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SUNUŞ 

Uluslararası hakemli dergimiz, Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nin üçüncü cilt 

birinci sayısını siz değerli okuyucularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımız, 2 

makale, 1 arkeolojik yüzey araştırması, 2 kitap tanıtımı ve 1 kongre değerlendirme yazısından 

oluşmaktadır. Bu sayımızdaki bütün eserleri büyük bir zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

Turist rehberlerine yönelik tüketici memnuniyetinin TripAdvisor yorumları aracılığıyla ortaya 

koymaya yönelik S.  Köseler ve S. Gökdemir tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul 

Rehberler Odası’na kayıtlı 7 profesyonel turist rehberinden derlenen 301 yorum incelenmiştir. 

İçerik analizi tekniği kullanılan çalışma neticesinde turist rehberlerinin bilgi düzeyi, eğitimi, iş 

tecrübesi, işe bağlılıkları, iletişim becerileri, yabancı dil bilgileri ile zaman ve kriz yönetimi 

özelliklerinin, turistlerin memnuniyetleri ve yaşadıkları turizm deneyimi üzerinde olumlu bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

SPA’dan gastronomiye Ege Bölgesi’ni keşfetmeye yönelik N. Yıldız, V. Acar ve A. Tanrısevdi 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada, turistlerin bir taraftan bölge gastronomisini 

deneyimleyebilecekleri diğer taraftan da gezileri esnasında sağlık hizmeti alma şansı 

bulabilecekleri dört günlük bir tur önerisi oluşturulmuştur. Tur önerisinin günümüzde az 

turistten çok fazla gelir elde etme anlayışı doğrultusunda oluşturulmuş olması bakımından 

önemlidir. 

E. Erdan, N. Akbulut, N. Aydoğmuş ve G. T. Toprak, antik dönemlerde Sardene ismiyle anılan 

Dumanlı Dağ bölgesinde gerçekleştirdikleri yüzey araştırmaları sonuçlarını sunmuştur. 

Çalışmada, Karahayıt, Güzelhisar, Mantar Tepe ve Dedeköy olmak üzere dört bölge 

gerçekleştirilen ilk gözlemlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Kitap tanıtım bölümünde, editörlüğü F.Ö. Güzel’in yaptığı “Anadolu’da İnanç Turizmi: 

Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar” isimli kitabın tanıtımı A. Kurnaz tarafından; Ö. 

Köroğlu, A. Balıkoğlu, A. Acun Köksalanlar ve M.T. Türkmen’in kaleme aldığı “Müzecilik ve 

Müze Rehberliği”isimli kitabın tanıtımı ise H. Akyurt Kurnaz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra, B. Can Kırlar, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 20-21 

Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi hakkında bir 

değerlendirme yazısı kaleme almıştır. Aralık ayında yayınlanacak olan bir sonraki sayımızda 

birbirinden değerli çalışmaları sizlerle buluşturmayı temenni eder hepinize saygı ve sevgimizi 

sunarız 

Bu sayımıza katkı sağlayan bütün yazarlarımıza ve dergimize gönderilen makaleleri büyük bir 

özveri ile değerlendiren saygıdeğer hakemlerimize teşekkür ederiz. Turist Rehberliği Nitel 

Araştırmalar Dergisi’nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelebilmesi için editör kurulu olarak 

elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi isteriz.  

Aralık 2022 sayımızda, birbirinden değerli çalışmalarla sizleri buluşturmayı temenni eder 

hepinize saygı ve sevgimizi sunarız. 

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 

Editör 
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INTRODUCTION 

It is a great pleasure for us to present first issue of third volume of our international peer-

reviewed journal, Journal of Qualitative Tourist Guiding Research. This issue comprises of two 

articles, one archaeological fieldwork, two book reviews and one conference evaluation report. 

We hope that you will enjoy reading all the studies in this issue. 

In the study aiming for revealing the consumer satisfaction towards tourist guides through 

TripAdvisor comments by S. Köseler and S. Gökdemir, 301 comments compiled from seven 

tourist guides who are registered in İstanbul Chamber of Tourist Guides (İRO) were analyzed. 

As a result of the content analysis, it has been revealed that the characteristics of tourist guides 

which are knowledge level, education, work experience, work commitment, communication 

skills, knowledge of foreign language, and time and crisis management have a positive impact 

on tourist experience and satisfaction. 

In the study aiming to explore the Aegean Region from SPA to gastronomy by N. Yıldız, V. 

Acar and A.Tanrısevdi, a four-day tour program has been created in which tourists have a 

chance to experience local dishes and receive health services. It is important that the tour 

proposal has been created in accordance with the mentality of getting more income from less 

tourists. 

E. Erdan, N. Akbulut, N. Aydoğmuş and G.T. Toprak have presented the archaeological 

fieldwork results they carried out in the Dumanlı Mountain Region, known as Sardene in the 

ancient times. In the study, the first observations towards four regions which are Karahayıt, 

Güzelhisar, Mantar Tepe and Dedeköy were included.  

In the book review section, the book entitled “Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, 

Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar” was introduced by A. Kurnaz while the book entitled 

“Müzecilik ve Müze Rehberliği” was introduced by H. Akyurt Kurnaz. In addition, B.  Can 

Kırlar wrote an evaluation report about the Sustainable Thermal Tourism Congress held in 

Pamukkale between 20-21 May 2022. 

We would like to thank all the authors having contributed to this issue and our esteemed 

reviewers who reviewed the papers submitted to our journal. As the editorial board, we would 

like you to know that we are working very hard to bring the Journal of Qualitative Tourist 

Guiding Research to the place it deserves in the international arena. We hope to bring you 

valuable studies in the following issue to be published in December 2022. With warmest 

regards, 

Journal of Qualitative Tourist Guiding Research 

Editor 
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DERGİ HAKKINDA 

Turist Rehberliği mesleği, Türk turizminin önemli yapı taşlarından biridir. Türkiye’de 

bu iş kolu, özellikle 19. Yüzyıl Osmanlı’sında önemli hale gelmiş, 20.Yüzyılın 

başlarında cereyan eden savaşlar esnasında ise meslek kısmen de olsa başıboş 

bırakılmıştır. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte yeniden ivme kazanan turist rehberliği, ilk 

tercüman rehber kurslarıyla birlikte artık profesyonelleşme yolunda ilerlemeye 

başlamış, ilk yönetmeliğine ise 1971 yılında kavuşmuştur. 1971 yılından 2012 yılına 

kadar geçen 41 yıllık süre içerisinde meslek, yönetmeliklere bağlı bir iş kolu olarak 

devam etmiştir. 7 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan “Turist Rehberliği Meslek 

Kanunu” ile birlikte artık turist rehberliği, tam anlamıyla sınırlarının kanunla çizildiği 

bir meslek halini almıştır. Turist rehberliği mesleği açısından 2012 yılını bir “milat” 

olarak kabul etmek mümkündür. Turist Rehberliği Meslek Kanunu sonrasında bu 

mesleğe yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sayısından da ciddi bir artışın 

meydana geldiği görülmektedir. Ancak birçok disiplinde olduğu gibi turist rehberliği 

alanında günümüze kadar gerçekleştirilen akademik çalışmalarda da pozitivizm, hâkim 

paradigma olmuştur. 

Öznesi insan olan turist rehberliğinde, pozitivist yaklaşımla birçok sorunun nedenlerini 

irdelemenin ne kadar mümkün olduğu önemli bir tartışma konusudur. Zira bugün turist 

rehberliği alanında ulusal bazda yapılan pek çok yayında da turist rehberliği mesleğinin 

icra edilmesinden yasal düzenlemelerin sorunlu yanlarına, yasa dışı rehberlik 

faaliyetlerinden turist rehberliği eğitim kademelerine kadar pek çok problem ortaya 

atılmakta ve tüm bu sorunlar çözüm beklemektedir. Dolayısıyla turist rehberliği 

alanında, verilerinin görüşme, odak grup, katılımlı gözlem gibi farklı yöntem ve 

tekniklere odaklanan nitel araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. 

Diğer bir deyişle; doğrudan sorunun kaynağına inip, derinlemesine bilgi elde etme 

odaklı ve tümevarım merkezli araştırmaların anket tekniği ile elde edilen bilgilerden 

daha gerçekçi olacağı görüşü ortaya çıkmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda kurulan Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, turist 

rehberliği ile arkeoloji ve sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle ilişkili keşifsel çalışmaları 

yayınlamayı hedeflemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye 

makale gönderecek olan yazar(lar), dergi yazım kurallarında belirtilen şablona uygun 

olarak makalelerini göndermeleri gerekmektedir. Yayın hayatını elektronik ortamda 

sürdüren Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nde, Haziran ve Aralık olmak 

üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan 

herhangi bir ücret talep edilmez. 
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ABOUT THE JOURNAL 

Tourist Guiding profession is one of the most important building blocks in Turkish 

tourism. In the 19th century, in the late period of the Ottoman Empire, this profession 

especially became important. However, during the wars taking place at the beginning  of 

20th century, the profession left unattended, albeit partially. With the Republican 

Period, the profession, gaining momentum and started to progress towards 

professionalization with the first interpreter guide course and got its first regulation in 

1971. In the 41-year period from 1971 to 2012, the profession continued as an 

occupation in accordance with the regulations. With the “Tourist Guiding Profession 

Law” enacted in 7th of June 2012, tourist guiding became a profession whose boundaries 

were drawn by law. It is possible to regard 2012 as a “milestone” in terms of tourist 

guiding profession. Since 2012, there has been an enormous increase in the number of 

scientific research associated with the profession. However, as in many disciplines, 

positivism has been the dominant paradigm in the field of tourist guiding.   

It is an important discussion topic to what extent it is possible to explain the causes of 

many problems with positivist paradigm in tourist guiding whose subject is human 

being. Many publications in the field of tourist guiding on the national basis today, have 

put forth many problems from the practice of tourist guiding, associated with the legal 

regulations, illegal tourist guiding to tourist guiding education and all these problems 

await solutions. Hence, it is a fact that more qualitative research is needed in the field 

of tourist guiding, concentrating on such methods and techniques as interviews, focus 

groups, and participatory observation. In other words, inductive research focused on 

obtaining in-depth information by going directly to the source of the problem will be 

more realistic than the information obtained by the survey technique. Established for 

this purpose, Journal of Qualitative Tourist Guiding Research (JTGR) aims to publish 

exploratory studies in such disciplines as archaeology, art history and mythology 

associated with tourist guiding. The publication language of the journal is Turkish and 

English. The authors who want to submit their papers to the journal must follow the 

template specified in the journal writing rules. Journal of Qualitative Tourist Guiding 

Research (JTGR) which continue its publication life in online, is published biannually, 

in June and December. No fee is charged to the authors at any stage of the publication 

process. 
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Özet 

Gelişen ve değişen dünyada insanlar yüz yüze etkileşim kurabildikleri gibi sanal ortamlardan da irtibata geçebilmektedirler. 

İnsanlar tanıdıkları ve daha önce farklı sebeplerle irtibatlarını kopardıkları kişileri sosyal medya mecraları vasıtasıyla 

bulabilmekte, tekrar iletişime geçebilmektedirler. Bunun için gerek zaman gerek mekân gerekse maddi anlamda büyük çaba 

sarf etmelerine gerek kalmamıştır. Diğer birçok alanı etkileyen sosyal medya turizm alanını ve dolayısıyla turist rehberlerini 

de oldukça fazla etkilemiştir. Günümüzde turizm işletmeleri farklı sosyal medya platformlarında hesap açmakta ve çevrimiçi 

reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedirler. Rehberler de gerek reklam ve pazarlama gerek ise halkla ilişkiler 

anlamında sosyal medya mecralarını etkili bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum rehberlere hem kendi hizmetlerini tanıtmak 

ve tanınırlıklarını artırmak, hem de aldıkları geri bildirimlerden yola çıkarak kendilerini geliştirmek noktasında oldukça 

yardımcı olmaktadır. Turist rehberlerinden elde edilen memnuniyetin seçilen bir sosyal medya platformu aracılığıyla 

incelenmesi ve turist rehberlerinin sosyal medya kullanım seviyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 

TripAdvisor’da hesap açmış ve TUREB veri tabanında yer alan rehberlere ait hizmet yorumları incelenmiştir. Çalışma ikincil 

veriler üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, İstanbul Rehberler Odası’na (İRO) bağlı, Turist Rehberleri 

Birliği’ne (TUREB) kayıtlı ve eylemli profesyonel turist rehberleri oluşturmaktadır. Araştırmada, erişime açık 7 rehber 

profilinden derlenen toplam 301 yorum incelenmiştir. Analizler sonucunda gruplanan kelimelerin sıklığı dikkate alınarak 

kelime bulutu analizi yapılmış ve her bir rehber için memnuniyet yarattığı ifade edilebilecek yargılar oluşturulmuştur. 

Araştırma sonucunda, turist rehberlerinin bilgi düzeyi, eğitimi, iş tecrübesi, işe bağlılığı, iletişim becerileri, yabancı dil bilgisi 

ile zaman ve kriz yönetimi özelliklerinin, turistlerin turizm deneyimini ve memnuniyetini olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Sosyal Medya, TripAdvisor, Memnuniyet 
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Consumer Satisfaction to Tourist Guides Reviewed Through Tripadvisor Comments: 

Guides Registered with IRO 

Abstract 

In the developing and changing world, people can interact face to face as well as contact through some virtual environments. 

People can find someone they know and have disconnected earlier for different reasons, can get in touch again via social media 

channels. To keep in contact with friends, people did not have to spend a great deal of time, space and financial effort. Social 

media, which affects many other areas, has also greatly affected the field of tourism and therefore tourist guides. Today, tourism 

businesses open accounts on different social media platforms and carry out online advertising, promotion, and public relations 

activities. Guides also use social media channels effectively in terms of advertising, marketing, and public relations. This helps 

the guides both to promote their services and increase their recognition, and to improve themselves based on the feedback they 

receive. Qualitative research method was used in this study, which was carried out to examine the satisfaction obtained from 

tourist guides through social media platforms and to determine the social media usage levels of tourist guides. Content analysis 

technique was used for analyzing the obtained data. In the research, the service comments of the guides who opened an account 

on TripAdvisor and in the TUREB database were examined. The study focused on secondary data. The research group of the 

study consists of Professional tourist guides registered and active in the Tourist Guides Association (TUREB) affiliated to the 

Istanbul Chamber of Guides (IRO). In the research, a total of 301 comments compiled from 7 accessible guide profiles were 

examined. As a result of the analysis, word cloud was created by considering the frequency of the grouped words and 

judgements that could be said to create satisfaction for each guide. As a result of the search, it has been determined that the 

knowledge level, education, work experience, work commitment, communication skills, foreign language knowledge and time 

and crisis management characteristics of the tourist guides positively affect the tourism experience and satisfaction of the 

tourists.  

Keywords: Tourist Guide, Social Media, TripAdvisor, Satisfaction 
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Giriş 

Günümüzde teknolojik imkanların geldiği nokta ve yaygın kullanım göz önünde 

bulundurulduğunda teknolojik ortamların bilimsel yöntemlerle incelemeye müsait veriler 

sağlayabildiği görülmektedir. Bu araştırma özelinde söz konusu teknolojik imkanların gelişimi 

noktasında Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkışı ve bu teknolojinin dünya nüfusunun büyük 

çoğunluğu tarafından kabul görmesi önem taşımaktadır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra akıllı 

telefon piyasasındaki olağanüstü ilerlemeler sayesinde de sosyal medyaya erişim için bilgisayar 

sınırı ortadan kalkmış, sosyal medya platformları bireylerin her an ulaşabildiği ve yanında 

taşıdığı cep telefonlar aracılığıyla daha kolay erişilebilir bir hal almıştır. Bu noktada sosyal 

medyanın miladı olarak kabul edilebilecek Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkışına değinmek 

gerekmektedir. Tasarlandığı 1989 yılında Web 1.0 teknolojisi kullanıcılarına herhangi bir 

şekilde karşılıklı etkileşim imkânı sunmamakla birlikte, söz konusu teknolojinin kullanımı tek 

yönlü bir şekilde gerçekleşebilmekteydi. Devam eden süreçte Web 2.0 teknolojisi sosyal medya 

için uygun bir zemin yaratan sanal etkileşim imkanını oluşturmuştur. Web 3.0 aracılığıyla 

bilgisayarlarda giderek yaygınlaşan sanal iletişim organları ortaya çıkmış, Web 4.0 ise yapay 

zekâ üzerine odaklı bir teknoloji modeli olarak öne çıkmıştır (Aghaei, Nematbakhsh & Farsani, 

2012). 

Bilgisayar, akıllı telefon ve internet alanlarındaki teknolojik gelişmelerin ortaklığı sonucunda 

günümüzde sosyal medya olgusu, Dünya nüfusunun büyük bölümü tarafından çok çeşitli 

amaçlarla kullanıma açık bir hale gelmiştir. Her yıl sosyal medya, internet kullanımı vb. dijital 

ortamlarla alakalı bilgilerin yayınlandığı Global Digital Report’a göre 2020 yılında Dünya 

nüfusunun hemen hemen yarısının aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir (Global 

Digital Report, 2020). Söz konusu yoğun kullanım, sosyal medyada bilimsel yollarla 

incelenerek farklı sektörlerde (turizm, sağlık vb.) farklı amaçlarla (pazarlama, tutundurma vb.) 

kullanmaya müsait bir bilgi tabakasının oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Sosyal medya kullanıcıların deneyim, duygu, düşünce ve yazılı veya görsel çeşitli materyallerin 

paylaşımını yapabildiği, kişisel aktiviteler ve tecrübelerin karşılıklı iletişim yoluyla 

aktarılabildiği sanal ortamlar olarak nitelendirilebilmektedir (Abalı, 2018). 1997 yılında 

faaliyete başlayan SixDegrees.com günümüzdeki sosyal medya platformlarına yakın ilk örnek 

olarak düşünülebilmektedir (Gökdemir & Erdem, 2017). Ancak günümüzde sosyal medya 

kavramı değişerek gelişmiş ve daha farklı sosyal medya mecraları kendilerine has özellikleriyle 

popüler hale gelmiştir. Günümüzde yüksek etki faktörü ve yoğun kullanımın yarattığı 

potansiyel fırsatlar nedeniyle sosyal medya platformları çeşitli istatistik kuruluşları tarafından 

takip edilmekte ve sosyal medya platformları hakkındaki bilgiler belirli aralıklarla 

yayınlanmaktadır. Statista’nın Ocak 2022 verilerine göre, dünyada en çok kullanılan sosyal 

medya platformlarında Facebook birinci, YouTube ikinci, WhatsApp üçüncü, Instagram 

dördüncü ve Weixin/WeChat ise beşinci olarak yer almaktadır (Statista, 2022). 2022 yılının 

Ocak ayı verilerine göre ilk beş sosyal medya platformu hakkındaki sayısal bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Ocak 2022 Verilerine Göre Sosyal Medya Platformlarının Aktif Kullanıcı Sayıları 

Sosyal Medya Platformu Dünyadaki Kullanıcı Sayısı (Milyon) 

Facebook 2910,00 

YouTube 2562,00 

WhatsApp 2000,00 

Instagram 1478,00 

Weixin/WeChat 1263,00 

Kaynak: (Statista, 2022) 
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Tablo 1.’deki veriler incelendiğinde her ay milyarlarca bireyin sosyal medya platformlarını 

aktif biçimde kullandığı görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde sosyal medya kavramının 

insan hayatıyla iç içe bir hal aldığı düşünülebilmektedir. Her ne kadar Covid-19 öncesinde 

sosyal medya platformlarının kullanımı yüksek rakamlarda görülmüş olsa da pandemi 

dönemindeki sosyal açıdan sınırlı yaşamın, bireyleri sosyalleşme ihtiyacını karşılayabilmek 

adına sosyal medya platformlarına ittiği söylenebilir. Sosyalleşme ihtiyacının karşılanması ve 

eğitim amaçlı kullanım gibi olumlu yönlerinin yanı sıra pandemi süreci sosyal medyanın eksik 

veya yanlış bilginin yayılması gibi tehlikeler barındırdığını da göstermiştir (Cinneli vd., 2020). 

Sosyal medya platformları kullanım amaçları, erişim şartları ve içerik özellikleri gibi açılardan 

farklı sınıflara ayrılmaktadır (Kaplan & Haenlein, 2010). Bu bağlamda günümüzde seyahat 

alanında aktif sosyal medya platformlarından biri de TripAdvisor olarak öne çıkmaktadır. 

TripAdvisor kullanıcıların seyahat, konaklama, yiyecek-içecek gibi turizmle ilintili pek çok 

konuda görüşlerini birbirleriyle paylaşabildikleri, bireyler ve mekânlar üzerine oylama yaparak 

bir tür kalite ölçeği oluşturabildikleri sosyal medya platformudur. Kendisini dünyanın en büyük 

seyahat platformu olarak nitelendiren TripAdvisor aylık ortalama 463 milyon kişi tarafından 

ziyaret edilmektedir. Platform içerisinde yaklaşık 8.6 milyon turistik mekan, firma, birey veya 

deneyim üzerine yaklaşık 859 milyon yorum ve görüş bulunmaktadır. Konaklama, ulaşım, 

yiyecek-içecek sektörlerinde rezervasyon imkânı da bulunduran platform günümüzde 49 farklı 

pazarda ve 28 farklı dilde faaliyetlerini sürdürmektedir (TripAdvisor, 2021). 

Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinden elde edilen memnuniyetin sosyal medya platformları 

aracılığıyla incelenmesi ve turist rehberlerinin sosyal medya kullanımları ile ilgili bilgi 

edinmektir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında rehberlerin turist deneyimini olumlu 

etkileyen özelliklerinin ortaya çıkarılması ve turist rehberliği mesleğinde sosyal medyanın 

sunabileceği fırsatlar ile ilgili öneriler sunulması planlanmaktadır. 

