yılında yapılmıĢtır. Yapı dikdörtgen alan içerisinde, tek apsisli kilise, kuzey batıda
çan kulesi, güney doğuda ise küçük bir Ģapel ve manastır hücrelerinden oluĢmaktadır.
Manastır pek çok onarım görmüĢtür. En eski kısım kilisenin beĢken apsis
bölümüdür.

Kilisede

bulunan

freskler

18.

Y.y.

(https://trabzon.ktb.gov.tr/TR-57647/kaymakli-manastiri.html

tarihlenmektedir””
eriĢim

tarihi:31.08.2019).
KuĢtul - Hızır Ġlyas Manastırı ( Gregorius Peristera)
Manastır 8. Y.y. ortalarında Maçka’nın ġimĢirli Köyü yakınlarında, vadiye
hakim bir tepe üzerinde inĢa edilmiĢtir. Sonraları manastır geliĢmiĢtir. Günümüze
sadece manastırın temelleri ulaĢabilmiĢtir. Bu temeller bile yabancı turistlerin büyük
ilgisini

çekmektedir”(https://www.gidilmeli.com/Kustul-hizir-ilyas-manastiri-

gregorius-peristera-macka/5360/1 eriĢim tarihi: 31.08.2019).
Yarımbıyıkoğlu Evi
“Pazarkapı Mahallesinde Kundupoğlu sokaktadır. 2 katlı dıĢ sofalı planlı bir
evdir. Kötü onarımlarla süsleme özelliklerini yitirmiĢtir. 1706 yılında yapıldığını
kitabesinden öğreniyoruz”.
Çakırağa Konağı
Trabzon’un Hayrat ilçesinin Sarıağaç köyünde bulunan konak Ġsmailağa
tarafından h.1237 (1821) yılında yaptırılmıĢtır. Konağın zemin katı kesme taĢ olup,
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kıĢ odası, kiler ve ambar burada yer almaktadır. AhĢap Bağdadi kaplamalı ikinci
kattaki oda sayısı tam olarak bilinmemektedir. Çakırağa Konağı, 1979 yılında Eski
Eserler

ve

Müzeler

Genel

Müdürlüğü’nce

onarılarak

günümüze

kadar

ulaĢmıĢtır”(https:// dogukaradenizigezelim.weebly.com/trabzon.html eriĢim tarihi:
31.08.2019).
Orta Mahalle (Akçaabat)
“Anadolu'nun kimi bölgeleri "Örnek Evler" niteliğini taĢıyan yerleĢme
örnekleri açısından günümüze kadar önemli değiĢiklikler geçirmeden gelebilmiĢtir.
Bu yerleĢmeler arasında Akçaabat-Orta Mahalle Evleri Karadeniz Bölgesinde en
önde gelenlerden birisi olarak sayılabilir”.
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EK 2 Anket Formu
KÜLTÜR

TURĠZMĠ

DENEYĠMLERĠ,

KAPSAMINDA

TURĠST

TATMĠNĠ

DĠNĠ
ve

MEKÂNLARDA

TAVSĠYE

ETME

TURĠST
EĞĠLĠMĠ

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ; TRABZON ÖRNEĞĠ,
Sayın Katılımcı,
Bu çalıĢma, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Anabilim Dalı, yüksek lisans programı çerçevesinde yürütülen bir tez çalıĢmasının
uygulama kısmıdır. AraĢtırmanın amacı, Kültür Turizm Kapsamında Dini Mekânlarda
Turist Deneyimleri,

Turist Tatmini ve Tavsiye Etme Eğilimlerini ölçmek için

hazırlanmıĢtır. Toplanan bilgiler, sadece bilimsel amaçla yararlanılacak ve kiĢisel
bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Tüm soruları dikkatle cevaplamanız çalıĢmanın
baĢarısı açısından önem taĢımaktadır. GöstermiĢ olduğunuz ilgi için teĢekkür ederiz.
Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel ĠĢl. ABD
Halide PALAVAR
E-posta: halide.palavar@gmail.com
Lütfen aşağıdaki ifadeleri işaretleyiniz. Aşağıdaki sorulara karşılık gelen

