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Giriş

Amaç:
Boş kalan kültürel miras alanları,
iptal edilen kültürel etkinlikler, kapatılan
kültür kurumları, askıya alınan geniş katılımlı kültürel uygulamalar, kültürel alanların yağmalanması, doğal alanlarda kaçak
avlanma riskinin artması, geçimini sağlayamayan sanatçılar ve büyük ölçüde etkilenen kültür turizmi sektörü...

Araştırma, ülkemizde COVID-19
pandemisi süresince gelişen ekonomik,
sosyal, mekânsal değişimlerin
kültürel ve doğal mirasın korunması
üzerine etkilerini ortaya koymayı
hedeflemektedir.
COVID-19 salgınıyla bağlantılı olarak
yaşanan sağlık krizi, küresel kültürel
ekosistem üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Pek çok ülke tarafından alınan sosyal
mesafe ve karantina önlemleri kültüre
erişimi büyük ölçüde kısıtlamış ve bu
durum bir bütün olarak kültür sektörünün büyük ölçüde zarar görmesine neden
olmuştur. Miras alanlarının, müzelerin,
tiyatroların, sinemaların ve diğer kültür
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kurumlarının kapatılması, sanatçılar ve
yaratıcı endüstriler için finansman sağlanmasını engellemiş ve kültür profesyonellerinin, somut ve somut olmayan kültürel mirasın, geçimleri turizme bağlı olan
yerel toplulukların korunmasını tehlikeye
atmıştır. Kültür kurumları beklenen gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş ve
kısıtlamalar nedeniyle kapatılan müzelerin bir kısmı tekrar açılamama riskiyle
karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte, sosyal
güvenlik ağlarına erişimi genellikle bulunmayan sanatçılar ve kültür profesyonelleri geçimlerini sağlayabilmek için ciddi
bir mücadele vermek zorunda kalmıştır. Dünya kültür mirası alanlarının yaklaşık %90'ı pandemi sırasında kapatılmış,
somut olmayan kültürel miras uygulamalarında duraklamalar ile turizm ve hareketlilikte büyük bir düşüşle birlikte, geçimleri bu faaliyetlere bağlı olan topluluklar
için yıkıcı ekonomik sonuçlar meydana
gelmiştir.
TKB'nin,
“Pandemi
Döneminde
Koruma” araştırması, ülkemizde COVID19 pandemisi süresince gelişen ekonomik, sosyal, mekânsal değişimlerin, kültürel ve doğal mirasın korunması üzerine
etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Hayatımızın birçok alanının değişime

uğradığı pandemi süreci bir kriz dönemini beraberinde getirdi. Dünya tarihi
boyunca paradigma değişimlerinin kültürel ve sosyal arka planının oluşması yıllar
alsa da, kriz dönemlerinin getirdiği zorlamalar ani ve hızlı düşünsel kırılmalara yol
açmıştır. Dünya savaşları, OECD petrol
krizi gibi dünya ekonomisini sarsan krizler
geçtiğimiz yüzyıl içinde bugünkü dünyaya
bakış açımızı şekillendiren kırılma eşiklerini oluşturdu. Bu kırılmalarla görünür
hale gelen düşünsel yaklaşımların hiçbiri
bulundukları dönem için yeni sayılmamakla birlikte, krizle birlikte yaşam pratiğinin parçası haline gelebilmişti.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk
küresel krizi olan COVID-19 pandemisini de aynı bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Pandemi ile birlikte -yeniden- tartışmaya başladığımız sorunlar ve çözümler
pandemi öncesinde de karşımızdayken, 2
yıl gibi kısa bir sürede çalışma şeklimizden
kamusal alan etkileşimine, erk-toplum ilişkisinden doğal kaynakların korunmasına
kadar geniş bir alanda, dünyanın her tarafında yaşamların radikal biçimde değiştiğine tanık oluyoruz.
"Pandemi Döneminde Koruma"
araştırması ile bu değişimlerin kültür ve
koruma politikalarına etkisini, Türkiye ve
dünyadan karşılaştırmalı örneklerle ele
almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda
sahada bulunan aktörlerle birlikte,
koruma ve korumaya bağlı faaliyetlerin
pandemi süresince değişiminin bir çerçevesi çizilirken, aynı zamanda geleceğe
yönelik resmin ana hatlarının çıkarılması;

pandeminin yarattığı düşünsel kırılmanın koruma alanını hangi açılardan değiştireceğine dair öngörülerde bulunulması
hedeflenmektedir.
Raporda ele alınacak başlıklar ve tartışılan dinamiklerin hiçbirinin tek başına
son 2 yılda ortaya çıkmış “yeni” durumlar
olmadığı görülmekte. Öte yandan yukarıda da belirtildiği gibi pandemi dönemi
koruma alanında yıllardır tartışılan pek
çok sorunun, yaşamın içinde bir gerçeklik
olarak gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.
Araştırma bu durum ve sorunları karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi de kapsamına almaktadır.

Kapsam:
Pandemi döneminde koruma araştırması, TKB kapsamında yürütülen temel
faaliyet alanlarında pandeminin etkisini
tartışmayı hedeflemektedir. Bu bakımdan
araştırmanın çerçevesi TKB yönelimleri
ve TKB bünyesindeki koruma yaklaşımları ekseninde oluşturulmuştur. TKB’nin
koruma faaliyetlerinin desteklenmesi
amaçlandığından; araştırma konularının
yerel yönetimlerin bakış açısından ele alınması, yerel yönetim uygulama ve politikalarını destekleyecek tartışmaların ortaya
konulması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda araştırma 4 temel
başlığa bağlı 4 bölüm altında yürütülmüştür: Kültürel mirasın korunması, müzeler,
turizm ve kırsal miras.
Kültürel miras kuşkusuz TKB vizyo-
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nunun ana eksenini oluşturmaktadır. Bu
başlık altında kültürel miras korumasına, uygulamaya dönük koruma faaliyetleri çerçevesinde bakılacak; kentsel
koruma uygulamaları ve bu uygulamalarla
bağlantılı kent politikalarının değişimi ele
alınacaktır. Aynı kapsamda somut olmayan kültür mirasının korunması ve kültür
odaklı dönüşüm yaklaşımlarının değişimi
de değerlendirilecektir. Bu bölüm korumaya yönelik genel çerçeveyi çizmektedir.

Araştırmanın çerçevesi TKB
yönelimleri ve TKB bünyesindeki
koruma yaklaşımları ekseninde
oluşturulmuştur.
Müzeler TKB’nin koruma çalışmaları içinde özel bir başlık oluşturmaktadır. “Her kente bir kent müzesi” sloganıyla
yıllar içinde ülkemizde müzecilik alanına
değerli katkılar yapan TKB’ye bağlı yerel
yönetimler açısından, müzeler koruma
çalışmalarını tamamlayan bir işlevlendirme yönelimi olmaya devam etmektedir. Bu bölümde yerel yönetimlerin inisiyatifinde kurulan müzelerin pandemi ve
sonrasındaki durumu ele alınacaktır.
Turizm, ülkemizde koruma çalışmalarıyla birlikte okunması gereken bir başlıktır. TKB bünyesindeki yerel yönetimlerin
koruma çalışmaları, büyük oranda turizmi
desteklemeyi amaçlayan projelere dayanmaktadır. Turizm korumanın ön koşulu
olmamakla (hatta bazen koruma çalışma-
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larını olumsuz etkilemekle) birlikte, uygulama ölçeğinde turizm-koruma ilişkisini
yok sayarak sürdürülebilir politikaların
oluşturulması imkânsızdır. Bu bölümde
turizmin pandemi dönemindeki durumuna daha geniş bir perspektiften bakılması ve kültür turizminin sorunlarının bu
perspektif içinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Son olarak TKB’nin bir diğer önemli
başlığı olan kırsal mirasın korunması ele
alınmıştır. “Köyler Yaşamalıdır” sloganı
ile TKB’nin kırsalda mekânsal ve sosyal
kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları önemli bir faaliyet alanıdır. Özellikle
son 2 yıldır yine TKB bünyesinde devam
eden kırsala yönelik saha araştırmalarının,
bu bölümde pandemi dönemindeki durumunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem:
Pandemi döneminde koruma araştırması, dünyada küresel ölçekte yaşanan bir
krizin, Türkiye’de yerelde, yerel aktörlerce
nasıl deneyimlendiği sorusunu sormaktadır. Bu bakımdan araştırmada dünyadaki
uygulamalar ve yerele yansımaları birarada değerlendirilmiştir. Her bölüm 4 alt
başlıktan oluşmaktadır.
İlk alt başlıklarda, dünyadaki durum
değerlendirilmekte; krizin ilgili yansımasının genel bir çerçevesi çizilmektedir.
Bu bölümlerde literatür taramalarından
yararlanılmıştır. Araştırmanın içeriğine
yönelik seçilen kaynaklar, uygulamaya

yönelik raporlar ve analizlerden oluşmaktadır.
İkinci adımda Türkiye’deki durumun
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda
farklı başlıkların yerele yansıması, yerelde
sahadan aktörlerle birlikte değerlendirilmiştir. Kültür mirasının korunmasına
yönelik değişim, TKB bünyesinde gerçekleştirilen kültürel miras koruma projelerinin analizine dayanmaktadır. Bu kapsamda
TKB içinde toplanan proje havuzu, yerel
kanaat önderleri ve yerel yöneticilerle
yapılan görüşmeler ve ÇEKÜL uzmanlar
ekibinin değerlendirmelerine dayanarak
bir proje okuması gerçekleştirilmiştir.
Müzelere yönelik değerlendirme
niceliksel bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu bölümde TKB’ye bağlı belediyelerin bünyesindeki müzelerle bir anket
çalışması yapılmıştır. Bölümde bu anket
çalışmasının sonuçları üzerinden bir
okuma gerçekleştirilmiştir.
Turizim başlığı altında, turizmin genel
durumu farklı kurumlarca gerçekleştirilmiş niceliksel araştırmaların sentezlenmesi ile ele alınırken, kültür turizmine
yönelik konular kanaat önderleri, sektör
temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanan niteliksel araştırma yoluyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Muğla bölgesinden
turizm acentaları, işletmeciler, girişimciler, sahada yaşayanlar ve sahayı çalışan
akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Kırsal mirasın durumuna yönelik
araştırma, 2019 yılında yine TKB bünyesinde gerçekleştirilen "Kırsal Mirasın
İzinde" araştırmasında ele alınan başlıkların ve çalışılan sahaların pandemi
sonrasında değişimini izleyen bir niteliksel çalışma olarak kurgulanmıştır. Bu
kapsamda ilk araştırmada ortaya konulan
3 temel sorunsalın pandemi sonrasında,
aynı vaka alanlarında ne şekilde değiştiği, saha çalışmalarıyla ortaya konulmuştur. Bu bölümde Edremit Körfezi, Bursa ili,
Kemaliye ilçesi kırsalında saha çalışmaları
yapılmıştır.
Her bölümdeki üçüncü alt başlık,
Türkiye’de de yaşanan sorunların dünyada
hangi iyi uygulama örnekleri ile aşıldığının
bir panaromasını çizmeyi amaçlamakta.
Önceki bölümlerde altı çizilmiş sorunlara
cevaben dünyada son 2 yıldır gerçekleştirilmiş iyi uygulamaların bir seçkisi yapılmıştır. Bu alt bölümler literatür taraması
olarak ele alınmıştır.
Son olarak her bölümün sonunda,
geleceğe dönük eylem önerilerinin
sentezi yapılmıştır. Bu eylem önerileri literatür taramaları, saha çalışması çıktıları ve
görüşülen kanaat önderlerinin aktarımlarının bir sentezini ortaya koymayı hedeflemektedir.
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1. Bölüm:

Pandemide Kültür Mirasının
Korunması
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1.1 - Dünyada Durum

1-(“World Heritage in
the face of COVID-19 ”,
UNESCO, Mayıs
2021, https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/
pf0000377667?posInSet=1&queryId=ed798e3b
-3cdd-4b08-ae00-959073f
da1f4)
2- (https://wttc.org/
News-Article/More-than197m-Travel-Tourism-jobswill-be-lost-due-to-prolonged-travel-restrictions)
3- (“The Impact of COVID-19 on heritage: an
Overview of Responses by
ICOMOS National Committees (2020) and Paths
Forward”, ICOMOS, Aralık
2020, http://openarchive.
icomos.org/id/eprint/2415/)
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COVID-19'un miras üzerinde çok
çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Hareketin kısıtlanması ve mesafe uygulamasının turizme etkisi; kapanma ve iptallerin
toplumsal ve ekonomik sonuçları; uzun
vadede miras finansmanı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek ve acil durum
fonları ile hibelerinin kullanılmasına yol
açabilecek bir senaryoda bütçenin halk
sağlığına yönelik önceliklendirilmesi.
Sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları, Dünya Miras alanlarının yanı
sıra, bu tür alanlara topluluklarının kültürel yaşamının bir parçası olarak bakan ve
genellikle geçimlerini bu yerlerden sağlayan toplulukları da derinden etkilemiştir.
Dünya Miras alanlarıyla bağlantılı pek çok
somut olmayan kültürel miras uygulaması,
dünyanın dört bir yanındaki toplulukların
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamları
için önemli sonuçlar doğuracak şekilde
durdurulmuştur. Doğal miras da, rapor
edilen yasadışı ağaç kesme, madencilik,
kaçak avlanma ve vandalizm vakalarından,
izlemenin ve kontrollü ziyaretlerin azalması nedeniyle etkilenmiştir.
Pandeminin sık bildirilen bir diğer
etkisi de dünya genelinde miras alanlarının kapanması ve bütçe kesintileri nedeniyle restorasyonlarda yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler olmuştur. UNESCO’nun
Mayıs 2021’de yayımladığı, kültürel miras
alanlarının kapatılmasının yerel topluluklar üzerindeki etkisine ışık tutan ve
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pandeminin getirdiği temel zorlukları
vurgulayan “COVID-19 Karşısında Dünya
Mirası” raporu, krizin zirvesinde ülkelerin
%90'ının Dünya Mirası Alanlarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldığını belirtmektedir. Şubat 2021'de hâlâ
alanların ortalama %71 oranında kapalı
olduğu bildirilmiştir. Raporla ilişkili olarak
2020'de yapılan anket kapsamında, kültürel miras alanlarında, ziyaretlerde %66 ve
gelirlerde %52 düşüş bildirilmiştir. Ayrıca
kültürel miras alanlarının %13'ü, COVID19 nedeniyle daimi personelin ortalama
%40'ının ve geçici personelin %53'ünün
işten çıkarıldığını belirtmiştir¹.
Orta vadede, birçok destinasyona yönelik beklenen düşük uluslararası ve iç turizm seviyelerinin ve özellikle
yerel düzeyde Dünya Mirası varlıkları
için kamusal ve özel fonlarda potansiyel
azalmaların, bu olumsuz eğilimi daha da
büyütmesi söz konusudur. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), 10 Haziran 2020'de yayımladığı raporunda, Avrupa'da 14,2 milyon ile 29,5 milyon arasında
çoğu kültürel mirasla bağlantılı olan
turizm işinin, COVID-19 salgını nedeniyle
tehlikede olduğunu tahmin etmektedir².
Somut olmayan miras da bu süreçten ciddi şekilde etkilenmiş, somut olmayan kültürel miras ögelerinin toplulukların kendini ifade etmede ve yeniden
yaratmada, onlara ait değerleri ve kimliği
aktarmadaki önemli rolünü ortaya çıkar-

mıştır. En sık gözlemlenen etki, dünya
çapında festivallerin iptal edilmesidir.
Bunu toplulukların günlük yaşam aktivitelerinin, sosyal pratiklerinin ve ritüellerinin kesintiye uğramasının duygusal etkileri izlemiştir. Bazı topluluklar artık somut
olmayan kültürel miraslarını ifade etmek
için gerekli kültürel ve doğal alanlara ve
hafıza mekânlarına erişemezken, bazılarının onlar için büyük değer taşıyan somut
olmayan kültürel miraslarını pek çok
şekilde paylaşmak ve bunlardan yararlanmak için biraraya gelmeleri kısıtlanmıştır.
Bu durum, yalnızca birçok kişinin
sosyal ve kültürel yaşamında aksamalara
neden olmakla kalmamış, aynı zamanda
birçok somut olmayan kültürel miras
sahibi ve uygulayıcısı için gelir kaybına
da yol açmıştır. Büyük ölçüde kayıt dışı
sektörde faaliyet gösteren gösteri sanatları ve geleneksel el sanatları alanında
çalışanlar özellikle bu süreçten ağır etkilenmiştir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki zanaatkârlar da, sipariş tedarikinde
ve hammaddelere erişimde zorluklarla
karşılaştıkları için geçim kaynaklarında
kayıplar yaşamıştır.
ICOMOS’un Aralık 2020’de yayımladığı COVID-19’un Miras Üzerindeki
Etkisi raporu kapsamında, ankete katılanların %99'u, somut olmayan miras
üzerinde çoğunlukla olumsuz olarak algılanan (%81) sosyo-ekonomik bir etki olduğunu kabul etmiştir. Bildirilen olumlu etki,
bilginin dijitalleştirilmesi ve iletilmesi için
teknolojik ve bilimsel fırsatların yanı sıra
toparlanma için potansiyel bir itici güç

olan yerel mirasa artan ilgiyle ilişkilendirilmiştir³.
Turizmdeki düşüş, tüm olumsuzluklarının yanı sıra, bazı turistik yerler üzerinde
de olumlu etki yaparak daha iyi koruma
uygulamalarına ve daha az malzeme aşınmasına ve yıpranmasına olanak sağlamıştır. Özellikle UNESCO Dünya Mirası
Listesine girmiş kültürel miras alanlarının yoğun ve yer yer kontrolsüz ziyarete
maruz kalarak zarar görmesi, pek çok
kez çeşitli tartışmalara neden olmuştu.
Öte yandan pandemi sürecindeki geçici
"insansız"lık evresi ile bu alanlardaki hasarın onarımı ve restorasyonu için fırsat
bulunduğu; alanların pandemi koşul-

Dünya genelinde miras alanlarının
kapanması ve bütçe kesintileri
nedeniyle restorasyonlarda yaşanan
aksaklıklar ve gecikmeler oluştu.
ları altındaki ziyaret kodlarının yeniden
ele alındığı; kontrollü ziyaret için planların hazırlandığı düşünülebilir. Ayrıca
pandemi, mirasın korunması ve yaygınlaştırılması çabalarında dijital teknolojilerle
daha fazla ilgilenme ve ilerleme ihtiyacını her zamankinden daha net bir şekilde
ortaya koyarak bu değişimin yakın olması
gerektiğini göstermiştir.
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Pandemi Döneminde Kentler
Ve Yaratıcı Sektörler:
Pandeminin getirmiş olduğu karantina ve sosyal mesafe önlemleri dolayısıyla, kültüre erişim ve kültürel katılım çevrimiçi olarak veya diğer yenilikçi
yollarla sağlanmış, kentler karantina altındaki yaşamı kolaylaştırmayı ve zenginleştirmeyi amaçlayan kültürel etkinliklere
yeni erişim biçimleri tasarlamıştır.

Pandemi kentlerde kültür endüstrileri
ve yaratıcı sektörleri, yeni çalışma
modellerini keşfetmeye itmiştir.
Bugün internet, bir kültürel etkileşim
arayüzü olarak eskisinden çok daha
güçlü durumdadır.
Buenos Aires'te (Arjantin) “Cultura
en Casa” (Evde Kültür) platformu, nüfusun geniş bir kesimine ulaşmayı ve
kültüre erişimi daha kapsayıcı hale getirmeyi hedefleyerek tüm kültürel sunumları çevrimiçi ortama taşımıştır. Bergamo
(İtalya), Beyrut (Lübnan) ve Gabrovo’da
(Bulgaristan) olduğu gibi tüm dünyada
sanal müzeler açılmıştır. Bogota'da
(Kolombiya) ve Seattle'da (Amerika Birleşik Devletleri) olduğu gibi, kütüphaneler
de çevrimiçi hale gelmiştir. Müzik sektöründe, Bologna (İtalya), Kazan (Rusya
Federasyonu), Mexico City (Meksika)
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online konserler düzenleyen veya online
müzik platformları oluşturan sayısız kentten bazılarıdır. Kaunas'ta (Litvanya),
genellikle tecrit edilmiş olarak yaşayan
kent sakinleri arasındaki sosyal bağları
güçlendirmek amacıyla apartmanların
avlularında müzik, tiyatro, sirk ve dans gibi
performanslar düzenlenmiştir. Roma'da
(İtalya), kenti canlandırmak ve sosyal
bağlantıları güçlendirmek için #Cinemadacasa (Evden Film) girişimi ile klasik filmlerden görüntüler kentin dört bir yanındaki binalara yansıtılmıştır.
İnternet, gençleri kültürle buluşturmak için özellikle uygun bir alan olduğunu
kanıtlamıştır. Okullar ve üniversiteler
kapalıyken, kentler, gençlerin kendilerini
ifade etmeleri ve sosyal olarak meşgul
olmaları için sanal alanlar yaratarak
kültürel ve yaratıcı sektörlere yönelmiştir. Hamamatsu'da (Japonya) #MusicAtHome girişimi genç müzisyenler için sanal
bir sahne sunmuş ve onları kentin sakinleriyle buluşturmaya yardımcı olmuştur.
Sinema, karantina sırasında gençleri yaratıcılıklarını ifade etmeleri için harekete
geçiren bir başka yaratıcı alan olduğundan
Saraybosna (Bosna Hersek), bir çevrimiçi
kısa film yarışması başlatmıştır. Dunedin
(Yeni Zelanda), bir çevrimiçi yazarlık yarışması aracılığıyla COVID-19 kapanması
sırasında gençlerin yaratıcılığını desteklemeye çalışmıştır.
Yaratıcılık ve kültür, sanal alanlarda eğitim ve öğrenimin devam etmesine imkân sağlamış, alternatif bir eğitim
ve öğrenim biçimi sunmuştur. Morelia

(Meksika) ve Hangzhou (Çin Halk Cumhuriyeti) çevrimiçi sanat ve zanaat atölyeleri düzenlemiş, Bradford'da (Büyük
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı), kentin yaratıcı endüstrileri ve film
mirası hakkında bir dizi “ekran sohbeti”
çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Gaziantep'te görme engelli vatandaşların edebiyatı deneyimlemelerine imkân
sağlayan sesli kitap hizmetini içeren bir
dizi alternatif öğrenme programı hayata
geçirilmiş, Wonju'da (Kore Cumhuriyeti),
arabaya servis kitap noktası ile insanlara
arabalarından inmeden edebiyata erişme
fırsatı sunmuştur.
Kentler, pandemiden önemli ölçüde
etkilenen yaratıcı profesyonelleri maddi
ya da maddi olmayan şekillerde desteklemek için de yollar geliştirmiştir. Müdahaleler, sübvansiyon planlarından York'taki
(Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda) çevrimiçi tiyatro gibi çok sayıda çevrimiçi platform aracılığıyla yaratıcı profesyonellere
iş sağlamanın yenilikçi yollarına kadar
uzanmaktadır. Auckland (Yeni Zelanda),
Gwangju (Kore Cumhuriyeti), Hannover (Almanya) ve Melbourne'de (Avustralya) yaratıcı profesyonelleri desteklemek amacıyla çevrimiçi kampanyalar
ve başka girişimler başlatılmıştır. Birçok
kent, örneğin Toronto'daki (Kanada) hızlı
yardım fonu veya Singapur'daki (Singapur) mali yardım gibi kamu sübvansiyon programları oluşturmuştur. Kentlerin yerel gastronomi sektörlerine destek
sağladıkları Makao’da mutfak uzmanları
için hazırlanmış ücretsiz çevrimiçi videolar sunulurken, Portoviejo’da (Ecuador)

ise evde gastronomik hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Metz (Fransa) ise,
uzun vadede kültürel ve yaratıcı sektörleri
canlandırmak için uygun önlemleri tartışmak üzere yerel temsilcileri ve uzmanları
biraraya getiren bir konferans düzenlemiştir.
Bu örnekleri daha da çeşitlendirmek mümkündür. Kentler, vatandaşlarla
doğrudan ve hızlı temas kurma potansiyelleri sayesinde COVID-19’la mücadelede önemli aktörler olarak rol almışlardır.
Gerek COVID-19’a verdikleri kültür ve
koruma alanındaki hızlı tepkiler ve hayata
geçirdikleri acil müdahaleler gerekse orta
ve uzun vadede etkisi hissedilecek yeni
strateji ve yol haritaları ile pandeminin
olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek
için ciddi çaba harcamışlardır ve harcamaya devam etmektedirler.
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1.2 - Türkiye'de Durum

