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SUNUŞ 

 

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

ikinci sayısını siz değerli okuyucularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımız, 1 

araştırma makalesi, 3 kitap tanıtımı ve 1 kongre değerlendirme yazısından oluşmaktadır. Bu 

sayımızdaki çalışmaları, büyük bir zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz.  

H. Atay ve C. Işık tarafından gerçekleştirilen çalışma, bisiklet turistlerinin Türkiye gezilerinde 

dikkat ettikleri unsurları ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla üye sayısı en fazla olan ve 

Türkiye hakkında görüşlere yer verilen beş blog sayfasındaki toplam 26 turistin görüşü içerik 

analizi ile incelenmiştir. İçerik analizi neticesinde “vize olanakları”, “yolların kalitesi”, 

“manzaralar”, “konaklama olanakları”, “restoranlar ve yiyecek içecek”, “insanlar”, “uygun 

zaman”, “iklim koşulları”, “donanım” ve “hayvanlar” olmak üzere on tema tespit edilmiştir. 

Söz konusu temalar arasında “yolların kalitesi”, “insanlar”, “konaklama olanakları” ve 

“restoranlar”, bisiklet turistlerinin en fazla yorum yaptığı temalar olmuştur.  

Kitap tanıtımı bölümünde Z.N. Akyürekli, F.Ö. Güzel’in editörlüğündeki “Anadolu Halk 

Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar” isimli kitabın 

tanıtımını yaparken M. Ateş, Ö. Zorlu ve H. Kurnaz’ın editörlüğündeki “Turist Rehberliğine 

Yönelik Mimari Yapılar 1” isimli kitabın tanıtımını yapmıştır. Ayrıca G. Keskin, editörlüğünü 

H. Atay ve T. Ayyıldız’ın yaptığı “Nitel Araştırma Yöntemleri” isimli kitabı tanıtmıştır. Bunun 

yanı sıra, M.Y. Çetinkaya, Pamukkale Üniversitesi tarafından 30 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi hakkında bir değerlendirme 

yazısı kaleme almıştır.  

Bu sayımıza katkı sağlayan yazarlarımıza ve çalışmaları büyük bir titizlikle değerlendiren 

saygıdeğer hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Haziran 2023 sayımızda, birbirinden 

değerli çalışmaları sizlerle buluşturmayı temenni eder, sizin ve ailenizin yaklaşan yeni yılını en 

içten dileklerimizle kutlarız.  

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 

Editör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

INTRODUCTION 

 

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

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

research article, three book reviews and one conference evaluation report. We hope that you 

will enjoy reading all the studies in this issue. 

The study carried out by H. Atay and C. Işık aims to reveal the factors that bicycle travelers pay 

attention to during their trips to Turkey. For this purpose, 26 bicycle travelers’ opinions in the 

five blogs having the highest number of members were analyzed by content analysis. As a result 

of the analysis, ten themes have been identified. Those are “visa facilities”, “road qualities”, 

“scenery”, “accommodation facilities”, “restaurants and food & beverage”, “people”, 

“appropriate time”, “climate conditions”, “equipment” and, “animals”. Among those themes, 

“road quality”, “people”, “accommodation facilities” and “restaurants” are the ones which have 

mostly been commented by the bicycle travelers.  

In the book review section, Z.N. Akyürekli introduces the book entitled “Anadolu Halk 

Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar” edited by F.Ö. Güzel 

while M. Ateş introduces the book entitled “Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar I” 

edited by Ö. Zorlu and H. Kurnaz. Furthermore, G. Keskin introduces the book entitled “Nitel 

Araştırma Yöntemleri” which was edited by H. Atay and T. Ayyıldız. In addition, M.Y. 

Çetinkaya has written an evaluation report about the 5th National Tourist Guidance Congress 

held by Pamukkale University on September 30- October 2, 2022. 

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

reviewers who reviewed the papers meticulously. We hope to bring you valuable studies in the 

following issue to be published in June 2023 and we wish you and your family happy New 

Year, 

With kindest 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 

atılmıştır 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  

(TURNAD), 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 on 7th of June 2012, tourist guiding became a profession whose 

boundaries were drawn by law. It is possible to consider 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. In the field of tourist guiding on the national basis today, many publications have 

revealed many problems associated with the legal regulations and illegal tourist guiding 

to tourist guiding education, but 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) is published online biannually, in June and December. No fee 

is charged to the authors at any stage of the publication process.  
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Bisiklet Turistlerinin Türkiye Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Nitel Analizi 

Araştırma Makalesi 

Hakan ATAY 

Doç., Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Seyahat İşletmeciliği Bölümü,  

hatay@adu.edu.tr 

Ceyda IŞIK 

Doktorant, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, ceydaisik@hotmail.com 

Özet 

Bisiklet, ilk zamanlar tahta malzemeden üretilerek zaman içerisinde pedal eklenip geliştirilmiş ve günlük hayatta 

kullanılır hale gelmiştir. Levantenlerin katkısı ile de Anadolu’da tercih edilebilir bir ulaşım aracı haline gelmiştir. 

Zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte üretilen bisikletler olimpiyatlarda bir yarış aracı olarak kullanılır 

hale getirilmiştir. Olimpiyat yarışmalarının ekonomik katkıları ülke ve şehirler tarafından fark edilerek eski 

parkurlar tamir edilmiş ve yeni parkurlar oluşturulmuştur. Sonrasında ise halka sunulan bu parkurlar sürdürülebilir 

bir hal alarak, turizmin çeşitlendirilmesinde doğa sporları kategorisinde “bisiklet turizmi” ve “bisiklet turisti” 

kavramlarının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı bisiklet turistlerinin Türkiye gezilerinde 

dikkat ettikleri unsurları ortaya çıkarmak ve bisiklet turizminin sürdürülebilirliğinin arttırılmasını sağlamaktır. 

Çalışmada üye sayısı en fazla olan ve Türkiye hakkında görüş bildirilen beş blogda yer alan 26 turistin görüşleri 

içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular on tema altında sınıflandırılmıştır. On kategori içerisinde en 

fazla yorum yapılan temaların; yolların kalitesi, insanlar, konaklama olanakları ve restoranlar olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bisiklet Blogları, Doküman Analizi, Turizm 

Qualitative Analysis of Bicycle Tourists’ Opinions about Tours to Turkey 

Abstract 

Bicycle was first produced from wooden material, and pedals were added than started to be used in daily life.  With 

Levantines’ contribution, it has become a preferred transportation in Anatolia. The bicycles produced with the 

developing technology over time started to be used as a racing vehicle in the Olympic. The economic contributions 

of the Olympic competitions were noticed by the countries and cities, and old tracks were repaired, and new tracks 

were created. Afterwards, these tracks, which were offered to the public became sustainable and played an 

important role in the diversification of tourism and formation of the concepts of “bike tourism” and “bike tourist” 

in the nature sports category. This study aims to reveal the factors that bicycle travelers paid attention to during 

their trips to Turkey and to increase the sustainability of bicycle tourism. 26 bicycle travelers’ opinions towards 

Turkey mentioned in the five blogs which have the highest number of members were analyzed by content analysis. 

The findings were classified under ten themes. Among the themes, “road quality”, “people”, “accommodation 

facilities” and “restaurants” are the ones which have mostly been commented by the bicycle travelers. 

Keywords: Bicycle Blogs, Document Analysis, Tourism 

Makalenin Künyesi: Atay, H. & Işık, C. (2022). Bisiklet Turistlerinin Türkiye Gezilerine Yönelik Görüşlerinin 

Nitel Analizi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 55-66. 