Seyahatim neticesinde, Trabzon ile
ilgili kültürel ve inan anlayıĢımı
geliĢtirdim.
Trabzon hakkında bilgi ve tecrübe
kazandım.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

NeKatılıyorum Ne

Kısmen Katılmıyorum

Katılmıyorum

İfadeler

Kesinlikle Katılmıyorum

görüşünüzü en iyi şekilde yansıtan seçeneği işaretleyiniz.
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Trabzon’un birçok kültürel unsuru
olduğunu öğrendim
Trabzon’un birçok mistik unsuru
olduğunu öğrendim.
Trabzon’da

geçirdiğim

zaman

kültürel

amaçlı

eğlenceliydi.
Trabzon’daki

ziyaretimden çok zevk aldım.
Trabzon’daki inanç amaçlı ziyaretim
beni manevi yönden tatmin etti.
Trabzon’dayken baĢka bir
dünyadaymıĢım gibi hissettim.
Trabzon’dayken her Ģeyden
uzaklaĢtım.
Trabzon’da olmaktan keyif aldım.
Trabzon’dayken; yaĢadığım deneyim
ile o kadar ilgiliydim ki, her Ģeyi bir
kenara bıraktım.
Kültür ve inanç turizmi amacıyla
seyahat eden kiĢilerle kendimi
özdeĢleĢtiriyorum.
Kültür amacı ile tatile çıkmak, kim
olduğum hakkında çok Ģey ifade
ediyor.
Hayatımın çoğunluğunu tatil
gezilerine göre organize ederim.
Genel olarak, Trabzon’daki tatil
deneyimim tatmin edicidir.
Trabzon’un mistik otantikliği manevi
olarak tatmin edicidir.
Trabzon’un tarihi otantikliği tatmin
edicidir.
ArkadaĢlarımla, tatillerim hakkında
detaylı Ģekilde konuĢmayı severim.
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BaĢka kiĢilere Trabzon’u ziyaret
etmelerini tavsiye ederim.
Trabzon hakkında baĢkalarına
olumlu Ģeyler söylerim.

Lütfen uygun seçeneğini işaretleyiniz:
Cinsiyet: Kadın ( )

Erkek ( )

Yaşınız: 18-24 ( )

25-29 ( )

30-39 ( )

40-49 ( )

50 ve

Ortaokul ( )

Lise ( )

üzeri ( )
Medeni Durumu: Evli ( )

Bekâr ( )

Eğitim Durumu: Okur-Yazar ( )

Ġlkokul ( )

Önlisans ( ) Lisans ( ) Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) ( )
Mesleğiniz:

ĠĢçi ( )

Memur ( )

Serbest Meslek ( )

Öğrenci ( )

ÇalıĢmıyor ( ) Emekli ( ) Diğer(belirtiniz) ( ) _______________

Gelir Durumu:

2020 TL ve altı ( ) 2021-2500 TL ( ) 2501-3000 TL ( )

3001-3500 TL ( ) 3501 TL ve üzeri ( )
Trabzon’a Geliş Amacınız: Kültürel-Ġnanç ( )
Akraba/arkadaĢ ziyareti ( )

Merak ( )

Tatil ( )

Diğer (belirtiniz) ( )________________

Trabzon’u kaçıncı ziyaret edişiniz: 1 ( )

2()

3 ve daha fazla ( )

Ankete Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.
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ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Halide PALAVAR
Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt / 01.01.1992
Öğrenim Durumu:
Alan

Üniversite

Yıl

Seyahat- Turizm
ve Eğlence
Hizmetleri
Seyahat
ĠĢletmeciliği ve
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği Ana
Bilim Dalı

Erzincan
Üniversitesi

2014

Gazi Üniversitesi

2016

Atılım Üniversitesi

2020

Derece
Ön Lisans

Lisans
Yüksek Lisans

İş Deneyimi:
Çalıştığı Yer

Görev

-

Yıl
-

-

Yabancı Diller: Ġngilizce
Yayınlar: Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26-28 Nisan
2019, Kocaeli/ Türkiye

E-posta: halide.palavar@gmail.com
Telefon: 0551 247 39 61

Tarih: 04.05.2020
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