Kültür, kriz dönemlerinde kaynak
kesintilerinden ilk etkilenen alanların
başında gelmekte. OECD’nin corona
pandemisinin kültür sektörlerine etkisini
izlediği araştırması, dünya çapında kültüre
ayrılan kamu kaynaklarının %70’e kadar
düştüğünü göstermektedir. Sağlık krizini
takip eden gıda, istihdam, barınma krizleri
ve sosyal hizmetlerin sekteye uğraması,
yerel yönetimlerin kaynakları anlaşılabilir şekilde bu acil konulara aktarmasına yol
açtı. Bu bakımdan yerel gündem içinde en
çok duraklama kültür politikalarına yönelik yaşandı.
Türkiye’de de, tüm dünyada olduğu
gibi korumanın panemi sürecinde, yerel
gündemde arka sıraya atıldığını söyleyebiliriz. Kültür mirası ve korumaya yönelik faaliyetlerin sadece, kültür sektörlerinin kent ekonomisi içinde baskın rolü
oynadığı, kültüre bağlı servislerin geniş
istihdam yarattığı kentlerde devam ettiği
gözlemlendi.
Öte yandan Türkiye’de kültürel miras
koruma uygulamalarının, pandemi döneminde kısa vadede çok sekteye uğrama-
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dığını söyleyebiliriz. Yerel yönetimler ve
kamu kaynakları ile finanse edilen restorasyon projeleri ve kentsel koruma uygulamaları, Türkiye’nin farklı noktalarında
pandemi döneminde de devam etmiştir.
Bu durumu koruma uygulama projelerinin
uzun soluklu süreçleri içermesi ve uygulanan projelerin pandemi öncesinde planlanmış olması ile açıklayabiliriz.
Yerel
yönetimler
inisiyatifinde
gerçekleştirilen koruma uygulamaları,
doğası gereği uzun bir planlama sürecine
yayılır. Kentsel bir stratejinin oluşturulması, kamulaştırma ve satın alma süreçlerinin aşılması, projelerin çizilmesi, projelerin anıtlar kurulu onayına sunulması ve
onay alınması, ihale işlemleri gibi başlıklar bir bütün olarak bakıldığında yıllara
yayılan bir faaliyet planını içermektedir. Pandemi döneminde gerçekleştirilen koruma uygulama projeleri büyük
ölçüde önceki yıllarda hazırlanmış ve ihale
aşamasını geçmiş projelerdir ve pandeminin yarattığı ekonomik daralmadan etkilenmemişlerdir.
Öte yandan aynı sebeplere bağlı

olarak, pandeminin koruma uygulamalarına etkisinin gelecek yıllarda hissedileceğini tahmin edebiliriz. Pandeminin yerel
yönetimlerde yarattığı ekonomik daralma
döneminde yeni projelerin geliştirilmediği, koruma uygulamalarının da orta
vadede önümüzdeki yıllarda sayıca azalacağına dair bir öngörüde bulunulabilir.
Pandemi döneminde TKB bünyesindeki yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği
koruma proje ve uygulamalarının tamamına yakını, uzun yıllardır devam eden
kentsel ölçekteki koruma programlarının parçasıdır. Kayseri, Adana, Gaziantep,
Hatay, Malatya, gibi büyükşehir belediyeleri korumanın stratejik olarak kentsel
gelişimin öncelikli unsuru olduğu ve bu
doğrultuda daha büyük bütçelerin ayrılabildiği yerel yönetimler arasındadır. Kültür
ve turizm konusunda yapılan yatırımların kentsel gelişim politikasının lokomotifi
olduğu bu kentlerde pandemi döneminde
de koruma projeleri devam etmiştir. Hatay
ve Adana’da tarihi kent merkezlerinin
canlandırma projeleri, Kayseri, Gaziantep
ve Malatya'da ise anıtsal yapı restorasyonları ve kültür altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler uzun yıllardır devam
eden programların devamı niteliğindedir.
Bu yıl TKB Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülüne layık görülen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, planlama ve kamulaştırma süreçlerini pandemi öncesinde
tamamlamıştır.
Konak, Seyhan, Alanya, Nilüfer,
Buldan, Kocasinan, Battalgazi, Kuşadası

gibi ilçe belediyeleri de uzun yıllara yayılı
kentsel koruma programları olan, korumanın süreklilik arzettiği ve etaplar halinde
uygulamaların devam ettiği belediyeler
arasında. Bu ilçelerde de kültürel mirasın
korunması, turizim faaliyetlerini destekleyen temel bir gelişim politikası olarak
benimsendiğinden pandemi süreci uygulamaları sekteye uğratmamıştır. Bu ilçelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları ya
da tarihi doku içinde tek yapı restorasyonları süreklilik gösteren programların
parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
Aynı kapsamda Türkiye’nin farklı
noktalarında
ihalesi
yapılmış
tek
yapı ölçeğinde uygulama projeleri,
pandemi sırasında da devam etmiştir.
Mudanya Taş Mektep Restorasyonu,
Kadıköy Sinematek yapısı, Pamukkale

Pandemi döneminde geçmişte
başlamış olan koruma uygulamaları
devam etti ve kültür mirası
alanlarında pandeminin kısa
vadedeki etkisi sınırlı kaldı.
Laodikeia Antik Kenti restorasyonu,
Diyarbakır Surları restorasyonu, Havran
Yaşam Müzesi restorasyonu, TKB içindeki
belediyelerin pandemi sürecinde tamamladığı önemli tek yapı restorasyon ve
işlevlendirme projelerindendir. Bu yapıların da uygulama ihalelerinin pandemi
öncesinde gerçekleştirildiğini görmek-
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teyiz. Yine pandemi döneminde tamamlanan Hasanpaşa Gazhanesi gibi yapılar,
koruma alanında heyecan yaratan uygulamalar arasında yer almıştır.
Pandeminin daha uzun vadeli etkisini ise önümüzdeki yıllarda hissedeceğimizi var sayabiliriz. Bu varsayım pandemi
döneminde yeni programlar üretilmemiş
ve yeni dönemin yerel yönetim bütçelerinde korumaya daha az kaynak ayrılmış
olmasından kaynaklanmaktadır. Pandemi
döneminde TKB bünyesinde stratejik
ölçekte planlanan koruma programları
durma noktasına gelmiştir. Yerel yönetimler kriz koşullarının etkisiyle gelecek planlamalarını sosyal hizmetler ve altyapı yatırımlarına kaydırmaktadır.

Balıkesir ve Hatay kentsel ölçekte devam eden ve yıllara
yayılmış koruma programlarını devam ettiren büyükkent
belediyeleri arasında. Balıkesir'de Zağnos Paşa Meydanı ve
çevresindeki sağlıklaştırma aksları, Hatay'da ise Antakya
tarihi kent merkezinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları
gerçekleştirildi.
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Pandemi döneminde koruma konusunda çalışan uzmanların mobilitesinin
azalması da yine bu dönemde yeni programlar hazırlanamamasına etki etmiştir. Saha çalışmalarında büyükşehirlerden gelen teknik uzman, akademisyen ve
danışmanların insan kaynağını kullanan
ilçe belediyeleri bu süreçte koruma projelerine ara vermiştir. Pandemi kapanmaları
süresince projelerin ilk etabında gerçekleştirilen saha çalışmaları, yapılamamıştır.
Aynı kapsamda pandemi süresince Anıtlar Kurulu izinlerinin alınması sürecinin
de benzer sebeplerle yavaşlaması, kurul
raportörlerinin saha ziyaretlerinde bulunaması ya da kurulların toplanamaması,
koruma çalışmalarında geçici duraklamalara yol açmıştır.

Pandemi süresince kamu ya da yerel
yönetim kaynaklarıyla, yukarıdan aşağıya
koruma çalışmalarında kaynak sıkıntısı
oluşmaktayken, mal sahiplerinin inisiyatifi ve kaynakları ile aşağıdan yukarıya koruma projelerinde bir artış olduğu
görülmektedir. Bu süreç pandeminin
koruma alanındaki daha uzun vadeli etkileri arasında sayılabilir. Pandemiyle büyük
kentlerden daha küçük merkezlere bir
nüfus ve sermaye akışı ortaya çıkmıştır.
Bu raporun ilerleyen bölümlerinde daha
detaylı olarak ele alınacak bu olgu, kırsal
ve ilçelerde yapı ölçeğinde restorasyon ve
basit onarım projelerinde artışa yol açmıştır.
Bu bağlamda raporun farklı bölümlerinde tekrar ele alınacak iki dinamik
bulunmaktadır. Bunlardan ilki turizmde
konaklama beklentilerindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Büyük oteller ve
tur programlarından bağımsız, münferit olarak ev kiralamak isteyen pandemi
dönemi turistleri, özellikle kültür turizminin güçlü olduğu alanlarda, küçük yatırımcıları geleneksel niteliğiyle öne çıkan yapıları konaklamaya açmaya itmiştir. Özellikle
bahçe içinde (sosyal mesafe imkânı veren)
müstakil yapıların ya da kırsal alanlarda
doğa ile bağı olan karakteristik köy evlerinin, sahiplerince onarılarak konaklamaya
yönelik kullanıldığı görülmektedir. Bu
süreç özellikle turizm hareketinin olduğu
kültürel peyzaj alanlarında görünür bir
koruma hareketi başlatmıştır.
İkinci bir dinamik, büyük kentlerden kaçmak isteyen orta sınıf nüfusun,

Tek yapı ölçeğinde pandemi döneminde tamamlanan çalışmalar , pandemi öncesinde başlamıştı. Mudanya Belediyesinin
Trilye'de tamamladığı Taş Mektep restorasyonu bunlara
örnek gösterilebilir. Arkeolojik alanlarda ise devam eden nadir
koruma çalışmalarının başında Pamukkale, Laodikeia'da
tamamlanan çalışmalar gösterilebilir.
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özellikle kırsal alanlarda yeni alternatif
yaşam alanları oluşturma çabası ile ortaya
çıkmaktadır. Bu süreçte aileden kalan
-memleketteki- tarihi yapıların onarılarak yaşanır hale getirilmesi ya da kırsal
alanlarda terk edilmiş evlerin satın alınarak ikincil konut haline getirilmesi yaygın
bir uygulamaya dönüşmüştür. Ekonomik ve sosyal etkileri kırsal miras altında
tekrar değerlendirilecek bu dinamik, kısa
vadede nitelikli restorasyon uygulamalarının da yapılmasına imkân vermiştir. Mal

Pandemi döneminde kültür mirasının
korunmasında kamu kaynakları
azalırken, aşağıdan yukarıya sivil
koruma çalışmalarında, özellikle turizm
alanları ve kırsalda, artış olduğu
görüldü.
sahiplerinin inisiyatifi ile gerçekleştirilen
bu uygulamalar geleneksel karakteri olan
tescilsiz yapılarda ya da kurul onayı alınmadan kaçak olarak gerçekleştirildikleri
için pandemi kapanmalarının yaşandığı
dönemde bulundukları dokularda hızlı bir
değişim yaratmışlardır.
Pandemi döneminde kültür mirasının
korunmasına yönelik başarı olarak kaydedilmesi gereken bir başlık, örgütlenme
çalışmalarıdır. Pandemi döneminde başarılı sivil-yerel-kamu işbirlikleri kurabilen
yerel yönetimlerin, kriz döneminde yeni
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fırsatlar yaratarak çıktıkları görülmekte.
Bu konuda, pandemi döneminde UNESCO
Dünya Miras Adaylık Listesine girmeyi
başaran belediyelerimiz örnek gösterilebilir. Kemaliye ve Malatya / Aslantepe
Dünya Miras Listesi aday listesine girerken, Bursa Yaratıcı Kentler Ağına katılmıştır. Ayrıca yine pandemi döneminde Gaziantep, Yeşil Kentler Ağına, Arapgir ise
Yavaş Kentler Ağına katıldı. Her biri uzun
planlama ve sürdürülebilir işbirliklerinin
geliştirilmesini gerektiren çok aktörlü bu
örgütlenme çalışmalarının pandemi kısıtlamaları altında gerçekleştirilmesi koruma
alanında başarılı örneklerdir. Bu kentlerin
öncülüğünü yaptığı emsallerde güçlü sivil
işbirliklerinin kriz yönetimindeki önemi
daha da görünür olmaktadır.
Pandemi sürecinin koruma alanında
daha yoğun etkisini, uygulama projelerinden ziyade koruma alanlarının yaşatılmasına yönelik sorunlarda görmekteyiz.
Yerel yönetimlerin kaynakları ile korunan kültürel miras alanlarında, korunan
yapıların genelleyecek olursak sosyal/
kültürel donatı alanları olarak kullanıldığı
ya da turizme hizmet verdiği söylenebilir. Kamusal mekân kullanımlarının azaldığı pandemi döneminin doğal sonucu
olarak, miras alanlarının da geçici olarak
işlevsiz kaldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu
kapsamda müzeler ve turizm, bu rapor
içinde daha detaylı ele alınacak başlıklar
olacaktır. Ancak bunun yanı sıra sosyal
hizmetler ya da kamusal işlevlerde kullanılan miras yapıları da geçici olarak işlevsiz kalmıştır. Daha da önemlisi kentsel
ölçekte kamusal mekânların kullanımları-

nın azalması, kültürel peyzaj alanlarını da
dolaylı yönden etkilemiştir.
Kamusal mekânın geleceği pandemi
süresince tartışılan önemli bir başlık
olmakla birlikte, pandeminin etkilerinin
azalması ile birlikte, kötü durum senaryolarının tersine, özellikle açık kamusal
mekânların hızla canlanarak eskisinden
de yoğun biçimde kullanılmaya başladığını
görmek mümkün.
Tüm dünyada uzaktan çalışma imkânları, enformasyon teknolojisinin araçlarının daha aktif kullanılmaya başlaması,
kapanma ve karantina dönemleri kentsel etkileşimlerin kamusal mekânda değil,
sanal mekânda gerçekleştiği bir süreci
getirdi. Bu süreçte dünyada ve ülkemizde
kent araştırmacıları, bunun kamusal
mekânın sonu olup olmadığını tartışmaktaydı. Öte yandan pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte, açık alanda vakit
geçirmek, “sokakta olmak” geçmişe kıyasla
artarken, kamusal mekânın yeni anlamlar
kazandığı görüldü. Bu yeni anlam aslında
iş için biraraya gelmek zorunda olmayan bireylerin sosyalleşmek ve rekreasyon için biraraya gelmesi, sokağa çıkmasıydı. Kamusal mekân geçmişten bugüne
her zaman rekreatif bir arayüz sunmuştur.
Ancak pandeminin getirdiği yaşam pratikleri, bugün kamusal mekânın bu niteliğini
kuvvetlendirmiş gözükmektedir.
Kültürel miras tam da bu açıdan
pandemi sonrası kamusal mekânın önemli
bir ögesi olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Kamusal mekânın niteliği belirleyen

Kemaliye ve Aslantepe pandemi döneminde UNESCO'ya
yönelik çalışmalarını devam ettirebilen ve Dünya Miras Aday
Listesine giren kültürel peyzaj alanları.
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faktörler arasında kültürel kimliğin ağırlığı
artmaktadır. Bu da kent politikaları içinde
kültür mirasının yerini yeniden düşünmemiz gereken yeni bir döneminde bize ilk
sinyallerini vermektedir.

Pandemi döneminde alışveriş
alışkanlıklarının değişmesi, somut
olmayan kültürel mirasın korunmasına
yönelik yeni fırsatlar yarattı. Bu süreçte
yerel üreticiler, ulusal bir sanal pazarın
parçası haline geldi.
Somut
Mirası:

Olmayan

Kültür

Pandemi sürecinin somut olmayan
kültür mirasına etkisini iki başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de kültürel etkinliklerin iptal edilmesidir. Kültürel etkinlikler somut olmayan miras değerlerini
doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğinden,
iptal edilmeleri bu alandaki faaliyetlerin
de zarar görmesine yol açmıştır. Kültürel etkinliklerin bir kısmının kendisi somut
olmayan miras değeridir. Düğün, bayramlaşma, yerel festivaller ya da kutlamalar
da miras değerleridir. Pandemi sürecinde
özellikle kırsalda yerel kültürün bağlayıcı
unsurları olan bu faaliyetlerin iptali, geçici
bir duraklama getirmiştir. Ayrıca etkinlik-
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ler dolaylı yoldan yereldeki zanaatçıları ve
sanatçıları destekler. Bu etkinliklerin ortadan kalkması, yine geçici olarak, somut
olmayan mirasa etki etmiştir.
Pandemi ile kazanılan ve somut olmayan mirasa daha kalıcı etkisi olan bir diğer
durum ise uzaktan alışveriş pratiğinin
özellikle kentli orta sınıf arasında yaygınlık kazanması olmuştur. Başta doğal gıda
olmak üzere ürünlere uzaktan erişim ve
satın alma imkânı, sanal bir ulusal pazar
yeri yaratmakta. Kültürel değerler bu
pazar yerinin rekabet koşullarını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Örneğin işlenmiş bir gıda ürününü; salça ya
da zeytinyağını almak için sokağındaki
market yerine artık sanal bir pazara erişen
tüketici açısından, Türkiye’nin herhangi
bir yerinden, yerel ürün alabilme imkânı
doğmaktadır.
Pandemiden önce de bu imkân
varken, pandemi bu pratiği çok yaygın hale
getirdi. Bu da kırsalda aile ölçeğinde üreticileri olumlu olarak etkilemiştir. Araştırma
sürecinde görüşülen üreticiler, pandemi
döneminin ekonomik açıdan kalıcı biçimde
olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir. Keza
pandemi döneminde kazanılan alışveriş alışkanlıkları pandemi sonrasında da
devam etmektedir.
Bu dönüşüm kültürel bir faaliyet alanı
olarak da ele alınabilir. Nitekim ulusal
ölçekte erişilebilen bir sanal pazar yerinde
de üreticiler rekabetlerini kültürel kimlik
ile yaratabilmekte; yerel, özgün, geleneksel üretim yöntemlerine dayanan ürünler

tercih edilmekte. Ürünün hangi coğrafyanın ürünü olduğu, kimin tarafından nasıl
yapıldığı değer arzetmektedir.
Yerel ürünlerin erişiminin kolaylaşması Türkiye’nin farklı noktalarında kolektif üretimi destekleyen örgütlenmelerin kurulmasını da teşvik etmiştir. Bu
kapsamda yerel üretim kooperatiflerinin
geçtiğimiz 2 yıllık süreçte giderek çoğaldığı görülmekte. Kamu idareleri de üretim
kooperatiflerine destek vermektedir. Bu
örgütlenme modelleri yerelde sivil ekonominin güçlenmesini ve yeni istihdam alanları açılmasını da doğurmuştur.
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1.3 - Dünyadan İyi Uygulama
Örnekleri

Napoli, Vatandaşları Kültürel
Mirasın Korunmasına Dâhil
Etmek İstiyor:
Pandemi, dünyanın her yerinde
dayanışma kavramını güçlü biçimde bize
tekrar hatırlatırken, koruma çalışmalarında da dayanışma temelli iyi uygulamalar yeni fırsatlar yarattı.
2020 yılında Napoli Belediyesi, Kültürel Miras Bakanlığının İtalyan kültürel
miraslarını korumakla yükümlü Arkeoloji,
Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müfettişliği ile
gönüllüler arasında bir işbirliği anlaşması
imzalandı. Anlaşma, gönüllüler tarafından
yapılabilecek kamu ve özel miras varlıklarının yüzey temizliği konusundaki müdahaleleri içeriyor. Anlaşma sonucunda
ortaya çıkan kampanya, ripulire (temizlemek) ve amo (sevmek) fiilerinden oluşan
bir kelime oyunuyla 'RipuliAMO Napoli'
olarak adlandırıldı.
Napoli Belediyesi, anıtları temizlemek ve canlılıklarını geri kazandırmak için
çalışmalara başlamadan önce, bu tür faaliyetlerde bulunmak isteyen vatandaşların
ve STK’lerin, yetkililerin onayına sunulmak üzere çevrimiçi bir form doldurarak başvuru yapabilmesine imkân tanıdı.
Kent sakinleri, temizlik faaliyetlerine onay
alabilmek için, temizlemesi kolay yüzeylerde bile, girişimi yönetecek veya yönlendirecek olan ekibe sertifikalı bir restorasyon teknisyeni dâhil etmek zorundalar.
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Bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilen, ünlü Neptün Çeşmesinin temizlenmesi başarılı örneklerden biridir. Municipio Meydanına 1600 yılında yerleştirilmiş,
şehrin dört asırdan fazla eski sembolü
olan çeşme, sık sık vandalizmin hedefi
halindeydi. COVID-19 virüsü nedeniyle
yaşanan karantinalar insan yükü azalan
kültürel miras alanlarında koruma ve
restorasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi
için bir fırsat yarattı. Şubat 2021’de, kâr
amacı gütmeyen 'I sedili di Napoli' “laser
blaster” yöntemini kullanarak yüzeyleri
temizlemek için bir girişim başlattı. Belediye ayrıca, bu tür projelerin, Müfettişlik Ofisi tarafından planlanan daha geniş
kamusal girişimlerin bir parçası olabileceğini vurguladı.

Rheinland-Pfalz, COVID-19
Pandemisinden Sonra Kent
Merkezlerini Desteklemek
İçin Fon Sağlayacak:
Özellikle karantilarla birlikte tarihi
kent merkezlerinin canlılığını yitirdiğini görmekteyiz. Pandemi döneminde
kültürel peyzaj alanlarına yönelik çalışmalarda ekonomik ve sosyal canlılığı geri
sağlamaya yönelik projelerin öne çıktığını görmekteyiz.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz bölgesi
hükümeti, 2021-2022 yıllarında kent
merkezlerindeki canlı yaşamı teşvik

Https://www.Sardegnareporter.
İt/2021/02/ripuliamo-napoli-rimossi-i-graffiti-dalla-fontana-del-nettuno/375676/

https://www.themayor.eu
en/a/view/inner-city-impulse-the-newest-german-state-government-project-7260
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etmek amacıyla yenilikçi fikirleri finanse
edeceği yeni bir model proje olan “Inner
City Impulse”ı başlattı. Proje kapsamında
Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern,
Koblenz ve Trier'den oluşan beş kent,
kent merkezlerinin gelişimini desteklemek adına, 2 yıl boyunca her yıl 250.000
avro hibe alacak. Toplam 2,5 milyon avro
olan proje bütçesi, projenin başarılı olması
durumunda 2023'te iki katına çıkarılacak. Rheinland-Pfalz Bakan-Başkanı Malu
Dreyer'e göre, kentlerin yapısal değişimi
karantinadan önce başladı, ancak pandeminin ardından bu süreç hızlanacak.
Proje, kültürel alanlar, çalışma alanları ve yeşil alanların yanı sıra dijitalleşen alanlar gibi yeni ihtiyaçlara göre kent
merkezlerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanacak. Mainz Belediye Başkanı
Michael Ebling, "Inner City Impulse"
model projesi sayesinde kent merkezlerini geleceğe hazır hale getireceklerini
belirtti. Eyalet hükümeti tarafından sağlanan hibe, yereldeki belediye başkanları
ve ekiplerinin yardımıyla, bölgenin kent
merkezlerindeki faaliyetleri desteklemek
ve canlı hayatı geri getirmek için kullanılacak. Bu kapsamda, pop-up mağazalar açılması, kent merkezlerinin pazarlanması ve
yerel çevrimiçi pazar yerlerinin kurulması
gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Barselona, Sürdürülebilir
Miras Korumasına Yöneliyor:
Pandemi döneminde yerel yönetimlerce devam ettirilen restorasyon çalışmaları ve büyük ölçekli kentsel koruma
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programları büyük oranda sekteye
uğradı. Korumaya ayrılan kaynaklar
azalırken, ekonomisi kültür kaynaklarına bağımlı olan kentlerin bu kapsamda
istisna oluşturduğunu görmekteyiz.
Kültür turizmi ya da kültürel sektörlerin
kent politikalarını yönlendirdiği Barselona gibi kentlerdeyse, korumanın daha
sürdürülebilir uygulamalarla devam ettirilmesine yönelik modeller uygulandı.
Barselona Belediyesi, 21 Haziran 2021’de kentteki anıtların ve kültürel miras varlıklarının bakımı ve restorasyonu için yeni bir sözleşme imzalandığını
bildirdi. Sözleşmenin temel amacı, mirasın korunmasını hem çevresel hem de
ekonomik olarak daha sürdürülebilir
kılmak. Toplam bütçesi 10,6 milyon avro
olan sözleşme, Katalan başkentinin miras
sembolleri üzerinde restorasyon ve bakım
çalışmaları yapan kuruluşların uyması
gereken çeşitli koşulları öngörüyor.
Barselona, korumak ve iyi durumda
kalmasını sağlamak için sürekli özveri
gerektiren 1500'den fazla heykel ve
kaideye sahip. Yaşlanma, hava koşulları,
kirlilik, vandalizm veya süs çeşmelerindeki
su kalitesi, bu eserlerin görünümlerini ve
yapısal dayanıklılıklarını etkileyen başlıca
faktör olarak öne çıkıyor.
Sözleşme şartlarında, kireç harçlarının ve doğal esaslı boyaların kullanılması
gerektiği, böylece Portland çimentosu
harçlarından ve plastik esaslı boyalardan
kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca
ahşap yeniden kullanılacak ve diğer çalış-

malardan elde edilen malzemeler geri
dönüştürülecek. Bu tür malzemelere
örnek olarak; Montjuïc taşı, ahşap kirişler
ve drenaj zemin kaplamaları verilebilir.
Tanımlanmış sürdürülebilirlik kriterlerine göre yakında restore edilecek anıtlar arasında Zafer Takı, Kolomb Anıtı,
Rafael Casanova Anıtı ve Montjuïc'teki
Sardana Anıtı yer alıyor. Önümüzdeki
günlerde Olimpiyat Köyündeki Davut ve
Golyat heykelinin restorasyon çalışmalarının da tamamlanması planlanıyor. Miras
kataloğu tarafından korunan belediyeye
ait binalara yönelik sözleşme maddesi,
Plaça de Sant Jaume'deki belediye binasını, Palauet Albéniz'i, Augustus Tapınağını, Pati Llimona Hizmet Merkezinin
duvarını ve Venedik Kulelerini de içeriyor.
Bu yeni sözleşme aynı zamanda, işçilerin ve restoratörlerin çalışma koşullarında bir iyileşme anlamına da geliyor.
Yapılan işin verimliliğini ve kalitesini artırmak için maaşlar, ilgili meslek kuruluşlarıyla yapılan sözleşmelerle belirlenen
asgari ücretin üzerinde olacak.

