
T.C. 

Mersin Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 

 

 

 

 

ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA ŞARAP TURİZMİ: KULA’YI ZİYARET 

EDEN ŞARAP TURİSTLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 

Abdoulaye GARBA BAKO 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mersin, 2016 

 



T.C. 

Mersin Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 

 

 

 

 

ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA ŞARAP TURİZMİ: KULA’YI ZİYARET EDEN 

ŞARAP TURİSTLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 
Abdoulaye GARBA BAKO 

 

 

Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mart, 2016 

 







i 

ÖNSÖZ 

 

Alternatif turizm, yaĢadığımız yüzyılda kitle turizminin yerini almaya aday pek 

çok turistik faaliyete verilen genel bir isimdir. Alternatif turizm kapsamında ele alınan ve 

değerlendirilen turistik faaliyetler arasında yer alan Ģarap turizmi de özellikle artan eğitim 

ve gelir seviyesi ile beraber her geçen yıl daha da fazla turistin ilgisini çekmeye devam 

etmektedir. Bu çalıĢmanın temel amacı tarihin en eski Ģarap üretim merkezlerinden biri 

olan Anadolu coğrafyasında yer alan Kula destinasyonunda Ģarap turizmine katılan 

bireylerin Ģarap turizmi deneyimleri ve genel profillerini açıklayabilmektedir. 

Bu tez çalıĢmasının hazırlanması aĢamasında ve Türkiye‟ye geldiğim ilk 

günden bu yana benden desteğini esirgemeyen değerli tez danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. 

Gürkan AKDAĞ‟a, tez hazırlama sürecinde engin bilgilerini benle paylaĢan ve beni 

yönlendiren Yrd. Doç. Dr. Beril DÖNMEZ ve Yrd. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU‟na, 

her daim moral desteğini esirgemeyen ve tez sürecinde, akademik bilgi birikimini benle 

paylaĢan değerli dostum ve arkadaĢım ArĢ. Gör. Ali DALGIÇ‟a, tezin yapısal 

oluĢumundaki yönlendirmeleri ve bilimsel katkıları için ArĢ. Gör. Ozan Güler ve ArĢ. Gör. 

Sercan BENLĠ‟ye  sonsuz teĢekkürlerimi bir borç bilirim. 

Bu tezi yurt dıĢı eğitimim için beni yüreklendiren aileme ve güzel ülkem 

Nijer‟e ithaf ediyorum. 

 

 

Abdoulaye GARBA BAKO
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ÖZET 

ALTERNATĠF TURĠZM KAPSAMINDA ġARAP TURĠZMĠ: KULA’YI ZĠYARET 

EDEN ġARAP TURĠSTLERĠNE YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME 

Bu çalıĢma Manisa/Kula Ģarap destinasyonunu ziyaret eden Ģarap turistlerinin 

genel profil özelliklerini belirlemek ve Ģarap turistlerinin Ģarap turizmine bakıĢ açılarını 

detaylandırmak amacıyla hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma neticesinde elde edilen bulgular Ģarap 

turistlerinin genel olarak orta yaĢ ve üzeri, yüksek eğitim sahibi ve yüksek gelir grubuna ait 

bireyler olduklarını göstermiĢtir. Elde edilen bulgular konu ile ilgili uluslararası 

alanyazında gerçekleĢtirilmiĢ önceki çalıĢmaları destekler niteliktedir. ÇalıĢma bulguları 

maddi durumu yerinde olan ve zaman sıkıntısı yaĢamayan Ģarap turistlerinin Ģarap turizmi 

deneyimi yaĢamak için oldukça uzak mesafelere gidebileceklerini göstermektedir. Diğer 

yandan Ģarap turistlerinin Ģaraplar ile ilgilerinin genel olarak uzun dönemli bir iliĢki 

sergilediği ve Ģarap turizmine yönelik seyahatlerin ise Ģarap turistleri açısından oldukça 

tercih edilen turistik aktiviteler olduğu sonucuna da çalıĢma kapsamında ulaĢılmıĢtır. 

Ayrıca yine çalıĢmada, Ģarap turistleri genel itibariyle oldukça geliĢmiĢ damak zevkine 

sahip bireyler olarak bulgulanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgularda Ģarap turistlerinin 

Ģarap ile ilgili harcamalar yapmaktan kaçınmadıkları ve Ģarap konusundaki entelektüel 

donanımlarının da oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür. Son olarak Ģarap turistlerinin Kula 

destinasyonuna gelmeden önce destinasyon bazlı algılarının oldukça belirsiz olduğu ve 

Kula destinasyonun Ģarap turizmi ile ilgili arz unsurlarını oldukça yetersiz olarak 

bekledikleri ancak gerçekleĢtirdikleri Ģarap turizmi deneyimleri sonrası ise Kula 

destinasyonuna yönelik algılarının oldukça olumlu olduğu sonucuna da ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, ġarap turizmi, ġarap turistleri, Kula 
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ABSTRACT 

WINE TOURISM EXPERIENCE IN THE CONCEPT OF THE ALTERNATIVE 

TOURISM: A CASE STUDY OF WINE TOURISTS EXPERIENCING KULA 

DESTINATION. 

This study aims to determine the profiles and the general characteristics of 

wine tourists visiting Kula wine tourism destination. Likewise, it aims to provide more  

details on how they perceive the wine tourism experience. The results show that visitors in 

Kula‟s wineries are mainly middle age and over, highly educated and high income 

workers. The findings also support that previous studies have been carried out in the 

international literature on the subject. The findings also indicate that wine tourists who 

own both free time and a high income may afford a trip even far away in order to 

experience a destination. On one hand, the study leads to the conclusion that the trips 

related to wine tourism experience seem to be the favorite activities of wine tourists as 

their connection to wine goes back for a long time relationship. On another hand, wine 

tourists have been detected as individuals with a high taste for wine. The results also 

indicate that they have high intellectual knowledge about wine and can make over 

spending for it. Finally, despite the fact that the perception based on the destination was 

undetermined before they arrived in Kula, combined to the deficiency noted in terms of 

wine tourism supply which was below their expectations, the wine tourists finally 

appreciate their experience in that destination. 

Keywords: Alternative tourism, Wine tourism, Wine tourists, Kula. 
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GĠRĠġ 

 Kitlesel bazlı turizm, dünya turistik hareketlerinin temelini oluĢturmaktadır. 

Tarihsel ölçekli geliĢimi izlendiğinde, turizmin özellikle 1950‟li yıllardan sonra sivil 

havacılık alanında sergilenen geliĢmelerle birlikte ve dünya çapındaki küresel barıĢ 

ikliminin de etkisiyle tüm dünyada geliĢtiğini belirtmek mümkündür. Ayrıca Batı Avrupa 

ve Kuzey Amerika‟da artan refah seviyesinin de katkısıyla turistik hareketler her geçen yıl 

daha fazla kiĢinin katıldığı aktiviteler haline gelmiĢtir. Batı Avrupa‟dan Akdeniz 

havzasında bulunan ülkelere, Kuzey Amerika‟dan ise Avrupa ve Uzak Doğu‟ya yönelik 

gerçekleĢen turistik hareketlerle birlikte, yirminci yüzyıl sonları turizm, pek çok ülke 

açısından ihraç kalemlerine yaptığı pozitif etki sebebiyle ekonomi açısından olmazsa 

olmaz bir endüstri olarak kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Özellikle geliĢmemiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkeler açısından turizmden elde edilen gelirler ekonomiye sıcak para akıĢı sağlarken, 

kültürel etkileĢim sebebiyle de turizm sosyal hayatı oldukça yakından etkilemiĢtir. Ancak 

kitlesel turizm hareketleri ekonomik ve sosyal hayatı böylesine olumlu etkilerken 

kaynakların kullanılması konusunda ise ülkelerin uzun dönemli ağır olumsuz sonuçlar 

yaĢamasına sebep olmaya baĢlamıĢtır. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm 

açısından kitle turizminin yarattığı tahribatı engelleyebilmek amacıyla “alternatif turizm” 

denilen kavramın ortaya çıkıĢı ise sözü edilen olumsuzluklar neticesindedir. Alternatif 

turizm, kaynak olarak 3S yani güneĢ, deniz ve sahillerin kullanıldığı kitle turizmi 

aktivitelerine karĢı geliĢtirilmiĢ olan alternatif turistik yaklaĢımları kapsayan bir kavramdır 

(Bulut, 2006:13). Alternatif turizm özellikle kitle turizminden muzdarip coğrafyalarda ve 

turizm arzını turistik pazara yeni sunmaya baĢlayan destinasyonlarda ön plana çıkmaktadır. 

Alternatif turizm sayesinde turistik kaynakların daha etkin ve etkili kullanılması 

hedeflenirken; doğa ile barıĢık ve yerel kültürlere zarar vermeyen bir turizm anlayıĢının 
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ortaya çıkması da hedeflenmektedir. Alternatif turizm faaliyetleri arasında son yıllarda öne 

çıkmaya baĢlayan turistik hareketlerden birisi de Ģarap turizmidir. ġarap turizmi özü 

itibariyle, ana motivasyon faktörü Ģarap tadımlamak olan ve bu amaçla çıkılan 

yolculuklarda gerçekleĢtirilen farklı deneyimleri kapsayan turistik aktiviteler olarak 

tanımlanmaktadır (Akdağ, 2015:4). Özellikle geliĢmiĢ ülkelerdeki maddi durumu güçlü 

bireylerce ilgi gösterilen Ģarap turizmi aktiviteleri alternatif turizm açısından her geçen yıl 

daha fazla bireyin katıldığı organizasyonlardır. Bu sebepten Ģarap turistlerinin kimler 

olduğu ve Ģarap turistlerinin Ģarap turizmine katılım motivasyonları gibi konu ile ilgili 

çalıĢmalar sözü edilen turistik faaliyetlerin uzun dönemli geliĢimi açısından da son derece 

önemlidir. 

Bu çalıĢmanın amacı alanyazında son yıllarda alternatif turizm kapsamında 

incelenmeye baĢlanan Ģarap turizmi kavramını detaylıca incelemek ve Manisa/Kula 

destinasyonunu Ģarap turizmi motivasyonu ile ziyaret eden Ģarap turistleri özelinde 

değerlendirmektir. Ayrıca, Ģarap turistlerinin alanyazında daha önceki çalıĢmalarla 

belirlenen Ģarap turist profillerinden hangilerine kendilerini ait hissettiklerinin belirlenmesi 

de bu çalıĢmada varılmak istenen hedefler arasındadır. 

ÇalıĢma, genel olarak dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, 

araĢtırmanın kapsamı, araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın önemi, araĢtırma ile ilgili kısıtlar 

ve araĢtırma özelinde kullanılan kavramlara iliĢkin tanımlamalarda bulunulmuĢtur. Ġkinci 

bölümde çalıĢmanın merkezini oluĢturan alternatif turizm kavramı üzerinde durulmuĢtur ve 

alanyazında yer alan farklı alternatif turizm sınıflandırmaları hakkında bilgilendirmelerde 

bulunulduktan sonra çalıĢma kapsamındaki alternatif turizm türlerine yönelik sınıflama 

detaylıca oluĢturulmuĢtur. Sonrasında ise Ģarap turizmi ile ilgili teorik alt yapı 

oluĢturulmuĢ ve Ģarap turizmi unsurları hakkında bilgilendirici açıklamalarda 
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bulunulmuĢtur. Alanyazında Ģarap turizmine yönelik gerçekleĢtirilen çalıĢmaların 

detaylandırılmasından sonra ise araĢtırmanın yöntemi baĢlığı altında araĢtırma yaklaĢımı, 

araĢtırma evreni, araĢtırma örneklem grubu, araĢtırma ile ilgili veri toplama aracı ve 

araĢtırmada kullanılan analiz yöntemi hakkında açıklamalarda bulunulmuĢtur. ÇalıĢmanın 

dördüncü ve son bölümünde ise araĢtırma neticesinde elde edilen bulguların 

raporlanmasına geçilmiĢtir. Bulguların ortaya konulmasını müteakip sonuç ve tartıĢma 

bölümünde elde edilen bulguların teorik ve pratiğe yönelik çıkarımları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Konu hakkında daha sonra gerçekleĢtirilebilecek olası çalıĢmalara yönelik tavsiyelerde 

bulunulmuĢtur. 
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1. BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN KAPSAMI VE GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

AraĢtırma, Ģarap turizminin alternatif turizm kapsamında incelenmesi 

perspektifinde kurgulanmıĢ ve söz konusu çalıĢma Kula destinasyonunda var olan Ģarap 

bağlarını ziyaret eden Ģarap turistlerinin Ģarap turizmine bakıĢ açıları ve genel profil 

özellikleri ile birlikte detaylandırılmıĢtır. AraĢtırmada öncelikle alternatif turizm kavramı 

incelenmiĢ ve alternatif turizm katılımcı niyetleri bağlamında, sportif faaliyet temelli 

alternatif turizm türleri, doğa ile iliĢkili alternatif turizm türleri, eğitim ve kiĢisel tatmin 

odaklı alternatif turizm türleri ile sağlık ve kültürel temelli alternatif turizm türleri olmak 

üzere dört ana baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır. Konunun teorik altyapısını oluĢturan 

alternatif turizm alanyazını (Smith ve Eadington, 1992; Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; 

Hacıoğlu ve Avcukurt, 2011; Albayrak, 2013) gibi çalıĢmalar yardımı ile oluĢturulmuĢtur. 

Daha sonraki süreçte alternatif turizmden hareketle bu kapsamda değerlendirilen Ģarap 

turizmi ile ilgili bir alanyazın taraması yapılmıĢtır. Sağlık ve kültürel temelli alternatif 

turizm türlerinden biri olarak incelenen Ģarap turizmi ile alakalı çalıĢmanın özelliği ve 

araĢtırma hedefleri ile paralel olarak kapsamlı bir alanyazın taraması yardımıyla konuyu 

irdeleyen bölüm oluĢturulmuĢtur. GerçekleĢtirilen alanyazın taramasında (Gilbert, 1992; 

Dodd, 1995; Peters, 1997; Beverland, 1998; Johnson, 1998; Howley ve Van Westering, 

2000;  Skinner, 2000; Preston-Whyte, 2000; Charters ve Ali-Knight, 2002; Cambourne, ve 

Macionis, 2003; Bruwer, 2003; Mitchell ve Hall, 2003;  Demhardt, 2003; Treloar vd.,2004; 

Gautier, 2005;  Getz ve Brown, 2006; Sezer, 2006; Orcan, 2008; Ġlhan, 2009; Yıldız, 2009; 

Yüncü, 2010; Alebaki ve Iakovidou, 2011; Türkben, vd., 2012; Adrian, 2014; Kılıçhan ve 

Birdir, 2014) gibi  yazarların Ģarap turizminin tarihsel altyapısı, geliĢimi, Ģarap rotaları ve 

farklı coğrafyalarda Ģarap turizmine yönelik olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmaları 
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incelenmiĢtir. GerçekleĢtirilen detaylı alanyazın taraması ve teorik çerçeve 

oluĢturulmasından sonra yöntemsel açıklamalarda bulunulmuĢ ve çalıĢmanın uygulanma 

yaklaĢımı üçüncü bölümde belirlenmiĢtir. Son bölümde ise, alternatif turizm kapsamında 

gerçekleĢtirilen Ģarap turizmi faaliyetlerinin Kula‟yı ziyaret eden Ģarap turistleri özelinde 

incelenmesi sonucu elde edilen bulgular detaylı olarak açıklanmıĢ, teorik ve uygulamaya 

yönelik çıkarımlarda bulunulmuĢtur. 

1.1. AraĢtırmanın Amacı 

Turizm, tüm dünyada hızlı bir geliĢme sergilemektedir. Özellikle Dünya 

savaĢları sonrası dönemlerde artan refah ortamı, artan gelir ve özellikle boĢ zaman 

olanakları bireylerin turistik hareketlere katılım düĢüncelerini de son derece olumlu yönde 

etkilemiĢ ve turistik hareketlerde tüm dünya çapında kitlesel bir patlama meydana 

gelmiĢtir. Kitle turizmi uzun yıllar boyunca turistik hareketlere yön verirken, doğal ve 

kültürel anlamda korunma ve kullanma dengesine ise olumsuz etkiler bırakmaya 

baĢlamıĢtır. Kitle turizminin destinasyonlara getirmiĢ olduğu tahribat ve olumsuzluklar 

süreç içerisinde adına alternatif turizm denilen olgunun ortaya çıkmasına ve turistik 

hareketlerde önemli pay sahibi olmasına sebep olmaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmanın temel 

amacı alternatif turizm kapsamında değerlendirilen Ģarap turizminin kavramsal 

özelliklerini Kula destinasyonunu ziyaret eden Ģarap turistleri özelinde incelemektir. 

Ayrıca Ģarap turistlerinin alanyazında daha önceki çalıĢmalarla belirlenen Ģarap turist 

profillerinden hangilerine kendilerini ait hissettiklerinin belirlenmesi de araĢtırmanın alt 

amaçları arasında yer almaktadır. Bir diğer alt amaç, ülkemizde son yıllarda daha fazla 

kiĢinin katılım sergilemeye baĢladığı Ģarap turizminin iç Ege bölgesindeki Ģarap 

alanlarındaki geliĢimini belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda Kula‟yı ziyaret eden yerli 

turistler örneklemi ile çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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1.2. AraĢtırmanın Önemi 

Kitlesel turizmin destinasyonlara ve turistik hareketlere etkileri neticesinde 

alternatif turizm tüm dünyada geliĢmektedir. Türkiye de kitle turizmi odaklı turistik 

geliĢimden uzun yıllardan bu yana nasibini alan bir ülke olarak, kitle turizminin olumsuz 

etkilerini en yakından hisseden ülkelerden birisidir. Alternatif turizm hareketlerinin her 

geçen yıl arttığı Türkiye‟de, artan kiĢisel gelir ve kültürel brikim neticesinde son yıllarda 

ilgi çekmeye baĢlayan turistik hareketlerden birisi olarak Ģarap turizmi ön plana çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Ancak Ģarap turizmi ve Ģarap turistlerine yönelik akademik dünyada var olan 

çalıĢmaların olabildiğince sınırlı ve az olması ve bu konuda Türkiye‟de sınırlı sayıda 

çalıĢma yapılması, adı geçen konunun turizm açısından halen araĢtırılmaya ihtiyaç olan 

baĢlıklardan biri olduğunu ortaya koymaktadır. ÇalıĢma alternatif turizm içerisinde Ģarap 

turizminin yerini tam olarak belirtmeyi hedeflemesinin yanı sıra, seçilen destinasyon 

özelinde Ģarap turizmini tanıtmayı ve Ģarap turistlerinin genel profilleri hakkında 

bilgilendirmelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalıĢmaların azlığı, 

çalıĢmanın özgünlüğüne ve önemine iĢaret etmektedir. Ayrıca Kula destinasyonunun 

binlerce yıldan bu yana Ģarap bağlarına ev sahipliği yapması ve Ģarabın sözü edilen 

destinasyondaki tarihsel varlığı çalıĢmanın orijinalliğini kuvvetlendirmektedir. 

Yerli Ģarap turistlerinin kendilerini Ģarap turisti olarak kabul etmeleri, alternatif 

turizm türü olarak Ģarap turizminin hem varlığını kuvvetlendirecek hem de konu ile ilgili 

daha sonraki süreçlerde gerçekleĢebilecek çalıĢmalara ilham sağlayabilecektir. Diğer 

yandan çalıĢma neticesinde elde edilen bulguların bilimsel yazına olan katkıları hem Ģarap 

turistlerine hem de turizm paydaĢlarına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca elde edilen 

bulguların gerçekçiliği ve orijinalliği gelecek çalıĢmalara ıĢık tutabilmesi açısından da son 
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derece önemli ve değerlidir. Bu çalıĢma ile bundan sonra aynı konuda farklı 

destinasyonlarda gerçekleĢtirilecek araĢtırmalara bir basamak olunması hedeflenmektedir. 

1.3. Kısıtlar 

Her bilimsel çalıĢmada olabileceği gibi bu çalıĢmada da bazı kısıtlar olduğunu 

söylemek mümkündür. Öncelikle çalıĢmanın örneklemi kendisini Ģarap turisti olarak 

tanımlayan ve Kula destinasyonunu 2015 yılı içerisinde ziyaret eden yerli turistler ile 

sınırlı kalmaktadır. Bu durumun temel sebepleri arasında nitel araĢtırma deseninden 

yararlanılarak gerçekten hedeflenen kavramlara derinlemesine varılmak istenmesi ve 

bunun yanı sıra zaman ve maliyet kısıtlarının mevcudiyeti gelmektedir. Kula 

destinasyonunun çalıĢma alanı olarak seçilmesinin temel sebebi, destinasyonun binlerce 

yıldan bu yana Ģarap üretilen bir alan olması ve bölgenin Ģarap ile ilgili hem üretim hem de 

tüketim olgusuna verimli olarak karĢılık verebilmesidir. Diğer yandan son yıllarda Kula 

destinasyonunda Ģarap turizmine yönelik gerçekleĢtirilen yatırımlar da destinasyon 

özelinde çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesinin sebepleri arasındadır. Kula her ne kadar Ģarap 

turizmi konusunda geliĢmeye devam eden bir destinasyon olsa da çalıĢmada elde edilen 

sonuçların Türkiye bazında genellenmesi ve genel bir Ģarap turizmi yaklaĢımına ulaĢmak 

çalıĢma verilerinin azlığı sebebiyle doğru olmayacaktır. Elde edilen bulgular yalnızca Kula 

destinasyonunu ziyaret eden ve kendini Ģarap turisti olarak tanımlayan bireylere 

genellenebilir. Ayrıca araĢtırma, soru formunda yer alan sorular ile sınırlı kalmaktadır. 

Özellikle bundan sonraki süreçte Kula özelinde ya da farklı destinasyonlarda nicel 

araĢtırma deseni kullanılarak hazırlanacak çalıĢmalarda daha kapsamlı sonuçların elde 

edilmesi olasıdır. Diğer yandan alanyazında daha önceden gerçekleĢtirilmiĢ ulusal ve 

uluslararası ölçekteki farklı Ģarap destinasyonları/Ģarap turistleri ile ilgili karĢılaĢtırmalar 

da uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir olgudur. ÇalıĢmada nitel araĢtırma deseninin 
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kullanılması çalıĢmanın sorunsalına hizmet eden en doğru yöntem olarak varsayılmasından 

kaynaklanmaktadır.  

1.4. Tanımlar 

ÇalıĢma, alternatif turizm ve Ģarap turizmi ile ilgili detaylı unsurları irdelese de 

çalıĢma içerisinde kullanılan belli baĢlı tanımlamalara da öncelikli olarak değinilmesi ve 

ulusal/uluslararası alanyazında sözü edilen kavramlarla iliĢkili belirlenmiĢ bazı tanımların 

önceden verilmesi son derece değerlidir. 

Turizm: Ġnsanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dıĢında sürekli olarak 

yerleĢmemek, para kazanmamak veya politik ya da askeri bir amaç izlememek üzere, 

serbest bir ortam içinde, iĢ, merak, din, sağlık, spor, dinlenme, eğlence, kültür, deneyim 

kazanma, snobik amaçlar ile dost akraba ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi 

sebepler ile, kiĢisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden ve gittikleri yerlerdeki 

konaklamalarından ortaya çıkan iĢ ve iliĢkileri kapsayan bir sosyal tüketim olayı, ağır ve 

bütünleĢmiĢ bir hizmet ve kültür endüstrisidir (Olalı ve Timur, 1988:30). 

Alternatif Turizm: Geleneksel, klasik kitle turizmi ve Ģehir turizminin olumsuz 

etkilerini azaltmak amacıyla oluĢturulmuĢ, yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle 

meydana gelmiĢ bir turizm çeĢididir (Tosun vd,2003 aktaran Hacıoğlu ve Avcıkurt, 

2011:8). 

Özel İlgi Turizmi: Bireylerin ya da grupların, belirli özel ilgi motifleri 

tarafından yönlendirilen uyumlaĢtırılmıĢ boĢ zaman ve rekreasyon deneyimleridir (Douglas 

vd.,2001:2). 
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Şarap Turizmi: ġaraba ve Ģarapçılığa duydukları ilgilerini geliĢtirmek amacı 

güden kiĢilerin bireysel ya da grup halinde Ģarap temasına sahip bölgeleri ziyaretlerinden 

kaynaklanan bir turizm türüdür (Ġlhan, 2009:258). 

Şarap Turisti: ġarap fuarlarını, festivallerini, Ģaraphaneleri ve Ģarap turizm 

bölgelerini rekreasyonel motivasyonla ziyaret eden kiĢi/kiĢiler (Hall, vd, 2002: 118). 

Şarap Turizm Bölgeleri: ġarap turistlerinin Ģarap turizmi etkinliklerinden 

beklentilerine cevap veren ve Ģarap turizmine yönelik çeĢitli deneyim seçenekleri sunan 

bölgeler (Alant ve Bruwer, 2004: 28). 
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2. BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Alternatif Turizm Kavramı 

Turizm yirminci yüzyıl boyunca geliĢmiĢ ve günümüzde, yirmi birinci yüzyıla 

gelindiğinde kitle turizmi artık tek baĢına tüm turistik talepleri karĢılayamaz hale gelmeye 

baĢlamıĢtır. Turistik taleplerin sergilediği değiĢimler ve yoğun talep farklılıkları ise 

beraberinde yeni turistik alternatiflere ihtiyaç duyulmasına neden olmaya baĢlamıĢtır. 

