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1. Ekoturizm

Grup Moderatörleri
Doç. Dr. Salih CEYLAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Selahattin KANTEN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Raportörler
Osman AĞRALI (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Ömer Ferda AKYOL (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)





Ekoturizm; kırsal alanda yaşayan toplum tarafından
oluşturulan ve geçmişten devralınan sosyo-kültürel
değerlerle etkileşim halinde, kırsal alana özgü üretim
ve huzur ortamından, doğal kaynaklardan, dinlenme ve
bilgilenme amaçlı yararlanma faaliyetidir.8

Uluslararası Ekoturizm Derneği bu tarz turizmi; doğal
alanlara yapılan, çevreyi koruma ve yerel halkın
refahını iyileştirme sorumluluğu taşıyan seyahat
olarak tanımlamaktadır.9

Ekoturizm sosyal ve ekonomik yönden az gelişmiş iç
bölgelerde yerel bir ekonomi oluşturması, el
sanatlarını ve tarımı geliştirmesi yönüyle cazip bir
alternatif turizm türüdür. Özellikle orta ve kuzey
Avrupa ülkelerinde 1950’li yıllardan,  bazı güney
Avrupa ülkelerinde ise 1970’li yıllardan itibaren,
dağlık-ormanlık bölgelerin kalkındırılması için bir araç
olarak görülmektedir. Türkiye’de benzer uygulamalar
gerçekleştirilebilmesi için büyük potansiyel mevcut
olmasına rağmen bugüne değin bu konuda çok fazla
girişim olmamıştır.

Ekoturizmin Etkileri

• Kırsal yörelerin kalkındırılması
• Kültürel mirasın korunması 
• Dış dünyaya tanıtım

Ekoturizmin Yararları

• Kırsal halkın gelir ve yaşam standardına katkı      
sağlaması

• Yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlaması
• Kırsal nüfusa yeni istihdam olanakları sağlaması
• Göçü azaltması
• Yörenin ve kültürel değerlerinin tanıtımını 

sağlaması
• Kırsal yörede yaşayan kadınlara daha iyi bir sosyal 

statü kazandırması
• Yörede fiziksel ve sosyal altyapı tesisleri 

oluşturması

Ekoturizm Nedir?

8 Özçatalbaş, 2000
9 The International Ecotourism Society (Uluslararası Ekoturizm Derneği);  http://www.ecotourism.org
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Batı Akdeniz Bölgesi Ekoturizm
Potansiyeli

Batı Akdeniz Bölgesinde nüfusun önemli bir kısmı

kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bölge İllerinde kırsal

alanlarda yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı

yaklaşık olarak Antalya’da %29, Isparta’da %32 ve

Burdur’da %38 düzeyindedir.10 Kırsal bölgelerde

yaşayanlar geçimlerini büyük ölçüde tarım ve

hayvancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır. 

Kırsal bölgelerde yaşayanlara ek gelir sağlaması ve bu

bölgelerin kentsel mekânlarla birlikte bütünsel

gelişimini sağlama adına Ekoturizm türü dikkate

alınması gereken önemli bir turizm türüdür. Batı

Akdeniz Bölgesinin coğrafi konumu, uygun iklim yapısı,

önemli doğal kaynaklara sahip olması, kültürel ve

tarihi mirasın zengin olması, bölgenin sahip olduğu

mimari değerler ve geleneksel üretim faaliyetleri gibi

sahip olduğu farklı nitelikler bölgede kırsal turizm

faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun

koşulları sağlamaktadır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te Bölge, “Göller

Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi” olarak

tanımlanmıştır. Bölgede doğa turizmine yönelik

alanlarda turizmi destekleyen trekking, araçlı ve

çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık,

avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, foto safari vb. gibi

faaliyetlerin de yapılacağı öngörülmüştür.

Batı Akdeniz Bölgesi Ekoturizm GZFT
Analizi

Güçlü Yönler
• Kültürel mirasın zenginliği
• Bozulmamış doğal ve ekolojik çevrenin varlığı
• Bölge halkının turizme olan ilgisi
• Dört mevsime yönelik turizm faaliyetlerine uygun 

olması
• Bölgenin hava, kara, deniz ulaşım imkânlarına sahip

olması
• UNESCO dünya mirasına sahip arkeolojik eserlerin 

bulunması
• Bakir ve keşfedilmeyi bekleyen doğası
• Hizmet maliyetlerinin uygun olması

Zayıf Yönler
• Tanıtım eksikliği
• Bölgenin “Bütünleşik Turizm Stratejik Planı”nın 

olmaması
• Isparta ve Burdur’da turizm için gerekli alt yapının 

gelişmemiş olması
• Destinasyon imajının tam olarak oluşturulmamış 

olması
• Mevcut konaklama tesislerinin hizmet kalitesinin 

düşük oluşu

Fırsatlar
• 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde Bölgede 

Ekoturizmin geliştirilmesinin önerilmesi ve Göller 
Bölgesi Ekoturizm coğrafyası olarak stratejide 
bölgeye yer verilmesi

• Dünya genelinde alternatif turizme olan ilginin 
artması

• Turizme yönelik finansal destekler
• İç turizmdeki hareketlenme
• Doğu Avrupa, Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerin 

ülkemize olan ilginin artması
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Tehditler
• Her şey dâhil sistemi

• Kontrolsüz madencilik nedeniyle doğal çevrenin 

bozulması

• Başta göller olmak üzere doğal kaynakların 

tahribata uğraması

• Milli parklar ve sit alanlarına ilişkin mevzuat 

nedeniyle bu bölgelerin turizme kazandırılamaması

• Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizler 

Sonuç ve Öneriler
• Bölgenin Bütünleşik Turizm Stratejik Planı

hazırlanmalıdır

• Yoğun tanıtım çalışmaları düzenlenmelidir

• Turizm sloganı ve maskotu belirlenmelidir

• Kırsal bölgelerde konaklama tesisi ve turizm 

işletme alt yapısı geliştirilmelidir

• Ev ve tarihi konaklar turizme kazandırılmalıdır

• Uygun yerleşim yerlerinde pilot ekoturizm

uygulamaları gerçekleştirilmelidir

• Kırsal yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan yollar

iyileştirilmelidir

10 Türkiye İstatistik Kurumu 2012



Kaleiçi / ANTALYA
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2. İnanç Turizmi

Grup Moderatörleri
Yrd. Doç.Dr. Olcay KILINÇ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Öğr. Gör. Burcu GÖK BALALAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Raportörler
Osman AĞRALI (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Ömer Ferda AKYOL (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Çeşitli dinlere mensup kişilerin, dini ihtiyaçlarını
gerçekleştirmek amacıyla inanç çekim merkezlerine
yaptıkları seyahatlerin turizm kavramı içerisinde
değerlendirilmesi inanç turizmi olarak
adlandırılmaktadır.11

Batı Akdeniz Bölgesi İnanç Turizmi
Potansiyeli

Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan turizm potansiyel
taşıyan Hristiyanlık din tarihinde önem arz eden
kiliseler ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği
cami, medrese, türbe vb dini yapılar aşağıda
listelenmiştir:

• Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami ve 
medreselerin varlığı