Dünyaca Ünlü Bran Kalesi
Aşı Merkezine Ev Sahipliği
Yapıyor:
Pandemi süreci pek çok kültür
mirası yapının halka kapatılması ile
sonuçlanmakla birlikte, dönemin koşullarına uyum sağlayan yaratıcı uygulamar için kullanıldığı örnekleri görmek de
mümkün.

https://www.themayor.eu/en/a/view/barcelona-turns-to-sustainable-heritage-conservation-8226
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Romanya'nın Transilvanya bölgesindeki popüler Bran Şatosu bir ay boyunca
hafta sonları "aşı maratonlarına" ev sahipliği yaptı. İlk etkinlik 7 Mayıs 2021 Cuma
günü başladı. "Aşı maratonları", Bran
bölgesinde, Ortaçağ Gümrük (Vama
Medievala) binalarında düzenlendi, aşı
yaptıranlara özel bir "Bran Şatosu aşı
diploması" verildi. Ayrıca, aşı yaptırmak
için gelenler, eğer kaleyi ziyaret ederlerse, ortaçağ işkence aletleri sergisine de
ücretsiz olarak erişebiliyorlar.
Girişim, hükümetin özel birimlerde
aşı merkezleri açmanın yanı sıra Bran
Şatosu ve çevresindeki misafirhanelere
ziyaretçi çekme planının bir sonucu olarak
ortaya çıktı. "Aşı maratonları”, Rumen
turistlere odaklanmasının yanı sıra, hafta
sonları gelen ve bölgede kalan veya kaleyi
ziyaret eden yabancıların da ilgisini çekiyor. Yeterli ilgi olması durumunda maratonun uzatılması düşünülüyor.

Roma, COVID-19 Krizi
Sırasında İnsanları Film
Aracılığıyla Birleştiriyor:
Pandeminin kültür miras alanlarındaki en olumsuz etkilerinin başında,
bu alanların yaşatılmasında büyük payı
olan etkinliklerin sekteye uğraması oldu.
Gerçekleştirilemeyen etkinlikler yerine,
kentler farklı programları hayata geçirmeye devam etti.
https://www.themayor.eu/en/a/view/world-famous-brancastle-hosts-a-vaccination-centre-7876
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2015'ten beri UNESCO Yaratıcı Film
Şehri olan Roma, Cinecittà Stüdyolarının
kurulmasıyla birlikte, hareketli görüntü-

lerde 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan
zengin bir mirasa sahip. Avrupa'nın en
büyük film yapım stüdyosuna ev sahipliği
yapan Roma, her sonbaharda dünyanın en
ünlü film festivallerinden biri olan Uluslararası Roma Film Festivaline de ev sahipliği yapıyor.
COVID-19 salgınına yanıt niteliğindeki sosyal medya kampanyası #iorestoacasa’ya (evde kalıyorum) paralel olarak,
filmleri insanların evlerine getirmek için
yeni bir girişim başlatıldı. #Cinemadacasa girişimi, kenti yeniden canlandırmayı ve kent sakinleri arasındaki sosyal
bağları tazelemeyi amaçladı. Her akşam
saat 22.00'de çeşitli filmlerin bölümleri ve
görüntüleri şehrin her yerindeki kentsel
bina cephelerine yansıtıldı.
Roma sakinleri de pencerelerinden ve balkonlarından en sevdikleri filmlerin sahnelerini yansıtarak bu yenilikçi
film programına aktif olarak katıldı. Film
gösterimi talepleri sosyal medya üzerinden de yapılabiliyor ve #Cinemadacasa
programına dâhil edilebiliyor.
#Cinemadacasa, özellikle kültür ve
yaratıcılığın refah için her zamankinden
daha önemli hale geldiği mevcut zorlu
durumda, Roma'nın film sektörünü sosyal
içerme ve uyum için kilit bir itici güç haline
getirme konusundaki kararlılığını vurgulayan yenilikçi ve katılımcı bir girişim. Proje,
İtalya'nın Torino kentine olduğu gibi, yurt
dışında da birçok kente ilham verdi.

https://en.unesco.org/news/unesco-creative-city-rome-unites-citizens-during-COVID-19-crisis-through-film
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Timisoara, 2021 Kültür
Başkenti Etkinliklerini
Pandemiye Uyarlıyor:
Pandemi sürecinde pek çok kültürel
etkinlik dijital ortama taşınırken, gastronomi gibi tadıma dayalı kültürel deneyimler bile yaratıcı çözümlerle uzaktan
gerçekleştirilebildi. Pandemi sürecinde
kültürel etkinlikleri sürdüren kentler
arasında Timisoara bu bakımdan özel bir
örnek oluşturuyor.
Timisoara’nın
(Romanya)
2021
Avrupa Kültür Başkenti olma misyonuna
bağlı birçok etkinlik, koronavirüs pandemisi ile ilgili benzeri görülmemiş durum
nedeniyle çevrimiçi formatta gerçekleştirildi. Sürdürülebilir gastronomi programı
La PAS da bunlardan biriydi. PAS; çevrimiçi tadımlar, somut olmayan mirasın bir
parçası olarak geleneksel mutfağın tanıtımı, çevrimiçi tartışmalar ve birkaç yerel
üreticinin sunumu yoluyla yerel üreticiler
ve tüketiciler arasında bu zorlu koşullarda
da bağlantı kurmayı başardı.
La PAS programı, CRIES Derneği
tarafından organize edilmektedir ve Timisoara Avrupa Kültür Başkenti programının bir parçasıdır. Etkinlik ikinci kez düzenleniyor, ancak bu yılki pandemi nedeniyle,
yerel üreticileri bu zor dönemde desteklemek ve aynı zamanda onları tüketicilerle
doğrudan temasa geçirmek için online
ortama uyarlandı.
Program kapsamında, ürünleri hazırlayan ve katılımcılara tadım paketleri

28

PA N D E M I D E K Ü LT Ü R M I R A S I N I N K O R U N M A S I

olarak ulaştıran yerel üreticiler sayesinde
online bira, ekmek, elma şarabı, bal veya
peynir tadımları gerçekleştirildi. Katılımcılar tadımlarını bilgisayar başında yaparlarken, yerel üreticiler de ürünleri, hammaddeden itibaren başlayarak tüketiciye
ulaştırdıkları süreci anlattılar. Bu çevrimiçi
tadımlar, ülkedeki yerel üreticileri teşvik
etmek için diğer girişimlere ilham verdi ve
bu doğrultuda başka yerlerde de bir dizi
çevrimiçi bal, et, ekmek, bira veya salata
tadımı başlatıldı.
Çevrimiçi
tartışmalar
sağlıklı
beslenme, sürdürülebilir seyahat ve çevre
dostu kumaşlar ve giysilerle ilgilenen
insanları biraraya getirdi. Bu yılki program kapsamında düzenlenen çevrimiçi
etkinliklere toplamda yaklaşık 1000 kişi
aktif olarak katıldı. Ayrıca PAS'ta, sorumlu
tüketimi teşvik etmeye yönelik eğitim
programı, Timisoara'daki on okuldan
öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bu yıl
da devam etti. Öğretmenler, yaşları 13 ile
18 arasında değişen yaklaşık 450 öğrenci
ile geri dönüşüm ve gıda atıklarının azaltılmasına yönelik etkinlikler düzenledi.
Etkinliğin çoğu çevrimiçi olarak gerçekleşmesine rağmen, öğrenciler, israf edilen
gıda miktarını ve türünü ölçtükleri veya
yaratıcı geri dönüşüm yöntemleri buldukları uygulamalara da ekran başında dâhil
oldular.

https://www.themayor.eu/en/a/view/timisoara-capital-of-culture-2021-activities-adapt-to-the-pandemic-6628
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1.4 - Eylem Önerileri

Türkiye ve dünyada pandemide kültürel miras korumasının etkilenme biçimleri
karşılaştırıldığında, eylem alanları da açıklıkla ortaya çıkmaktadır.

diği üzere yeterli koruma kapasitesinin
oluştuğu alanlarda mal sahiplerinin kendilerinin koruma uygulamalarına yöneleceği
görülmektedir.

Korumanın finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesinin bu bağlamda en
önemli sorun olduğu söylenebilir. Türkiye’de koruma politikalarının en kırılgan
olduğu noktaların başında kamu kaynaklarına bağımlılığın geldiği görülmektedir. Kentsel ölçekteki koruma rejimlerinde yerel yönetimlerin tüm inisiyatifi
yükleniyor olması, finansmanın da sadece
kamu kaynaklarına bağlı olduğu modellerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır.
Bu kapsamda tarihi binaların kamulaştırılması, yerel yönetimlerce restore edilmesi
ve işletme süreçlerinin tamamen yerel
yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğu
koruma modellerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Kamu kaynaklarında
oluşan kesinti ya da pandemi sürecinde
olduğu gibi beklemeyen krizler, koruma
projelerinin tamamen askıya alınmasıyla
sonuçlanabilmektedir.

• Aşağıdan yukarıya bir koruma
modelinde kamunun denetleyici ve yol
gösterici bir rolü bulunacaktır. Mevcut
kaynaklar bu bakımdan destekleyici uygulamaların tamamlanması için kullanılabilecektir.

Bu doğrultuda farklı işbirlikleri ve
çeşitlendirilmiş finansal kaynakların yeniden tartışılmasının gerekliliği açıktır.
• Kentsel ölçekte yapıların kamulaştırılması yerine sivil işbirlikleri ile aşağıdan
yukarıya yaklaşımların tartışılması gerekmektedir. Pandemi döneminin de göster-
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• Aynı kapsamda koruma uygulamalarında, kentsel dönüşüm projelerinde
olduğu gibi özel kredilendirme fırsatları ve koruma uygulamalarında vergi/
harç muafiyetleri ya da devlet katkısı gibi
finansman destekleri ele alınabilir.
• Anıtsal yapıların ya da sosyal donatı
olarak işlevlendirilecek yapıların koruma
uygulamalarında da sivil toplum ve kamu
kuruluşlarıyla işbirlikleri önem kazanmaktadır. Bu işbirlikleri hem koruma uygulaması aşamasında hem de işlevlendirme
süreç yönetimi aşamasında, hâlihazırda
yerel yönetimlerin üzerindeki baskıyı
azaltacaktır.
• Koruma projelerinin bütüncül bir
çerçevede ele alınarak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanması, yerel
yönetimler üzerindeki finansman baskısını azaltacaktır. Bu süreçte korumanın
sadece mekânsal bir müdahale olarak

değil, sosyal programlarla desteklenen
uzun erimli hedeflerin parçası olarak ele
alınması gerekmektedir.
Gerek Türkiye’de gerekse de dünyada
pandemi döneminde kentsel ölçekte
gerçekleştirilen koruma uygulamalarının ortak noktası, hepsinin yıllara yayılı
entegre koruma programlarının parçaları olmasıdır. Koruma uygulamalarının
münferit restorasyonlar yerine, kültür
odaklı dönüşüm hedefleri doğrultusunda,
kentsel gelişim için enstrümanlaştırıldığı alanlarda, projelerin de devam ettiği;
örneklerden de izlenebildiği gibi, pandeminin yarattığı krizin koruma projelerinin durmasıyla değil, yöntem değişikliğine
gidilmesiyle sonuçlandığı görülmektedir.
Bu bakımdan uzun erimli kentsel programların parçası olan koruma projelerinin
daha esnek çözümler yaratabildiği söylenebilir.
• Kentsel ölçekte koruma, kentsel
ölçekte bir stratejinin devamı olarak ele
alınmalıdır. Stratejik bir strüktür içinde
koruma projesi amaç değil araç haline
dönüşmekte, stratejik hedefler doğrultusunda, kriz dönemlerinde daha esnek
çözümlere imkân verebilmektedir.
• Koruma projeleri birbirini takip
etmeli, her uygulamanın aktörleri önceden belirlenmeli ve projeler yıllara yayılmış bir takvim içinde değerlendirilmelidir.
Bu şekilde devamlılık arzeden bir koruma
senaryosunun oluşturulması mümkün
olacaktır.

• Kentsel koruma programları içinde
sivil aktörlere roller belirlenmesi, projelerin devamlılığının sağlanmasına imkân
vermektedir. Dünyada ve ülkemizdeki
başarılı örneklerde kriz durumlarında sivil
inisiyatifin daha hızlı biçimde mobilize
olarak programların devamlılığını sağlayabildikleri görülmüştür.
Kentlerin kültür odaklı dönüşümünde
yaratıcı sektörlerin önemli bir payı bulunmaktadır. Kültür ve yaratıcılık, kentler
ve topluluklar için sosyal, ekonomik ve

Türkiye’de koruma politikalarının en
kırılgan olduğu noktaların başında
kamu kaynaklarına bağımlılığın geldiği
görülmektedir. Bu bakımdan korumanın
finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi
gerekmektedir.
mekânsal faydalar sağlama potansiyeline
sahiptir. Kültürel ve yaratıcı endüstriler,
yaratıcı ekonominin temel itici güçleridir
ve kentin rekabetçiliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmakta, istihdam,
ekonomik büyüme ve inovasyon için
önemli birer kaynak niteliği taşımaktadır.
Dünyanın her yerinde, sanatçıların ve
kültür profesyonellerinin geçim kaynakları, kapanma ve fiziksel mesafe tedbirleri
nedeniyle derinden etkilenmiş, kriz, başta
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde
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çalışanlar ve çoğu kayıt dışı olan sanatçılar ve bağımsız çalışanlar olmak üzere
kültür profesyonellerinin durumunu daha
da zayıflatmıştır. İstihdamlarının genellikle gayri resmi niteliği nedeniyle, kültür
profesyonelleri çoğunlukla geleneksel
sosyal veya ekonomik güvenlik ağlarının
dışında kalmaktadır. Bu durum, onların bu
süreçte diğer sektör çalışanlarına nazaran daha fazla gelir kaybına uğramalarına
neden olmuştur. Süreç boyunca, sanatçılar ve kültür profesyonelleri işlerini rekor
seviyede kaybetmiştir ve şu anda da yaratıcı sektör dünya çapında ayakta kalma
mücadelesi vermeye devam etmektedir.

Kültür üretimine dayalı yeni kent
modelleri içinde bu ekonomilerin
üreticisi durumundaki yaratıcı sınıfların
sosyal destek programları ile korunması,
sürdürülebilir kültürel gelişim için önem
arz etmektedir.
Kültür üretimine dayalı yeni kent
modelleri içinde bu ekonomilerin üreticisi durumundaki yaratıcı sınıfların sosyal
destek programları ile korunması, sürdürülebilir kültürel gelişim için önem arz
etmektedir.
Pandemi süreci, somut olmayan
kültür mirasının korunmasına yönelik de
önemli derslerin alınmasına fırsat vermiş-
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tir. Pandemi döneminde geleneksel festivaller ve toplanmalar gibi pek çok somut
olmayan kültürel miras uygulaması durdurulmuş veya ertelenmiştir. Bu da dünyanın
her yerindeki toplulukların sosyal ve kültürel yaşamları için önemli sonuçlar doğurmuştur. Büyük ölçüde kayıt dışı sektörde
faaliyet gösteren yerel ve yerli topluluklar da dâhil olmak üzere gösteri sanatları
ve geleneksel el sanatları alanlarında çalışanlar özellikle ağır darbe almıştır.
Kapanmaların ortadan kalkması ile
festival ve toplanmaların yeniden mümkün
olması, somut olmayan kültür mirasını
ve kentin kültür yaşamını besleyen faaliyetlerin yeniden yapılabilmesine imkân
vermiştir. Yerel yönetimler açısından festival ve kutlamaları pandemi kuralları çerçevesinde tekrar hayata geçirmek, içinde
bulunduğumuz geçiş döneminde öncelik
olarak değerlendirilebilir.
Bunların yanı sıra, pandemi, zaten
piyasanın küreselleşmesinin baskısı altında
olan ve en güçlü aracıların elinde bulunan dijital platformlar dolayısıyla değerin
tekelleşmesinin sonuçlarına maruz kalan
kültürel ve yaratıcı endüstrilerin dönüşümünü hızlandırmıştır. İş modellerini uyarlamak ve yeni pazarlar geliştirmek, internet devlerinin artan egemenliğine yanıt
olduğu kadar, krize ve bunun sonucunda
tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere
karşı bir gerekliliktir de. Dijital teknoloji,
kültürel ürünlerin ve özellikle hizmetlerin
dünya çapında dolaşımını hızlandırmakta
ve bu da kültürel ifadelerin çeşitliliği için
hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor.

Bu sürece bağlı olarak somut olmayan kültür mirasının korunması noktasında yerelleşmenin ve merkezsizleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Somut olmayan miras değerlerinin kültürel peyzajın bir parçası olarak değerlendirildiği koruma modellerinin önemi bu
noktada bir kez daha anlaşılmaktadır.
Küresel ya da ulusal ölçekte bir rekabetin niceliksel kapasite arttırımı ile değil,
niteliksel olarak; özgünlük değeri olan
kaynakları çoğaltarak gerçekleşebileceği
ekonomi ikliminde, somut olmayan kültürün üreticileri bütünsel gelişim çerçevesinin de ana aktörleri olarak ele almak
önemlidir.

Pandemi dönemi, başta somut olmayan kültür değerleri olmak üzere korumada sivil örgütlenmenin ve tabandan
gelen dayanışmanın önemini bir kez daha
hatırlatmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde
sayıları her geçen gün artan üretim kooperatifleri ve kolektif üretime dayalı örgütlenmeler, kentlerin kültürel kaynaklarıyla
yarattığı katma değeri yerele yaymakta
önemli bir araç oluşturmaktadır. Bu uygulama ve örgütlenme biçimlerinin yerel
yönetimlerce desteklenmesi gerekmektedir.

COVID-19 kapsamındaki karantilar, sosyal etkileşimi ve kültür tüketimini
neredeyse tamamen dijital alana yönlendirmiş, bu süre boyunca, dünyanın dört
bir yanındaki pek çok sanatçı, çok sayıdaki
yaratıcı içeriği çevrimiçi ortamlarda ücretsiz olarak erişime sunmayı tercih etmiştir. Bununla birlikte, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) işaret ettiği gibi,
COVID-19 krizi bağlamında bu tür bir
esnekliğin, yaratıcı alanlara olan mevcut
erişim eksikliğini hedef almasını ve kriz
süresince bu erişim eksikliğini giderme
hedefiyle sınırlı olmasını sağlamak önemlidir. Yerel yönetimlerin kültür ve koruma
politikaları içinde, kentin kültür üreticilerinin haklarını korumaya yönelik tamamlayıcı tedbirleri alması ve güvenli platformlara ev sahipliği yapması, uzun erimde
kültür odaklı dönüşüme olumlu etki sunacaktır.
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2. Bölüm:

Pandemi ve Turizm
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2.1 - Dünyada Durum

Milyonlarca insana geçim kaynağı
sağlayan, bazı ülkeler için GSYİH'lerinin
%20'sinden fazlasını temsil eden, küresel ekonominin en büyük üçüncü ihracat
sektörü olan turizm, tüm kıtalarda ekonomileri, geçim kaynaklarını, kamu hizmetlerini etkileyen COVID-19 pandemisinden
en çok etkilenen sektörlerden biri olmuş,
2020 Mart ortasında durma noktasına
gelmiştir.

1- World Tourism Barometer,
Cilt 18, Sayı 4, UNWTO,
Temmuz 2020, https://doi.
org/10.18111/wtobarometereng
2- World Tourism Barometer,
Cilt 18, Sayı 3, UNWTO,
Haziran 2020, https://doi.
org/10.18111/wtobarometereng
3- (“Policy Brief: COVID-19
and Transforming Tourism”,
Ağustos 2020, Birleşmiş
Milletler, https://unsdg.
un.org/resources/policybrief-COVID-19-and-transforming-tourism
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2019 verilerine göre turizm, küresel ticaretin %7'sini oluşturmakta, küresel olarak her 10 kişiden birini istihdam
etmekte ve - birbirine bağlı endüstrilerden
oluşan karmaşık bir değer zinciri aracılığıyla - gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insana geçim kaynağı
sağlamaktadır. Pandemi dolayısıyla sınırların kapanıp, otellerin çalışmaması ve
hava yolculuğunun önemli ölçüde azalması ile birlikte, uluslararası turist gelişleri
%56 azalmış ve 2020'nin ilk beş ayında
turizmden kaynaklı ihracatta 320 milyar
dolar kaybedilmiştir ki bu rakam, 2009
Küresel Ekonomik Krizindeki kaybın üç
katından fazladır1.
Sektöre ilişkin senaryolar, uluslararası
turist sayılarının 2020'de %58'den %28'e
düşebileceğini ve bunun da 2019'da 1,5
trilyon dolar olan ziyaretçi harcamalarının 2020'de 310 -570 milyar dolar arası
bir rakama düşeceğini göstermektedir. Bu
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durum, çoğu yüksek oranda kadın ve genç
istihdam eden mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelerde olmak üzere 100 milyondan
fazla doğrudan turizm işini riske atmaktadır2. Dolayısıyla kriz, gelişmiş ekonomiler
için büyük bir şok iken, kırılgan gruplar ve
gelişmekte olan ülkeler için acil bir durum
niteliği taşımaktadır.
Halk sağlığına yönelik tehdide ek
olarak, COVID-19'un getirdiği ekonomik ve sosyal tahribat, milyonlarca insanın uzun vadeli geçim kaynaklarını ve
refahını da tehdit etmektedir. Bu, özellikle geçim kaynakları turizme bağlı olanlar için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
Emek yoğun konaklama ve yemek hizmetleri endüstrileri tek başına dünya çapında
144 milyon çalışana istihdam sağlamaktadır. Bu rakama yaklaşık 44 milyon kendi
işine sahip kişi ve 7 milyon işveren de
dâhildir. Çoğu turizm işletmesi (yaklaşık %80'i) 50'den az çalışanı olan mikro,
küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Toplam
işgücünün yaklaşık %30'u 2-9 çalışanı
olan firmalarda istihdam edilmektedir.
MKOBİ'ler, özellikle ekonomilerin daha
kırılgan olduğu ve mali paketler ve sosyal
koruma için devlet desteğinin yeterli
olmadığı gelişmekte olan ülkelerde, krizden kaynaklanan ekonomik yansımalara
yüksek oranda maruz kalmaktadır. Turizm
işgücünün %54'ünü oluşturan kadınlar, gençler ve sosyal güvencelere sınırlı

veya hiç erişimi olmayan göçmen işçiler,
COVID-19'un turizm üzerindeki etkisine
karşı en savunmasız olanlar arasında yer
almaktadır³.

korunan parklarda ve alanlarda, kısmen
turist ve personel varlığının azalması
nedeniyle, kaçak avlanma ve yağmada son
zamanlarda bir artış olmuştur.

Kültürel mirası alanları ve müzeler
de takip ve koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve arkeolojik çalışmaları yürütmek için büyük ölçüde turizm gelirlerine
güvenmektedir. Ziyaretçilerdeki
azalma, bu operasyonel bütçeler üzerinde
doğrudan olumsuz bir etki yaratmıştır.
Aynı şekilde, ülkelerin %90'ının pandemi
nedeniyle dünya mirası alanlarını kapatması, turizm gelirlerine bağımlı topluluklar üzerinde muazzam bir sosyoekonomik
etkiye neden olmuştur.