Bireysel anlamda yaĢam standartlarının, gelirin ve sosyal hakların geliĢmesi; kentleĢmenin, 

iĢ yaĢamının getirmiĢ olduğu sıkıntı ve stres gibi faktörler sebebiyle günümüzde insanlar 

artık yaz dönemlerine sıkıĢtırılmıĢ deniz, kum, güneĢ gibi unsurları kapsayan turizm 

faaliyetleri yerine değiĢik tercihlerde bulunmaya baĢlamıĢlardır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 

2002: 10). Tüm bu talepsel özellikler de adına alternatif turizm denilen turizm türlerinin 

geliĢmesine olanak sağlamıĢtır. Alanyazın incelendiğinde alternatif turizm kavramı ile 

alakalı birbirine benzeyen pek çok farklı tanımlamanın olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu kapsamda Smith ve Eadington (1992:3) alternatif turizmi, doğal, sosyal ve toplumsal 

değerler ile uyumlu, hem katılımcılar hem de yerel halkın karĢılıklı iletiĢim içerisinde 

bulunduğu ve etkileĢimlerde bulunduğu turistik faaliyetler olarak tanımlamıĢlardır. Farklı 

bir tanımlamada alternatif turizm; kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 

oluĢturulmuĢ, soft turistik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 

2011:8). 

Albayrak (2013:39) Alternatif turizmi, bu güne kadar gerçekleĢtirilen turizm 

hareketleri ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, turizme kaynak 

oluĢturacak yeni ürünler üretmek için kıyı turizmine alternatif olarak geliĢtirilen, diğer 
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taraftan da ülkelerin turizme iliĢkin kaynaklarını en üst düzeyde kullanarak elde ettikleri 

gelirleri maksimize etmelerine imkan veren turistik faaliyetler olarak tanımlamaktadır. 

Gerçekten de alanyazın incelendiğinde kitle turizminin günümüzde yaratmıĢ olduğu 

sıkıntıları çözme ve sürdürülebilir turizm iklimleri yaratmada alternatif turizmin önemli 

rolü olduğunu söylemek mümkündür. YaĢadığımız yüzyılda artık ülkeler kitle turizmine 

alternatif oluĢturacak turistik arz kaynaklarını tespit etmeye ve var olan turistik 

potansiyellerini geliĢtirmek için atılımlarda bulunmaya baĢlamıĢlardır. Tüm bu emeklerin 

neticesinde ve turistik taleplerin de etkisiyle artık farklı pek çok alternatif turizm türünden 

bahsetmek mümkündür. 

2.2. Alternatif Turizm Türleri 

Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması ve mevsimsellik sorununun 

çözülebilmesi için turizm faaliyetlerinin dönemsel ve bölgesel olarak dengeli bir biçimde 

dağılımına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede turizm faaliyetlerinin çeĢitlendirilmesi, bir baĢka 

deyiĢle alternatif turizm türlerinin yaratılması son derece değerlidir (TÜSĠAD, 2014:6). 

Zamansal ölçekte alternatif turizme olan talep yoğunluğunun geliĢmesi ve ülkelerin sahip 

oldukları turistik potansiyelleri alternatif turizm faaliyetleri olarak pazarlamaya baĢlamaları 

ile birlikte hem kamu otoriteleri hem de bilim insanları alternatif turizmin kapsamı ve 

türleri ile alakalı farklı yaklaĢımlar içerisinde bulunmaya baĢlamıĢlardır. Örneğin; Türkiye 

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü alternatif 

turizm türlerini; akarsu turizmi, av turizmi, dağcılık, golf turizmi, hava sporları, inanç 

turizmi, ipek yolu turizmi, kıĢ sporları turizmi, kongre turizmi, kuĢ gözlemciliği, mağara 

turizmi, sağlık-termal turizm, su altı dalıĢ turizmi, yat turizmi ve yayla turizmi olmak üzere 

toplam 15 farklı baĢlık altında sınıflandırmaktadır (yigm.kulturturizm.gov.tr). Alanyazında 

konu ile ilgili gerçekleĢtirilen farklı bir yaklaĢımda ise alternatif turizm türleri; yat turizmi, 
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inanç turizmi, doğaya yönelik turizm, golf turizmi, dağ-kıĢ turizmi, festival turizmi, 

tren/bisiklet/karavan turizmi ve termal turizm (ANTO, 1993 aktaran Çontu, 2006:14) 

olmak üzere 8 baĢlık altında sınıflandırılırken (Albayrak, 2013:49) alternatif turizm 

türlerini kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, kırsal turizm, rekreasyonel turizm, 

spor turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, gençlik turizmi ve üçüncü yaĢ turizmi 

olmak üzere 10 baĢlık altında sınıflandırmıĢtır. Alanyazındaki sınıflamalar ekseninde ve 

gerçekleĢtirilen yazın taraması neticesinde, bu çalıĢmada ise alternatif turizm türleri; 

Sportif Faaliyet Temelli Alternatif Turizm Türleri, Doğa ile ĠliĢkili Alternatif Turizm 

Türleri, Eğitim ve KiĢisel Tatmin Odaklı Alternatif Turizm Türleri ile Sağlık ve Kültürel 

Temelli Alternatif Turizm Türleri olmak üzere dört ana baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır. 

2.2.1.Sportif Faaliyet Temelli Alternatif Turizm Türleri 

Sportif faaliyet temelli alternatif turizm türleri genel olarak açık havalarda 

gerçekleĢtirilen ve fiziksel dayanıklılık ile iliĢkili turistik faaliyetleri kapsamaktadır. Genel 

olarak macera tutkunlarının ve gençlerin iĢtirak ettiği sportif faaliyet temelli alternatif 

turizm türlerini; akarsu sporları turizmi, av turizmi, sportif dağcılık turizmi, futbol turizmi, 

golf turizmi, hava sporları turizmi, kıĢ sporları turizmi, su altı dalıĢ turizmi, sportif mağara 

turizmi gibi baĢlık altında sınıflandırmak mümkündür. 

2.2.1.1. Akarsu Sporları Turizmi 

Doğal su kaynakları olan akarsularda rafting, kano, nehir kayağı ya da daha 

farklı ekipmanlarla gerçekleĢtirilen sportif faaliyetlere yönelik turistik hareketlere verilen 

isimdir. Rafting; akarsu içerisinde sağlam malzemeden yapılmıĢ 4-8 kiĢilik botlarla yapılan 

akarsu krosu Ģeklinde tanımlanabilir. Diğer yandan Kano, genellikle iki kiĢilik olarak 

dizayn edilmiĢ olan botlarda yapılan kros olarak karĢımıza çıkarken, nehir kayağı ise tek 



13 

 

kiĢinin kullandığı, oldukça küçük ve hafif, manevra yeteneği iyi olan akarsu aracı olarak 

bilinmektedir (Akova, 1995:394). Akarsu sporları genel olarak coğrafi Ģartlar izin verdikçe 

yılın tüm dönemlerinde gerçekleĢtirilen ve ağırlıklı olarak dayanıklılık ve performans 

isteyen aktivitelerdir. Dünya‟da Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya ve Ġskoçya gibi 

ülkeler akarsu sporlarına yönelik turistik talebin en yoğun olduğu destinasyonlardır. Yerel 

ölçekte Dalaman çayı, Dim çayı, Çoruh nehri ve Köprülü Kanyon gibi alanlar akarsu 

sporları için son derece tercih edilesi alternatiflerdir.  

2.2.1.2. Av Turizmi 

Avcılık tarihin ilk çağlarından bu yana insanoğlunun devam ettirdiği bir yaĢam 

tarzı ve günümüz dünyasında ise bir sportif etkinliktir. Alternatif turizmin sportif temelli 

uygulamalarından biri olan av turizmi; avcı niteliğine sahip kiĢilerin avlanma amaçlarını 

gerçekleĢtirmek üzere belirlenmiĢ kuralları takip ederek sürdürdükleri ve 

gerçekleĢtirdikleri etkinliklerdir. Avcılar, av turizmi faaliyetleri ile yaban hayvanlarının 

boynuz, diĢ, post benzeri hatıra değeri taĢıyan kısımlarına sahip olmakla birlikte, değiĢik 

kültürleri tanıma ve değiĢik yerleri görme olanağı elde etmektedirler (Ukav, 2012:4). 

Turistik açıdan değerlendirildiğinde, sportif olarak gerçekleĢtirilen av faaliyetlerinin av 

turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için Ģu özelliklerin yerine getirilmesi 

gerekmektedir (Bauer ve Herr, 2004:57): 

●Özel bir destinasyona seyahat etmek, 

●Turizm ile alakalı hizmet veren unsurlardan yararlanmak (Tur Rehberleri, 

Malzemeciler vs.) 

●Av hizmeti için para ödemek, 
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●Av turizmi için gidilen destinasyonda en az bir gece kalmak, 

●Eğlence ve rekreasyon özelliklerinin farkında olmak. 

Dünya‟da Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika kıtaları av turizmi konusunda son 

derece öne çıkan destinasyonlardır. Afrika kıtasında Zambiya, Tanzanya, Zimbabwe, 

Botswana, Namibya da turizmi için önemli ülkeler arasında sayılabilir (Bauer ve Herr, 

2004:57). Diğer yandan Amerika BirleĢik Devletleri, Kanada, Bulgaristan ve Rusya gibi 

ülkeler de dünya çapında av turizmi açısından bilinen destinasyonlardır. Türkiye‟de 

Antalya, Mersin, Adıyaman ve Konya gibi Ģehirlerde av turizmine yönelik sahalar 

mevcuttur ve ilgili kurumların gözetimi altında, belirlenen standartlar ölçeğinde av turizmi 

aktiviteleri gerçekleĢtirilmektedir. 

2.2.1.3. Sportif Dağcılık Turizmi 

Dağcılık ya da sportif dağcılık turizmi, farklı coğrafyalardaki dağlarda özel 

ekipmanlar kullanarak gerçekleĢtirilen alternatif turizm türüne verilen isimdir. Ancak 

günümüzde modern tırmanıĢlar hiking/trekking ve bouldering‟ten kayaklı dağcılığa ve 

geleneksel dağcılığa kadar çeĢitli aktiviteleri kapsayan geniĢ bir yelpazede incelenmektedir 

(Somuncu, 2004:6). Sportif dağcılık turizmi, ana hatlarıyla alpinizm ve sportif tırmanıĢlar 

olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılmaktadır (Kozak ve Bahçe, 2012:180): 

●Alpinizm: Ġçerisinde kaya, kar, buzul tırmanıĢ özelliklerini barındıran 

malzemeleri kullanarak dağcıların zirveye en kısa süre ulaĢabilmek amacıyla yarıĢtıkları 

bir spor olarak tanımlanabilir. Alpinizmin kendi içerisinde beĢ alt baĢlıkta 

sınıflandırılmaktadır. 
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a) Alpin Stil: Amacın doğrudan zirveye ulaĢmak olduğu ve zirveye ulaĢtıktan 

sonra en kısa sürede dönmenin amaçlandığı alpinizm aktivitesidir.  

b) Günlük YürüyüĢ (Hiking): Dağlık alanlarda sabahtan akĢama yapılan 

günübirlik yürüyüĢtür. Özellikle son yıllarda modern hayattan kaçmak ve alternatif sportif 

faaliyetlere katılmak isteyen bireylerce tercih edilmeye baĢlanan aktivitelerdir. 

c) Kamplı Etkinlik (Trekking): Dağlık alanlarda yürüyüĢlerin yanında ayrıca 

kamp yapma aktivitesinin de olduğu bir spordur. Zaman ölçütü olarsak Hiking‟ten daha 

uzun sürer ve daha kapsamlıdır. 

d) Expedition: Dağda uzun süreli olarak ve çeĢitli amaçlarla yapılan 

etkinliklerdir. Diğer sportif aktiviteler ile kıyaslandığında dayanıklılık unsurunun çok daha 

öne çıktığı aktivitelerdir. 

e) Ferrata: Kayalara sabitlenmiĢ metal merdivenleri kullanarak yapılan tırmanıĢ 

sporudur. Ferrata kelime orijini olarak demirden yol, demirlerle örülmüĢ yol anlamındadır 

ve özellikle Amerika ve Avrupa‟daki dağlarda oldukça yaygın bir Ģekilde gerçekleĢtirilen 

aktivitelerdir. 

●Sportif TırmanıĢ: Kaya üzerlerinde veya yapay duvarlarda yapılan tırmanıĢ 

olarak yapılan bir spordur. Sportif tırmanıĢlar genel olarak dört baĢlık altında 

sınıflandırılmaktadır. 

a) Bouldering: Kaya tırmanma tekniklerini kullanarak kaya üzerinde yapılan 

fiziksel aktivitelere verilen isimdir. Bouldering özellikle gençlerin ilgisini çekmekte ve her 

yıl binlerce insan sözü edilen aktivitelere katılmaktadır. 
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b) Kaya TırmanıĢı: Tırmanma ekipmanları ve malzemeleri kullanılarak bir ip 

vasıtasıyla yapılan tırmanıĢlardır. Kaya tırmanıĢı özellikleri bakımından en zorlayıcı 

aktivitelerden biri olarak kabul edilmektedir. 

c) Uzun Duvar TırmanıĢı: Kaya tırmanıĢına benzerlik göstermekle birlikte, 

sporcuların ya da yarıĢmacıların kaya tırmanıĢına oranla daha yüksek kayalara ya da 

duvarlara tırmanmasıdır. Fiziksel açıdan son derece zorlayıcı bir aktivitedir. 

d) Yapay Duvar TırmanıĢı: Kapalı ya da açık alanlarda çeĢitli malzemeler 

kullanılarak sabit ya da değiĢik boyutlarda inĢa edilen yapay duvarlara tırmanıĢı içeren bir 

spordur. Rekreatif özelliği sebebiyle hem spor hem de eğlence arayıĢındaki bireylerce 

gerçekleĢtirilir. 

2.2.1.4. Futbol Turizmi: 

Futbol turizmi, insanların futbol oynamak veya futbol karĢılaĢmalarını izlemek 

amacıyla turizm hareketlerine katılmalarından ortaya çıkan bir alternatif turizm türüdür 

(Hazar, 2007: 106). Uluslararası ölçekli büyük turnuvaları (Dünya Kupası, Avrupa Futbol 

ġampiyonası, Copa America, Gold Cup, Afrika Uluslar Kupası) izlemek amacıyla 

gerçekleĢtirilen seyahatler, futbol turistlerinin son yıllarda en fazla katılım sergiledikleri 

turistik etkinlikler arasında yer almaktadır. Diğer yandan büyük futbol kulüplerinin 

gerçekleĢtirdikleri kamp organizasyonları da futbol turizmi kapsamına dâhil edilebilecek 

organizasyonlardır. Ayrıca, futbol takımları dıĢında, takımlarla bağlantılı seyahat eden 

basın mensupları, malzemeciler ve diğer medya kuruluĢları da kamp alanlarını ziyaret 

ederek konaklama tesislerinin doluluk oranları artırmakta ve futbol turizmine katkı 

sağlamaktadırlar (Erdoğru ve Yazıcı, 2013:373). Futbol turizminin pratikte gerçekleĢtirilen 

en önemli uygulamalarından biri olan kamplar özelinde değerlendirildiğinde; kulüpler 
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yazları olabildiğince serin yerleri tercih ederlerken, kıĢ aylarında da olabildiğince ılıman 

bölgeleri sezon hazırlık kampları gerçekleĢtirmek amacıyla tercih etmektedirler (Ġçöz, 

2008:59).  Bu sebepten Avrupa futbolunda Avusturya, Ġsviçre ve Danimarka gibi ülkeler 

yaz hazırlık kampları açısından son derece popülerlerken Ġspanya, Türkiye ve BirleĢik 

Arap Emirlikleri kıĢ kampları açısından futbol turizminin en parlak destinasyonlarıdır. 

Yerel ölçekte değerlendirildiğinde ise Türkiye‟de yaz aylarında Bolu-Düzce-

Kızılcahamam kıĢ aylarında ise Antalya-KuĢadası gibi destinasyonlar futbol turizmi 

açısından önemli cazibe merkezleri arasında yer almaktadır.  

2.2.1.5. Golf Turizmi 

Golf, pek çok doğal ve yapay engelin bulunduğu ortalama 750.000 

metrekarelik bir sahada oynanan bir açık hava sporudur. Sahanın çeĢitli yerlerinde değiĢik 

puan değerlerinde delikler bulunur ve ana amaç “club” adı verilen metal ve tahta golf 

sopaları ile golf topuna vurmak sureti ile topu belirlenen deliklere en az vuruĢla sokmaktır 

(Çetin, 2008:4). Golf alanı seçiminde toprağın niteliği, yüksek standartlar, konaklama 

tesisleri, havaalanına yakınlık ve iklim koĢulları gibi kriterler etkili olmaktadır. Rekreasyon 

alanları ile birleĢtirilerek meydana getirilen golf alanları özellikle üçüncü yaĢ turizminin 

geliĢtirilmesi açısından son derece değerli bir alternatif olarak kabul edilmektedir (Kozak 

vd., 2009:24). Çünkü, özellikle maddi durumu yerinde ve yaĢ grubu olarak orta-üst yaĢ 

grubu tarafından tercih edilen golf oyunu ve bu perspektifte geliĢen golf turizmine katılım 

her geçen yıl artmakta, dünyanın her yanında uygun mevsim koĢulları ve profesyonel 

sponsorluklar sayesinde golf turnuvaları düzenlenmektedir. Daha da geniĢ ifade edilmesi 

gerekirse; spor turizminin bir türü ya da alternatif turizm unsuru olarak golf turizmi; aynı 

zamanda aktif bir spor tatili türü, tercih edilen uluslararası bir seyahat ürünü, lüks spor 

turizmi seçeneği, sosyal ve ekonomik etkileri olan bir rekreasyon etkinliği olarak kabul 
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edilmektedir (Kim, vd., 2008: 199). Dünya‟da Amerika BirleĢik Devletleri, Kanada, 

Ġngiltere ve Avustralya gibi ülkeler hem golf sahası sayıları hem de golf turizmi ile ilgili 

yatırımlar açısından lider ülkelerdir. Diğer yandan Akdeniz kıyısı ülkeleri olarak Fransa, 

Ġspanya ve Türkiye de özellikle son yirmi yıldır golf turizmi ile ilgili yatırımlara ağırlık 

vererek olarak golf turizminden pay almaya çalıĢmaktadırlar. Türkiye‟de özellikle Antalya, 

Ġstanbul ve Aydın illerinde var olan golf alanları yerli ve yabancı golf turistlerini 

destinasyonlara çekmektedir. 

2.2.1.6. Hava Sporları Turizmi 

Bireylerin hava sporlarına katılmak amacıyla gerçekleĢtirdikleri turizm 

hareketliğine hava sporları turizmi denir. Hava sporları, yamaç paraĢütü, yelken kanat, 

planör, paraĢüt ve balon gibi farklı araçlar kullanarak uçmaya dayalı olarak gerçekleĢtirilen 

sportif faaliyetlerdir. Katılımcılara heyecan vermesi, uçma duygusunun tatmin edilmesi ve 

adrenalin gibi sebeplerden dolayı her geçen yıl hava sporlarına yönelik ilgi ve bu sporlara 

yönelik turistik seyahatlerin sayısı artmaktadır (Kozak ve Bahçe, 2012:195). 

Hava sporları turizminde kullanılan unsurlardan balon, içine doldurulan sıvı 

propan gazının ısıtılması ile havalanan ve turistik aktivitelerde son yıllarda oldukça 

kullanımı yaygınlaĢan rekreatif bir araçtır. Yamaç paraĢütü ilk bakıĢta serbest atlama 

paraĢütüne benzeyen bir paraĢüt ile uçak yerine, yüksek bir tepeden koĢulmak sureti 

havalanarak gerçekleĢtirilen bir aktivitedir. Eğimli ve yüksek bir tepeye açık olarak serilen 

paraĢüt, pilotun koĢmaya baĢlamasıyla birlikte hava ile dolar ve pilotla birlikte havalanır. 

UçuĢların süresi kullanılan malzemenin performansı ve pilotun tecrübesine bağlı olarak 

kilometrelerce /saatlerce sürebilir. Tek kiĢi olabileceği gibi iki kiĢilik ( tandem ) kanatları 

da vardır. Yelken kanat motoru olmayan, rüzgâr ve diğer hava etkileri ile uçuĢ yapabilen 
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tek kiĢilik bir uçuĢ aracıdır. Havalanma, havada kalma ve havalanma yeri yamaç 

paraĢütüne benzer. Ancak uçuĢ için daha fazla eğitim süresine ihtiyaç vardır. Güvenlik için 

kiĢiye bağlı paraĢüt de bulunmaktadır. Planör ise kalkıĢı baĢka bir motorlu uçak tarafından 

çekilerek veya pist baĢında bulunan bir motora bağlı çelik halat yardımı ile hızlı bir Ģekilde 

çekilerek sağlanan motorsuz uçma aracıdır (yigm.kulturturizm.gov.tr). Dünya‟da Yeni 

Zelanda, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde hava sporları 

aktivitelerine her yıl binlerce kiĢi katılmaktadır. Türkiye‟de Muğla-Fethiye‟de yer alan 

Babadağ, Denizli, EskiĢehir, Ankara-GölbaĢı gibi destinasyonlarda farklı hava sporları 

aktiviteleri gerçekleĢtirilmektedir. Diğer yandan Kapadokya destinasyonunda ise balon 

turlarına katılım turistler açısından sıklıkla tercih edilen aktivitelerdendir. 

2.2.1.7. KıĢ Sporları Turizmi 

Genel bir tanımla kıĢ turizmi, genellikle belirli yükseklikte bulunan 

destinasyonlara yönelik gerçekleĢtirilen seyahatleri ve bu seyahatler kapsamında, 

konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme ve gezme-görme gibi aktivitelerden de 

yararlanmayı kapsayan ve yılın belirli dönemlerinde gerçekleĢtirilen faaliyet ve iliĢkiler 

bütünü (Ġlban ve KaĢlı, 2008: 321) olarak adlandırılırken; kıĢ sporları ise belirli araç ve 

gereçler kullanılarak, belirli kurallara uyularak, belirli özelliklere sahip karlı ve buzlu 

ortamlar üzerinde bireysel veya toplu olarak yapılan serbest ve yarıĢma amaçlı spor 

uygulamalarıdır (Albayrak, 2013:195). Bu bağlamda, kıĢ sporları turizmi, adı geçen 

destinasyonlarda kıĢ aylarında gerçekleĢtirilen sportif faaliyetleri ve kıĢ sporları ile ilgili 

büyük spor organizasyonlarını izlemek amacıyla düzenlenen seyahat organizasyonlarını 

tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.  
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KıĢ sporları turizmi açısından bilinen en büyük organizasyon kıĢ 

olimpiyatlarıdır. Bunun dıĢında; gerçekleĢtirilen kayak yarıĢmaları, snowboard yarıĢları 

gibi organizasyonlar da kıĢ sporları turizmi kapsamında turistik hareket yaratabilen 

unsurlardır. Dünyada Kanada, Amerika BirleĢik Devletleri, Rusya, Norveç, Ġsviçre gibi 

ülkeler kıĢ sporları ve kıĢ sporları turizminde söz sahibidirler. Yerel ölçekte ise Türkiye‟de 

Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Erciyes gibi merkezler hem kıĢ turizmi için hem de kıĢ 

sporları turizmi aktiviteleri için tercih edilen turistik destinasyonlardır. 

2.2.1.8. Su Altı DalıĢ Turizmi 

Su altı dalıĢ turizmi; su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür 

varlıklarını görmek, fotoğraflamak, filme almak ve sportif balık avlama amaçlı olarak 

gerçekleĢtirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalıĢlar ile kıyıda verilen konaklama ve 

ağırlama hizmetlerini içine alan bir turizm çeĢididir. Su altı dalıĢ turizminin geliĢimi 

üzerinde; kıyı ve su altı jeomorfolojisi, iklim, deniz flora ve faunası, su altı arkeolojisi, 

liman hizmetleri ve konaklama gibi fiziki ve beĢeri altyapının etkisi bulunmaktadır (YaĢar, 

2011:36). Artan bireysel gelir ve merak duyguları ile birlikte su altı dalıĢ turizmi tüm 

dünyada geliĢmektedir. Özellikle Avrupa‟da Malta, Ġspanya ve Fransa, Amerika kıtasında 

Karayipler ve Uzak Doğuda Tayland gibi destinasyonlar su altı dalıĢ turizmi açısından her 

geçen gün daha popüler hale gelmektedir. Yerel ölçekte ise Türkiye‟de BaĢta Antalya ili 

sınırları olmak üzere-Kemer (Paris Batığı), Kalkan, Manavgat (Amerikan SavaĢ Uçağı 

Batığı), KaĢ (Uluburun Batığı ve SavaĢ Uçakları Batıkları), Finike, Lara- Muğla, Balıkesir, 

Çanakkale gibi kıyı Ģeridindeki illerde su altı dalıĢ turizmine yönelik pek çok çekici unsur 

mevcuttur (Ġçöz, 2008:57). Su altı dalıĢ turizmi ile ilgili süreçler ve su altı dalıĢ 

aktivitelerinde kullanılan ekipmanlar oldukça pahalı olması sebebiyle ekonomik açıdan bu 
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turizm türü alternatif turizm faaliyetleri arasında en fazla gelir getirici etkinlikler arasında 

yer almaktadır. 