 

https://orcid.org/0000-0003-4080-8250
https://orcid.org/0000-0002-0868-6348


Bisiklet Turistlerinin Türkiye Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Nitel Analizi   

56 
 

Giriş 

Bisikletin Anadolu’daki tarihsel serüveni, Osmanlı döneminde Levantenler’in öncülüğü 

ile başlamıştır. Geliştirilen bisiklet ile insanlar yarışmalara katılmaya başlamıştır. Aynı 

zamanda devlet tarafından ulaştırmada da tercih edilen bir sistem olmuştur. Fakat savaş 

vakti gelince üretime devam edilemediği için yedek parça sıkıntılarından dolayı bir 

dönem duraksama yaşanmıştır. Olimpiyatlar izinde bisiklet kullanımı ve yarışları devam 

etmiştir. Bu yarışlar esnasında olimpiyatların getirisini gören şehirler, parkur eksiği olan 

stadyumlar bu vesile ile bisiklet parkuru ekletmiştir. Kötü olan parkurlar ise 

düzeltilmiştir. Bu yapılan parkurların sonradan halka aktivite amaçlı hizmet vermesi 

sürdürülebilirliği desteklemiştir. Sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte tu rizmin bir 

çeşidi haline gelen bisiklet, turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bisiklet geleneksel bir ulaşım biçimi iken, giderek bir eğlence ve spor biçimi haline 

gelmiştir. Özellikle birçok turistin bisiklet turlarına başladığı seyahat gezilerind e en 

yaygın spor aktivitelerinden biridir (Ritchie, 1998; Lamont, 2009). Bu nedenle bisiklet 

turizminin araştırmalara konu olması şaşırtıcı değildir. Çoğu çalışma bisiklet turizminin 

nasıl teşvik edilebileceğine odaklanmıştır. Turistlerin motivasyonlarını,  rota 

özelliklerinin değerlendirilmesini ve bisiklet turizmi programlarının tanıtımını 

inceleyen çalışmalar bulunmaktadır (Deenihan & Caulfield, 2015; Ritchie, 1998). 

Bisiklet turizmi aslında bir deneyim turizmidir ve bu yüzden turistlerin deneyimlerine 

odaklanılması gereklidir. Turistlerin bakış açısından, bisiklete binmenin çekiciliği, bir 

meydan okuma veya genel bir rahatlama ve esenlik hissi sunma gibi farklı bir deneyim 

sağlamasında yatmaktadır. Buna ek olarak bir destinasyonun kültürünü yakından 

tanımak ve tarihsel özelliklerini keşfedebilmek açısından bisiklet turizmi daha uygun 

bir alternatif turizm çeşididir (Downward, Lumsdon & Weston, 2009; Lee, Chen & 

Huang, 2014; Chiu & Leng, 2017).  

Bisiklet turizmindeki gelişmeler, turist sayısının ve turizm gelirlerinin artmasının 

yanında başka ek yararlar da sağlamaktadır. Örneğin bisiklet parklarının kurulması, 

bisiklet kiralama hizmetleri, sırt çantalılara uygun pansiyonlar, bisiklet turu 

operasyonları düzenleyen acentalar gibi pek çok fırsatı da beraberinde getirmektedir. 

Ayrıca fiziksel sağlığa olan katkıları, sosyal bağlantı olanakları, eğlence ve zihin 

geliştirme potansiyeli, çevre korunmasına katkısı, sürdürülebilir gelişmeyi desteklemesi 

bu turizm türünün önemini arttırmaktadır (Han, Lho, Al-Ansi & Yu, 2020). Geleceğin 

çevre dostu, sürdürülebilir destinasyon imajında bisiklet turizminin önemli bir yeri 

olacağı söylenebilir (Bieliński, Kwapisz & Ważna, 2019).  

Destinasyonları sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan olumlu etkileyen bisiklet 

turizmi bu çalışmada bisiklet sürenlerin perspektifinden incelenmiştir. Türkiye’yi 

ziyaret eden bir bisiklet turistinin ne gibi sorunlar yaşadığı veya ne gibi unsurları olumlu 

yönde değerlendirdiği incelenmiştir. Bu veriler, bisiklet turistlerinin bir dest inasyondan 

neler beklediğini anlamada ve daha iyi hizmet vermek noktasında pratik fikirlerin 

oluşmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu çalışma keşifsel bir çalışma olup daha önceden girilmemiş bir alana girmektedir. 

Literatürde bisikletçi blogları üzerine yapılan yalnızca bir çalışmaya rastlanmıştır. 

Tayvan’da bisiklet turizmi bloglarını ziyaret eden 388 Çinli üzerinde yapılan çalışma 

blog sitesini ziyaret eden kullanıcılar üzerinde yapıldığı için bu çalışmadan 

ayrılmaktadır (Yen, Liu, Su, Liang & Chang, 2011). Bu açıdan hem literatürde öncü bir 

çalışma olmakta hem de pratik açıdan bisiklet turizminin güçlü yönlerinin 

geliştirilebilmesi için somut veriler ortaya koymaktadır.  
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Bu çalışmanın amacı, bisiklet turistlerinin ziyaret ettikleri bir destinasyonu 

değerlendirirken nelere dikkat ettiklerini saptamaktır. Bu noktada bisikletçi blogları, 

deneyime dayalı ve öznel içerikler oldukları için inceleme alanı olarak seçilmişlerdir. 

Ayrıca bisiklet turistleri, başka bir ülkeyi ziyaret eden uluslararası turistler oldukları  

için onlara geleneksel katılımcılar gibi ulaşmak kolay değildir. Bu açıdan da bisikletçi 

blogları uygun veri kaynakları olarak incelenmeye değer görülmüştür.  

Literatür 

Bisiklet Turizminin Tarihçesi 

İki tekerlekli olarak dünyada ilk bilinen araç, Baron Karl de Drais de Sauerbrun 

tarafından tahta malzemeler kullanılarak geliştirilmiş ve Paris’te “drezin” adıyla 

sergilenmiştir. Daha sonrasında İskoç Kirk Patrick McMillan pedalı bularak bisiklete 

farklı bir dokunuş yapmıştır (Süme & Özsoy, 2010).  

İlk kullanışlı bisiklet mekanizması 1861’de Fransız Pierre Michaux tarafından 

geliştirmiştir. Geliştirdiği düzenek ile Michaux, 142 adet tahta ve demirden yapılmış 

aracını ‘Velospid’ adıyla piyasaya çıkarmıştır. Kelime anlamına bakıldığında Osmanlıda 

velospid olarak bilinse de velospid aslında Fransızca Vélocipéde kelimesinin deforme 

halidir.  

Bisiklet kullanımının artması ile birlikte olimpiyatlarda da yerini almaya başlamıştır. 

Bu süre zarfında 1896 ve 1906 yılları arasında fuar ve festivaller gölgesinde olimpiyat 

oyunları adı altında turnuvalar düzenlenmeye başlanmıştır. 1896 yılında Atina’da 

yapılan bu olimpiyat 14 ülkeden 25 atletin aralarında bisikletin de olduğu 9 dalda 

yarışmalarını sağlamıştır. Fakat zemin kötü olduğu için yarışmacılar bu konuda 

zorluklarla karşı karşıya gelmiştir. 1908 Londra Oyunlarında ise White City Stadyumu, 

atletizm ve bisiklet yarışları için gerekli parkurları içinde barındırmıştır. 1984 yılında 

Los Angeles olimpiyatlarında bisiklet parkuru eksik olduğu için eklenmiştir (Doralp & 

Barkul, 2011). 

İlk resmi bisiklet yarışı 1869’da Paris-Rouen arasında düzenlenmiştir. Bu yarışın 

şampiyonu 10 saat 23 dakikada 126 kilometrelik parkuru bitiren İngiliz James Moore 

olmuştur. Bu yarış bisiklet sporunun başlangıcı kabul edilmiştir. 1903 yılında ise ilk 

klasik yol yarışı olarak Fransa turunun birincisi düzenlenmiştir. Bisikletin yaygınlaştığı 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1896 yılına kadar 300 farklı firmanın ürettiği 1 

milyondan fazla bisikletin kullanıldığı belirlenmiştir. Osmanlı Devlet bünyesinde ise 

öncelikle posta teşkilatı, po¬lis teşkilatı ve orduda kullanılmıştır. Başta İstanbul, İzmir 

ve Selanik olmak üzere büyük şehirlerde bisiklet yarışları düzenlenmiştir. Bisiklette 

Türkiye’de ilk milli karşılaşma 1927 yılında Taksim stadında Bulgaristan ile yapılmıştır. 