COVID-19 krizi, turizm üzerinde
her ne kadar ciddi olumsuz etkilere sahip
olsa da turizme bağlı geçim kaynaklarını
sürdürme çabalarıyla birlikte, daha dayanıklı, kapsayıcı, karbon nötr ve kaynakları
verimli kullanan bir turizme doğru yönelmek için de bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. İnovasyon ve dijitalleşmeden

Kadınlar, kırsal topluluklar, yerli halklar ve tarihsel olarak marjinalleştirilmiş
diğer birçok nüfus için turizm, entegrasyon, güçlenme ve gelir elde etme aracı
olmuş, kırsal alanların ekonomik büyümesini desteklemiş, eğitime ve istihdama
erişim sağlamış ve genellikle toplulukların
ve halkların kültürel ve doğal miraslarına
atfettiği değeri değiştirmiştir. COVID19'un turizm üzerindeki etkisi, kültür
alanındaki mirasın korunmasının yanı sıra
toplulukların, özellikle de yerli halk ve
etnik grupların, kültürel ve sosyal dokusu
üzerinde daha fazla baskı yaratmaktadır. Örneğin el sanatları, ürünler ve diğer
mallar için pazarların kapanmasıyla yerli
kadınların gelirleri özellikle etkilenmiştir.
Bunlara ek olarak, COVID-19 nedeniyle
doğal koruma alanlarının kapatılması,
vahşi yaşam ve onu koruyan topluluklar
üzerinde de yıkıcı bir etki yaratmıştır. Bazı

Kültür miras alanları, arkeolojik
alanlar ve müzeler için önemli
bir ekonomik kaynak olan turizm
pandemi döneminde en çok etkilenen
sektör oldu.
yararlanmak, yerel değerleri benimsemek
ve herkes için, özellikle de gençler, kadınlar ve kırılgan gruplar için insana yakışır
işler yaratmak, turizmin toparlanmasında
ön planda ve merkezde olması gerekmektedir. Bu amaçla, turizm sektörünün, işbirliklerini teşvik eden, bölgelerindeki yerel
insanları kalkınmanın merkezine yerleştiren, somut gerçeklere dayalı politikaları,
karbon nötr yatırım ve faaliyetleri önceleyen yeni bir model inşa etme çabasına
ağırlık vermesi önem taşımaktadır.
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2.2 - Türkiye'de Durum

2.2.1 - İstatistikler Üzerinden Pandeminin Etkilerini
Okumak:
Bu bölümde, Türkiye’de pandeminin turizme etkileri üzerine derlenmiş
resmi kaynaklar üzerinden bir güncel
durum analizi gerçekleştirilecektir. Özellikle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “2020
Genel Değerlendirme” ve "COVID-19’un
Turizme Etkileri ve Muğla Turizminin
Geleceği 2020" raporlarından faydalınılmaktadır.

Dünyada ve Avrupa’da Türkiye’nin Yeri:
Türkiye 2019 rakamlarına göre,
Avrupa’da ülkelere göre turist sayısında
4'üncü dünya genelinde ise 6'ıncı sırada
yer almaktadır. Burada Türkiye’nin turist
sayısı rakamlarında yıllara göre yaşanan
artış oranının yüksekliği dikkat çekicidir. 2017 yılında 37.6 milyon kişi olan bu
rakam, 2018 yılında 45.8 milyon kişiye ve
2019 yılında da 51.2 milyon kişiye yükselmiştir. Bu artış oranının ilk 7'de yer alan
diğer ülkelerde çok daha düşük oranda
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olduğu görülmektedir. 2020 de yaşanan
dramatik düşüşün bu başarılı ivmelenmeyi
durdurmuş olması bakımından, Türkiye’nin pandemi sürecinden en çok etkilenen ülke olduğunu söylemek mümkündür.
Bununla birlikte Türkiye her ne
kadar turist sayılarında 4'üncü sırada
yer alıyorsa da gelirler açısından karşılaştırıldığında 6'ıncı sıraya gerilemektedir. Bu durum, kişi başına elde edilen gelirin düşüklüğünün nedenlerini ve kitle
turizmi politikasının sonuçlarını irdelemek açısından önemli bir göstergedir.
Örneğin turizm sayılarında 2021 yılında
51.2 milyon turist rakamına sahip Türkiye’nin elde ettiği gelir 29.8 milyar dolar
iken, Almanya aynı yıl 39.6 milyon turist
üzerinden 41.6 milyar dolar gelir elde
etmeyi başarmıştır.

Sınır İstatistikleri:

2020 yılında turizm rakamlarında
yaşanan düşüşe bakıldığında, bir önceki yıl
51.2 milyon turist rakamına ulaşan Türkiye’nin 2020 yılında %69.2 oranında bir
azalma ile 15.9 milyon rakamına gerilediği
görülmektedir. Bu rakamın 12.7 milyonluk kesimini yabancı ve 3.2 milyonluk kesimini yurt dışı ikametli T.C. vatandaşlarının
oluşturduğu görülmektedir. Bu rakamlar, yabancıların %71.74 oranında Türkiye’yi daha az tercih ettiğini gösterirken bu
rakam yurt dışı ikametli T.C. vatandaşlarında %51.71 de kalmaktadır. Bu bakımdan bu iki kesimin pandemiye verdikleri
tepkinin farklı oranlarda olması, geleceğe
yönelik olarak geliştirilecek politikalar
açısından önemli göstergelerden birisidir.

Turizm Geliri ve Gideri:

Turizm gelirlerinde yine 2020 yılında
%65.1 lik bir azalış yaşandığı ve 12,1
milyar dolara gerilediği görülmektedir.
Bununla birlikte bu kategoride ortaya
çıkan ilginç bir sonuç göze çarpmaktadır. Her ne kadar rakamlarda dramatik
bir düşüş yaşanmakta ise de, ortalama
harcama rakamında 762 dolara ulaşıldığı ve bu oranın bir önceki yıla oranla
%14.5 yüksek olduğu görülmektedir. Bu
gösterge yine kitle turizminin irdelenmesi açısından çok önemli bir konumdadır. Zira bu veri Türkiye’de kitle turizminin
neredeyse tamamen kepenk kapattığı ve
daha küçük ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri göz önüne alınırsa, kitle
turizminin ortalama harcamalar açısından daha küçük ölçekli işletme modellerine göre ne kadar geride olduğuna dair
bir gösterge olarak yorumlanabilir.

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü Ocak 2021
Barometresi
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Konaklama İstatistikleri:

Konaklama istatistikleri göz önüne
alındığında, genel düşüşe paralel olarak
azalan rakamlardan ziyade karşımıza
çıkan en önemli gösterge, yerli ve yabancı
turistlerin geceleme rakamlarıdır. 2019
ve 2020 yıllarında, yabancı turistlerin
geceleme rakamlarının 132 milyondan
40 milyona kadar gerilediği görülmektedir. Buna karşılık yerli turistlerin geceleme rakamlarında böyle büyük bir düşüş
görülmemekte, 78 milyon civarında olan
geceleme rakamının sadece 40 milyona
gerilediği anlaşılmaktadır. Bu gösterge,
yerli turizmin pandemi dönemi gibi kriz
dönemlerinde ne kadar güvenilir bir alan
olduğunu öne süren görüşleri kanıtlar
niteliktedir.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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İç Pazara Yönelik Durum
Tespitleri :
2020 yılında turizm sektörüne az da
olsa katkıda bulunan olgunun iç turizm
hareketleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu
olguya daha detaylı bakıldığında ise özellikle hafta sonu turizminin ve 3-4 günlük
kısa tatillerin tercih edildiği ve termal
oteller gibi kapalı mekânlardan ziyade
kıyı turizminin öne çıktığı görülmektedir. Diğer önemli bir gösterge ise insanların kendi araçları ile seyahat etmeyi tercih
etmeleridir. Bu durum özellikle İstanbul’a
yakın otellerin geceleme rakamlarındaki
artışta açıkça okunmaktadır.
2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde
önemli pazarlardaki grafik şöyle olmuştur:
•Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2019
yılına göre yaklaşık %,76 düşüş (789.602
ziyaretçi)
•Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2019
yılına göre %84 düşüş (772.686 ziyaretçi)
•İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı 2019
yılına göre %74 düşüş (465.180 ziyaretçi)
•Hollanda’dan gelen ziyaretçi sayısı 2019
yılına göre %76 düşüş (195.360 ziyaretçi)
•Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı 2019
yılına göre %52 düşüş (520.833 ziyaretçi

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü,
Kültür ve Turizm Bakanlığı

TÜRSAB’ın GENAR Araştırma Şirketi
ile gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması
sonucunda ortaya çıkan tüketici beklenti
ve tercihleri şu şekildedir:
• Önceki yıllarda tatil tercihlerinde
“uygun fiyat” hep ilk tercih nedenini oluştururken pandemi ile birlikte uygun fiyatın yerini hijyen ve güvenlik almış durumdadır. Tüketicilerin %50’si için bu iki konu
en önemli belirleyici olmuştur.
• COVID-19 öncesi tatil planlayanların,
tatillerini iptal etme oranlarında 55 yaş
üstü grupta diğerlerine göre %55 daha
fazla olmuştur.
• Tüketicilerin mayıs ayında %30 olan
tatile gitme isteği, haziran ayında gerileyerek %20’lerin altına inmiş durumdadır.
• Hayat normale döndüğünde tatile
gitmeyi planlayanların %94’ü yurt içinde,
%6’sı ise yurt dışında tatil planlamaktadır.
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• Tatile giden vatandaşlarımızın %65’i
deniz tatili, %15’i memleket ziyareti, %5’i
kültür turizmi, %5’i ise doğa turizmi tercih
etmektedir.
• Salgın sonrası yeni normal diye adlandırılan süreçte, kendi aracı ile seyahat etme
oranı %48 oranında artış göstermiştir.
• İç pazarda tercih edilen bölgelerin
başında %33 ile Ege Bölgesi gelmektedir.
Sonra sırası ile %30 Akdeniz, %20 Karadeniz, %15 Marmara, %6 İç Anadolu, %4
Doğu Anadolu, %4 Güney Doğu Anadolu
yer almaktadır.
• Seyahat acentalarının ise en önemli
tercih edilme nedenleri arasında %30,7
ile yine uygun fiyat imkânı sunmaları ilk
sırada yer almaktadır.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
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2.2.2. - Kültür ve Doğa Turizminin Değişen Rolü:
Bu bölümde, çalışma bünyesinde
gerçekleştirilen araştırmalar, aktör ve
uzman görüşleri üzerinden derlenen bilgiler ışığında, Türkiye’de pandemi döneminde kültür ve doğa turizmi alanında
yaşanan değişim irdelenmektedir.

Kültür ve Doğa Turizminde
Pandemi Eksenindeki
Değişimin Sosyal, Ekonomik
ve Mekânsal Etkileri:
Türkiye’de turizm sektörünün krizlere alışkın olduğunu ve bu tür zamanlarda sektörün çözümü iç pazara yönelerek üretme alışkanlığı olduğunu
belirtilmektedir. Fakat pandemi koşullarının belirli oranda bunu da engellediği ve
bu dönemde Türkiye turizminin en korkutucu döneminin yaşandığı ortadadır. Daha
önce de yer verilen rakamlar ile 2020
yıllarında %78 daralma yaşanmış ve ülke
genelinde otellerin %40’a yakını sezon
açmamıştır.
Bununla beraber açılmama eğilimi
gösteren işletmeler daha ziyade yüksek
yatak kapasiteli büyük oteller olduğundan, butik otel ve restoranların bu koşulda
kendilerini kurtarma şansı yakaladıkları görülmektedir. Özellikle sanayi geliri
düşük olan ve temel ticari faaliyet kollarının, insan sirkülasyonu ve mobiliteye
bağımlı olan turizm bölgelerinde, pandemi
sürecinde çok büyük bir durgunluğa girildiği görülmektedir. Varlığı turizme doğrudan veya dolaylı bağlı olan ve sektörün
büyük bölümünü orta ve küçük ölçekli
işletmelerle aile işletmelerinin oluştur-

duğu, otelcilik, lokantacılık, eğlence, lojistik, ulaşım, perakende ve benzeri sektörler ile bu sektörlere mal ve hizmet
sağlayan bütün yan sektörlerin 2 yıldır
durma noktasına geldikleri ortadadır.
Bununla beraber söz konusu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da yeni
işletme ruhsatı alanında rekor sayılara
ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum irdelendiğinde, borç batağı içine düşen işletmelerin sahiplerinin bu işletmeleri batık
halde bırakarak yeni işletmeler açtıkları anlaşılmaktadır. Bu yeni olgu durumun vahametini anlatan net bir gösterge
olarak görülmelidir.
Kültürel miras alanlarının yanı sıra
doğal miras alanlarının da zenginliğiyle
ön plana çıkan turizm bölgelerimizde,
gelişme safhasında olan ve pandemiden başlangıçta görece olumlu etkilendiği düşünülen fakat zamanla durumun
olumsuza döndüğü anlaşılan bir diğer
sektör ise alternatif turizm ve eko-turizm sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge Kalkınma Ajanslarının 2014’ten
bu yana alternatif turizm alanında verdiği
destekler ve odağa almış olduğu alt bölgelerle birlikte gelişmeye başlayan bu sektör,
pandemi döneminin başlangıcında, otellerin kapalı alanlarından çekinen ve açık
havada konaklamayı tercih eden bir kesim
tarafından daha önce görmediği bir ilgi ile
karşılaşmıştır. Bununla birlikte, alternatif turizm ve eko-turizm işletmeleri, hedef
kitle olarak doğal mirası ve üretim biçimlerini korumak ve katkıda bulunmak isteyen ve bu konuda küçük veya büyük bir
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rol oynamayı amaçlayan bir kesim iken,
bu işletmelere talep gösteren kesimin, bir
önceki bölümde yer alan araştırma sonuçlarını doğrular şekilde, deniz-kum-güneş
turizminin “uygun bir ikâmesi” beklentisi
ile bu işletmeleri tercih etmesi, işletmelerin, “uygun fiyat politikalarını ziyaretçilerin emekleri ile dengeleme” kurgusuna
aykırı bir durum teşkil etmiştir.

Pandemi döneminde kültürel değerleri
ile özgün farklılık yaratan merkezlerin
ve doğal miras alanlarının konvansiyonel
turizm merkezlerine kıyasla krizden daha
az etkilendiği görülmekte.
Dolayısıyla bu işletmelerin, pandeminin döneminde, büyük oteller boş kalırken dolup taşmaları, ilk algıda pozitif bir
durummuş gibi algılanırken, emek gücünden yoksun kalan işletmeler, ya ziraat
alanından çekilip bungalov-otel işletmelerine dönme ya da konaklama alanından
çekilip ziraat işletmelerine dönme noktasına gelmiştir.
Bu noktada söz konusu talebi fark
eden girişimcilerin sayısının giderek
artmakta olduğunu ticari sicil kayıtlarında
okumak mümkünken, özellikle karavan
parkı başvurularında ve destek taleplerinde ciddi bir artış olduğu görülmektedir.
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“Doğal gıda ürünleri” işletmeleri de
yine pandemi döneminin öne çıkan yeni
girişim alanlarından birisidir. Görüşmecilerin ortak kanaati, “pandemide sağlıklı
beslenme trendinin yükseldiği” yönündedir. Bu durum, pandemi öncesinde yatırımını yapmış olan pek çok küçük ölçekli
işletmenin iş kapasitesini büyütmesi ve
yeni girişimcilerin de motive olması sonucunu doğurmuştur. Doğal gıda ürünleri işletmeleri, çoğunlukla kıyı alanlarına
ve bir miktar da kırsal alanlara yerleşen
metropol kökenli kesimin internet becerileri ve sosyal çevre kapasitesi ile yerel
üreticinin geleneksel üretim biçimini
buluşturan bir model olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Kültürel Miras Algısı ve Dijitalleşme Alternatifi:
Pandemi sürecinde ilan edilen uluslararası (AB-Erasmus ve benzeri) ve ulusal
(GEKA ve benzeri) projelere ve hibelere bakıldığında, her ne kadar pandemi
içerikli projelerde de doğal olarak bir artış
gözlemlenmekteyse de esas olarak dijitalleşme olgusunun en önemli olgu olarak
ortaya çıktığı ve yeni çalışma, seyahat ve
pazarlama yöntemleri ile entegre olarak
mevcut sektörel alışkanlıklardan oldukça
farklı ve yeni bir alan tanımlandığı görülmektedir.
Bu durum, “kültürel miras ve kültür
turizmi” alanlarında da geçerlidir. Müzelere sanal ziyaretler, sanal gezi turları ve
benzeri içerikler, proje ve hibelerin ana
gündemlerinden birisi haline gelmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak, pandeminin yarattığı yeni koşullar içinde, ülkemizde henüz turizmde hakettiği konumu
alamamış olan “kültürel mirasın” alanınına
olan ilginin artacağı beklentisi güçlenmektedir. Kitle turizminin kesintiye uğraması
ve konaklama biçimlerindeki ve beklentilerindeki değişiklik sonucunda kültürel miras turizminin pandemi şartlarında
kalıcı ve sürdürülebilir bir içeriğe doğru
ilerlediği düşünülebilir. Bununla birlikte
dijitalleşme olgusunun olumsuz etkilerinden de bu noktada söz etmek gerekmektedir. Dünya genelinde akademik
çevrelerde “Sanal ziyaretçi turist midir?”
tartışması sürdürülmektedir. Ören yerlerinin kapanmasının ardından yaşanan dijitalleşme çabasının başarısızlığı ve yaşatılmaya çalışılan dijital deneyimin ilkel ve
kısıtlı kalmasının yanı sıra bu konudaki
bir tehlikeye de işaret etmek gerekmektedir. Arttırılmış – sanal gerçeklik önemli
bir araç olmakla birlikte, teknik ve estetik
anlamda üretilen dijital içeriğin başarısının, taklit ettiği eserin önüne geçme riski
bulunmaktadır. Somut ve somut olmayan
miras öğelerinin değerleri, dijitalleştirilenler lehine bir değer kaymasına uğramakta, dijitalleştirilenlerin de kendi içlerinde dijitalleştirilme başarısına göre bir
değer kayması yaşanmaktadır. Bu durumun, bölgenin miras değerleri arasında
güzel görüntü verenlerin zorbalığına
neden olma riski söz konusudur.
Diğer bir problem ise tarihi dokularda ve doğal alanlarda özellikle sanat
ve gastronomi içerikli olarak düzenlenen
festivallerin sona ermesidir. Her ne kadar

pandemi dönemi, tarihi dokularda yer
alan eski evlere, özellikle bahçeli olmaları
da göz önüne alındığında, bir talep yaratmışsa da, tarihi ve doğal miras alanlarının en önemli canlandırıcı etkinlikleri olan
festivallerin eksikliği, bu etkinliklerin pozitif çarpan etkisini de yok etmiştir.
Bu festivaller sadece birer gastronomi veya sanat festivali olmanın ötesinde,
bölgelerindeki antik kentlerin, doğal miras
alanlarının ve benzeri olguların tanıtılması, yöreye özgü ürünler üzerinden bir
iç pazar oluşturulması, kültürel ritüellerin
yaşatılması gibi açılardan kültürel miras
açısından çoklu bir etkiye sahiptir. Diğer
yandan festivallerin örneğin bağ bozumu
yani ekim ayında geçekleşme gerekliliği
gibi durumlar turizm sezonlarını uzatmaktadır. Buna ek olarak festivallerin, rehberli
turlarla desteklenmesi, bütün bu konulardaki farkındalığı arttıran bir diğer unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır. Rehberli
turların ve kültür turizmi turlarının rakamlarının bu dönemde düştüğü, buna karşın
ziyaretçilerin kendi araçlarıyla, yine kendilerinin belirledikleri noktaları ziyaret
etme eğilimi içinde oldukları görülmektedir. Bu durum, turlardan bağımsız hareket
eden ziyaretçilerin, turların ticari kaygıları
ile belirlenen noktalar dışına çıkmalarını
ve yeni yerleri keşfetme halinin yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir ve kültürel
mirasın tanıtımı açısından önemli bir fırsat
tanımlamaktadır. Söz konusu durum özellikle akıllı telefonlarla desteklenmekte
olan yeni bir pazarı da tanımlamaktadır.
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2.3.1. - Turizmin Merkezsizleşmesi ve Kitle Turizmine Alternatif Bir Kültür ve Doğa Turizminin
Potansiyeli
Buraya kadar irdelenen konular
biraraya getirildiğinde, bazı konuların
pandemi dönemi ile birlikte öne çıktığı ve
yeni bir kültür ve doğa turizmi politikası
için altlık teşkil ettiği görülmektedir.

Dijitalleşmenin, kültürel ve doğal
miras alanlarının yerini almaktan ziyade
buraları bağımsız olarak gezen bir kesime
destek niteliği taşıması gerekliliği de
ortaya çıkan bir diğer husustur.

Bu konuların başında her şey dâhil
turizm politikasının krizler karşısındaki
kırılganlığının ve buna ek olarak turizm
gelirleri bakımından zayıflığının ortaya
çıkmış olması gelmektedir. Yeni dönemde
turizm alanındaki hedef kitlenin odağının daha farklı bir turizm talep eden
yabancı kesim ile yerli kesim olarak kaydırılması önemli bir gereklilik olarak ortaya
çıkmaktadır. Deniz-güneş gibi genellenebilecek bir ziyaretçi talebi dünyanın
farklı yerlerinde de karşılık bulabilecek
bir olgu. Pandemi gibi mobilitenin kısıtlandığı dönemlerde ziyaretçiler farklı alternatiflere yönelebilmekteler. Öte yandan
özgün, biricik kültürel değerler ve yerel
deneyimin alternatifi bulunmamaktadır.

Pandeminin ortaya çıkardığı bir başka
önemli sonuç, turizmin giderek merkezsizleşmesi olmuştur. Büyük otellerde
konaklamak yerine ev/villa/pansiyon kiralamayı tercih eden ziyaretçiler, Airbnb
gibi merkezsiz konaklama alternatiflerine
talebi büyük oranda arttırmıştır. Bu tip
konaklama seçeneklerindeki artış, denetimsizliği doğurması açısından turizmciler
tarafından şiddetle eleştirilmekle birlikte,
yaşadığımız dönemin bir gerçekliği olan
bu eğilimin kalıcılığı ve yerele ekonomik katkısının daha doğrudan olduğu da
görülmektedir. Bu merkezsiz yeni konaklama eğiliminin koruma hareketlerini
dolaylı olarak etkilediği de söylenebilir. Ev
pansiyonculuğunda konaklama alanlarının özgün niteliği piyasa değeri taşımakta,
yerel kimlik değerlerini koruyan yerleşimler bu rekabette ön plana çıkmaktadır.

İç turizmin gücü ve istikrarlılığı altı
çizilmesi gereken bir diğer husustur. Bu
turizm kesiminin en önemli özelliği olarak
ise kendi araçları ile gezme talebi ve hafta
sonunu kapsayan kısa tatiller şeklinde
hareket etmesi ön plana çıkmaktadır. Yapılan görüşmelerde pandemi döneminde
geçmişte tatillerini yurt dışında geçiren
varlıklı yerli ziyaretçilerin, seyahat kısıtlamaları ile yurt içi tatillere yöneldiği, ancak
bu kesimin beklentisinin özellikle Anadolu'da özgün kültürel peyzaj alanları olduğu
belirtilmiştir.
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Pandemi koşulları kuşkusuz doğa
turizmine ilgiyi arttırmıştır. Öte yandan bu
ilgi doğal miras alanları üzerinde ekonomik ve yapısal bir baskı oluşturmaktadır.
Kaçak yapılaşma ve denetimsiz kapasite
aşımı bu alandaki temel problemler olarak
kendini göstermektedir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, yeni
dönemde kültür ve doğa turizmi politikalarını şekillendirecek dört ana unsur

ortaya çıkmaktadır:
•
•
•
•
altyapı

Destinasyonlar arası işbirliği
Kampanyalar ve dijital içerikler
Tematik hedef kitleler
İç turizmi özendirici içerikler ve

Destinasyonların her şey dâhil turizmine alternatif oluşturabilmeleri, tek
başlarına değil bir miras rotası üzerinde
yer almalarına bağlı görünmektedir. Bu
aşamada, destinasyonların komşularıyla
birlikte daha zengin içeriklere ulaşmaları ve özellikle kendi araçlarıyla gezen ve
birkaç günlük sürelerde tatil yapan turistlere yönelik zengin içerikler sunmaları için
işbirliklerine gitmeleri önemli bir strateji
olarak ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi kültürel
değerleri ile ön plana çıkan özgün yerleşimlere ziyaretlerin ön plana çıktığı ve
ziyaretçilerin kendi imkânları/araçları ile
seyahat ettiği bu dönemde, kültürel miras
alanları tek başlarına değil havza ya da
bölge bütünü olarak destinasyon oluşturmaktadır. Bu tip ziyaretçiler belirli rotaları izleme eğilimindedir. Kültür peyzaj
alanlarını bölgesel bir bütün içinde algılayıp farklı kentlerde durarak seyahat ederler. Bu süreçte kültür turizmine dair politikalarda, küçük ara durakları da kapsayan
bölgesel işbirlikleri ve ortak programlar
önem kazanmaktadır.
Özellikle internet ortamında kültürel ve doğal alanlara yönelik kampanyaların ve dijital içeriklerin zenginleşmesi,

bu alanların hem tanıtımı hem de ziyareti açısından günümüzde oldukça önemli
bir başka unsurdur. Özellikle münferit ziyaretçiler kendi seyahat planlamalarını genellikle dijital arayüzler üzerinden
yapmaktadır. Bu bakımdan kültürel peyzaj
alanlarının dijital görünürlüğü ve erişilebilirliği turizmi desteklemek açısıdan daha
da önem kazanmaktadır.