2.2.1.9. Sportif Mağara Turizmi 

Mağaralar sahip oldukları bilinmezlikler, ulaĢım zorlukları ve diğer pek çok 

unsur sebebiyle turistik ziyaretlere kolaylıkla açılamamaktadırlar. Dünyada da Türkiye‟de 

de mağaraların büyük çoğunluğu sportif/macera amaçlı ziyaretler için kullanılmakta ve 

genellikle konu ile ilgilenen özel ilgi gruplarına/profesyonellere yönelik aktivitelere sahne 

olmaktadır (Akdağ, 2013:184). Sportif mağara turizmi, geçmiĢte insanoğlunun yaĢam alanı 

olarak kullandığı mağaralara, ya da karstik bölgelerde eriyebilen kayaçlar sebebiyle 

kendiliğinden oluĢan doğal oyuklara yönelik gerçekleĢtirilen ziyaretler ve bu ziyaretler 

sırasındaki sportif aktivitelerden oluĢmaktadır. 

Sportif mağara turizmi, oluĢması uzun yıllar alan mağaraların hem 

keĢfedilmesine hem de sözü edilen mağaraların kayıt altına alınabilmesine imkân tanıdığı 

için özellikle üniversite kulüpleri, mağaracılık dernekleri ve gençler tarafından sıklıkla 

tercih edilen aktivitelerdir. Dünya‟da Fransa, Almanya, Gürcistan gibi ülkelerde sportif 

mağaracılık son derece popüler turistik aktiviteler arasında yer almaktadır. Türkiye‟de 

karstik coğrafi özellikleri sebebiyle Akdeniz bölgesinde ve özellikle Mersin, Antalya, 

Isparta gibi illerde sportif mağaracılık turizmine yönelik doğal mağaralar bolca yer 

almaktadır. 

2.2.2. Doğa ile ĠliĢkili Alternatif Turizm Türleri 

Doğa, insanoğlunun var olduğu günden bu yana bireyleri seyahate yönlendiren 

en önemli faktörlerden birisidir. Ġnsanoğlunun üretici toplum olmadan önceki 

dönemlerinde bireyler doğa da yiyecek aramak amacıyla seyahatler gerçekleĢtirmiĢler daha 
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sonraki dönemlerde ise doğal güzellikleri deneyimleme ve turistik amaçlarla insanlar 

doğada zaman geçirmeye baĢlamıĢlardır (Kozak ve Bahçe, 2012:169). Günümüzde de 

baĢta yayla turizmi, botanik turizmi, çiftlik turizmi, kuĢ gözlemciliği turizmi, mağara 

turizmi, Kamping/Glamping/Karavan turizmi ve macera turizmi olmak üzere doğa ile 

iliĢkili pek çok farklı alternatif turizm türleri mevcuttur. 

2.2.2.1. Yayla Turizmi 

Yayla sözcüğü, çevreye göre daha yüksekte olan yer anlamına gelmektedir. 

Fazla engebeli olmayıp düz ve otlaklarla kaplı, suyu bol olan yaylalar, hayvancılıkla 

geçimlerini sağlayan topluluklarca yılın belirli aylarında hayvanlara taze ot temini ve aynı 

zamanda hayvansal üretimler (süt, peynir, yağ gibi) yapmak amacıyla kullanılır. Bununla 

birlikte günümüz yaĢam tarzı; gergin iĢ yaĢamı, gezme-görme isteği, havaların belirli 

dönemlerde aĢırı sıcak oluĢu vb. gibi nedenlerden dolayı geleneksel yaylacılık, yerini 

turizm yaylacılığına yani yayla turizmine bırakmıĢtır (SubaĢı, 2004:5). Özellikle büyük 

Ģehirlerde yaĢayan bireylerin Ģehrin gürültüsü, kirlilik, yoğun iĢ temposu gibi faktörlerden 

kaçıp, doğal güzelliklere ve sessiz alanlara sahip kırsal bölgelerdeki yaylalara seyahat 

etmeleri ve yaylalardaki geçici olarak konaklamaları turistik açıdan son yıllarda artan bir 

trend olarak dikkat çekmektedir (Kozak, vd., 2009:26). 

Türkiye‟de 150‟ye yakın yayla bulunmaktadır. Bu yaylalar arasından; Antalya 

Ġbradı Yaylası, Artvin Yusufeli-Kaçkar Turizm Merkezi-Yaylalar Köyü, Artvin Kafkasör 

Turizm Merkezi (Kafkasör Yaylası), Bayburt Kop Dağı Turizm Merkezi-Kop Dağı 

Yaylası, Gaziantep Ġslahiye Hızır Yaylası (Huzur Yaylası), Giresun Kümbet Yaylası, 

Giresun BektaĢ Yaylası, GümüĢhane Zigana Turizm Merkezi-Zigana Yaylası, Manisa Spil 

Dağı, Ordu PerĢembe Yaylası, Ordu Keyfalan Yaylası, Ordu ÇambaĢı Yaylası, Rize 
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ÇamlıhemĢin-Ayder Turizm Merkezi-Ayder Yaylası, Rize Ġkizdere-Anzer 

(Ballıköy)Yaylası Turizm Merkezi, Sinop Guzfındık-Bozarmut Yaylaları, Sinop Türkeli 

Kurugöl Yaylası, Sinop Ayancık-Akgöl Yaylası, Trabzon Maçka-ġolma Yaylası, Trabzon 

Çaykara-Uzungöl Turizm Merkezi, Trabzon Tonya-Erikbeli Yaylaları turizm merkezleri 

olarak kullanılmakta ve her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadırlar (Baykan, 

2012:29). Özellikle kitle turizminin yarattığı tahribat ve tek tip tatil anlayıĢına alternatif 

olarak yayla turizmi, artan doğa bilinciyle paralel olarak daha sonraki yıllarda katılımcı 

sayısında artıĢ beklenen turistik aktiviteler arasındadır. 

2.2.2.2. Botanik Turizmi 

Dünya‟nın biyolojik çeĢitliliği ve insanların hayatları açısından bitkiler önem 

arz etmektedir. Ġnsanların hastalıklardan korunması, giyinme, ısınma, yiyecek ve ekonomi 

sağlama açısından da bitkiler önemli canlılar olarak kabul edilmektedir (Demircan,vd., 

2006:26). Botanik turizmi, doğal ortamda yetiĢen endemik bitkilerin incelenmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilen seyahatleri ve turistik amaçlı olarak dizayn edilmiĢ botanik bahçelerini ve 

özel alanları ziyaretleri kapsayan turistik faaliyetlere verilen isimdir (Kozak ve Bahçe, 

2012:178). Genel olarak bu turizme katılan bireylerin motivasyonu, belirli bir bölgedeki 

bitkileri görme, tanıma ve keĢfetme arzusudur (Albayrak, 2013:141). Botanik turizmi 

özellikle Avrupa kıtasında var olan korunmuĢ bahçelerde ve doğal hayattaki gözlemlerle 

gerçekleĢtirilen aktivitelerdir. Özellikle üçüncü yaĢ turizmi perspektifinde botanik 

turizminin önümüzdeki yıllarda geliĢmesi beklenmektedir. Türkiye de sahip olduğu pek 

çok endemik bitki varlığı sebebiyle botanik turizmi açısından önemli geliĢim sergileme 

olanaklarına sahip bir ülkedir. Özellikle Doğu Karadeniz yaylaları, Muğla-Fethiye‟de yer 

alan Kelebekler Kanyonu ve Ege bölgesi botanik turizmi açısından geliĢmeye açık 

potansiyel vaat eden turistik arz unsurlarıdır. 
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2.2.2.3. Çiftlik Turizmi 

Çiftlik turizmi insanların sürekli yaĢadıkları, çalıĢtıkları ve her zamanki sosyal 

temel ihtiyaçlarını karĢıladıkları yerlerin dıĢında, faaliyette olan bir çiftliğe gelerek 

günübirlik veya daha uzun süreli konaklamalarla bu çiftlikteki tarımsal faaliyetlere 

katılmalarıyla oluĢan bir turizm türüdür (Kılıç ve Kurnaz, 2010:45). Çiftlik turizmi; çıkıĢ 

noktası köy olan, seyahatin tarım ile iliĢkili olduğu bir turizm türünü ifade etmektedir. 

Çiftlik turizminin ana unsurlarını; yerel ürünleri satın almak için gerçekleĢtirilen çiftlik 

ziyaretleri, özel tarım arazilerinde düzenlenen faaliyetler ile ücret ödeyerek gerçekleĢtirilen 

avcılık ve balıkçılık gibi eğitim faaliyetleri oluĢturmaktadır (Petroman ve Petroman, 2010: 

368, aktaran Civelek, 2013:88). Tatil çiftliklerine yönelik gerçekleĢtirilen ziyaretlerle 

birlikte çiftlik turistleri vahĢi yaĢamı gözleme, avlanma, fotoğraflama,  kamp yapma, ata 

binme, bisiklet sürme, balık tutma, kano yapma gibi farklı faaliyetlerde bulunmakta ve 

doğal yaĢamı kendi ortamında olduğu gibi yaĢayabilmektedirler (Fennell ve Weaver, 

1997:470). 

Çiftlik turizmine katılım tüm dünyada son yıllarda ilgi çeken doğal dinlence ve 

rekreatif faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Türkiye‟de de özellikle farklı 

organizasyonlarca çiftlik turizmi ile ilgili giriĢimlerde bulunulmaktadır. Örneğin; kısaca 

TaTuTa olarak adlandırılan ve “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, 

Tecrübe Takası” olarak bilinen giriĢim, Türkiye‟de ekolojik tarımla geçinen çiftçi 

ailelerine mali, gönüllü iĢgücü veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teĢvik etmek 

ve sürdürülebilirliği sağlamak (tatuta.org) amacıyla yola çıkmıĢ ve çiftlik turizmi açısından 

son derece baĢarılı bir proje olarak her geçen yıl daha fazla kiĢinin çiftlik turizmine 

katılımına imkan sağlamaktadır. Türkiye çapında faaliyet gösteren iĢletmelerde çiftlik 
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turizmine katılan bireyler hem tatil, hem dinlence hem de tarımsal üretim 

gerçekleĢtirebilmektedirler. 

2.2.2.4. KuĢ Gözlemciliği Turizmi 

KuĢ gözlemciliği “kuĢları yaĢam alanlarında gözlemleme ve tanımlama 

faaliyeti” Ģeklinde tanımlanmaktadır (ġekercioğlu 2002: 282, aktaran Çakıcı ve Harman, 

2006:162). KuĢ gözlemciliği, doğayla baĢ baĢa kalınarak yapılması gereken bir etkinliktir. 

Özellikle, göçmen kuĢların, uzun göç uçuĢları esnasında konakladıkları ve üredikleri 

alanların ekolojik önemi nedeniyle çok fazla altyapı ve üstyapı gereksinimi olmaz. Çünkü 

bu bölgelerde diğer türlerde olduğu gibi bir yapılanma olursa, bu bazı kuĢ türlerinin 

milyonlarca yıllık doğal dengelerini bozabilecek bir unsurdur. KuĢ gözlemciliği kuĢları 

rahatsız etmeden belirli uzaklıklarda yapılması gereken etkinliklerdir (Kozak ve Bahçe, 

2012:185). Son yıllarda özellikle Ģehirlerde organize olan farklı özel ilgi grupları ve kuĢ 

gözlemciliği kulüpleri kuĢ gözlemciliği için pek çok farklı etkinlikler düzenlemekte, kuĢ 

gözlemcileri kuĢları izlemek ve kayıt altına alabilmek için hem ulusal hem de uluslararası 

pek çok seyahatler gerçekleĢtirmektedirler. Alternatif bir turizm türü olarak kuĢ 

gözlemciliği özellikle maddi durumu, eğitim seviyesi yüksek Ģehirli bireylerce 

gerçekleĢtirilmekte; kuĢ gözlemciliği ile ilgili yazılı ve görsel medya unsurlarının sayısı da 

her geçen gün artmaktadır. Türkiye‟de bulunan kuĢlara ait göç yollarının fazlalığı kuĢ 

gözlemciliği turizminin geliĢim potansiyeli açısından son derece değerlidir. 

2.2.2.5. Mağara Turizmi 

Sportif mağaracılık dıĢında alternatif turizm türleri arasında 

değerlendirilebilecek farklı bir yaklaĢım da gezme, görme ve merak unsurlarını gideren 

mağara turizmidir. Mağaralar çok uzun yıllarda oluĢmuĢ kendi doğal yaĢam döngüleri olan 
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son derece hassas oluĢumlardır. Bu sebeplerden dolayı mağaraların turistik amaçlı olarak 

ziyaretçilere açılması için belli kriterleri taĢımaları gerekmektedir. Ülkemizde Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü mağaraların turizme açılması ile 

ilgili standartları belirlemektedir ve günümüzde bir mağaranın turistik olarak ziyarete 

açılması için gereken baĢlıca kriterler Ģunlardır (Akdağ, 2013:183): 

●Mağaranın turizm açısından önem arz eden ve turizme hizmet veren yerleĢim 

merkezlerine yakın olması, 

●Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluĢum özelliklerinin farklı ve ilgi çekici bir 

takım unsurları taĢıması. Diğer yandan, doğal etkenlerle oluĢan mağaraların yanı sıra 

insanların barınak, sığınak, ibadet yeri ve depolama gibi amaçlar için kazdıkları veya 

oydukları yapay mağaralar da bulunmaktadır. Bu özellikteki mağaraların arkeolojik ve 

kültürel değer taĢıması, 

●Mağaraya ulaĢımın kolay ve rahat olması, 

●Mağara giriĢi ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye uygun düzenleme 

yapılmasına elveriĢli olması (yigm.kulturturizm.gov.tr). Söz konusu kriterlere sahip 

mağaralar ile ilgili yasal prosedürler ise Ģöyledir: 

Turizme açılacak mağaraların, öncelikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu‟nca kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerekir. Tescil aĢamasından sonra Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, mağaraların kiralama iĢlemlerini yapan Maliye Bakanlığı‟na konu ile 

ilgili görüĢ bildirir. Ġki bakanlık arasında sağlanan koordinasyondan sonra ise uygun 

görülen mağaralar turizme açılmaktadır (Kozak, vd.2009:22). Turizme açılan mağaralar 

hem güvenlikli hem de turistik açıdan belirli altyapıya sahip yerlerdir. Sportif 

mağaracılıktan farklı olarak mağara turizmine her yaĢ grubundan bireyler 
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katılabilmektedir. Antalya‟da bulunan DamlataĢ Mağarası, Dim Mağarası, Burdur‟da 

bulunan Ġnsuyu Mağarası ve Mersin‟de bulunan Cennet Obruğu gibi mağaralar turistik 

açıdan en fazla ziyaret edilen ve tanıtımı yapılan mağaralardır. 

2.2.2.6. Kamping-Glamping-Karavan Turizmi 

Alternatif turizm kapsamında son yıllarda dünya çapında katılımcı sayısı artan 

önemli turistik faaliyetlerden birisi kamp turizmidir. Otelde konaklamaya göre daha ucuz 

olan kamp yapma dıĢarıdan yiyecek, içecek ve değiĢik faaliyetler için gerekli malzemelerin 

getirilebildiği bir tatil türüdür (Brooker ve Joppe, 2013:1). Genel olarak kitle turizmi 

faaliyetleri ile kıyaslandığında daha ekonomik olarak kabul edilen kamp turizminin en 

temel çekicilik faktörlerinden biri ise bireylerin doğayla iç içe tatil yapabildikleri ve sosyal 

anlamda etkileĢim içinde oldukları faaliyetler olmasıdır. Alanyazında kamp turizminin 

sınıflandırılması ile ilgili farklı yaklaĢımlar olsa da konu ile ilgili kabul edilen 

sınıflamalardan birisi Tablo 1‟de gösterilmektedir (Surdu, 2014:13): 

Tablo 1. Uluslararası Kabul GörmüĢ Kamp Tipi Sınıflamaları 

Kamp Tipleri Tanımlama 

Adventure Camping (Macera Kampçılığı) 

YarıĢmalar (macera yarıĢları, bisiklet yarıĢları 

vb.) ve temel kamp ekipmanlarının 

kullanımıyla basit olarak gerçekleĢtirilen 

kampçılık faaliyetidir. 

Glamping 

Lüks kampçılık olarak değerlendirilebilecek 

bu faaliyete yönelik ilgi gittikçe artmaktadır. 

Rezervasyon yapılarak ekstra hizmetlerin 

alınabildiği ve doğada yapılan faaliyettir. 

Historical Camping (Tarihsel Kampçılık) 

Ġnsanların geçmiĢte özel bir zamana ait araç-

gereçler ve o zamanda uygulanan yöntemleri 

kullanması sonucu ortaya çıkan kamp 

faaliyetleridir. 

Winter Camping (KıĢ Kampçılığı) 
KıĢ boyunca yapılan kamp faaliyetlerine 

verilen isimdir.  

Work Camping (ĠĢ Kampçılığı) 

ĠĢ kampçıları kendi rekreasyonel araçlarıyla 

belirli (iĢ, gösteri, eğlence vb.) aktiviteler 

yapmaktadırlar. Bunun karĢılığında kamp 

alanlarına herhangi bir ücret ödememekte ve 

ayrıca ücret alabilmektedirler. 
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Günümüzde değiĢen turistik taleplerle birlikte kamp turizmi de değiĢmiĢ ve 

farklı kamp çeĢitleri turistlere sunulmaya baĢlamıĢtır. Macera kampçılığı, iĢ kampçılığı ya 

da kıĢ kampçılığı gibi türleri olan kamp turizminde bilinen en yeni trendlerden birisi de 

Glampingtir. Glamping, „göz alıcı, büyüleyici (glamorous)‟ ve „kamp yapma (camping)‟ 

sözcüklerinin birleĢimi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır (Brooker ve Joppe 2013:4; 

Birdir,vd., 2015:171). Glamping faaliyetlerinde amaç bireylerin lüks tutkularını 

karĢılamalarının yanı sıra doğa içerisinde kamp yapabilme imkânlarına sahip olmalarıdır. 

En basit ifade ile Glamping lüks kamp turizmi aktivitelerine verilen isimdir. Kamp turizmi 

ile örtüĢen bir diğer turistik aktivite ise karavan turizmidir. Karavan turizmi; insanların, 

ulaĢım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözerek, 

değiĢik ülkeleri tanımak amacıyla karavanlarıyla yaptıkları ziyaretleri kapsayan turistik 

hareketlere verilen isimdir (AktaĢ, 2002:11 aktaran, Ulusan, 2009:41). Karavancılık, 

Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‟da sıklıkla baĢvurulan seyahat tercihi ve turistik 

aktiviteler arasında yer almaktadır. Günümüzde Türkiye‟de de faaliyet gösteren karavan 

parklar sayesinde hem yurt içinden hem de yurt dıĢından pek çok turist karavan turizmi 

aktivitelerini sağlanan baĢarılı altyapı olanakları ile oldukça tatminkâr bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmektedir. 

2.2.2.7. Macera Turizmi 

Macera turizmi kavramı diğer alternatif turizm türleriyle hem çok iç içe hem de 

çok ayrı bir olgudur. Öz itibariyle macera turizmi; temel çekiciliği, gerçekleĢtirilen doğal 

bölgenin özelliklerine odaklanan, genelde dıĢ mekân aktivitesi olarak düzenlenen ve 

ağırlıklı olarak özel donanımlara ihtiyaç duyulan, katılımcılarına heyecan ve adrenalin 

yaĢatan rehberli ticari turlardır (Buckley, 2007:1428;Kozak ve Bahçe, 2012:259). Farklı bir 

tanımlaya göre ise macera turizmi; bireylerin gerçekleĢtirilen deneyimlerde baĢarı 
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kazanmak için harcadıkları fiziksel mücadele sebebiyle, turistlerin yüksek derecede 

uyarılmasını sağlama yeteneğine sahip fiziksel aktivitelere dayalı bir turizm türüdür 

(Muller ve Cleaver, 2000:156). 

Macera turizminin kapsamı ile ilgili farklı yaklaĢımlar ve farklı ifadeler mevcut 

olsa da günümüzde macera turizmi aktivitelerini ip iniĢi, akrobatik uçuĢ, balon turu, yer altı 

akarsu raftingi, bungee jumping, kayak krosu, Alp disiplini kayak, ekspedisyon, heliskiing 

ve heliboarding (Helikopterle dağın zirvesine bırakılarak yapılan kayaklı veya 

snowboardlu iniĢ), günübirlik yürüyüĢ, at binme, buz tırmanıĢı, jet bot, kiteboard, dağ 

bisikleti, dağcılık, off-road araç kullanımı, yamaç paraĢütü, ATV araç kullanımı, kaya 

tırmanıĢı, rüzgar sörfü, deniz kayağı, gökyüzü dalıĢı ve paraĢütçülük, dalga sörfü, balina 

gözlemciliği, akarsu kanosu ve kayağı, akarsu raftingi, vahĢi yaĢam gözlemi ve zorbing 

gibi baĢlıklar altında sınıflandırmak mümkündür (Buckley, 2010:11; Çetinkaya, 2014:83). 

Macera turizmi özellikle adrenalin bağımlıları ve genç bireyler arasında oldukça 

yaygınlaĢmakta olan bir turistik alternatiftir. Dünya‟da Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

Rocky Dağları, Brezilya‟da Amazon Nehri, Avrupa‟da Alp Dağları ve Avustralya‟da 

çöllerde macera turizmi aktiviteleri sıklıkla gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‟de özellikle 

Antalya, Artvin, Muğla, Bursa ve Bolu gibi destinasyonlarda farklı macera turizmi 

aktivitelerine olanak sağlanmaktadır. 

2.2.3. Eğitim ve KiĢisel Tatmin Odaklı Alternatif Turizm Türleri 

Alternatif turizm ile alakalı gerçekleĢtirilen temel sınıflamalarda üçüncü baĢlık, 

bireylerin kendi mutlulukları, içsel tatminleri ve entelektüel geliĢimlerine yönelik 

gerçekleĢtirdikleri turizm türlerini kapsamaktadır. Söz konusu baĢlık altında gençlik 
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turizmi, eğitim turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi ve alıĢveriĢ turizmi gibi turizm 

türlerini sınıflandırmak mümkündür. 

2.2.3.1. Gençlik Turizmi 

Son yıllarda artan eğitim fırsatları ve bireylerin kendi geliĢimlerine verdikleri 

önem sebebiyle talep yönü büyüyen alternatif turizm türlerinden birisi gençlik turizmidir. 

Gençlik turizminin tanımını yapabilmek için öncelikle “genç” ve “gençlik” kavramlarını 

incelemek gereklidir. BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü “genç” tanımını, para 

kazanma sürecine baĢlama yaĢı ile eğitim sürecinin tamamlanma yaĢı esas alarak 15-24 

olarak belirlemiĢtir. “Gençlik” ise, turizm açısından ele alındığında, seyahatine plansız 

olarak çıkan ve ziyaret ettiği toplum ile iliĢkiye giren ziyaretçi türü olarak 

tanımlanmaktadır (Toros, 1992: 35). Konu ile ilgili yaklaĢımlardan birinde Oral (1992) 

gençlik turizmini “15-25 yaĢ aralığında bulunan gençlerin, kamu ve özel organizasyonların 

sağladığı destek ve teĢviklerden yararlanarak bireysel veya grup halinde ülke içinde veya 

dıĢında kültür ve dinlenme motifleri ile yaptıkları seyahat ve konaklamalardan oluĢan 

ekonomik, kültürel ve sosyal bir olay” olarak tanımlanmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 

2002:9).  

Gençlik turizmi, özellikle bireylerin eğitim seviyelerinin artması ve yalnız 

seyahat edebilme olgusunun geliĢmesiyle birlikte uluslararası seyahat sayısındaki artıĢın 

üzerinde bir geliĢim göstermektedir. Bu geliĢimi, gençlerin çok sık seyahat etmeleri ve 

öğrenci değiĢim ile dil programlarına yönelik ilginin artması olumlu yönde etkilemektedir. 

Aynı zamanda az gelirli bir kitle tarafından gerçekleĢtirilen bir seyahat türü olarak 

algılanan gençlik turizmi, birçok ülkede turizm stratejisi içine dâhil edilmemekte hala 

gençlerin turizme katılımlarının ekonomik ve sosyal boyutları tam olarak 
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anlaĢılamamaktadır (Yücel, 2007: 5). Özellikle turizm planlamacılarının ve sektör 

profesyonellerinin gençlik turizminin vaat ettiği potansiyeli görmeleri ve gençlik turizmine 

yönelik yatırımları desteklemeleri son derece ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle 

sınırların kalktığı kıta Avrupa‟sında ve geliĢmiĢ batı ülkelerinde gençlik turizmi her geçen 

yıl katılımcı sayısı artan turistik aktiviteler arasında kabul edilmektedir. 