Alanyazın Taraması 

Sosyal medya ve turizm alanında pek çok akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 

birinde sosyal medyanın turizm sektörü için hedef kitlenin bilgi ihtiyacına karşılık verme, çeşitli 

pazarlama olanakları sunma, müşteri ilişkileri imkânı yaratma ve karar verme sürecini 

destekleyici unsurlar barındırma gibi özellikleri dolayısıyla hayati bir önem taşıdığına 

değinilmektedir (Zeng & Gerritsen, 2014).   

İlgili alanyazındaki bir başka çalışmada ise sosyal medya platformlarının turizm sektörünün 

ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli pazarlama fırsatlarını sunduğu belirtilmektedir. Ayrıca satın 

alma aşamasında karar verme niyeti üzerindeki etkisinin büyük olduğu düşünülen çevrimiçi 

ağızdan ağıza pazarlama konusunda içerisinde barındırdığı kullanıcılar tarafından oluşturulan 

içeriklerin son derece etkili olduğuna değinilmektedir (Živković, Gajić & Brdar,2014). 

Turizm ve sosyal medya ilişkisinin farklı açıdan değerlendirildiği bir çalışmada ise turizm 

öğrencilerinin eğitim hayatları esnasındaki sosyal medya kullanımlarının akademik başarılarına 

etkileri değerlendirilmiştir. Söz konusu araştırmada sosyal medya kullanımının turizm eğitimi 

alan öğrencilerin akademik başarı düzeyini olumlu yönde etkilediği görülmüştür (Gökdemir & 

Köseler, 2020). 

Aktan (2018) tarafından yürütülen bir çalışmada günlük internet ve sosyal medya kullanım 

süresinin artmasının sosyal medya platformları aracılığıyla turizm deneyimiyle ilgili 

paylaşımları, etkilenme düzeyini, etkileşim seviyesini ve takip davranışlarını arttırdığı 

belirlenmiştir. Dünya çapında sosyal medya kullanımı her yıl yüzdesel bazda artış 

göstermektedir (Global Digital Report, 2020). Teknolojik imkanların yaygınlaşan kabulü ve 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan sosyal açıdan kısıtlı hayat şartları gibi nedenlerden 
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kaynaklandığı düşünülebilecek bu artış dolayısıyla sosyal medyanın turizm sektörüne yönelik 

kullanımının da benzer şekilde artış göstermesi beklenebilmektedir. 

Turizm endüstrisinde e-pazarlama araçları kullanımının incelendiği bir çalışmada genel olarak 

sosyal medya ve diğer internet sitelerinde destinasyon veya işletmeyle alakalı eleştirel 

yorumların potansiyel ziyaretçiyi olumsuz etkileyebilme ihtimali bulunmaktadır. Buna ek 

olarak söz konusu dijital platformlardaki bilgi kirliliği ziyaretçilerin destinasyon veya 

işletmeyle alakalı arzu ettikleri ve aradıkları bilgiyi elde edememelerine neden olabilmektedir. 

Bu bağlamda turistik ürünlerin, ürünle alakalı yetkili veya bilgili kişi veya kurumlar tarafından 

dijital ortamlara isabetli bir şekilde taşınması önem arz etmektedir (Labanauskaitė, Fiore & 

Stašys, 2020). 

Bir diğer çalışmada Londra’da rastgele seçilmiş 100 otelin TripAdvisor platformu üzerindeki 

faaliyetleri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları TripAdvisor 

platformunun seyahat planlaması için gerekli bilgiyi zengin bir biçimde barındırdığını 

göstermiştir. Ayrıca araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizinde memnuniyet ve 

memnuniyetsizlik içeren yorum ve görüşlerin tutarlı olduğu saptanmıştır. Ek olarak örneklem 

içerisindeki bazı konaklama işletmelerinin pazarlama faaliyetlerinin büyük kısmını 

TripAdvisor üzerinden yürüttüğü ifade edilmiştir (O’connor, 2010). 

TripAdvisor’a yönelik başka bir çalışmada ise konaklama işletmelerine yapılan yorumların ve 

verilen puanlamaların yorum uzunluğuna göre değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Bununla 

birlikte özellikle akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen uzun değerlendirmelerde 

puanlamaların daha düşük olduğu gözlemlenmiştir (Yoon vd., 2019). 

TripAdvisor platformu sağladığı imkânlar ve sunduğu olumlu yönlere rağmen güvenilirlik 

açısından çeşitli problemleri de içerisinde barındırmaktadır. Öyle ki söz konusu platformda 

yapılan araştırmalarda sahte hesaplara ve yorumlara rastlanabilmektedir. İlgili literatürde bu 

durum aynı sektördeki paydaşların rakipleri ile ilgili olumsuz yorum ve değerlendirmelerde 

bulunması, işletmelerin personellerini işletmeyle ilgili iyi yorumlar yazmaya yönlendirmesi 

gibi şekillerde örneklendirilmektedir (Filieri, Alguezaui & McLeay, 2015).   

TripAdvisor platformu üzerinden rehber seçim sürecinin incelendiği bir çalışmada Gökdemir 

ve Eren (2020) söz konusu platformun turist rehberleri için bir çeşit pazarlama aracı olarak 

kullanılabildiğini öne sürmektedir. Öyle ki TripAdvisor üzerinden ulaşılabilen önceki 

deneyimlerle ilgili yorumlar ve benzer içeriklerin iyi bir tatil için en önemli unsurlardan biri 

olan turist rehberini seçmeyi kolaylaştırdığından bahsedilmektedir. 

İlgili alanyazın incelendiğinde TripAdvisor platformu üzerinde konuları bakımından farklılık 

gösteren çalışmalara rastlanabilmektedir. TripAdvisor ve içerisinde barındırdığı veriler 

aracılığıyla destinasyon imajı ve destinasyon pazarlaması (Miguéns, Baggio & Costa, 2008; 

Garay Tamajón & Cànoves Valiente, 2017; Taecharungroj & Mathayomchan, 2019), müşteri 

tatmini (Limberger, Dos Anjos, De Souza Meira & Dos Anjos, 2014), çevrimiçi ağızdan ağıza 

pazarlama (Xie, Zhang, Zhang, Singh & Lee, 2016; Reyes-Menendez,  Saura & Martinez-

Navalon, 2019), turizm deneyimi (Sangkaew & Zhu, 2022), markalaşma ve marka bağlılığı 

yaratma (Litvin & Dowling, 2018) gibi konularla ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği 

görülebilmektedir. Öte yandan turizm sektöründeki yeşil uygulamalar ve söz konusu yeşil 

uygulamaların müşteri tarafından algılanması (Lee, Jai & Li, 2016), yiyecek-içecek ve 

konaklama işletmelerinde kalite standardı oluşturulması ve kalite kontrolü (García-Barriocanal, 

Sicilia & Korfiatis, 2010; Ganzaroli, De Noni & Van Baalen, 2017) gibi konulara yönelik 

araştırmalara da rastlanmaktadır. Ayrıca TripAdvisor platformu aracılığıyla ulaşılan ikincil 

verilerden bilgi elde etme amacıyla veri madenciliği yönteminin yaygın biçimde kullanıldığı 
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görülmektedir (Xiang, Du, Ma & Fan, 2018; Dina, 2020; Özen, 2021; Barbierato, Bernetti & 

Capecchi, 2021). 

TripAdvisor platformunun turist rehberleri ile ilgili konular üzerine gerçekleştirilen 

araştırmalarda sıkça kullanıldığı görülebilmektedir. Turist rehberlerine yönelik yorumlar, 

şikayetler, rehberlerden elde edilen memnuniyet gibi konuların TripAdvisor aracılığıyla 

araştırıldığına dair örnekler söz konusu platformun bu çalışma için de uygun olduğunu ve 

dolayısıyla TripAdvisor platformunun turist rehberliği mesleği ile ilgili araştırmalar için gerekli 

verileri sağladığını göstermektedir. 

Yöntem 

Turist rehberlerinden elde edilen memnuniyetin sosyal medya platformları aracılığıyla 

incelenmesi ve turist rehberlerinin sosyal medya kullanım seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, turist rehberlerine 

yönelik memnuniyet veya şikayetlerin toplu biçimde görülemiyor olması ve ayrıca alanyazında 

bu konunun yalın bir şekilde ifade edildiği araştırmaların az olması gibi problemlerin tespiti ve 

bu problemlere çözüm üretmeyi amaçlaması dolayısıyla önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın 

rehberlerin öz farkındalığını yükseltmeye yardımcı olması ve turistlerin rehberlerden 

beklentilerinin net bir şekilde tespit edilmesi bakımından ayrıca önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma TripAdvisor’da 

hesap açmış ve TUREB veri tabanında yer alan rehberlere ait hizmet yorumları incelenmiştir. 

İkincil veriler aracılığıyla yürütülen bu çalışmanın gerçekleştirilmesi öncesinde araştırmada 

kullanılacak anahtar kelimeler (TripAdvisor platformunda yürütülecek arama faaliyetleri için), 

incelenecek yorum sayısı ve hangi dildeki yorumların inceleneceği konusunda turist rehberliği 

alanında uzman 3 akademisyenin görüşü alınmıştır. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda 

arama yapmak için kullanılacak anahtar kelimelerin “tour guide” ve “tur rehberi” olması 

gerektiği, her bir rehber için 40 ve üzeri yorum incelemesinin yeterli olduğu ve dünya çapında 

yaygın kullanımı ve genel geçerliği dolayısıyla İngilizce yorumların incelenmesinin isabetli 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya sadece İngilizce yorumların dahil edilmesi aynı 

zamanda araştırmanın sınırlılığını da oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul 

Rehberler Odası’na (İRO) bağlı, Turist Rehberleri Birliği’ne (TUREB) kayıtlı ve eylemli 

profesyonel turist rehberleri oluşturmaktadır. Çalışmada İRO’ya kayıtlı rehberlerin 

seçilmesinin nedeni, Türkiye’de rehber eşlikli turların en fazla organize edildiği illerden 

birisinin İstanbul olması ve İstanbul’dan evreni temsil edecek örnekleme daha kolay ulaşılacağı 

varsayımıdır. Ayrıca İstanbul ile ilgili en kapsamlı bilgiye ve tecrübeye sahip olabilecek 

rehberlerin İRO bünyesinde olması varsayımı da İro’ya bağlı rehberlerin seçilmesinde önemli 

bir etkendir.  Araştırmada erişime açık 7 rehber profilinden derlenen toplam 301 yorum 

incelenmiştir. 

TripAdvisor platformundan araştırma verilerinin elde edilmesi aşamasında söz konusu 

platformdaki aramalar “tour guide” ve “tur rehberi” anahtar kelimeleriyle gerçekleştirilmiş, 

mekân olarak da Türkiye’nin en çok turist çeken destinasyonlarından biri olması dolayısıyla 

İstanbul seçilmiştir. TripAdvisor üzerinde bulunan profillerin gerçekten eylemli rehberler 

olduğunun doğrulanması aşamasında TUREB Veri Tabanı yardımıyla çift aşamalı bir 

doğrulama işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirilen çapraz sorgulama esnasında yorumsuz rehber 

profilleri, acenta sayfaları vb. rastlanmıştır. Araştırma kapsamına uygun olmayan veya gerekli 

kriterleri taşımayan profiller elenmiş ve araştırmaya toplam 7 profil dahil edilmiştir. Söz konusu 

profillerin her birinden 43 yorum olmak üzere toplam 301 yorum analiz edilmiştir. TripAdvisor 

platformunda rehberlerin hizmetlerine yönelik yorumlar öncelikle her rehber için ayrı olacak 

şekilde incelenmiştir. Bunun nedeni olarak rehberlerin hizmet kalitesi, çalıştıkları turist 
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tipolojileri, tura çıktıkları gruplar arasındaki yaş değişiklikleri gibi muhtemel farklılıklar 

gösterilebilmektedir. Söz konusu farklılıkların mümkün olduğunca minimize edilebilmesi için 

rehber profillerindeki İngilizce yorumlar analize tabii tutulmuştur. Rehberler ve yorumlar 

arasındaki sayısal farklılığın araştırma sonuçlarını etkilememesi adına profilinde en az İngilizce 

yorum bulunan (43) rehberin profilindeki yorum sayısı kadar yorum her rehberin profilinden 

güncelden eski tarihe doğru olacak şekilde analiz edilmiştir. Bu aşamada söz konusu yorumların 

analizi kelime bulutu şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kelime bulutu analizi internet aracılığıyla 

açık erişimli bir analiz web sitesinde gerçekleştirilmiştir. Kelime bulutlarının oluşturulması 

noktasında yorumlarda sıkça görülen ve araştırmak istenen olguya dair anlam barındırmayan 

kelimeler analiz dışında bırakılmıştır. Araştırma kapsamında yorumların analizine ek olarak 

rehberlere yapılan oylamalar, yorum, soru ve şikâyet sayısı, rehber dilleri, yorum dilleri ile 

birlikte rehberlerin söz konusu platformlardaki iletişim bilgileri de içerik analizi tekniğiyle 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında analize tabii tutulan veriler 26-27 Haziran 2021 

tarihlerinde çevrimiçi olarak TripAdvisor platformu ve TUREB veri tabanından elde edilmiştir. 

Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular içerisinde rehberlere yönelik oylamalar, rehber 

profillerindeki yorum, soru ve yanıt sayıları, yorum içeriklerine dair bilgiler, rehber dillerine 

yönelik bilgiler ile rehberlerin TUREB veri tabanındaki ulaşım bilgilerine yönelik bulgular yer 

almaktadır. Rehberlerin profillerindeki oylamalara yönelik bilgiler Tablo 2.’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2. Rehber Profillerindeki Oylama Puanları 
Rehber Mükemmel Çok İyi Ortalama Kötü Berbat 

R1 306 4 0 0 0 

R2 55 1 0 0 0 

R3 49 1 0 0 0 

R4 97 2 0 0 0 

R5 95 2 0 0 0 

R6 46 2 0 0 0 

R7 43 0 0 0 0 

Tablo 2.’deki bilgilere göre araştırmaya dahil edilen tur rehberlerinin turistlerde yarattığı 

memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki puanlamalarda “Mükemmel” 

ve “Çok İyi” seçenekleri dışındaki diğer ifadelere yönelik bir oya rastlanmamıştır. Araştırma 

kapsamında elde edilen bulguların bir diğeri olan toplam yorum sayısı ile birlikte soru ve yanıt 

sayısıyla ilgili bilgiler ise Grafik 1.’de verilmektedir. 
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Grafik 1. Rehber Profillerindeki Toplam Yorum, Soru ve Yanıt Sayısı 

 

Turist rehberlerinin TripAdvisor platformundaki profillerinde bulunan toplam yorum sayısı ile 

birlikte soru-yanıt sayısı bilgilerinin gösterildiği Grafik 1.’deki bilgiler doğrultusunda söz 

konusu sosyal medya platformunda rehberlere yönelik yorum sayısının, rehber ve turist 

arasındaki soru-cevap sayısına göre önemli ölçüde fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca R1’in 

diğer rehberlere göre daha fazla soru yanıtladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumun rehberden 

memnuniyet oranını artırdığı söylenebilir. 

Araştırmaya dahil edilen rehberlerin TripAdvisor profilleri ve TUREB veri tabanından elde 

edilen bilgilere göre rehberlerin birbirinden farklı dillerde de hizmet sunduğu görülmektedir. 

Turist rehberlerinin dillerine yönelik bilgiler Grafik 2.’de gösterilmektedir.  

Grafik 2. Rehberlerin Hizmet Verdiği Yabancı Diller 

 

Grafik 2.’deki bilgilere göre araştırma kapsamındaki rehberden 5’i İngilizce dili dışında farklı 

bir dilde de rehberlik yapmaktadır. Bu bağlamda Almanca, Çince ve Hollandaca dillerinde birer 

rehber tarafından, Rusça dilinde ise iki rehber tarafından hizmet verilebilmektedir. Bununla 

birlikte rehberlerin profillerindeki yorumların hangi dilde olduğu incelendiğinde İngilizce 

dilinin yoğunlukta olduğu, ardından Türkçe ve sonrasında da ikinci bir yabancı dilde hizmet 

verebilen rehberlerde de söz konusu yabancı dilde yorumların olduğu görülmüştür. 

Örneklem içerisindeki turist rehberlerinin tamamının TripAdvisor’daki profillerinde telefon, 

web sitesi, e-posta gibi ulaşım bilgilerine ulaşılmıştır. Ancak TUREB veri tabanındaki rehber 

sorgulamasında söz konusu 7 rehberden 2’sinin telefon numarası ve e-posta bilgilerine, bir 

rehberin sadece e-posta adresine rastlanmış, diğer 4 rehberin herhangi bir iletişim bilgisinin 
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TUREB veri tabanında bulunmadığı görülmüştür. Rehberlerin TripAdvisor platformunda 

bulunan profillerine yapılan yorumlarına ait kelime bulutu analizleri her bir rehber için ayrı ayrı 

yapılmış ve şekillerle ortaya konulmuştur. 

Şekil 1. R1 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R1 Kodlu rehber ile ilgili yorumlarda genellikle turistlerin rehberi İstanbul’a seyahat edecek 

diğer turistlere tavsiye ettiği görülmektedir. Bununla birlikte R1 ile ilgili diğer öne çıkan 

özellikler dakikliği, akıcı yabancı dili, arkadaş canlısı olması, espri anlayışına sahip olması, 

kibarlığı, bilgi düzeyi ve işini severek yapması olarak göze çarpmaktadır. 

Şekil 2. R2 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R2 kodlu rehbere yönelik yorumlarda rehberin yiyecek-içecek üzerine bilgisinden sıklıkla 

bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca rehberin bilgi ve tecrübe düzeyinin turistleri tatmin ettiği, 

arkadaş canlısı ve eğlenceli tavırlarının turistler için değerli olduğu göze çarpmaktadır. Söz 

konusu rehberle ilgili vurgulanan diğer özellikler ise sabırlı olması, işini sevmesi, kibarlığı ve 

alanındaki uzmanlığı olarak dikkat çekmektedir. 

Şekil 3. R3 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R3 kodlu rehberde ise dakiklik ve tecrübe düzeyi ön plana çıkan özellikler olarak 

görülmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu rehberin alanındaki uzmanlığı, turistlere sağladığı 
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yardımlar ve ek hizmetlerden de bahsedilmektedir. Ek olarak R3 ile ilgili yorumlarda rehberin 

kibarlığı ve bilgilendirici anlatımıyla ilgili ifadeler de yer almaktadır. 

Şekil 4. R4 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R4 kodlu rehbere yönelik yorumlarda yüksek bilgi düzeyi, alanla ilgili uzmanlık, problem 

çözücülük, işleri kolaylaştırma, etkili hikâye anlatımı, akıcı yabancı dil, çok bilinmeyen 

alışveriş yerlerini bilme gibi özellikler öne çıkmaktadır. Ayrıca söz konusu rehberlerin özel 

turlar için de önerildiğine yönelik ifadelere rastlanmakla beraber, tur ücretinin makul seviyede 

olduğundan özellikle bahsedilmiştir. 

Şekil 5. R5 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R5 kodlu rehbere yönelik yorumlarda özellikle turun eğlenceli ve bilgilendirici olması ve 

rehberin işini severek ve tutkuyla yapması ile ilgili ifadeler öne çıkmaktadır. Ek olarak 

etkileyici hikâye anlatımı, akıcı yabancı dil ve tecrübe gibi özelliklere yönelik ifadeler de 

görülmektedir. 

Şekil 6. R6 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R6 kodlu rehbere yönelik yorumlarda rehberin diğer turistlere tavsiye edildiğine dair ifadelere 

sıkça rastlanmaktadır. Ek olarak rehberin bilgi ve kültür düzeyi, işine yönelik tutkulu ve 

profesyonel yaklaşımı, yabancı dil bilgisi, turistlerle yerli halkı etkileşime geçirmesi ve tarihi 
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hikâye bilgisi gibi özelliklerinden olumlu şekilde bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra rehberin 

eğlenceli ve arkadaş canlısı davranışları da turistleri memnun eden diğer özellikler arasında yer 

almaktadır. Ek olarak turistler yorumlarında rehberin planlı ve yardımsever bir yapıya sahip 

olduğuna yönelik ifadeler kullanmışlardır. 

Şekil 7. R7 Kodlu Rehbere Ait Yorumların İçeriğine Yönelik Kelime Bulutu 

 

R7 kodlu rehber ile ilgili yorumlar incelendiğinde rehberin yüksek bilgi düzeyine, iyi eğitimli 

olduğuna ve planlı bir biçimde hareket ettiğine değinilmiştir. Ayrıca rehberin bilgilendirici 

anlatımının yanı sıra öğrenici bir davranış biçimi sergilediğine dair ifadeler görülmüştür. Tüm 

bunlara ek olarak turistler ve yerel halk arasındaki etkileşimden olumlu yönde bahsedilmiş, 

rehberin turistler için güven ortamı yarattığına değinilmiştir. R7 kodlu rehbere yönelik 

yorumlarda diğer rehberlerden farklı olarak çocuklara karşı da ilgili olduğuna yönelik ifadelere 

rastlanmıştır. 