Sonrasında ‘Ege Turu’ adıyla Türkiye’ nin en uzun etaplı turu düzenlenmiştir. 1938’de 

İstanbul-Edirne-İstanbul etabı yapılmış olup 1939, 1941 ve 1942’de bu etap tekrar 

edilmiştir. İkinci Dünya Savaşında yedek parça ve lastik sıkıntısı sebebiyle durgunluk 

dönemine girmiştir. Türkiye’nin ilk yerli bisikletleri 1963 yılında Bisan A.Ş. İzmir’de 

üretilmeye başlanmıştır (Süme & Özsoy, 2010; Özdemir, 2015).  

Bisiklet Turizmi ve Bisiklet Turisti 

Bisiklet turizmi üzerinde çok fazla çalışma olan bir alan değildir. Sınırlı ancak 

gelişmekte olan bir özel ilgi turizmi kategorisidir. Bisiklet turizmi, bir destinasyonun 

ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkıda bulunma potansiyeli olan bir turizm  

çeşididir. Hollanda, Danimarka ve Finlandiya gibi bazı Avrupa ülkeleri, bisiklet turları 

ve gezilerine olan talebi artırmak için bisiklet parkurları ve rotaları inşa etmişlerdir ve 
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bu turizm türüne önemli yatırımlar yapmışlardır. Diğer yandan, bisiklet tu rizmi Asya'da 

nispeten yeni bir fenomendir. Sadece birkaç Asya ülkesi bisiklet turizmindeki 

potansiyeli fark etmiştir. Örneğin, Tayvan, bisiklet turizmini teşvik etmek ve bisiklet 

turistleri için bir destinasyon imajı oluşturmak için bisiklet dostu bir altyapı ve bisiklet 

rotası geliştirmeye kaynak ayırmıştır (Faulks, vd., 2007; Pucher vd., 2010; Lee & 

Huang, 2012). 

Yaygın bir tanıma göre bisiklet turizmi; bir bisiklet etkinliğini izlemeyi, bağımsız veya 

organize bisiklet turlarına katılmayı içeren turizm çeşididir. Bisikletlerin kiralanması ve 

önceden planlanmış bisiklet turlarını da kapsamaktadır (Ritchie, 1998; Ritchie, vd., 

2010). Bu turizm türü, bir destinasyonda turizm çeşitlendirmesi ve ek turistik gelir artışı 

sağladığı, sürdürülebilirliğe katkı sağladığı, kırsal ve bölgesel alanlarda yeniden 

canlandırmaya ve çeşitlendirmeye yardımcı olduğu için oldukça önemsenmektedir 

(Mou, vd., 2021). 

Bisiklet turistleri, yerel kimlikleri ve tarihi daha etkin tanımak ve bir bölgenin 

manzarasının benzersizliğinden daha iyi yararlanmak için yeni ve derin deneyimler 

arayan turistlerdir ve bisiklet turizmi de genellikle ihmal edilen bölgelerin çevresel ve 

kültürel kaynaklarına sürdürülebilir erişim sağlamak için uygun bir turizm çeşididir 

(Maggi, vd. 2021). Ritchie (1998), bisiklet turistini, tatil amacıyla memleketinden en az 

24 saat veya bir gece süreyle uzakta bulunan ve bu süre içinde ulaşım aracı olarak 

bisikleti kullanmak onun için ayrılmaz bir unsur olan kişi şeklinde tanımlamıştır. Bu 

tanım esasında bisiklet turizmi literatürünün neden sınırlı olduğunun da bir 

göstergesidir. Çünkü bisiklet turistleri, bisikleti yaşamsal bir araç olarak ona yönelik bir 

tutkuyla değerlendirmektedirler ve ana ulaşım aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu açıdan 

bakıldığında, söz gelimi, gittiği destinasyonda bir saatliğine bisiklet kiralayıp sahilde 

bir tur atan kişi bisiklet turisti olarak değerlendirilemeyecektir.  

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bisiklet Turizmi  

Sürdürülebilirlik kapsamını en kısa ifadeler ile turizme uyarlamak gerekirse; belirli bir 

ekosistemin aynı kalması sağlanarak, aşırı tüketim sonucu bozulmasına engel olup var 

olan sistemi korumaya yöneliktir. Sürdürülebilirlik bizlerden, geçmişten aldığımız 

kaynakları gelecek kuşaklara gereksinimlerini karşılayabilecekleri şekilde aktarmamızı 

istemektedir. Bu bağlamda çevre koruma bilincinin güçlenmesi gerekmektedir. Turizm 

doğal kaynaklara bağlı olduğu için turizmdeki hızlı büyüme hem çevreyi koruma hem 

de insanlara tatil ve dinlenme imkânı sunmalıdır (Sezgin & Karaman, 2008). 

Günümüzde serbest zamanı değerlendirme bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Açık alana 

olan ilgi ile birlikte doğa sporları etkin bir rol oynamaktadır. Doğa sporlarına 

yönelmenin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak yararı olduğu için çekicilik unsuru 

daha fazla yer almaktadır (Ardahan & Yerlisu Lapa, 2011).  

Bisiklete binmek, çevre korumaya somut çözümler üretebildiği için turizm deneyim 

tüketiminin kapsamını genişletmiştir (Gross & Grimm, 2018). Bu nedenle, hükümetler 

ve politikacılar bisiklet turizmini, çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların sürdürülebilir 

çözümünü geliştirmek için kritik bir çözüm aracı olarak görmüşlerdir ve 

destinasyonların geleceğinin planlanmasında bisiklet turizminin dikkate alınmasını 

teşvik etmişlerdir (Gazzola, vd., 2018).  

Bisiklet turizmi hem toplumsal hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyüyen bir 

pazardır. İlk zamanlarda ekonomik geliri sınırlı kişiler tarafından tercih edilmiştir. Artan 

teknoloji ve popülasyon ile birlikte yeni bir soluk kazanan bisiklet her kesime hitap 

etmeye başlamıştır. Günübirlik veya kamp şeklinde uzun soluklu yapılan tercihlere göre 
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turistik bir ürün haline gelmiştir. Bu bağlamda doğa temelli, kırsal ve macera turizmi 

gibi turizm çeşitleriyle ilişkilendirilmektedir (Karpuz, 2017). Farklılaşma olarak ele 

alındığında sert ve sakin olarak ikiye ayrılmaktadır. Sert olan bisiklet aktivitesi daha 

çok risk barındıran, macera amaçlı dağ bisikletleri ile zor zeminlerde yapılan aktivitedir. 

Sakin olan türü ise daha çok doğa içerisinde hobi amaçlı olup, zorluk düzeyi bulunmayan 

aktivitedir (Aşan & Akoğlan, 2015). Bu amaçla yapılan turlar; ülke içerisinde veya 

kıtalar arası, günlük, haftalık veya aylara kadar uzanan süreci kapsayabilir. Bu durumda 

bu sürüşler kendi kendine organize edilebilir veya bir tur operatörü aracılığı ile 

konaklama seçenekleri ile bir kombinasyon oluşturulabilir. Bu konaklama ister kamp 

alanında isterse beş yıldızlı otellerde olabilmektedir. Çeşitli pazar sınıflandırması 

çalışmalarında farklı bir tasvir çizilmiştir. Aileler için ise alternatif olarak çocukları ile 

yapabilecekleri bir aktivite imkânı doğurmaktadır. Bu şekilde ise bisikletin her yaştan 

birçok demografik özelliğe sahip kişiye hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre de 

bisiklet turizminin homojen bir grup olarak nitelendirilmesi mümkündür (Pratte, 2006). 

Bisiklet için uygun koşulların bulunması da oldukça önemli bir noktadır. Bu aşamada 

en büyük sıkıntı şehir içerisinde bisiklet sürücülerinin güvenle seyahat edebilecekleri 

bir bisiklet yoluna sahip olmamalarıdır. Bu olumsuzlukların sonucunda ise bisiklet 

kullanımının giderek azalacağı öngörülmektedir (Uz & Karaşahin, 2004).  