2.2.3.2. Eğitim Turizmi 

Eğitim turizmi, alternatif turizm türleri açısından bireylerin entelektüel 

düzeylerine olan katkısı sebebiyle son yıllarda özellikle kiĢisel geliĢim peĢinde koĢan 

bireyler ve gençler arasında yayılmakta olan bir turistik etkinlik türüdür. Eğitim turizmi, 

temel amacı belli bir bölgede doğrudan herhangi bir öğrenme deneyimine katılma amacı 

olan bir grubun o bölgeye seyahatlerini kapsayan programdır (Bodger, 1998:29, aktaran 

Kozak ve Bahçe, 2012:212). Eğitim turizmi özü itibariyle yeni bir kavram değildir. 

Temelleri çok eskiye dayanan bir gelenektir. Özellikle Orta Çağ Avrupa‟sından sonra 

geçmiĢte aristokrat genç erkeklerin eğitimi için düzenlenen “Grand Tour” eğitim amaçlı 

turların baĢlangıcı ve en güzel örneği olarak verilebilir. Sözü edilen dönemde Avrupa‟nın 

zengin genç erkekleri eğitim amacıyla tüm Avrupa‟yı dolaĢmakta ve sonrasında ülkelerine 

dönerek yaĢadıkları deneyimler ve öğrendiklerini toplumla paylaĢmaktaydılar. Zaman 

içerisinde oldukça dar burjuva sınıflarına özgü bir alternatif turistik hareket olmaktan çıkan 

eğitim turizmi, yaĢadığımız yüzyılda tüm dünyada gençlerin ve kendisini geliĢtirmek 

isteyen bireylerin katıldıkları alternatifler haline gelmiĢtir. Eğitim turizmine katılan 

bireyler farklı ülkeleri ziyaret ederek, ülkelerin kültürlerinden, sanatlarından, dilinden 

etkilenir. Bu kiĢiler tatili, “zihinsel anlamda dinlenme değil, birĢeyler öğrenme açısından 

bir Ģans” olarak görürler (Gibson, 1998:6). Özellikle kitle turizmine katılan ve sadece 

tüketim odaklı davranan turistler ile kıyaslandığında eğitim turizmi ve eğitim turistleri hem 
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çok daha maddi konularda harcama yapmaya hevesli hem de eğitim seviyesi olarak 

oldukça yüksek kiĢilerdir. Bir niĢ turizm aktivitesi olarak kabul edilse de eğitim turizmine 

katılan bireylerin sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Dünya‟da 

Amerika BirleĢik Devletleri, Ġngiltere, Ġskoçya ve Almanya gibi ülkeler eğitim turizmine 

yönelik talebin yöneldiği baĢlıca destinasyonlardır. 

2.2.3.3. Kongre Turizmi 

Günümüz iĢ ve yaĢam koĢulları içerisinde, iĢ dünyası yetkilileri ve 

profesyoneller, kendi engellerini aĢmak ve profesyonel etkinliklerine daha iyi koĢullar 

sağlayabilmek amacıyla bir araya gelmenin önemini erkenden fark etmiĢlerdir. Bu 

bağlamda kongre ve fuar gibi etkinlikler, insanların sosyal kaynaĢmasından, bilgi 

paylaĢımına, yeni teknolojilerle tanıĢmasından, hedef pazarlarla karĢılaĢmasına kadar 

birçok olanağı barındırdığından profesyonellerin ilgi ile takip ettikleri etkinlikler arasında 

kendine yer bulmaya baĢlamıĢtır (Arber, 2008:10). Kongre turizmi,  kiĢilerin daimi 

konakladıkları veya çalıĢtıkları yerler dıĢında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya 

mesleki kollarda, belirli bir konuda bilgi alıĢveriĢi yapmak amacıyla bir araya 

gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve iliĢkilerinin tümüdür (Aymankuy, 

2003:6). 

Kongre turizminin geliĢmeye baĢlaması II. Dünya SavaĢı'ndan sonra olmuĢtur. 

Bu savaĢtan sonra, özellikle turizmin ulaĢım aracı olan uçaklar bu alanda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bilimsel, kültürel ve sosyal geliĢmeler ile kaynakların ekonomik amaçlı 

kullanılması kongreleri ve kongre turizmine yönelik talebi artırmıĢtır. (Tavmergen ve 

Aksakal, 2004:18). Günümüzde, kongre, kolokyum, asamble, konferans, ürün tanıtım 

toplantıları gibi birbiriyle benzer niteliklerdeki pek çok organizasyon kongre ve toplantı 
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yönetimi baĢlığı altında sınıflandırılabilmektedir. Ancak özü itibariyle kongre turizmi 

belirli konularda ortak çalıĢma alanları olan bireylerin belirli dönemlerde önceden 

belirlenmiĢ destinasyonlarda mesleki bilgi alıĢveriĢi için bir araya gelmeleri neticesinde 

ortaya çıkan organizasyonlardır. Özellikle kiĢisel gelirin ve bireylerdeki eğitim seviyesinin 

artması kongre turizmini de yakından etkilemekte ve her geçen yıl dünya çapında kongre 

turizmine katılan kiĢi sayısı artmaktadır. Alternatif bir turistik faaliyet olarak kongre 

turizmi bundan sonraki süreçte de geliĢim sergileme potansiyeli yüksek etkinlikler dizesi 

içerisinde yer almaktadır.  

Dünya çapında Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya, Ġngiltere, Ġskoçya gibi 

ülkeler kongre turizmi açısından son derece geliĢmiĢ ve kongre turizmi turistlerinin 

beklentilerini karĢılayabilecek donanıma sahip destinasyonlardır. Diğer yandan Türkiye‟de 

Ġstanbul ve Antalya Ģehirleri kongre turizmi açısından uluslar arası ölçekte kabul gören ve 

tanınan destinasyonlardır. 

2.2.3.4. Ġnanç Turizmi 

Bireylerin mensup oldukları dinlerce kutsal olarak kabul edilen 

destinasyonların dini motivasyonlarla ziyaret edilmesi ve bu amaçla gerçekleĢtirilen 

seyahatler inanç turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu perspektifte, dinsel yönden 

önemli bulunan camiler, kiliseler, sanat tarihi açısından önemli olan anıtlar, müzeler, evler, 

mimari özellikleri nedeniyle türünün ilk veya ilginç örneği olan yapılar ve tarihi eserler 

inanç turizmi ile ilgili seyahatlerde sıklıkla ziyaret edilen yerlerdir (Çontu, 2006: 16). 

Diğer yandan her din açısından farklı Ģehirler ya da dini mekânlar da ziyaret edilmesi Ģart 

koĢulan yerler olarak bilinmektedir. Örneğin; Brahmanlık‟ta Benares, Ġslam dininde 

Mekke ve Medine, Hristiyanlık inancında Kudüs, Roma ve Efes, Musevilik‟te Kudüs 
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kutsal Ģehir ve mekanlar olarak bilinir. Birçok kutsal sayılan günlerde, bu yerler o dine 

inanan bireyler tarafından ziyaret edilmektedir (Sargın, 2006:3). 

Tarihsel süreç açısından bakıldığında, ilk inanç turizmi hareketliliğinin hacılık 

ziyaretleriyle baĢladığı ve inanç turizmi aktivitelerinin ilk insandan itibaren süregeldiği 

bilinmektedir. Semavi dinler öncesi pagan inanıĢlarında dahi inanç turizmi aktivitelerinin 

var olduğu bilinmektedir. 

 Din olgusu ve dini inanıĢ içerisinde kutsal yerler, bir toplumun dini hayatının 

merkezi olan, insan hayatına yön veren ve anlam kazandıran yerlerdir. Hangi dine mensup 

olursa olsun veya kiĢinin dini inancı nasıl olursa olsun insanın yaradılıĢı gereği tarih 

boyunca her zaman kutsal yerlere ihtiyaç duyulmuĢtur. Ġnsanlar aidiyet duygularını dini 

anlamı yüksek yerlerde herhangi bir yerde olduğundan daha yoğun hissetmektedirler. 

Çünkü kutsal yerler ilahi alemle dünyevi alemin kesiĢtiği, tanrı ile insanın bir nevi 

buluĢtuğu ve kiĢinin kendisini huzurda hissettiği yerlerdir (ErbaĢ, 2002: 98). Bu sebepten 

bireylerin inançlarını çok daha samimi ve gerçek duygularla yaĢadıkları inanç turizmi 

destinasyonları insanlar açısından olmazsa olmaz ziyaret merkezleridir. 

Ġnanç turizmi aktiviteleri adından da anlaĢılacağı üzere, insanların inançlarını 

sergileme amacıyla kutsal olarak nitelendirdikleri yerleri ziyaret etmeleriyle baĢlamıĢtır. 

Dinler, inanç turizminde çok önemli yönlendirici bir özelliğe sahiptir. Dinlerin ortaya 

çıkıĢından itibaren dinsel otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal yerlerin ziyareti kiĢisel 

tercihlerin ötesine geçmiĢtir. Bunun sonucu olarak kutsal yerler sayısız kiĢiye ev sahipliği 

yapmıĢ ve kitlesel bir hareket olarak kendini göstermiĢtir. Günümüzde ise bu hareketler 

yeni biçim ve anlayıĢlarla alternatif turizm açısından son derece değerli etkinlikler arasında 

yer almaktadır (Dikici ve Sağır, 2012: 37). Bireylerin dini inançları ile gerçekleĢtirdikleri 
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seyahatlerde onları motive eden unsurlar ve inanç turizminin kapsamı ise Ģu baĢlıklar 

altında sınıflandırılabilir (Yılmaz, 2000:58 aktaran Albayrak, 2013:234): 

●Dini gereklerden biri olarak hac görevini yerine getirme, 

●Bir adağı yerine getirme, Ģükranlarını sunma, günahlardan arınma ve 

dileklerini bildirme, 

●Sosyal ve manevi yönden üstün bir konuma ulaĢma, 

●Belirli dini olayları kutlama ve anma, 

●Aynı dinden olanlarla iliĢki ve bağlantı kurma, 

●Hakikati yayma, 

● Konferanslar ve dini toplantılar düzenleme. 

Dünya genelinde inanç turizmine yönelik katılımlarda son yıllarda önemli 

artıĢların meydana geldiğini söylemek mümkündür. Günümüzde turizm trendinde yaĢanan 

değiĢimler; turistlerin dinlenmek ve tatil geçirmek dıĢında; eğitim ve bilgi seviyesini 

artırmak, dünya görüĢünü geliĢtirmek, yeni yerler keĢfetmek ve gidilen yerlerin tarihi, 

yaĢam biçimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak, dini gerekleri yerine getirmek, dini 

alanları ziyaret ederek manevi huzur aramak gibi motivasyonlara bağlı olarak 

güdülendiklerini göstermektedir (Okuyucu ve Somuncu, 2013:629). Artan turistik bilinç ve 

bireylerin inançlarına olan ilgileri inanç turizmine yönelik turistik talebin bundan sonraki 

süreçte de artarak geliĢeceğini göstermektedir. 
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2.2.3.5. AlıĢveriĢ Turizmi 

Turistik dinlence ve tatil ile ilgili yaklaĢımlarda pek çok farklı alternatif 

arasında son yıllarda özellikle bireylerin harcanabilir gelirlerindeki artıĢla doğru orantılı 

olarak geliĢen alternatif turistik faaliyetlerden birisi de alıĢveriĢ turizmidir. Bireylerin 

turistik hareketlerindeki ana motivasyon faktörlerinin belirli destinasyonlarda var olan 

çekici harcama faktörleri olduğu ve kiĢilerde turistik harcama dürtüsünü harekete geçiren 

olguların hepsini alıĢveriĢ turizmi aktiviteleri olarak nitelendirmek mümkündür (Timothy, 

2005:11). AlıĢveriĢ turizmi aktiviteleri özellikle kadınlar tarafından tercih edilen 

unsurlardır. Özellikle belirli destinasyonlarda düzenlenen ve tanıtımları yıl içerisinde çok 

önceden ilan edilerek gerçekleĢtirilen moda haftaları ya da alıĢveriĢ festivalleri konu ile 

ilgili bireylerin harcama dürtülerini harekete geçiren önemli motivatörlerdir. 

Günümüzde pek çok tüketici bu alıĢveriĢ festivallerine katılmak, alıĢveriĢ 

organizasyonlarına dahil olmak ve alıĢveriĢ turizminde bulunabilmek için ulusal-

uluslararası yolculuklar gerçekleĢtirmektedir. Dünya genelinde Paris, New York, Londra, 

Roma gibi Ģehirler alıĢveriĢ turizmi açısından bilinen ve tercih edilen destinasyonlardır. 

Türkiye‟de ise Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi Ģehirler alıĢveriĢ turizmi açısından öne çıkan 

kentlerdir. 

2.2.4. Sağlık ve Kültürel Temelli Alternatif Turizm Türleri 

Alternatif turizm ile alakalı gerçekleĢtirilen temel sınıflamalarda dördüncü ve 

son baĢlık, bireylerin sağlık ve kültürel arayıĢlar neticesinde gerçekleĢtirdikleri turistik 

faaliyetleri kapsamaktadır. Söz konusu baĢlık altında kültür turizmi, ipek yolu turizmi, 

diaspora turizmi, dark turizm, etkinlik turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi ve Ģarap 

turizmi gibi alternatif turizm türlerini sınıflandırmak mümkündür. 
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2.2.4.1. Kültür Turizmi 

Alternatif turizm türleri arasında kapsamı ve içeriği ile ilgili farklı 

yaklaĢımların en yoğun olarak sergilendiği turistik hareketlerin baĢında kültür turizmi 

gelmektedir. Kültür turizmi, özellikle tarihi Ģehirlerdeki müzeler ve tiyatrolar gibi kültürel 

varlıkların bulunduğu kentsel alanlardaki turistik faaliyetleri içermektedir. Ayrıca kültür 

turizmi açık hava festivalleri, heykellerle düzenlenmiĢ parklar ve peyzaj alanları gibi kırsal 

alanları da kapsamaktadır (Abacılar, 2008:14). Farklı bir yaklaĢımda Dünya Turizm 

Örgütü‟nün tanımına göre kültür turizmi; insanların kültürel motivasyon sağlamak 

amacıyla yaptıkları iĢ seyahatleri, sahne sanatları ve kültür turları, festivaller ve diğer 

kültürel olaylara katılımları, sit alanlarına ve anıtlara yönelik ziyaretleri ile dini seyahatleri 

kapsayan hareketlerdir (Pedersen, 2002: 23).  

Kitle turizmine alternatif arayan politika oluĢturucuları ve sektör 

profesyonelleri kültürün turizme kazandırılmasının önemini son dönemlerde çok daha fazla 

anlamakta ve kültür turizmine ülkelerin yaklaĢımı oldukça ciddi boyutlara ulaĢmaktadır 

(Öter ve Özdoğan, 2005:127). Çünkü, kültür turizmi uzun vadede alternatif turizm 

hareketleri içerisindeki payını her geçen yıl artıracak ve sergileyeceği geliĢim trendi uzun 

dönemde de devam edecektir. Dünya Turizm Örgütü verileri ve tahminlerine göre 2020 

yılına gelindiğinde, kültür turizmi Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgelerinde önemli 

sayılabilecek bir oranda artıĢ gösterecektir. Ayrıca Dünya Turizm Örgütü, günümüzde 

gerçekleĢtirilen seyahatlerin %37‟sinin kültür turizmi kapsamında gerçekleĢtirilen 

seyahatler olduğunu ve kültür turizmine olan talebin her geçen yıl minimum %5 oranında 

artacağını da öngörmektedir (Mckercher ve Cros, 2002:135).  
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Kültür turizmine olan talep son yıllarda artarak devam etmektedir. Bunun en 

önemli nedenleri ise; güneĢ-deniz-kum pazarına yönelik tatil turizminin doyuma ulaĢmıĢ 

olması, çevre ve çevre dengesi hakkında yapılan tartıĢmalar ve bireylerin tarihi değerler 

konusunda bilinçlenmeye baĢlaması ile insanların kitlesel turizm yaklaĢımından sıyrılarak 

maddi manevi daha doyurucu tatil alternatifleri içerisinde yer almak istemeleridir (Emekli, 

2005:101). Kültür turizminin geliĢmesi destinasyonlara hem ulusal hem de uluslararası 

ölçekte turistik talep konusunda avantajlar sağlayacak önemli bir alternatiftir. Dünya‟da 

Ġtalya, Ġspanya Ġngiltere gibi ülkeler kültür turizmi açısından son derece değerli kabul 

edilen destinasyonlardır. Türkiye‟de baĢta Ġstanbul olmak üzere Kapadokya bölgesi, 

EskiĢehir, Bursa ve Edirne gibi iller kültür turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlardır. 

2.2.4.2. Ġpek Yolu Turizmi 

Ġpek Yolu; tarihte Çin‟den baĢlayarak Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı 

Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan ve eski dünya kıtaları arasında kara ticaretini 

sağlayan yoldur. Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir 

köprü iĢlevi gören Anadolu, tarih boyunca Ġpek Yolunun en önemli kavĢak noktalarından 

biri olmuĢtur.  Türkiye özelinde değerlendirildiğinde Çin‟den baĢlayıp Orta Asya‟da birden 

fazla güzergahı izleyerek ve Anadolu‟yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa‟ya uzanan Ġpek 

Yolu ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz‟de Trabzon ve Sinop, Akdeniz‟de 

Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile de Avrupa‟ya 

ulaĢmıĢtır. Anadolu‟da Ġpek Yolu;  

Kuzeyde: Trabzon, GümüĢhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, 

Adapazarı, Ġzmit, Ġstanbul, Edirne. 
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Güneyde: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, KahramanmaraĢ, Kayseri,  

NevĢehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli, Antalya gibi illeri izleyerek batıya 

ulaĢmaktadır. Ayrıca, ticari hayatta Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, 

Ġznik, Ġzmit, Ġstanbul güzergâhının da ticaret amacıyla kullanıldığı bilinmektedir 

(yigm.kulturturizm.gov.tr).  

Tarihi Ġpek Yolu‟nun sahip olduğu önem ve ticari hayattaki etkisi, günümüzde 

de sözü edilen güzergâhlarda ticareti ve turizmi özendiren farklı projelerin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Ġpek Yolu turizmi, tarihe mal olmuĢ önemli bir kavramı tekrar 

gündeme getirmiĢ ve tarihi bir değeri canlandırmıĢtır. Eğer tam olarak hayata 

geçirilebilirse, günümüzün ekonomik koĢullarında hem Orta Asya ülkelerine hem de 

Türkiye‟ye önemli ölçüde yarar sağlayabilecektir (Kozak ve Bahçe, 2012:163). Ġpek yolu 

turizmi alternatif turistik olanaklar içerisindeki en ticari ve en kapsamlı giriĢimlerden 

birisidir. 

2.2.4.3. Diaspora Turizmi 

Ġngilizce kavramsal Diasporic Tourism „diaspora turizmi‟ ya da „köken 

turizmi‟ olarak adlandırılan, Almanca dil alanyazınında Heimattourismus “Anavatan 

turizmi” ve Heimwehtourismus “Eve Özlem Turizmi” olarak adlandırılan diaspora turizmi, 

bireylerin genellikle köklerinin olduğu ve ailelerinin anavatanlarına yönelik 

gerçekleĢtirdikleri seyahatlere verilen isimdir (Kaygalak vd, 2014:529). Daha farklı bir 

tanımlama ile dispora turizmi, insanların aile ve arkadaĢlarının bulunduğu anavatanlarına 

yaptıkları seyahatler, miras ve arkadaĢ-dost-akraba ziyaretleri olarak adlandırılabilecek 

turizm faaliyetleridir (Samy, 2011:97). Özellikle son bir yüzyıl içerisinde yeni dünya 

olarak adlandırılan Amerika kıtasına yönelik göçler, Orta Doğu‟dan Avrupa kıtasına 
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yönelik göçler, Afrika‟dan Batı Avrupa‟ya yönelik yerleĢimler sonucu bireylerin ata 

topraklarına yaptıkları seyahatler günümüzde diaspora turizmi olarak adlandırılmaktadır. 

Özellikle global ölçekte bireylerin köklerine duydukları özlem ve atalarının yaĢadıkları 

orijinal hayatlara yönelik merakları diaspora turizminin tüm dünyada geliĢmesine olanak 

sağlamaktadır. Amerika‟nın kuruluĢunda yer alan Afrika orijinli, Ġrlanda, Ġngiliz ve 

Hollanda kökenli bireylerin öz vatanlarına yönelik arayıĢları günümüzde diaspora 

turizmine olan katılımı her geçen yıl artırmaktadır. Yerel ölçekte değerlendirildiğinde; 

Türkiye‟den farklı zamanlarda Ġsrail‟e göç eden Musevilerin, Ġskandinav ve Avrupa 

ülkelerine göç eden Süryanilerin, Amerika ve Avrupa‟nın farklı ülkelerine göç eden 

Ermenilerin sayısındaki fazlalık Türkiye‟nin diaspora turizmi açısından sahip olduğu 

potansiyeli ortaya koyan önemli göstergeler arasındadır. Diğer yandan Avrupa ve 

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaĢayan Türk kökenli bireylerin ata topraklarına yönelik 

ziyaretleri de diaspora turizmi kapsamında kabul edilmektedir. 

2.2.4.4. Dark Turizm 

Keder turizmi ya da hüzün turizmi (dark tourism, thanatourism, black tourism, 

black spot), ölüm, felaket ve yokluk ile ilgili olarak, yakın veya uzak geçmiĢte meydana 

gelen ölüm ve üzüntünün turizm için kullanılması anlamına gelmektedir (Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu, 2007:217). Alanyazında konu ile ilgili pek çok farklı yaklaĢım olmakla birlikte 

hüzün turizminin öncüllerinden Seaton (1999) hüzün turizminin 5 grupta ele alınarak 

incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir (Aliağaoğlu, 2004;54; Atay ve YeĢildağ, 2010;67; 

Ġlsay ve Doğdubay, 2015:1612):  

●Birinci grupta; ölüm anını (veya çok yakın bir zamanı) seyretmek için yapılan 

seyahatler yer almaktadır. Roma zamanında gladyatörlerin ölüm kavgalarını izlemek için 
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gerçekleĢtirilen yolculuklar veya orta çağ Avrupa‟sında suçluların halk huzurunda 

asılmasını seyretmeye yönelik eğilimler bu gruba örnek olarak verilebilir.  

●Ġkinci grupta; oluĢ zamanından sonra, kitlesel veya bireysel ölüm alanlarına 

yönelik seyahatler yer almaktadır. Bu grup seyahatler en yaygın olanlarıdır ve çeĢitli 

Ģekillerde ortaya çıkmakta ve farklı Ģekilde adlandırılmaktadır. Buna göre; vahĢet 

alanlarına seyahat (Holokost Toplama Kampları), felâket alanlarına seyahat (Pompei), ünlü 

kiĢilerin ölüm alanlarına seyahat (Dallas‟ta Kennedy‟nin suikast alanı, Graceland‟da Elvis 

Presley‟in öldüğü yer) ve savaĢ alanlarına seyahat (Waterloo, Amerikan Ġç SavaĢları ve I. 

ve II. Dünya SavaĢları) gibi farklı seyahat türleri mevcuttur. 

●Üçüncü grupta mezarlık, türbe ve savaĢ anıtları gibi savaĢta ölenlerin toprağa 

defnedildiği yerler ve anıtlar yer almaktadır. Özel ölümlerin veya ölülerin, ölüm olayının 

yaĢandığı yerden uzak olan alanlarda sembolik kalıntılarını veya maddi kanıtlarını (ölülerin 

silahları veya kanlı giysi kalıntıları) görmek amacıyla yapılan seyahatler bu gruba 

girmektedir. Örneğin; Eski rejime karĢı koyarken hayatını kaybeden devrim 

kahramanlarının kanlı giysileri Küba Devrim Müzesi‟nde sergilenmektedir.  

●Dördüncü grupta, ölümün de sembolleĢtirildiği, olayların gerçekleĢtiği yerler 

dıĢında kurulmuĢ olan savaĢ materyallerinin sergilendiği yerler yer almaktadır. Özellikle 

asker üniformalarının, eĢyalarının ve elbiselerinin sergilendiği müzeler bu gruba 

girmektedir. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Kabatepe Tanıtım 

Merkezi ve Müzesi bu gruba örnektir.  

●BeĢinci grupta ise; savaĢta kaybedilenlerin anıldığı organizasyon ve törenler 

yer almaktadır. Gelibolu Yarımadası‟nda düzenlenen 18 Mart Törenleri ve 25 Nisan ġafak 

Ayini ile SarıkamıĢ‟ta düzenlenen anma törenleri bu tip törenlere en güzel örneklerdir. 
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Hüzün turizmi-keder turizmi insanlık tarihinden günümüze kalan acı olayları 

ve hüzünlü anları bireylere hissettirebilmesi sebebiyle özellikle konu ile ilgilenen kiĢiler 

açısından son yıllarda oldukça revaçta olan bir turistik faaliyet unsurudur. Günümüzde, 

Prenses Diana‟nın kaza geçirdiği tünel Pont de l‟Alma (Fransa), ikiz kulelerin yıkıldığı 

Zero Point (ABD), Kwai Köprüsü (Tayvan), Auschwitz Yahudi Toplama Kampı (Polonya) 

ve Çernobil Nükleer Santral Etki Alanı (Ukrayna), hüzün turizmi kapsamında tercih edilen 

dünyanın en popüler beĢ bölgesi Ģeklinde incelenmektedir. Ulusal kültür değerleri 

incelendiğinde, Türkiye hüzün turizminin gerçekleĢtirilebileceği çok sayıda destinasyona 

ev sahipliği yapmaktadır. Gelibolu-Çanakkale, Anıtkabir-Ankara, SarıkamıĢ-Kars, 

BaĢkomutan Tarihi Milli Parkı-Afyonkarahisar, Dolmabahçe Sarayı-Ġstanbul ve Ulucanlar 

Cezaevi-Ankara gibi birçok destinasyon hüzün turizmi kapsamında ziyaret edilebilecek 

alternatiflerdir (Kurnaz, vd.2013:59).  