• Hıristiyanlar için hac merkezi sayılan Pisidia 
Antiocheia kentinin Bölgede bulunması ve kentin 
İncil’de adının geçmesi 

• Bediüzzaman Said Nursi’nin Eğirdir’in Barla 
kasabasında yaşamış olması ve eserlerinin bir 
kısmını yazdığı mekanlar

• Noel Baba olarak bilinen St. Nikola’nın Antalya’nın 
Demre İlçesinde yaşaması ve aynı isimle anılan bir 
kilisenin Demre’de bulunması

• Yılanlıoğlu ve Firdevs Paşa Camileri
• Aya Baniya, Aya Georgios ve Aya İshotya Kiliseleri
• Burdur’da Pir Kulzade Medresesi, Ulu Cami, Dört 

Ayak Türbesi
• Antalya’da Yivli Minare, Kesik Minare 
• Alanya’da Aya Yorgi kilisesi,
• Tekkeköy’de Abdal Musa türbesi

Batı Akdeniz Bölgesi İnanç Turizmi
GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Bölgede birçok medeniyete ait değerlerin 

bulunması
• Antalya’ya yılda 12 milyonun üzerinde turist gelmesi

ve bölgenin Avrupa genelinde tanınırlığı 
• Bölgede bulunan camilerin bakımlı durumda 

bulunması
• Bölge insanının turizm konusunda farkındalığının 

artması

Zayıf Yönler
• İnanç turizmi açısından elde bulunan değerlerin 

harabe olarak bulunması ve bu eserlerin 
canlandırılarak mistik bir havaya 
büründürülememesi

• Tanıtım eksikliği
• Paket turlarının kamplı inanç turizmine yönelik 

olmaması
• Alt ve üst yapının eksikliği
• Festival ve organizasyon eksiklikleri 

İnanç Turizmi Nedir? 

11 Sargın, Yalvaçʼta İnanç Turizmi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:16, Sayı: 2 Sayfa: 1-18, Elazığ
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Noel Baba Kilisesi  Demre /  ANTALYA



Fırsatlar
• Dünya genelinde inanç turizmine olan ilginin 

artması
• Turizme yönelik finansal destekler
• İç turizmdeki hareketlenme
• Avrupa ve Güney doğu Asya’da yaşayan insanların 

inanç turizmine duydukları ilginin giderek artması

Tehditler
• İnanç Turizmi eserlerinin Avrupa’da canlandırılarak 

sunulması ve tanıtımının daha iyi yapılması
• Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar
• Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizler 

Sonuç ve Öneriler
• Yapıların restorasyon çalışmalarının tamamlanarak

yapılara mistik hava kazandırılmalıdır
• Eserlerin tanıtılmasında mitolojik değerlerden

yararlanılmalıdır
• Turizm acentelerinin düzenli ve organize olarak

bölgeye gelmesi sağlanmalıdır
• Paket turları kamplı inanç turizmine yönelik

düzenlenmelidir
• Alt ve üst yapı eksiklikleri giderilmelidir
• Uluslararası festival ve organizasyonlar

düzenlenmelidir
• Başta Pisidia Antiocheia antik kenti olmak üzere

antik kentlere ait yürüyüş yolları belirlenmeli ve
işaretlenerek koruma altına alınmalıdır.
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Pisidia Antiocheia Antik Kenti Yalvac / ISPARTA Kesik Minare / ANTALYA



Davraz Kayak Merkezi / ISPARTA
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3. Kış Turizmi

Grup Moderatörleri
Doç. Dr. Kadir TEMUÇİN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Raportörler
Osman AĞRALI (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Ömer Ferda AKYOL (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Dağları uygun koşullara sahip alanlarının konaklama,
ağırlama ve eğlence tesislerinin yardımıyla kış sporları
faaliyet alanına dönüştürülmesi ve bu alanların turistik
amaçla kullanımına kış turizmi adı verilmektedir. Kış
turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen
yükselti kuşağında kayak sporunun ağırlık kazandığı
bir turizm çeşididir. Kar yağışı ve karın yerde kalma
süresiyle birlikte, eğim, bakı gibi coğrafi etkenlerin
uygunluğu ölçüsünde yapılan kış turizmi genel olarak
sonbaharın sonundan ilkbaharın başına kadar devam
eden bir faaliyettir.  

Batı Akdeniz Bölgesi Kış Turizmi
Potansiyeli
Ülkemizde kış turizmi merkezi olarak Bakanlar Kurulu
tarafından ilan edilen 27 adet turizm merkezi
bulunmaktadır. İlan edilen kış turizm merkezlerin üçü
Batı Akdeniz Bölgesinde yer almakta olup yalnızca
Isparta Davraz Kış Sporları Turizm Merkezi faal
durumdadır. Bölgede Davraz dışında üç adet de kış
turizm merkezi statüsü olmayan kayak merkezi
mevcuttur. Bunlar Saklıkent, Tahtalı Dağı ve Salda
kayak merkezleridir.

Isparta-Davraz Kış Sporları Turizm Merkezinde kar
kalınlığı 50 cm ile 2,5 metre arasında değişmekte olup,
merkez Kuzey ve Alp Disiplini ile snowboard yapmaya
elverişlidir. Merkezin Isparta Süleyman Demirel
Havalimanına 26 km, Antalya Atatürk Havalimanına
130 km uzaklıkta olması, merkezde 2 adet telesiyej, 1
adet teleksi (T-bar), 2 adet; babylift hattının
mevcudiyeti, elektrik, su, ulaşım altyapıları
tamamlanmış olması ve zirveye kadar uzanan 3. Hat

çalışmalarının yapılıyor olması Davraz’ı güçlü kılan
özelliklerden bazılarıdır. Davraz’ı önemli kılan diğer
özellikler ise yağan karın sert olması, pistlerinin
kuzeye bakması ve kayak sezonun 20 Aralık-10 Nisan
gibi uzun bir süreyi kapsamasıdır.

Saklıkent Kayak Merkezi Antalya’nın batısında Bey
Dağları üzerinde yer almaktadır. Saklıkent dünyada
denize en yakın kayak merkezlerinden biridir. Buraya
deniz kıyısından kısa mesafede kolayca
ulaşılabilmekte ve bir günde iki mevsim birden
yaşanabilmektedir. Mevcut iki adet pisti kolay ve orta
zorluk derecesindedir. Kar kalınlığı bir metreyi
geçmemektedir ve kayak sezonu kısadır. Burada 1
chairlift, 2 teleski, 1 snowtubing lift ve1 babylift yer
almaktadır. Saklıkent Kayak Merkezi daha çok
yumuşak iklimi, güzel manzarası ve yaylalar
arasındaki uzun yürüyüş yolları nedeniyle tercih
edilmektedir.12

2007 yılında faaliyete geçen üç ayrı kayak pistinin yer
aldığı Antalya Tahtalı Dağı Kayak Merkezine Kemer
ilçesi Tekirova beldesinden teleferik hattı ile
ulaşılmaktadır. Zirvesinden tüm Antalya kıyı şeridinin
görülebilmesi ve kolay ulaşılabilmesi bu dağı
günübirlik ziyaretçiler için gözde mekanlardan birisi
haline getirmektedir.