Kültür miras alanlarının ziyaretçileri,
bu alanları bölgesel bir bütün olarak
algılamaktadır. Dolayısıyla kentler arası
işbirlikleri ve kültür rotası planlamasının
önemi de artmaktadır.
Türkiye’deki turizm politikasına yönelik getirilen en önemli eleştiri hedef pazarın darlığıdır. Türkiye hızla turizm pazarındaki hedef kitlelerini çeşitlendirmeli ve
belli tematik alanlarda bölgelerin içeriklerini zenginleştirmelidir. Deneyim yaşamanın daha da önem kazandığı bu yeni
dönemde yerel kültüre dayalı tematik
seyahat başlıkları kültür turizmini çeşitlendirmektedir.
İç turizmi özendirmek ve kültür ve
doğa turizmini geliştirmek için olmazsa
olmaz olan yatırım alanını, altyapı yatırımları oluşturmaktadır. Bu alandaki yatırımlar, öncelikle mevcut ardından yeni
içerikleri destekleyecek şekilde hızlandırılmalıdır.
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2.3 - Dünyadan İyi Uygulama
Örnekleri

Bir önceki bölümden hareketle bu
bölümdeki örnekler, işbirliği, dijitalleşme, tematik hedef kitleler, iç turizmin canlandırılması başlıkları arasından
seçilmiştir.
Kriz döneminde destinasyonlar
arası bölgesel işbirliklerinin kültür turizminin devamlılığının sağlanması açısından daha da önemli hale geldiği görüldü.
Dünyanın farklı yerlerinde, başarılı işbirlikleri kuran kentlerin, turizmin yaşadığı
krizden daha kolay çıktığı görüldü.
Bu işbirlikleri ortak kültür rotaları
oluşturulması, ortak tanıtım faaliyetleri,
ortak iletişim faaliyetleri yürütülmesi
gibi konularda gözlemlenebilmekte.

Beş İsveç Kenti Yaz İçin
Güçlerini Birleştiriyor:
Beş İsveç kenti, yaz döneminde bölge
içi turist akışını teşvik etmenin bir yolu
olarak birbirlerinin cazibe merkezlerini
tanıtmak üzere güçlerini birleştirdi. Girişim, 'Komşuyla 48 Saat' (#48timmarhosgrannen) olarak adlandırılıyor ve geçen yılki
başarılı 'Komşuyla 24 Saat'in bir sonraki
aşaması olarak hayata geçiriliyor.
Yabancılar için 'svemester' kelimesi
tuhaf görünebilir, ancak İsveççe'de bu yeni
ifade, ülke sınırları içinde gerçekleşen bir
tatili veya geziyi tanımlamanın bir yoludur.
Sverige (İsveç) ve semester (tatil) kelime-
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lerinin birleşimidir. Kampanyanın amacı,
kentlerin kendi reklam ve sosyal medya
kanallarını kullanarak dikkatleri birbirlerine çekmelerini sağlamak ve komşularında görülmeye değer yerleri önermek. 'Komşuyla 24 Saat' fikriyle başlayan
kampanya, bu sefer, yakındaki kentte
neler sunulabileceğini daha iyi keşfetme
fırsatını elde etmek için daha fazla zaman
geçirmeyi (örneğin bütün bir hafta sonu)
ve orada konaklamayı teşvik ediyor. Katılımcı kentler arasında Norrköping, Karlstad, Örebro, Västerås ve Linköping bulunuyor.
Linköping kentinin turizm departmanı Visit Linköping & Co'nun sorumlusu
Jörgen Nilsson “Birçok otel, kampanyaya
katılan kentlerden gelen ziyaretçi sayısının yaz aylarında arttığını bildirdi. Yakın
kentler rakip olarak düşünülebilir, ancak
kendimizi iyi komşular olarak göstermek
daha büyük bir başarıyı beraberinde getirir” dedi.
‘Komşu ile 48 Saat'in herkes için
bir şeyler sunması önemseniyor. İster
çocuklu aileler, ister bekar kişiler, bir arkadaş ekibi veya çocuksuz bir çift. Kampanya
kapsamında pek çok otel, komşu kasabalara iki günlük bir geziyi daha da çekici
hale getirmek için çeşitli teklifler geliştirmiş durumda. Bunlar arasında hayvanat
bahçesi ziyaretleri, su kayağı, tekne gezileri ve çeşitli müzeler hakkında ipuçları da
bulunuyor.

Limerick,
Katlayın”
Başlattı:

“Yazınızı İkiye
Kampanyasını

Ulusal Turizm Geliştirme Kurumu
Fáilte Ireland, Limerick'i Vahşi Atlantik Yoluna (Wild Atlantic Way) açılan
bir geçit kenti olarak belirledi. Limerick,
Donegal'deki Malin Head'den Cork'taki
Kinsale'ye uzanan ünlü 2600 kilometrelik
güzergâh üzerindeki ilk geçit kent olarak
tanımlanmaktadır.
2013 yılında, turizmdeki durgunluk
sonrası, Atlantik kıyı şeridi boyunca ücra
yerlere daha fazla turist getirmeyi amaçlayan pazarlama kampanyası olarak başlayan Vahşi Atlantik Yolu, büyük bir başarı
hikâyesi olduğunu kanıtladı. 2019'a kadar
geçen beş yılda, güzergah üzerindeki daha
az turistik yerlere gelen ziyaretçilerden 3
milyar avroluk (2 milyarı uluslararası misafirler tarafından harcanan) bir gelir elde
edilmiştir. Ancak Limerick, rotaya olan
yakınlığına rağmen Vahşi Atlantik Yolundan pek fayda sağlayamıyordu. Bu değerlendirme, 2 yıl önce, Limerick Belediyesi,
Fáilte Ireland, yerel konaklama sağlayıcıları ve turizm şirketleri tarafından, tarihi
bölgeye eğlence amaçlı gelen ziyaretçileri çekmek amacıyla Limerick'i bir geçit
kenti olarak gösteren bir strateji geliştirmek için kullanıldı.
Bu doğrultuda, Limerick Belediyesi, Limerick’i, Vahşi Atlantik Yolu Geçit
Kenti olarak tanıtmak amacıyla, 21 Haziran 2021 tarihinde “Yazınızı İkiye Katlayın” kampanyasını başlattı. Söz konusu

https://www.themayor.eu/en/a/view/five-swedish-cities-get-neighbourly-for-the-summer-8372
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kampanya, kentin Avrupa Kültür Başkenti
olarak salgından etkilenen dönemine
rağmen, yaz sezonunu kurtarmasına
yardımcı olan geçen yılki “50 Günlük
Yaz” kampanyasının başarısı üzerine inşa
edildi. “50 Günlük Yaz” kampanyası kapsamında kent, beş hafta boyunca her hafta
10 şanslı kazanana olmak üzere toplam
50 kişiye çeşitli açık hava, kültür ve yaratıcılık, yeme içme, spor ve macera aktivitelerini ücretsiz olarak deneyimleme imkânı
tanımıştı.
“Yazını İkiye Katla” kampanyası, ziyaretçilerin Limerick'e gelip daha fazlasını
yapmaları, daha fazlasını deneyimlemeleri
ve kentte kaldıkları sürenin daha fazlasını
elde etmeleri için çeşitli teşvikler sağlayacak. Teşvikler arasında popüler sosyal
medya içerik oluşturucuları ile işbirliği
içinde geliştirilen dört ödül deneyimi yer
alıyor: Lezzeti İkiye Katla, Macerayı İkiye
Katla, Kültürü İkiye Katla ve Keyfi İkiye
Katla.

https://www.themayor.eu/en/a/view/limerick-designated-as-wild-atlantic-way-gateway-city-8223
https://www.limerick.ie/discover
https://irelandonabudget.com/news/limerick-50-days-of-summer/
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Kampanyayı başlatan Limerick Belediye Başkanı Michael Collins, “12 ay önce
yaz sezonu turizm açısından son derece
belirsizdi. Ancak Limerick, COVID-19’a
güzel bir dayanıklılık örneği ile yanıt verdi
ve yerel yönetimin kampanyası sayesinde,
daha önce hiç buraya gelmemiş olan yerli
turistleri kentte ağırlama fırsatı yakaladı.
Geri bildirimler harikaydı. Limerick başlı
başına bir turizm cevheri, ama Vahşi Atlantik Yoluna açılan bir geçit şehri olarak yeni
tanımı bizim için büyük bir destek sağlayacak” dedi.

Güney Finlandiya Turizmi
Canlandırmak İçin Yeni Bir
Platform Kurdu:
Turizm alanındaki belediyeler ve
girişimciler, Güney Finlandiya için ortak
bir rezervasyon platformu oluşturmak
için güçlerini birleştirdi. Yeni platform
(bookingpoint.fi), turistlerin aynı yerde
on iki farklı belediye tarafından sunulan konaklama, ulaşım, etkinlikler, geziler ve hizmetler için rezervasyon yapmasına olanak sağlayacak. Yeni web sitesinin
sadece turizmi değil, aynı zamanda belediyelerdeki girişimciler arası işbirliğini de
güçlendirmesi hedefleniyor.
Helsinki'nin turizm uzmanı Jukka
Punamäki’ye göre, Güney Finlandiya çok
parçalı bir turizm bölgesidir ve pek çok
durumda bölgedeki belediyeler ve kentler, ortak bir ürünü biraraya getirememeleri nedeniyle hem yerel hem de uluslararası rekabeti kaybetmiştir. Yeni platform,
turizmi canlandırmanın yanı sıra teknoloji devlerine meydan okuyacak ve rekabet edecek. Punamäki, belediyelerin
potansiyel turistleri TripAdvisor gibi web
sitelerinden Finlandiya satış kanallarına yönlendirmek istediklerini belirterek
konuyu daha da genişletti. Bu şekilde yeni
web sitesi sadece turizmi teşvik etmekle
kalmayacak, aynı zamanda ekonomik
büyümeyi de etkileyecek. Şu anda platform, müşterilerin 50'den fazla girişimciden yüzlerce hizmet rezervasyonu
yapmasına olanak tanıyor.
https://www.themayor.eu/en/a/view/southern-finland-launches-new-platform-to-boost-tourism-8108
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Pandemi döneminde her alanda
olduğu gibi turizmde de dijitalleşmenin önemi artıyor. Dijital ara yüzlerin yerelde turizmi desteklemek üzere
kullanıldığı çok sayıda yaratıcı çözüm,
geleceğe yönelik yeni modellerin de bir
panaromasını sunuyor.

Alicante Plajlarında
Zekâyla Takip:

Yapay

29 Haziran 2021’de Alicante Belediyesi (İspanya), geçen yıl El Postiguet
Plajında başarılı bir şekilde denendikten
sonra, kentin ikinci kumsal bölgesi olan La
Albufereta Plajında da yapay zekâ ile plaj
doluluğunu takip sistemini hayata geçirdi.
Sistem, yerel ziyaretçileri ve turistleri
plajın ne kadar yoğun olduğu konusunda
uyaracak ve böylece kişiler günlük planlarına plaj ziyaretini dâhil edip etmeme
konusunda önceden plan yapabilecekler.
Bu yenilikçi yapay görüşlü kamera sistemi,
plaj kapasitesine ve doluluk oranına
bağlı olarak renk değiştiren (yeşil, sarı
ve kırmızı) basit trafik ışıkları aracılığıyla
kullanıcının gerçek zamanlı olarak plajın
yoğunluğunu bilmesini sağlayacak. Yapay
zekâ sayesinde, kıyı şeridinin her noktasında kumsaldaki yoğunluğun yüksek
mi yoksa düşük mü olduğunu anlamak
mümkün olacak.

https://www.themayor.eu/en/a/view/ai-vision-increasingly-implemented-on-alicante-s-beaches-8330
https://www.themayor.eu/en/a/view/fuengirola-digitized-its-beach-control-and-got-an-award-for-it-8098
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Veri yakalama sistemi, Avrupa
mevzuatına uygun olarak, beş dakikalık bir zamansal evreyle kuma dağılmış
insanların yoğunluğunu belirlemektedir.
'Ion Beach' kişisel verilerin korunmasına
titizlikle saygı göstermekte, görüntüleri

olduğu gibi iletmemekte, kameralardan
gelen bilgileri ve verileri özel bir algoritma ile işlemektedir. Üretilen bilgilere,
hem Alicante Belediyesinin web sitesinden hem de sistemin resmi olarak tanıtıldığı gün kurulan La Albufereta plajındaki kontrol panelinden bölge sakinleri
ve turistler kolayca erişebilmektedir. Bu
çalışma, belediye yönetiminin kenti “Akıllı
Turist Destinasyonu” yapma stratejisini
pekiştirmektedir.

Isı haritası, turistlerin ve bölge sakinlerinin, seyahatlerini buna göre planlayabilmeleri ve kalabalık yerleri ziyaret
ederek risk almamalarını sağlamak için
belirli turistik yerlerin çeşitli zamanlarda
ne kadar kalabalık olduğunu görmelerine olanak tanımaktadır. Helsinki, kentin
güvenliğini arttırmak amacıyla böyle bir
ısı haritasını halka erişilebilir hale getiren
dünyadaki ilk kent olma niteliği taşıyor.

Helsinki, Kentin En İşlek
Bölgelerini Gerçek Zamanlı
Olarak Gösteren Isı Haritasını
Hayata Geçirdi:

Helsinki'nin İş Dünyası Direktörü
Marja-Leena Rinkineva, bu fikri daha da
vurguladı: “Sağlık krizi turizm sektörüne
de son derece ağır bir zarar verdi. Helsinki,
yerel ekosisteminin büyük bir kısmı oteller,
restoranlar, etkinlikler, etkinlik hizmetleri
ve deneyimler üzerine inşa edildiğinden,
koronavirüs krizinden Finlandiya'nın geri
kalan yerlerine göre daha fazla etkilendi.
Şimdi yapmamız gereken, güvenliği artırmak amacıyla yeni ortak çalışma modelleri
geliştirmek için güçlü bir çaba sarf etmektir. Isı haritası, teknoloji girişimlerinin ve
Helsinki Belediyesinin birlikte nasıl daha
güvenli bir kent yaratabileceğinin harika
bir örneğidir."

Finlandiya başkenti, turistik bölgelerin gerçek zamanlı olarak ne kadar kalabalık olduğunu gösteren yeni bir renk
kodlu ısı haritasını tanıttı. Helsinki Belediyesi, turizm endüstrisindeki toparlanmayı
teşvik etmek amacıyla heatmap.fi/helsinki
web sitesini oluşturmak için yazılım şirketi
Hypercell ile işbirliği yaptı. Helsinki Isı
Haritasının lansmanı ile başkent, insanları
güvende hissettirerek turizm endüstrisinin toparlanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Her dakika güncellenen ısı haritasında dört ana veri türü toplanıyor: İnsan
akışı (zamana bağlı insan hacmi), her
alanda harcanan ortalama süre, insanların belirli konumların yakınında ne kadar
zaman harcadıkları ve insan akışının hareketi. Helsinki Belediyesi, bu verilerin cep
telefonları gibi cihazlardan anonim bluetooth sinyalleri toplayan sensörler aracılığıyla sağlandığını açıkladı. Bu sistemde
hiçbir kişisel veri toplanmıyor ve kişilerin
kimlikleri anonim kalıyor.

Benzer bir uygulama ülkede Fuengirola plajlarında da uygulanmaktadır. Fuengirola Belediyesinin kentin sahillerindeki
insan sayısını gerçek zamanlı olarak sayabilen bir bilgisayar programına bağlı, deniz
kıyısındaki sokak lambalarına yerleştirilen
sensörlerden oluşan sistem, XIII Ödüllerinde Kamu Yönetimlerinde Dijital Dönüşüm Başarı Örnekleri Ödülüne değer
bulundu.
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Pilsen, Yeni Akıllı Rehberle
Turizmi Geliştiriyor :
30 Temmuz 2021 tarihinde Pilsen
Belediyesi, turistlerin Çek kentini keşfederken artık interaktif bir görsel-işitsel
rehberden yararlanabileceğini duyurdu.
SmartGuide şirketi ile belediye kuruluşu
olan Pilsen - TURISMUS, kırktan fazla ilgi
noktası ve beş tematik rota içeren sanal
bir rehber oluşturmak için işbirliği yaptı.

https://www.themayor.eu/en/a/view/helsinki-unveils-heatmap-depicting-the-city-s-busiest-areas-in-real-time-8253

https://www.themayor.eu/en/a/view/pilsen-enhances-tourism-with-new-audio-visual-guide-8537
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İşbirliğinin sonucunda hayata geçirilen SmartGuide mobil uygulaması sayesinde turistlerin kenti keşfederken aynı
zamanda kentin tarihi hakkında da bilgi
edinmesine imkân sağlanıyor. Örneğin,
beş tematik rotadan biri olan "Pilsen'in
En İyisi"nde, kengin başlangıcından günümüze kadar olan tarihi anlatımlı bir şekilde
keşfediliyor. Bunu daha da ileri götürerek
Pilsen'in zaman içinde nasıl büyüyüp geliştiği ve nihayetinde 2015 Avrupa Kültür
Başkenti unvanını nasıl kazandığı da aktarılıyor. GPS kullanımı ile mobil uygulama, kullanıcının nerede olduğunu tespit
edebiliyor ve bulunulan yere göre bilgiler sunabiliyor. Dahası, kullanıcıları yakındaki önemli noktalarla ilgili uyarabiliyor ve
diğer ilgi çekici noktalara yönlendirebiliyor.
SmartGuide'ın başlıca avantajlarından biri, turistlere kenti kendi hızlarında keşfetme özgürlüğü vermesidir.
Bu nedenle özellikle pandemi nedeniyle
kalabalık gruplar halinde seyahat etmeyi
tercih etmeyen veya canlı tur rehberlerini
takip etmekten hoşlanmayan kişiler için
idealdir.

Gezginlerin internete erişimleri
varken sanal rehberi indirebilmesi ve
ardından çevrimdışı olarak kullanılabilmesi de uygulamanın diğer avantajlarından biri. Pilsen Belediyesi bunun, özellikle
yerel SIM kartı olmayan yabancı turistler için faydalı olabileceğini düşünüyor.
Bunların dışında mobil uygulama, kullanıcılara özel etkinlikler, sergiler ve benzeri
aktiviteler için bildirimler göndermekte,
böylece turistlerin kentte geçirdikleri
zamanı daha da zenginleştirmektedir.
Kitle turizminin tüm dünyada yaşadığı
kriz, yerel yönetimleri tematik destinasyon modellerini desteklemeye yönlendirmekte. Yerelin kültürel kaynaklarını
kullanan ve tematik bir hedef kitleye
yönelik hayata geçirilen bu modeller
pandemi döneminde tüm dünyada daha
fazla yaygınlık kazandı.

Atina, Turizmi Canlandırmak
İçin Sinema Meraklılarını
Kente Çekmeyi Planlıyor :
14 Haziran 2021’e Atina Belediyesi, Yunan başkentini bir sinema destinasyonu olarak tanıtmak üzere Turizm
Bakanlığı ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile iki taraf, sinema
kaynaklı turizmi güçlendirmek amacıyla
Atina Film Ofisi (AFO) ile birlikte uygulanacak bir dizi ortak eylem belirledi.

tirerek Atina ekonomisinin canlanmasına katkı sağladı. Atina Belediye Başkanı
Kostas Bakoyannis Atina Film Ofisinin, uluslararası yapımlarla kentin iletişim kanalı haline geldiğini ve çok zor bir
dönemde pazarın tanıtım ve ekonomik
canlandırılması için başka bir kapıyı araladığını belirtti.
İşbirliği anlaşması ile Atina Belediyesi ve Turizm Bakanlığı, başkentin bir
sinema destinasyonu olarak geliştirilmesine yönelik, birlikte çalışma konusunda
anlaştılar. Bunu başarmak için, görsel ve
işitsel alanlarda çalışan kişilere yönelik
eğitim programlarının yanı sıra yapımcıların ve uluslararası film stüdyolarının kenti
tanımalarını sağlayan gezilerin tanıtımına
özel önem veriliyor. Bu şekilde başkent,
niteliklerini sergilemeyi ve uluslararası
film yapımcılarını kente çekmeyi umuyor.
Başkentin büyük uluslararası film yapımlarındaki varlığının, bir turizm destinasyonu
olarak rekabetçi konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Dahası söz konusu girişimin, yerli film endüstrisini de desteklemesi ve hem kent hem de ülke için önemli
bir ekonomik büyüme ile sonuçlanması
bekleniyor.

AFO, Mart 2020'de kurulduğundan bu yana, kırktan fazla görsel-işitsel prodüksiyonun ilgisini çekti. Daha da
önemlisi, büyük miktarda sermaye birik-
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Fuengirola,
'Glutensiz'
Turizme Alan Açıyor :
Fuengirola Belediyesi (İspanya),
“Glutensiz Fuengirola” ağına katılmak
isteyen otelcilere ücretsiz bir kurs sunacağını ve böylece ziyaretçilere yönelik ürün
sunumlarını çeşitlendireceğini duyurdu.
10 Haziran 2021’de gerçekleşecek olan
atölye ile, katılımcıların, bu alanda teorik
ve pratik bilgiler edinmeleri sağlanarak,
mutfaklarını ve menülerini gluten intoleransından muzdarip müşterilere uygun
hale getirecek şekilde yeniden yapılandırabilmeleri amaçlanıyor.
Katılımcılar,
atölye
süresince,
mutfakta uymaları gereken kuralları
çölyak hastalarına uyarlamak için bilgi
edinecekler. Bunlar, tüm malzemelerin
kilerdeki dağılımı, belirli malzemelerin
kullanımı veya gıda kontaminasyonunun
nasıl önleneceği gibi çeşitli konuları içeriyor.
Gluten intoleransı olan turistlerin ihtiyaçlarını dikkate almaya yönelik bu adım
son derece önemli. Zira, Fuengirola Belediyesinin web sitesinde bildirilen istatistiklere göre, İspanyol nüfusunun %4'ü bu
kategoride yer alsa da 4 kişiden 3'ü bunun
farkında değil. Ayrıca son dönemlerdeki
sağlıklı beslenme farkındalığı ile birlikte
gluten tüketimini azaltan insanların sayısında da önemli bir artış söz konusu.

https://www.themayor.eu/en/a/view/fuengirola-makes-space-for-gluten-free-tourism-8062

56

PA N D E M I V E T U R I Z M

Sindirim sorunları yaratan veya kişileri farklı şekillerde etkileyebilen gluten
tüketimiyle ilgili farkındalığı arttırmak

amacıyla Fuengirola Belediyesi, 6 yılı aşkın
bir süre önce Malaga Çölyak Derneği ile
işbirliği anlaşması imzalayarak 'Glutensiz Fuengirola' ağının oluşturulması konusunda öncü oldu. COVID-19’un turizm
üzerindeki olumsuz etkisinin üstesinden
gelmek isteyen belediye, daha kapsayıcı
bir turizme yönelik bu yeni çalışmasıyla
birlikte farklı turist gruplarının da kente
gelmesine ve kentin daha tercih edilebilir bir destinasyon olmasına çalışıyor. Otel
restoranlarına yönelik bu eğitim tamamlandıktan sonra işletmeler, bu konudaki
uzmanlaşmış kuruluşlar ağına katılmalarını sağlayacak bir sertifika alabilecek.