Toplumsal barıĢın evrensel boyutlara ulaĢması geçmiĢte var olan tatsızlıkların 

ve dramların yeniden ortaya çıkmasını engellemektedir. Artan toplumsal bilinçler ve 

bireylerin geçmiĢten ders alma arzuları uzun dönemde hüzün turizminin varlığını devam 

ettirecek kilit unsurlar arasında yer almaktadır. 

2.2.4.5. Etkinlik Turizmi 

Günümüzde turistik destinasyonların turistik talebini artırabilmek ve rekabette 

öne çıkabilmek için kullandıkları önemli turistik alternatiflerden birisi etkinlik turizmidir. 

Çünkü, destinasyonlarda gerçekleĢtirilen etkinlikler, gerçekleĢtirilen etkinliklerin sayısı ve 

etkinliklerin niteliği destinasyonların çekiciliklerini artıran ve bunun sonucu olarak turistik 

talebin geliĢimini destekleyen önemli unsurlardır (Albayrak, 2013:71). Etkinlik turizmi, 

destinasyonlara sağladığı faydalardan dolayı önemi giderek artan bir turizm çeĢididir. 
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Turistik destinasyonlar, bölgeler ya da Ģehirler alternatif turizm ürünü yaratmak, turist 

sayısını artırmak, turizmin sağladığı ekonomik faydalardan elde edilen payı azami 

seviyeye çıkarmak, rekabet avantajı elde etmek gibi turizmi geliĢtirme amaçlarının yanı 

sıra; istihdam yaratmak, destinasyonun ya da Ģehrin altyapı iyileĢtirmelerini 

gerçekleĢtirmek, yerel halkın refah seviyesini artırmak, sosyal kaynaĢmayı sağlamak, 

kültür-sanat izleyici kitlesini geniĢletmek gibi çok çeĢitli nedenlerle yerel, ulusal yada 

uluslararası bazda düzenlenen etkinliklere yönelmektedir. Bu etkinlikler sportif ya da 

kültürel etkinlikler Ģeklinde olabileceği gibi fuarlar, festivaller, sergiler Ģeklinde de 

gerçekleĢebilmektedir (Timur, vd.2014:57). Etkinlik turizmi kitle turizmine karĢı önemli 

bir alternatif olduğu gibi çok farklı destinasyonlarda farklı kapsamlarla da 

gerçekleĢtirilebilecek turistik faaliyetler bütünüdür. 

2.2.4.6. Sağlık Turizmi 

Sağlık turizmi, tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat 

eden kiĢilerin fiziksel iyilik halini geliĢtirmek amacıyla gerçekleĢtirilen ve estetik cerrahi 

operasyonlar, organ nakli, diĢ tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon vb. özelliklerdeki 

etkinliklerden oluĢan turizm türüdür. Farklı tanımları olsa da, sağlık turizmini, ikamet 

edilen yerden baĢka bir yere (yurtiçi veya yurtdıĢı) her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet 

almak için yapılan seyahatler olarak özetlemek mümkündür (yigm.kulturturizm.gov.tr).  

Toplumsal anlamda yaĢlanmanın hızlanması ve bireylerin uzayan hayat süreleri 

sağlık turizmini günümüzde son derece önemli kılmaktadır. Sağlık turizminde ayrım 

sağlayan iki unsur vardır. Birincisi tedavi amaçlı kürler vb. özellikleri kapsayan 

alternatifler diğeri ise tamamen tıbbi müdahalelere dayanan alternatiflerdir. Günümüzde 

Ġstanbul, hem emsallerine göre ucuz tedavi olanakları sağlaması hem de oldukça kaliteli 
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hizmet sunması sebebiyle Avrupa‟da en fazla geliĢme sergileyen sağlık turizmi 

destinasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

2.2.4.7. Gastronomi Turizmi 

Gastronomi kelimesi ilk olarak yaklaĢık 200 yıl önce Fransa‟da Jacques 

Berchoux (1801) tarafından yayımlanan bir Ģiirin ismi olarak kullanılmıĢtır. Kelime, Eski 

Yunanca‟da mide anlamında kullanılan “gastros” ve kural anlamında kullanılan “nomos” 

kelimelerinin birleĢmesinden oluĢmaktadır (Scarpato, 2002:93). Gastronomi ile ilgili ilk 

resmi çalıĢmayı ise Fransız Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) gerçekleĢtirmiĢ ve 

1825 yılında “La Physiologie du gout” (Tat Fizyolojisi) adlı eseri yayımlanmıĢtır. Ayrıca 

Brillant Savarin, bir bilim olarak yiyecek-içecek tüketimi ile yiyecek ve duyular arasındaki 

iliĢki hakkında birçok çalıĢma yaparak gastronomi alanına önemli katkılar sağlamıĢtır 

(Kivela ve Crotts, 2006: 355). Daha sonraki dönemlerde bireylerin tutkuyla yaĢadıkları 

yemek deneyimlerine ve doğru yemek yeme anlayıĢlarına verilecek isim olan gastronomi 

kelimesi; yiyecek ve içeceğin nasıl, ne kadar, nerede, ne zaman, ne Ģekilde ve hangi 

bileĢimlerde yenilip içileceğini inceleyen ve bu doğrultuda rehberlik eden bir bilim olarak 

kabul edilmektedir (Santich, 2004:14). Gastronomi kelimesinin zaman içerisinde içeriğinin 

doldurulması ve bireylerin gastronomi motivasyonları ile gerçekleĢtirdikleri seyahatler ise 

günümüzde adına “gastronomi turizmi” denilen kavramın ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. Alanyazında, “culinary tourism”, “gastronomy tourism”, “gastro-tourism”, “food 

tourism”, “gourmet tourism” gibi farklı isimlendirmelerle kullanılmakta olan gastronomi 

turizmi günümüzde özellikle alternatif turistik hareketler açısından vazgeçilmez bir unsur 

olarak kabul edilmektedir.  
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Turizm sektörü büyümek ve çeĢitliliğini artırmak için gastronominin çekiciliğinden 

yararlanmaktadır. Gastronomi yemek piĢirme sanatı, iyi yemek merakı, mutfak kültürü 

olarak kabul edilirken turizm açısından gastronomi, gerek iç ve gerekse dıĢ turizm için 

vazgeçilmez bir unsurdur (Aslan, 2010:41).  

Alanyazında gastronomi turizmi ile ilgili farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür.  

Long (2003:21) gastronomi turizmini, bilinenden farklı bir mutfak kültüründeki 

yiyeceklerin tüketilmesini, hazırlanmasını, sunulmasını ve mutfağını, öğün sistemlerini, 

yeme biçimlerini keĢfetmek amacıyla gerçekleĢtirilen turizm Ģekli olarak tanımlarken; 

Shenoy (2005:13) gastronomi turizmini; turistin destinasyondaki restorana gitme, yerel 

gıdaları satın alma ve bölgenin benzersiz gıda üretimi deneyimi gibi gastronomi aktiviteleri 

olarak tanımlamaktadır. Genel bir yaklaĢımla gastronomi turizmi; temel motivasyon 

unsurunun özel bir yemeği tatmak veya yemeğin yapılmasını görmek olduğu ve bu 

perspektifte yiyecek üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ziyaret etmeye yönelik 

giriĢimleri tanımlayan kavramdır. Bu ziyaretlerin özel anlamlı olmaları ve herhangi bir 

restorana günlük olağan ziyaret Ģeklinde olmaması gerekir (Hall, vd., 2003:60). Özet 

olarak; gastronomi turizmi, bireylerin asıl motivasyon faktörlerinin yiyecek ya da içecek 

deneyimlemek olduğu ve bu perspektifte gerçekleĢtirilen turistik seyahatleri ifade eden bir 

kavramdır. Gastronomi turizmi günümüzde özellikle alternatif turistik hareketler içerisinde 

önemli bir payı olan bireylerin hedonistik tutkularla katıldıkları yüksek zevk ve keyif 

yaĢatan deneyimlerdir. Dünya‟da Fransa, Ġtalya, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler 

gastronomi turizmi açısından oldukça potansiyel sahibi ve turistik ilginin yoğun olduğu 

ülkelerdir. Türkiye‟de ise Gaziantep, Hatay, ġanlıurfa gibi Ģehirler ile Ege bölgesi 

gastronomi turizmi açısından öne çıkan destinasyonlardır. 
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2.2.4.8. ġarap Turizmi 

ġarap turizmi; üzüm bağları, Ģaraphaneleri ve Ģarap festivalleri, Ģarap temasına 

sahip bölgeler ile Ģaraba ve Ģarapçılığa duydukları ilgilerini geliĢtirmek amacı güden 

kiĢilerin bireysel ya da grup halinde bu bölgeleri ziyaretlerinden ortaya çıkan bir turizm 

hareketidir (Ġlhan, 2009:258). ġarap turizmi bugün tüm dünyada alternatif turizm ve özel 

ilgi turizmi kapsamında öne çıkmakta olan bir yaklaĢımdır. Bireylerin artan gelirleri ve 

buna paralel olarak geliĢen damak zevkleri Ģarap turizminin tüm dünyada geliĢmesine 

olanak sağlamaktadır. Günümüzde Amerika BirleĢik Devletleri‟nin California eyaletinde 

bulunan ve nüfusu sadece 150.000 olan Napa Vadisi, Ģarapları sayesinde Disneyland‟tan 

sonra Amerika‟nın en fazla ziyaret edilen ikinci yeridir. 200‟den fazla Ģarap imalathanesi 

bulunan Napa Vadisi‟nin turistler tarafından ziyaret edilmesinin tek nedeni Ģarap ve 

Ģarabın yanında sunulan destekleyici turistik ürünlerdir. Ayrıca Ġtalya‟da Toscana Bölgesi, 

ġili, Güney Afrika ve Avustralya dünyada Ģarap turizminde öne çıkan ve her yıl 

milyonlarca ziyaretçinin akınına uğrayan destinasyonlardan bir kaçıdır (Orcan, 2008:24). 

Türkiye‟de de baĢta Bozcaada olmak üzere Kapadokya, Elazığ, Diyarbakır gibi Ģehirler 

Ģarap turizmi açısından oldukça yüksek potansiyele sahip destinasyonlardır. 

2.3. ġarap ve Tarihsel GeliĢimi 

Dünya üzerinde çok geniĢ bir alana yayılmıĢ bulunan asmanın M.Ö. 6000-5000 

yıllarında (cilalı taĢ devri), Kafkasya ve Hazar Denizinin güneyi ile Anadolu‟da kültüre 

alındığı ve zamanla buradan dünyanın her yerine dağıldığı yapılan araĢtırmalarla ortaya 

konmuĢtur. Anadolu‟nun eski sakinleri olan Hitit‟lerde (M.Ö. 2000) asma köklerinin taĢ 

kabartmalarda bir değiĢim aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Türkler Anadolu‟ya 

yerleĢtikten sonra da (M.S. 11.yy) Anadolu coğrafyasındaki topraklarda bağcılık 
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geliĢmesini sürdürmüĢtür. Asma yaprağı ve üzüm salkımı figürleri Selçuklu ve Osmanlı 

süslemelerinde de yer almıĢtır. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi (M.S. 17.yy.) yaptığı 

seyahatlerinde Anadolu‟daki illerin bağlarının güzelliğinden, üzümlerin ve Ģarapların 

nefasetinden söz etmektedir (Türkben, vd.,2012:48). Ancak günlük yaĢamda Ġslam dininin 

yasakları nedeniyle Ģarap Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında genellikle azınlıklar 

tarafından üretilmiĢtir. ÇeĢitli dönemlerde muhafazakar çevrelerin Osmanlı sultanlarına 

yaptıkları baskılar sonucu, Ģarap tüketimine kesin yasaklar getirilmiĢse de, içki tüketilen 

yerlerden alınan vergilerin hazine için önemli bir kaynak oluĢturması nedeniyle bu 

yasaklar kalıcı olmamıĢtır (Tosun, 2005:10). 

 Tarihsel süreç içerisinde bira bir halk içkisi olarak yer almıĢ olmasına karĢılık, 

Ģarap her zaman kibar bir içki olarak zenginler sınıfının içkisi olmuĢtur (BeĢer, 2014:17). 

ġarap kelimesi binlerce yıldır insanlığın dilinde var olmakta ve farklı dillerde benzer 

yapılarda Ģarap kelimesi kullanılmaktadır. Çoğu Avrupa dillerinde “vin” (Ģarap) olarak 

geçen kelime Sanskritçe “sevgili” anlamına gelen “Vena”dan türemektedir. Hititçe‟de 

Ģarap kelimesi “Wiyana”; Yunanca‟da “wionos” sonra “oinos”; Latincede “vinum”; olarak 

karĢılık bulurken; Ġtalyanca ve Ġspanyolcada “vino”, Almanca “wein”, Fransızca “vin”, 

Ġngilizce “wine”, ve Rusçada da “vino” olarak dil biliminde yer almıĢtır (Gautier, 2005:10; 

Yüncü, 2010:23). 

ġarap bir içecek olmasından ötede kültürel bir olgudur. Üretimi ve tüketimi 

toplumdan topluma değiĢir. ġarabın üretilmesi ve tüketilmesi toprak yapısı, iklim ve 

özellikle Ģarap üretilen üzümün cinsine göre değiĢir (Kozak ve Bahçe, 2012:241). Özellikle 

iyi kalite Ģaraplar günümüzde binlerce dolara alıcı bulabilmektedir. Doğru bir Ģekilde 

yetiĢtirilen ve pazarlanan Ģaraplar destinasyon ve restoran sektörü için önemli bir fırsat 

oluĢturmaktadırlar (Cambourne ve Macionis, 2003:268). Dünya üzüm üretimine 
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bakıldığında en büyük üretimi yapan ilk 5 ülkenin (Çin, ABD, Ġtalya, Fransa ve Ġspanya) 

aynı zamanda en büyük 5 Ģarap üreticisi olduğu görülmektedir. 2012 yılı verilerine göre 

Fransa 5 milyon tonun üzerinde, Ġtalya 4 milyon tonun üzerinde, Ġspanya 3 Milyon tonun 

üzerinde yıllık Ģarap üretimine sahiptir. Buna karĢın 4 milyon tonun üzerinde üzüm üretimi 

ile dünya altıncısı olan Türkiye Ģarap üretiminde 0,030 milyon ton ile dünya sıralamasında 

36. sırada yer almaktadır (BeĢer, 2014:17). Bunun temel sebebi olarak öncelikle dini 

inanıĢlar gereği Ģarap konusunda bireylerin sergiledikleri çekinceler ve yüksek vergi 

oranları sebebiyle Ģarap fiyatlarının yüksekliğidir. Ancak yine de yerel ölçekte 

değerlendirildiğinde; Türkiye‟de gittikçe geliĢen bir Ģarap kültürü olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu durum, Ģarap sever kitlesinin her geçen gün büyümesini ve bilinçli 

tercihlerin artmasını sağlamaktadır. ġarap severler artık üzüm türlerine göre tercihlerini 

yapmakta, damak tatlarına en uygun lezzeti veren üzümlerin Ģaraplarını seçebilmektedir. 

ġarabı günlük yaĢamın bir parçası haline getirmeyi ve Ģarabın dünyasını her vesileyle 

olabildiğince geniĢ bir kitleye açmayı hedefleyen Ģarap firmaları, genellikle yüksek fiyatlı 

Ģaraplarda görülen üzüm türlerini daha ulaĢılabilir hale getirmektedir (Sezer, 2006:18). 

2.4. ġarap Turizminin GeliĢimi ve ġarap Turizmi Tanımları 

ġarap ve Ģarap ile ilgili unsurlar tarihin ilk çağlarından bu yana insanların 

hayatlarında varlıklarını devam ettirmelerine rağmen bir kavram olarak Ģarap turizminin 

doğuĢu on dokuzuncu yüzyılın baĢlarına dayanmaktadır. Özellikle on dokuzuncu yüzyılın 

ortalarından itibaren Ģarap bağlarını ziyaret etmenin dönemin zenginleri arasında önemli 

bir turistik aktivite olarak kabul edilmesiyle birlikte Ģarap turizmi seyahat paketleri 

açısından temel motivasyon faktörü haline gelmeye baĢlamıĢtır. Dönemin zengin 

bireylerinde var olan yüksek zevk ve tutkular Ģarap bölgelerini ziyaret açısından son derece 

popüler hale getirmeye baĢlarken bu durum farklı rotalarda benzersiz Ģarap deneyimleri 
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yaĢanmasına da olanak sağlamıĢtır. 1920‟li yıllardan itibaren Almanya‟daki bağlar, 

Fransa‟nın Alsace, Burgundy ve Champagne bölgeleri gibi tarihten bu yana bilinen bağlar 

resmi bağ rotaları olarak ilan edilerek turistlerin ziyaretlerine açılmıĢtır (Adrian, 2014:50).  

ġarap turizmi ve Ģarap bağlarına yönelik ziyaretler her geçen yıl daha fazla 

katılımcının dâhil olduğu aktiviteler olsalar dahi Ģarap turizmi denilen kavram oldukça 

geliĢmeye açık ve hala arz olanakları büyümekte olan turistik hareketlerdir. Günümüzde 

turizm profesyonelleri bağlara yönelik ziyaretleri teĢvik etmekte ve turistik talep her geçen 

yıl artmaktadır (Treloar vd.,2004:6). Alanyazında Ģarap turizmi ile ilgili kavramsal 

farklılıkları olan pek çok tanıma rastlanmaktadır. Avustralya ġarap Üreticileri Federasyonu 

Ģarap turizmini “Ģarap, yemek, yer Ģekilleri ve kültürel aktiviteler gibi Ģarapla ilgili 

faaliyetlerle birlikte, modern yaĢam tarzının deneyim edilmesi amacıyla Ģaraphanelerin ve 

Ģarap turizm bölgelerinin ziyaret edilmesi” olarak tanımlamaktadır (Kılıçhan ve Birdir, 

2014:104). Farklı bir tanımlamaya göre ise Ģarap turizmi; Ģarap evleri ve Ģarap 

bölgesindeki tarımsal etkinlik (Ģarap üretimi) etrafında hizmet sunumu ve rekreasyon, 

eğitim, yerel kültür ve doğa özellikleri gibi eĢlik eden unsurların oluĢturduğu bütünsel bir 

deneyimin özel ilgiye sunulduğu bir bölgesel turizm geliĢimi ve turistik ürün çeĢididir 

(Yıldız, 2009:53). Daha kapsamlı olarak değerlendirildiğinde Ģarap turizmi; Ģarap üretilen 

bölgelerdeki yaĢam tarzlarının deneyim edilmesi, arz-talep, eğitim ve sanat, Ģarap ve 

yemek, turizm bölgesi imajı ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri ile 

geliĢtirilen pazarlama fırsatlarını kapsamaktadır. ġarap turizmi deneyiminin kalitesi 

etkinlik ve festival, tarihi miras, yemek, konaklama, eğitim, tadım, mahzen satıĢları ve 

Ģaraphane turları gibi unsurlarla artırılmaktadır (Charters ve Ali-Knight, 2002:312).  

ġarap turizmi, katılımcıların yoğun dünyevi zevkleri yaĢadıkları ve kiĢisel 

duygulara hitap eden bir turistik harekettir. Özellikle bireylerin artan eğitim seviyeleri, 
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artan gelirleri ve buna paralel geliĢen entelektüel düzeyleri Ģarap turizmine olan talebi son 

derece olumlu etkileyen unsurlardır. Özellikle katılımcıların Ģarap ile ilgili tutkuları ve bu 

perspektifte harcamaya hazır oldukları meblağlar Ģarap turizminin gelecekte de son derece 

talep yönlü büyüme imkânı olan bir alternatif turizm türü olarak kabul edilmesini 

sağlamaktadır. ġarap turizmini diğer alternatif turistik hareketlerden farklı kılan ve Ģarap 

turizmine has özellikleri ise Ģu baĢlıklar altında sınıflandırmak mümkündür (Albayrak, 

2013:258): 

●ġarap turizmi, Ģarapların yapımında kullanılan meyvelerin yetiĢtirildiği 

bağları, meyvelerin hasadını ve Ģarap üretimini görmek, farklı Ģaraplar tadımlamak isteyen 

ve bu konuya ilgi duyan kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen turistik aktivitelerdir. 

●ġarap turizmi, Ģarapların üretildiği kırsal alanlarda gerçekleĢtirilmektedir. 

Çünkü Ģarap yapımında kullanılan meyveler bu bölgelerde üretilmekte ve Ģarap haline 

getirilmektedir. Bu nedenle Ģarap turizminin gerçekleĢtirildiği bölgelerde bağcılık 

gelirlerinin artması ve dolayısıyla turizm ile ilgili unsurların da geliĢmesi beklenmektedir. 

●ġarap turizminin gerçekleĢtirilebilmesi için yalnızca Ģarap üretimi değil aynı 

zamanda Ģarap evleri, bağlar vb. gibi destekleyici unsurların da bulunması gerekir. 

●ġarap turizmi sadece Ģarap ve Ģarapçılıkla ilgili bilgi edinebilmek amacıyla 

gerçekleĢtirilen turistik aktiviteler değildir. Aynı zamanda bağlar ve bağ bozumu 

etkinlikleri kültürel varlıklar oldukları için farklı kültürlerin tanınmasına da yardım eder. 

●ġarap turizmine konu olan Ģarapçılık yerel giriĢim ve kaynak kullanımı 

sağlar. 

●ġarap turizmi sürdürülebilir turizme katkı sağlar. 
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●ġarap üretilen bölgeler rekabet üstünlüğü elde ederler. 

●ġarap turizmi gerçekleĢtirilen bölgelerde düzenlenen Ģarap festivalleri Ģarap 

turizmine katılımı artırmakta ve destinasyonlara yönelik Ģarap turları yerel unsurların ve 

yerel kültürün tanınmasına yardımcı olmaktadır. ġarap turizmi sayılan özellikleri sebebiyle 

gelecek yıllarda da geliĢmesi devam edecek bir turistik alternatiftir.  

2.5. ġarap Turizminin Unsurları 

Alanyazında yapılmıĢ tanımlar incelendiğinde, Ģarap turizminin üç temel 

unsuru bulunduğu görülmektedir. Bu unsurlar, Ģarap turistleri, Ģarap turizm bölgesi ve 

Ģaraphanelerdir (Yüncü, 2010:33). ġarap turistleri Ģarap turizminin merkezini 

oluĢturmaktadır. Çünkü Ģarap turizmi aktivitelerinin öznesi Ģarap turistleridir. Diğer 

yandan Ģarapların üretildikleri Ģaraphaneler de sağladıkları turistik çekicilik ve yarattıkları 

merak sebebiyle Ģarap turizmi unsurları arasında yer almaktadır. ġarap turizmi ile ilgili 

kilit unsurlardan sonuncusu ise Ģarap turizmi bölgeleridir. ġarap turizmi bölgeleri üzüm 

bağlarının var olduğu ve destinasyonların Ģarap turizmi temelli geliĢim sağladıkları 

alanlardır. ġarap turizminin destinasyonlardaki gerçekçi geliĢimi ancak tüm Ģarap turizmi 

unsurlarının bir arada bulunması ve uyumu ile mümkün olabilmektedir.  