Tablo 3. Bilgi Düzeyi ve Eğitim Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

Bilgi Düzeyi ve Eğitim 

Turun yapıldığı şehir, bölge ve ülke 

hakkındaki bilgi dağarcığı (182) 

1. Şehir hakkında bilgi (91) 

2. Bölge hakkında bilgi (48) 

3. Ülke hakkında bilgi (43) 

Tur içerisindeki kültürel değerler, tarihi, 

sanatsal ve mimari yapılar hakkındaki 

bilgi dağarcığı (252) 

1. Tarih hakkında bilgi (137) 

2. Sanatsal ve mimari yapılar 

hakkında bilgi (70) 

3. Kültürel değerler, gelenek ve 

görenekler hakkında bilgi (45) 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizinin “Bilgi Düzeyi ve Eğitim” temasına 

yönelik bulgular Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu bağlamda “Turun yapıldığı şehir, bölge ve 

ülke hakkındaki bilgi dağarcığı” alt teması içerisindeki kodlar şehir, bölge ve ülke hakkında 

bilgi olarak sınıflandırılmıştır. Şehir hakkında bilgi kodları rehberin şehrin yoğunluk saatleri, 

yiyecek-içecek işletmeleri, ulaşım kolaylıklarına yönelik bilgilerle birlikte turistik çekim 

noktalarına yönelik konumsal bilgi düzeyi gibi ifadeleri içermektedir. Bölge hakkında bilgi 

kodları ise komşu şehirlerde bulunan turistik çekim noktalarına yönelik yapılan 

bilgilendirmeler, bölgesel anlamda ulaşım ve İstanbul ile ilgili detayların bölgesel bir bütünlük 

içinde aktarılması gibi ifadeleri barındırmaktadır. Ülke hakkındaki bilgi kodları da turistlerin 

seyahatleri esnasında ihtiyaç duyabileceği gündelik ve pratik bilgilerle birlikte turistlere yönelik 

yürütülen faaliyetler, yasal düzenlemeler gibi ifadelerden oluşmaktadır. 

Tablo 3’te yer alan “Tur içerisindeki kültürel değerler, tarihi, sanatsal ve mimari yapılar 

hakkındaki bilgi dağarcığı” alt teması da 3 farklı kodla sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırmalardan ilki olan tarih hakkında bilgi kodu içerisinde İstanbul’un tarihi ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. Sanatsal ve mimari yapılar hakkında bilgi kodlaması ise Ayasofya, 

Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi gibi yapılarla ilgili ifadeleri içermektedir. Alt tema içerisindeki 
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bir diğer kodlamada ise bölgenin kültürel yapısı, örf ve adetleri, insanların yaşayış biçimleri ve 

turistlerden bekledikleri davranış şekilleri gibi ifadeler yer almaktadır. 

Tablo 4. İş Tecrübesi Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

İş Tecrübesi 

Kişisel veya ideolojik polemiklerden uzak 

durma ve öğrenmeye açık olma (240) 

1. Sabırlı ve anlayışlı olma (164) 

2. Objektif anlatım ve iletişim (45) 

3. Öğrenmeye açık olma (31) 

Turistin kendini güvende hissetmesini 

sağlama, güven aşılama. (244) 

1. Arkadaş canlısı ve samimi olma 

(181) 

2. Ön bilgilendirme yapma ve 

uyarılarda bulunma (63) 

“İş Tecrübesi” temasına yönelik içerik analizi bulguları Tablo 4’te gösterilmektedir. “Kişisel 

veya ideolojik polemiklerden uzak durma ve öğrenmeye açık olma” alt teması sabırlı ve 

anlayışlı olma, objektif anlatım ve objektif iletişim kurma, öğrenmeye açık olma kodlarından 

meydana gelmektedir. Bu bağlamda sabırlı ve anlayışlı olma kodu içerisinde turistler ve rehber 

arasındaki kültür ve düşünce farklılıklarını hoş karşılayabilme, tur esnasında karşılaşılabilecek 

problemlere karşı sabırlı olma gibi ifadeleri barındırmaktadır. Objektif anlatım ve iletişim kodu 

ise tur boyunca rehberin gerçekleştirdiği anlatımlarda tarafsız ve gerçekçi olmasıyla ilgili 

ifadeler ile tur içerisindeki bireylerle eşit şekilde iletişim kurma gibi unsurları kapsamaktadır. 

Öğrenmeye açık olma ise rehberin turistle karşılıklı bilgi alışverişi şeklindeki etkileşimleri 

teşvik etmesini ifade etmektedir. 

Tablo 4’te görülen “Turistin kendini güvende hissetmesini sağlama, güven aşılama.” alt teması 

arkadaş canlısı ve samimi olma, ön bilgilendirme yapma ve uyarılarda bulunma olmak üzere 

iki kod etrafında bütünleşmektedir. Arkadaş canlısı ve samimi olma kodu rehberin turistlere 

yönelik düzeyli samimiyetiyle alakalı ifadeleri kapsamaktadır. Ön bilgilendirme yapma ve 

uyarılarda bulunma kodu ise tur esnasında ziyaret edilecek bölgelerdeki yoğunluk, kalabalık 

vb. durumlarla ilgili bilgi verme, olası ekstra harcamalar veya aksiliklerle ilgili uyarılarda 

bulunma gibi ifadelerden oluşmaktadır. 

Tablo 5. İşe Bağlılık Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

İşe Bağlılık 

Rehberlik mesleğini severek yapma ve bunu 

turiste hissettirebilme (177) 

1. Tarihe yönelik tutku (74) 

2. Bilgi paylaşmaya yönelik tutku (55) 

3. İşe ve şehre yönelik tutku (48) 

Tur esnasında turistlerin istek ve ihtiyaçlarına 

karşı ilgili olma (282) 

1. İstekleri karşılama (179) 

2. İhtiyaçları karşılama (103) 

 

Tablo 5’te “İşe Bağlılık” temasıyla ilgili bulgulara yer verilmektedir. Bu bağlamda “Rehberlik 

mesleğini severek yapma ve bunu turiste hissettirebilme” alt temasındaki tarihe yönelik tutku 

kodu rehberin tarihi olayları anlatırken yaşadığı heyecan ve uyandırdığı ilgiyi ifade etmektedir. 

Bilgi paylaşmaya yönelik tutku kodlaması ise rehberin herhangi bir durum veya olayla ilgili 

bilgilerini turistlere aktarmaktan çekinmemesi, mümkün olan en yüksek derecede bilgi 

paylaşımı gerçekleştirmeye çalışması ile bağlantılı ifadelerden oluşmaktadır. İşe ve şehre 

yönelik tutku kodu içerisinde rehberin işine ve şehre olan ilgisiyle alakalı unsurlar yer 

almaktadır. 

Bir diğer alt tema olan “Tur esnasında turistlerin istek ve ihtiyaçlarına karşı ilgili olma” başlığı 

ise istekleri karşılama ve ihtiyaçları karşılama olmak üzere iki sınıfta kodlanmıştır. İstekleri 

karşılama kodu turistlerin tura yönelik gidilecek yerler veya gerçekleştirilecek tadımlar gibi 

beklentilerinin eksiksiz bir şekilde karşılanmasına yönelik ifadeleri içermektedir. İhtiyaçları 



Sezer KÖSELER- Sinan GÖKDEMİR 

13 
 

karşılama kodu ise tur esnasında aniden gelişebilen ihtiyaçlara karşı rehberin ilgisi ve bu 

ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çabalarıyla ilgili ifadelerden oluşmaktadır. 

Tablo 6. İletişim Becerileri Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

İletişim Becerileri 

Etkili ve ilgi çekici bir anlatım tekniği 

(255) 

 

1. Eğlenceli anlatım (169) 

2. Kitabi bilginin dışına çıkma (86) 

Turistin beklediği davranış biçimini 

anlama ve ona göre davranma (181) 

1. Empatiyle yaklaşım (133) 

2. Çıkarımda bulunma (48) 

Tablo 6’da “İletişim Becerileri” temasına yönelik bulgular gösterilmektedir. Söz konusu 

temanın alt temalarından biri olan “Etkili ve ilgi çekici bir anlatım tekniği”, eğlenceli anlatım 

ve kitabi bilginin dışına çıkma şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda eğlenceli anlatım kodu 

tur esnasında rehberin gerçekleştirdiği anlatımların içerisine espriler katması, anlatılacak 

konuyu sürükleyici ve eğlenceli bir biçimde anlatması gibi unsurları yansıtmaktadır. Kitabi 

bilginin dışına çıkma kodu ise rehberin anlatımını turistlerin herhangi bir rehber kitap, broşür, 

internet vb. araçlarla okuyarak elde edebileceğinden farklı olacak şekilde, derinlemesine ve ince 

detaylara inerek gerçekleştirmesini ifade etmektedir. 

“Turistin beklediği davranış biçimini anlama ve ona göre davranma” alt teması ise empatiyle 

yaklaşım ve çıkarımda bulunma kodlarından oluşmaktadır. Empatiyle yaklaşım turistin 

seyahatten beklentilerini anlama ve tur esnasında gerçekleşecek karşılıklı iletişime yönelik 

beklentiyi algılayabilme gibi ifadeleri barındırmaktadır. Çıkarımda bulunma ise rehberin tur 

esnasında turisti tanıyarak söz konusu turistin deneyimlemekten haz alacağı faaliyetleri 

anlaması ve bununla ilgili etkili tavsiyelerde bulunmasına yönelik ifadeleri içermektedir. 

Tablo 7. Yabancı Dil Bilgisi Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

Yabancı Dil Bilgisi 

Turda kullanılan yabancı dili akıcı bir 

biçimde konuşabilme (197) 

1. Akıcı ve etkili konuşma (197) 

Turda anlatılacak içeriğe dahil öğelere 

yönelik gerekli yabancı dil bilgisine sahip 

olma (86) 

1. Teknik terimleri bilme ve 

açıklayabilme (86) 

Tablo 7’de “Yabancı Dil Bilgisi” temasıyla ilgili bulgular aktarılmaktadır. Bu tema içerisinde 

yer alan “Turda kullanılan yabancı dili akıcı bir biçimde konuşabilme” alt teması akıcı ve etkili 

konuşma koduyla temsil edilmektedir. Akıcı ve etkili konuşma kodu içerisinde rehberin 

yabancı dilde akıcı, düzgün ve etkileyici konuşma ve anlatımlar gerçekleştirmesiyle ilgili 

ifadeleri içermektedir. 

“Turda anlatılacak içeriğe dahil öğelere yönelik gerekli yabancı dil bilgisine sahip olma” alt 

teması ise teknik terimleri bilme ve açıklayabilme koduyla temsil edilmektedir. Teknik 

terimleri bilme ve açıklayabilme kodu rehberin tur içerisindeki doğal ve kültürel yapılarla veya 

mimari eserlerle ilgili gerekli teknik terimleri bilmesi ve bu terimleri açıklayıcı bir şekilde 

turiste aktarabilmesi ile ilgili ifadeleri kapsamaktadır. 
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Tablo 8. Zaman ve Kriz Yönetimi Temasına Yönelik İçerik Analizi Bulguları 

Tema Alt Tema Kod 

Zaman ve Kriz 

Yönetimi 

Tur içerisinde planlaması rehbere 

bırakılmış etkinlikleri verimli biçimde 

zamanlama (167) 

1. Dakiklik ve plana uygun hareket 

etme (116) 

2. Zamanı iyi değerlendirme (51) 

Tur esnasında karşılaşılabilecek 

problemlere yönelik hızlı ve tatmin edici 

çözümler üretebilme (104) 

1. Çözüm odaklı olma (60) 

2. Önlem alma (44) 

Tablo 8’de “Zaman ve Kriz Yönetimi” temasına yönelik bulgulara yer verilmektedir. Tablo 

8’deki veriler doğrultusunda “Tur içerisinde planlaması rehbere bırakılmış etkinlikleri verimli 

biçimde zamanlama” alt teması dakiklik ve plana uygun hareket etme ve zamanı iyi 

değerlendirme olmak üzere iki kod etrafında bütünlük göstermektedir. Dakiklik ve plana uygun 

hareket etme kodu seyahat planına sadık kalma, tur esnasında dakikliği sağlamak adına 

turistlere zaman ile ilgili bilgilendirmeler yapma gibi ifadeler etrafında oluşmaktadır. Zamanı 

iyi değerlendirme kodu içerisinde hareket ve varış noktaları arasındaki zamanı hesaplayabilme, 

tur içerisindeki her ziyarette geçirilmesi gereken azami zamanın farkında olma ve dolayısıyla 

turu sistematik bir zaman yönetimiyle gerçekleştirme ile ilgili ifadeler yer almaktadır. 

“Tur esnasında karşılaşılabilecek problemlere yönelik hızlı ve tatmin edici çözümler 

üretebilme” alt teması çözüm odaklı olma ve önlem alma olmak üzere iki koddan oluşmaktadır. 

Bu bağlamda çözüm odaklı olma kodu mevcut problemlere yönelik pratik ve etkili çözümler 

üretebilme ile ilgili ifadeleri temsil etmektedir. Önlem alma kodu ise rehberin gruptaki 

bireylerin kronik rahatsızlık, alerjik reaksiyon vb. konularda bilgi sahibi olması ve yiyecek-

içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerine gerekli bilgilendirmeleri yapması, kalabalık ve 

yoğun bölgelere girilmeden olası kaybolma durumları ile ilgili uyarılarda bulunması gibi 

ifadeleri barındırmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada turist rehberlerinden elde edilen memnuniyetin TripAdvisor üzerindeki 

yorumlar aracılığıyla incelenmesi ve bu sayede turistlerin turizm deneyimini olumlu etkileyen, 

bir rehberde bulunmasının avantaj yaratacağı özellikler hakkında bilgi edinilmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen analizler sonucunda “Bilgi Düzeyi ve Eğitim”, “İş 

Tecrübesi”, “İşe Bağlılık”, “İletişim Becerileri”, “Yabancı Dil Bilgisi” ve “Zaman ve Kriz 

Yönetimi” olmak üzere 6 madde belirlenmiştir. Söz konusu maddelerin turist rehberlerinden 

elde edilen memnuniyeti arttırdığı yorumlar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerle sabittir. 

Araştırma kapsamında incelenen yorumlarda turist rehberlerinden elde edilen memnuniyet 

düzeyinin son derece yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte elde edilen sonuçların 

TripAdvisor’daki değerlendirmelerin incelendiği benzer bir çalışmayla aynı şekilde tutarlı 

olduğu görülmüştür (O’connor, 2010). 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre rehberin dakikliği, yabancı dil bilgisi, sabırlı ve 

yardımsever olması, işini profesyonellikle gerçekleştirmesi turistler tarafından en çok dikkate 

alınan özellikler olarak göze çarpmaktadır. Araştırmanın bu sonucu TripAdvisor ve turist 

rehberliği ile ilgili bir diğer çalışma tarafından da desteklenmektedir (Gökdemir & Eren, 2020).  

İncelenen yorumların büyük bir bölümünde rehberin yabancı dili ile ilgili ifadelere 

rastlanmıştır. Bu durum turistlerin yabancı dil yeterliliğine önem verdiğini göstermektedir. 

Buradan hareketle turist rehberliği mesleğinde yabancı dil bilgisinin önemi de açıkça 

görülebilmektedir. Yabancı dil bilgisinin yanı sıra turist yorumlarında rehberlerin tarihi ve 

kültürel konulardaki bilgi düzeylerinin de yüksek seviyede olduğuna dair ifadelere sıkça 

rastlanmıştır. Bu durumun Türkiye’deki turist rehberliği eğitimi ve mesleği yerine getirmek için 
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bireylerde aranan şartların güncel, isabetli ve yeterli olduğunu gösterdiği düşünülebilmektedir. 

Ayrıca yabancı dil bilmeyen rehberin evrensel anlamda diğer kültürler hakkında kısıtlı bilgiye 

sahip olacağı, dolayısıyla turistler tarafından tercih edilmeyebileceği ihtimali de dikkate 

alınmalıdır. Bu bağlamda turist rehberliği mesleği için hizmet verilen grubun yerli veya yabancı 

olması fark yaratmaksızın yabancı dil bilgisinin hayati bir önem taşıdığı sonucu mümkündür. 

Literatürde TripAdvisor platformu aracılığıyla gerçekleştirilen benzer çalışmalarda rehberlerin 

yabancı dil bilgisi düzeyinin düşük olması nedeniyle olumsuz geri bildirimlerin veya 

şikayetlerin yaşandığı görülmektedir (Şahin & Şad, 2016; Balıkoğlu, Yıldırım & Hacıoğlu, 

2020). Bu bağlamda yabancı dil bilgisindeki eksikliğin turist tatmininde olumsuz etki yarattığı, 

üst düzey yabancı dil bilgisinin ise turist tatminini olumlu biçimde etkilediği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Turizm deneyiminden memnun kalan turistlerin yorumlarda rehberi diğer kullanıcılara tavsiye 

etmesi de bir başka önemli unsur olarak göze çarpmaktadır. Turistlerin rehberlerin hangi 

özelliklerinden memnun kaldıkları, söz konusu rehberi ne tür seyahatler için uygun gördükleri 

gibi pek çok bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları görülmüştür. Bu bağlamda literatürdeki diğer 

sosyal medya platformları üzerine gerçekleştirilen çalışmalara benzer şekilde TripAdvisor 

platformunda da çevrimiçi ağızdan ağıza pazarlama kavramının yaygın biçimde görüldüğü 

söylenebilmektedir (Živković, Gajić & Brdar, 2014). 

Araştırma kapsamında incelenen rehber profillerinin tamamı erkeklerden oluşmaktadır. 

TripAdvisor platformunda araştırma için uygun kriterlere sahip bireysel kadın rehber profiline 

rastlanamamış olması dikkate değer bir durumdur. Mevcut durum ve bu durumun nedenleri 

gelecek akademik araştırmalar için uygun ve üzerinde incelemeler yapılması gereken bir konu 

olarak göze çarpmaktadır. 

Turistler arasında bir çeşit ağızdan ağıza pazarlama kanalı olarak kullanılabildiği görülen 

TripAdvisor platformunun etkin ve verimli bir biçimde kullanımı turist rehberleri için büyük 

bir potansiyel fayda barındırmaktadır. Bu bağlamda turist rehberlerinin TripAdvisor üzerindeki 

hesaplarını güncel tutmaları ve söz konusu platform üzerinden ulaşılabilir olmaları 

gerekmektedir. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre iletişim becerileri, bilgi ve eğitim düzeyi 

turistlerin bir turist rehberinde en önemli gördükleri özellikler arasındadır. Dolayısıyla turist 

rehberlerinin araştırma kapsamında öne çıkan özellikler üzerinde kendilerini geliştirmeleri 

önerilmektedir. 

Araştırma sonucunda TripAdvisor platformunun turist rehberliği mesleği adına önemli bilgiler 

barındırdığı dikkat çekmektedir. Turist rehberlerinin sundukları hizmet karşılığında yapılan 

geri dönüşler mesleğin icrasındaki olumlu ve olumsuz yönler, rehberlerin güçlü ve zayıf yönleri 

gibi çeşitli bilgilere ulaşım imkânı sağlamaktadır. Bu bağlamda TUREB ve meslek odaları 

işbirliğiyle Türkiye çapındaki tüm rehberleri kapsayacak şekilde TripAdvisor benzeri bir 

platform oluşturulmasının turist rehberliği mesleğindeki toplam kaliteyi arttıracağı 

düşünülmektedir. Öte yandan oluşturulacak güvenilir bir platformun literatürde TripAdvisor 

konusunda bahsi geçen güvenilirlik problemlerinden yoksun olması halinde turistlerin satın 

alma niyeti ve ulaşılan bilgiye güveni üzerinde olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir (Filieri, 

Alguezaui & McLeay, 2015). 

Bu araştırma İstanbul Rehberler Odası’na bağlı ve TUREB’e kayıtlı rehberler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Turist rehberleri ve turist memnuniyeti konusunda kullanışlı bilgiler 

barındıran TripAdvisor platformu üzerinden diğer odalara bağlı turist rehberleri ile ilgili 

çalışmaların yapılmasının bölgeler arasındaki rehber farklılıkları, turistlerin beklentileri ve 

tatminleri arasındaki farklılıklar gibi değişkenleri inceleme imkânı sunacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Günümüz dünyasında ülkeler, daha az turist daha çok gelir ilkesini benimseyerek kitle turizmi yerine alternatif turizm türlerine 

yönelmektedir. Şüphesiz sağlık turizmi bu turizm türleri arasında önemli bir paya sahiptir. Bir yandan profesyonel tedavi 

hizmeti almak diğer yandan turistik bir gezi yapma arayışında olan turistler, bütçelerine uygun hizmet alabilecekleri 

destinasyonları tercih etmektedirler. Ayrıca seyahat planı yapan turistlerin göz önünde bulundurduğu temel konulardan biri 

olarak destinasyonda sunulan yeme-içme olanakları gösterilebilir. Bu açıdan Türkiye, hem sunduğu sağlık hizmetlerinin 

kalitesi ve fiyatı hem de sahip olduğu gastronomik değerler bakımından turistlerin dikkatini çeken bir destinasyondur. Bu 

çalışmada, turistlerin hem yöresel yemekleri tatma hem de sağlık hizmetinden faydalanma şansı buldukları dört günlük bir tur 

programı oluşturulmuştur. Ege Bölgesi’nin önde gelen illeri olması nedeniyle Manisa, İzmir ve Aydın tur programına dahil 

edilmiştir. Araştırma alanı olarak Ege Bölgesi’nin seçilmesinde bölgede SPA-Wellness hizmeti sunan otellerin faaliyet 

göstermesi ve bölgenin gastronomi açısından zenginliği etkili olmuştur. Bu tur programının, seyahat acentaları tarafından 

satılabilecek önemli bir turistik ürün olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tur Rotası, Gastronomi, Sağlık turizmi, SPA, Welness 

From SPA to Gastronomy: A Tour Proposal for Exploring the 

Aegean Region 

Abstract 
In today’s world, countries turn to alternative tourism types instead of mass tourism by adopting the principle of less tourist 

and more income. Undoubtedly, health tourism has an important share considering the other tourism types. Those tourists who 

seek for both receiving professional treatment services and taking a trip choose destinations suitable for their budgets. 