2012 yılı Aralık ayında faaliyete geçen Salda Kayak
Merkezi Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Salda
beldesinde, 2079 m. rakımda kurulmuştur. Tesiste beş
adet pist yer almaktadır. Salda gölü ile birlikte Bölge
için önemli bir turizm destinasyonu olmaya adaydır.
Sözü edilen kayak merkezlerinden başka Antalya
ilinde potansiyel taşıdığı tespit edilen; Alanya-Akdağ
Hanay Yaylası, Akseki, Elmalı-Kızlarsivrisi, Kaş-
Gömbe Akdağ diğer kış turizm alanları olarak
gösterilmektedir.

Kış Turizmi Nedir? 

12 Türkiye Kayak Federasyonu; http://www.kayak.org.tr/
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Batı Akdeniz Bölgesi Kış Turizmi GZFT
Analizi

Güçlü Yönler
• Bölgenin Alp Himalaya sistemi içerinde bulunan 

Toroslar gibi değerli dağ sıralarına sahip olması
• Bölgede dört adet kayak merkezinin bulunması 

(Davraz, Saklıkent, Salda ve Tahtalıdağ)
• Davraz ve Saklıkent’te kış turizmi için istenilen 

rakımın üzerinde tesisleşmenin sağlanmış olması
• Bölgede aynı anda yaz ve kış turizmi imkânlarının 

sunulabilmesi
• Kış turizm merkezlerinin havalimanlarına ve kıyıya 

olan mesafesinin kısa oluşu

Zayıf Yönler
• Kış turizmi için gerekli alt yapının yetersiz olması
• Tahtalıdağı’na ulaşımın yalnızca teleferikle yapılıyor

olması
• Saklıkent ve Salda Eşeler’e ulaşımda kullanılan 

yolun belli bölümlerinin stabilize olması
• Kış turizmini diğer turizm türleriyle birleştirmede 

sıkıntılar yaşanması
• Tesislerin kış sezonu dışında yeterli doluluk 

oranlarına ulaşmaması

Fırsatlar
• Turizme yönelik finansal destekler
• Kış turizmiyle ilgilenen turist sayısındaki artış

Tehditler
• Küresel ısınma
• Kış turizmi pazarında uluslararası lobilerin 

mevcudiyeti
• Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar
• Küresel ekonomik krizler

Sonuç ve Öneriler
• Kayak merkezlerindeki alt ve üst yapı eksiklikleri

giderilmelidir
• Kayak merkezlerine ulaşımı sağlayan yollar

modernize edilmelidir
• Kayak merkezlerinin markalaşması sağlanmalı ve

uluslararası tanınırlığı artırılmalıdır 
• Kış turizminde bölgeye dikkat çekebilmek adına

uluslararası festival ve organizasyonların bölgede
düzenlenmesi sağlanmalıdır

• Tesislerin dolulukları 10-12 aya çıkarılmalı, bu
amaçla diğer turizm türleriyle bütünleşik
çalışmalar yapılmalıdır

• Kış sporlarına yönelik geniş kapsamlı eğitim
programları organize edilmelidir

• Kayak merkezleri çevresinde rekreasyon (eğlenme
ve dinlenme) amaçlı mekanlar oluşturulması teşvik
edilmelidir

11 Sargın, Yalvaçʼta İnanç Turizmi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:16, Sayı: 2 Sayfa: 1-18, Elazığ

Salda Kayak Merkezi / BURDUR



Eğirdir Gölü / ISPARTA
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4. Göl Turizmi

Grup Moderatörleri
Doç. Dr. İskender GÜLLE (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Doç. Dr. Yıldırım ATAYETER (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Raportörler
Osman AĞRALI (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Ömer Ferda AKYOL (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Karacaören Baraj Gölü / BURDUR



Göller, tarım ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetleri
desteklediği gibi, günümüzde su sporları, kuş
gözlemciliği gibi aktivitelere de olanak sağlayan iç
sulardır. Göller aynı zamanda ekoturizm faaliyetlerinin
geliştirilmesi açısından potansiyel çarpan rolü
üstlenen doğal alanlar olması ile kırsal bölgeler
açısından büyük önem arz etmektedir.

Batı Akdeniz Bölgesi Göl Turizmi
Potansiyeli
Batı Akdeniz Bölgesindeki başlıca göller Burdur Gölü,
Karacaören Baraj Gölü, Salda, Gölhisar, Yarışlı, Çorak,
Karataş, Eğirdir, Kovada, Gölcük Krater Gölü ile Kestel
Gölü’dür.
Türkiye’nin kapsadığı 26 akarsu ve göl havzasının ikisi
Batı Akdeniz Bölgesi’nde buluşmaktadır;
1. Burdur Gölü Kapalı Havzası: Burdur Gölü, Acıgöl, 

Salda Gölü, Bozçay
2. Orta Akdeniz Suları Havzası: Eğirdir Gölü, Kovada 

Gölü, Aksu ve Köprüçay Nehirleridir.

Batı Akdeniz Bölgesi Göl Turizmi
GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Türkiye göl varlığının ¾’ünün bölgede bulunması
• Bölge göllerinin yapısı itibari ile farklı özelliklere 

sahip oluşu 

Zayıf Yönler
• Göl turizmi konusunda yeterli farkındalığın 

bulunmayışı
• Göller hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması

• Bölgenin göl turizminden yeterince gelir elde 
edilemiyor oluşu

• Tanıtım ve alt yapı eksikliği

Fırsatlar
• Turizme yönelik finansal destekler

Tehditler
• Çevre kirliliği
• Küresel ısınmaya bağlı olarak yağışların düzensiz ve

yetersiz oluşu
• Yerleşim yerlerine ait atık suların yeterince 

arıtılmadan göllere verilmesi
• Göllerden yüksek miktarda su çekilmesi
• Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar

Sonuç ve Öneriler
• Bölge göl varlığı ve bu göllere ilişkin bilgiler ayrıntılı

bir şekilde ele alınmalı ve tanıtılmalıdır
• Göller ve çevresinde kano, yelken, kürek gibi su

sporlarının yanı sıra kuş gözlemciliği, foto-safari,
doğa yürüyüşü gibi alternatif turizme uygun mekan
düzenlemesi yapılmalı, kamp alanları belirlenmeli
ve turizm tesisleri kurulmalıdır

• Yerleşim yerlerine ait kanalizasyon sistemlerinin
göllere verdiği zararlar giderilmeye çalışılmalıdır

• Göl turizmi konusunda bölge halkının duyarlılık
kazanması sağlanmalıdır

• Göllerden çekilen su miktarlarına sınırlama
getirilmelidir

• Göllerin çevresindeki sondaj uygulamaları kontrollü
olarak gerçekleştirilmeli, yer altı kaynaklarının aşırı
tüketimi engellenmelidir

• Göl çevresinde var olan üretim tesislerinin denetimi
sağlanmalıdır

• Triatlon ve modern pentatlon gibi spor dallarının
göllerde yapılması sağlanmalıdır. 