2.5.1. ġarap Turistleri 

ġarap turizmi ile ilgili unsurlardan ilki Ģarap turistleridir. ġarap turistleri, 

Ģarabın ve Ģarap bölgesinin temel çekiciliğiyle seyahat eden, değiĢen oranlarda hizmet, 

rekreasyon ve dinlence arayan, harcanabilir geliri ve eğitim düzeyi yüksek kiĢilerdir 

(Yıldız, 2009:82). Farklı bir tanımlama ile Ģarap turistleri; temel motivasyon faktörleri 

Ģarap deneyimlemek olan ve bu amaç çerçevesinde seyahatler gerçekleĢtiren, gittikleri 

Ģarap destinasyonlarında farklı Ģarap etkinliklerine katılan bireylerdir. ġarap turistlerinin 
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kimler olduğu ve Ģarap turistinin genel özellikleri ile ilgili tek bir tanımlamada bulunmak 

oldukça zordur. Alanyazında gerçekleĢtirilen önceki pek çok çalıĢmada, Ģarap turistleri ile 

alakalı sınıflandırmaların ağırlıklı olarak sosyo-ekonomik ve demografik (cinsiyet, yaĢ, 

gelir, eğitim seviyesi) özellikler perspektifinden gerçekleĢtirildiğini söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte Ģarap turistlerinin kimler olduğuna dair pek çok psikolojik faktör de 

mevcuttur. Bireylerin Ģarap turizmine katılım motivasyonları, hayat tarzları, genel ilgileri, 

maddi kazanç tutarları ve kiĢilik özellikleri (Galloway vd., 2008; Gronau ve Kaufmann, 

2009) gibi faktörler Ģarap turistlerinin genel profillerinin daha iyi anlaĢılmasına yardımcı 

olacaktır. Bununla birlikte benzer demografik özelliklerdeki bireylerin çok farklı yaĢam 

tarzları sebebiyle çok farklı Ģarap turizmi davranıĢlarında bulanacaklarını söylemekte 

mümkündür (Bruwer, 2002). Bu noktadan hareketle tek tip bir Ģarap turistinden bahsetmek 

yanlıĢ olacaktır (Alebaki ve Iakovidou, 2011:125). Alanyazında Ģarap turistlerinin genel 

profil özelliklerine ait farklı çalıĢmalar Mitchell, Hall ve McIntosh (2000), Charters ve Ali-

Knight (2002), Hall ve Mitchell (2008) tarafından farklı dönemlerde gerçekleĢtirilmiĢ olsa 

dahi son yıllarda üzerinde mutabık kalınan ve Ģarap turistlerini en kapsayıcı profil 

özellikleri Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Pratt, 2014:973): 

Profil 1:ġarap Severler: ġarap konusunda uzman bireylerdir. ġarapların üretimi dâhil her 

konuda görüĢ bildirebilecek donanıma sahiptir. Yemekler ve Ģarapların sunumu ve 

değerlendirmelerinde uyuma son derece dikkat eder. ġarap bölgelerine Ģarap tadımlamak, 

Ģarap satın almak Ģarap hakkındaki bilgilerini geliĢtirmek amacıyla seyahat eder. 

Profil 2:ġarapla Ġlgililer: ġarapla ilgili Ģarap turistleri Ģarap konusunda bilgilidir ve Ģarap 

ile ilgili Ģeyleri denemekten keyif alır. ġarap konusunda deneyimlidir ve daha önceden 

Ģarap tadımı ve Ģarap imalathanelerini ziyaret etmiĢtir. ġehir dıĢındaki bağlarda zaman 
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geçirmekten ve bu seyahatlerde yiyecek-içecek tüketmekten keyif alır. Genel olarak 

arkadaĢları ile seyahat ederler ve Ģaraplar hakkında bilgi edinme konusunda isteklidirler. 

Profil 3:ġarap Meraklıları: ġarap meraklısı turistlerin Ģarap turizmine olan ilgi düzeyleri 

Profil 1 ve Profil 2‟de sınıflandırılmıĢ olan Ģarap turistlerine göre daha düĢüktür.  ġarap 

bölgelerini ziyaret etmek bu tip turistler açısından “sadece farklı bir deneyim” olarak kabul 

edilir. ġarap konusunda temel bilgileri almaları yeterlidir. 

Profil 4:Ġlgisiz ġarap Turistleri: ġarap bölgelerini ve Ģarap bağlarını bir grubun parçası 

olarak ziyaret ederler. Söz konusu deneyimi keyifli vakit geçirebilinecek alternatif bir yer 

olarak kabul ederler. Genel olarak yalnızca Ģarap içmeye odaklanırlar ve Ģarapların doğası 

hakkında bilgi almak konusunda isteksizdirler. Tüketicidirler. Diğer yandan Ģarap 

turistlerinin belirli destinasyonları tercih etmelerindeki genel faktörleri ise üç ana baĢlık 

altında sınıflandırmak mümkündür: Getz ve Brown (2006) bu temel faktörleri oluĢturan 

unsurları Ģöyle sıralamaktadır: Çekirdek ürün; bir bölgenin tercih edilmesinde en önemli 

faktördür ve misafirperver Ģaraphaneler, bilgili Ģaraphane personeli, Ģarap festivalleri ve 

meĢhur Ģarapçılardan oluĢmaktadır. Ziyaret edilecek çok sayıda Ģaraphane, meĢhur Ģaraplar 

ve Ģaraphane grup turları ise çekirdek ürün ile iliĢkili faktörlerdir. Çekirdek destinasyon 

çekiciliği; Ģarap deneyimi açısından ikincil düzeyde ancak önemli bulunan ve çekici 

manzara, hoĢ iklim, makul fiyatlandırılmıĢ konaklama, kolay bilgi edinme ve iyi Ģekilde 

trafik iĢaretleri ile donatılmıĢ Ģarap yollarından oluĢmaktadır. Bu düzeyle iliĢkili faktörler, 

görecek ve yapacak çok Ģey ve açık hava rekreasyon fırsatları olarak sıralanmaktadır. 

Kültürel ürün; üçüncü düzeyde ve ilk iki faktörü destekleyen bölgesel karaktere sahip 

özgün konaklama, gurme restoranları ve geleneksel Ģarap köyleri gibi unsurlardan 

oluĢmaktadır. Bu düzeyle iliĢkili faktörler ise yerel çiftlik ürünleri satan dükkanlar ve 

pazarlardır (Ġlhan, 2009:260). ġarap turistlerinin gerçekleĢtirdikleri seyahatlerde dikkat 
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ettikleri bu üç özellik gerçek bir Ģarap deneyimi yaĢanması açısından son derece önemli 

göstergelerdir. 

2.4.2. ġaraphaneler 

ġarap turizminin temel unsurlarından ikincisi Ģaraphanelerdir. ġaraphaneler 

Ģarap turistleri açısından temel ziyaret motivasyonu yaratabilecek ölçüde önemli 

iĢletmelerdir. Bağlara gelen ziyaretçilere mahzenden gerçekleĢtirilen satıĢlar hem bağ 

hayatının gerçekçiliğini göstermekte hem de orijinal bir özelliği yansıtmaktadır. Bağın 

olduğu yerler, ziyaretçilerin içeriye girmesini, piknik alanlarını kullanmasını, Ģarap üretim 

yerini ve Ģarabın nasıl yapıldığını görebilmesini sağlaması açısından son derece değerlidir. 

Zengin düĢünülmüĢ ve düzenlenmiĢ bir bağ yeri, ziyaretçilerin yerel hediyeler almasını, 

dünyanın diğer bölgelerinden Ģaraplar görülebilmesini, satın almadan önce birçok Ģarabın 

test edilebilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem, müĢterinin Ģarabı test ederken, Ģarap 

üreticisine de sorular sorabilmesine olanak sağlar (Sharples, 2000:30; Sezer, 2006:35). 

ġaraphanelerin yalnızca üretime odaklanmayarak Ģarap turistlerinin farklı beklentilerini de 

karĢılayabilmeleri destinasyonların sürdürülebilir Ģarap deneyimi sağlayabilmelerine imkan 

tanıyacaktır. Temel turistik tüketimin Ģarap olduğu bir konuda, Ģaraphanelerin destekleyici 

unsurlara da bünyelerinde yer vermeleri beklenmektedir. 

2.4.3. ġarap Turizmi Bölgeleri 

ġarap M.Ö. 4.000'li yıllarda günümüz coğrafi alanı olarak Orta Anadolu-

Gürcistan-Ermenistan üçgeninde doğduktan sonra önce bütün Akdeniz havzasında, sonra 

Avrupa‟da yayılmıĢ, Fransa'da zirvesine çıkmıĢ sonra da bütün dünyaya yayılmıĢtır. Bu 

dünyanın en prestijli içeceği bugün Avrupa dıĢında Kuzey ve Güney Amerika‟da, 

Avustralya‟da, Afrika‟da ve Asya‟da üretilmekte ve her geçen yıl daha da 
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zenginleĢmektedir (Sezer, 2006:55). Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler 

Ģarap konusunda her geçen yıl daha fazla atılımlar yaparak üzüm bağları ve Ģarap üretimini 

artırmaktadırlar. Evrensel ölçekte geliĢen bağcılık ve Ģarap üretim yaklaĢımı Türkiye‟ye de 

sirayet etmekte ve her geçen yıl bağcılık ile ilgili gerçekleĢtirilen yatırımların sayısı 

artmaktadır. Diğer yandan kaliteli Ģarap üretimine yönelik bağ alanlarının artıĢıyla birlikte 

ve üretilen üzümün iĢlenmesine yönelik yatırımlar da çoğalmaktadır. Kaliteli bağ 

alanlarının çoğalmasıyla birlikte bu bağlara yakın mesafelerde kurulan Ģarap imalathaneleri 

Ģarap turizmi ile ilgili arz kaynakları olarak turistik talebe cevap vermektedir (BeĢer, 

2014:45). ġarap turizmi ile ilgili atılımlar neticesinde Ģarap bölgesi olarak kabul edilen ve 

Türkiye sınırları içerisinde yer alan belirli Ģarap bölgeleri Ģunlardır: 

Mürefte-Tekirdağ ve Trakya Bağ Rotası: Ülkemizin en önemli Ģarap üretim 

merkezi Mürefte, geniĢ bağlık alanlara, kıĢın ılıman, yaz aylarında serin ve rüzgârlı bir 

iklime, çeĢitli yerel türlere ve üretim tesislerine sahiptir. ġarap yerel kültürde ve 

ekonomide çok önemli yer tutar. Fakat bölgede Ģarap turizmi için zorunlu özellikler 

günümüzde hala yetersizdir. Ġstanbul‟a yakınlığı ve ulaĢım kolaylığı uzun vadede Mürefte 

destinasyonunun Ģarap turizmi açısından geliĢmesine imkân sağlayacaktır (Yıldız, 

2009:115). Diğer yandan Tekirdağ ve çevresinin Ģarap turizmi açısından geliĢebilmesi 

amacıyla son yıllarda farklı teĢebbüslerde de bulunulmaktadır. Bu amaçla bölgedeki 

bağcılar Ģarap turizmine hizmet edebilmek amacıyla adına Trakya Bağ Rotası denilen 

Türkiye‟nin resmi anlamda ilk bağ rotasını oluĢturmuĢlardır. Trakya Bağ Rotası, 

Türkiye‟nin ilk bağ rotası projesidir (trakyabagrotasi.com). Trakya Turizm ĠĢletmecileri 

Derneği‟nin giriĢimleri ile Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ, ġarköy, Gelibolu ve 

Kırklareli bölgelerinde faaliyet gösteren 12 butik Ģarap üreticinin desteği ile oluĢturulan 

Trakya Bağ Rotası, hem günübirlik tur imkanları hem de konaklama alternatifleriyle Ģarap 
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turizminin ülkemizdeki geliĢimi açısından son derece değerli bir giriĢimdir. Trakya Bağ 

Rotası bünyesinde dört farklı alternatif rota ve 12 Ģarap üreticisi bulunmaktadır. Bölgede, 

Kırklareli Rotasında üç Ģarap üreticisi, Gelibolu Rotasında iki Ģarap üreticisi, Tekirdağ 

Rotasında dört Ģarap üreticisi ve son olarak ġarköy Rotasında ise üç Ģarap üreticisi 

bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu bağların bir kısmı butik otel olarak da hizmet vermekte 

ve bu yolla Ģarap turistlerine konaklama imkânı da sağlanmaktadır. 

Bozcaada: Bozcaada Türkiye‟nin en batı ucunda yer alan iki büyük ada 

parçasından birisidir (Diğeri: Gökçeada) ve coğrafi olarak Türkiye‟nin en büyük üçüncü 

adasıdır. Yüzölçümü yaklaĢık 40 kilometrekaredir. Çanakkale iline bağlı olan bir ilçe olan 

Bozcaada anakaraya yaklaĢık 4 deniz mili uzaklıkta konumlanmaktadır. Günümüzde 

oldukça popüler bir turistik destinasyon olan Bozcaada tarih boyunca üzüm yetiĢtiriciliği 

ve dolayısıyla Ģarap üretimi ile meĢhurdur (bozcaada.bel.tr). Günümüzde de hem 3s 

turizme hem de alternatif turistik faaliyetlere ev sahipliği yapmakta olan Bozcaada 

özellikle bağbozumu dönemlerinde Ģarap turistlerinin yoğunlukla ziyaret ettikleri bir 

destinasyondur. 

Kapadokya: Kapadokya bölgesi, baĢta  NevĢehir ili olmak üzere  KırĢehir, 

 Niğde,  Aksaray ve  Kayseri illerine yayılmıĢ geniĢ bir coğrafi alana verilen isimdir. Aynı 

zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesinde de yer alan Kapadokya bölgesi coğrafi olarak 

Ġç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Kapadokya sahip olduğu toprak yapısı ve arazi 

özellikleri sebebiyle çok uzun zamandan bu yana Ģarap üretimi gerçekleĢtirilen bir bölgedir 

ve özellikle pek çok yerli ve yabancı turist açısından da Ģarap turizmi konusunda tercih 

edilmektedir. 
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Elazığ: Coğrafi olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olan Elazığ, 

karasal iklimin hüküm sürdüğü bir ildir. Ġrili ufaklı pek çok üzüm bağına ev sahipliği 

yapmakta olan ilde Ģarap fabrikaları da uzun yıllardır faaliyetlerine devam etmektedirler. 

ġarap turizmi açısından farkındalığın arttığı günümüz dünyasında her geçen gün daha fazla 

Ģarap turistinin ilgisini çekmeye baĢlayan Elazığ ilinde her yıl bağbozumu Ģenlikleri de 

düzenlenmektedir. 

ġirince-Ġzmir: ġirince köyünde tarihsel olarak bağcılık, meyve ve zeytin 

üretimi yapılmaktadır. Köyün önemli turist destinasyonları olan Selçuk ve KuĢadası‟na 

yakın olması sayesinde turizmin geliĢmesi ile birlikte yerel üretim ve özellikle Ģarap 

üretimi mübadele sonrası girdiği düĢüĢten çıkmıĢtır. ġirince‟de meyve Ģarapları yoğun 

olarak üretilir. Köyde bulunan çok sayıda Ģarap üretim tesisi, ayrıca özgün tarihi evler, 

pansiyon ve Ģarap evi olarak, Ġzmir‟den gelen genç günübirlikçilere veya çevre gezisinin 

bir durağı olarak ġirince‟ye gelen tesadüfî ziyaretçilere hizmet vermektedir. Köyde düzenli 

olarak Ģarap festivali düzenlenmekte, sanat galerileri ve atölyeler bulunmaktadır (Yıldız, 

2009:118). ġirince Türkiye‟de uzun zamandır bilinen en eski Ģarap bölgelerinden birisidir 

ve Ģarap turistleri açısından oldukça popüler bir destinasyondur. 

Kula: Kula, Manisa iline bağlı bir ilçedir. Kula Ġlçesinin bulunduğu coğrafi 

alan ve jeopark sahası, genç volkanlar sebebi ile üstün nitelikli ve özel toprak oluĢumları 

varlığına sahiptir ve söz konusu bölge iki bin yıldan bu yana yerleĢime açık bir alandır. 

Antik dönemin büyük coğrafyacısı Strabon (ĠÖ 63-ĠS 24 ) ansiklopedik Ģaheseri olan 

“Coğrafya “isimli kitabında Kula‟yı kömür karası bazalt taĢlarından dolayı 

“Katakekaumene” yani “Yanık Ülke” olarak adlandırmıĢtır (yanikulke.com). Kula‟nın 

sahip olduğu toprak yapısı, bağların verimliliğini ve dolayısıyla Ģarap üretimini son derece 

olumlu etkilemektedir. Özellikle son yıllarda gerçekleĢtirilen yatırımlar neticesinde Ģarap 
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turizmi Kula‟da geliĢmeye baĢlamıĢtır. Ġç Ege‟de kendine has özellikleri sebebiyle Kula‟da 

bundan sonraki yıllarda da Ģarap turizmine yönelik talebin artması beklenmektedir. 

2.5. ġarap Turizmi Üzerine GerçekleĢtirilen BaĢlıca Bilimsel ÇalıĢmalar 

ġarap turizmine olan yüksek talep, alanyazında Ģarap turizmi ile ilgili pek çok 

çalıĢmanın da ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Coğrafi özellikleri ile sınıflandırıldığında 

konu ile ilgili çalıĢmaları Avustralya (Macionis, 1997; Dowling ve Carlsen, 1999), Kanada 

(Hackett, 1998; Telfer, 2001; Williams ve Kelly, 2001; Williams ve Dossa, 2003; 

Hashimoto ve Telfer, 2003), ġili (Sharples, 2002), Fransa (Thevenin, 1996; Frochot, 2002) 

Macaristan (Szivas, 1999), Ġtalya (Pavan, 1994) Yeni Zelanda (Beverland, 1998; Johnson, 

1998; Mitchell ve Hall, 2003), Ġspanya (Gilbert, 1992), Güney Afrika Cumhuriyeti 

(Preston-Whyte, 2000; Bruwer, 2003; Demhardt, 2003), Amerika BirleĢik Devletleri 

(Dodd, 1995; Peters, 1997; Skinner, 2000), Büyük Britanya (Howley ve Van Westering, 

2000) gibi baĢlıklar altında sınıflandırırken; Romanya‟da (Adrian, 2014), Yunanistan‟da 

(Alebaki ve Iakovidou, 2011) ve Türkiye‟de de (Sezer, 2006; Yıldız,2009; Yüncü,2010) 

Ģarap turizmi ile ilgili farklı çalıĢmalara rastlamak mümkündür. Konu özelinde 

gerçekleĢtirilmiĢ bilimsel araĢtırmaların kronolojik sınıflandırmasında geçen farklı 

çalıĢmalardan bazıları Ģunlardır: 

Williams (2001) ġarap turizmi destinasyonlarının geliĢim süreçlerini incelediği 

çalıĢmasında; tarihsel süreç içerisinde bireylerin Ģaraphanelere ve Ģarap bağlarına olan 

ziyaret hedeflerini ve destinasyonların Ģarap temelli geliĢimini incelemiĢtir. ÇalıĢma 

neticesinde, Ģarap turistlerinin önceleri daha çok Ģarap üretimi ve Ģarap tesisleri ile 

ilgilenirken değiĢen tüketici tercihleri neticesinde turistlerin dönemsel olarak Ģarap turizmi 

aktivitelerinde rekreasyonel unsurlara daha fazla ağırlık vermeye baĢladıkları 
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bulgulanmıĢtır. ÇalıĢma, Ģarap turistlerine yönelik hizmet verecek destinasyonlara Ģarap 

turizmini destekleyecek alternatifler yaratması gerektiğini de önermektedir. 

Charters ve Ali-Knight (2002) Ģarap turisti kavramı üzerinde durmuĢlardır. 

Yazarlar Ģarap turizmi ve Ģarap turistleri kavramlarını detaylı olarak sınıflandırdıktan sonra 

Avustralya‟nın Margaret River ve Swan Valley olarak adlandırılan farklı iki bölgesindeki 

368 Ģarap turistine yönelik çalıĢmalarında, farklı Ģarap bölgelerine gelen Ģarap turistlerinin 

Ģarap turizmine yönelik tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ve 

iki farklı Ģarap bölgesine gelen Ģarap turistlerinin Ģarap turizmine yönelik bağlılıklarını 

kapsayan profillerinin de farklılıklar sergilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Macionis ve Cambourne (2002) Avustralya‟nın baĢkenti Canberra da 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında turizm sektörü ile yemek ve Ģarap arasında son derece 

yakından iliĢkiler olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Canberra‟nın destinasyon imajında 

yemeğin önemli bir promosyon unsuru olduğunu bulgulayan yazarlar buna ek olarak Ģarap 

ve mutfak unsurlarının beraberce pazarlanabileceğini de öne sürmüĢlerdir. 

Bruwer (2003) Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde Ģarap turizminin geliĢimini 

incelediği çalıĢmasında; öncelikle ülkede var olan Ģarap rotalarının net olarak hangileri 

olduğu ve yapısal özelliklerini incelemiĢ daha sonrasında ise turistik anlamda pazarlanan 

Ģarap rotalarının zenginleĢtirilmesi ve Ģarap rotası alternatiflerinin çeĢitlendirilmesi 

üzerinde durmuĢtur. ÇalıĢma, Güney Afrika Cumhuriyeti‟nin Ģarap turizmi açısından son 

derece kapsamlı olduğunu ve ülkede Ģarap turizmi unsurlarının pazarlanmasının oldukça 

baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğini vurgularken, tüm Ģarap rotalarının baĢkent Cape 

Town‟dan rahatça ulaĢılabilecek uzaklıklarda olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 
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Alant ve Bruwer (2004) Motivasyonel faktörler göze alındığında Ģarap turizmi 

bölgelerine ve Ģarap bağlarına yönelik gerçekleĢtirilecek turistik aktiviteleri 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢma neticesinde, Ģarap turizmi bölgelerinin tanıtım faaliyetlerine 

ağırlık vermeleri, daha bilgilendirici ve daha ulaĢılabilir olmalarının bireylerin Ģarap 

turizmi motivasyonlarına katılım güdülerini olumlu etkilediği bulgulanmıĢtır. 

Sezer (2006) ġarap ve Ģarap kültürünün öneminden bahsettiği çalıĢmasında 

Bozcaada turizmi açısından Ģarap turizminin önemine değinirken, Bozcaada 

destinasyonunda uzun vadeli turistik geliĢim açısından Ģarap turizminin olumlu 

etkilerinden bahsetmiĢ ve Ģarap turizminin genel turizm perspektifini destekleyici unsur 

olabileceğini bulgulamıĢtır. 

Roberts ve Sparks (2006) Turistlerin Ģarap bölgelerine olan ziyaret 

tutumlarının geliĢtirilmesi ve Ģarap bölgelerine yönelik aktivitelerin artırılmasına yönelik 

bilimsel bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢma neticesinde, bölgelerin çekicilik 

unsurlarının artırılması için sekiz temel anahtar faktör belirlenmiĢ ve söz konusu 

faktörlerin turistlerin ziyaret tutumlarını pozitif etkileyeceği öne sürülmüĢtür. 

Alonso vd. (2008) Kanarya Adaları (Ġspanya) özelinde gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmalarında Ģarap bağlarının varlığının turizme etkilerini araĢtırmıĢlardır. Bağ sahipleri 

ile gerçekleĢtirilen görüĢmeler neticesinde; ada genelinde bağ rotalarının ve Ģarap 

bağlarının varlığının turizm açısından son derece değerli olduğu ve turizmin geliĢimi 

açısından söz konusu durumun olumlu etkilerinden bahsedilirken, Ģarap fiyatlarının-adanın 

coğrafi uzaklığı ve ulaĢım maliyetleri sebebiyle- rekabetçiliğinin düĢük olduğunu 

öngörmüĢlerdir. 
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Kolyesnikova ve Dodd (2008) ġarap üreticilerini ve Ģarap bölgelerini ziyaret 

eden Ģarap turistlerini inceledikleri çalıĢmalarında, Ģarap üreticilerini küçük gruplarla 

ziyaret edenlerin ve destinasyonlarla gönül bağı varlığı hisseden Ģarap turistlerinin turistik 

anlamda çok daha fazla alıĢveriĢ yapma eğiliminde olduklarını bulgulamıĢlardır. 

Yıldız (2009) ġarap turizminin Türkiye‟de turistik ürün kapsamında geliĢtirilip 

geliĢtirilemeyeceğine yönelik olarak hazırladığı çalıĢmasında, temel turistik ürün ve 

destekleyici turistik ürün gibi kavramları kapsamlı bir Ģekilde açıkladıktan sonra ÇeĢme 

(Ġzmir) destinasyonunun Ģarap turizmi açısından geliĢtirilebilirliğine yönelik bir model 

önerisinde bulunmuĢtur. 

Efstathios, vd. (2009) Kuzey Yunanistan‟da Ģarap turistlerine hitap edecek 

Ģarap bölgelerinin geliĢtirilmesini inceledikleri çalıĢmalarında; Ģarap turistlerinin öncelikli 

beklentilerinin Ģarap deneyimlemek ve Ģarap satın almak olduğunu bulgulamıĢlardır. ġarap 

turistlerinin beklentilerinden yola çıkılarak Kuzey Yunanistan‟da yer alan Ģarap bağlarının 

arasında destinasyon çekiciliği yaratılması hususunda bir iĢbirliğine gidilmesi ve Ģarap 

turizmi geliĢiminin planlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

Asero ve Patti (2009) Üretiminden tüketimine Ģarap deneyimini inceledikleri 

çalıĢmalarında; üretilen kaliteli Ģarapların, oluĢturulacak Ģarap ve yemek rotaları vasıtasıyla 

daha fazla kiĢiye ulaĢabileceğini ve bu durumun da uzun vadede Ġtalya‟daki turistik 

destinasyonların bilinirliğini ve kıymetini artıracağını öne sürmüĢlerdir. 

Yüncü (2010) ġarap turizmi ve Ģarap ile ilgili kavramları rekabet stratejisi ile 

birlikte incelemiĢtir. GerçekleĢtirilen çalıĢmada Ģarap turizmi, Ģarap turistleri kavramları 

detaylıca irdelenmiĢ ve Ģarap turizmi bölgelerine yönelik kavramsal alt yapı 
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oluĢturulduktan sonra, Ģarap turizmi destinasyonlarının rekabet edebilirliklerine yönelik bir 

model önerisi üzerinde durulmuĢtur. 