Yöntem 

Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmanın araştırma sorusu “Türkiye’yi 

ziyaret eden bisiklet turistleri ülkemizi nasıl değerlendirmektedir?” ola rak 

belirlenmiştir. Bu sorunun yanıtı araştırılırken “Türkiye’yi ziyaret eden bisiklet 

turistlerinin yaşadıkları sorunlar nelerdir?” alt sorusunun da yanıtlanması 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Doküman analizi, yazılı veya görsel malzemenin toplanıp incelenmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu veriler kişisel bloglar, forumlar ve kullanıcı yorumları gibi elektronik 

formatta da olabilir. Burada önemli olan nokta araştırmacının kendi belirlediği bir 

sistemle titiz bir şekilde veriyi değerlendirmesidir (Baş & Akturan, 2008; Karasar, 2014; 

Kıral, 2020). Medya metinlerinin incelenmesinde ve yorumlanmasında kullanılan bu 

teknik literatürde metin analizi veya belgesel tarama gibi isimlerle de 

tanımlanabilmektedir (Arıkan, 2011; Erdoğan, 2012).  

Dokümanlar kaydedilirken araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmayan ham 

metinlerdir. Burada metin kavramı, sadece yazılı ve elektronik belgelerle sınırlı 

olmayıp, resimler ve videolar gibi geniş bir perspektifte ele alınmaktadı r (Labuschagne, 

2003). Bu araştırmada Türkiye’yi ziyaret edip aktif bir şekilde ülkeyi bisikletle turlayan 

bisiklet turistlerinin seyahat bloglarına yazdıkları turistik deneyimler doküman verileri 

olarak incelemeye alınmıştır. Veri seti elde edilirken bisiklet turistlerinin yazmayı en 

çok tercih ettikleri, üye sayısı en fazla olan beş bloğun Türkiye hakkında yazan bisiklet 

turistleri araştırma evrenini oluşturmaktadır. Bu bloglara Google arama motorundan 

“Best Cycling Blogs” anahtar kelimeleri aranarak ulaşılmıştır ve arayüzün ilk sayfasında 

yer alan on listeleme otoritesi dikkate alınmıştır. Bu bloglar listelendikten sonra 

içlerinde Türkiye hakkında yazı yazan turistlerin olup olmadığı dikkate alınmıştır. 

İçeriğinde Türkiye hakkında en fazla veri barındıran  beş blogdan 26 turistin deneyimleri 

incelenmiş ve içerik analizine tabi tutularak kategorize edilmiştir. Bu sitelerin arama 

motorlarına “Turkey”, “Turkiye” ve “Türkiye” anahtar sözcükleri yazılarak tarama 

yapılmış ve Türkiye’deki deneyimlerin anlatıldığı İngilizce metinlere ulaşılmıştır. 

Bloglara 2021 yılının Nisan ve Kasım ayları arasında ulaşılmıştır. Sadece Türkiye 

sözcüğü üzerine yoğunlaşma nedeni araştırma sorusunun bisiklet turistlerinin 
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Türkiye’ye yönelik görüşlerinin saptanması üzerine olmasıdır. Blog yazarlarının sayısı 

belirlenirken sadece Türkiye hakkında yazı kaleme alan yazarlara ulaşılması dikkate 

alınmıştır. Ele alınan 26 blog yazarından 25 tanesinin bloğunda araştırma sorusunun 

yanıtlanmasında gerekli olan betimsel veriler yer almaktadır. Bir yazar ise ülke hakkında 

bir değerlendirme yapmadan sadece ülkeyi tavsiye ettiğini belirtmiştir. Veri seti Google 

arama motorunda listelenen ve Türkiye hakkında içerik oluşturmuş yazarların blog 

yazılarından oluşmaktadır. İncelenen 26 yazar dışında başka yazar tespit edilmemiştir.  

Bu çalışmanın sınırlılıkları şunlardır:  

1. İncelemeye alınan bloglar Google arama motorunda belirtilen parametreler 

(Turkey, Turkiye, Türkiye, Bicycle Blog) sonucunda elde edilen ilk sayfadaki 

bloglardan oluşmaktadır. 

2. Blogların kendi arama motorunda da “Turkey, Turkiye, Türkiye” kelimeleri 

aratılarak sadece Türkiye hakkında içerik olan blog yazıları değerlendirilmiştir.  

3. Sadece fotoğraflardan veya videolardan oluşan blog içerikleri değerlendirmeye 

alınmamıştır. Yazılı dokümanlar incelenmiştir. 

4. Dokümanları oluşturan blog yazarları çoğunlukla takma isim kullandıkları, yaş, 

cinsiyet ve isim belirtmedikleri için demografik özellikleri üzerinden çıkarım 

yapılamamıştır. 

İçerik analizi herhangi bir program kullanılmadan yapılmıştır. İncelenen ilk 

metinlerdeki bisiklet turizmine yönelik betimsel ifadeler bir ifade havuzunda 

toplanmıştır. Bu ilk aşama açık kodlama aşamasıdır. Daha sonra bu ifadeler eksenli 

kodlama aşamasına alınarak anlamlı temalar altında gruplandırılmıştır. Daha  sonra 

seçici kodlama aşamasına geçilmiş ve temalar bir bütün olarak incelenerek ifadelerin 

uygun temalar altında toplanıp toplanmadığı yeniden incelenmiştir. Tema isimleri 

araştırmacılar tarafından ifadelerin anlam yüklerine göre belirlenmiştir  

Bulgular ve Yorumlanması 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’yi ziyaret etmiş olan 25 bisiklet turistinin bloglarda belirtmiş olduğu 

deneyimlerinden elde edilen görüşlerin kategorik olarak gruplanmış hali yer almaktadır. Bu 

bisiklet turistleri katılımcı statüsünde olmayıp yazmış oldukları seyahat blogları doküman 

olarak değerlendirilmiştir. Turistlerin fikir belirttiği unsurlar ülkenin vize olanakları, yolların 

kalitesi, manzaralar, konaklama olanakları, restoranlar ve yiyecek içecek, insanlar, uygun 

zaman, iklim koşulları, donanım ve hayvanlar olmak üzere on tema altında incelenmiştir. Bu 

tema isimleri daha en başta bir bisiklet turistinin gezisini değerlendirirken önem verdiği 

unsurları ortaya koymaktadır. 

Tablo 1. Bisiklet Turistlerinin Dikkat Ettikleri Unsurlar 

 

 

Ülkenin Vize Olanakları 

• Türkiye çoğu ülke vatandaşına ortalama 90 günlük bir vize olanağı sunmakta ve 

bisikletçiler açısından yeterli bir süre olarak görülmektedir. 

• Yeni yerler keşfetmenin heyecanıyla 90 günün çabuk tükenmekte ve ikamet etme 

olanaklarını gözetilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yollar genellikle engebeli olarak görülmekte ve iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu 

belirtilmektedir. 

• Asfalt yollar ısı ve güneşten etkilendiği için orta genişlikte lastikler önerilmektedir. 

• İstanbul’a giden yollar bisiklet turları dünyasında bisikletle yapılabilecek en berbat 

yolculuklardan biri olarak ifade edilmekte ve bir tür meydan okuma olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Yolların Kalitesi 
• Yolların iki bisikletçinin omuz omuza sürüş yapabilmesi için yeterli genişliğe sahip 

olduğu ifade edilmektedir. 

• Yol işaretleri açık ve kesin. Böylelikle bir bisikletçi tırmanış gerektiren bir yolun 

tepe noktasına tam olarak ne zaman ulaşabileceğini net bir şekilde 

hesaplayabilmektedir. 

• Yol boyunca uzman tamirci ve bisiklet dükkanları bulunabilmektedir (Özellikle: 

Ankara, Fethiye, Köyceğiz bu konuda başarılı çekimyerleri olarak gösterilmiştir). 

• Yol boyunca içilebilir tatlı su kaynaklarının olması ve bunların sağlığa zarar 

vermemesi olumlu bir özellik olarak belirtilmiştir.  