Furthermore, one of the main issues taken into consideration by the tourists who make travel plans is the food and beverage 

opportunities offered at the destination. In this respect, it should be noted that Turkey is such a destination which attracts the 

attention of tourists in terms of both the quality and affordability of the health cares and the gastronomic values it has. In this 

study, a four-day tour program has been created in which tourists have a chance to both experience local dishes and receive 

health services. Manisa, İzmir and Aydın provinces were included in the tour program since they are the leading cities in the 

Aegean Region. Hotels offering SPA-Welness services and the richness in terms of gastronomy had an impact on the selection 

of the Aegean Region as the research field. It is thought that this tour program will be an important tourist product that can be 

sold by travel agencies. 

Keywords: Tour Route, Gastronomy, Health tourism, SPA, Wellness 

Makalenin Künyesi: Yıldız, N., Acar, V. & Tanrısevdi, A. (2022). SPA’dan Gastronomiye: Ege Bölgesini Keşfetmeye 

Yönelik Bir Tur Önerisi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 19-38. 
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Giriş 

İnsanların birtakım ihtiyaçları söz konusudur. Maslow’a göre bu ihtiyaçlar belirli bir düzende 

ilerlemektedir. Örneğin yeme, içme, dinlenme piramitte insanın en temel ihtiyaçları olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla fiziksel ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilebilen sağlık önemli bir 

ihtiyaç olarak kabul edilebilir (Şeker, 2014: 6). MacReady (2007) yüksek maliyetli tedaviler, 

uzun bekleme süreleri ve bu süreçte karşılaşılan bürokratik zorluklar nedeniyle Avrupa ve 

Kuzey Amerikalı birçok insanın Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde medikal tedavi 

arayışına girdiklerini belirtmektedir. Alsharif ve diğerleri (2010) ise uygun fiyatlı tedaviler, 

doktor ve sağlık kuruluşunun itibarı ile hastanenin sahip olduğu özelliklerin tedavi alınacak 

ülkenin belirlenmesinde oynadığı role dikkat çekmiştir. Diğer yandan seyahat edilecek 

destinasyonların barındırdığı çekiciliklerin de bu tercihlerde rol oynama potansiyelini göz ardı 

etmemek gerekir. Söz gelimi kültürel ve tarihi çekicilikleri, uygun iklim koşulları ve ulaşım 

kolaylığı gibi faktörler sayesinde Türkiye, sağlık turizmi açısında oldukça elverişli bir 

coğrafyada yer almaktadır. SPA-Wellness gibi termal hizmetler ile modern teknolojik araçların 

kullanıldığı hastaneler sayesinde de Türkiye, hatrı sayılır sayıda turisti ağırlamaktadır (Doğan 

& Aslan, 2019).  

Ülkelerin sahip oldukları gastronomik değerler, destinasyonlar açısından önemli bir çekicilik 

unsurudur. Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında Türkiye’nin, avantajlı bir konumda yer 

aldığı söylenebilir. Zira son yıllarda bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarda (Acar & 

Karaosmanoğlu, 2019b: Kızılırmak vd., 2016; Akyürek & Kutukız, 2020; Başoda vd., 2018; 

Özdemir & Dülger Altıner, 2019) kayda değer bir artışın olduğu, sağlık turizminde ilerleme 

katedildiği (Çam & Çılgınoğlu, 2021; Aydın & Aydın, 2015) seyahat acentaları tarafından 

düzenlenen gastronomi ağırlıklı turların yoğun biçimde pazarlandığı (Kızılırmak vd., 2016; 

Alyakut, 2020) hatta ve hatta gastronomi rehberliğinin turist rehberliği uzmanlaşma 

programları (TUREB, 2015; TUREB, 2016a; TUREB, 2016b) içerisinde kendine yer bulduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’yi tatil amaçlı ziyaret eden turistlerin tercih nedenleri 

arasında Türk mutfağının olduğu yönünde (Bekar & Belpınar, 2015; Albayrak, 2013; Birdir & 

Akgöl, 2015) bulgular da dikkat çekicidir. Dolayısıyla bir yandan sahip olduğu kültürel 

çekicilikler ile gastronomik öğeler bir yandan da uygun fiyatlı sağlık hizmetleri sunması 

bakımından Türkiye, önemli destinasyonlardan biri olarak kabul edilebilir.  

Beklenti ve taleplerin değişkenlik gösterdiği günümüz dünyasında turistik gezilere katılan 

turistlerin tatil tercihlerinde, ziyaret edecekleri yörenin sahip olduğu turistik çekiciliklerin etkili 

olduğu söylenebilir. Bu çerçevede gerçekleştirilen bu çalışmada, Ege Bölgesi’ni kapsayan 

yöresel lezzetleri deneyimlemeye olanak tanıyan, ayrıca konaklama hizmeti alınan tesislerde 

SPA-Wellness hizmetinin deneyimlenebileceği dört günlük bir tur rotası oluşturulmuştur. Bir 

yandan sağlığı diğer yandan gastronomiyi bünyesinde barındırması itibari ile çalışmanın gerek 

bu alanda yapılacak akademik çalışmalara gerekse hizmet sağlayıcılara katkı sunması 

beklenmektedir. 

Literatür 

SPA ve gastronomi deneyimi arayışında olan turistlere yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın 

literatür bölümü, “Sağlık Turizminin Tanımı ve Türleri”, “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık 

Turizmi”, “SPA-Wellness Hizmeti” ile “Batı Ege Gastronomisi” olmak üzere dört başlık 

altında ele alınmıştır.  

Sağlık Turizminin Tanımı ve Türleri 

Sağlık hizmeti almak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası seyahatler, sağlık turizmi olarak 

tanımlanmaktadır. Tanımda sözü edilen seyahat, maliyet tasarrufu sağlamak, belirli tedavilere 

sınırlı yurtiçi erişimin söz konusu olması, kanıtlanmamış tedavilere yönelik bir ilgilinin 
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oluşması gibi birçok nedene bağlı olarak gerçekleşebilir (Hohm & Snyder, 2015). Başka bir 

tanıma göre sağlık turizmi, rahat ve farklı bir ortamda tedavi görerek destekleyici sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak amacıyla günlük rutinden uzaklaşmak şeklinde tanımlanmaktadır 

(H.Ö. Tontuş, Erişim Tarihi: 21.06.2022). Musa, Thirumoorthi ve Doshi (2012) tarafından 

gerçekleştirilen daha kapsamlı bir tanıma göre ise sağlık turizm, tıbbi müdahale yoluyla sağlığın 

sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve yeniden kazanılması amacıyla bir destinasyonda en az bir gece 

konaklamayı ve seyahati içeren faaliyetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla yapılan 

tanımlar göstermektedir ki sağlık turizmi, hem farklı bir destinasyona seyahati hem de gidilen 

destinasyonda alınan sağlık hizmetlerini bünyesinde barındıran bir turizm türüdür.  

Denizaşırı ülkelerde sağlık hizmeti arayışında olan turistler kozmetik cerrahi, diş, 

kardiyoloji/kalp cerrahisi, ortopedik cerrahi, bariatric işlemler, üroloji, organ hücre ve doku 

nakli, göz ameliyatları gibi geniş bir yelpazede sağlık hizmeti alabilmektedirler (Lunt vd., 

2011). Aydın ve diğerlerine (2011) göre sağlık turizmini, “termal ve spa-wellness turizmi”, 

“ileri yaş ve engelli turizmi” ile “medikal turizm” olmak üzere sınıflandırmak mümkündür. H. 

Ömer Tontuş’a göre ise “termal sağlık turizmi”, “ileri yaş-engelli sağlık ve bakım turizmi” 

sağlık turizminin alt gruplarıdır (H.Ö. Tontuş, SATURK, Erişim Tarihi: 21.06.2022). Sağlık 

turizmine yönelik yapılan başka bir sınıflandırmaya göre ise sağlık turizmi “tıp turizmi”, 

“termal turizm” ve “yaşlı ve engelli turizm” olmak üzere üç kategoride incelenmiştir (Türkiye 

Sağlık Turizmi Derneği, 2022). Dolayısıyla sağlık turizmi, hem termal ve medikal hem de yaşlı 

ve engelli turizmi kapsayan bir türdür (H.Ö. Tontuş, SATURK, Erişim Tarihi: 01.06.2022). 

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizminin Mevcut Durumu 

Kitle turizmine alternatif bir turizm türü olan sağlık turizmi, günümüzde popülerr hale gelen 

turizm türlerindendir. Bu popülerliğin ardında yatan temel nedenlerden biri şüphesiz sağlık 

turizminin ülkelere bıraktığı gelirdir. Bu noktada Aydın ve diğerleri (2011: 4), sağlık turizminin 

diğer turizm türlerinden 25 kat daha fazla bir ekonomik getirisinin olduğunu vurgulamaktadır. 

Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde umduğunu bulamayan ancak tedavi arayışında olan turistler, 

sağlık turizmi kapsamında seyahatlere yönelebilmektedir. Söz gelimi Hanefeld ve diğerleri 

(2015) tarafından Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen bir çalışmaya katılan katılımcıların büyük 

çoğunluğu, arzu ettikleri tedavi hizmeti bu ülkede alamadıklarından dolayı alternatif 

destinasyon arayışına girdiklerini ifade etmiştir. Christou ve Efthimiou (2009) tarafından 

gerçekleştirilen benzer bir çalışmada, bariatrik cerrahi için Kanada’da bekleme süresinin 

ortalama beş yıl olduğu belirtilirken sürenin bu kadar uzamasının gerekçesi olarak Kanada 

sağlık merkezlerinde ve hastanelerindeki bariatrik cerrahi kapasitesinin eksikliği gösterilmiştir. 

Turner (2012) Kosta Rika, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerin bazı Kanadalı firmalar 

tarafından sağlık turizmi kapsamında pazarlandığına dikkat çekmiştir. Bu firmaların 

müşterilerine, seyahat ve konaklama işlemleri, farklı sağlık prosedürlerinin listelenmesi, tıbbi 

kayıtların transfer edilmesi ile bütçeye uygun, zamanında ve yüksek kaliteli tedaviye erişim 

sağlayabilecek her şey dahil sağlık turizm paketleri sundukları tespit edilmiştir. 

MacReady’e (2007) göre yüksek maliyetler, uzun bekleme süreleri ve bürokratik formaliteler, 

birçok Avrupalı ve Kuzey Amerikalıyı; Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan 

ülkelerde sağlık hizmeti arayışına itmektedir. Amerikalılara denizaşırı medikal seyahat hizmeti 

sunan işletmeler üzerine Alleman ve diğerleri (2010) tarafından gerçekleştirilen benzer bir 

çalışmada, sağlık turizmi alanında bilinirliği en yüksek olan destinasyonların Hindistan, Kosta 

Rika ve Tayland olduğu, ancak sıklık derecesi az olmakla birlikte Malta, İspanya, İsrail ve 

Almanya’nın da sağlık turizmi kapsamında ziyaretçi ağırladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ile ve 

Tigu’ya (2017) göre Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya, Filipin, Küba, Kosta Rika, 

Arjantin, Güney Afrika, Ürdün, Türkiye ile Macaristan, Polonya ve Romanya gibi Doğu 

Avrupa ülkeleri, sağlık turizmi alanındaki öncü ülkelerdir. Horowitz, Rosensweig ve Jones 



Spa’dan Gastronomiye: Ege Bölgesini Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi 

22 
 

(2007), aralarında Belçika, Kanada, Almanya, İsrail ve İtalya’nın bulunduğu gelişmiş ülkelerin, 

hasta tercihini, hizmetini ve tatminini önemseyerek çok sayıda yabancı hastayı misafir 

ettiklerini vurgulamaktadır.   

Kaur’a (2014) göre Hindistan’da, turizm sektörü içerisinde en fazla ilerleme kat eden turizm 

türü sağlık turizmidir ve bu destinasyonda, yoga, meditasyon, ayuverda ve alopati gibi bütünsel 

sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Lomanto ve diğerlerine (2012) göre 2005-2009 yılları arasında 

bariatrik cerrahisinin Asya’daki büyüme oranının % 449 olduğu kaydedilmiştir. Ahmed ve 

diğerleri (2018), Hindistan’ın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden bazılarının sağlık turistleri 

tarafından tercih edildiği ve bu tercihin ardında sunulan hizmet kalitesi ve göreceli olarak düşük 

maliyetlerin başlıca çekicilik unsuru oluşturduğundan söz etmektedir. 

Tayland, Asya sağlık turizmi pazarında lider bir konuma sahip olmakla beraber Thai masajı, 

meditasyon, bitkisel tıp ve diğer alternatif tıp uygulamaları gibi geleneksel tedavi yöntemleriyle 

birlikte popüler hale gelen bir destinasyondur. Tayland’daki termal sağlık ve SPA-Welness 

hizmetleri, çoğunlukla bireylerin rahatlaması ve kendilerini daha iyi hissetmesi amacıyla 

uygulanmaktadır. Turistlerin bu tür uygulamalardan memnun kalmaları ve yoğun ilgi 

göstermeleri sayesinde Tayland, SPA alanında büyük bir ilerleme göstermiştir (Global 

Wellness Institute, 2022).  

Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse sağlık alanında sunduğu hizmetlerin kalitesi bakımından 

rakipleri ile yarışabilecek düzeydedir. Sağlık turizminin Türkiye’deki gelişimine etki eden 

faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022); 

▪ Uzun tedavi bekleme listelerinden kurtulmak, 

▪ Kaliteli ve kısa sürede tedavi imkanından yararlanmak, 

▪ Gelişmiş sağlık teknolojisine erişmek, 

▪ Sağlık hizmeti faaliyetini azaltmak, 

▪ Kronik hastaların, üçüncü yaş hastaların ya da engelli bireylerin farklı destinasyonlarda 

tedavi hizmeti alma arzunun oluşması, 

▪ Uyuşturucu veya çeşitli bağımlılıkları bulunan bireylerin elverişli ortamlarda olma 

arzuları, 

▪ Tedavi olma amacıyla gelmenin yanı sıra gezme ve kültürel etkinlere dahil olma isteği, 

▪ Bireyin yaşama tutunma ve hayatta kalma arzusu 

Aydın ve diğerlerine (2011) göre sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve bütçeye uygunluğu, 

kısa bekleme süreleri, uygun iklim koşulları ve tatil olanakları, uzman hastaneler ve yeterli 

düzeyde teknolojik ekipman, Türkiye’nin sağlık turistleri tarafından tercih edilme nedenleri 

arasındadır. En düşük maliyetli onkoloji hastaneleri ve kliniklerinin Malaga, Madrid, 

Warszawa, İstanbul, Marouis Incheonn, Beijing, Dar es Salaam kentlerinde olduğu 

belirtilmektedir (2015medicaltourism.com, Erişim Tarihi: 23.06.2022). Dolayısıyla bu listeye 

Türkiye’nin en önemli kentlerinden birinin girebilmiş olması Aydın ve diğerlerinin (2011) öne 

sürdüğü görüşü destekler niteliktedir. Hiçyılmaz’a (2016) göre İstanbul ve Antalya, organ nakli 

alanında güvenirliliklerini kanıtlamış hastanelere ev sahipliği yapan iki önemli kenttir.  Benzer 

bir durum, diş turizmi için de geçerlidir. Söz gelimi Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı 

Gassan Yücel’e göre diş sağlığı turizminde yılda 500 Milyon Euro kazanç elde edilmektedir ve 

sahip olduğu yüksek standartar sayesinde Antalya, diş turizminde İstanbul’dan sonra ikinci 

sırada gelmektedir (Sözcü, 2019). 

http://www.globalwellnessinstitute.org/
http://www.globalwellnessinstitute.org/
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Türkiye’de JCI ile uluslararası standartlarda akreditasyona sahip 42 sağlık kuruluşu olduğu ve 

başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastanelerinin dünyada son 

teknolojileri kullanabilecek bir düzeye geldiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’de çok 

sayıda sağlık kuruluşunda, onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin 

cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve diş alanlarında ileri sağlık hizmetleri 

sunulabilmektedir. Ayrıca bu sağlık kuruluşlarında Cyberknife, robotik cerrahi, MR, kemik 

iliği ve organ transplantasyon tedavileri de gerçekleştirilebilmektedir. Hatta Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7/24 birçok dilde bilgi verme hizmeti 

sunulmaktadır (Türkiye Sağlık Turizmi Derneği, 2022). 

SPA- Wellness Hizmeti 

Latince salus per aquam sözcüklerinin kısaltılması ile oluşan “SPA” sözcüğü, “sudan gelen 

sağlık veya iyilik” şeklinde tanımlanırken wellness, zinde olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek 

amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda sağlık turizmi 

türleri içinde yer alan hidroterapi (su terapisi), balneoterapi (kaplıca suları ile yapılan terapiler) 

veya deniz-termal çamur banyoları, genel spa uygulamaları arasında gösterilmektedir. Diğer 

yandan doğal yaşam, ayurveda (yaşam bilimi), fitoterapi (aroma terapi), masaj, meditasyon, 

yoga, reiki (evrensel yaşam enerjisi), shiatsu (parmak basıncı), tai chi (müzikle beraber yavaş 

eylemlerden oluşan bir egzersiz) gibi uygulamalar wellness bakım uygulamaları arasında 

sıralanabilir (Özbek & Özbek, 2008: 101-102). 

Spa, günümüzde sadece su ve çamur terapilerini değil aynı zamanda sıcak su havuzu, çeşitli 

masaj terapisi, aroma terapi, güzellik ve bakım, kür tedavisi gibi hizmetleri içermektedir. Su ile 

tedavi görme, adından da anlaşılacağı üzere sudan gelen sağlık, suyun sıcak ya da soğuk olması 

gibi çeşitli uygulamalarla sağlığa tekrar kavuşulmasını ifade etmektedir. Wellness ise termal 

bölgeler, masaj, cilt bakımı, çamur ile yosun banyosu, thalasso terapi gibi pek çok doğa ve 

doğal ürünlerin yardımıyla gerçekleşen tedavi hizmetlerinden oluşmaktadır. Günümüzde 

wellness, bireyin hem zihinsel yönden hem de fiziksel yönden rahatlamasına yardımcı olan bir 

tedavi süreci olarak görülmektedir (TOURMAG, 2014). Spa-wellness faaliyetlerinin stresi 

büyük ölçüde azalttığı ve fiziksel olarak rahatlama sağladığı uzun zamandır bilinmektedir. 

Fakat 2014 senesi itibariyle huzur ve sakinliğe erişmeye destek olmak amacıyla farkındalık 

teknikleri aktivitelerle birleştirilmiştir (Global Wellness Institute, 2022). SPA-Welness 

hizmetleri hastalık sonrası rehabilitasyon sürecinde ya da kalıcı hasarın görüldüğü hastalıkların 

iyileştirilmesi amacıyla kaplıca ve SPA merkezlerinde yardımcı sağlık personel tarafından 

yürütülen rehabilite edici veya tamamlayıcı tedavi türleri kapsamında değerlendirmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2022; Aslanova, 2013: 135).  SPA’ların yedi türü bulunmaktadır. Bunlar 

(Frost, 2004: 86; Global Wellness Institute, 2022); 

• Klüp SPA: Fitness benzeri çeşitli profesyonel spa hizmeti veren yerlerdir. Ayrıca 

düzenli aralıklarla (günlük) spa hizmeti verilmektedir. 

• Kruvaziyer SPA: Kruvaziyer yolcu gemilerindeki spa hizmetlerinin yanı sıra fitness, spa 

mutfak seçenekleri bulunmaktadır.  

• Günlük SPA: Çoğunlukla tercih edilen spa türüdür. Günübirlik kullanılmakla beraber 

çeşitli yüz ve vücut bakım masajı yer almaktadır. Ancak fitness bulunmaz. 

• Destinasyon SPA: Konuklarına yaşam stillerini iyileştirme, sağlık ve zindelik 

kazandırmak için spa hizmetlerinin, fitness ve eğitim programlarının profesyonelce 

yönetilen hizmet programları ile yerinde konaklama yapılması ve sağlıklı menülerin bir 

bütün olarak sunulması hizmetidir. 

http://www.globalwellnessinstitute.org/
http://www.globalwellnessinstitute.org/
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• Medispa (Tıbbi SPA): Spa profesyonellerince kapsamlı spa-wellness programları 

kozmetik işlemleri gibi tamamlayıcı tedavilerin sunulduğu merkezlerdir. 

• Mineral Kaplıca SPA: Kaynağından alınarak kullanılan doğal mineral veya deniz suyu 

ile tedavi yapılan spa-wellness hizmetleri ile hidroterapi merkezlerinden oluşmaktadır. 

• Resort Otel SPA: Bir tatil yeri ya da otel içinde yerleşik olarak profesyonelce yönetilen 

spa hizmetlerinin, fitness, spa mutfağı menü seçeneklerinin ve bazı wellness 

hizmetlerinin sunulduğu oteller ve resortları kapsamaktadır. 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı sonunda, çeşitli ülkelerde birçok işletme ve işyeri sağlık 

programları geliştirmeye başlamıştır. Böylelikle Dünya çapında fitness ve spa endüstrileri hızlı 

bir büyüme yaşamıştır (Global Wellness Institute, 2022). SPA uygulamaları ve tesisleri, 

geleneksel ve sosyal yapısıyla ülkelerin sahip olduğu spa anlayışı ve kaynaklarına göre farklılık 

arz etmektedir. Yapılan tesisleri, uygulamaları ve çalışanları inceleyen, onları kontrol eden, 

yanı sıra sertifika veren ISPA (Uluslararası SPA Birliği) bünyesinde 53 ülke ve 1800’den fazla 

sağlık kurumunu barındırmaktadır (Özbek & Özbek, 2008; Özdipçiner, 2018). 