Akropolis Herkes İçin Erişilebilir Hale Geliyor :
Biri yurt dışına seyahat etmeyi düşündüğünde, yeni kentlerde dolaşmayı,
yeni yerler keşfetmeyi ve yeni deneyimler yaşamayı hayal eder. Ancak, hareket
zorluğu veya görme bozukluğu olanlar
için durum böyle değildir. Bunun yerine
daha çok korku ve endişe hâkimdir. Yunanistan Kültür Bakanlığı, engellilerin turistik yerleri rahat ve güvenli bir şekilde
keşfetmelerinin ne kadar zor olabileceğini
kabul etti. Bu nedenle, Akropolis Arkeolojik Sit Alanında değişiklikler yapılarak alan
herkes tarafından erişilebilir hale getirildi.
Arkeolojik alana hem Yunanca hem
de İngilizce braille işaretleri eklendi. Kısmi
körlüğü olan kişiler için büyük ve kalın
harflerle oluşturulan daha büyük baskılar
da alanda yerini aldı. Ayrıca, broşürler ve
diğer bilgilendirmeler de braille alfabesini

https://www.themayor.eu/en/a/view/athens-plans-to-attract-filmenthusiasts-and-boost-tourism-8175
https://www.themayor.eu/en/a/view/the-acropolis-becomes-accessible-to-people-of-all-abilities-8087

PA N D E M I V E T U R I Z M

57

ve büyük baskıları içerecek şekilde güncellenecek. Bakanlık, ileriye dönük olarak,
çeşitli anıtlar hakkında hem yazılı hem de
sözlü bilgileri içerecek bir mobil uygulama
oluşturmayı planladığını bildirdi.
Bunun da ötesinde, engelli yolu (yaya
yollarında kabartmalı zemin yüzeyi) uygulaması ile görme engelli turistlerin ihtiyaçları karşılanacak. Herkesin antik alanları
“görebilmesini” sağlamak için Bakanlık,
engellilerin dokunarak bilgi edinebileceği mobil anıt maketler de oluşturacak.
Akropolis’i daha erişilebilir hale getirmek adına, 2020 yılının sonunda hareket
zorluğu olan kişilerin ihtiyaçları da dikkate
alınarak, arkeolojik alanda yenilikçi bir
eğimli asansör tasarlanmış ve kurulmuştu.
Ayrıca, yardıma ihtiyacı olanlara hizmet
etmek için golf arabaları da temin edilmişti.
Pandeminin
getirdiği
kısıtlamalar dünyada sınırlar arasında mobiliteyi azalttı. Bu durum yurt içi turizmi
canlandırmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Pandemi döneminde kentlerin yurt
içi turizmi desteklemesi özellikle küçük
merkezlerin önemini arttırıyor.

Prag,
Turizm
Stratejisini
Sürdürülebilirliğe Odaklanarak Yeniden Tanımlıyor :
15 Ekim 2020 itibariyle, Prag turizmi,
belediye meclisinin “İç Turizm Konsepti”ni
oybirliğiyle onaylamasıyla birlikte, yeni bir
yön izlemeye başladı. Siyasileri, turizm ve
planlama yetkililerini içeren geniş bir işbirliğinin ürünü olan belge, turizmin ekonomik yararları ile kentin ve kent sakinlerinin
stratejik çıkarları arasında denge kurmayı
amaçlıyor.
Koronavirüs pandemisinin neden
olduğu turizmdeki geçici durağanlık, yerel
yetkililerin, turistlerin kente sunduklarını
yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Bu nedenle strateji, turistlerin Çekya
başkentine geri dönmeye başlayacağı
zamanda meyve verecek şekilde formülize edildi. Prag, yerel halkla daha iyi iletişim kurmak ve yerli turistlerin yabancı
turistler kıyasla oranını artırmak istiyor.
Bu yaklaşım, Prag Belediye Meclisinin 15
Ekim 2020 tarihinde söz konusu konsepti
oybirliğiyle onaylaması ile birlikte somut
bir aksiyona dönüştü.
Turizm alanındaki bu kapsamlı yeni
yaklaşım ile Prag, daha fazla yerli turist
çekmeyi ve sürdürülebilir turistik deneyimleri desteklemeyi hedefliyor. Bu
doğrultuda, ucuz alkollü turist destinasyonu imajını tarihe gömmek ve yeniden
kaliteli bir yaşam alanı haline gelmek istiyor. Temel amaç, turizmin avantajlarını
en üst düzeye çıkarmak ve onunla ilişkili
olumsuz etkileri en aza indirmek.
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Kültür ve Turizm Konseyi Üyesi Hana
Treštíková yeni vizyonu şu şekilde özetliyor: “Biz sadece turizmin kendisini ele
almıyoruz, aynı zamanda kentin ve kent
sakinlerinin ihtiyaç ve çıkarlarını da yansıtıyoruz. Yerel çevreyle ilgilenen, özgün,
otantik ve yerel ürün ve hizmetler arayan
ve bunlara daha fazla para harcayan
kültürlü bir müşteri kitlesi için iç turizmi
geliştirmek istiyoruz."
Konsept, uzun zamandır sokak trafiği
ve turist kalabalığı ile bunalmış olan kent
merkezinde yaşanan sorunları ele alıyor.
Yetkililerin görüşüne göre, ekonomik
faaliyet, kent sakinlerinin günlük yaşamlarındaki kentsel işlevleri dışarı bırakan ve
bunların yerine yalnızca turistlere yönelik
işlevler ve hizmetleri koyan ziyaretçilere
odaklanmış durumda. Bunun aksine yeni
konsept, yerel sakinlerin yaşam kalitesini
ilk sıraya koyuyor. Ayrıca Prag'ın kültürel
mirasını ve benzersizliğini vurgulamak ve
kentte sürdürülebilir turizm için fırsatlar
yaratmak istiyor.
Konsept, Prag Kent Turizmi tarafından her yıl geliştirilecek olan bir eylem
planı aracılığıyla uygulanacak. İlgili belediye komisyonları ile görüşülerek her alan
için somut adımlar söz konusu olacak.
Uygulaması, Prag Belediyesi, ilçe ofisleri
ve kent ve ülke düzeyindeki diğer önemli
kurum ve kuruluşlar, kent sakinleri, özel
sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
gibi birçok aktörün ortak sorumluluğunda
olacak. Halihazırda uygulanmakta olan
kent merkezinin dışına çıkan yeni rotalar
oluşturmak, sürdürülebilir turizm deneyimleri yaratmanın pratik yollarından

https://www.themayor.eu/en/a/view/prague-redefines-its-tourism-strategy-with-a-focus-on-sustainability-6157
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biri olarak düşünülüyor. Yetkililer ayrıca
turizm tercihleri hakkında veri toplayacak ve bununla bağlantılı hizmetler sunacak akıllı bir turizm uygulaması üzerinde
çalışıyor. Prag'ın önündeki görevlerden
diğerleri de engelsiz olmak ve ziyaretçilerle Prag'daki sınırlamaların, kuralların ve
uygun davranışların farkında olmaları için
daha iyi iletişim kurmak. Prag bunu, örneğin yerel halkı fazla rahatsız etmeyecek bir
gece hayatı geliştirerek başarmak istiyor.
Belediye ayrıca kente tekrar tekrar gelen
ziyaretçiler için de özel teklifler oluşturmayı planlıyor.
https://www.themayor.eu/en/a/view/tallinn-targets-domestic-tourists-with-summer-campaign-8072

Prag Kent Turizmi Yönetim Kurulu
Başkanı František Cipro yeni konsepti,
"Bu, şehrin ilk kapsamlı destinasyon yönetimi konseptidir. Gelecekte, ana sezon
dışında turizmi desteklemek ve Charles Köprüsünde hızlı bir fotoğraf çekmek
veya sınırsız bir parti için Prag'a gelmek
yerine farklı bir nedenle Prag'ı tercih eden
ziyaretçi gruplarını hedeflemek istiyoruz”
sözleriyle açıklıyor.

Tallinn, Yaz Kampanyasıyla
Yerli Turistleri Hedefliyor :
Tallinn Belediyesi, yaz sezonu
boyunca iç turizm talebini artırmak için
bir kampanya başlattı. "Tallinn'i Keşfedin!" sloganı altında başlatılan kampanya,
Estonyalıları başkentte kültürel bir yaz
tatili geçirmeye davet ediyor.

https://www.themayor.eu/en/a/view/zagreb-offers-citizens-and-domestic-tourists-free-tours-of-the-capital-8060
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Tallin Belediye Başkan Yardımcısı Aivar Riisalu, "İnsanlık tarihinde
bir yılı aşkın süredir devam eden yeni

bir dönemle karşılaştık ve koronavirüs
pandemisi dünyayı oldukça etkiledi. Seyahat etmek, işe gidip gelmek gibi birçok
zevkli alışkanlık ciddi şekilde sekteye
uğradı. Estonya ekonomisinin en büyük
sektörleri, Tallinn'de görmeye alıştığımız turist akışı maalesef bu yıl olmadığı
için sert bir darbe aldı” dedi. Bu nedenle
Tallinn gözünü yerli turistlere çevirerek,
onları başkenti ziyaret etmeye, çeşitli yaz
etkinliklerine katılmaya ve böylece yerel
işletmeleri desteklemeye davet ediyor.
Riisalu, Tallinn'de kalmayı tercih
edenlere tatillerine ek bir değer sunulacağını duyurdu. Belediye ile işbirliği içinde
yirmi iki konaklama tesisi, 1 Haziran ile 31
Ağustos 2021 tarihleri arasında art arda
iki gece için rezervasyon yapan Estonya
vatandaşlarına ve daimi oturma izni olanlara üçüncü geceyi ücretsiz sunuyor. Bu
tekliften yararlanan konuklara, neredeyse kentin tüm önemli cazibe merkezlerine ücretsiz erişim sağlayan 24 saatlik Tallinn Kart da veriliyor. Kampanyanın
mesajı, Tallin’de yaşayanlar veya Tallin’i
defalarca ziyaret edenler için bile kentte
keşfedilecek çok şey olduğudur. Başkent,
Orta Çağdan kalma eski kent merkezinden heyecan verici askeri ve endüstriyel
tarihe sahip Kalamaja Mahallesine kadar
mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerleri
ve çeşitli yaz etkinliklerini barındırıyor.
Ziyaretçiler, sokak kafelerinde kahvelerini yudumlamaya, kentin yemyeşil parklarında ve sahil yollarında yürüyüş yapmaya,
yakınlardaki güzel manzaralı Aegna, Naissaar ve Prangli adalarına günübirlik geziler planlamaya veya Tallinn'i yeni ve heyecan verici bir açıdan tanıtan bir kent

turuna katılmaya teşvik ediliyor. Belediyeye ait Visit Tallinn web sitesinde, belediyenin programlamış olduğu çeşitli etkinliklerin yanı sıra göz atmaya değer onlarca
özel sektör etkinliğini de bulunuyor.

Zagreb, Kent Sakinlerine ve
Yerli Turistlere Ücretsiz Turlar
Sunuyor :
Zagreb Belediyesi Turizm Kurulu,
Hırvat başkentinde ücretsiz turlara ev
sahipliği yapıyor. Yaz sezonu içinde programlanan turlar, Hırvat dilinde gerçekleştirilecekleri için Zagreb sakinlerini ve yerli
turistleri hedef alıyor. Zagreb'in Turizm
Kurulu, her yaştan insanın sunulan turlarla
ilgilenmesini önemsiyor. Bu nedenle,
program kapsamında üç farklı tür mevcut
durumda: Insta Zagreb, Zagreb Çevresindeki Avrupa ve Graffiti & Sokak Sanatı.
Insta Zagreb turu, fotoğraf ve
sosyal medya tutkunları için oluşturuldu.
Başkentte fotoğraf çekmek için en iyi
yerlerin gösterildiği bu özel tur kapsamında bir rehber ve profesyonel fotoğrafçı katılımcılara eşlik ediyor. Zagreb
çevresindeki Avrupa turu, kentin zengin
tarihini keşfederek Floransa, Venedik,
Paris, Roma, Budapeşte, Viyana, Prag
ve diğer Avrupa kentleriyle olan bağlarını gösteriyor. Zagreb'in sokak sanatının arkasındaki tarihin tartışıldığı Graffiti
& Sokak Sanatı turu ise, daha çok sanat ve
görsel kültürle ilgilenen kişileri hedefliyor.
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2.4 - Eylem Önerileri

Turizmin krizlere karşı dayanıklı hale
gelebilmesi ve turizmle ilişkili yerel ekonomilerin zarar görmemesi için kültür önemli
bir araç olarak öne çıkmakta. Kültür ve
koruma eksenli bir turizm yaklaşımının eyleme dönük hedefleri, farklı aktörler tarafından farklı önceliklerle değerlendirilmekte. Bu bölümde öncelikle söz
konusu aktörlerin eylem önerileri karşılaştırılacak, sonrasında ise kültür eksenli
bir turizm modeline yönelik öne çıkan
model ve politikaların sentezi tartışılacaktır.

Turizmde özel sektör, yerel halk ve
yerel yönetimlerin ortak işbirlikleri
geliştirmesi, krizlere dayanıklı yeni
turizm modellerinin oluşmasına
imkân verecektir.

1- https://info.trendwatching.
com/10-trends-for-a-post-coronavirus-world
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Türkiye’de bu hususta çeşitli platformlarda çalışmalar gerçekleştirilmekteyse de henüz yayın haline dönüşebilen içerikler oldukça kısıtlıdır. Bununla
birlikte iki alanda gerçekleştirilen çalışmaların, konumuza farklı açılardan önemli
girdiler verdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan
ilki turizm sektörünün eğilimini yansıtan
metinler olan TÜRSAB raporları, ikincisi
ise konuya bilimsel bir çerçeveden yaklaşan akademik yayınlardır.
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Turizm Acentelerinin Gözünden Eylem Önerileri:
Türkiye’de acentelerin ve sektörün
önde gelen aktörlerinin takip ettiği ve
kendilerine yönelik çıkarımlarda bulunduğu en önemli uluslararası kuruluşların trend araştırma şirketleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda farklı yerli
kaynaklarda çalışmalarına referans verilen Londra merkezli trend araştırmaları
şirketi Globetrender, pandemi sonucunda
öne çıkan on seyahat trendini şu şekilde
sırlamaktadır;
•
•
•
•
•
•
•

İndirimli tatiller
Kısa süreli geziler
Sanal seyahat
Lüks kaçış noktaları
Güvenli destinasyonlar
Rezervasyon esnekliği
Kış tatillerine olan talepte artış

Hollanda merkezli “Trendwatching”
şirketince yapılan değerlendirmeye göre
ise pandemi sonrası dönemde öne çıkacak
trendler şunlar olacaktır¹:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanal deneyim ekonomisi
Shopstreaming
Sanal arkadaşlar
M2P (Mentor To Protégé)
A-Ticaret (Otomatize Ticaret)
Tükenmişlik turizmi
Açık kaynak çözümleri
Sanal durum sembolleri

• Ortam sağlığı
• Destekli gelişim
Bu çalışmalar ışığında kendi öneri
paketini oluşturan, sektörün en önemli
kuruluşlarından birisi olarak sayılabilecek TÜRSAB ve Ticaret Odalarının, yayınladıkları eylem planlarında, özellikle planlama ve işbirliklerine vurgu yapmakta,
hijyen ve esneklik konularının yanısıra,
dijital içeriklerin desteklediği, farklı hedef
kitlelerin ihtiyaçlarının çözüldüğü ve hem
hizmet alan hem de hizmet veren tarafında işbirlikleri üreten trendleri yakalamayı hedeflemekte oldukları görülmektedir. Destinasyonlar arasında işbirlikleri ve
deneyim rotalarının oluşturulması, farklı
aktörlerin planlama sürecinde yer alması
ve yerele dokunan modellerin geliştirilmesi, bu anlamda kültür eksenli bir turizm
planlaması içinde de ele alınabilecek
başlıklar.

Akademinin
Gözünden
Tespitler ve Önerileri:
Pandemi döneminin etkileri üzerine
gerçekleştirilen akademik çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların ağırlıklı olarak
turizm sektöründe gerçekleştirilmesi
gereken değişikliklere odaklandığı görülmektedir. Yüksel (2020) makalesinde,
Muğla’da bulunan ve yavaş kent ünvanını
kaybetme noktasına gelen Akyaka için
önerilerini şu şekilde sıralamaktadır:
• Bölgede trafik sorunu büyük bir
problemdir. Bu konuda girişte otopark
yapılıp toplu taşıma teşvik edilebilir ya da
ücretsiz servisler uygulanabilir.

• Sezonda özellikle bayramlarda
aşırı kalabalıktır. Bu doğrultuda taşıma
kapasitesine göre ziyaretçi alımı yapılabilir.
• Gelen turistlerin arabalarda ya
da yerel halkın bahçesinde geceyi geçirdikleri görülmektedir. Bu da konaklama
imkânlarının kontrol edilmesi gerektiğini
göstermektedir.
• Bölgede çevre kirliliğinin çok
olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada
ekolojik farkındalık yaratılmalı, gelenlerin duyarlı olması beklenmektedir. Belli
dönemlerde çevre temizliği için daha fazla
kişi istihdam ettirilebilir.
• Sürdürülebilir büyüme için uzun
vadeli bir planlama yapılması.
• Ziyaretçiler için zaman kısıtlamaları ve düzenlemeleri belirlenmesi.
• Airbnb uygulamalarına kısıtlama getirilmesi veya bu sektörün daha
iyi denetlenmesi. Belirli bir fiyat politikası
uygulanabilir.
• Tanıtım çalışmaları azaltılabilir
veya durdurulabilir.
Urfa (2020) ise pandemi sürecinin Türkiye genelindeki etkileri üzerine
bir GZFT analizi gerçekleştirdiği çalışmasında şu maddelerin önemini ortaya
koymaktadır:

Yüksel F., Esen F.Ö., Kılıç
B., Akçay S., “Paydaşların
Gözüyle Yavaş Kent Akyaka’da
Aşırı Turizm”, Turizm Akade-

• Yolcu güvenini geri kazandırma
• Pazarı canlandırmak- iç turizmi
teşvik etmek ve uluslararası turizmi
güvenli bir şekilde yeniden harekete
geçirmek
• Özelleştirilmiş güvenli hizmet
• Yolculara ve işletmelere net bilgiler sağlamak, mümkün olduğu ölçüde

mik Dergisi, 2020
Urfa A.M., Can E., Yüceol
N., “COVID-19 Salgını Bağlamında Türkiye’de Turizm
Sektörünün SWOT Analizi”,
Journal of Travel and Tourism
Research, 2021, 22-50
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belirsizliği sınırlamak
• Sürdürülebilir turizm
• Turizm işletmelerinin uyum sağlamasına ve hayatta kalmasına destek olmak
• Dijitalleşme
• Ülkeler içinde ve arasında işbirliğini güçlendirmek
• Deneyim turizmi
Özdemir (2020) pandemi sonrasında
ön plana çıkacak olan olası turizm türlerini değerlendirdiği makalesinde, deniz
turizmi, sağlık turizmi gibi tematik başlıkların toplam turizm trendleri arasında
%10’dan az bir paya sahipken, doğa turizminin %69’luk bir paya sahip olduğunu
göstermekte. Özdemir, buradan hareketle
yeni dönemde doğa tabanlı bir turizm
anlayışının hâkim olacağını, gelecek eylem
hedeflerinin bu yönde planlanması gerektiğini vurgular.
Bahar (2020) COVID-19 pandemisi ile ilişkili üzerinde durulması gereken üç konu olduğunu belirtmektedir
(OECD,2020: 3):

Pandemi döneminde Muğla'da ıssız kalan turizm merkezleri.
Bu alanların boş kalmasında pandeminin getirdiği kapanmaların yanı sıra yanlış modellerin etkisi olduğu da söylenebilir.
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• İnsanları korumak: Ziyaretçileri (örneğin; bilgi, ülkesine geri dönüş
yardımı, tüketicinin korunması) ve turizm
çalışanlarını (örneğin, gelir desteği sağlanması) korumak,
• İş dünyasının hayatta kalmasını
sağlamak: Turizm tedarik zinciri boyunca
ve özellikle nakit akışı destekleri de dâhil
olmak üzere KOBİ'leri desteklemek,
• Koordinasyon mekânizmalarının
devreye sokulması (örneğin; özel sektör,
hükümet ve akademisyen işbirliği, veri-

lerin zamanında ve doğru olarak sağlanması, kısa, orta ve uzun vadeli koordineli
politika).
Çalışmaların tamamına bakıldığında,
kültür eksenli bir turizm perspektifinde
öne dört konunun; yani “Destinasyonlar Arası İşbirliği”, “Kampanyalar ve Dijital İçerikler”, “Tematik Hedef Kitleler” ve
“İç Turizmi Özendirici İçerikler ve Altyapı”
konularının tamamına yönelik olarak
öneriler geliştirildiği görülmektedir.

İşletme ve yaşam kültürünün bozulması, kitle turizmine alternatif teşkil
edebilecek bir kültür turizmi yaratmanın
önündeki en büyük engel olarak nitelendirilebilir.
Turizm alanında ise, her ne kadar krizlere alışkın olunsa da, artık bakış açıları-

Pandemi öncelikle kitle turizmine
alternatif ve çeşitlilik barındıran

Kültür ve Doğa Turizmi
Özelinde Eylem Önerileri :

modellerin gerekliliğini bir kez

Doğa turizminin pandemi sonrasında
özellikle kırsal alanlar üzerinde sosyal,
ekonomik ve mekânsal bir baskı unsuru
haline geldiği görülmektedir. Bu bağlamda
kırsal miras başlığı altında da değerlendirilecek farklı etkilerin doğal miras alanlarını
tehdit ettiğini görmekteyiz. Sürdürülebilir
bir turizm yaklaşımı içinde bu tehditlerin
değerlendirilmesi gerekmektedir.

noktada da anahtar kavramlar olarak

daha gösterdi. Kültür ve doğa bu
öne çıkıyor.
nındeğişmesi gerektiği ortaya çıkmakta
ve bu hususta en önemli konunun “kaynak
pazarının çeşitlenmesi gerekliliği” olduğu
anlaşılmaktadır.

Özdemir M.A., “Tourism
with Measures Taken
Post-COVID-19 Outbreaak:

Bir yanda tarımdan kalıcı olarak uzaklaşan köyler ve mülksüzleşen köylüler,
diğer yanda batmaktan kurtulamayan,
ilçelerin turizm tarihi ile yaşıt işletmeler,
birbirine düşman hale gelen mahalleler ve
kış nüfusuna göre bir kapasitesi olan, buna
karşılık yaz nüfusunun kalıcı hale gelmesi
ile altyapı ve hizmet konusunda yetersiz
kalan yönetimler, söz konusu alanlarda
hızla yeni politikalar üretmediğitakdirde
karşılaşacağı sosyal çatışmaları ve sektörel karmaşayı işaret etmektedir.

Pandemi döneminin yarattığı bu
büyük ekonomik krize rağmen, gerek
resmi gerek özel sektör kuruluşlarının
gündeminde hala kitle turizmine alternatif
arayışının söz konusu olmadığını görmekteyiz. Sektör bundan ziyade, pandemi şartlarının geçmesini beklemeye ve bu geçiş
dönemini daha az zararla atlatma politikaları geliştirmeye odaklanmış görünmektedir.

Probable Scenarios”, 2020
Bahar O., İlal N.Ç., “Coronavirüsün Turizm Sektörü
Üzerindeki Ekonomik Etkileri”, 2020
OECD Policy Responses to
Coronavirus (COVID-19),
“The Territorial Impact of
COVID-19: Managing the

Bu bakış açısı ile, pandemi şartlarının uzaması veya pandemi sonrası turizm

Crisis Across Levels of Government”, 2020
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kitlelerinin, pandemi geride kalmış olsa da,
artık kapalı otel ortamlarını talep etmediği bir içeriğe yönelmesi halinde, şu an
ortaya çıkmış olan çok önemli fırsatların,
kültürel ve doğal miras odaklı bir talebin
altyapısını oluşturmakta gecikmek suretiyle, değerlendirilememesi ve ekonomisi büyük oranda turizm sektörüne bağlı
Muğla’da ağır bedeller ödenmeye devam
edilmesi sonucunu doğuracaktır.

Aşırı turizmi yönetememekten “yavaş
kent” ünvanını kaybetme noktasına gelen
Akyaka’nın yaşadığı bozulma ve gördüğü
bu talebe rağmen, her sezon yeniden
açılıp, bazen sezon ortasında kapanarak
el değiştiren ve bir türlü süreklilik sağlayamayan işletmeleri, bu politikaların vakit
kaybetmeden geliştirilmesinin ne kadar
elzem olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bu aşamada, bir fırsat olarak görülebileceği belirtilen kültür turizmi talebinin, konaklama alanında da bir düzenlemeye gidilmesi ve Airbnb, sahibinden.
com ve benzeri araçları kullanarak, vergisiz kazanç elde eden ve ruhsatlı konak-

Pandemi sürecinin, sürdürülebilir bir kültür turizmi sektörü oluşturmak
ve kapasitesini aşan turizm sorununu
çözmek için bir fırsat olduğu belirtilmeli.