• Otomobil şoförlerinin korna çalmaları konusunda olumsuz görüşler 

bildirilmektedir (Dostça olsa da sağır edici olarak ifade edilmekte). 

• Türkiye’de bisiklete binmek zorlu ve yorucu olmakla birlikte, bu zorluğa meydan 

okuyarak turu bitirmek hayat boyu unutulmayacak bir gurur kaynağı olarak 

görülmektedir. 

• Türkiye’ye birden fazla gelmiş bisikletçilere göre Türkiye bir bisikletçinin ilk kez 

tek başına seyahat etmek isteyeceğinde ilk tercih edeceği ülke olmamalıdır. İlk kez 

Türkiye’de sürüş yapacak bisikletçilere grup olarak ya da önceden deneyimli bir 

bisikletçiyle sürüş yapmaları önerilmektedir.   

 

 

Manzaralar 

• Ülkemizde bisiklet turistlerini görsel açıdan en çok etkileyen noktaların başında 

Kapadokya ve Afyon Vadisi gelmektedir. Daha sonra Koçarlı/Aydın, 

Bergama/İzmir, Olimpos/Antalya, Çandır Kanyonu/Antalya, Tortum/Erzurum, 

Isparta çevresindeki göller gelmektedir.   

• Bisiklet turistleri genellikle manzaralara hâkim olan yüksek yerlere kolay ulaşıma 

önem vermektedirler. 

 

 

 

 

 

Konaklama Olanakları 

• Türkiye ucuz oteller ve kamp olanakları konusunda yeterli görülmektedir. Diğer 

yandan bazı kamp alanlarının çok çamurlu ve ulaşım açısından sorunlu olduğu da 

belirtilmiştir. 

• Türk insanının misafirperverliği, çay, yemek ve kendi evlerinde kalmaları için 

bisikletçileri davet etmeleri övülmektedir. 

• Benzin istasyonlarının sıcak ve güler yüzlü personelle bisikletçilere adeta bir 

bisikletçi pansiyonu gibi davranıyor olmaları; tuvalet, güvenlik, duş ve 

uyuyabilecek bir yer, ücretsiz wi-fi sağlamaları büyük artı sağlamakta. 

Bisikletçilere göre Türkiye’deki benzin istasyonları Avrupa’da çok daha pahalı 

olan resmi kamp yerlerinden daha iyiler.  

• Doğal ortamda kamp yapma olanakları (Ancak rahatsız edilmek istemeyen 

bisikletçilerin bunu gizli yapmaları önerilmiştir).  

 

 

 

Restoranlar ve Yiyecek 

İçecek 

• Bisikletçiler için temel yeme içme alanları benzin istasyonu restoranları, şehirdeki 

fast-food restoranları ile lokantalardır.  

• Sığır eti ve alkollü içkiler pahalı olarak görülmektedir. Tavuk eti daha ekonomik 

bir alternatif olarak önerilmektedir. 

• Güzergâh üzerinde Türk çayı içebilme olanaklarının olması pedal çevirme 

sevincini arttıran bir unsur olarak gösterilmekte. 

• Türk mutfağını Fransız mutfağı ile kıyaslayan turistler tereyağlı pide, baharatlı 

kebaplar, köfte ve özellikle de tatlıları övmekteler. 

 

 

 

 

 

İnsanlar 

• Türkiye’de bisiklet sürmenin harika bir deneyim olmasının en iyi sebebi olarak 

insanların olumlu tutumları gösterilmektedir.  

• Yerel halkın bisiklet turistini bir para kaynağı olarak görmemesi ve karşılıksız 

sunulan ilgi büyük takdir görmektedir. 

• Türk insanının zor durumdaki bisikletçilere kalacak yer teklif etmesi, yardım 

önermesi, çay ve yiyecek sunması bir aidiyet hissi yaratmaktadır.    

• İnsanlar davetkar ve ilgili olarak betimlenmektedir. Örneğin bir kamyon şoförü hiç 

yabancı dil bilmemekle birlikte, beden diliyle bisikletçinin güzergahını öğrenip, bu 

güzergâh üzerinde kendi evi varsa bisikletçinin kendi evinde kalması için davette 

bulunabilmektedir.  

• Bazı bisikletçilere göre Türkiye’de A noktasından B noktasına gitmek sürekli sizi 

tanımak ve sohbet etmek isteyen insanlardan dolayı imkânsız.  

Uygun Zaman • Nisan ve Kasım ayları arası bisiklet sürmek için en uygun zaman olarak 

belirtilmektedir. 
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İklim Koşulları • Bisiklet turistleri açısından Türkiye yazı zorlu görülmekte ve birkaç saatlik güneş 

bile susuzluğa sebep olmaktadır. 

 

Donanım 
• Ter emici giysiler. 

• Bol su. 

• Elektrolit. 

Hayvanlar • Vahşi köpekler ve çoban köpeklerinden sakınılması önerilmiştir. 

Tablo 1’de yer alan ifadeler, blog yazarları tarafından dile getirilen, bir bisiklet turistinin 

dikkatini çeken betimsel ifadelerdir. Her ifade bir kez dile getirildiği için frekans sıklığı 

belirtilmemiştir. Tablo 1’ de ifade edildiği üzere Türkiye’nin sunmuş olduğu vize olanakları iki 

alt kategoride değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki 90 günlük vizenin yeterli olduğunu ifade 

ederken öte yandan diğer bisiklet turistleri 90 günün yeterli olmadığını ifade etmektedirler.  

Yolların kalitesi on ayrı alt temada incelenmiştir. Yolların engebeli olması, özellikle İstanbul’a 

giden yolların kötü olması ve müdahale edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Asfalt zeminin ısı 

ve güneşten etkilendiği, bu sebeple bisiklet turistleri birbirlerine orta genişlikte lastikler 

önermekte iken yol genişliğinin iki bisikletçinin omuz omuza sürüş yapabilmesi için yeterli 

genişliğe sahip olduğu söylenmiştir. Bloklarda belirtildiği üzere, bisiklet turistlerinin yol 

boyunca; uzman tamirci bulabildikleri, içilebilecek su kaynaklarının olduğu ve yol işaretlerinin 

açık olarak gösterilmesin in olumlu etkilere sahip olduğu, öte yandan araç şoförlerinin korna 

çalmalarının olumsuz bir izlenim bıraktığı ifade edilmiştir. 

Türkiye’de bisiklet kullanmak hayat boyu unutulmayacak bir deneyim olarak görülmektedir. 

Diğer yandan ülkemizi birden çok ziyaret etmiş deneyimli bisikletçilere göre Türkiye, bisiklet 

turizmine başlamak için ilk tercih edilecek ülke olarak görülmemelidir. Eğer ziyaret edilecekse 

mutlaka tecrübeli biri veya ekip halinde ziyaret edilmesi tavsiye edilmiştir.  

Bisiklet turistlerinin yol boyunca karşılaştıkları manzaralardan en çok Kapadokya, Afyon 

Vadisi, Koçarlı/Aydın, Bergama/İzmir, Olimpos/Antalya, Çandır Kanyonu/Antalya, 

Tortum/Erzurum ve Isparta çevresindeki göllerden etkilendikleri ifade edilmiştir. Bisiklet 

turistleri, manzarayı yüksek alanlardan, panoramik olarak görmek istemektedirler. 

Konaklama açısından yapılan yorumlarda Türkiye’ de ucuz otel ve kamp alanlarının olduğu, 

benzin istasyonlarında personelin sıcak ve güler yüzlü davrandığı, Türk insanının misafirperver 

olduğu ifade edilmiş ve isterlerse bisiklet turistlerinin doğal ortamlarda da kamp yapabilecekleri 

tavsiye edilmiştir. 

Yeme ve içme konusunda temel olarak benzin istasyonu restoranları, fastfood restoranları ve 

lokantaların tercih edildiği tavuk etinin daha ekonomik olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan 

tereyağlı pide, baharatlı kebaplar, köfte ve özellikle tatlıların lezzetli olduğu belirtilmektedir. 

Güzergâh üzerinde Türk çayı içebilmelerinin pedal çevirme sevincini arttırarak motive edici bir 

faktör olduğu söylenebilmektedir.  