Göl Turizmi Nedir? 
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Sagalassos Antik Kenti / BURDUR
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5. Kültür Turizmi

Grup Moderatörleri
Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Eray DÖKÜ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Arzu DEMİREL (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Raportörler
Seyitcan ALTINKAYNAK (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Gülden KARAKUŞ (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Kültür Turizmi doğal ve tarihsel kültür varlıklarını,
kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, bazı
sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde
gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır.
Kültür turizmi, uluslararası turizm pazarında yeni bir
turistik ürün olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.
Güneş, deniz, kum pazarına yönelik tatil turizminin
doyuma ulaşması, çevre ve ekolojik denge konusunda
yapılan tartışmalar ve bireylerin tarihi değerler
hakkında bilinçlenmeye başlamış olması kültür
turizminin ön plana çıkarmıştır. 

Kültür turizminin nitelikleri;

• Bu tür geziler arz açısından nadir ürünlerdendir.
Birçok gezgin açısından olmazsa olmaz turlardır.
Terör olayları, savaş, çok ağır politik tavır almalar gibi
bazı konular dışında daha istikrarlı bir talebe sahiptir. 
• Bu tür gezilere katılanların toplumsal statüsü
ortalama turistlere göre daha yüksektir. 
• Kültür gezilerine katılan gezginler daha eğitimli,
daha meraklı, daha ilgili, daha özgür, acelesi olmayan,
gittiği yerde daha fazla zaman ve para harcayabilen,
kültürel ve sanatsal etkinliklere daha duyarlı, doğaya,
çevreye, gidilen bölgenin kültürüne ve geleneklerine
daha saygılı, yöre insanını tanımaya istekli, gruplar
içinde seyahat edebilen kişilerdir. 
• Özellikle Türkiye'de kültür turizminin alternatifiymiş
gibi onun karşısına konan güneş-deniz-kum (GDK)
turizmi daha farklı niteliklere sahiptir. Kıyı turizmi
kültür turizminden ayrı, onun alternatifi olmayan
ancak dolaylı olarak onu da etkileyen bir turizm
türüdür. Ancak bu ürün daha bol bulunan bir turistik

üründür. Bu ürün yoğun rekabet ile hele hele bazı
siyasi takıntılarla her an kaybedilebilir. GDK
turizminde pazar kaybetme riski oldukça yüksektir.
GDK turizmi her an vazgeçilebilecek, değiştirilebilecek
bir destinasyonu içerir. GDK turizmi kırılgan bir
üründür. 
• Kültür turizmi gelişmekte olan sanal ortamdan ve
global sermaye hareketlerinden GDK turizmine göre
daha az etkilenmektedir. 
• Kültür turizmi turistik gelirlerin ülkesel düzeyde
daha geniş alanları yayılmasında, bölge halklarının
daha geniş oranda pay almasına ve bölgelerin kültür
düzeylerinin yükselmesine yöneliktir. 
• Kültür turisti nisbi olarak çevreye, tarihsel ve
kültürel mirasa karşı daha duyarlıdır. 

Kültür Turizmi Nedir? 
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Apollon Tapınağı Side / ANTALYA
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Batı Akdeniz Bölgesi Kültür Turizmi
Potansiyeli

• Bölgede, Poleolithik (Eski Taş) Dönemden
başlayarak (mağara yerleşimleri), ilk tarımcı köy
topluluklarının yerleşimleriyle (höyükler) devam eden
ve Roma Dönemi’nin görkemli metropolleriyle
günümüze kadar gelen, insanlık tarihinin yaklaşık
40.000 yıllık geçmişini ve sürekliliğini belgeleyen
kültür varlıkları mevcuttur.  Bunlardan, yapılan kazılar
sonucunda ortaya çıkarılan eşsiz eserler
bulunmaktadır. Bölgede bu mirasın birçoğunun
sergilendiği, eser yönünden zengin üç arkeoloji müzesi
bulunmaktadır.
• Bölge kendi içinde Akdeniz ve Karasal, Yarı Karasal
iklim özelliklerine;  denizi, dağları ve gölleriyle çok
zengin flora ve fauna çeşitliliğine sahiptir. Coğrafi ve
iklimsel özellikleriyle birçok alternatif turizm
etkinliğine elverişlidir. Bu yönüyle kültür – tarih
turizmini destekleyecek doğal güzelliklere ve
zenginliklere sahiptir. 
• Arkeolojik kültürel mirası, kültür turizmi açısından
daha da cazip kılacak etnografik ve folklorik bir
hazineye sahiptir. Özellikle Teke Yöresi müzik ve
folklorunun yaşayan merkezleri Dirmil (Altınyayla) ve
Aziziye bu hususta önemlidirler. 
• Bölgenin kendisine has gelenek ve görenekleri,
oyunları yanı sıra özgün ve zengin bir mutfak (yemek)
kültürü bulunmaktadır. 
• Bölgede iklime uygun yerel geleneksel mimari
örnekler bulunmaktadır ve bunlardan birkaç örnek
restore edilerek halen farklı işlevlerde
kullanılmaktadır. 

Bölge illeri ve Bölge toplamı olarak tescil edilmiş
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve sit alanlarına

ilişkin veriler aşağıdaki gibidir; (Tek yapı ölçeğinde
tescil edilmiş kültür ve tabiat varlıkları hariç)

Tablo 1: Bölgenin Tescil Edilmiş Kültür ve Tabiat Varlıkları
& Sit Alanları

Antalya Isparta Burdur TR61 
Bölgesi

Arkeolojik sit alanı 514 150 174 838
Kentsel sit alanı 14 1 1 16
Arkeolojik & doğal sit alanı 22 - 1 23
Tarihi sit alanı 1 1 - 2
Arkeolojik-doğal-tarihi-
kentsel sit alanı 1 - - 1
Arkeolojik ve kentsel 
sit alanı 2 - - 2

Genel Toplam 554 152 176 882

Bölgenin Kültür Turizmi GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Bölgede kazıları tamamlanmış ve sürdürülen 

önemli tarihi kentlerin varlığı
• Bölgenin tarihi kentler bakımından zengin olmasına 

bağlı olarak zengin eserlerle süslü müzelere sahip 
olması

• Pisidia Antiocheia kentinin önemli bir dini merkez 
olması ve inanç turizmine olanak sağlaması

• Sagalassos antik kentinin Türkiye’nin UNESCO 
Dünya Miras ön listesine alınması

• Sagalassos ve Kibyra antik kentlerinden
dönemlerine ilişkin başka hiçbir yerde bulunmayan 
eşsiz eserler çıkarılması

• Bölgede Antalya’yı ziyaret eden turist sayısının fazla 
olması sebebiyle yüksek bir turist potansiyeli olması



Perge Antik Kenti / ANTALYA
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Zayıf Yönler
• Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılmaması
• Özellikle kültür turizmine ilişkin bilincin yeterince 

gelişmemiş olmaması
• Bazı tarihi şehirlerde kazı çalışmalarının hiç 

başlatılmamış olması, kazısı sürdürülen şehirlerde 
kazı çalışmalarının istikrarlı bir şekilde 
sürdürülememesi

• Tarihi eserlerin restorasyonu konusundaki sıkıntılar

Fırsatlar
• Tarihi eser ve şehirlerin ulaşılabilir olması
• Tarih ve kültür turizmine ilgilinin artması
• Batı Akdeniz Bölgesi’nin turistler için çekici bir 

bölge olması

Tehditler
• Mermer ocaklarının tarihi şehirlerin yakınlarına 

kurularak tarihi dokunun bozulmasına ve mermer
katıklarıyla çevre kirliliğine neden olması

• Tarihi eserlerin korunmaya alınmaması ve 
bakımsızlık nedeniyle zarar görmesi

• Denetim ve kontrol eksikliği nedeniyle ziyaretçilerin 
neden olduğu tahribat

• Bazı restorasyon çalışmalarının yapıların aslından 
uzak olarak yapılması nedeniyle önemini ve 
özelliğini kaybetmesi

Sonuç ve Öneriler
• Bölgemizdeki tarihi kentler (Sagalassos, Kibyra,

Antiocheia vb.) önceliklerine göre restore edilmeli
ve turizme kazandırılmalıdır.