Yeni ve özgün deneyimlerin
yaşanmasına imkân veren turizm
anlayışı, yerel kaynakları tüketen
bir turizm anlayışının yerini almak
zorundadır.
lama işletmelerini zor durumda bırakan
bu durum için düzenleme getirilmesi,
TÜRSAB kaydı, güvenli turizm sertifikası ve benzeri uygulamaların yaygınlaştırılması, işaret edilen bir diğer önemli
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi
takdirde söz konusu işletmelerin varlıklarını kaç sezon daha sürdürebilecekleri
şüphelidir.
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Bu aşamada yabancı kaynak pazarının da genişlemesi ve mekân algısının
oluşturulabilmesi adına, gezmek, görmek,
dokunmak, kısacası “yeni deneyimler”
isteyen turist kesimlerinin hedeflenmesi,
yerli pazarda bu talebe sahip kesimlerin
ve yine bu talebe sahip olan Asyalı turistler, üçüncü yaş turistleri ve benzeri turist
kesimlerinin hedef kitle olarak belirlenmesi, turizmi 12 aya yayan ve ucuzluk
değil nitelik sunan turizm içeriklerinin
üretilmesi ön plana çıkmaktadır.
Buna ek olarak, kendi arabası ile kendi
rotasını çizerek bölgeyi ziyaret eden
turist tipinin desteklenmesi gerektiği, bu
doğrultuda altyapı ve sektörel yatırımların gerçekleşmesi halinde söz konusu
turizmin yaygınlaşacağı, halihazırda ticaret odalarına gerçekleştirilen karavan,
çadır parkı ve butik otel başvurularındaki patlama, kırsal alanlardaki eko-turizm işletmelerinin sayılarındaki artış ve

kent soylular ile kır kökenlilerin işbirliğiyle
kurulan ve sayıları giderek artan kooperatifler ile ortaya çıkmış durumdadır.
Bu açıdan bakıldığında, kültür turizminin, eskiler ve yeniler arasındaki sosyal
gerilimleri azaltan ve tam tersine karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının yanı sıra
ekonomik işbirliklerinin de önünü açan bir
yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda kendiliğinden oluşan ve yükselen
kültür ve doğa odaklı turizm talebini karşılayacak politikaların, bölge ekonomisinin
krizler karşısındaki kırılganlığını azaltma
potansiyeli de, pandeminin her döneminde, söz konusu işletmelerin yaşadığı
doluluk oranları ile ortadadır.
Sonuç olarak pandemi öncesinde
başlayan, büyük kentlerden göç olgusunun, pandemi ile tırmanışa geçmesi, barındırdığı sosyal risklere rağmen, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını olumlu
etkileyecek önemli bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu trendi, kitle turimine alternatif bir kültür turizmi oluşturma yönünde ihtiyaç duyulan altyapının,
sosyal sermaye ayağını güçlendirmek
için kullanacak politikalar üretmek de bu
bağlamda oldukça akılcı bir senaryo olarak
önümüzde durmaktadır.

2021 yılında pandemi gibi sağlık krizlerinin yanı sıra, iklim
krizine bağlı doğa olayları da turizm alanlarını tehdit etmekteydi. Bu krizler bize daha dayanıklı modeller ve sürdürülebilir politikaların gerekliliğini hatırlatmakta
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Sonuç :
Turizmin her şey dâhil paketi bakış
açısına alternatif bir eksende gelişim
gösterebilmesi; merkezsizleşerek, kültür
ve doğal mirası alanlarına yönelmesi,
özgün değerler üzerinden deneyim üretmesi kaçınılmaz gözükmektedir.
Bu kapsamdaki eylem önerilerini
beş temel başlık ile özetleyebiliriz:
• Destinasyonlar arası işbirliklerinin kurulması, bölgesel bütünlükte içeriklerin üretilmesi gerekmektedir. Bölge ya
da havza ölçeğinde kültür miras alanları
ve doğal miras alanları birbirlerine bağlanarak rota sistematiği içinde planlanmalıdır.

• İç Turizmi özendirici içeriklerin ve altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle belli başlı merkezlerin ötesinde Anadolu coğrafyasına yaygın
kültür turizmi açısından iç turizmin belirleyici olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda özel otomobil ile yapılan ziyaretler özel bir başlık altında değerlendirilebilir. Münferit olarak seyahat
eden ziyaretçilere yönelik içerikler üretilmelidir.

İç turizme yönelik festivaller ve süreli
etkinlikler için düzenlemeler yapılmalı,
kültür miras alanlarındaki turizm planlaması kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler, festivaller ile düşünülmelidir.

Airbnb ve benzeri uygulamaların yarattığı olanakların denetim altında
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların yerele olumlu ve olumsuz katkıları değerlendirilerek aşağıdan yukarıya
bir turizm modelinin anahtarları olarak ele
alınmalıdır.

Kültür rotaların ve rotaların üzerindeki yerleşik alanların modernizasyonu
ve altyapısının güçlendirilmesi gereköektedir. Bu süreçte alanlarda yaşayan yerel
halkla katılımcı bir arayüzde ortak planlama yapılmalıdır.

• Dijital içeriklerin kampanyalarla desteklenerek üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit ziyaretçilerin kullanabileceği dijital arayüzler ve
platformlar kültür turizminin geleceğinin
ayrılmaz bir parçası olacaktır.
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• Tematik hedef kitleler ile turizm
pazarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:
-Alternatif turizme ekler
-Üçüncü yaş turizmi
-Ekoturizmin
ülkemizde kültür turizmini destekleyecek başlıca temalar olarak işaret edileilir.
Bu kapsamda ekolojik turizmin doğru
temellere oturtulması gerekmektedir.
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Yine aynı kapsamda özellikle kamusal mekânlarda tasarım destekli çözümlerin üretilmesi özendirilmelidir. Kamusal
mekân düzenlemelerinde pandemi öncelikli tasarım kararları desteklenmelidir.

Benzer tasarım yaklaşımları işlermeler için de pandemi sonrasında önem
taşıyacaktır. İyi tasarıma dayanan ilke
ve standartlar geliştirilerek işletmelere
sunulmalıdır.

Kültür miras alanlarında mülkiyet
el değiştirmelerine yönelik analizlerin
gerçekleştirilmeli, bu analizler ışığında
yerelin haklarını koruyan planlamalar
yapılmalıdır.

• Çevre içerikli düzenlemelerin
yapılması özellikle doğal miras alanları
için önem taşımakta. Atık Yönetimi (AB
uyum süreci kapsamında) planlarının oluşturulması, çöp toplama ve temizlik desteğinin arttırılması bu kapsamda öncelikli
hedefler arasındadır. Ayrıca işletmelerin
kaynak kullanımına yönelik sınırlar doğal
alanların kapasitesini korumak için getirilmelidir.

• Yasal düzenlemeler ile turizimde
kapasite sınırlarının korunması hukuki
temele oturtulmalıdır. Bu kapsamda özellikle önem arzeden başlıklar şöyle sıralanabilir:

Yukarıda sıralanan önerilere ek
olarak, yetkili kurum ve kuruluşların söz
konusu problemlere çözüm üretmede
daha etkin rol oynayabilmeleri için dört
temel alanlarda düzenlemelere gidilmesi
gerektiği görülmektedir.

-Desteklerin
kolaylaştırılması

• Gayrimenkul politikalarına yönelik araştırmalar kültür ve doğal miras
alanlarının kapasitelerini korumaya yönelik gerçekleştirilmelidir. Miras alanları
içinde gayrimenkul spekülasyonu baskısının kültürel üretim ile dengelenmesi
gerekmektedir.
Özellikle tarım alanlarının kullanımı
ve üretim destekleri alanında içeriklerin zenginleştirilmesi, bu alanlarda tüketen değil, yerel üreticiyi destekleyen
turizm modellerinin korunması gerekir.
Bu bakımdan köy yerleşik alanları modernizasyonu alanında içeriklerin zenginleştirilmesi önem kazanmaktadır.

-Enformal konaklamanın kayıt altına
alınmasına yönelik çalışmalar.
-Altyapı ihtiyaç analizleri
çeşitlendirilmesi

ve

• Sektörel düzenlemeler ile turizm
işletmelerinin zararları ve beklentilerinin
analitik biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda batık işletmelerin ve el değiştirmelerin analizi yapılmalıdır. Pandemi sonrası güçlenen hibrit yatay
yapılanmaların turizm sektörüne adaptasyonu, finansal desteklerin çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması ile sağlanmalıdır.
• Güvenin yeniden inşaası için
işletmelere (özellikle lokal aile işletmeleri gibi yerel değer üreten işletmelere
yönelik olarak) kurumsallaşma destekleri
verilmesi, kültürel ve doğal mirasa yönelik kampanyalar düzenlenerek farkındalık sağlanması ve koruma politikalarının
etkinliğinin arttırılması gerekmektedir.
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3. Bölüm:

Pandemi Döneminde Müzeler

70

PA N D E M I D Ö N E M I N D E M Ü Z E L E R

PA N D E M I D Ö N E M I N D E M Ü Z E L E R

71

3.1 - Dünyada Durum

Müzelerin toplumdaki rolü, yalnızca
gelecek kuşaklar için mirası koruma
sorumluluğu nedeniyle değil, aynı
zamanda yaşam boyu öğrenmeyi, kültüre
eşit erişimi ve insanlığın dayandığı değerlerin yayılmasını teşvik eden merkezi
aktörler olmaları nedeniyle de önemlidir. Müzelerin sosyal içerme açısından
işlevleri, toplumsal bağlılığı sağlamak için
hayati öneme sahiptir ve aynı zamanda
yaratıcı ekonomiler ve turizm ekonomisinde de önemli rol oynar.

1- (“Museums Around
The World: In The Face Of
COVID-19”, UNESCO,
Nisan 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000376729_eng?posInSet=2&queryId=93de5f71
-b750-4734-9337-0f31856
ad1b8)
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COVID-19 küresel salgını karşısında
alınan önlemler kapsamında hükümetler
geçici süreyle okul, kütüphane, sinema,
tiyatro, restoran, kafe ve müze gibi kamusal mekânlar ile sosyalleşme alanlarını
kapatıp sokağa çıkma yasağı ilan etmişlerdir. Bu süreçten en çok etkilenen kurumların başında özellikle müzeler bulunmaktadır. COVID-19 salgını, hem 2020'de hem
de 2021'de tüm müze sektörünü etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.
2020 yılında, hemen hemen tüm kurumlar, kapalı olmasalar bile, ziyaret uygulamalarındaki değişiklikler nedeniyle ziyaretlerdeki düşüşe (ortalama %70) tanık
olmuştur. Bu durum, özellikle, uluslararası turizmdeki büyük düşüşle bağlantılıdır (%74). Bu süreçte, müzeler çok önemli
bütçe kesintileri yaşamış, bazı devlet-
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ler sübvansiyonları arttırarak bu kesintileri kısmen telafi edebilirken, birçok müze
sübvansiyonlarda da düşüşlerle karşı
karşıya kalmıştır¹.
Müze sektöründe, mevcut bütçe
kısıtlamalarının yanı sıra koleksiyonların
güvenliği ile ilgili olarak da önemli endişeler bulunmaktadır. Zira müzeler, kapatıldıklarında sadece gelirden mahrum
kalmamakta, aynı zamanda daha savunmasız hale gelmektedir. Örneğin, 29 Mart
2020'de Vincent van Gogh'un "Bahar
Bahçesi" tablosu, COVID-19 nedeniyle
halka kapalı olan Singer Laren Müzesinden (Hollanda) çalınmıştır. Tabii ki, mevcut
endişeler ayrıca ziyaret uygulamalarındaki değişiklikler ve özellikle internet
aracılığıyla bilgi ve katılımın dijitalleştirilmesi ve yayılması için politikaların daha da
geliştirilmesi ihtiyacıyla da bağlantılıdır.
UNESCO'nun Nisan 2021’de yayımlanan ve COVID-19'un müzeler üzerindeki etkisine ilişkin ikinci raporu olan
"COVID-19 Karşısında Dünyadaki Müzeler"e göre, 2020 yılında müzelerin ortalama 155 gün süreyle kapalı kaldığı
tahmin edilmektedir. 2021'in başından
itibaren pek çoğu kapılarını tekrar kapatmak zorunda kalmış, bu da 2019'a kıyasla
ziyarette ortalama olarak % 70'lik, gelirde

ise %40-60’lık bir düşüşle sonuçlanmıştır. Uzatılmış kapanışlar ve bunların neden
olduğu ziyaret ve gelirdeki keskin düşüş,
bir bütün olarak müze sektörünü etkilediğinden, müzelerin koleksiyonları koruma,
güvenliklerini sağlama ve halk ve yerel
topluluklarla ilişkileri geliştirme çabalarını sürdürmesi oldukça zorlaşmaktadır.
Rapor kapsamında, ankete katılan kurumların %50'si, kamu sübvansiyonlarında
önemli bir azalma olduğunu, bazı durumlarda desteğin %40'a varan oranlarda
düştüğünü belirtmiştir¹.
Uluslararası
Müzeler
Konseyi
(ICOM) verilerine göre, dünya müzelerinin %30'u küçülme ve %13'ü kalıcı bir
kapanma sorunu ile karşı karşıyadır¹.
Kapılarını yeniden açan müzeler, daha
az ziyaretçiye izin veren veya sağlık bağlamında özel düzenlemeler (termal kameralar, havalandırma sistemleri ve benzeri)
gerektiren protokoller uygulamaktadır.
Kapatma döneminin tek olumlu yönü,
kapanışların bazı müzelerin bakım veya
restorasyon çalışmalarını üstlenmelerine
veya hızlandırmalarına izin vermesidir.
Müzelerin kapanması, aynı zamanda
toplumsal bağın bozulmasına yol açarak
dijitalleşme meselesini ön plana çıkarmıştır. Bu süreçte kapılarını kapatan müzeler
hayatta kalabilmek, devamlılıklarını sürdürebilmek, görünürlüklerini kaybetmemek,
topluma katkı sağlamak amacıyla üstlendiği eğitim, eğlendirme, iletişim kurma
gibi işlevlerini sürdürebilmek için kapılarını ziyaretçilerine sanal olarak açmıştır.

Pek çok müze ve kültür kurumu, sergilerine sanal erişim sağlayarak ve topluluklarıyla etkileşimde kalarak mevcut duruma
hızla adapte olmuştur. Sanal turlardan
podcast'lere yeni içerikler üretilmiş ve
birçok kültür kurumu daha fazla içerik
paylaşma ve çevrimiçi veya sosyal ağlar
aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşma
fırsatını yakalamıştır. Teknolojik olarak bu
imkânlara ve bilgi birikimine sahip müzelerin sanal turlar düzenlemeleri, koleksiyonlarını çevrimiçi erişme açmaları, sergiler düzenlemeleri, videolar yayınlamaları
ve çevrimiçi konferanslar organize etme-

Pandemi ile birlikte dünya genelinde
müzelerin büyük kısmı kapılarını
ziyaretçilere kapatmak zorunda
kalmıştır.
leri sanal ziyaretçi sayılarını artırmıştır. Bu
süreçte dünya genelinde British Müzesi,
Louvre Müzesi, Van Gogh Müzesi, Vatikan
Müzesi, Dali Müzesi gibi örnekler sanal
müze turlarına öncülük ederken, Türkiye’de de, pek çok müze ve ören yeri T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen https://sanalmuze.gov.
tr/ adresinden ziyaretçilerine kapılarını
açmıştır.
Bununla birlikte, dijitalleşme durumu,
hâlâ, dijital teknolojileri kullanarak araştırma, eğitim, öğretim veya envanter faaliyetleri geliştirmek gibi, yerinde dene-
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yimi daha ileriye taşımadan kopyalayan
bir iletişim ortamı olarak görünmektedir.
2020 UNESCO Dünya Müzeleri Raporu'na göre, Afrika ve Gelişmekte Olan
Küçük Ada Devletlerindeki (SIDS) müzelerin yalnızca %5'i çevrimiçi olanaklara
sahiptir. Rapor kapsamında ankete katılan
müzeler, dijital gelişimin sağladığı fırsatın
farkında olsalar da, birincil odağın (fiziksel) müze ziyaretinde kalması gerektiği
gerçeğini özellikle vurgulamıştır².

2-“Museums Around The
World: In The Face Of
COVID-19”, UNESCO,
Mayıs 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000373530)
3- The Impact of COVID-19
on the Gallery Sector. A
2020 mid-year survey”, Art
Basel, Ekim 2020, www.artbasel.com/about/initiatives/
the-art-market
4-European Cultural
and Creative Cities in
COVID-19 times. Jobs at
risk and the policy response”,
Joint Research Centre of
the European Commission,
Haziran 2020, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120876
5- Museums, museum professionals and COVID-19:
Survey Results”, ICOM,
Mayıs 2020, https://icom.
museum/en/news/museums-museum-professionals-and-COVID-19-survey-results/
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Birçok sanat kurumu ve kuruluşu,
pandemi nedeniyle kapılarını tamamen kapatmak veya kadrolarında kesinti
yapmak zorunda kalmıştır. Art Basel tarafından yapılan anket kapsamında sanat
galerilerinin üçte biri, COVID-19'un etkisi
nedeniyle personel sayısını yarı yarıya
azalttığını belirtmiştir³. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından
Haziran 2020’de yayımlanan bir yayın,
Avrupa'da 7 milyondan fazla kültürel ve
yaratıcı işin kriz nedeniyle risk altında
olduğunu tahmin etmektedir4.
Uluslararası
Müzeler
Konseyi
ICOM’un Mayıs 2020’de yayımladığı
“Müzeler, Müze Çalışanları ve COVID19” raporuna göre karantinalar sırasında
müzelerin %84'ünde personelin büyük
çoğunluğu uzaktan çalışmıştır. Müze
çalışanlarının istihdam durumu nispeten istikrarlı görünmekle birlikte, rapor
kapsamında, yapılan anket doğrultusunda vakaların %6'sında geçici sözleşmelerin ya yenilenmediği ya da feshedildiği ortaya koyulmuştur. Ancak serbest
çalışan müze profesyonelleri için durum
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daha endişe vericidir. Ankete katılanların
%16,1'i geçici olarak işten çıkarıldığını ve
%22,6'sının sözleşmelesinin yenilenmediğini söylemektedir5.
COVID-19 krizi, dünyanın birçok
bölgesinde müze ağındaki dijital uçurumu
ve sektörün kırılganlığını gözler önüne
sererken, toplumda bilginin geliştirilmesi
ve iletilmesinde merkezi bir aktör olan
müzelerin geliştirilmesinde kamu otoritelerinin önemli rolünü de vurgulamaktadır. Çok sayıda devlet, kriz zamanlarında
bir yük olmaktan ziyade, müzelerin temel
ortak varlıklar ve çözümlerin belirlenmesine katkıda bulunan dayanıklılık kaynakları olduğunu; daha iyi hale gelmeleri
gerektiğini ve bu nedenle ziyaretlerdeki
düşüşle birlikte görülen bütçe açıkları için
sübvansiyonların arttırılması gerektiğini
açıkça anlamıştır.

3.2 - Türkiye'de Durum

2020 yılının başlarında tüm dünyayı
etkisi alan COVID-19 salgını dünya
çapında pek çok sektörü derinden etkiledi.
Özellikle Türkiye’de kültür sektörü yasaklardan ve kapatmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Yürütülen
çalışma kapsamında Tarihi Kentler Birliği
üyesi belediyelere bağlı müzeler arasında
bir anket çalışması yapıldı. Bu anket çalışması ile müzelerin ve buna bağlı kültürel
sektörlerin pandemiden ne kadar etkilendiği, bu süreçte ne gibi önlemler alındığı,
neler öğrenildiği, geleceğe yönelik planlamaların ne olduğuna dair ayrıntılı bilgiler
edinilerek geleceğe dönük eylem önerileri
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Pandemi döneminde herkesi ve her
şeyi etkileyen en büyük engel sokağa
çıkma yasakları ve kapanmalar olmuştur.
Bu süreçte gerek sokağa çıkma yasakları

gerek kapalı alanların kullanımının kısıtlanması sebebiyle müzeler belirli süreler
ya da tamamen kapalı kalmıştır. Ankete
katılan müzelerden %96,9’u belirli bir
süre kapalı kalırken, %3,1’i bu süreçte
tamamen kapalı kalmıştır. Pandemi koşullarında mümkün olduğunca sağlık önlemleri alınarak müze faaliyetleri sürdürülmeye çalışılmıştır. Burada bahsi geçen
anket içinde tamamen kapanmış müze
bulunmamakla beraber, bu süreçte bazı
müzelerin tekrar açılmamak üzere kapandığını biliyoruz.
Müzelerin kapalı kaldığı ya da kısıtlı
sürelerde belirli kurallar çerçevesinde
ziyaretçi kabul edebildiği zaman dilimi
içinde ziyaretçi sayılarında belirgin bir
düşüş yaşandığı belirtiliyor. Pandemi
koşulları altında beklenen bir durum olsa
da anket kapsamında verilen cevapla-
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rın çoğunda ziyaretçi sayılarında büyük
düşüşler olduğu belirtilmiş. Kapanma ve
kısıtlamaların dışında müzelerin ziyarete
açık olduğu zaman dilimlerinde insanların kapalı alanlardan ve insan temasından kaçınması da bu düşüşlerde büyük bir
etken. Müzelerin büyük kısmının kapalı
ve kontrollü alanlardan oluştuğu düşünüldüğünde ziyaretçi sayılarındaki düşüş
beklenmedik değil. Yine de bu durum
müzelerin ve bu alanlarda yürütülen
etkinliklerin niteliğini ve kullanım alanlarını yeniden düşünmek gerektiğini gösteren önemli bir gösterge.
Ziyaretçi sayılarındaki değişimler
farklı ziyaretçi gruplarına göre de farklılık gösteriyor. Farklı ziyaretçi gruplarının sayılarındaki değişimler yine pandemi
koşullarındaki zorunlu kısıtlamalarla ilişkili görünüyor. Örneğin dışarıdan gelen
münferit ziyaretçiler ile rehberli gruplar
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büyük bir düşüş gösterirken, okul grupları da tamamen bitmiş durumda. Bunların
en büyük sebepleri şehirler arası seyahat
kısıtlamaları ve okullarda yüz yüze eğitime
ara verilmesi. Buna karşın yerel halktan
ziyaretçiler ve eğitim ve etkinliklere katılan gruplar (büyük oranda yerel halktan
oluşuyor) göz önüne alındığında ziyaretçi
sayılarındaki düşüş diğer gruplara göre
daha az. Bunların içinde oransal olarak en
az azalan ziyaretçi grubu ise araştırmacılar olarak göze çarpıyor. Bireysel çalışma
ve kendi sağlık tedbirlerini alma imkânı
bulunan ve müzeleri araştırma için kullanmaları daha elzem olan bu grupta azalma
diğer gruplara göre en düşük seviyede.
Müzelerin bu tip durumlarda farklı gruplara yönelik özel stratejiler geliştirmesi ve
her biri için farklı tedbirler alması açısından bu bilgiler oldukça önemli.

Müzelerin kapalı olduğu süreçte
müzelerde pandemiye uyum sağlamaya
ya da sonrasına yönelik büyük mekânsal değişikliklerin yapılmadığı görülüyor.
Ankete katılan müzelerin büyük çoğunluğu müzelerin kapalı olmasını fırsat bilerek bazı tadilat - tamirat ve sergileme
düzeni gibi küçük mekânsal düzenlemelerini tamamlamış ya da pandemi koşullarına uyum sağlamak amacıyla küçük
çaplı, esnek değişikliklere gitmiş. Müze
yapılarında ve çevresinde önemli mekânsal değişiklerin yapılmadığı ve buna yönelik bir planlamanın da henüz düşünülmediği belirtiliyor. Buradaki veriler ışığında
pandeminin geçici olacağı ve herhangi bir
kalıcı değişikliğin gerekli olmadığı düşüncesinin hâkim olduğu anlaşılıyor. Bu süreci
geçirmeye yönelik uygulamaların dışına
neredeyse hiç çıkılmamış.
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Yukarıda bahsi geçen küçük değişiklikler de büyük oranda yapı içinde aynı
anda bulunan ziyaretçi sayısını belirli bir
seviyede tutmak, sosyal mesafeyi korumak üzere alınan önlemlerden oluşuyor.
Bunların yanında HES kodu ve ateş kontrolü, maske zorunluluğu ve düzenli dezenfeksiyon işlemleri de bu müzelerde uygulanmış. Verilen cevaplara bakıldığında
müze özelinde üretilen çözümlerden çok
devlet tarafından belirtilen kurallar ve
sağlık önlemleri çerçevesinde uygulamaların yapıldığı görülüyor.

etkinliklerin neredeyse tamamı kesintiye
uğrarken açık mekânların kullanımı büyük
oranda devam etmiş durumda. Fakat bu
etkinliklerin kamusal mekânlara dağıtılması ile ilgili çok az çalışma yapılmış.

Müzelerin kapalı alanlarına ek olarak
açık alanı bulunanların oranı neredeyse
yarı yarıya. Hâlihazırda açık alanı bulunan
müzelerde de pandemi döneminde bu
açık alanların farklı şekillerde kullanılması
için özel bir çalışma yapılmamış.