Bisiklet turistleri yol güzergâhlarında tanıştıkları insanların olumlu tutumları, ilgili 

davranmaları ve davetkar davranışları olumlu bir imaj oluştururken sürekli sohbet etmek 

isteyen ve fazla soru sorulması olumsuz bir imaj oluşturmaktadır.  

Bisiklet kullanmak için Nisan ve Kasım ayları arasının en uygun zaman aralığı olduğu 

belirtilmiştir. İklim sebebiyle susuzluk gibi problemlerle karşılaşabilecekleri ve bu sebeple 

yanlarına ter emici giysiler, bol su ve elektrolit bulundurmaları tavsiye edilmiştir. Bunların yanı 

sıra onuncu tema olarak vahşi köpek ve çoban köpeklerinden uzak durmaları gerekliliği ifade 

edilmiştir. Fakat bisiklet kullanabilmek için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Bunların 

başında yalnızca bisiklet kullanıcılarının kullanabildiği özel bir yola ihtiyaçları vardır (Sağlık 

vd., 2014). 
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Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde, Bulgular kısmında belirtilen saptamalar tekrar yenilenerek öncü çalışmanın 

Tartışma bölümü yapılandırılmıştır. Bunun üç nedeni vardır. Birincisi bu veriler 

doğrudan doğruya turistin bisiklet kullanımı ve turistik deneyimi ile ilgili değildir. 

İkinci neden ise burada yer alan saptamaların turistin bloğunda yer alan uzun tiyatral 

hikayelerden süzülmüş olmasıdır. Bu açıdan bu saptamalar betimsel bulgudan ziyade 

yansıtılmış veriler olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü bir neden ise yine bazı 

saptamaların algıya yani deneyime dayalı olmamasıdır. Bu açıdan bir tartışma verisi 

olarak burada ele alınmışlardır.  

Bisiklet turistlerinin Türkiye ile ilgili en çok önem verdikleri konuların başında güvenlik 

ve yolların kalitesi gelmektedir. Bisiklet turizminin geliştirilmesi için karar vericiler 

mutlaka Türkiye’deki bisiklet rotalarının güvenliği ve sürüş rahatlığı konusunda ikna 

edici bildirimlerde bulunmaları ve turistik tanıtımlarda bu yönde bilgilendirici içeriğe 

yer vermeleri önerilebilir. Hemen hemen bütün bloglarda, bisiklet turistlerinin önemle 

üzerinde durduğu konulardan birisi de yerel halkın misafirperverliğidir. Neredeyse her 

bir blog yazarının samimi bir yerel halk etkileşimini kaleme aldığı söylenebilir. Yerel 

halkın bisiklet turistlerine ilgi göstermesi, yiyecek içecek önermesi, arkadaşlık etmesi, 

turisti yöredeki diğer arkadaşları ile tanıştırması gibi tutumlar bisiklet turistleri 

tarafından unutulmaz deneyim olarak nitelendirilmektedir. Bir blog yazarı, iletişim 

büyük oranda işaret diliyle gerçekleşmesine rağmen, ilk kez tanıştığı ve kendisine 

kalacak bir yatak ve ertesi gün sabahında krallara layık olarak nitelendirdiği, daha önce 

hiç görmediği yöresel yiyecekler içeren (yerel zeytin, reçel, peynir vb.) bir kahvaltı 

sunan aileyi övgü dolu sözlerle anlatmıştır. 

Bir başka bisiklet turisti, uzun bir rampa tırmanışı sonrasında kendilerini karşılayan bir 

köylünün, on yıldır köyünden geçen yabancıları ağırladığını öğrendiğinde büyük bir 

şaşkınlık yaşadığını ifade etmiş ve kendilerine karşılıksız çorba ve çay ikram eden bu 

kişiye büyük bir minnet duyduğunu belirtmiştir.  

Yol ve güzergâh ile ilgili yapılan yorumlar genellikle olumlu olmakla birlikte, kamyon 

şoförlerine yönelik yoğun bir olumsuz değerlendirme göze çarpmaktadır. Kamyon 

şoförlerinin bisikletçilere çok yakın mesafede sürüş yapmaları, tehlikeli bir şekilde 

aniden sağ şeride aşırı bir yakınlıkta hızlanmaları, sağır edici korna sesleri, kamyon 

şoförlerinin “Ne yapıyorsun?” diye bağırmaları şikâyet edilen konular arasında başı 

çekmektedir. Diğer yandan yorgun bisiklet turistlerinin otostoplarına en çok yanıt 

verenler de kamyon şoförleri olduğu için bu yönde sempatiler de dile getirilmiştir.  

Bisiklet turistleri bloglarda en çok İstanbul’u övmekte ve dünyanın en iyi üç şehri 

arasında göstermektedirler. Turistlere göre İstanbul, herhangi bir Avrupa başkenti kadar 

güvenli olarak nitelendirmektedirler.  

Türk mutfağı bisiklet turistleri açısından olağanüstü olarak nitelendirilmektedir. Bazı 

turistler Türk mutfağı hakkında fikirlerini belirtirlerken “Fransızları sollayan mutfak” 

veya “İtalyan nineleri ağlatacak Türk köftesi” gibi ifadeler kullanmışlardır. Bununla 

birlikte yağlı ve zengin baharatlı bu yemeklerin hassas veya alışık olmayan mideler için 

hoş olmayan rahatsızlıklar verebileceği de belirtilmiştir. Turistler bu nahoş deneyimleri 

gastro-nöbet olarak tanımlamışlardır. 

Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ülkemizi ziyaret eden bisiklet 

turistlerinin olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Olumsuz ifadelerin hem 

az hem de tolere edilebilir unsurlar olarak gösterildiği söylenebilir. Türkiye’nin sahip 
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olduğu ve bisiklet turistleri tarafından dile getirilen bu olumlu yönler, bu alandaki 

pazarlamacılar ve seyahat acentaları tarafından dikkat çekici tanıtım ve pazarlama 

materyalleri olarak değerlendirilebilir.   

Literatürde daha önceden ülkemizi ziyaret eden ve deneyimlerini bisikletçi bloglarında 

yazan bisiklet turistlerinin deneyimleri üzerine yapılan herhangi bir çalışmaya 

rastlanmadığı için bu çalışma keşifsel ve öncül bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 

Bloglar yazarların özgürce deneyimlerini ve düşüncelerini dile getirdikleri, herhangi bir 

yönlendirme olmayan kişisel veri kaynaklarıdır. Bu açıdan elde edilen veriler hem doğal 

hem de öznel bakış açıları içermektedir. Bu sayede bir bisiklet turistinin dünyası onun 

özgün bakış açısı ile incelenebilmektedir.  

Gelecekteki araştırmacılar YouTube gibi video içerik platformlarından yararlanarak 

Türkiye gezilerini video blog haline getirmiş katılımcıların deneyimlerini analiz ederek 

bu alandaki kurama daha nitelikli katkılarda bulunabilirler. Bir diğer kullanışlı nitel veri 

toplama tekniği olan günlük tekniği de gelecekteki araştırmacılara önerilebilir. 

Türkiye’yi gelecekte ziyaret edecek bisiklet turistleri tespit edilerek, onlardan Türkiye 

ziyaretleri boyunca bir araştırma günlüğü tutmaları istenebilir. Böylece bisiklet 

turistlerinin deneyimleri daha sistematik bir şekilde veri haline getirilip incelenebilir.  
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar 

Editör: Doç.Dr. Özlem Güzel 

Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2021 

Sayfa Sayısı: 784 

Anadolu; turistler, gezginler ve kâşifler için gezilip görülmesi gereken destinasyonların başında gelir. 

Mit, efsane, kutlama, gelenek-görenek, örf ve adetler ile kültürü coğrafyaya dahil eden en önemli 

topraklardan biridir. Günümüzde değişen ve çeşitlenen yeni turizm olgusunda farklı deneyimler yaşamak 

isteyenlerin birinci durağıdır. İnanç turizmi, spiritüel turizm ve miras turizminin beşiğidir. Anadolu, 

turizmin ekonomik boyutuna sosyal ve kültürel zenginliği ile katkı sağlayan bir coğrafyadır. 