• Tarihi kentlere ulaşım, gezi yolları, krokiler,
bilgilendirme tabelaları gibi turizm altyapı ve
üstyapı eksiklikleri giderilmelidir

• Bölgemizde Antalya dışında kalan özellikle kültür ve
tarih mirası yönünden zengin bölgelerde turistlere
yönelik konaklama kapasiteleri geliştirilmelidir

• Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı ve pazarlaması
yönünde gerek direkt turistlere gerek tur
operatörleri ve acentelere tanıtım filmi, broşür, el
kitapçığı gibi görsel malzemeler hazırlanmalıdır

• Tarihi eserlere zarar verebilecek herhangi bir
tahribatın önlenmesi amacıyla kontrol ve denetim
mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir

• Özellikle tarihi ve kültürel varlıkların tahribatının
önlenmesi için yerel halkın bilinçlendirilmesi ve
eserleri sahiplenmesi sağlanmalıdır

• Paydaşların işbirliği ve örgütlenmesiyle bölgede
kazılara fon ayrılması ve kazıların hızlandırılması
sağlanmalıdır

Kibyra Antik Kenti  Gölhisar / BURDUR

Myra Antik Kenti Demre / ANTALYA
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6. Gastronomi Turizmi

Grup Moderatörleri
Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR (Akdeniz Üniversitesi)

Raportörler
Seyitcan ALTINKAYNAK (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Gülden KARAKUŞ (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Gastronomi kelimesi genel olarak yeme-içme bilimi ve sanatı
olarak adlandırılmaktadır. Yunanca gaster (mide) ve nomas
(yasa) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Gastronomi turizmi turistlerin yiyecek ve içecek ilgileriyle
tanımlanmakla birlikte kültür ile olan ilişkisi önemlidir. Turistler
sadece yiyecek ve içecek tüketmek niyetinde değil, bu yiyecek ve
içeceklerin geliştiği kültürü öğrenmek istemektedirler. Son
dönemlerde birçok turistin bir bölgeyi ziyaretinde; o bölgenin
yemek kültürünü tanımak, bölgeye özgü lezzetleri tatmak,
yemeklerin hazırlık ve üretim aşamalarını görmek gibi nedenler
o bölgeyi tercihinde temel olmuştur.

Gastronomi turizmi, restoran ve otellerde turistler için
yemeklerin hazırlanması değil, turistlerin yerel yiyecek ve
içeceklerle ilgili deneyim yaşamak amacıyla seyahat etmesi 
olarak tanımlanabilir. Yemek, bir toplumun kendisini ve yaşama
tarzını ifade şeklidir. Kültür gastronomi turizminin göz ardı
edilemez önemli bir parçasıdır. Gastronomi turizmi bir özel ilgi
turizmi olmasının yanında, ev sahibi bölgenin yemek sayesinde
kültürel özelliklerinin de öğrenilmesi gastronomi turistinin aynı
zamanda kültür turisti haline getirmektedir.

Gastronomik kimliği turizm açısından önemli kılan o bölge için
benzersiz oluşudur. Geride yatan coğrafya ve kültür faktörleri bir
başka bölgede aynı sonuçları çıkaracak şekle bürünemez. Bu da
gastronomik kimliği benzersiz kılmakta ve turizmde rekabet
üstünlüğü tanımaktadır. Esas olan yemeği kendi kültürel
bağlamından başka kültürel aktiviteler ile birleştirerek
turistlere sunmaktır.

Gastronomi turizminin nitelikleri aşağıda özetlenmiştir;
•Gastronomi turizmi son zamanlarda popülerlik kazanmaya
başlamış, üzerine akademik araştırmaların da arttığı bir turizm
türüdür
• Gastronomi turizminin kültür ile ilişkisi önemlidir, turistler
sadece yemek içmek niyetinde değil, bu yiyecek ve içeceklerin
geliştiği kültürü öğrenmek niyetindedirler.
• Gastronomik kimliği oluşturan faktörler, kültür, coğrafya ve o
coğrafyada yetişen ürünlerdir.
• Gastronomik kimliği turizm açısından farklı kılan benzersiz
olmasıdır, çünkü o bölgede coğrafyası, kültürü ve yetişen özgün
ürünleri eşsizdir. Bu da rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
• Gastronomik ürünlerin başka kültürel aktiviteler ile
birleştirilerek turistlere sunulması gerekmektedir. Bunlar
menülerin yanında, turlar, rotalar, eğitim programları,
festivaller, yerel üretim tesisleri ve müze gezileri olabilir.
• Gastronomik turizm ürünlerinin olmazsa olmazı kalite ve
hijyendir. Kalite ve hijyenin sağlanabilmesi için alandaki bütün
tedarikçiler; yerel üreticiler, yerel restoranlar, konaklama
işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri, hediyelik eşya
üreticileri ve satıcıları ve etkinlik organizatörleri
örgütlenebilmeli ve birlikte hareket edebilmelidir.

Batı Akdeniz Bölgesi Gastronomi
Turizmi Potansiyeli
Gastronomi turizmi bölge için çok yeni bir kavramdır. Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de bu turizm yaklaşımının hızla önem
kazanıyor olması bölgemizde de bu yönde yeni çalışmaların
yolunu açmıştır. Hali hazırda bölgemizde turizmin aktif bir
şekilde sürdürülüyor olması alternatif turizm dallarına da fırsat
ve potansiyel sağlamaktadır. Bölgenin gastronomi potansiyelini
ilk adımda değerlendirmek için Batı Akdeniz illerinin tescilli
gastronomi ürünleri (coğrafi ürünler) incelenebilir, Batı Akdeniz
Bölgesi illerinin tescilli ve tescil başvurusu yapılmış
gastronomik coğrafi ürünleri aşağıdaki tabloda özetlemiştir;

Gastronomi Turizmi Nedir? 
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Tablo 2: Bölgenin Tescil Edilmiş & Tescil Başvurusu Yapılmış
Gastronomik Coğrafi Ürünleri

Tescili yapılmış Tescil başvurusu yapılmış 
ürünler ürünler

Antalya Finike portakalı -
Isparta - Gelendost golden elması

Gelendost starking elması
Isparta ev ekmeği
Isparta kabune pilavı

Burdur Burdur şiş köfte
Burdur ceviz ezmesi -

Batı Akdeniz Bölgesi Gastronomi
Turizmi GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Bölgede yaygın olan deniz, kum, güneş turizminin yanı 

sıra gastronomi kültürünü olumlu yönde etkileyecek 
kültür ve inanç turizmi gibi turistik faaliyetlerin önem 
kazanmaya başlaması