Balneoterapi, en az 20°C sıcaklıkta ve mineral içeriği 1 g/L olan, kür olarak kullanılan mineralli 

sular, doğal ultraviyole ve kaplıca suları peloidler (şifalı çamur) ile gazlar gibi doğal faktörlerin 

banyo, içme ve soluma vasıtasıyla tedavi amaçlı kullanımı içermektedir (Ok & Kısa, 2021: 

336). Bu kapsamda hidroterapi (balneoterapi) tedavisi sıcak uygulama yoluyla bağışıklık 

sistemini uyarmakta, stresi baskılayan hormonların üretimini sağlarken, dolaşım ve sindirim 

sistemini tetikler, kan akışını arttırarak kasların gevşemesini sağlar. Bu sayede ağrıya yönelik 

verilen tepkiyi azaltır (Pittler vd., 2006: 880). Bu noktada Topsakal (2020: 97), balneoterapide 

kullanılan şifalı suların içermiş oldukları mineraller sayesinde tamamlayıcı bir tedavi olarak 

kullanıldığını ve Türkiye’nin balneoterapi bakımından oldukça zengin kaynaklara sahip 

olduğunu vurgulamaktadır. Balneoterapi’nin, kaplıca tedavisi ve hidroterapinin inflamasyonu 

azaltarak, kanser riskine karşı iyi geldiği (Reger vd., 2022) ve yaşam koşullarını iyileştirerek 

hastalığın etkilerini azaltabileceği ifade edilmektedir. Geleneksel spa, ‘jeotermal spa’ yani 

kaynak sularından yararlanılan spa’dır. Ancak günümüzde çeşitli tesislerde jeotermal niteliğe 

sahip olmayan spalar da bulunmaktadır. Wellness ise sağlık ve dinçlik kazanmak, sağlıklı 

yaşamı sürdürmek için yürütülen uygulamalardır. Doğal yaşam, Ayurveda (yaşam bilimi), 

Fitoterapi (aroma terapi), Masaj, Meditasyon, Yoga, Reiki (evrensel yaşam enerjisi), Shiatsu 

(parmak basıncı), Tai chi (müzikle beraber yavaş eylemlerden oluşan bir egzersiz), spor ve 

diğer uygulamaları kapsar (Özbek & Özbek, 2008: 101).  

Günümüzde iş yaşamının insanoğlu üzerinde meydana getirdiği stres, bedensel ve ruhsal 

birtakım rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir (Topsakal, 2020). Sağlık kurumlarından 

alınan tedavilerin, yeterli tatmini sağlayamaması insanları, tamamlayıcı veya destekleyici 

tedavi yöntemleri arayışına yöneltmektedir. Bu durum ise sağlık hizmeti sunanların, turizm 

işletmelerinin, tatil beldelerinin ve belediyelerin sunduğu tamamlayıcı ürün ve hizmetlerin 

ihtiyaca yönelik geliştirilmesine katkı sağlamıştır (Topsakal, 2020: 96). Dünyada SPA 

uygulamaları, geleneksel ve sosyal yapısıyla o ülkenin spa anlayışı ve kaynaklarına göre 

farklılık göstermektedir. Uzman bir kuruluş olan ISPA; yapılan tesisler, uygulamalar, çalışan 

vb. konuları inceleyen, kontrol eden, serfikasyonu sağlayan bir kurumdur. ISPA sertifikası 

bulunmayan spalara tanıtım kataloglarında yer verilmemekte ve sigortalar tarafından kabul 

edilmemektedir. Bu birlik tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, SPA ziyaretçilerinin 

%50’si 31-54 yaş grubundaki insanların oluşturduğu, erkeklerin kadınlara oranının ise 1/3 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra son yıllarda 20-30 yaşlarında olan insanların da SPA 

hizmeti almaya yöneldikleri söz konusu araştırmada ortaya koyulmuştur (Özbek & Özbek, 

2008: 102; Özdipçiner, 2018: 56-57). 
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Batı Ege Bölgesi Gastronomisi 

Ege bölgesinin neredeyse tamamında Akdeniz iklimi etkisi hissedilmektedir. Bunun yanı sıra 

dağların uzanış doğrultusundan dolayı deniz etkisi iç kesimlerde dahi hissedilmektedir. Yaz 

dönemleri sıcak ve kurak, kış dönemi ılıman ve yağış görülen Ege’de iç bölgelerde tam tersine 

yaz sıcaklığı düşerken kışın kar yağışı görülmeye başlanır. Bölgenin coğrafi özellikleri, 

gastronomisi ile beslenme alışkanlıkları bu bağlamda farklılık gösterdiğinden söz edilebilir. Söz 

gelimi kıyıda konumlanmış olan İzmir, Aydın, Muğla gibi illerde çoğunlukla ot yemekleri 

tercih edilirken; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli gibi illerde ise daha çok Anadolu 

kültürü yeme alışkanlıkları gün yüzüne çıkmaktadır. Bu kapsamda Kıyı Ege taraflarında 

genellikle zeytinyağlı sebze ve ot yemekleri tercih edilirken; İç Ege’de ise et türevi yemekler 

ile hamur işleri, sebze yemekleri bölge gastronomisinde yer almaktadır (Şengül, 2015’ten akt: 

Demirbilek, 2018: 63; Karaca vd., 2015). Sonuç olarak, bu çalışmada ele alınan Kıyı Ege 

bölgesinde yer alan zeytinyağlı ve sebze yemekleri ile İzmir ve Aydın yer alırken; İç Ege 

bölgesinde ise et yemekleri ve hamur işleri ile tura çeşitlilik kazandırması açısından Manisa 

iline yer verilmiştir. 

Gastronomi turizmi esasen yeme içme eylemlerinden çok daha fazlasıdır. Temel motivasyon 

olarak ziyaret edilen bölgenin yiyecek ve içeceklerin tadılması olarak düşünülen bu turizm türü, 

destinasyonun belirlenmesi açısından da önemlidir. Mecburi bir ihtiyaç olarak görülen yeme-

içme olgusu ile gidilen bölgede turistlerin seyahatlerinden daha çok zevk alma duygusu turizm 

deneyiminin ayrılmaz unsurları haline gelmiştir (Küçükkömürler vd., 2018: 78). Bugün 

teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı kültürlerden insanların birbiriyle etkileşimi artmış, 

bilginin yayılması hızlanmış ve gastronomi turizmi gibi farklı turizm türlerine olan ilgi de kayda 

değer oranda artış göstermiştir. Diğer yandan seyahatleri esnasında sağlıklı gıdalar tüketme 

konusunda turistlerin daha bilinçli bir hale geldiklerinden söz edilebilir (Erdoğan & Özdemir, 

2018: 249).  

İzmir: Tipik bir Akdeniz mutfağı kültürüne sahip İzmir ilinde temel besin öğesi zeytinyağı ile 

yapılmış yemeklerden oluşmaktadır. İzmir, coğrafi yapısı ve iklimi sebebiyle sebze, meyve ve 

özel üretim gerektirmeyen yabani otlar açısından ünlüdür. Salata dahil çoğu sayıda yemekte 

sözü edilen otlardan faydalanılmaktadır. Dolayısıyla Zeytinyağı ile birlikte en çok tüketilenler 

arasında bin bir çeşidi olan ot yemekleri yer almaktadır. Ot yemeklerinin yaygın olmasında Ege 

Adaları’ndan gelmiş olan göçmenlerin etkisi yadsınamaz. Bölgenin sahip olduğu elverişli 

topraklar sayesinde çok sayıda sebze yetiştirilebilmekte ve bu sebzelerden çeşitli yemekler 

yapılabilmektedir. İzmir mutfağında çorbalar, çoğunlukla kış döneminde tercih edilmekle 

birlikte tarhana çorbasının ön plana çıktığı bilinmektedir (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2022a). 

İzmir’de bir yandan Urla, Karaburun, Seferihisar, Tire, Foça ve Çeşme ilçelerinde zeytinyağlı 

yemek çeşitlerine oldukça sık rastlanırken diğer yandan göçebe yaşam ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yaygın olduğu Bergama, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire gibi yerleşim 

yerlerinde et, süt ve buğday içeren yiyecek içeceklere rastlanmaktadır. Tire ilçesinde kuyu 

tandır, tire köfte, kavurma çeşitleri, haşlama, böreklik ot türleri yoğunluktadır. Seferihisar’da 

kuzu veya oğlak dolması, börek çeşitleri, tatlılar, (sütlaç, zerde veya höşmerim, oklavadan 

sıyırma, lor baklavası vb.), yaprak sarma ve kabak çiçeği dolması, keşkek gibi yemek ve tatlı 

çeşitleri görülmektedir. Menemen, Ödemiş, Seferihisar- Payamlı, Dikili gibi ilçelerde topalak 

ismi verilen yöresel yemeğe sıkça rastlanır. Ödemiş ve Dikili ilçelerinde ayrıca Dibile ismi 

verilen bir tatlı, yerel lezzet olarak servis edilmektedir. Bunun yanı sıra İzmir gevreği, boyoz, 

kumru, kelle söğüş, çöpşiş ve şerbet çeşitleri yörenin vazgeçilmez tatları arasında 

gösterilmektedir (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022a). 
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Aydın: Aydın mutfağı, zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra incir, narenciye ürünleri, turunç reçeli, 

üzüm ve şarapları ile öne çıkan bir destinasyondur. Bunun yanı sıra denize kıyısı olan kent, 

başta çipura, kefal, mercan ve barbunya olmak üzere zengin bir balık çeşitliliğine sahiptir. 

Bölgenin sahip olduğu yerel yiyecekleri arasında; tarhana çorbası, kulak çorbası, acılı güveç, 

patlıcan biber kızartma, zeytinyağlı kırlı kızartma, zeytinyağlı taze ve kuru börülce, patlıcan 

kavurma, sarmaşık ve kedirgen kavurma, yaprak sarma, etli nohut yahnisi, nohutlu kereviz, etli 

enginar, arap saçı, ciğer sote, imambayıldı, keşkek, tandır kebap, yuvarlama (sıkma), paşa 

böreği, cilav (ayran böreği); patlıcan-biber taratoru (turşusu), börülce taratoru, turp otu salatası, 

semizotu salatası, çingene pilavı; irmik helvası, zerde, muhallebi, sütlaç, aşure, lokma, pelvize 

tatlısı, paşa böreği, yuvarlama, ısırganotu böreği yer almaktadır (Aydın İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2022e).  

Aydın’ın tarım ürünleri açısından zengin olmasına ithafen Evliya Çelebi ‘Dağlarından yağ, 

ovalarından bal akar’ ifadesini kullanmıştır (Habertürk, 2018). Bahsi geçen anlatımla 

dağlarından akan yağ ile zeytinden elde edilen zeytinyağına vurgu yapılırken; ovalar ile incir 

bolluğuna vurgu yapılmıştır (Güngör, 2021: 264). Zeytinin Akdeniz coğrafyası için ne denli 

önemli olduğunu, Yunan mitolojisinde Athena ile Poseidon’u konu alan bir mit açıkça 

göstermektedir. Antik Yunanda, tanrılar özel bir saygı ve ibadet görebilmek amacıyla bir ya da 

birkaç kentin koruyuculuğunu üstlenmek ister. Ancak her zaman tanrıların istedikleri gibi 

olmaz. Bazen birden fazla tanrı, aynı şehrin koruyuculuğunu üstlenmek ister. Böyle 

durumlarda, orta yolu bulabilmesi için bir hakem tayin edilir. Tanrılar arasında meydana gelen 

çekişmelerin en bilinenlerinden biri de Atina kentinde yaşanır. Athena ve Poseidon şehrin 

koruyuculuğunu üstlenmek isterler. Fakat bir türlü sonuç alınamaz. Tanrılar arasındaki bu 

tartışma tam da savaşa döneceği vakit Zeus, duruma müdahale etmek zorunda kalır. Bu iki tanrı 

arasındaki çekişmeyi nihayete erdirmek için hakem tayin eder. Tayin edilecek olan hakem ne 

derse o olacaktır. Tayin edilen hakemin kimliği konusunda iki farklı gelenek vardır. Bir 

gelenek, hakem tayin edilenin Kekrops ve Kranaos olduğunu öne sürerken başka bir gelenek 

hakem tayin edilenin Olympos tanrıları olduğundan söz eder. İki tanrı, kentin koruyuculuğunu 

üstlenebilmek için bütün hünerlerini sergiler. Poseidon, üç dişli yabasıyla bir vuruşta kentin 

ortasında bir deniz fışkırtır. Athena ise Poseidon’un bu hamlesinin altında kalmaz. Ancak o, 

çok daha stratejik bir hamlede bulunur ve toprağa bir zeytin fidesi diker. İki tanrının Atina 

kentine sundukları armağanlardan değerli bulunanı, Athena’nın sunduğu zeytin olur (Grimal, 

2012).   

Manisa: Batı Anadolu’nun önemli kentlerinden biri olan Manisa, antik dönemde Magnesia ad 

Sipylum olarak bilinmektedir. Magnesia, Türk egemenliği sonrasında tarihsel süreçte 

Mağnisiye, Manisa yani ‘Büyük şehir’ anlamına gelen Manisa ismine dönüşmüştür (Tarih 

Gezisi, 2020). Tarihsel süreç içerisinde Hitit, Lidya, Pers, Makedonya İmparatorluğu, Bergama 

Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Saruhan Beyliği ve Osmanlı 

İmparatorluğu gibi çok çeşitli medeniyetler ev sahipliği yapan kent, yüzyılların verdiği birikim 

sayesinde zengin bir mutfak çeşitliliğine sahip olmuştur (Manisa İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2022). Kültürel zenginliğin yanı sıra Manisa, tarımsal (zeytin, üzüm, kiraz, 

domates, kavun gibi) ve hayvansal (tavuk ve kuzu eti gibi) ürünlere konusunda önemli bir 

konumdadır. Nitekim Manisa ilinin zeytinyağlı ve sebze yemekleri arasında; alabacak, avukma, 

bakla dizmesi, bakla kızartması, çığırtma, çivicik mantarı, fasulye dizmesi, yaprak sarma yer 

alırken çorbaları arasında Akhisar paça, alaca çorba, boyun çorbası, dutmaç çorbası, ovmaç 

çorba, tavuklu topalak çorba yer almaktadır. Et yemekleri arasında Akhisar köfte, demirci 

kebabı, elbasan kebabı, et yahnisi, güveç kapama, Manisa kebabı, Salihli odun köfte yer 

almaktadır. Bintepe tatlısı, gelin kız helvası, kaymaçina, mesir macunu, padişah şekeri, su 

muhallebisi, zerde ise tatlıları arasında gösterilmektedir (Avşar, 2014 akt: Özleyen & Tepeci, 

2017).  
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Araştırma Yöntemi 

Literatürde, kitle turizmine alternatif tur rotaları oluşturmaya yönelik kayda değer çalışmalar 

yer almaktadır. Bu çalışmalar arasında gastronomi temalı çalışmalar (Acar & Karaosmanoğlu, 

2019a; Acar & Karaosmanoğlu, 2019b; Ocak vd., 2021; Köseler vd., 2019) olduğu gibi 

arkeoloji ve kültür temalı (Acar & Erbay Aslıtürk, 2013; Yıldız & Acar, 2021; Özden, 2019; 

Gül & Yılmaz, 2020; Büyük & Can, 2020) çalışmalar da yer almaktadır. Ancak yapılan literatür 

taraması sonucunda yöresel lezzet deneyimi ile sağlık hizmetlerini bütünleştiren bir çalışma 

tespit edilememiştir. Literatürdeki bu boşluktan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada, 

turistlerin bir yandan yöresel lezzetleri deneyimleyebilecekleri bir yandan da konaklamaları 

esnasında sağlık hizmeti (SPA) alabilecekleri turistik bir ürün oluşturmak amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada gerek literatür bölümü gerekse tur programı oluşturulurken mevcut alan yazın 

değerlendirilmiştir. Literatür bölümü oluşturulurken bütünden parçaya doğru gitmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda literatür çerçevesi “Sağlık Turizminin Tanımı ve Türleri”, 

“Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi”, “Spa-Wellness Hizmeti” ile “Batı Ege 

Gastronomisi” şeklinde belirlenmiştir. Bu genel çerçeve çizildikten sonra, oluşturulan 

başlıklarla ilişkili literatür taranarak araştırmanın literatür bölümü tamamlanmıştır. Tur 

programı oluşturulurken ise iki temel kriter gözetilmiştir. Bunlar: 

▪ Konaklama gerçekleştirilecek olan otellerin SPA-Wellness hizmeti sunması, 

▪ Yemek hizmeti alınacak restoranların bölge gastronomisini yansıtması, 

Bunun yanı sıra, tur programına mümkün olduğunca ziyaret edilecek bölgelerdeki tarihi ve 

turistik yerlerin (Spil Dağı, Priene, Miletos, Didyma, Efes, St. Jean Kilisesi, Magnesia vb.) dahil 

edilmesine özen gösterilmiştir. Bu çalışma kapsamında oluşturulan tur rotası, kitle 

turistlerinden daha çok özel ilgi gruplarına hitap edebilecek bir turistik bir ürün olma özelliğine 

sahiptir. Turu tercih edecek olan katılımcılar, bir yandan ziyaret ettikleri bölgelere özgü 

gastronomik ürünleri deneyimleme imkânı bulabilecek bir yandan da konakladıkları otellerde 

SPA-Wellness hizmeti alabilecektir. Tur programının İzmir, Aydın ve Manisa illeri ile 

sınırlandırılmasında, bu illerin sahip oldukları gastronomi çeşitliliği ile tarihi ve kültürel 

değerlerindeki zenginlik etkili olmuştur. Ziyaret noktaları arasındaki mesafe hesaplamalarında 

Google Maps uygulaması kullanılmıştır. Ancak tur programında yer alan restoranlar, turist 

rehberi olan ikinci yazarın daha önce deneyimlediği tesisler arasından seçilmiştir.  

Çalışma kapsamında oluşturulan tur programının uygulanabilirliğini tespit edebilmek için 3 

uzmana (2 turist rehberi ve 1 seyahat acentası yetkilisi) başvurulmuştur. On yıldan fazla sektör 

deneyimine sahip olan seyahat acentası yetkilisi ve rehber, otellerde sunulan spa ve masaj 

paketlerinin turu uygulayacak seyahat acentası tarafından ekstra ücretle sunulması yönünde 

öneride bulunmuştur. Ayrıca bazı ziyaret noktalarında geçirilecek olan sürede kısaltmaya 

gidilmesi hem seyahat acentası yetkilisi hem de turist rehberi tarafından tavsiye edilmiştir. 

Alınan geri bildirimlerin çalışmada önerilen tur programının geçerlilik ve güvenilirliğine katkı 

sağladığı söylenebilir. Uzman görüşlerinden hareketle önerilen tur programının farklı 

güzergahlarda da uygulanabilme düzeyi arttırılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın güvenirliğine katkı sağlayan hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

▪ Turun uygulanabilirliğini tespit edebilmek için tur programı oluşturulduktan sonra 

uzman iki turist rehberine ve bir seyahat acentası yetkilisine danışılmış olması, 

▪ Tur programını oluşturan yazarlardan birinin profesyonel turist rehberi olması, 

▪ Çalışmayı yürüten araştırmacılardan biri olan profesyonel turist rehberinin, tur 

programına dahil edilen işletmelerden (Zeytinseli, Kalyon Çöpşiş, Kaplan Restoran, 

Yedibilgeler, Arıkbaşı Özcan’ın Yeri) yakın geçmişte hizmet almış olması, 
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▪ Çalışmayı yürüten araştırmacıların, çalışma kapsamına dahil edilen bölgeye hâkim 

olmaları 

Tur Programı 

Bu bölümde, İzmir Gaziemir Havalimanı’ndan başlayarak sırasıyla İzmir, Manisa ve Aydın 

illerini kapsayan dört gün sürecek tur programına yer verilmiştir. Tablo.1’de turun her bir 

gününde ziyaret edilecek yerler, ortalama süre ve mesafe bilgileri bulunmaktadır.  