Turizm, kişilerin birbiri ile etkileşimde olduğu sosyal bir olgudur. Turizm ile birlikte toplum yaşamının 

bir yönü ortaya çıkmakta, bu yönün en temel unsurunu da kültür oluşturmaktadır. Kültür insanlar 
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arasındaki iletişimi oluşturan, arttıran ve devamlılığını sağlayan en önemli araçtır. İnsan ile var olan, 

insanı topluma dönüştüren ve toplumda var eden birikimdir. Özetle kültür, kişilerin bilgi, görgü, 

gelenek, ahlak, davranış kalıpları, inanış ve ritüeller ile oluşturduğu, yarınına miras bıraktığı her şeydir. 

Anadolu topraklarında kültür somut ve somut olmayan miras olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal 

uygulamalar, ritüeller ve şölenler; sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; doğa ve evrenle ilgili 

bilgi ve uygulamalar ve el sanatları gelenekleri somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) kapsamında 

incelenmektedir. Bu kapsamda ele alınan inanışlar ve ritüellerin bir araya getirilmesini amaçlayan 

“Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Kökenleri ve Yansımaları” kitabı kültür 

meraklıları, turist rehberleri ve öğrenciler için oluşturulmuş kaynakların başında gelmektedir.  

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem GÜZEL’in editörlüğünde 

hazırlanan ve Nobel Akademi Yayıncılık tarafından basılan kitapta Türkiye’de 21 farklı üniversiteden 33 

akademisyen 31 bölüm yer almıştır. “Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe 

Kökenleri ve Yansımaları” kitabında teorik çerçeve ve çeşitli uygulamalar tüm yönleriyle ele alınmıştır. 

Anadolu’da doğan bu topraklardan dünyaya yayılan ve evrensel nitelik kazanan çeşitli pratikler de 

kitaba dahil edilmiştir.  

Göz, bazen bir bakış ve genellikle de kıskançlık ile ilişkilendirilen “Nazar Kültürü”, yolunda gitmeyen 

şeyler için sorumlu tutulan olay, olgu ve nesneler ile özdeşleşen “Uğursuzluk İnançları”, kehanetin 

emsali “Fallar”, “Büyüler”, motiflerin ve tabirlerin sentezlendiği “Rüyalar”, ölüm ile yaşam arasında 

kalan “Demonik Varlıklar”, ellerin semaya uzandığı “Dualar”, din-dil-ırk gözetmeksizin sunulan 

“Adaklar” kesilen “Kurbanlar”, dünyanın dört bir tarafında izleri bulunan “Şaman Kültürü”, “Yeni Yıl 

Kutlamaları”, gelinin ata binip ya nasip dediği “Evlilik ve Düğünler”, sadece bir kere deneyimlenebilen 

“Doğum ve Ölümler”, geleneksel “Türbe Ziyaretleri”, dedelerin-ninelerin tecrübelerinden doğan “Halk 

Hekimliği”, “Bitki-Hayvan-Sayı” ile ilgili inanışlar, bereketin sofraya yansıyan örneği “Aşure 

Geleneği”, “Vegan-Vejeteryan Ritüeller” kitaba dahil edilen konuların bir kısmıdır. Anadolu’da 

asırlardır süre gelen, zamana karşı direnen, kasaba-kent fark etmeden, yediden yetmişe her hanede var 

olan tüm bu inanışlar ve uygulamalar kitapta birçok yönden ele alınarak açıklanmıştır. Bilimsel olarak 

hazırlanan eser her kesimden kişiye hitap edecek, okuyanın muhakkak kendinden ve çevresinden bir 

şeyler bulabileceği niteliktedir. Nihayetinde “Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller” eseri bu 

topraklarda yaşamış, yaşayan ve yaşatılmaya çalışılan tüm birikimlere bir kitap ile ulaşmayı mümkün 

kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kişiler toplumu toplumlar ise kültürü oluşturmaktadır. Ekseriyetle bir 

toplumun varlığı geleneklerine-göreneklerine ve inançlar sistemine bağlıdır. Ludwig TIECK’in de 

söylediği gibi “kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır”.  

“Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Kökenleri ve Yansımaları” adlı eser ile 

turist rehberliği, halk bilimi ve kültürel miras alanlarına katkı sağlayan Dr. Özlem GÜZEL ve emeği 

geçen bölüm yazarlarına şükranlarımı sunarım. 

 

Arş. Gör. Zekiye Nur AKYÜREKLİ  

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar 1 

Editörler: Doç.Dr. Özcan Zorlu & Doç.Dr. Hande Akyurt Kurnaz 

Yayın Evi: Detay Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2021 

Sayfa Sayısı: 432 

“Medeniyetler Beşiği” olarak adlandırılan Anadolu coğrafyası, bu bölgenin yerli halklarından başlayarak 

çok sayıda farklı kültürün yaşam alanı olmuştur. Buna bağlı olarak Anadolu’nun her bir köşesinde farklı 

kültürlerin izlerini taşıyan yerleşimler ortaya çıkmıştır. Günümüzde antik kentler olarak ifade ettiğimiz bu 

yerleşimlerde turist gruplarına rehberlik yapmak ise hem meslek tutkusunu hem de geniş bir bilgi 

birikimini zorunlu kılmaktadır. Nitekim Anadolu’da turist rehberliği yapabilmek neredeyse her bilim 

dalından belirli bilgi birikimine sahip olmayı gerektirmektedir. Tüm bu bilgi birikimini tek bir kaynak ile 

aktarabilmek imkânsız olmakla birlikte, inanç, sanat, ikonografi gibi belirli alanlara odaklanmış eserler ile 

ihtiyaç duyulan bilgilerin sektöre ve rehber adaylarına ulaştırılması mümkün olmaktadır.  

Mimari yapılar hakkında özelliklerin ve örneklerin yer aldığı bu eserde Agora, Akropol, Anıtlar ve 

Yazıtlar, Balneum (Hamam), Asklepieion, Bazilika, Bouleuterion ve Odeion, Ev Tipleri, Gymnasion ve 
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Palaestra, Heroon, Kilise, Kutsal Yollar, Kütüphane, Latrina, Macellum, Mezarlar ve Mezarlıklar, Mil 

Taşları ve Özellikli Caddeler, Nymphaion/Nymphaeum, Propylon, Prytaneion, Sarnıç, Stadion, Stoa, 

Sunak/Altar, Taklar/Özel Kaplar, Tapınaklar, Tiyatro ve Tümülüs hakkında bilgiler verilmiştir. Her bir 

mimari yapı hakkında öncelikli olarak içeriği, tarihsel süreci ve mimari yapısıdan bahsedilmiştir. Bu 

bilgilerin ardından Türkiye’den örnekler verilerek bölümler sonlandırılmıştır. Bölümler içerisinde yer 

alan tutarlılık sayesinde okuması rahat ve anlaşılır olmuştur. Turist rehberleri ve turist rehberi adaylarının 

kütüphanelerinde bulunması gereken bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Verilen bilgiler ve kaynaklar 

doğrultusunda bilimsel kitap olmakla birlikte ders kitabı olarak da kullanılabilecek bir eserdir. Alanında 

uzman rehber akademisyenlerin ve arkeologların katkıları ile hazırlanan Turist Rehberliğine Yönelik 

Mimari Yapılar 1 kitabı meraklılarına eşsiz bilgiler sunmaktadır.  