• Bölgede gastronomi turizmini benzersiz kılabilecek 
tarımsal ürün çeşitliliğinin olması

• Bölgenin gastronomik ürün yönünden zengin bir tarihi 
mirasa sahip olması (Akdeniz Mutfağı, Teke Yöresi 
Yemekleri)

Zayıf Yönler
• Bölgede bu konuya ilişkin çalışmaların henüz bilinmiyor 

olması
• Gastronomi turizmi için olmaza olmaz olan kalite ve hijyen

şartlarının sağlanması konusunda turizm sektöründe 
çalışan insan kaynağının henüz yeterli olmaması 

• Bölgede turizmin alternatif kanallara açılması için gerekli
olan örgütlenme ve işbirliğinin eksik olması

Fırsatlar
• Bölgenin gastronomik ürünlerinin birleştirilip 

pazarlanabileceği diğer alternatif turizm faaliyetleri 
yönünden zengin olması (alternatif rotalar, zengin 
müzeler, ören yerleri, vb.)

• Bölge illerinde iklim ve üretilen ürünlerin çeşitliliği 
neticesinde farklı damak tatlarının gelişmiş olması ve 
gastronomik ürün çeşitliliğinin fazla olması

• Bölgenin kesişim yolları üzerinde bulunması nedeniyle 
günübirlik ya da kısa süreli gastronomik turizm 
potansiyeli taşıması 

• Gastronomi turizminde Türkiye’ye olan ilgilinin son 
yıllarda ciddi bir artış göstermesi

Tehditler
• Bölgenin bu konuya ilişkin Türkiye’de ve dünyada 

bilinirliğinin az olması

Sonuç ve Öneriler
• Bölgede bu turizm türünün geliştirilmesi için misyon ve 

vizyon belirlenmelidir(kalkınma ve rekabet aracı olarak
gastronomi, uluslararası gastronomi destinasyonu olma)

• Mevcut durumun belirlenebilmesi için SWOT, envanter
çalışması ve araştırmalar yapılarak durum tespiti
yapılmalıdır

• Gastronomi turizminde özellikle önem taşıyan kurumlar
arası örgütlenme sağlanmalıdır

• Gastronomi turizmi için var olan ürünler seçilip öne
çıkarılmalı, yeni ürün geliştirilmeli ve temalı yerel
restoranlar oluşturulmalıdır

• Bölgenin bu konuda isminin pek bilinmemesi nedeniyle
hedef pazar belirleme, tanıtım, imaj, markalaşma gibi
pazarlama çalışmaları yapılmalıdır

• Öğrenciler, yerel halk ve bu konuda hizmet verecek
insanlara eğitim verilmelidir

Burdur Ceviz Ezmesi



Kurşunlu Şelalesi / ANTALYA
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7. Flora (Botanik)
Turizmi

Grup Moderatörleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) 
Öğr. Gör. Bekir YILDIRIM (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Uzm. Biy. Abdullah ÇETİN 

Raportörler
Mehmet CANDAN (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Gülden Karakuş (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Flora turizmi, bitkilere ilgi duyan kişilere belirli bir
bölgenin floristik yapısının gösterilmesi ve bu yapı
içerisinde yer alan bitkilerin korunarak tanıtılması
olarak tanımlanabilir.

Batı Akdeniz Bölgesi Flora Turizmi
Potansiyeli

Ülkemiz İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olmak
üzere üç farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim
noktasında yer alması nedeniyle floristik zenginliğe
sahiptir. 

Coğrafi Bölge olarak Akdeniz Bölgesi endemizm
(yaşam alanının belirli bir bölgeyle sınırlı olması)
bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır.
Antalya’da 850, Isparta’da 450, Burdur’da ise 304
endemik takson yayılış göstermektedir. 13 14

Batı Akdeniz Bölgesi endemik taksonların yanı sıra
korunan doğal alanlar bakımından da oldukça
zengindir. Bölgenin önemli doğa alanları aşağıdaki
şekilde sıralanabilir;

Batı Akdeniz’in Önemli Doğa Alanları
1. Sulak Alanlar
2. Milli Parklar
3. Tabiat Parkları
4. Tabiatı Koruma Alanları
5. Tabiat Anıtları

Batı Akdeniz Bölgesi Flora Turizmi
GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Hali hazırda Antalya’nın bazı yerlerinde flora 

turizminin yapılıyor olması
• Batı Akdeniz’in bitki türü ve bölgeye özgü endemik 

bitki türü yönünden çok zengin olması
• Bölgenin sulak alanlar, milli parklar, tabiat parkları,

tabiatı koruma alanları ve tabiat anıtları gibi doğal 
alanlar bakımından oldukça zengin olması

Zayıf Yönler
• Bölgede flora turizmine uygun pek çok alan 

bulunmasına rağmen flora turizmi kapsamında 
yürütülen turistik faaliyetlerin çok az olması

• Yöre halkının bölgenin bitki türleri ve çeşitliliği 
hakkında bilgi sahibi olmaması

Fırsatlar
• Batı Akdeniz’de sulak alanlar, milli parklar, tabiat 

parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları gibi
flora turizmi için çok uygun doğal alanların olması

• Bölgede bu konuda araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunan üniversitelerin ve değerli 
akademisyenlerin olması

• Bölgedeki doğal yapının ve floristik çeşitliliğin 
korunması için bir bilinçlenmenin söz konusu 
olması

• Bölgenin doğal olarak sahip olduğu bu zenginliğin 
sürdürülebilir ve doğayı korumayı destekleyen ve 
bunun yanında yüksek turizm geliri sağlayan bir 
turizm potansiyeli oluşturması 

Flora  (Botanik) Turizmi
Nedir? 

13 Genç, H., Çetin, A., 2013. Endemism and Endemic Plants of Turkey. In: Science and Education At the Beginning of the 21. Century in Turkey
14 Drujinin, A., Kostova, Z. & Atasoy, E. (eds), Universitetsko İzdatelstvo Kliment Ohridski, Sofya, Bulgaria

40 BATI AKDENİZ ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU



BATI AKDENİZ ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU 41



42 BATI AKDENİZ ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞTAY RAPORU

Sulak Alanlar

Milli Park 

Tabiat Parkı

Tabiat Koruma Alanı

Tabiat Anıtları

Antalya

•Aksu Deltası

•Avlan Gölü

•Olukköprü Kaynakları

•Patara Kıyı Ekosistemi

•Güllük Dağı – Termessos

•Beydağları Sahil

•Köprülü Kanyon

•Altınbeşik Mağarası

•Gidengelmez Dağları 

•Kurşunlu Şelalesi

•İncekum

•Mavikent

•Alacadağ (Finike)

•Çığlıkara, Elmalı, Kaş

•Dibek, Kumluca

•Şah Ardıç

•Koç Sedir

•Kocakatran Lübnan Sediri

•Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri

•Karamık Köyü Sediri

Aslan Ardıcı

•Koca Sedir Ağacı

•Dibek Sedir Ağacı

•Gedelma Çınarı

Isparta

•Beyşehir Gölü

•Eğirdir Gölü

•Gölcük Gölü

•Kovada Gölü

•Kızıldağ 

•Kovada Gölü 

•Yazılı Kanyon

•Gölcük

•Başpınar

•Kasnak Meşesi, (Eğirdir)