Tablo 1.  Gastronomi ve SPA Deneyimi Yaşamak İsteyen Turistlere Yönelik Tur 

Programı 
 Saat Mesafe 

(Km) 

Süre 

(Yaklaşık) 

1. Gün    

Gaziemir’den (İzmir havalimanı) Manisa Şehzadeler Parkı’na Hareket 08.00 54,3 km 50 dakika 

Şehzadeler Parkı Ziyareti 09-00-10.30 - 1 saat 30 dakika 

Manisa Arkeoloji Müzesi’ne Hareket 10.30 2,4 km 7 dakika 

Manisa Arkeoloji Müzesi Ziyareti (açık olma durumuna bağlı) 10.40-11.30 800 m 50 dakika 

Kapalı Çarşı Meşhur Manisa Kebapçısı Restoran’da Öğle yemeği (Manisa 

kebabı, Bohça kebap, kula güveci)  

12.00-13.30 - 1 saat 30 dakika 

Rum Mehmet Paşa Bedesteni 14.00 500 m 30 dakika 

Muradiye Camii’ne Yürüyüş 14.30 500 metre 6 dakika 

Muradiye Camii Ziyareti 14.40-15.10 -  

Manisa Kalesi’ne Hareket 15.10 1,9 km 6 dakika 

Manisa Kalesi Ziyareti ve Manisa kent manzarası eşliğinde çay molası 

(Darphane Aile Çay Bahçesi) 

15.20-16.30 - 1 saat 10 dakika 

Niobe Doğal Anıtı’na Yürüyüş 16.30 800 metre 10 dakika 

Niobe Doğal Anıtı Ziyareti 16.40-17.10 - 30 dakika 

Yöresel Ürünler Mağazası’na Yürüyüş (Manisa Birlik Mesir Macunu) 17.10 1,3 km 15 dakika 

Yöresel Ürünler Mağazası Ziyareti 17.25-18.25 - 1 saat 

Hotel Spilos’a Hareket 18.25 7,4 km 11 dakika 

Hotel Spilos’a Varış  18.40 - - 

2. Gün    

Hotel Spilos’tan Spil Dağı’na Hareket 08.00 32,6 km 1 saat 

Spil Dağı Seyir Terası Fotoğraf Molası 09.00-09.30 - 30 dakika 

Spil Dağı Mesire Alanı’na Yürüyüş 09.30 1,6 km 20 dakika 

Mesire Alanı Serbest Zaman (catering firması ile anlaşılarak meyve suyu 

ve sandviç verilebilir ya da isteğe göre serbest zaman süresi kısaltılabilir 

veya süre kısaltılabilir)) 

09.50-11.00 - 1 saat 10 dakika 

Spil Dağı’ndan Bayındır Arıkbaşı’na Hareket 11.00 67,2 km 1 saat 15 dakika 

Arıkbaşı- Bayındır Özcan’ın Yeri (Mola-Haluje ve çay ikramı) 12.15-13.15 - 1 saat 

Tire Kent Müzesi’ne Hareket 13.15 30,1 km 35 dakika 

Tire Kent Müzesi Ziyareti 13.50-14.30 - 40 dakika 

Turun Salı Gününe denk gelmesi durumunda opsiyonel Tire pazarı ziyareti 

eklenebilir veya Tire Keçe Atölyesi ziyaret edilebilir 

   

Derekahve’ye Yürüyüş 14.30 1,1 km 17 dakika 

Derekahve Serbest Zaman (isteğe bağlı olarak 15 dakika kısaltılabilir) 14.50-15.30 - 40 dakika 

Kaplan Dağ Restoran’a Hareket 15.30 3,5 km 10 dakika 

Kaplan Dağ Restoran Yemek Molası (Tire köfte-meze-keşkek-içecek) 15.40-17.00 - 1 saat 20 dakika 

Elitium Thermal Hotel & SPA’ya Hareket 17.00 33 km 1 saat 

Elitium Thermal Hotel & SPA Varış 18.00 
  

3. Gün    

Elitium Thermal Hotel & SPA’dan Magnesia Antik Kentine Hareket 09.00 20,9 km 25 dakika 

Magnesia Antik Kenti Tiyatrosu Ziyareti 09.25-11.00 - 1 saat 35 dakika 

Çamlık Buharlı Lokomotifler Açık Hava Müzesi’ne Hareket 11.00 16,5 km 15 dakika 

Çamlık Buharlı Lokomotifler Açık Hava Müzesi Ziyareti 11.15-12.00 - 45 dakika 

Öğle Yemeği İçin Ortaklar’a Hareket 12.00 12,3 km 15 dakika 

Öğle Yemeği Ortaklar- Kalyon Lazutti Çöp Şiş (Çöpşiş-Salata-Ayran 

Menü) 

12.15-13.15 - 1 saat 

Efes Meryem Ana Evi’ne Hareket 13.15 25,3 km 30 dakika 

Meryem Ana Evi Ziyareti 13.45-14.30 - 45 dakika 

Efes Antik Kenti’ne Hareket 14.30 5,1 km 10 dakika 

Efes Antik Kenti Ziyareti 14.40-16.00 - 1 saat 20 dakika 
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Şarap Tadımı İçin Yedibilgeler Bağevi Restoran’a Hareket 16.00 15,3 km 25 dakika 

Şarap Tadımı 16.25-18.00 - 1 saat 35 dakika 

Wyndham Residences Golf & SPA’ya Hareket 18.00 18,5 km 30 dakika 

Wyndham Residences Golf & SPA Varış 18.30 - - 

4. Gün    

Wyndham Residences Golf & SPA’dan Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı 

Müzesi’ne Hareket (10.00-18.00) 

09.00 7 km 15 dakika 

Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi Ziyareti 09.15-10.15 - 1 saat 

Didyma Apollon Tapınağı’na Hareket 10.15 72,6 km 1 saat 

Didyma Apollon Tapınağı Ziyareti 11.15-12.15 - 1 saat 

Didim’de Olivia Restoran’da Öğle Yemeği  12.30-14.00 21.7 km 1 saat 30 dakika 

Zeytinseli Zeytincilik’e Hareket 14.00 17,2 km 20 dakika 

Zeytinyağı Sunum ve Tadımı 14.20-15.20 - 1 saat 

Milet Ören Yeri’ne Hareket 15.20 2,4 km 5 dakika 

Milet Ören Yeri Ziyareti 15.20-16.20 - 1 saat 

Priene Ören Yeri’ne Hareket  16.20 21,4 km 20 dakika 

Priene Ören Yeri Ziyareti 16.40-17.40 - 1 saat 

Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı’na Hareket 17.40 107 km 1 saat 30 dakika 

Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı 19.10 - - 

Not: Tur programı oluşturulurken müzelerin yaz saati uygulaması dikkate alınmıştır. Mesafe ve süre 

hesaplaması yapılırken Google Maps haritalardan yararlanılmıştır  

Çalışma kapsamında görüşlerine başvurulan seyahat acentası yetkilisinin katkılarıyla, 

bu turun satış fiyatı, 2022 yılı güncel rakamlar dikkate alınarak Tablo 2’deki şekilde 

hesaplanmıştır.  

Tablo 2. Tur Ücretlendirme Bilgisi 
İki Kişilik Odada Kişi Başı 4.950TL 

Tek Kişi 5.750 TL 

1.Çocuk  

0-2 Yaş  

3-6 Yaş 

7-12 Yaş  

 

Ücretsiz 

1.549 TL 

2.299 TL 

2.Çocuk 

0-2 Yaş 

3-6 Yaş 

7-12 Yaş  

 

Ücretsiz 

1.549 TL 

2.299 TL 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 

• Gidiş-dönüş ulaşım ve çevre gezileri 

• Profesyonel rehberlik hizmeti 

• 3 gece belirtilen otellerde oda kahvaltı 

konseptinde konaklama 

• Tüm ücretli geçişler ve otopark 

ücretleri 

• Seyahat sigortası 

• Öğle yemekleri 

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 

• Müze ve ören yeri giriş biletleri 

• Tur programında belirtilen yemekler haricinde tüm yiyecek ve içecekler 

Ek Bilgiler 

• Çocuk indirimleri yalnızca iki büyük yanında kalma şartıyla geçerlidir 

• Tur ücretlendirmesi minimum 12 kişi üzerinden hesaplanmıştır 

Çalışmanın ilk gününde gezilecek yerler arasında Manisa  ili sınırları içerisinde yer alan 

Şehzadeler Parkı, 32 adet Türk-İslam eserine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra, 

çocuklara hitap eden birçok çizgi film karakterlerinin yer aldığı Masal Park ile bölgeyi 

ziyaret eden insanların çocukluk yıllarına yolculuk yapmasını sağlamaktadır (Sözcü, 

2020). Sahip olduğu eserlerle İstanbul’daki Miniatürk’ü anımsatan Şehzadeler Parkı, her 

yaş grubuna hitap edebilecek bir potansiyele sahiptir. İlk gün ziyaret edilecek bir diğer 

nokta Manisa Arkeoloji Müzesi’dir. Sultan III. Murat tarafından 1583 -1588 yılları 

arasında inşa edilen Muradiye Külliyesi’nin Medrese binası 29 Ekim 1937 tarihinde 

“Manisa Müzesi” olarak ziyaretçilerine kapılarını açmıştır (Manisa Müze Müdürlüğü, 

2022). Gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerinde çok sayıda sanat eseri bulunan kent, 
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aynı zamanda Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan Muradiye Camii ve Külliyesi’ne de ev 

sahipliği yapmaktadır (İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, 2022).  

1969 yılında Milli Park ilan edilen Spil Dağı gerek jeomorfolojik yapısı gerekse 

arkeoloji ve mitoloji geçmişiyle ziyaretçilerin bir taraftan zaman tünelinde yolculuk 

yaparken bir taraftan da doğayla baş başa olabilecekleri bir atmosfer sunmaktadır (İzmir 

Kültür ve Turizm Dergisi, 2022). Turun ikinci günü ziyaret edilecek bir diğer çekicilik 

Tire Kent Müzesi’dir. 1955 yılında Mimar Can Egeli tarafından inşa edilen müze 2011 

yılına kadar belediye binası olarak kullanılmıştır. 15 Ekim 2014 tarihi itibari ile Tire 

Belediyesi Kent Müzesi olarak ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Tire halkı 

tarafından bağışlanan ve günlük yaşamdan kesitlerin sunulduğu bir yer olmasının yanı 

sıra geleneksel el sanatları arasında yer alan urgancılık, bakırcılık, keçecilik, semercilik, 

yorgancılık, beledi dokuma gibi birbirinden farklı el sanatlarının sergilendiği bir müze 

olma özelliğine sahiptir. Sahip olduğu değerler sayesinde müze, 2014 yılında Tarihi 

Kentler Birliği Uygulama Ödülü ve 2017 yılında Tarihi Kentler Birliği Özendirme 

Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır (Tire Kent Müzesi, 2022).  

Tur programının üçüncü günü ziyaret edilecek olan Magnesia antik kenti, Aydın ili 

Germencik ilçesi sınırında konumlanmaktadır.  Tanrı Apollon’un bir kehaneti üzerine 

anayurtları olan Thesselia’yı terk eden Magnetler, bir süreliğine Girit adasına gelirler. 

Orada Magnesia isminde bir kent inşa ederler. İlk kehanetle bildirilen ve ik inci bir 

kehanet anlamına gelen beyaz kargaların görünmesi için Girit adasında 80 yıl kadar 

beklerler. Beyaz kargalar göründüğünde, Delphoi’ye Apollon Tapınağı’na danışırlar. 

Apollon Tapınağı’ndan Thesselia’ya geri dönemeyeceklerini, aksine Leukippos 

liderliğinde Anadolu’ya Mykale dağlarında yer alan Thorac (Gümüşdağ) eteklerine 

gideceklerini, günümüzde Bafa Gölü’nün yerinde bulunan ve Aydın’ın doğusuna kadar 

ulaştığı düşünülen Pamphylia körfezinde, o günkü adıyla Manthios, daha sonraları ise 

Maeandrum (Menderes) olarak bilinen nehrin denize döküldüğü yerde karaya 

çıkacakları ve sonrasında Mandrolytos’un kentine gideceklerini öğrenirler. Nihayetinde 

Magnetler, Mathios nehri kıyısında bulunan Mandrolytia’nın bulunduğu yöreye gelirler . 

Günümüzde sahip olduğu stratejik konumu ve bünyesinde barındırdığı Hamam, 

Gymnasion, Stadion, Theatron, Athena Tapınağı, Odeon, Latrina, Agora, Roma 

Tapınağı ile Çerkez Musa Camii gibi önemli eserlerle ziyaretçilerine kapılarını 

açmaktadır (Bingöl, 1998). Tur programının üçüncü günkü diğer bir durağı Çamlık 

Buharlı Lokomotif Müzesi’dir. Teknolojik gelişmelerle birlikte kullanımının günbegün 

azaldığı buharlı lokomotiflerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 28 

Eylül 1991 tarihinde İzmir il sınırları içerisinde kurulan müzede, Alman, İngiliz, 

Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslavak yapımı çok sayıda buharlı lokomotif in yanı sıra 

bir takım demiryolu araç ve gereçleri (vinçler, su cendereleri, yolcu ve yük vagonları 

gibi) de sergilenmektedir (TCDD, 2022). Turun üçüncü günü ziyaret edilecek bir diğer 

turistik çekicilik, İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yer alan Efe antik kentidir.  

Antik dönemlerde önemli bir liman kenti olma özelliğine sahip olması, beraberinde 

politik ve ticaret merkezi olmasını getirmiş ve Roma dönemine gelindiğinde Asya 

eyaletleri içerisinde kayda değer bir ilerleme kat etmiştir. Yaklaşık 8.000 yıllık bir 

geçmişe sahip olduğu bilinen kent, Odeon, Agora, Prytaneion, Latrina, Yamaç Evleri, 

Varius Hamamları, Herakles Kapısı, Traian Çeşmesi, Hadrianus Tapınağı, Celcus 

Kütüphanesi, Büyük Tiyatro gibi birçok önemli yapı ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır 

(İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2022c).  

Turun son günü ziyaret edilecek Priene antik kenti, Aydın ili Söke ilçesinin 15 km 

güneybatısında yer almaktadır. Sarp bir kayanın üzerinde konumlanmış olması kenti, 

dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koymada büyük bir avantaj sağlamıştır. Kentin 
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hâkim bir bölgesine inşa edilen Athena Tapınağı’nın yanı sıra Demeter Tapınağı, Agora, 

Zeus Tapınağı, Bouleuterion, Yukarı ve Aşağı Gymnasion, Mısır Tapınağı gibi önemli 

yapılar bulunmaktadır (Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022b). Turun son günü 

ziyaret edilecek bir diğer önemli yer ise, Milet antik kentidir. Yenihisar İlçesi Balat 

Köyü yakınlarında yer alan yerleşimin geçmişi, M.Ö. 2000 yılının ortalar ına kadar 

dayandırılmaktadır. Roma, Erken Hıristiyanlık, Selçuklu ve Osmanlı egemenliğine 

sahne olan yerleşim yerinde, Tiyatro, Faustina Hamamı, Agora, Gymnasion, 

Bouleuterion, Anıtsal Çeşme, Virgilius Capito, Mısır Tanrılarının Temenosu gibi 

günümüze ulaşabilmiş kalıntılar bulunmaktadır (Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2022c). Tur programı kapsamında ziyaret edilecek yerlerden bir diğeri de Didyma 

Apollon Tapınağı’dır. Yenihisar ilçe merkezinde yer alan tapınak, antik dönemin 

tanınmış Apollon kehanet merkezleri arasında yer almaktadır. Herodot Tarihi’nde, 

Lydia kralı Kroisos’un söz konusu tapınağa yaptığı adaklar karşımıza çıkmaktadır. M.Ö. 

494 yılında Persler tarafından yakıldığı biline kutsal alanda, M.Ö. 311 yılında yeniden 

bir canlanma görülür. M.S. 250 yılında yavaş yavaş önemini yitirmeye yüz tutan kent 

M.S. 385 yılına gelindiğinde eski önemini yitirir (Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2022d).  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada literatürde görülen boşluktan hareketle, Ege Bölgesi illeri arasında yer alan İzmir, 

Manisa ve Aydın’ı kapsayan ve içeriğinde gastronomi ve SPA deneyimlerini barındıran bir 

paket tur oluşturma süreci ele alınmıştır. Turistlerin aynı süreç içerisinde farklı turistik ürünler 

deneyimleme isteklerine yönelik oluşturulan bu tur programı, saha deneyimi olan 

profesyonellerin katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu noktada Aydın ve diğerleri (2011), kaliteli 

sağlık hizmetleri, uygun fiyatlar, elverişli iklim koşulları ile tatil yapabilme imkânı gibi 

faktörlerin sağlık turistlerinin Türkiye’yi tercih etmelerindeki önemli nedenler arasında 

sıralamışlardır. Diğer yandan yaptıkları harcamalar bakımından da sağlık amaçlı seyahat eden 

turistlerin kitle turistlerinden daha fazla harcama yaptıkları söylenebilir. Sözgelimi diş tedavisi 

için ülkemizi ziyaret eden 100 bin sağlık turistinin, 50 milyon dolar döviz geliri sağladığı 

açıklanmaktadır (Yıldız, 2019). Bu anlamda son yıllarda önemi giderek artan gastronomi ve 

sağlık temalarının bir araya getirilmesinin değişen tüketici ihtiyaç, istek ve beklentilerine 

hizmet edebileceği ve bu sayede gelecekte bu alanda gerçekleştirilecek araştırmalara ve 

endüstri profesyonellerinin çalışmalarına katkıda bulunabileceği ön görülmektedir. Dolayısıyla 

kitle turistlerinin aksine daha az sayıda katılımcı (12-15 kişi) ile gerçekleştirilebilecek bu tür 

bir turu tercih edebilecek turistlerin profillerini belirlemeye yönelik gelecekte yapılacak 

akademik çalışmaların literatüre önemli düzeyde katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu 

turu gerçekleştirmeyi planlayan seyahat acentalarının hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için 

katılımcıların temel motivasyonları arasında yer alan rahatlama, yenilenme ve farklı 

gastronomik ürünleri deneyimleme hususlarının dikkate almaları da yerinde olacaktır.  

Gelecek çalışmalar için milliyetlere göre turist profillerini ortaya koymak, farklı tur 

güzergahları üzerinden gastronomi ve spa-wellness tur rotaları oluşturmak, çeşitli yöresel 

festivallerin rotaya eklenmesi de önerilmektedir. Ayrıca, daha uzun soluklu tedavi uygulamaları 

için yeni tur rotalarının geliştirilmesi de düşünülebilir. Yapılan her çalışmada olduğu gibi bu 

çalışmanın da bazı sınırlılıkları vardır. Çalışma kapsamında oluşturulan ve dört gün sürecek 

şekilde hazırlanan paket turun ziyaret ve yolculuk sürelerine yönelik tahmini değerler bu 

sınırlılıklardan ilkidir. Zira seyir halinde karşılaşılabilecek her tür olası engel, tahmini varış 

süresini etkileyebilir. Bu çalışmanın yazarları, tur güzergahını belirlerken Google Maps 

uygulamasından yararlanmışlardır. Ancak tur güzergahında ne gibi sorunlar oluşabileceğini 

anlayabilmek için bu güzergâh üzerinde pilot geziler gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. Bir 
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başka sınınrlık olarak bu paket turun güncel fiyatlaması gösterilebilir. Ele alınan tur 

programının fiyatı, gelecekte gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara ve bu turu uygulamayı 

planlayan seyahat acentalarına fikir verebilmesi amacıyla yalnızca ortalama bir satış fiyatı 

şeklinde hesaplanmıştır. Oysa yüksek bir maliyet gerektiren bu turun değişen maliyet 

yapılarınınn gözden geçirilerek gerçek pazar fiyatının hesaplanması daha doğru sonuçlar 

verebilir. Diğer yandan oluşturulan tur programının Ege Bölgesi’nin en çok ziyaretçi ağırlayan 

illeri arasında gösterilebilecek Manisa, İzmir ve Aydın illerini kapsaması, çalışmanın bir başka 

sınırlılığı olarak düşünülebilir. Tur programının oluşturulmasında müze ve ören yerlerinin yaz 

saati uygulamasının temel alınması da çalışmanın diğer sınırlılıkları arasında gösterilebilir. 

Nitekim böylesi bir turu, gündüz saatlerinin daha kısa olduğu kış aylarında gerçekleştirmek 

uygulamada pek olası gözükmemektedir.   

Teşekkür 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde değerli bilgileriyle bizlere katkı sunan, alanında deneyimli 

Profesyonel Turist Rehberi Sayın Ceyda BAYDUR’a, Kruvaziyer Acenta Yetkilisi 

Ege/İstanbul Denizcilik Bölge Müdürü Sayın Mert KAVAFOĞLU’na ve Heracles Turizm 

Yetkilisi Sayın Gizem DİRENÇ GÜLERYÜZ’e teşekkürü bir borç biliriz. 
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Özet 

Antik Dönemde Sardene adıyla anılan Dumanlı Dağ, kabaca İzmir ili, Aliağa ve Menemen ilçelerini ayıran ve doğuda Gediz 

Ovasına değin devam eden bir dağ silsilesidir. Aiolis ve Lydia arasında önemli yer tutan dağın kuzey yamaçlarında 2018 

yılından itibaren Tisna odaklı proje kapsamında Emre Erdan ve ekibi tarafından incelemeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 

anılan sahada mimari kalıntıları ve küçük buluntularıyla oldukça önemli veriler sunan Karahayıt, Güzelhisar, Mantar Tepe ve 

Dedeköy’de sürdürülen çalışmalara ilişkin ilk bulgular sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Aiolis, Tisna, Dumanlı Dağ, Sardene 

 

Dumanlı Mountain (Sardene) Archaeological Survey: First 

Observations 

Abstract 

Dumanlı Mountain, called Sardene in ancient times, is a mountain range that roughly divides the districts of Izmir province, 

Aliağa, and Menemen and continues to the east of Gediz Plain. Emre Erdan and his team have been examining the mountain’s 

northern slopes, which have an important place between Aiolis and Lydia, as part of the Tisna-focused project since 2018. In 

this sense, the first observations from Karahayit, Güzelhisar, Mantar Tepe, and Dedeköy offer quite essential data with their 

architectural remains and small finds at the mentioned site have been presented in the study. 
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Künye: Erdan, E., Akbulut, N., Aydoğmuş, N. &Toprak, G.T. (2022). Dumanlıdağ (Sardene) Arkeolojik Yüzey 
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Giriş 

Bu çalışmada, İzmir ili, Aliağa ilçesi, Güzelhisar-Çıtak mahallerini kapsayan ve Antik Çağ’da 

Sardene adıyla anılan Dumanlı Dağ’ın kuzey yamaçlarında lokasyonu henüz bilinmeyen Aiol 

merkezlerinin tespitine yönelik sürdürülen araştırmalardan elde edilen ilk bulgular 

sunulmuştur. Bu kapsamda 2018 yılından itibaren bölgede sürdürülen “Tisna Antik Kenti ve 

Yakın Çevresi Yüzey Araştırması” kapsamında çalışma sahasında mimari kalıntılar ve 

buluntular itibariyle bilgiler sunan Karahayıt Mevkii, Güzelhisar Mahallesi, Mantar Tepe ve 

Dedeköy Mevkii’nde gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen bulgularla Aiolis sınırları 

içerisindeki kent ve kutsal alanların literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Nitekim Dumanlı 

Dağ üzerine yürütülen daha önceki çalışmalarda da bölge ve yakın çevresinin ana tanrıça kült 

ve tapınımı ile doğrudan ilişkili bazı yapılaşmalar gösterdiği bildirilmiştir (Keil & Premerstein, 

1906: 23; Doğer, 1998: 277, Foto. 16).  