Olaru (2012) ġarap turizmi, Ģarap turistleri ve Ģarap rotaları üzerine 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında; Romanya‟da gerçekleĢtirilen Ģarap turizmi aktivitelerini 

incelemiĢtir. ÇalıĢmada Ģarap turistleri profil bazlı olarak üç baĢlık altında 

sınıflandırılırken bireylerin Ģarap turizmi motivasyonlarını oluĢturan unsurlar detaylıca 

irdelenmiĢtir. 

Capitello vd. (2013) Ġtalya'nın Verona Ģehrini ziyaret eden ziyaretçiler üzerine 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında söz konusu destinasyona yönelik 7 ana motivasyon 

faktörü olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Yazarlar Verona‟ya yönelik turistik talebin 

unsurlarından birisi olarak yemek ve Ģarapları göstermiĢ, turizm karar vericilerinin 

destinasyon bazlı çekicilikte Ģarap ve yemek varlığına değer vermeleri gerektiğini öne 

sürmüĢlerdir.  

Faugere vd., (2013) Dünyanın farklı yerlerinde bulunan Ģarap turizmi açısından 

gözde destinasyonları incelemiĢlerdir. Elde edilen bulgular neticesinde; bir Ģarap 

destinasyonunun baĢarısında gastronomi, bölgesel markalaĢma, yeme-içme olanakları, 

Ģarap bağlarının kalitesi, Ģarap deneyimleme fırsatlarının sağlanması gibi pek çok farklı 

dıĢsal faktörün varlığı olduğu bulgulanmıĢtır. Diğer yandan dünya çapında Ģarap turizmi 

açısından önemli kabul edilen destinasyonlar arasında bağlantılar kurulması ve iĢbirliği 

imkanlarının artırılması da çalıĢma içerisinde önerilmektedir. 

Pratt (2014) Alanyazında daha önceden gerçekleĢtirilen Ģarap turistlerine 

yönelik çalıĢmaları incelemiĢ ve var olan Ģarap turisti profillerine dördüncü bir baĢlık daha 

ekleyerek dörtlü Ģarap turisti profili varlığını öne sürmüĢtür. ÇalıĢma neticesinde Ģarap 
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turistleri; Ģarap sevdalıları, Ģarap ilgilileri, Ģarap meraklıları ve ilgisiz Ģarap turistleri olmak 

üzere dört baĢlık altında sınıflandırılırken çalıĢmada her Ģarap turisti profili için farklı 

pazarlama stratejileri uygulanması gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. 

Thaliath ve Kumar (2014) ġarap turizmi bölgelerinin geliĢimini ve yönetilmesi 

ile ilgili zorlukları Hindistan‟da incelemiĢlerdir. Karnataka bölgesinin Ģarap turizmi 

açısından sahip olduğu alt yapı ve Ģarap turizmine yönelik olarak geliĢtirilebilecek 

hususlarını değerlendiren yazarlar, turistik ürün yaĢam dönemi eğirisinin doğru yönetsel 

taktiklerle birlikte uzatılabileceğini ve destinasyonun geliĢtirilen özellikleri ile birlikte 

benzer nitelikteki farklı destinasyonlarla kıyaslanabileceğini öngörmektedirler. 

Ergüven (2015) ġarap turizmi kavramını gastronomi ile birlikte özel ilgi 

turizmi perspektifinde incelemiĢtir. Bu amaçla Trakya Bağ Rotası‟nda bulunan 12 Ģarap 

üreticisi ile gerçekleĢtirilen görüĢmeler neticesinde; Trakya Bağ Rotasının geliĢtirilmesi 

için gerekli desteklerin sağlanması ve benzer rotalar oluĢturmanın turistik destinasyonların 

canlandırılmasına olanak sağlayabileceği üzerinde durulmuĢtur. 

 

 



64 

 

3. BÖLÜM 

YÖNTEM 

3.1. AraĢtırma YaklaĢımı 

ġarap turizminin alternatif turizm kapsamında değerlendirildiği ve Ģarap 

turistlerinin destinasyon bazlı incelendiği bu çalıĢma, nitel araĢtırma yaklaĢımı ile 

hazırlanmıĢtır. Nitel araĢtırmalarda asıl amaç, araĢtırılan konu ile ilgili olarak okuyuculara 

derinlemesine betimlemeler sunmak ve araĢtırmanın aktörlerinin bakıĢ açılarını anlayarak 

yorum yapabilmektir (Yıldırım ve ġimĢek, 2013). Nitel araĢtırma deseni ile hazırlanan bu 

araĢtırmada, verilerin toplanması amacıyla araĢtırmanın kısıtları da göz önüne alınarak 

uygun teknik belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle veri toplama aracı olarak görüĢme 

tekniği kullanılmıĢtır. GörüĢme tekniği yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu vasıtasıyla 

Ģarap turistlerine uygulanmıĢtır. Söz konusu yaklaĢımın seçilme sebebi ise bireylerin 

sorular harici katkı sağlamak istedikleri alanlarda çalıĢma gerçekleĢtirilirken kendi öz 

düĢüncelerini de sürece dahil edebilmeleridir. 

3.2. AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırma sonuçlarının genellemek istendiği elemanlar bütünü olarak ifade 

edilen evren;  belli kurallara göre seçilen, seçildiği ana kütleyi temsil yeterliliği olan ve 

çalıĢmanın yapılacağı grubu belirli özellikleri ile yansıtan birimler topluluğu olarak 

tanımlanabilmektedir (Karasar, 2005). Bu doğrultuda araĢtırmanın evrenini Türkiye‟deki 

Ģarap turistleri oluĢturmaktadır. Evrenin tamamına ulaĢmanın hem zaman hem de maliyet 

açısından zor olması sebebiyle örnekleme yöntemine gidilmiĢtir. Nitel araĢtırma deseninde 

hazırlanan bu çalıĢmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Amaçlı örnekleme 

yönteminde, örnekleme dahil edilecek birimleri, araĢtırmacı önceki bilgi, deneyim ve 
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gözlemlerinden hareketle araĢtırmanın amacına uygun olarak kendi yargısıyla belirler 

(Ural ve Kılıç, 2011:45). Ayrıca örneklem büyüklüğü belirleme aĢamasında ise ölçüt 

örnekleme uygulanmıĢtır. Ölçüt örneklemede, temel hedef önceden belirlenmiĢ bir dizi 

ölçütü karĢılayan bütün durumların çalıĢılmasıdır (Yıldırım ve ġimĢek, 2013:140). Bu 

perspektiften hareketle ve çalıĢmanın özelliği sebebiyle; yalnızca kendini Ģarap turisti 

olarak nitelendiren, Kula bağlarını ziyaret etmiĢ ve Kula‟da Ģarap tüketmiĢ, Ģarap turizmi 

deneyimini yaĢayıp bu konudaki görüĢlerini aktarabilecek Ģarap turistleri örneklem 

grubuna dahil edilmiĢtir. Söz konusu kriterleri karĢılayan 47 Ģarap turisti araĢtırmanın 

örneklemini oluĢturmaktadır. 

3.3.Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak nitel araĢtırma yaklaĢımının en sağlıklı 

sonuçlar vereceği görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ beĢ açık uçlu 

sorudan oluĢan görüĢme formu, Charters ve Ali-Knight (2002), Carmichael (2005), Getz 

ve Brown (2006),  Dawson ve diğerleri (2011), Prat (2011), Pratt (2014) ile Guzman ve 

diğerlerinin (2014) Ģarap turistlerine yönelik gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarda kullandıkları 

soru formlarından yola çıkarak hazırlanmıĢtır. ġarap turistlerinin cevaplaması için 

hazırlanmıĢ sorular Tablo 2„de gösterilmiĢtir.  

Tablo:2. Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme Formunda Katılımcılara Yöneltilen Anahtar 

Sorular 

1.ġarap dünyasına ilgi düzeyiniz hangi boyutlarda, Kaç yıldır Ģaraplarla ilgilisiniz?  

2. Kendinizi Ģarap turisti kategorilerinden hangisiyle tanımlarsınız? 

3.Geçtiğimiz yıllar içerisinde Ģarap turizmi sizin için birincil önceliği olan bir seyahat 

motivasyonu faktörü oldu mu? 

4.Geçtiğimiz yıllar içerisinde Ģarap turizmi sizin için ikincil öncelikli seyahat motivasyonu 

faktörü oldu mu? 

5.Kula bağlarına yönelik turistik aktivitenizin hedonistik duygularınıza etkisi ne oldu? 
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AraĢtırmaya yönelik bilgiler 1 Eylül 2014-1 Eylül 2015 tarihleri arasında Ģarap 

turistlerinin yaĢadıkları turistik deneyimleri sonrasında yüz yüze görüĢmelerle elde 

edilmiĢtir. Bu süreçte, Kula Ģarap bağlarını ziyaret eden pek çok kiĢi ile temas kurulmuĢ, 

çalıĢma hakkında bilgi verilmiĢ ve çalıĢmanın temel kriteri olan “Kendinizi şarap turisti 

olarak tanımlar mısınız?” sorusuna cevap vermeleri istenmiĢtir. Anahtar soruya olumsuz 

cevap veren kiĢiler çalıĢmaya dahil edilmezken, kendilerini tam anlamıyla Ģarap turisti 

olarak niteleyen 47 kiĢiye ise sırasıyla; Genel olarak Ģarap dünyası ile yakınlıklarının hangi 

düzeylerde olduğu(s.1), alanyazında Ģarap turisti olarak kategorize edilen turist tiplerinden 

hangisi oldukları (s.2), turistik seyahatlerde Ģarabın motivasyonel rolü (s.3 ve s.4) ve son 

olarak Kula Ģarap bağlarını ziyaret eden Ģarap turistlerinin Ģarap turizmi deneyimlerinin 

bireylerin hedonistik duygularına etkileri (s.5)  ile ilgili anahtar sorular sorulmuĢtur. 

Alanyazından yola çıkılarak hazırlanan sorular neticesinde en verimli ölçmenin 

sağlanabilmesi için olabildiğince hassas davranılmıĢ ve Ģarap turistlerinin konu ile ilgili 

tüm görüĢleri kayıt altına alınmıĢtır. 
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

Kula Ģarap bağlarını ziyaret eden ve kendisini Ģarap turisti olarak tanımlayan 

bireyler ile gerçekleĢtirilen görüĢmeler neticesinde elde edilen veriler analiz edilmiĢ ve 

ulaĢılan bulgular bu bölümde detaylı olarak irdelenmiĢtir. Bu kapsamda öncelikle 

çalıĢmaya katılan Ģarap turistlerinin demografik özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 3 

üzerinde gösterilmiĢtir. 

a. Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

ÇalıĢma kapsamında, örneklemi oluĢturan yerli turistlerin cinsiyet, yaĢ, medeni 

durum ve eğitim durumlarını gösteren demografik frekans analizleri bu bölümde 

betimlenmekte ve elde edilen sonuçlar Tablo 3‟te yer almaktadır. 

Tablo:3. ÇalıĢmada GörüĢme GerçekleĢtirilen Bireylerin Demografik Özellikleri 

DeğiĢken Sayı(N) DeğiĢken Sayı (N) 

Cinsiyet (n=47)  Ġkamet Edilen ġehir(n=47)  

Kadın 21 Ġstanbul 11 

Erkek 26 Ġzmir 21 

YaĢ grubu(n=47)  Manisa 8 

29 yaĢ ve altı 5 Ankara 5 

30-39 yaĢ arası 14 Antalya 2 

40-49 yaĢ arası 19 Aylık Gelir(n=47)  

50 yaĢ ve üzeri 9 2.000 TL ve altı 0 

Medeni durum(n=47)  2001-4001 TL 2 

Evli 38 4001-6000TL 8 

Bekar 9 6001 ve üzeri 37 

Eğitim(n=47)  Meslek(n=47)  

Ġlköğretim 4 Serbest Meslek 11 

Lise 8 Memur 6 

Üniversite 20 Emekli 2 

Lisansüstü 11 Yönetici 8 

Doktora 4 ĠĢ Yeri Sahibi/Kendi ĠĢi 20 
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ÇalıĢmaya katılan Ģarap turistlerinin cinsiyet özellikleri incelendiğinde; dengeli 

bir dağılım olduğu görülmektedir. ġarap turistlerinin 21‟i kadın iken erkek Ģarap 

turistlerinin sayısı 26‟dır. YaĢ grubuna göre dağılım incelendiğinde ise ağırlıklı olarak 

Ģarap turistlerinin orta ve orta-üst yaĢ grubu bireyler olduğu görülmektedir. Yalnızca 5 

Ģarap turisti 29 ve daha genç yaĢ grubu bireylerden oluĢurken; 14 Ģarap turisti 30-39 yaĢ 

grubuna, 19 Ģarap turisti ise 40-49 yaĢ grubuna aittir. 9 Ģarap turisti ise 50 ve üzeri yaĢ 

grubuna dahildir. Kula‟yı ziyaret eden Ģarap turistlerinin çoğunluğu evlidir. Toplam 

katılımcılar arasında yalnızca 9 Ģarap turisti bekardır. Geriye kalan 38 Ģarap turisti ise 

evlidir. ġarap turistlerinin eğitim seviyeleri incelendiğinde ise ağırlıklı olarak bireylerin 

yükseköğretim mezunu oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların yalnızca 4 tanesi 

ilköğretim okulu mezunu ya da okuryazar seviyesinde eğitim almıĢtır. 8 Ģarap turisti ise 

lise mezunudur. Geriye kalan 35 Ģarap turistinin ise en az lisans diploması sahibi 

yükseköğretim mezunu bireylerden oluĢtuğu bulgulanmıĢtır. Katılımcıların 20 tanesi 

üniversite mezunuyken, 11 katılımcı yüksek lisans mezunu, 4 katılımcı ise doktora mezunu 

bireylerden oluĢmaktadır. Katılımcıların devamlı ikamet ettikleri Ģehirler sorulduğunda ise 

Kula destinasyonuna coğrafi olarak yakınlığı sebebiyle Ġzmir‟den gelen Ģarap turistlerinin 

büyük ağırlığı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Toplam Ģarap turistleri arasında 21 kiĢi 

Ġzmir‟den Kula‟ya Ģarap deneyimlemek amacıyla gelmiĢtir. ġarap turistlerinin yaĢadıkları 

Ģehirler arasında ikinci sırada Ġstanbul gelmektedir. Toplam 11 kiĢi Ġstanbul‟da yaĢamını 

idame ettirirken, 8 Ģarap turisti Manisa‟dan, 5 Ģarap turisti Ankara‟dan ve 2 Ģarap turisti ise 

Antalya‟dan Ģarap turizmi deneyimi yaĢamak için Kula bağlarını ziyaret etmiĢlerdir. ġarap 

turistlerinin aylık kazançları incelendiğinde ise tüm Ģarap turistlerinin Türkiye 

ortalamasına göre oldukça iyi maddi kazançları olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

perspektifte toplam 37 Ģarap turistinin aylık kazançlarının 6.001 Türk Lirası ve üzeri 
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meblağda olduğu görülmektedir. Diğer yandan 8 Ģarap turistinin aylık kazancının 4.001-

6.000 Türk Lirası olduğu bulgulanırken yalnızca 2 Ģarap turistinin aylık kazancının 2.001-

4.001 Türk Lirası aralığında olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada demografik 

özellikler açısından son olarak, Ģarap turistlerine meslekleri ile ilgili sorular sorulmuĢtur. 

Elde edilen sonuçlara göre Kula‟yı ziyaret eden Ģarap turistlerinin ağırlıklı olarak kendi iĢ 

yeri sahibi ya da kendi iĢini yapan bireylerden oluĢtuğu görülmektedir. Toplam 20 

katılımcının kendi iĢ yeri sahibi olan ya da kendi iĢine sahip bireylerden oluĢtuğu 

çalıĢmada bulgulanmıĢtır. Diğer yandan mesleki özelliklerde ikinci sırada olan ise serbest 

meslektir. Toplam 11 Ģarap turisti serbest meslek ile iĢtigal etmektedir. ġarap turistleri 

arasında 8 yönetici bulunurken, 6 memur ve 2 tane de emekli birey de mesleki unsurlar 

kapsamında tabloda yer almaktadırlar. 

b. ġarap Turistlerinin ġarap Dünyasına Ġlgi Boyutları 

Kula destinasyonunu ziyaret eden Ģarap turistlerinin Ģaraplarla olan iliĢkilerini 

tespit edebilmek ve Ģarap turizmine yönelik ilgi düzeylerini tespit edebilmek amacıyla 

öncelikli olarak; ġarap dünyasına ilgi düzeyiniz hangi boyutlarda? Kaç yıldır Ģaraplarla 

ilgilisiniz? Sorusu yöneltilmiĢtir. Söz konusu soruya verilen cevaplar incelendiğinde Ģarap 

turistlerinin genel olarak çok uzun yıllardan bu yana Ģaraplar ile ilgilendikleri ve Ģarap 

dünyasını uluslararası ölçekte takip ettikleri bulgulanmıĢtır. Soruya yönelik verilen 

cevapların detaylı irdelemesi yapıldığında KġT19 kodlu katılımcı “Şarap gençliğimden bu 

yana bir tutku oldu benim için. Kendi üzüm bağlarımız ve kendi amatör imalathanemiz de 

olduğu için yaklaşık 40 yıldır şarap dünyası ile içli dışlıyım” diyerek konu ile ne kadar 

yakından ilgili olduğunu ifade etmiĢtir. KġT40 kodlu katılımcı ise “Eşimin şarap tutkusu 

sebebiyle evlendikten sonra ben de şarap ile ilgili özellikleri ve temel kavramları 

öğrenebildim. Daha önce bu konu hakkında yetkin olduğumu söylemem mümkün değil 
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ancak son 12 yıldır konu ile derinlemesine ilgilenebilmekteyim” diyerek Ģarap dünyasına 

yönelik ilgisinin geçmiĢini özetlemiĢtir. KġT24 kodlu Ģarap turisti “Şarap dünyasını son 3 

yıldır takip etmekteyim. Emekli olduktan sonra kendime ve hobilerime zaman ayırma 

imkanım olmaya başladı ve bu süreçte şarap aktiviteleri oldukça ilgimi çekti” diyerek 

Ģarap dünyasında yeni olduğunu ancak konuyla yakından ilgilendiğini öne sürmektedir. 

KġT28 “Şarap dünyası hakkında kulaktan dolma bilgilerle yetinmedim hep daha fazlasını 

istedim. Uzun yıllardır gerçekten ciddi olarak konu ile ilgilenmekteyim. Kişisel önerim-

Wine Grapes- adlı bir başucu eseridir. Bana şarap dünyasını öğreten ve şarap hakkında 

bilgi sahibi olmamı sağlayan temel bir eserdir” diyerek Ģarap konusundaki kiĢisel 

geliĢiminden bahsetmiĢtir. KġT7 “Şarap dünyasına ilgim çok eskilere dayanmakta ve 

sanırım ömür boyu bu durum devam edecek. Şarap ile ilgili hem çok sık alışveriş 

yapıyorum hem de yatırım için yıllanmış şarap biriktiriyorum” diyerek konuya ilgisini ve 

bu ilginin ticari boyutunu ifade etmiĢtir. KġT35 “Gıda mühendisiyim ve bu alanda yüksek 

lisans yapmaktayım. Şarap dünyası bir yandan benim ilgi odağım iken bir yandan da 

çalışma alanım, o yüzden son 5 yıldan beri şarap dünyası içerisinde yer almaktayım” 

diyerek Ģarap dünyasındaki varlığını yaptığı iĢ ile bağdaĢtırırken KġT1 kodlu Ģarap turisti 

ise “Şarap ile ilgili sosyal medyada makale yazabilecek kadar konuya hakimim. Yaklaşık 

20 yıldır şarap dünyası içerisindeyim ve kendimi bu konuda bir öğretmen olarak 

addetmekteyim” diyerek kiĢisel uzmanlığını özetlemiĢtir.  

c. Bireylerin ġarap Turisti Kategorilerine Göre Kendilerini 

Sınıflandırmaları 

Kulayı ziyaret eden Ģarap turistlerine yönelik hazırlanan sorulardan ikincisi, 

alanyazında belirlenmiĢ Ģarap turisti profilleri ile alakalıdır. Bu kapsamda öncelikle sözel 

olarak Ģarap turist profilleri ile ilgili sınıflama Ģarap turistlerine anlatıldıktan sonra, 
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bireylere sözü edilen Ģarap turisti profillerinden hangisine kendilerini daha yakın 

hissettikleri sorusu; yani kendinizi Ģarap turisti kategorilerinden hangisiyle tanımlarsınız? 

Sorusu sorulmuĢtur. Soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, Ģarap turistlerinin ağırlıklı 

olarak Ģarap konusunda bilgili, Ģarap seven ve profil yapısı olarak ise Ģarapla ilgili 

bireylerden oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. KġT22 kodlu Ģarap turisti kendisini Ģarap 

meraklısı olarak tanımlarken “Şarap konusunda öğrenme aşamasındayım ve fırsat 

buldukça bu tip aktivitelere katılıyorum” diyerek profiliyle ilgili açıklamalarda 

bulunmuĢtur. KġT47 kodlu Ģarap turisti ise “Arkadaşlarım bu bağlara gelirken bana da 

teklifte bulundular, asıl amacım güzel bir gün geçirmek. Şarap turistiyim ancak önceliğim 

şarap değil” diyerek ilgisiz Ģarap turisti olarak kendisini betimlemiĢtir. KġT14 ise “Şarap 

benim için bir özel ilgi ya da hobi değil, bir yaşam biçimi. Dolayısıyla ben bir şarap 

severim” demiĢtir. KġT30 kodlu Ģarap turisti “Ben arkadaşlarımla genellikle şarap turizmi 

aktivitelerine katılıyorum. Şarap ile ilgilenmeyi seven çekirdek bir grubumuz var ve sık sık 

şarap deneyimi yaşamak için bir araya geliyoruz” derken KġT29 ise “Şarap üretiminden 

tüketimine kadar tüm süreçler konusunda bilgi sahibiyim ve şarap mahzenlerini ziyaret 

etmek benim için büyük bir mutluluk oluyor” diyerek Ģarap konusundaki ilgisinden 

bahsetmiĢtir. KġT8 kodlu Ģarap turisti “şarap tek başına da çok anlamlı bir içecek ancak 

yemek ile şarap uyumu olduğunda sanatsal bir etki yaratıyor” diyerek Ģarap konusundaki 

hassasiyetini özetlemiĢtir. KġT43 “Ziyaret ettiğim destinasyonlarda şarap tadımlamak ve 

şarap imalathanelerinden şarap satın almak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çünkü 

üretimin gerçekleştiği yerden şarap satın almak orijinallik kaygılarımı gideriyor” diyerek 

Ģarap satın alma aĢamalarındaki dikkatinden bahsetmiĢtir. KġT16 “Şarap ile ilgili 

eğitimlere sıklıkla katılmaya çalışıyorum. Çünkü şarap öğrenildikçe anlam kazanıyor” 

derken KġT11 “Şarap konusunda deneyimliyim. Daha önce hem yurt içinde hem de yurt 
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dışında şarap imalathanelerini ziyaret ettim. Dolayısıyla ben şarap konusunda oldukça 

ilgili bir bireyim” diyerek kiĢisel profilini tarif etmiĢtir. KŞT45 “Şarap ile ilgili yayınları 

takip etmeyi seviyorum ve fırsat buldukça şarap konusunda kendimi geliştirmek istiyorum” 

diyerek Ģarap konusundaki merakını özetlerken, KġT4 “Kendim şarap konusunda çok 

birikimli değilim ancak arkadaş çevrem gerçekten konunun uzmanı ve ben de onlarla 

beraber fırsat buldukça etkinliklere katılıyorum” diyerek Ģarap turist profilinde kendi 

yerini Ģarap meraklısı olarak belirtmiĢtir. KġT9 “Amerika Birleşik Devletleri’nde Napa 

Vadisi ve İtalya’da Chianti’ye dahi seyahat ettim. Ben tüm kategorilerden daha yoğun bir 

şarap aidiyetine sahibim” diyerek profiller ötesi olduğunu iddia etmiĢtir. KġT44 “İkinci 

sırada yer alan yani şarapla ilgili bir turistim ben. Çünkü şarap konusunda kendimi 

geliştirmek istiyorum ve sık sık bu sebeple yolculuklar dahi gerçekleştiriyorum, ayrıca söz 

konusu şarap ise para harcamaktan da asla çekinmem” derken son olarak KġT46 kodlu 

Ģarap turisti ise “Şarap eğitmeniyim. Şarap benim için hem iş hem de hobi. Dolayısıyla ben 

bir şarap sever olarak kendimi addedebilirim” diyerek profil tanımını özetlemiĢtir. 

d. Birincil Öncelikli Seyahat Motivasyon Faktörü Olarak ġarap 

ÇalıĢmanın üçüncü temel sorusu, Ģarap temelli seyahat hareketlerinin bireylerin 

yaĢamındaki yeri ve öncelikli seyahat faktörü olarak Ģarap turizmine odaklanmaktadır. Bu 

noktadan hareketle “Geçtiğimiz yıllar içerisinde Ģarap turizmi sizin için birincil önceliği 

olan bir seyahat motivasyonu faktörü oldu mu?” Ģeklinde soru sorulmuĢtur. Söz konusu 

soruya verilen cevaplar incelendiğinde; KġT6 kodlu Ģarap turisti “Kendimi şarap turisti 

olarak nitelendirdiğim için sıklıkla şarap tadımlama hedefiyle seyahatler 

gerçekleştiriyorum. Bu amaçla Türkiye’nin pek çok şarap bölgesini ziyaret ettim” derken 

KġT10 “Senede mutlaka en az bir kez şarap benim için birincil öncelikli bir seyahat 

motivasyon faktörü oluyor” diyerek istikrarlı bir Ģekilde gerçekleĢtirdiği Ģarap turizmi 
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aktivitelerinden bahsetmiĢtir. KŞT15 “Üyesi olduğum şarap topluluğu mutlaka bağbozumu 

etkinliklerine katılım sergiliyor. Dolayısıyla ben de her yıl mutlaka bağbozumu 

festivallerine katılım sergiliyorum. Bu yolculuklar benim şarap temelli turistik 

hareketlerim” diyerek Ģarap turizmi ile ilgili gerçekleĢtirilen organizasyonlara sağladığı 

katılım hakkında bilgilendirmelerde bulunmuĢtur. KġT20 “Her yıl olmasa da maddi 

durumum elverdikçe dönem dönem üzüm bağlarına seyahatler gerçekleştiriyorum. Şarap 

turizmi aktiviteleri dinlendirici olduğu kadar eğitici de” diyerek gerçekleĢtirdiği 

seyahatlerin kendisine kattığı entelektüel birikimi de özetlemiĢtir. KġT26 “Şarap turizmi 

aktivitelerine zaman ayırmam çok zor olsa da özellikle İzmir’e yakın yerleri seçerek 

turistik aktivitelere katılabiliyorum” diyerek yoğun hayat koĢullarında dahi gerçekleĢtirdiği 

yolculuklar hakkında bilgilendirmelerde bulunmuĢtur. KġT31 “Şarap turizmi aktivitelerine 

katılmak için Fransa ve İtalya da dahil olmak üzere pek çok uluslararası yolculuk 

gerçekleştirdim. Şarap deneyimi yaşamak kesinlikle bu mesafelere değer” diyerek konuya 

yönelik tutkusundan bahsetmiĢtir. KġT33 “Eşim ile her zaman farklı rotalar peşinde 

koşmayı sevdik. Dolayısıyla her yıl farklı bir şarap destinasyonu bizim için yeni bir 

heyecan oluyor” diyerek Ģarap turizmi kapsamında gerçekleĢtirdikleri düzenli 

seyahatlerden bahsetmiĢtir. KġT37 “Şarap benim için sürekli olarak bir seyahat aktivitesi 

oluyor. Örneğin önümüzdeki ay İspanya’da Rioja, Ribera del Duero ve Rueda bölgelerine 

yönelik olarak gerçekleştirilecek bir şarap yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyorum. Burası 

(Kula) oldukça güzel ancak daha amatör düzeyde bağcılık gerçekleştirilen bir destinasyon. 