•Söğüt Yaylası Ulu Ardıç

•Barla Sedir Ağacı

•Çatalçam

•Yaz Ihlamur Ağacı

•Yalnız Ardıç

•Tota Dağı Ardıç Ağacı

•Tota Dağı Anadolu Kestanesi

•Küçükkapı Sedir Ağacı

•Kırıntı Köyü Doğu Çınarı

•Kırıntı Köyü Çınar Ağacı

•Kapıderesi Toros Sediri, I, II, III

Burdur

•Burdur Gölü

•Çorak Gölü

•Gölhisar Gölü

•Karakuyu Sazlıkları

•Karataş Gölü

•Salda Gölü

•Yarışlı Gölü

•Salda Gölü

•Serenler

•Kargı Köyü Sığla Ormanı 

Bucak (Karacaören Barajı 

çevresi)

•Çatal Sedir

•Kocapınar Toros Sediri

•Evciler Köyü Sedir Ağacı

•Ballık Köyü Sediri

Tablo 3: Batı Akdeniz Bölgesiʼnin Önemli Doğa Alanları
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Tehditler
• Taş ocaklarının doğal tahribatı nedeniyle bazı bitki 

türlerinin tamamen yok olması ve birçoğunun yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya olması

• Küresel ısınma etkisi ile oluşan iklim 
değişikliklerinin bitki örtüsüne zarar vermesi

• Bölgede gerçekleşen orman yangınlarının doğal 
örtüyü tahrip etmesi

Sonuç ve Öneriler
• Burdur Gölü, Yarışlı Gölü, Salda Gölü, Patara Kıyı

Ekosistemi, Avlan Gölü ve Eğirdir Gölü gibi önemli
sulak alanlarda yok olma tehlikesi altında olan bitki
taksonları korunmalı ve flora turizmine açılmalıdır

• Yerel yönetimler, üniversiteler, turizm acenteleri,
turist rehber odaları vb. kurumlar arasında işbirliği
sağlanmalıdır

• Flora turizmi potansiyeli yüksek olan alanlar için
tanıtım broşürleri ve kitapçıklar hazırlanmalıdır

• Tanıtım broşürlerinin yanında ilgi alanlarının
özellikle endemik bitkilerin resimli listesini, tanıtım
filmlerini içeren CD’ler hazırlanmalıdır

• Önemli doğa alanları çevresinde bitki örtüsüne
zarar veren mermer ocakları, kireç üretim tesisleri,
taş ocakları denetim altına alınmalıdır

• Bölgeye gelen üniversite öğrencileri ile flora
(botanik) gezileri yapılıp bölgeyi tanımaları ve
tanıtılmasına yardımcı olmaları sağlanmalıdır

• Bölge halkıyla, sürdürülebilir doğa eğitimi projeleri
yapılmalıdır (TÜBİTAK’ın Milli Parklarda Ekoloji
Tabanlı Doğa Eğitimi Projeleri (1999-2008)
sayesinde ülkemizin korunan alanlarına yönelik
duyarlılığın artması sağlanmıştır)

• Flora turizminde botanik bilgisine sahip turist
rehberi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle
alanında uzman kişiler tarafından sertifikalı
botanik/flora eğitimleri verilmelidir

• Flora turizmi potansiyeli olan yerlerde yöre halkına
yönelik ‘alan kılavuzluğu eğitimi’ verilerek bireylere
alan kılavuzu sertifikası ve kimliği verilmelidir

• Danimarka’da daha önce uygulanmış olan modele
benzer şekilde endemik bitki motifleri yöresel el
emeği ürünlere işlenerek hem bitki türleri
tanıtılmalı hem de gelir sağlanmalıdır



Karain Mağarası / ANTALYA
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8. Mağara Turizmi

Grup Moderatörleri
Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Akdeniz Üniversitesi) 
Yrd. Doç. Dr. Cemali SARI (Akdeniz Üniversitesi)

Raportörler
Mehmet CANDAN (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)
Gülden KARAKUŞ (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)



Mağara en geniş anlamda yeraltında oluşmuş doğal
boşluklar olarak tanımlanmaktadır. Turizmde
mağaralardan doğa turizmi, sağlık turizmi ve kültür ve
inanç turizmi alanlarında faydalanılabilir.

Mağara turizminin dünyada en fazla geliştiği yerler
Çin, ABD, Japonya, Avusturya, İtalya ve Almanya’dır.
Türkiye’de yaklaşık 40.000 adet mağara
bulunmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi gerek mağara
sayısı gerekse mağaraların niteliklerinin çeşitliliği ile
mağara turizmine çok elverişli bir bölgedir.

Batı Akdeniz Bölgesi Mağara Turizmi
Potansiyeli

Batı Akdeniz Bölgesi’nde Toros dağlarında kireçtaşının
geniş yer tutması mağaralar açısından büyük bir
potansiyel sağlamaktadır. Bölgede yaz aylarındaki
turizm çekiciliğinin on iki aya yayılmasını sağlamak için
mağara turizmi önemli bir yer tutmaktadır.

Bölgede Pınargözü, Karain, Kocain Mağaraları gibi
Türkiye çapında ve Avrupa çapında farklı özelliklere
sahip mağaralar bulunmaktadır. Örneğin Pınargözü
mağarasının uzunluğu, girişe göre yüksekliği, su
sıcaklığı ve rüzgar hızı bakımından Türkiye’nin en
büyük mağarasıdır. Turizm açısından Avrupa’nın en
uzun mağarası olarak kabul edilmektedir. Mağaranın
bugüne kadar 16 km’lik bölümü ölçülmüş ancak
sonuna kadar henüz ulaşılamamıştır. 

Karain Mağarası Türkiye’nin içinde insan yaşamış en
büyük mağarasıdır. Karain, çevresindeki diğer

mağaralarla birlikte doğal ve kültürel özellikleri
dolayısıyla karma sit olarak Dünya Miras Listesi'ne
önerilmektedir. Mağara paleolitik, neolitik, kalkolitik,
eski tunç gibi protohistorik çağlarda ve klasik çağda
insanlar tarafından sürekli bir biçimde iskân
edilmiştir. 

Damlataş Mağarasının astıma iyi gelen dört vasfı
olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın ortamında bulunan
normalde 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek
oranda nem, alçak sühunet, radyoaktive gibi
unsurların ilk ikisinin astıma iyi geldiği, diğer ikisinin
de yardımcı faktör olarak kabul edildiği bilinmektedir.

İnsuyu Mağarası’nda yer alan 512m2’lik alanıyla ‘Büyük
Göl’ Türkiye’nin en büyük yeraltı gölüdür.