Çalışmaların özünü yukarıda ismi verilen projeden de anlaşılacağı üzere Aiolis kırsalının 

önemli kentlerinden biri olarak sayabileceğimiz Tisna Antik Kenti oluşturur. Bu vesileyle, 

Dumanlı Dağ araştırmaları hakkında bilgi vermeden önce kısaca bu yerleşime de değinmek 

gerekir. Tisna günümüzde, İzmir ili, Aliağa ilçesi sınırları içerisinde, Yunt (Aspordene) ve 

Dumanlı Dağ (Sardene) silsileleri arasında korunaklı ve verimli arazilere sahip bir konumdadır. 

Antik Dönemde ise Aiolis Bölgesi sınırları içerisinde konumu itibariyle Lydia Bölgesi ve 

Pergamon-Smyrna arasında bağlantıyı sağlayan ana yolların geçtiği ekonomik ve askeri yol 

güzergahları üzerindedir (Erdan, 2019: 3-5). Tisna’nın alan seçiminde akarsu zenginliği baskın 

faktör olarak yorumlanabilir. Kentin güneyinden Pythikos/Titanus (Güzelhisar-Koca Çay), 

batısından Sirçe Deresi, güneyinden ise günümüz yerleşim alanı ile aynı isme sahip 

Uzunhasanlar Deresi geçmektedir. Nitekim kent ile ilgili ilk bilgilerin edinildiği Yaşlı Plinius 

Naturalis Historia isimli eserinde Tisna’yı “…Deniz kıyısındaysa Titanus Irmağı ve ismini bu 

ırmaktan alan Titanus kenti bulunur...” şeklinde tanımlamaktadır (Pliny the Elder. Naturalis 

Historia 5.49). Kentin ismi, Hitit metinlerinde yer bulan ve Kilikya bölgesi ile ilişkilendirilen 

bir dağ adı olan Tišna ifadesiyle oldukça benzerdir (Otten, 1969: 247; Dinçol, 1971: 29). Bu 

durum kentin isminin Aiolis Bölgesine Doğu Akdeniz’den taşınmış bir toplulukla ilişkili 

olabileceğini düşündürmektedir (Erdan & Tiro, 2018). Tisna Antik Kenti’nin günümüze ulaşan 

farklı tip ve özellikler sergileyen mimari kalıntıları iki ana tepede, Kocakale Tepe ve kentin ana 

yerleşim alanı olarak tanımlanabilecek Sarıkale Tepe’de görülür. Kentte İÖ 2. binyıl 

merkezlerini anımsatan sur duvarları ve anıtsal kapıların yanı sıra özellikle Sarıkale Tepe’nin 

Erken Tunç Çağı’nın sonundan Bizans Dönemi’ne değin neredeyse kesintisiz iskân edildiğini 

doğrulayan arkeolojik materyaller, yerleşimin binlerce yıl boyunca farklı toplumlara ev 

sahipliği yaptığını göstermektedir.  
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 Fotoğraf 1. Tisna Antik Kenti (Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması Arşivi) 

 

Fotoğraf 2. Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yerleşimleri ile Dumanlı Dağ (Tisna Antik 

Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması Arşivi) 

Karahayıt Mevkiii Çalışmaları 

Karahayıt Mevkii İzmir ili, Aliağa ilçesi, Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde, 1091 m 

rakımlı Dumanlı Dağ’ın Gürlük ve Sivriler Tepe olarak isimlendirilen batı uzantılarında yer 

almaktadır. Bölge adını arazide bol miktarda bulunan hayıt ağaçlarından almaktadır (Erdan vd. 

2020: 1). Alanın son durumunu belgelemeye yönelik yürütülen çalışmalarda Geç Arkaik 

Dönemden itibaren açık hava kutsal alanı olarak kullanıldığına ilişkin birçok veri saptanmıştır. 

Bu verilerden ilki üzerinde bir adet niş bulunan bazalt ana kaya kütlesidir. Üzerinden derin 

keskilerle blok koparıldığına dair izler bulunan diyagonal biçimli kaya kütlesi cepheden 
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tıraşlanarak düzenlenmiştir. Oluşturulan doğu-batı uzantılı cephe üzerinde 30 cm yüksekliğinde 

34 cm genişliğinde ve 32 cm derinliğin bir adet kemerli niş bulunmaktadır. Yine aynı ana kaya 

üzerinde biri zeminde, diğeri nişin üzerinde olacak şekilde iki adet yuvarlak formlu kaya çanağı 

tespit edilmiştir. Alanın taşra açık hava kutsal alanı olarak değerlendirilmesini sağlayan bir 

diğer veri ise yakın çevresinde herhangi bir yerleşim bulunmayan, ıssız bir konumda İnice 

(Yunak) Deresi’nin hemen yanında yer almasıdır.   

Karahayıt Mevkii’nde yürütülen çalışmalarda tespit edilen küçük buluntular sahanın Geç 

Arkaik Dönemden Bizans Dönemi’ne değin farklı amaçlarla kullanıldığını doğrular niteliktedir. 

Alanın açık hava kutsal alanı olarak kullanıldığını gösteren bir diğer veri ise İÖ 2. yüzyıl 

koroplastik özellikleri sergilediğini düşündüğümüz pişmiş toprak plaka parçasıdır. Yoğun 

olarak tapınak ve kutsal alan kontekstlerinde tespit edilen plakalar söz konusu yapıların 

duvarlarına asılarak kullanılmaktadır (Graham, 1958: 199). Eser üzerinde tasvir edilen figürün 

khitonun şeffaf görüntüsü ve sağ omuz üzerinden aşağıya düşen askının göğsün bir bölümünü 

açıkta bırakması sebebiyle Aphrodite olarak değerlendirilmiştir. Tanrıça plaka tipolojisi 

içerisinde değerlendirilen eserin seremoniler sırasında kullanıldığı düşünülmektedir.  

Karahayıt Mevkii’nde tespit edilen nişli ana kaya örneğinin neredeyse birebir benzeri Phokaia 

Antik Kenti sınırları içerisinde yer almaktadır (Erdoğan, 2003; Erdan vd., 2020: 5-6). Phokia 

örnekleri Arkaik Dönemden başlayarak Roma İmparatorluk Dönemine değin kesintisiz 

tapınımın varlığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Ayrıca Karahayıt Mevkii’nde tespit 

edilen uygulamalar, Phokai’dan bilinen açık hava kutsal alanı düzenlemelerinin bugüne değin 

bilinen en kuzeydeki örneğini temsil etmesi açısından oldukça önemlidir.  

Özellikle Kybele kültü ile ilişkilendirilen söz konusu niş uygulamaları, Karahayıt Mevkii’nde 

tespit edilen Aphrodite ait pişmiş toprak plaka parçası ile bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

Aiolis Bölgesinde her iki tanrıçanın hem ayrı ayrı hem de senkronizasyon yoluyla bir arada 

tapınım gördüklerini göstermektedir. Bu durum gerek antik metinler, epigrafik belgeler ve 

arkeolojik materyaller gerekse sahanın açık hava kutsal alanı olarak düzenlenmesinde yeri 

olduğunu düşündüğümüz tanrıça kültleriyle ilintili hayıt bitkisi üzerinden de 

desteklenmektedir.  

Karahayıt Mevkii’nde tespit edilen tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde alanın Geç Arkaik 

Dönemden Hellenistik Döneme değin kutsal alan olarak kullanıldığı görülmektedir. Sahada 

sürdürdüğümüz tespit ve belgeleme çalışmalarında elde edilen bulgulardan devşirme tambur, 

mimari blok parçaları, çatı kiremitleri ve mekanlara ait temel kalıntıları, sahanın Geç Roma-

Bizans Dönemlerinde dinsel kimliğinden sıyrılarak bir çiftlik ya da zeytin yağı işliği olarak 

kullanılmış olabileceğini düşündürmüştür. Ayrıca alanın kuzeyinde çatma kiremit mezarın 

zeminine ait pişmiş toprak parçalar ile insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları yörenin 

Geç Bizans döneminde küçük bir nekropol alanı olarak kullanılmış olabileceğini de 

göstermektedir. Nişli ana kaya kütlesinin çevresinde tespit edilen az sayıda seramik örneği de 

sahanın Geç Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde kesintisiz 

kullanıldığını doğrular niteliktedir.  

Karahayıt Mevkii konumu itibariyle Tisna ve Kyme Antik Kentlerinin egemenlik sahasıdna 

bulunsa da 2018 yılından itibaren sürdürdüğümüz yüzey araştırmaları neticesinde bölgede 

bugün adını bilmediğimiz bir başka antik kentin daha olabileceğini düşündürmektedir. 

Özellikle Güzelhisar Mahallesi’nde yer alan çok sayıda devşirme malzeme bu düşüncemizi 

desteklemekteyse de henüz burada arkeolojik materyal yoğunluğunun kaynağına yönelik bir 

alan tespiti gerçekleştirilememiştir.  

 



Emre ERDAN- Nurdan AKBULUT- Nihan AYDOĞMUŞ- Gül Tuğçe TOPRAK 

43 
 

 

Fotoğraf 3. Karahayıt Mevkii sonradan işliğe dönüştürülen açık hava kutsal alanı.  (Tisna Antik 

Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması Arşivi) 

Güzelhisar Mahallesi Çalışmaları 

Karahayıt Mevkii’nin de sınırları içerisinde bulunduğu Güzelhisar Mahallesi’nde 

gerçekleştirdiğimiz incelemelerde özellikle mahalle merkezinde yer alan caminin duvarlarında 

ve bahçesinde ayrıca mezarlıklarda birçok devşirme malzemenin kullanıldığı görülmektedir. 

Bunlar arasında Güzelhisar camisinin inşası sırasında kullanılan şipolien malzemeler; camii 

duvarında harf karakterleri ve bezeme stil özellikleriyle Hellenistik Dönem Smyrna etkili 

mermer bir mezar steli, caminin son cemaat yerinde iki adet mermer sütun, minare ve zemin 

arasında iki adet andezit blok, cami güney duvarında beş satır Helence yazıtlı mermer mimari 

parça ile cami batı duvarının köşesinde lentoya ait olduğu düşünülen mermer mimari yapı 

elemanı sayılabilmektedir (Erdan, 2019: 48).  

Güzelhisar Mahallesi mezarlığında da yeniden değerlendirilmiş çok sayıda mimari ögeyle 

karşılaşılmıştır. Nitekim sahada toplam 10 adet sütun tamburu ve bir pedestal belgelenerek 

kayıt altına alınmıştır. Sütunlardan bir tanesinin ön yüzü yivli olup ante sütununa ait bir tambur 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tespit edilen parçalar arasından yalnızca bir adet sütun tamburu 

bitkisel bezemeli olup iki örnekte ise dübel delikleri korunmuştur. Sütunların neredeyse tamamı 

tahrip olmuş ve bir kısmı toprak altındadır. Güzelhisar Mahallesi mezarlık alanında tespit edilen 

10 adet sütun tamburu parçası genel olarak değerlendirildiğinde, 45 cm çapında 2 adet sütun 

tamburu dışında diğer örneklerin aynı yapıda kullanılmamış olduğu, bölgenin farklı yerlerinden 

taşınarak getirildikleri anlaşılmıştır (Erdan, 2019: 48-49).  

Güzelhisar Mahallesi sınırlarında sürdürülen çalışmalar sırasında; mezarlık alanının -hafif bir 

sapmayla- kuzeybatı yönünde bir lahit teknesi, bir sütun başlığı ve bir adet sütun tamburu tespit 

edilmiştir. Andezitten üretilen lahit teknesi, yarı işçilikli uzun kenarlarında iki, kısa 

kenarlarında ise birer adet girland bezemesine sahiptir. Tespit edilen lahdin Batı Anadolu 

özelliği olan “Yarı İşçilikli Girlandlı Lahitler” grubuna girdiği, stil ve form olarak ise Troas 

Bölgesi Assos üretimi olduğu anlaşılmaktadır. Assos’ta yerel volkanik taşlardan çok sayıda 

üretilerek ihraç edilen “basit girlandlı lahit” grubuna ait söz konusu lahitlerin, Roma 



Dumanlı Dağ (Sardene) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: İlk Gözlemler 

 

44 
 

İmparatorluk Dönemi’nde “Lapis Sarcophagus” olarak, İS 1. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

büyük ölçüde talep gören bir tip olduğu belirlenmiştir (Kapuci, 2022). Mezarlık alanının 

kuzeybatısında, kullanılmayan bir bina önünde ters çevrilmiş bir şekilde bağımsız olarak duran 

bir Korinth başlığı tespit edilmiştir. Akanthus yapraklarının henüz hacim kazanmamış ve 

plastik yapıdan uzak formları, İS 1. yüzyıl stil özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca aynı alanda 

yarı işçilikli andezit bir Ion sütun tamburu saptanmıştır. Tambur üzerinde Korinth başlığının 

yakınında, 72 cm yüksekliğinde ve 70 cm çapında 12 adet yiv işlenmiş yarı işçilikli andezit bir 

Ion sütununa ait tambur parçası tespit edilmiştir. Tambur üzerinde tespit edilen oyuk söz konusu 

ögenin işlik olarak kullanıldığını göstermektedir (Erdan, 2019: 49).  

2018 yılından itibaren sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarımız kapsamında Güzelhisar 

Mahallesi ve yakın çevresinde yaptığımız incelemeler, bölgenin arkeolojik açıdan oldukça 

zengin veriler sunduğunu göstermektedir. Tespit edilen devşirme malzemeler bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde özellikle steller ve yazıtlar vasıtasıyla Hellenistik Döneme ait buluntuların 

bir hayli fazla olduğu dikkat çekmesine karşın eserler genel olarak Hellenistik-Bizans Dönem 

aralığına tarihlenmektedir. Tisna Antik Kenti merkezli gerçekleştirdiğimiz incelemeler Sarıkale 

Tepe ve Kocakale Tepe’de Roma ve Bizans yerleşimlerinin kırsal bir alana işaret ettiğini 

göstermektedir. Bu anlamda Tisna’da yerleşime dair verilerin sınırlı olduğu bu sürece ait 

materyallerin Güzelhisar’da tespit edilmesi henüz yerleşim alanı ve adı bilinmeyen bir Aiol 

kentinin olduğunu düşündürmektedir. Nitekim Güzelhisar Mahallesinde belgelenen devşirme 

malzemelerin belirlenen ölçüleri de birbirinden farklı yapılara ait olduklarını göstermektedir. 

Bugünkü verilerimiz itibariyle söz konusu arkeolojik materyallerin buluntu noktalarını tespit 

etmek için kesin bir kanıya varmak mümkün olmasa da epigrafik belgelerle varlığını bildiğimiz 

kayıp Aiol merkezlerinden birisinin Güzelhisar-Çıtak Mahalleri arasında bulunduğuna 

inanmaktayız. 

Mantar Tepe Çalışmaları 

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çıtak Mahallesi, Babaoğlu Mevkii sınırları içerisinde yer alan Mantar 

Tepe’ye ilişkin ilk veri, 1800’lü yılların sonlarında Baltazzi tarafından gerçekleştirilen kazı 

çalışmalarının sonuçlarına ilişkin özet niteliğinde bir rapordur (Reinach, 1891: 20-23 [9.121-

22]). Raporda, “Dumanlı Dağ Kazısı” olarak tanımlanan çalışmaların net konumu Schuchhart 

tarafından 1912 yılında yayımlanan bir başka çalışmada açığa çıkarılmış söz konusu nekropol 

kazısının Tisna’yı oluşturan bileşenlerden Sarıkale Tepe’nin hemen güneyinde yer alan Mantar 

Mevkii’nde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır (Schuchhart, 1912: 102-103). Rapora göre, 20 

Nisan- 7 Mayıs 1883 tarihinde gerçekleştirilen Mantar Mevkii kazılarında Baltazzi, birbirinden 

farklı özellikler sergileyen 102 mezarı açmış, bunların içerisinde çok sayıda seramik, bronzdan 

ayna, strigilis, kolye, iğne, yüzük, gümüşten kanca ile ayna, terrakotta figürinler, masklar ve 

plakalar gibi geniş repertuar sunan eserler ele geçirmiştir (Reinach, 1891: 21-22 [9.122-23]). 

Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırmalarının 2021 sezonunda ziyaret edilen 

Mantar Tepe mevkiinde yürüttüğümüz tespit ve belgeleme çalışmalarında çok sayıda mimari 

yapı kalıntısı ve düzensiz taşlarla oluşturulmuş duvarlar tespit edilmiştir. Özellikle tepenin zirve 

kısmına doğru uzanan kuzey-kuzeybatı hattı boyunca bir dizi erken dönem karakteri taşıyan 

olası sur sistemine ait duvarlar da izlenebilmektedir.  Yapı kalıntıları arasında Orta Çağ’a 

tarihlenebilecek yapı kompleksleri ve olası bir tholos mezara ait temel kalıntıları dikkat 

çekmektedir. Bununla beraber bulunan yerleşim alanının 19. yüzyıl başlarında salgın sebebiyle 

terkedilen Mantar Köy yerleşimiyle bağının tespiti de ayrı bir araştırma konusu olarak 

değerlendirilmektedir. Bugün için Mantar Tepe’de sürdürdüğümüz incelemelerde, Baltazzi 

tarafından yayımlanan raporda bahsedilen mezarlara ilişkin verilere henüz ulaşılmamıştır. 

İlerleyen yıllarda sahada detaylı tespit ve belgeleme çalışmalarının söz konusu nekropolün 

tespitine yönelik olarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.  
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Fotoğraf 4. Mantar Tepe yapı komplekslerinden görünüm. (Tisna Antik Kenti ve Yakın 

Çevresi Yüzey Araştırması Arşivi) 

Dedeköy Mevkii Çalışmaları 

Dedeköy Mevkii, İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çıtak Mahallesi, Dumanlı Dağ’da yer almaktadır. 

Sahada ilk olarak yüzey araştırmamız kapsamında 2021 yılında sürdürdüğümüz çalışmalarda 

alanın mahiyetini anlamlandırmamızda büyük pay sahibi olan çok sayıda mimari kalıntı ve 

küçük buluntu tespit edilmiştir. Çalışmalar Çıtak Mahallesi, Değirmencivarı Mevkii’nde 

başlatılmış olup alanda kırmızı andezitten bir adet stel yuvası tespit edilmiştir. Insitu olmayan 

fakat bölgenin erken dönem yerleşimi olduğunu kanıtlayan stel yuvası, yörenin yerel malzemesi 

ile uyumlu olarak andezitten üretilmiştir.  

Çıtak Mahallesi, Dumanlı Dağ Mevkii’nde sürdürülen çalışmalar esnasında yöre halkı 

tarafından Ahmet Dede Türbesi (Dedeoğlu Türbesi) olarak isimlendirilen yapı son durum 

tespiti için ziyaret edilmiştir. Köy Ahmet Dede tarafından kurulduğu için yerli halk tarafından 

“Dedeköy” olarak adlandırılmaktadır. Dumanlı Dağ’ın kuzey yamaçlarında Çıtak deresi 

kıyılarında bulunan ve su kaynakları bakımından zengin olan Dedeköy 20. yüzyılın başlarında 

terkedilmiştir (Doğer, 1998: 205-206). Alanda sürpriz bir şekilde çok sayıda Geç Roma 

İmparatorluk ve Osmanlı Dönemine ait mimari elemanlar tespit edilmiştir. Ayrıca günümüzde 

korunaklı bir şekilde ayakta olan türbenin çevresinde, etrafa yayılmış şekilde sütun başlığı, 

sütun tamburları, düzensiz bloklar ve aralarında dor biçimli bir sütun başlığının da bulunduğu 

çok sayıda mimari eleman da saptanmıştır.  

18. yüzyılın ikinci yarısı veya 19. yüzyılın başına ait olduğu düşünülen türbenin çevresinden 

ele geçen yeşil ve kahverengi sırlı seramikler burada aynı zamanda bir yerleşim olduğuna da 

işaret etmektedir. Türbenin önünde etrafa düzensiz olarak yayılmış, stel ve mezar taşları, bronz 

bir ağırlık ile bir adet bronz sikke tespit edilmiştir.   

Türbenin doğusunda ve güneydeki avlu duvarının hizasında dörtgen planlı bir başka yapı 

kalıntısı olduğu anlaşılmıştır. Erken evrelerinde tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapının 

daha geç dönemlerde apsis eklenerek kiliseye çevrildiği düşünülmektedir.  Ahmet Dede 

Türbesi’nden Çıtak Mahallesi’ne uzanan yol üzerinde kabaca doğu-batı uzantılı geniş teraslar 

saptanmıştır. Teraslar içerisinde, bölgede zeytinyağı veya şarap üretimini gösteren, işlik tespit 

edilmiştir.  
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Çıtak Mahallesi, Dumanlıdağ Mevkii’nde merkezinde iki anıt ağaç bulunan ve kiklopik taşlarla 

oluşturulan bir duvar sırası tespit edilmiştir. Olasılıkla Erken Demir Çağ’ına tarihlenen ve 

büyük bir teras ile sınırlandırılan duvar sırasının bölgeyi güneyde kabaca doğu-batı uzantılı 

olarak sınırlandığı anlaşılmış, duvar örgü tekniği itibariyle güçlü bir sur sistemine ait olduğu 

düşünülmüştür.  