Oysaki Avrupa’da gerçekten çok daha profesyonel turlar düzenlenmekte” diyerek konu 

hakkındaki yaklaĢımını anlatmıĢtır. Son olarak KġT38 “Şarap mutlaka ki seyahatlerde 

birincil öncelikli motivasyon faktörüm oluyor. Geçen yıl İtalya turuna katıldım ve tatil 

rotamı çizerken Toscana merkezli olarak tatilimi dizayn ettim. Toscana’ya gitmeden 
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İtalya’ya gitmenin ne anlamı olabilir ki?” diyerek Ģarap konusundaki hassasiyetini 

paylaĢmıĢtır. 

e. Ġkincil Seyahat Motivasyon Faktörü Olarak ġarap Turizmi 

ÇalıĢmanın dördüncü sorusu bireylerin seyahatlerinde Ģarap tutkularının 

yarattığı etkiyi anlayabilmek amacıyla sorulmuĢtur. Bireylerin normal seyahatlerinde Ģarap 

turizmi motivasyonunun varlığı sorunun özünü oluĢturmaktadır. Bu noktadan hareketle 

soru “Geçtiğimiz yıllar içerisinde şarap turizmi sizin için ikincil öncelikli seyahat 

motivasyonu faktörü oldu mu?” Ģeklinde Ģarap turistlerine yöneltilmiĢtir. Bu soruya verilen 

cevaplar incelendiğinde bireylerin gerçekleĢtirdikleri kültürel ya da dinlence amaçlı 

tatillerinde dahi Ģarap ile ilgili organizasyonları takip ettikleri ve fırsat buldukça tatilleri 

içerisinde Ģarap ile ilgili etkinliklere katıldıkları sonucuna varılmıĢtır. Soruya yönelik 

cevaplarda KġT3 “5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’ne kültür turu kapsamında bir 

seyahat gerçekleştirdim. Benim için güzel bir deneyimdi ve tatil öncesi izleyeceğimiz 

güzergahları incelediğimde Aspen şehrinde –Food&Wine Classics in Aspen- etkinliğinin 

28.sinin düzenleneceğini öğrendim. Bu vesileyle hem tatilimi gerçekleştirdim hem de şarap 

ve yemek ile alakalı çok değerli bir festivale katılabilme imkanı buldum” diyerek 

gerçekleĢtirdiği seyahat hakkında bilgiler vermiĢtir. KġT13 “Her tatil kararımda 

destinasyonu belirledikten sonra destinasyonda olabilecek potansiyel şarap aktivitelerini 

ya da etkinliklerini de incelerim Dolayısıyla şarap benim için tatillerimde her zaman 

kendine yer bulan bir deneyim” diyerek normal turistik aktivitelerde dahi Ģarap ile ilgili 

organizasyonları takip ettiğini söylemiĢtir. KġT18 “Tatillerimde mutlaka deniz, kum, 

güneş üçlüsü dışında farklı alternatifler de ararım o yüzden gittiğim bölgelerde şarap 

tadımlamak oldukça mutluluk verici. Örneğin bu yaz Avşa Adasındaydım ve hiç bilmediğim 

yöresel şarapları da bu vesile ile deneyimledim. Özellikle Marmara bölgesi ve kıyı Ege 
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hem dinlenme hem de şarap turizmi açısından aktivite vaat eden destinasyonlar, bu yüzden 

tatil kararlarımda sözünü ettiğim yerler benim için oldukça cezp edici” diyerek soruya 

oldukça detaylı bir yanıt vermiĢtir. KġT17 “Kişisel hobilerimden birisi avcılıktır ve bu 

amaçla da sıklıkla seyahatlerde bulunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz Doğu Avrupa av 

turunda özellikle Bulgaristan’da Chardonnay ve Merlot üzümlerinden yapılmış şarapların 

tadımını gerçekleştirdim. Böylece hem av hem de şarap deneyimi yaşamak için kendime 

fırsat yaratabildim” diyerek alternatif turistik faaliyetleri beraber kombine edebildiğini 

ifade etmiĢtir. KġT27 “Floransa’ya küçük bir grup ile gastronomi ve hatta gurme 

deneyimi yaşamak için gittim, ancak bu aktivitelerde daha yolculuk başlamadan 

yemeklerin yanında deneyebileceğim şarapları tespit etmeye odaklandım. Dolayısıyla 

farklı amaçla seyahat etsem dahi şarap mutlaka kişisel deneyimlerimde kendine yer 

bulmakta” derken KġT32 ise “Daha yaşım genç ve şarap konusunda ayırdığım bütçe de 

bununla paralel oldukça minimal. Ancak sırt çantalı bir turist olarak dahi 

gerçekleştirdiğim seyahatlerde yerel yemek deneyimi ve yerel şaraplar benim için 

gerçekten büyük önem taşımakta” diyerek Ģarap konusundaki kiĢisel yargılarını ve elindeki 

imkanları betimlemiĢtir. Son olarak KġT39 “Şarap bazen birincil bazen ise ikincil 

öncelikli seyahat faktörüm oluyor. Bununla birlikte kişisel deneyimlerimde mutlaka yerel 

içecekler ve varsa yerel şarapları inceleyip, şarapların yetiştiği bağları ziyaret etmek 

istiyorum. Bu tip seyahatlerde üzüm bağları ve şarap benim için kendime yolculuk hatta 

terapi oluyor” diyerek bağcılık, Ģarap turizmi ve konu ile ilgili aktivitelerin bireysel 

anlamdaki önemini ifade etmiĢtir. 
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f. Bir ġarap Destinasyonu Olarak Kula ve Ziyaretçilerin KiĢisel Tatmin 

Düzeyleri 

ÇalıĢmanın beĢinci ve son sorusu, Ģarap turistlerinin yaĢadıkları Ģarap turizmi 

deneyimi ve bireylerin Kula destinasyonunu ziyaret etmelerinin hazcı duygularına 

katkılarının neler olduğunu tespit etmek amacıyla sorulmuĢtur. Bu amaçla çalıĢmanın son 

sorusu “Kula bağlarını ziyaret etmenizin hedonistik duygularınıza katkısı ne oldu?” 

Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. Konu ile ilgili soruya verilen yanıtlar incelendiğinde KġT2 

kodlu Ģarap turisti “Kula hiç bilinmeyen bir turistik destinasyon, bu anlamda tam da benim 

aradığım gibi bir yer. Oldukça sakin ve yaşadığım kişisel anlamda bana huzur veren bir 

deneyim oldu. Kula’da yaşadığım şarap turizmi aktivitesinden oldukça tatmin oldum. Bir 

yandan Kula’nın alt yapı ve üst yapı olanakları ile daha da gelişerek geniş kitlelere 

ulaşmasını istiyorum ancak bir yandan da şimdiki gibi az kişi tarafından bilinen özel bir 

destinasyon olarak kalmasını istiyorum” diyerek Kula ve tatil hakkındaki görüĢlerini 

özetlemiĢtir. KġT5 “Kula bağlarına yönelik yaptığım seyahat uzun zamandır kendim için 

yaptığım en güzel şeylerden biriydi. Çünkü bu seyahat sayesinde; Cabernet Sauvignon, 

Nerello Cappucchio, Cabarnet Franc gibi çok sevdiğim ancak uzun süredir tatma 

imkanına sahip olamadığım üzümlerin şaraplarını tadımladım” diyerek mutluluğunu ifade 

etmektedir. KġT12 “Kula’da hem konaklama hem şaraplar harikaydı ancak yemeklerin 

mükemmelliği şaraplara olan ilgiyi de artırıyor. Özellikle farklı yemeklerle gerçekleştirilen 

farklı şarap tadımları gerçekten unutulmaz oluyor” diyerek genel destinasyon 

memnuniyetinden bahsetmiĢtir. KġT21 “Kula seyahatim sırasında çevre ile çok 

ilgilenmedim. Bağlar arasında dolaşmak, açık havada peynir tabakları ile şarap 

tadımlamak oldukça haz verici aktivitelerdi. Özellikle çalışan personellerin şarapların 

açılışında dahi gösterdikleri özen ve dikkat uzun zamandır gördüğüm en titiz 
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davranışlardı. Bu durum da benim gibi zor beğenen birini dahi etkiledi gerçekten” diyerek 

konuya farklı bir bakıĢ açısı sergilemiĢtir. KġT23 “Benim kişisel favorilerim Nerello 

Mascalese, Petit gibi aslında zor bulunan ya da bulunsa dahi tatmin edici olgunluğu her 

yerde bulamayan üzümlerin şaraplarını tatma imkanı buldum. Elazığ’a yaptığım şarap 

turizmi aktivitesinden bu yana ilk kez bu kadar tatmin edici bir deneyim yaşadım” diyerek 

bireysel yaklaĢımını özetlemiĢtir. KġT25 “Kula’da yepyeni bir aktivite keşfettim. 

Gerçekten uzun zamandır yemek ve şarap konusunda birbirini bu kadar tamamlayan bir 

yer görmemiştim. Bir dahaki Eylül ayında çok daha büyük bir kalabalık grup ile burada 

konaklamalı bir organizasyon planlıyoruz” diyerek destinasyondan oldukça tatminkar bir 

Ģekilde ayrıldığını belirtmiĢtir. KġT34 “Buraya (Kula) gelirken internetten sadece 

araştırma yapmıştım ve aslında oldukça da kararsız bir şekilde geldim. Beklentim düşük ve 

karşılaşabileceklerim konusunda karamsardım. Oysa ki Kula’da bir şarap turistinin 

arayacağı “eğlence”, “rahatlama”, “dışarıda gün geçirme” ve “şarap satın alma” gibi 

pek çok farklı alternatifi deneyimleme imkanım oldu. Bu açıdan gerçekten şaşkın ve 

mutluyum. Tatil dönüşü kendimi daha mutlu, şarap konusunda daha bilgili ve hatta 

şımartılmış hissediyorum” diyerek yaĢadığı deneyim hakkında detaylı bilgilendirmelerde 

bulunmuĢtur. KġT36 kodlu Ģarap turisti “Ben aslında bir gurmeyim ve yemeklerle beraber 

farklı şaraplar denemeyi seviyorum. Özellikle çok beğendiğim ağır kırmızı et yemekleri 

yanında buradaki sağlam gövdeli dolgun tatları tavsiye etmeleri gerçekten harika bir 

yemek deneyimi yaşamamı sağladı. Her tür yemekle beraber tüketilebilecek şarap 

bulunması bu destinasyonu emsallerinden ayırmakta” diyerek bölgedeki Ģarap çeĢitliliğini 

vurgulamıĢtır. KġT41 “Bağbozumu etkinlikleri döneminde Kula’yı ziyaret ettim. Hiç 

beklemediğim kadar zengin ve hiç ummadığım kadar dolu bir tatil yaşadım. Hem etrafın 

görselliği hem de şarapların tadı unutulmazdı” diyerek yaĢadığı deneyimi özetlerken 
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KġT42 ise “En son Fransa’da Rhone Nehrinde katıldığım şarap tadımı beni bu kadar 

etkilemişti. Hem tamamen saklı bir coğrafya hem de şarap severler tarafından mutlaka 

deneyimlenmesi gereken şarap çeşitliliği mevcut. Gerçekten uzun süreden bu yana beni 

şaşırtabilen tek şarap destinasyonu Kula oldu” diyerek destinasyonda yaĢadığı Ģarap 

deneyimini özetlemiĢtir. 
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SONUÇ VE TARTIġMA 

Turizm, küreselleĢen dünya ekonomileri için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Özellikle kitle turizmi destinasyonlara ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda büyük 

katkılar sağlamaktadır. Kitle turizminin ülke ekonomilerine sağladığı emsalsiz artılar ise 

ülkeleri kitle turizmine bağımlı hale getirmektedir. Ancak yıllar içerisinde kitle turizminin 

destinasyonlar bazında yarattığı tahribat ve kitle turizminin sürdürülebilir turizm ikliminde 

yarattığı olumsuz etkiler son yıllarda alternatif turistik unsurlara yöneliĢi ve bununla 

birlikte alternatif turistik arzların geliĢimini de hızlandırmıĢtır.  

Günümüzde katılımcıların psikolojik, fiziksel ve duygusal yönlerine katkıları 

sebebiyle alternatif turizm türlerini farklı baĢlıklar altında sınıflandırmak mümkün 

olmaktadır. Bu çalıĢmada, alanyazındaki önceki çalıĢmaların irdelenmesi ve konunun 

kendine has özellikleri sebebiyle alternatif turizm türleri; sportif faaliyet temelli alternatif 

turizm türleri, doğa ile iliĢkili alternatif turizm türleri, eğitim ve kiĢisel tatmin odaklı 

alternatif turizm türleri ile sağlık ve kültürel temelli alternatif turizm türleri olmak üzere 

dört ana baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır. Bireylerin sağlık ve kültürel arayıĢlar neticesinde 

gerçekleĢtirdikleri turistik faaliyetler arasında son yıllarda geliĢme sergileyen ve dünya 

çapında her geçen yıl daha fazla kiĢinin katıldığı alternatif turizm faaliyetlerinden birisi de 

Ģarap turizmidir. ġarap turizmi, genel itibariyle turistleri seyahate yönelten temel faktörler 

arasında Ģarap ile ilgili deneyim yaĢama arzusunun ana motivasyon faktörü olduğu turistik 

faaliyetlerdir. GeçmiĢte Ģarabın temel motivasyon faktörü olarak kabul edildiği seyahatler 

oldukça az sayıda iken günümüzde dünyada Ģaraba ve seyahate olan ilginin artması, Ģarap 

turizm bölgelerinin ve birçok Ģaraphanenin turistler için çekici yerler haline getirilmesi, 

artan boĢ vakit ve artan gelir sayesinde bir çok insan Ģarap turizm bölgelerini keĢfetmek 

için bilinçli olarak seyahat etmektedirler (Yüncü, 2010:30).  
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ġarap turistleri günümüzde tüm dünyada hem iç turizm hem de uluslararası turizm 

hareketlerine her geçen yıl daha fazla katılmakta ve Ģarap ile ilgili deneyim yaĢamak 

isteyen turistler sahip oldukları ekonomik güç ölçüsünde çok farklı turistik seyahatler 

gerçekleĢtirmektedirler. Türkiye de; Ģarap üretimi, tüketimi ve bağcılıkla ilgili sahip 

olduğu tarihsel özellikler sebebiyle Ģarap turistleri açısından son derece çekici ve alternatif 

deneyim imkanları sunan bir ülkedir. Bugün Türkiye‟nin pek çok farklı bölgesinde üzüm 

bağlarında Ģaraplık üzüm yetiĢtirilmekte ve Ģarap turizmine yönelik yatırımlar 

gerçekleĢtirilmektedir. Özellikle Bozcaada, Gökçeada, Tekirdağ, ġarköy, Mürefte, 

Kırklareli, Edirne, Çanakkale (Trakya Bağ Rotası), Kapadokya gibi destinasyonlar son 

yıllarda Ģarap turizmi açısından oldukça parlak ve geliĢme sergileyen Ģarap bölgeleri olarak 

bilinmektedir. Bu kapsamda son yıllarda Ģarap konusunda atılımlar sergileyen ve Ģarap 

turistlerinin ilgisinin yöneldiği destinasyonlardan birisi de Kula‟dır. Manisa iline bağlı bir 

ilçe olan Kula, sahip olduğu volkanik toprak yapısı ve uygun iklim koĢulları sebebiyle 

farklı üzüm türlerinin yetiĢmesine olanak sağlayabilmektedir. Bölgede kurulan farklı Ģarap 

üretim tesisleri ve konaklama üniteleri ise Ģarap turistleri açısından çekicilik faktörünü 

artırmakta, Kula destinasyonu her geçen yıl daha fazla Ģarap turisti tarafından ziyaret 

edilmektedir. 

Bu çalıĢma, Türkiye‟nin Batı‟sında yer alan ve son yıllarda Ģarap turizmi açısından 

her geçen yıl daha fazla kiĢinin ziyaret ettiği Kula destinasyonunda Ģarap turistlerinin genel 

profil özelliklerinin ve Ģarap turizmine yönelik tutumlarının alternatif turizm kapsamında 

incelenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. Kula destinasyonunu ziyaret eden Ģarap turistlerinin 

genel profil özelliklerinin tespit edilmesi ve adı geçen Ģarap turistlerinin Ģarap turizmi ile 

ilgili motivasyon faktörlerinin neler olduğunun belirlenmesi de çalıĢmanın alt amaçları 

arasında yer almaktadır. Nitel araĢtırma deseniyle gerçekleĢtirilen çalıĢmada elde edilen 
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sonuçlar Ģarap turistlerinin genel olarak orta yaĢ ve üzeri, yüksek eğitim sahibi ve yüksek 

gelir grubuna ait bireyler olduklarını göstermektedir. Sözü edilen bulgular alanyazında 

daha önce gerçekleĢtirilen Prat, (2011), Pratt (2014), Dawson vd., (2011), Guzman ve 

diğerlerinin (2014) çalıĢmalarında elde ettikleri bulguları destekler niteliktedir. ġarap 

turistleri Ģarap deneyimi yaĢamak için kilometreleri ya da maddiyatı önemsemeyen, yüksek 

zevk sahibi kiĢiler olarak profil özellikleri sergilemektedirler. ġarap turistlerinin Ģarap 

dünyası ile ilgi düzeyleri incelendiğinde; ağırlıklı olarak köklü bir geçmiĢ ve Ģarap ile 

alakalı yüksek bir ilginin olduğu çalıĢma kapsamında bulgulanmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan 

Ģarap turistleri açısından Ģarap turizmi hem öncelikli hem de ikincil seyahat motivasyon 

faktörü olarak tatil tercihlerinde önemli yer tutmaktadır. ġarap turistlerinin Ģarap turizmi 

aktivitelerinde sadece yerel ölçekte değil uluslararası anlamda da sıklıkla ziyaretlerde 

bulundukları çalıĢmada bulgulanan unsurlar arasında yer almaktadır. ġarap turistlerinin 

Pratt (2014) tarafından geliĢtirilen Ģarap turisti profil özellikleri kapsamında 

sınıflandırılması gerçekleĢtirildiğinde, ağırlıklı olarak bireylerin kendilerini Ģarap ile ilgili 

ve Ģarap sever bireyler olarak tanımladıkları görülmektedir. Kendini Ģarap turisti olarak 

tanımlayan bireylerin çok azı içerisinde bulunduğu durumu „meraklı‟ ya da „ilgisiz‟ Ģarap 

turisti profiliyle bağdaĢtırmaktadır. Ağırlıklı yaklaĢım Ģarap konusunda para harcamayı 

göze alan, ilgili ve Ģarap konusunda entelektüel anlamda donanımlı bireysel özelliklerin 

varlığını iĢaret etmektedir. ġarap turistlerinin Kula destinasyonu ve yaĢadıkları Ģarap 

turizmi deneyiminin hedonistik etkilerine yönelik cevapları incelendiğinde ise; ağırlıklı 

olarak Ģarap turistlerinin Kula‟ya yönelik Ģarap turizmi deneyimi öncesi beklentilerinin 

düĢük olduğu ve destinasyonun aslında beklentileri karĢılayamayacak düzeyde olduğuna 

iliĢkin bir algının yerleĢik bulunduğu görülmektedir. ġarap turistlerinin yaĢadıkları 

deneyimleri sonrası sergiledikleri davranıĢlar ise destinasyondan beklenilenin çok üzerinde 
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bir hizmet ve ürün kalitesinin var olduğu, bireylerin Ģarap ve destekleyici ürün olarak et, 

peynir vs. unsurları oldukça baĢarılı buldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer yandan Ģarap 

bağları ve Ģarap turizmi deneyimine katkı sağlayıcı konaklama unsurlarının varlığı da Ģarap 

turistlerinin memnuniyetlerini yakından etkilemektedir. Genel anlamda sergilenen sonuçlar 

incelendiğinde; elde edilen bulgular alanyazında özellikle uluslararası ölçekte 

gerçekleĢtirilmiĢ önceki bilimsel çalıĢmaları destekler niteliktedir. Kula destinasyonunu 

ziyaret eden Ģarap turistleri Ģarap konusunda bilgili, Ģarap ile yakından ilgili, para 

harcamayı seven, maddi durumu iyi, eğitim seviyesi yüksek, orta ve orta-üst yaĢ grubu 

bireylerdir. 

ġarap turizmine katılan bireylerin profil özellikleri ve Ģarap turizminin alternatif 

turizm kapsamında incelenmesini araĢtıran bu çalıĢmanın gelecekte yapılacak çalıĢmalara 

yol gösterici olması beklenmektedir. Özellikle destinasyonlar açısından önemli bir 

çekicilik oluĢturan Ģarap deneyimi, bağcılık ve bununla birlikte geliĢen Ģarap turizmi 

aktiviteleri alternatif turizm kapsamında destinasyonlara son yıllarda önemli katkılar 

sağlayan unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.  

 

Alternatif turizm faaliyetleri destinasyonların turizm kapsamında geliĢmesine katkı 

sağlamanın yanı sıra destinasyonlarda var olan turistik alternatiflerin sürdürülebilirliğine 

de etki eden unsurlar olarak bilinmektedir. Bu kapsamda bundan sonraki süreçte farklı 

destinasyonlarda uygulamaların gerçekleĢtirilmesi konunun derinlemesine analizi 

açısından da son derece yararlı olacaktır. Ayrıca çalıĢma, kısıtları sebebiyle sadece yerli 

turistler örneklemi ile yapılmıĢtır. Dolayısıyla, gelecek çalıĢmalarda destinasyonu ziyaret 

eden yabancı turistler örnekleminde de uygulama yapılması, hem destinasyona hem de 
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bilimsel yazına önemli katkılar sağlayabilecektir. ġarap bölgelerini ziyaret eden yabancı 

Ģarap turistleri ile yapılacak alternatif çalıĢmalar da konuya derinlik katacak unsurlar 

arasındadır. Diğer yandan yöntemsel farklılıklar gözetilerek nicel araĢtırma deseni ile 

geliĢtirilecek araĢtırmaların ve Ģarap turistlerinin tutumlarına yönelik farklı özelliklerin 

incelenmesi de konuya derinlik sağlayabilmesi açısından ehemmiyet arz etmektedir. ġarap 

turizmi hem katılan turistlerin sergilediği harcamalar hem de yapısal özellikleri sebebiyle 

“niĢ” bir turistik hareket olarak algılansa da özellikle önümüzdeki yıllarda artan tüketici 

talepleri ve Ģarap turizmine yönelik potansiyel sebebiyle adından çok daha fazla 

bahsedilecek turistik hareketler arasında yer almaktadır. 
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