 

Arş. Gör. Melisa ATEŞ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi 
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Nitel Araştırma Yöntemleri  

Editörler: Hakan Atay, Tuğrul Ayyıldız 

Yayın Evi: Detay Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2022 

Sayfa Sayısı:198  

Nitel araştırma yöntemlerine başvurularak gerçekleştirilen çalışmalarla son yıllarda daha sık 

karşılaşılmaya başlanmıştır. Neden sonuç ilişkisi kurarak çıkarımlarda bulunmada nitel 

araştırma yöntemlerinin kayda değer bir önemi vardır. Doç. Dr. Hakan Atay ve Doç. Dr. Tuğrul 

Ayyıldız’ın editörlüğünde, ağırlıkla yükseklisans ve doktora öğrencileri tarafından kaleme 

alınan bu kitapta, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılarak nitel araştırma yöntemi örneklerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. “Katılımlı gözlem”, “fenomenolojik araştırma”, “anlatı tekniği”, 
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“durum çalışması”, “etnografik araştırma”, “gömülü teori”, “nitel araştırma günlüğü tekniği”, 

“hermeneutik”, “kritik olaylar tekniği”, “semiyotik tekniği”, “senaryo analizi” ve “söylem 

analizi” olmak üzere toplam on iki bölümden oluşan eser, nitel araştırma yöntemine ilgi duyan 

araştırmacılar için bir başucu kaynağı olma niteliği taşımaktadır. 

Turizm alanında ve diğer alanlarda gerçekleşen nitel çalışmalardan örnekler sunulması, kitabı 

öne çıkaran özelliklerden biridir. Nitel çalışmalarda, araştırmacının araştırmak istediği konu ve 

bağlam hakkında bilgi sahibi olması, araştırma sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, 

yöntemlerin ne olduğu ve hangi durumlarda başvurulacağına, bu yöntemlerin avantajlarına ve 

dezavantajlarına, araştırma süreçlerine bu kitapta yer verilmektedir. Ayrıca nitel araştırma 

gerçekleştirecek öğrenciler, ne tür yaklaşımları kullanabileceği konusunda kararsız kalıp, doğru 

olan yöntemi seçmekte zorlanabilmektedirler. Doğru seçim yapılmadığı takdirde araştırma 

uzayacak, bu da ciddi bir zaman kaybını beraberinde getirecektir. Bu kitapta akıcı ve yalın bir 

dil kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinin süreçlerinin belirlenmesi, veri toplama aşamaları, 

analiz edilmesi ve raporlanması detaylı bir şekilde örneklerle aktarılmaktadır. Örneklerle 

yapılan anlatımlar, soyut kavramları daha belirgin ve anlaşılır kılmaya yarayarak, daha kalıcı 

bir öğrenme ortamı oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra, kitapta yer alan şekiller, okuyucu için 

kavraması güç olan uzun açıklamaları daha basite indirgeyerek konuyu, daha anlaşılır ve keyifli 

bir hale getirmektedir. Bu bağlamda, nitel araştırma yöntemlerini kullanacak olan 

araştırmacılara ve meraklı olan okuyuculara yol göstereceği düşünülmektedir.  

 

 

Gülşah KESKİN 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Yükseklisans Öğrencisi 
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V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Üzerine Notlar 

30 Eylül-2 Ekim 2022, Denizli 

 

Mehmet Yavuz ÇETİNKAYA 

Dr. Pamukkale Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü,  

mehmetyavuzcetinkaya@hotmail.com 

 

V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi (UTRK) Pamukkale Üniversitesi, Turizm Fakültesi ev 

sahipliğinde 30 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında Kınıklı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

30 Eylül Cuma günü saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde başlayan kongre 

kapsamında Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, PAÜ Turizm Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından kongre 

açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir. Konuşmacılar sırayla: Turhan Veli Akyol, Denizli turizmi 

hakkında kapsayıcı ve açıklayıcı bilgi vererek turist rehberlerinin Denizli turizmi ölçeğinde önemli 

rol oynadıklarının altını çizmiştir. Prof. Dr. Serkan Bertan, turizm fakültesi bünyesinde 

gerçekleştirilen akademik faaliyetler ve bilimsel organizasyonlar hakkında bilgi vererek turizm 

fakültesinin kısa bir tanıtımını yapmıştır. Son olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 

turizm fakültesi tarafından gerçekleştirilen akademik faaliyetlerden ve bilimsel 

organizasyonlardan oldukça memnun olduğunu ifade ederek turist rehberliği mesleğinin insanların 

hayatında bir iz bırakmak anlamına geldiğini belirtmiştir. Yabancı dil öğrenmenin ve bunu aktif 

olarak günlük hayatta kullanmanın öneminden bahseden Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, geleceğin 

potansiyel rehberleri olan turizm rehberliği bölümü öğrencilerine hem akademik hem de mesleki 

anlamda bazı nasihatlerde bulunmuştur. Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi, 

kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını bitirmiştir. 

Açılış konuşmalarının sonrasında ilk olarak Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı, A. Hakan 

Eğinlioğlu ‘’Turist Rehberliğinin Dünü, Bugünü ve Varolan Sorunlar’’ başlıklı konuşmayı 

gerçekleştirmiştir. Daha sonra Hizmet İhracatçıları Birliği Muhasip Üyesi Mehmet Erdoğan 

‘’Havacılık: Türk Turizminin Dünyaya Açılan Penceresi’’ başlıklı konuşmayı gerçekleştirmiştir. 

Son olarak Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Adıgüzel 

‘’Turizm Rehberliğinde İç Pazar’’ başlıklı konuşmayı yapmıştır. Bu bağlamda her üç konuşmacı 

öncelikle ayrı ayrı konuşmalarını bireysel olarak gerçekleştirmiş; daha sonra konuşmacılar 

sahneye davet edilerek toplam 30 dakika süren soru-cevap kısmına geçilmiştir. Konuşmacılar, 

kongre katılımcılarının ve öğrencilerin sorularını yanıtlamışlardır. Kongre kapsamında bir araya 

gelen turizm sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 

akademisyenler ve öğrenciler, turist rehberleri ve turist rehberliği mesleğine yönelik 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

https://orcid.org/0000-0002-4561-1310
mailto:mehmetyavuzcetinkaya@hotmail.com
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Davetli kişilerin konuşmalarını bitirmesini takiben Denizli’nin önemli rekreasyon alanlarından ve 

tematik parklarından biri olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na öğle yemeği 

için hareket edilmiştir. Öğle yemeğinin ardından eş zamanlı iki oturumda “Turist Rehberliği 

Mesleği’nde Güncel Sorunlar ve Çalışmalar”, “Turist Rehberlerinin Mesleki Rolleri”, 

“Gastronomi Turizmi ve Rehberliği”, “Sağlık Turizmi”, “Termal Turizm ve Kaplıcalar” ve “Diğer 

Temalar” olmak üzere 6 farklı temada sözlü olarak toplam 21 bildiri sunulmuştur. Kongre 

oturumlarında oturum başkanlıkları: Prof. Dr. Naci Polat, Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, Prof. Dr. 

Özlem Köroğlu, Doç. Dr. Kamil Yağcı tarafından yürütülmüştür. Oturumlara katılım düzeyinin 

oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Oturumların ve bildiri sunumlarının sona ermesinin ardından 

Turizm Fakültesi Binası önünde, kapanış oturumuna katılan akademisyen ve öğrencilerle birlikte 

toplu fotoğraf çekimi yapılmıştır. Akabinde Gala Yemeği için 1400 m rakımlı Bağbaşı Zeytin 

Yaylası’nda bulunan restorana hareket edilmiştir. Gala Yemeği sonrası kongrenin ilk günü 

sonlandırılmıştır.  

1 Ekim Cumartesi günü kongrenin sosyal programı gerçekleştirilmiştir. Turizm Fakültesi, Turizm 

Rehberliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehmet Yavuz Çetinkaya rehberliğinde UNESCO 

Kültür Miras Listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale Travertenleri, UNESCO 

Geçici Kültür Miras Listesinde yer alan Laodikeia Antik Kenti ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tur 

programı kapsamında Akköy’de bulunan Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli ziyaret edilmiş; burada öğle yemeği alındıktan sonra Karahayıt 

Bölgesi’ndeki termal turizm kaynakları hakkında bilgi edinilerek tur programı sonlandırılmıştır. 

Kongre kapsamında sunulan sözlü bildiriler “V. Turizm Rehberliği Kongresi Özet Bildiri Kitabı” 

olarak dijital ortamda yayınlanmış ve katılımcılarla paylaşılmıştır. 

 

 