Bölgedeki araştırmalar Çıtak Mahallesi merkezinde sürdürülmüş olup muhtarlık binasının 

bahçesinde tespit edilen devşirme dokuz mimari parçanın belgelenmesi ile devam ettirilmiştir. 

İşlik, sütun tamburları, sütun başlığı ve kaide parçalarından oluşan devşirme malzemelerin köy 

sakinleri tarafından Ahmet Dede Türbesi’nden getirildiği aktarılmıştır. Ayrıca muhtarlık 

bahçesine girişi sağlayan kapının yapımında, kapama bloğu, dübel deliklerine sahip kesme blok 

taşlar ve lento parçasından oluşan altı parça kullanılmıştır. Alanda çok sayıda Orta Çağ tarihli 

sırlı seramik parçası da tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında gerek seramik gerekse bronz 

sikke örneğinin de yansıttığı üzere Dedeköy Mevkii’nde en azından İÖ 5. yüzyıl sonlarında var 

olan bir yerleşim sahası bulunmaktadır. Bu alanın kimliği ve dokusu ile ilgili daha net bilgilerin 

edinilmesi amacıyla ilerleyen yıllarda yüzey araştırmalarının bu sahada yoğunlaştırılması 

planlanmaktadır.  

 

Fotoğraf 5. Ahmet Dede Türbe ön cephesi. (Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey 

Araştırması Arşivi) 

Değerlendirme ve Sonuç 

İlk olarak 2018 yılında Emre Erdan başkanlığında başlatılan yüzey araştırmalarının öncelikli 

amacı araştırma sahasının tanınması, arkeolojik envanterin çıkarılması ve geleceğe yönelik 

planlamaların yapılmasıdır. Bu anlamda Tisna ve yakın çevresi sunduğu erken ve zengin 

bulgular itibariyle Aiolis arkeolojisine problemli konularda ışık tutabilecek bir kent olması 

itibariyle dikkat çekmektedir. Çalışmaların ana odağı olan Tisna Antik Kenti antik dönemde 

Aspordene (Yunt) ve Sardene (Dumanlı) Dağ silsilesi arasında yer alır. Kabaca Güzelhisar Çayı 

Vadisi olarak tanımlayabileceğimiz bölgenin arkeolojik anlamda en problemli konularından 

biri prehistorik yerleşim yoksunluğudur. Proje kapsamında 2018 yılından itibaren Serdar 

Vardar öncülüğünde uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen Paleocoğrafya verilerinin de 

onayladığı üzere bu vadi, prehistorik süreçlerde yerleşim açısından uygun özellikler 

taşımaktadır (Vardar vd. 2019). Buna karşın yörede henüz bir höyük ile karşılaşılmamıştır. Bu 
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durumun belki de başlıca sebepleri arasında, söz konusu kültür toprağının alüvyon zemin 

altında sıkışmış olması ya da ormansallık göz önüne alınırsa yamaç yerleşimleri ya da tepe üstü 

yerleşimlerin tercih edilmiş olması sayılabilir. Sarıkale Tepe’den ele geçen ve Erken Tunç Çağı 

sonlarına tarihlenebilecek bir parça böylesi bir yerleşim tipi tercihine dair ipuçları sunsa da tek 

bir örnek üzerinden kesin bir yorum yapmak mümkün değildir.  

Dedeköy Mevkii başta olmak üzere gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi öngördüğümüz 

araştırmaların, araştırma sahamızda bulunan Dumanlı Dağ çevresinde yoğunlaştırılması 

planlanmaktadır. Nitekim Dumanlı Dağ üzerine yürütülen çalışmalarda bugün için saha 

hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün olmasa da epigrafik belgelerden bölgede 

Kyme’ye bağlı Kyllene, Blakeia, Adai, Gerghithion, Hermoupeidion, Herakleia gibi 

yerleşimlerin varlığı bilinmektedir (La Marca, 2013: 309). Bu noktada özellikle Güzelhisar-

Çıtak Mahallerini kapsayan Dumanlı Dağ ve yakın çevresinin bu kentlerden birini ya da kayıp 

bir başka Aiol kentini barındırdığına inanmaktayız. Bu anlamda gelecek yıllarda yapılacak 

yüzey araştırması çalışmalarında, Çıtak Mahallesi başta olmak üzere, Karakuzu ve Samurlu 

Mahallelerinde tespit ve belgeleme çalışmaları sürdürülmesi, genel anlamda Güzelhisar Çayı 

Vadisi arkeolojisi ile ilgili daha somut bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.  

Teşekkür 

Anılan çalışmalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı’nın izniyle yürütülen ve Aliağa Belediyesi tarafından 

mali olarak desteklenen Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi başlıklı yüzey araştırması 

sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle söz konusu kurumlar ve yetkilileri başta olmak 

üzere tüm heyet üyelerimize teşekkür ederiz. 
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: ANADOLU’DA İNANÇ TURİZMİ: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekânlar 

Editör: Doç.Dr. Özlem Güzel 

Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2020 

Sayfa Sayısı: 896 

Her din, kendine ait uyulması gereken kurallar, değerler ve ritüellerin yanı sıra, iman ve ibadet esasları, 

belirli noktalardaki mekânların bulunduğu ya da kutsal kişilerin yaşadıkları/gömüldükleri yerlerin 

ziyaret edilmesini gerekli görmüştür. Erken dönemlerden itibaren insanların, inandıkları dinlere ait 

destinasyonlara ya da mekanlara giderek dini vazifelerini yerine getirmek, arayışlarına cevap bulmak ve 

ruhen rahatlamak için yaptıkları seyahatler, turizm kavramı içinde değerlendirilmiş ve inanç turizmi 

adını almıştır. Gerek antikçağ medeniyetlerinin Anadolu'da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk 

dönemlerinde havarilerin, yeniçağda da Yahudilerin yaşadıkları yerlerde karşılaşmış oldukları yok edici-

baskıcı tavırlarından kaçıp Anadolu topraklarına sığınmış olmaları; ayrıca Türklerin de kendi dinleri 

doğrultusunda çeşitli eserleri üretmeleri, üzerinde yaşamaya devam ettiğimiz bu topraklarda kiliselerin, 

sinagogların ve camilerin inşa edilmesini sağlamıştır. Anadolu topraklarında sadece somut kültürel 

mirasın izleri olmayıp, çeşitli efsaneler ve fenomenler de yer almıştır. Özellikle birçok önemli eren, aziz, 

havari ve din liderlerinin yolu bu topraklardan geçmiştir. Bu bağlamda, Anadolu coğrafyası sahip olduğu 

bu özelliği ile semavi dinler açısından oldukça önemlidir. Bu coğrafyada yer alan kutsal mekânlar-

alanlar, belirlenmiş hac merkezleri ve önemli şahsiyetlere ait izler turistleri bu topraklara çekmekle 

birlikte Anadolu; inanç turizmi açısından da vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiştir.  
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“Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar” kitabı toplamda 26 farklı 

üniversiteden 43 akademisyenin katkısıyla ortaya çıkmıştır. Kitabının birinci bölümü olan “Fenomenler 

ve Efsaneler” kısmında toplamda 11 bölüm; ikinci bölüm olan “Önemli Kişiler ve İzleri” kısmında 

toplam 26 bölüm ve “Dini Mekanlar” kısmında ise toplamda 29 bölüm ele alınmıştır.  

Birinci bölüm olan “Fenomenler ve Efsaneler” bölümünün başlıkları şunlardır: Nuh Tufanı: Yeniden 

Yaratılışın Hikayesi, Şahmeran: Şifanın ve Bilgeliğin Kaynağı Yılan Kadın, Ashab-ı Kehf: Yedi Uyurlar 

Efsanesi, Hızır Aleyhisselam ve Hikayesi, Düzgün Baba: Hızır İnanışıyla Özdeşleştirilen Bir Evliya, 

Sarı Kız Efsanesi, Hz. İbrahim ve Balıkgöl (Halil-ü Rahman Kompleksi), Ağlayan Kaya Efsanesi: 

Niobe, Balkayalar Efsanesi: Zorlu Bir Aşkın Hikâyesi, Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim), Kırklar 

Efsanesi.  

“Önemli Kişiler ve İzleri” başlıklı ikinci bölümde şu başlıklar yer almaktadır: Abdal Musa ve Müzesi, 

Hacı Bektaş-i Veli: Horasandan Anadolu’ya Gelen Bir Eren, Hz. Mevlana: Türk-İslam Kültüründe 

Rönesans Dönemini Yaşatan Sufi, Şems-i Tebrizi: Mevlana’nın Gönül Dünyasını Değiştiren 

Mutasavvıf, Yunus Emre: Türk Kültür ve Medeniyetinde Hoşgörünün Sembolü, Nasreddin Hoca: 

Güldürürken Düşündüren Bir Filozof, Telli Baba ve Türbesi, Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi: Kültürel 

Bir Miras, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî: Anadolu’nun Dört Manevi Direğinden Biri, Şeyh Edebali: 

Osmanlı Devleti’nin Manevi Kurucusu, Yûşâ Peygamber ve Türbesi: İstanbul Boğazı’nın Dört Manevi 

Koruyucusundan Biri, Hz. Eyüp Peygamber: Sabır Makamı (Şanlıurfa), Eyüp Sultan Cami ve Türbesi, 

Şuayb Peygamber: Şuayb Kenti, Soğmatar Harabeleri ve 7 Sin (Gezegen) Tapınağı, Meryem Ana Evi: 

Hristiyanlığın Hac Merkezi, St. Paul (Aziz Pavlus): Hayatı, Misyoner Yolculukları ve Anıt Müzesi, St. 

Pierre (Aziz Petrus) ve Anıt Müzesi, St. Jean (Aziz Yuhanna) ve Bazilikası, Kapadokya'nın Kilise 

Babaları: Aziz Basil, Nyssalı Gregor ve Nazianzuslu Gregor, Aziz Nikolaos ve  Kilisesi: Likya’da Bir 

Hac Merkezi, Aya Tekla: Hıristiyanlığın İlk Kadın Havarisi, Aziz Polykarpos ve Kilisesi, Aziz Philippus 

Kutsal Alanı ve Mezarı (Hierapolis), Aziz Simeon Stylites ve Manastırı (Antiokheia), Danyal 

Peygamber ve Makamı, Sabatey Sevi ve Evi.  

Son bölüm olan “Dini Mekanlar”  içinde yer alan başlıklar ise şunlardır: Göbekli Tepe: Tarihin Seyrini 

Değiştiren Gizemli Mekan, Yedi Kiliseler: Anadolu’nun Yedi Kutsal Kenti, Kapadokya Bölgesi Tarihi 

Kiliseleri, Kariye Müzesi: Sanat Yapıtı Niteliğiyle İnanç Turizmini Gölgede BırakanMekan, Sergios 

Bakhos Kilisesi (Küçük Ayasofya), Aya İrini Kilisesi (Hagia Eirene), Aya Sofya Müzesi: Tarihi, 

Efsaneleri ve Mimarisi, İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofyası: Tarihçesi, Mimarisi ve Freskleri, Sekiz 

Gürcü Kilisesi, Akdamar Kilisesi, Ani Harabeleri: Binbir Kiliseli Kent, Sveti StefanBulgar Kilisesi: 

Haliç Kıyılarının İncisi, Büyükada Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi, Sümela Manastırı: Bulutlara 

Gizlenen Mabet, Mardin Manastır ve Kiliseleri, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Edirne Bahaî Evi 

(Beyaz Ev), Tahtakuşlar Köyü Müzesi: Şamanizm ve Alevilik Kültürü Mirası, İstanbul Sinagogları: 

Yahudi Kültür Mirası, Edirne Büyük Sinagogu: Yıkılışı ve Yeniden Doğuşu, İzmir Sinagogları: Yahudi 

Kültür Mirası, Sardes Sinagogu: Yahudilerin Tarihteki Üçüncü Sinagogu, Kütahya Dönenler Camii 

(Erguniye Mevlevihanesi), Habib-i Neccar Kıssası ve Camisi, Sultan Ahmet Cami ve Külliyesi, 

Süleymaniye Cami ve Külliyesi, Selimiye Camii ve Külliyesi: Zeka ve Bilginin Buluştuğu Yapı, 

Bursa’nın İnanç Mekanları. 

Lisans ve lisansüstü derslerlerinde kullanılmak üzere Anadolu topraklarında öne çıkmış olan dini 

yapıları, önemli kişileri, mekanları ve fenomenleri bir getirmek amacıyla ile yazılan bu kitap 

Anadolu’nun zengin inanç turizmi potansiyelini derinlemesine incelemektedir. Her bir bölümün sonunda 

okuyucuya yönelik sorulan sorular ve zengin içeriği, kitabın özellikle önlisans, lisans ve lisansüstü 

eğitim alan öğrencileri öğrenmenin yanı sıra düşünmeye de yönlendireceği varsayılmıştır.  

Doç. Dr. Alper KURNAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm Fakültesi 
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Müzecilik ve Müze Rehberliği 

Yazarlar: Özlem Köroğlu, Arzu Balıkoğlu, Ayşen Acun 

Köksalanlar, Mehmet Teoman Türkmen 

Yayın Evi: Detay Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2020 

Sayfa Sayısı: 268 

Müzeler tarihin yaşayan tanıklarıdır. Tarihin tüm ayrıntılarını 

içerisinde barındıran müzeler, sahip olduğu özellikler göre 

farklı sınıflara ayrılmaktadır. Müzecilik özel ilgi alanıdır. 

Ayrıca her rehber adayının müzecilik tarihini öğrenmesi 

gerekmektedir. Rehber adaylarının turist rehberi olabilmeleri 

için almaları gereken dersler arasında bulunan Müzecilik, 

kavramsal çerçevesi oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda 2020 yılında Detay Yayıncılık 

tarafından çıkarılan Prof. Dr. Özlem Köroğlu, Dr. Arzu 

Balıkoğlu, Dr. Ayşen Acun Köksalanlar, Dr. Mehmet 

Teoman Türkmen’in yazar olarak yer aldığı bu eser hem 

Müzecilik hem rehberlik uzmanlaşma alanlarından biri olan 

Müze Rehberliği konusunda önemli bilgiler vermektedir. 

Alanına önemli katkı sağlayan bu eser toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Kitap içerisinde bölümler 

arasında yer alan “Müzelerde Rehberlik Uygulamalarinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” kısmı 

da kitabın farklılığını ortaya koymaktadır. Ayrıca kitap bölümleri içerisinde konu bütünlüğü 

çerçevesinde ele alınan okuma parçaları da birer örnek olay niteliği taşımaktadır. Birinci bölümde müze 

ve müzecilik kavramları detaylı bir biçimde ele alınmış olup, müzecilik tarihi ve gelişim süreci, yasal 

düzenlemeler ve ilgili mevzuat, müzelerin rolleri ve işlevleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Anlatım 

dilinin oldukça akıcı ve sade olması okuyucular açısından çok önemli bir avantajdır. İkinci bölüm 

kapsamında müzecilik uygulamaları başlığı altında çeşitli konulara değinilmiştir. Müze türleri, sergileme 

ve sunum teknikleri, dijital hikaye anlatımı, artırılmış gerçekliğe ilişkin uygulamalar ve engelli 

ziyaretçilere yönelik uygulamalar; ikinci bölüm kapsamında ele alınan konulardır. Bahsedilen bu 

konular günümüzde oldukça popüler ve ilgi çekicidir. Müzecilik ve turizm ilişkisi bölümü içerisinde 

müzelerin turizm içerisindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Turizm sektörünün önemli bir parçası olan 

müzelerin bu başlıkta turizm ile ilişkisinin ele alınması oldukça faydalı olmuştur. Kitabın dördüncü 

bölümünde turist rehberliğinin önemli uzmanlık alanlarından biri olan Müze Rehberliğinin detayları ile 

ele alındığı bölüm dördüncü kısımdır. Bu alanda rehberlik yapmak isteyenlere bir yol gösterici 

niteliğinde olan bu eserde müze rehberliği ile ilgili tüm soruların cevapları bulunmaktadır. Kitabın 

beşinci bölümünde müzelerde rehberlik uygulamalarının belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışmanın 

süreci ve bulguları yer almaktadır. Sahip olduğu bilgileri, okuma parçaları, örnek olayları, müze 
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rehberliği ve müze rehberliğine ait araştırması ile her kütüphanede bulunması gereken bir eser olmuştur. 

Tüm turist rehberlerine, turist rehber adaylarına, müzeciliğe meraklı okuyuculara hayırlı olsun…  

Doç. Dr. Hande AKYURT KURNAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü 
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Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi Üzerine Notlar 

20-21 Mayıs 2022-Denizli  

 

Burçin KIRLAR CAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü,  

burcink@pau.edu.tr  
 

 

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Termal 

Turizm Kongresi (STTK) 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Turizm Fakültesi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Kongrede kamu kuruluşları, turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum 

kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek sağlık turizmi ve termal turizme 

ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.  

20 Mayıs Cuma günü saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede Denizli İl Kültür ve 

Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Turizm Fakültesi Dekanı ve Kongre Yürütme Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Serkan Bertan ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar açılış 

konuşmalarını yapmıştır. Sağlık turizminin önemi, sağlık turizmi ziyaretçilerinin ve gelirlerinin 

turizm gelirleri ve ziyaretçileri içindeki oranı ve termal turizm kaynakları hakkında bilgiler 

veren konuşmacılar, Denizli ilinin turizm potansiyeline vurgu yapmıştır. Bu bağlamda STTK 

gibi kongre etkinliklerinin kentin iç ve dış turizm hedeflerine ulaşılmasında oldukça önemli bir 

rol oynadığına, kongrenin kent ve ülke çapında önemli katkılar sunacağına ve üniversitenin bu 

konudaki desteğine dikkat çekilmiştir. 

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek 

Küçükatay moderatörlüğünde PAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ali Kitiş ile PAÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Füsun Ardıç’ın katılımları ile “Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu birinci 

açılış oturumu gerçekleştirilmiştir. 

Atılım Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu moderatörlüğünde yürütülen ikinci açılış oturumuna TÜRSAB 

Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Collossae Termal Otel Genel Müdürü 

Bekir Özışık, Herakles Termal Otel Genel Müdürü Levent Altuntaş, Lycus River Termal Otel 

Genel Müdürü Erkan Ceylan ve Pam Termal Otel Genel Müdürü Ramazan Borucu konuşmacı 

olarak katılmıştır. Konuşmacılar bu oturumda “Termal Turizmin Dünü, Bugünü ve Geleceği” 

hakkında konuşmuştur. 

Açılış konuşmalarını takiben eş zamanlı üç oturumda “Turizm ve Sürdürülebilirlik”, “Sağlık 

Turizmi ve Medikal Uygulamalar”, “Termal Sağlık ve Sağlık Turizmi”, “Teknoloji Kullanımı 

ve Çevrimiçi Göstergeler”, “Termal Turizm Kaynakları, Spa ve Beslenme”, “Termal Tesisler, 

Kaynaklar ve Turizm Potansiyeli” ve “Diğer Temalar” olmak üzere yedi farklı temada sözlü 

olarak 33 bildiri sunulmuştur. Kongre oturumlarında, oturum başkanlıkları Prof. Dr. Fatma 
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Füsun İstanbullu Dinçer, Prof. Dr. Sevgi Özkan, Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, Prof. Dr. 

Mithat Zeki Dinçer, Prof. Dr. Nurten Çekal, Prof. Dr. Mehmet Emre Güler ve Prof. Dr. Nuray 

Selma Özdipçiner tarafından yürütülmüştür. 

Birinci oturumların ardından kentin önemli rekreasyon alanlarından biri olan Seyir Tepesi’nde 

öğle yemeği yenmiştir. Öğle yemeğinin ardından yapılan ikinci ve üçüncü oturumlarda sağlık 

turizmi kapsamında termal tesisler, termal tesislerde yiyecek-içecek teması ve tesislerin 

teknoloji kullanımları gibi konulara odaklanılmıştır. Kongre kapsamında ikinci ve üçüncü 

oturumlara paralel olarak PAÜ merkez kampüs yerleşkesinde yer alan Gölbahçe alanında 

Denizli’ye özgü yöresel lezzetlerin tanıtıldığı “Denizli Lezzet Festivali” düzenlenmiştir. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi 

tarafından desteklenen ve Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinliğe kongre 

katılımcılarının yanı sıra üniversite mensupları, öğrenciler ve yerel halk katılım göstermiştir. 

Festivalde Denizli ili protokolü yöresel lezzetlerin sergilendiği stantları ziyaret etmiştir. Bildiri 

sunumlarının ve lezzet festivalinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen gala yemeği ile 

kongrenin ilk günü sonlanmıştır. 

21 Mayıs Cumartesi günü kongrenin sosyal etkinlik programı gerçekleştirilmiştir. Program 

katılımcıları önce Hierapolis Antik Kenti’ni, ardından antik kent içinde yer alan Kleopatra 

Antik Havuzu’nu ve Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Katılımcılar Pamukkale 

travertenlerinde yürüyerek UNESCO’nun karma kültürel miras listesinde yer alan Pamukkale 

–Hierapolis ziyaretlerini tamamlamıştır. Öğle yemeğinin ardından Pam Termal Otel ve 

Colossae Termal otellerini ziyaret eden katılımcılar sağlık turizmi, medikal turizm ve termal 

turizm hakkında bilgi edinmiş ve otellerin termal kaynakları nasıl kullandığını yerinde 

gözlemleme imkanı bulmuştur. Kongre sosyal etkinlik programının tamamlanması ile sona 

ermiştir. 

 

 

 