Batı Akdeniz Bölgesi Mağara Turizmi
GZFT Analizi

Güçlü Yönler
• Bölgede turizme açılmaları sayesinde ulusal ve 

uluslararası düzeyde çok iyi tanınan belli başlı
mağaraların olması

• Mağaraların turizm merkezlerine yakın olması ve
günübirlik ulaşım mesafesi içinde bulunması

• Bölge mağaralarının ilginç ve çeşitli jeomorfolojik
oluşumlara sahip olması ve insanlık tarihinde
önemli rol oynaması

• Mağaraların tur güzergâhları üzerinde bulunması

Zayıf Yönler
• Turizm potansiyeli taşıyan birçok mağaranın

turizme açılmamış olması
• Mağaralarda aydınlatma, yürüyüş yolları,

havalandırma gibi olanakların yetersiz olması
• Turistik mağaraların içini ve dışını gösteren kroki,

Mağara Turizmi Nedir? 
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plan, harita ve ziyaretçi el kitaplarının yetersiz
olması

• Turizm acenteleri ile gerekli işbirliklerinin
yapılmamış olması

Fırsatlar
• Çok iyi tanınan mağaraların yanı sıra henüz turizme

açılmamış turistik çekim gücü özelliğine sahip ve
potansiyel durumda olan birçok mağaranın
bulunması

• İç turizmin son yıllarda canlanması
• Üniversitelerin mağara turizmi ile ilgili çalışmalar

yapıyor olması

Tehditler
• Henüz turizme açılmayan mağaraların yeterince

korunamaması, kirletilmesi ve doğal yapısının
tahrip edilmesi

• Yeraltı sularının kullanımı nedeniyle mağaralarda
bulunan göllerin miktar ve kalite yönünden tehdit
altında olması

Sonuç ve Öneriler
• Turizme açık mağaraların daha fazla tanıtımının

yapılması için ziyaretçi el kitapları, broşürler,
ulaşım haritaları vs. hazırlanmalıdır

• Mağaraların ulaşım yollarına yeterli yön levhaları
yerleştirilmelidir

• Mağara içleri aydınlatılmalı, yürüyüş yolları,
salonları, seyir terasları, havalandırma gibi geziyi
mümkün kılacak ve kolaylaştıracak çalışmalar
yapılmalıdır

• Mağaralara ulaşım yolları yapılmalı, dışarıda kır
kahvesi, kafeterya, otopark, piknik alanı gibi
olanaklar oluşturulmalıdır

Damlataş Mağarası / ANTALYAİnsuyu Mağarası / BURDUR
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Kirami ACAR TÜRSAB Akdeniz Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü

Osman AĞRALI Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Mustafa AKASLAN Isparta Müze Müdürlüğü Müze Müdür Vekili

Uğur AKMAŞI Karamanlı Kaymakamlığı Kaymakam

Nazif AKTÜRK Mosof Otel İşletmeci

Engin AKIN Araştırmacı

Hüseyin AKINCI Yeşilbaşköy Belediyesi Belediye Başkanı

Ömer Ferda AKYOL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Nezihi Temel ALBAYRAK Niobel Travel Alba Turizm Şirketi İşletme Sahibi

Osman ALTIN Altın Otel İşletmeci

Seyitcan ALTINKAYNAK Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Ahmet ANDAÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyen

Ömer Ali BEYAZIT Salda Belediyesi Belediye Başkanı

Sancar BİCİKÇİ İGA A.Ş. Sporcu

Aslıhan CANDAN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Mehmet CANDAN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Burdur YDO Koordinatörü

Hamdi CEYLAN Tefenni Belediyesi Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Salih CEYLAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi

Şeref Furkan CEYLAN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Faruk CİNGİZ Isparta İl Özel İdaresi Plan Proje Yat. ve İnş. M.

Güner CİVAN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Memur

Kate CLOW Kültür Rotaları Derneği Dernek Başkanı

Hasan ÇAĞLAYAN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Memur

Cesur ÇELİKTÜRK Isparta İl Özel İdaresi Sanat Tarihçisi

Abdullah ÇETİN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzman

Arif ÇETİN Tefenni Belediyesi İnşaat Teknikeri

Özcan ÇETİN Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

İbrahim EKİCİ Burdur İl Genel Meclisi Meclis Başkanı

Gürsel ENÇ Meyer Belgelendirme Temsilci

Tuncay ENGİN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Giray ERCENK Araştırmacı 

Hüseyin ERYURT Kültür Rotaları Derneği Çalışan

Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Atilla GÖKDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Altan GÜLCÜ Altan Otel İşletmeci

Y. E. KABA Burdur TKDK Uzman

M. Ensari KALENDAROĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Gürkan KALKAN Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sibel KARAKELLE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gülden KARAKUŞ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Halil KARBUZ Burdur Valiliği Vali Yardımcısı

Esra ALAGÖZ KAYA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Eşref KILINÇ Sütçüler Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Mehmet KİLEK Çendik Motel

İsmail KOCABIYIK Araştırmacı

Osman KOÇIBAY Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Mustafa KORKMAZ Burdur Turizm Eğitim Merkezi Müdür

Vedat KÖFTECİ Barida Hotels Otel Müdürü

Hülya KÖKTEN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı

Faruk KÜÇÜK Isparta Turizm Eğitim Merkezi Memur

Abdullah MADENCİ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Mustafa MASLAK Çeltikçi Kaymakamlığı Kaymakam

Egemen MENET Isparta İl Özel İdaresi VHKİ

Fatma MENGİLLİ Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Memur

Mustafa NALÇACIOĞLU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman

Mehmet ORAL AFAD İl Müdürlüğü AFAD İl Müdürü

Sami ÖNGÖR Barida Hotels İşletme Sahibi

Bekir ÖZCAN Özeren Otel

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

İbrahim ÖZDEL Aksu Kaymakamlığı Kaymakam

Ali ÖZEN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşçi

Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ebru ÖZDEMİR EXPO 2016 Tanıtım ve İletişim Direktörü

Fevzi ÖZDEMİR İl Genel Meclisi Meclis Üyesi

Kenan ÖZGÜN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşçi

Alaattin ÖZYÜREK Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya YDO Koordinatörü

Lokman PEHLİVAN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Birim Başkanı

İsmail PINAR Isparta Turizm Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Ahmet SANCAR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Müdür

Yrd. Doç. Dr. Cemali SARI Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öztürk SARICA Lisinia Proje

Gürkan ŞAPPAK Altınyayla Gıda Tar. Ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Sağlık Tekn.

Duygu SARIŞAN Burdur TKDK Uzman

Şenol SIDAR Burdur TKDK Uzman

İbrahim ŞİMŞEK Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreter

Dudu ŞAHİN Niobel Travel Alba Turizm Şirketi İşletme Sahibi

Mehmet TANIR Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdürü

Resul TAŞTAN Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Şahin TECİK Burdur İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürü

Doç. Dr. Kadir TEMUÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dündar ULUĞKAY ANSİAD ve İGA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Hüseyin YALÇIN Yalçın Hotel İşletme Sahibi

Süleyman YAMAN Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü

Yılmaz YANGIN Antalya Defterdarlığı Uzman

Bekir YILDIRIM Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Hayrullah YILDIRIM Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü

Taner YILMAZ Orman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü

Adnan YILMAZTÜRK Orman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Müdür

Alternatif Turizm Çalıştayı Katılımcı Listesi
ADI SOYADI KURUMU UZMANLIK ALANI/GÖREVİ