Müzelerin fiziksel olarak ulaşılabilir olmaması bazı dijital etkinlik ve programların düzenlenmesine önayak olmuş
durumda. Hâlihazırda online imkânların
da gelişmiş olması sebebiyle zaten pek çok
kurum sosyal medya hesaplarını aktif bir
şekilde kullanıyordu. Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte bu tip online iletişim araçları
daha sık kullanılmaya başlandı. Bunlara ek
olarak online sergi, arşiv ve etkinlik çalışmaları bu dönemde artış gösterdi. Fiilen

Bununla beraber açık mekânlarda
pandemi öncesinde yapılan etkinliklerin
pandemi döneminde de devam ettiğini
görüyoruz. Kapalı mekânlarda yürütülen
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Müzede dijital etkinlikler haricinde
fiilen devam eden etkinliklerde de araştırma amacıyla müzeyi ziyaret edenlerle
doğru orantılı olarak araştırma çalışmalarının öne çıktığı görülüyor. Bunu sergiler
ve müze dışında gerçekleştirilen etkinlikler takip ediyor.

etkinlik düzenleyemeyen müzeler dijital
etkinlikler yoluyla potansiyel ziyaretçilerine ulaşmayı hedefledi.
Bu dijital faaliyetlerde tanıtım ve iletişim çalışmalarının yoğunluğu öne çıkıyor.
Online tanıtım faaliyetlerine ek olarak
müze içeriklerinin dijital platformlarda
paylaşılması ile fiilen müzeye gelemeyen
potansiyel ziyaretçilere müzeler hakkında
bilgi verilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Online toplantı
ve sunumlarla bu çalışmalar desteklendi.
Yürütülen dijital çalışmaların henüz
kalıcı bir altyapısı olmasa da bu konuya
yatırım yapmak üzere bir farkındalığın
oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Anket
yapılan müzeler arasında büyük çoğunluğu pandemi sonrası için yeni dijital
stratejiler belirlemek üzere çalışmalara
başladığını bildirdi. Konuyla ilgili mevcut
personelin eğitilmesi, yeterli gelmemesi durumunda dijital faaliyetleri yürüten yeni insan kaynağı istihdamı ve buna

yönelik bütçe oluşturulması gibi çalışmalar da başlatılmış durumda. Hâlihazırda
dijital faaliyetlerin yürütülmesi için yeni
istihdam söz konusu değilse de ankete
katılan müzelerin bir kısmı bu çalışmalar
için dışarıdan hizmet alımı yapıyor.
Ankete katılan müzelerin beşte
birinde ise dijital faaliyetler için yeni
altyapı yatırımlarının yapıldığını bildirdi.
Gün geçtikçe bu yatırımların artacağına
şüphe yok. Müzelerin yarısından fazlasının iletişim çalışmaları büyük oranda dijital ortam üzerinden devam ediyor.
Yürütülen dijital etkinliklere katılım
sayısı geçmiş günlük ziyaretçi sayılarına
oranla az görünse de bu platformlarda
yürütülen benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında katılım sayılarının ortalama
seviyelerde olduğunu söylemek mümkün.
Dijital etkinliklere katılımın toplumun bu
yeni iletişim biçimine alışması ve benimsemesi ile de doğru orantılı olarak artacağını belirtmek gerekir. Bu etkinliklere
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katılan ziyaretçi tiplerinde ise müzenin
hedef kitlesi fiziki ziyaretçilerle paralellik göstermiştir. Dijital etkinliklere katılım
en çok yerel halktan olurken, kent dışından gelen ziyaretçilerin mekânı fiilen ziyaret etme oranlarının daha yüksek olduğu
belirtiliyor.
Pandemi döneminde dünya çapında
pek çok müzenin gelirlerinde neredeyse
yarı yarıya düşüşler gözlendi. Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerine bağlı müzeler
arasında yapılan bu ankete göre müzelerin
gelirlerinde düşüş olsa da yerel yönetim
bünyesinde ya da desteğiyle ayakta duran
kurumlar oldukları için çalışmaya katılan müzelerin gelirlerinde dramatik değişimler gerçekleşmediğini görüyoruz. Yine
de pandemi süreci pek çok kurumun gelirinde düşüşe neden oldu. Sürecin devam
etmesi halinde müzelerin gelir kesintileri
yaşaması muhtemeldir.
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Gelirlerin azalmasında en büyük
etkenler müzelerin açık tutulan saatlerinin ve pandemi koşullarına bağlı olarak
ziyaretçi sayısının azalması. Düşen gelirin bir sonucu olarak müzelerde yürütülen bazı etkinliklerin durdurulması, sergilerin azaltılması, hizmet alımlarının askıya
alınması ve kimi durumlarda çalışan sayılarının azaltılmasına yönelik tedbirler alındığı görülüyor. Pandeminin ziyaretçi sayılarını etkilemesiyle beraber yaşanan gelir
kayıpları da müzeler üzerindeki olumsuz
gelişmelere çarpan etkisi yapıyor.
Pandemi döneminde tek başına
ayakta kalmaya çalışan müzelerin zorlandığı ve farklı kurumlarla işbirliğine giderek yeni çalışmalar yürütmeye yatkın
hale geldiğini görüyoruz. Özellikle kamu
kurumları ve sivil toplum örgütleriyle
yeni işbirlikleri yapılırken, eğitim kurumları ve başka müzelerle yapılan işbirlikleri

ve ortak çalışmalar da bu süreçte artmış
durumda.
Pandemi sürecinde müzelerde yürütülen bazı projelerin de gerek sağlık
önlemleri kapsamında gerek ekonomik sebeplerden dolayı iptal edildiklerini görüyoruz. Yüz yüze etkinliklerin bir
kısmı dijital platformlara taşınırken bazı
çalışmalar kısıtlamalar ve kapanmalardan
dolayı aksayan lojistik imkânlarına bağlı
olarak iptal edildi.
Pandemi süresince müzenin yaşadığı en büyük sorun olarak neredeyse
tüm katılımcılar ziyaretçi sayılarındaki
düşüşü gösteriyor. Müzeler ziyaretçileriyle birlikte var olan ve anlam kazanan kurumlardır. Ziyaretçileri olmaksızın
statik birer depoya dönüşmeleri işten bile
değildir. Dijital ortama tam uyum sağlansa
da müzeler fiziksel koleksiyonları ve
mekânları ile var olan kurumlardır. Çalışmaya katılanların neredeyse tamamının
ekonomik sorunlar yerine ziyaretçi sayısını en öne koyması da bir tesadüf değildir. Her ne kadar ziyaretçi sayıları ekonomik durumu etkiliyor olsa da ziyaretçisi
olmayan bir müzenin ekonomisi ne kadar
iyi durumda olursa olsun işlevini ve görevini yerine getiremeyeceği de açıktır.
Çalışmaya katılan müzeler arasında
pandemi sürecinin müzenin yönetim anlayışına en büyük etkisinin bir kriz farkındalığı olması dikkati çekiyor. Kriz ortamına
uyum sağlamaya çalışan müze yönetimleri
gelecekte öngörülemeyecek bir duruma
karşı hazırlıklı olabilecek mi, böyle bir

duruma hazırlıklı olmak için nasıl çalışmalar yürütmeli gibi soruları kendilerine
sormaya başladı. Pandemi sürecinde en
kırılgan sektörlerin başında kültür sektörü
ve buna bağlı olarak müzeler geliyor. Bu
kırılganlığın giderilmesi ve kriz anlarında
daha dayanıklı müzeler ve müzecilik anlayışları geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi artık bir zorunluluk.
Türkiye’de ele alınan örnekte müzeler bir kuruma bağlı olarak işletildiği için
dünyadaki örneklerden bazı konularda
ayrışıyor. Örneğin bağımsız ekonomik
bir yapıda yukarıda bahsi geçen müzelerin büyük çoğunluğu tamamen kapanma
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirdi. Dünya
çapında pek çok müze büyük oranda gelir
kaybı yaşayarak zor zamanlar geçiriyor.
Yine de bu müzeler kendi kaynaklarını
üretmek durumunda kaldığı için ülkemizdeki örneklere nazaran daha kolay çözüm
üretebiliyor. Bu örnekte bir kuruma bağlı
olmak hem bir avantaj hem de bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi
Kentler Birliği üye belediyelerine bağlı
müzelerin daha özerk bir yapıda ve kendi
kendine yeten, kendi gelirlerini ve harcamalarını yönetebilen, daha dayanıklı bir
yapıya kavuşması, yeni yönetim anlayışlarını benimsemesi gelecekte yaşanması
muhtemel krizlerin yönetilebilmesi için iyi
bir başlangıç noktası olacaktır.
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3.3 - Dünyadan İyi Uygulama
Örnekleri
Bergamo, Müzeleri
Olarak Açıyor:

Sanal

Pandemi döneminin kapanan müzelere getirdiği yeniliklerin başında dijital platformlarda kurulan sanal müzeler
oldu. Müzeler dünyanın farklı noktalarında, ziyaretçilerine sanal bir arayüzden
ulaşmaya çalıştı.
2019'dan beri UNESCO Yaratıcı
Gastronomi Şehri olan İtalya'nın Bergamo
kenti, COVID-19 karşısında yaratıcılığını
koruyor.
Kapatma önlemleri doğrultusunda,
Bergamo'nun müzeleri ve kültür kurumları çeşitli çevrimiçi girişimler başlattı.
Sanal turlar, videolar ve podcast'ler gibi
çok çeşitli kaynaklar aracılığıyla kent
sakinleri kentin canlı kültürel yaşamını
deneyimlemeye devam ediyor. Bu yaratıcı eylemler sayesinde ziyaretçiler çeşitli
sanat koleksiyonlarını keşfetme ve belirli
etkinlik ve faaliyetlere katılma şansına
sahip oluyor.
Bu girişimler arasında Museo delle
Storie di Bergamo’nun (Tarih Müzesi),
sosyal medya hesapları ve resmi web
sitesi aracılığıyla fotoğraf tarihi arşivinden
Bergamo'nun büyüleyici görüntülerini
paylaşması da yer alıyor. Ayrıca, GAMeC
– Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (Çağdaş Sanat Galerisi), radyo yayınlarıyla sosyal medyada canlı yayın için yeni
bir platform olan Radio GAMeC'i hizmete
sundu. Huzur ve umut mesajı yaymak
amacıyla oluşturulan bu kültürel proje,
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insanları koronavirüs pandemisinden en
çok etkilenen kentlerden biri olan Bergamo'nun hikâyelerini paylaşmaya davet
ediyor. Galerinin sosyal medya hesabı ve
web sayfası ayrıca çocuklar ve aileler için
de çeşitli kültürel ve yaratıcı etkinlikler
sunuyor.
Accademia Carrara (Sanat Galerisi), Mantegna, Botticelli, Bellini, Tiziano
ve Raffaello gibi büyük İtalyan ustaların
eserlerini içeren kalıcı koleksiyonundaki
başyapıtlara dijital erişim sağlayan, ziyaretçilere çeşitli eserlerin önemli noktalarını ve ayrıntılarını keşfetmeleri için sanal
turlar düzenleyen galerinin sosyal medya
hesaplarına ise bazı ikonik eserlere odaklanan özel konuşmalar yüklendi.
Bergamo kenti, sadece kültürel
mekânları, kurumları ve müzeleriyle
değil, aynı zamanda COVID-19'dan ağır
şekilde etkilenen bir sektör olan gastronomi ile de ünlü. İtalya'daki Peynir Vadilerinin (Cheese Valleys) kavşağında bulunan
Bergamo, bölgeyi ödüllü peyniriyle tanıtan geleneksel peynir yapım süreci ve gelişen mutfak sektörüyle ön plana çıkıyor.
Bergamo, kendi geleneksel gıda
sektörünü desteklemenin yanı sıra, daha
sürdürülebilir bir gastronomi endüstrisi ihtiyacını anlıyor ve destekliyor.
Kent, gıda israfıyla mücadele politikalarını ve hem üretici hem de tüketici için
sürdürülebilir, adil ve dayanıklı sistemler için uzun vadeli hedefinde olabildiğine
ısrarcı. 2017 yılında Bergamo, "Beslenmenin Geleceği ve Tarımsal Kalkınma"

konulu G7 Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği
yaptı ve "Tarım Haftası ve Gıda Hakkı"nı
düzenledi. Bu işbirliğine dayalı etkinlikler, tarımın ve ulusal çevre politikalarının
herkese sağlıklı ve besleyici gıda sağlamada oynadığı hayati rolleri göstermektedir. Son yıllarda Bergamo, çiftçileri ve
yerel gastronomi sektörünü desteklemek
için gastronomi ile ilgili politika ve programları uygulamaya koydu. Kent, bu istisnai zamanlarda ve özellikle COVID-19
sonrası için de planlamada uygulamalarını
sürdürmeye çalışıyor.

Müzelerin Gözü Dijital Platformlarda:
COVID-19 nedeniyle hızla para
kaybeden müzeler bütçelerini dengeleyebilmek için yeni çözümler peşinde. Bunlardan biri de Netflix gibi dijital platformlarla
işbirliği yapmak.
2020 Ekim ayında Londra’daki Royal
Academy, COVID-19 salgınıyla tetiklenen ekonomik kriz ile gündemdeydi. Galerinin bir çözüm yolu bulabilmesi için güç
bir karar alması gerekiyordu. Ya rönesans
şaheserlerinden birini satarak 100 milyon
sterlinin üzerinde bir gelir elde edecek ya
da kemer sıkmak için çalışan sayısını azaltacaktı. Müze ve galerilere fiziksel erişimin
kesilmesi ve sınırlandırılması bu kuruluşların gelirlerini de kesti. Çevrimiçi sergiler şu ana kadar neredeyse tek çare olarak
görülüyordu. Ancak şimdi Türkiye’de de
neredeyse her gün aralarına bir yenisi

https://en.unesco.org/news/bergamo-opens-museums-virtually-response-confinement
https://www.museodellestorie.bergamo.it/en/
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eklenen dijital platformlar da çözüm alternatifleri arasında görülüyor.
Gelenekçiler gidişattan hiç memnun
olmasa da ABD’de müzeler ve dijital platformlar çoktan işbirliğine başladı. Müzeler koleksiyonlarını ve mekânlarını yeni
seyircilere ulaştırmak türlü işbirlikleri kuruyor. Bu işbirlikleri ya markalara
özel sponsorlu içeriklerle ya da mekân
ve koleksiyon kullanımlarıyla gerçekleşiyor. Mesela Netflix, Brooklyn Museum’da
popüler dizisi The Queen’s Gambit’in
kostümlerinin yer aldığı çevrimiçi bir sergi
düzenledi. Aynı formül The Crown’ın
dördüncü sezonunda da uygulandı. Sergi
dijitaldi ancak kıyafetler müzenin ünlü
Beaux-Arts girişinde çağa ait eserlerle
yan yana yerleştirildi. Yine sonbaharda
Londra’da Disney+ ve National Portrait
Gallery ortak bir işe imza attı. Müzede
Star Wars evreninin yeni gözdesi Mandalorian’ın portresi sergilendi.
Popüler kültürle müzelerin bu ortaklığı gelecek için bir model olacak mı, şimdiden kestirmek güç. İşbirliklerine giden
müzelerin yöneticilerine bakılırsa en
az bir taraf bu gelişmelerden oldukça
memnun ve yenilerine açık olduklarını da
söylemekten çekinmiyor.

http://www.sanatatak.com/view/muzelerin-gozu-dijital-platformlarda
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Yüksek Teknoloji Kutusu,
Kültürü Gent Sakinlerinin
Kapılarına Kadar Getiriyor:
Dijitalleşme sürecinde bazı müzeler, sanal arayüzler ile kamusal mekânı
birleştiren yaratıcı yaklaşımları benimsedi. Bu bakımdan pandemi sürecinde
dünyanın farklı yerlerinde bazı müzelerin bulundukları binadan kentin sokaklarına dijital çözümlerle yayıldıklarını
görüyoruz.
Gent'in (Belçika) kültürel mirasına ait
100.000 dijitalleştirilmiş nesneden oluşan
mobil bir koleksiyon, kentin üç bölgesini
gezecek. Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen girişim, kültürü tüm toplum üyeleri
için daha erişilebilir kılmak için 2022'de
başlayacak. Kentin seçilen bölgelerinin
sakinleri, kültürü yerinde ücretsiz olarak
"tüketebilecek" ve aynı zamanda koleksiyona kendi hikâyeleriyle katkıda bulunabilecek.
'Collection van de Gentenaar' (Ghent
Sakinlerinin Koleksiyonu), Avrupa Birliği
hibe programı kapsamında 4,7 milyon
avro alan bir kentsel yenilikçi eylem niteliği taşıyor. Amacı vatandaşlar, müzeler, kültürel miras kurumları ve yaratıcı
sektörler arasındaki duvarları yıkmak.
Bunu yapmak için, söz konusu paydaşlar, Flaman kentinin kültürel mirasının bir
parçası olan yaklaşık 100.000 öğeyi dijitalleştirerek kamuya açık hale getirecek ve bunları yüksek teknolojili bir mobil
deneyime entegre edecek. Kısaca CoGent
olarak adlandırılan yüksek teknoloji ürünü
kutu, çeşitli müzelerin koleksiyonlarının

https://www.themayor.eu/en/a/view/high-tech-box-deliversculture-to-the-doorsteps-of-gent-residents-6606
https://www.collections.gent/
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parçalarını sergileyecek ve aynı zamanda
kent sakinlerinin kendi hikâyelerini paylaşmalarına ve bunları Ghent’in kültürel
mirasına entegre etmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, projenin bir diğer önemli
hedefi de, mahallelerde sosyal uyumu ve
katılımı güçlendirmek ve genellikle müzeleri ziyaret etmeyen Ghent sakinlerine
ulaşmak. Seçilen yerlerin ortak noktasını, yabancı ve göçmen kökenli sakinlerin yüksek olduğu mahalleler oluşturuyor.
Nihai koleksiyon Haziran 2023'te hazır
olacak ve ardından Ghent Tasarım Müzesinin yeni kanadı olan DING'de kalıcı bir
yer edinecek.

Müzeler Aşı Merkezine Dönüşüyor:
Dünya COVID-19 sonrası yeni
normale adapte olmaya çalışırken müzeler de bu sürecin bir parçası oluyor.
Farklı ülke ve kentlerden birçok müze
pandemi döneminde aşılama merkezi
olarak hizmet verdi.

http://www.sanatatak.com/view/muzeler-asi-merkezlerine-donusuyor
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2019’da 9,6 milyon ziyaretçi ile rekor
kıran Louvre‘u 2020’de sadece 2,7 milyon
kişi ziyaret etti ve bu durum müzenin gişe
gelirinde 90 milyon avro düşüş yaşanmasına neden oldu. Bu %70’lik kayıp, kültür
sanat sektörüne dair sadece bir örnek
veri. Kapanmak zorunda kalan, küçülen
ve elindeki pahalı eserleri satarak ayakta
durmaya çalışan birçok müze var. Ancak
COVID-19‘un artık tehdit oluşturmadığı
günler gelene dek müzeler için yeni bir
formül gündemde.

İtalya’nın Torino kentinde bulunan
Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi,
aşılama çabalarına yardımcı olmak için
galerilerini sağlık çalışanlarına açtı.
Müzeye aşı olmaya gelenler sanatçı Claudia Comte’nin eserlerini gördü. Aşılama
programı, ilk aşılanan grup olan sağlık
çalışanları ve yaşlılar için Nisan ayında
başladı. Müze müdürü Carolyn Christov-Bakargiev yaptığı açıklamada, müzenin sosyal mesafeyi korumak için gerekli
alana sahip girişim için yeterli donanıma
sahip olduğunu söylemişti.
İngiltere’de Londra’daki Science
Museum ve Dudley’deki Black Country
Living Museum (BCLM) aynı formülün
uygulandığı diğer müzeler. Hatta Bournemouth isimli konser mekânı da aşı merkezine dönüştürüldü. Haftada ortalama 9
bin kişinin aşılandığı İngiltere’nin güneyinde bulunan konser mekânında öncelikle sağlık çalışanları aşılandı. Daha sonra
ise diğer öncelik sırasında bulunan vatandaşlar buraya çağrılarak aşı oldular.
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4.4 - Eylem Önerileri

Krizlere karşı hazırlık (Dayanıklı müzeler):
İklim krizine bağlı değişmlere ayak
uydurmaya yeni yeni alışırken beklemediğimiz bir anda tüm dünyayı etkileyen
pandemi süreci krizlere karşı ne kadar
hazırlıksız olduğumuzu pek çok alanda
bize gösterdi. Oldukça hızlı bir şekilde
değişen dünyada, kişi, kurum ve toplumların bu değişikliklerle başa çıkabilmesi ve
değişikliklere uyum sağlayabilmesi hatta
değişimleri şekillendirebilir kapasitede
olması yani dayanıklı (resilient) olması
gerekir. Temel olarak dayanıklılık kavramı
beklenmeyen krizlerin neden olduğu
sorunlara uyum gösterebilme ve bu etkilerden en kısa sürede, minimum sorunla
kurtulma kapasitesi olarak tanımlanabilir.
Dayanıklılık kavramı farklı pek çok
alanda farklı şekillerde ele alınabilir.
Müzeler özelinde de dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye karşı hazırlıklı olunması amacıyla çalışmalar yürütülmelidir.
Bunun için öncelikle kriz farkındalığının
oluşması ve buna yönelik çalışmaların
yapılması için bilinçli bir program oluşturulması elzemdir. Pandemi süreci pek
çok alanda kriz farkındalığının oluşmasını sağladı. Bu süreçte pandeminin etkile-
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rini minimize etmek adına sonradan yapılan çalışmaların etkisinin kısıtlı olduğunu
gözlemliyoruz.
Pandeminin etkilerini elbette önceden kestirebilmemiz çok mümkün değildi.
Yine de dayanıklılık kavramı bağlamında
düşünüldüğünde bir salgın hastalık sebebiyle olmasa da müzelerin herhangi bir
sebepten dolayı kapalı kalması, ziyaretçi
sayılarının düşmesi ya da müzelere erişimin kısıtlanması olasılıklarına karşı hazırlıklı olunması ve bunların etkilerini minimize etmek mümkün olabilirdi. Gelecekte
bunun gibi olasılıkları değerlendirebilmek
ve bunlara önlem alabilmek için müzeleri daha dayanıklı hale getirecek politikaların uygulanması ve dayanıklılık kavramına yönelik çalışmaların yürütülmesi
gerekli. İklim krizinin etkilerinin giderek büyüdüğü bir ortamda doğal afetlerin ve buna bağlı gelişecek beklenmedik
tehlikelerin de göz önünde bulundurulması ve ani durumlara hazırlıklı olunması
önemlidir. Örneğin Tarihi Kentler Birliği
gibi çatı kuruluşlar tarafından oluşturulacak dayanıklılık politikaları ve bunların uygulanması için oluşturulacak teşvik
mekanizmalarıyla müzeler daha dayanıklı
hale getirilmelidir. Bu süreçte yerel yönetimlere ve müze çalışanlarına da önemli
görevler düşüyor. Bu politikaların oluştu-

rulmasında akademi ile birlikte çalışılarak
yerele özgü bir takım çalışmaların yapılması, sürdürülmesi ve belirli periyotlarda
bu politikaların güncellenmesi gereklidir.
Yerel yönetimler içinde dayanıklılık konusunda çalışmalar yürütülmesi amacıyla
komisyonlar kurulmalı ve müzeleri dayanıklı kılacak yerel politikaları belirleyerek
uygulamaya geçirmeye başlanmalıdır.

retçilerin müzeleri bizzat deneyimliyor
olmasıyla kıyaslanamaz. Bununla birlikte
dijitalleşme müzeyi tamamen sanal
ortama taşımak anlamına da gelmiyor.
Farklı yeni teknolojilerin müzelerde uygulanması, sosyal medya ve internet erişim
imkânlarının geliştirilmesi, sanal ve fiziksel mekânda yeni deneyim imkânlarının
oluşturulması müzelerin sürdürülebilir
şekilde gelişim gösterebilmesi için gerekli
çalışmalar.

Değişen Koşullara Uyumluluk ve Dijitalleşmeye Teşvik:

Müzelerin herhangi bir sebepten

Son yıllarda iletişim teknolojilerinde
ve sosyal medyadaki gelişmeler neticesinde insanların fiziki mekânlarla etkileşim
biçimleri de değişmeye başladı. Bu süreçte
pek çok müze dijital arşiv ve sanal müze
turları oluşturmaya başladı. Pandemi
sürecinde ziyaretçilerin müzelerle fiziksel olarak buluşamıyor olması bu süreçlerin hızlanmasına sebep oldu. Pandemi
sürecinde hemen hemen tüm kurumlar,
kapalı olmasalar bile, ziyaret uygulamalarındaki değişiklikler nedeniyle ziyaretlerdeki düşüşe (ortalama %70) tanık oldu. Bu
durum, özellikle, uluslararası turizmdeki
büyük düşüşle bağlantılı (%74).

sayılarının düşmesi ya da müzelere

Pandemi öncesinde de yükselen bir
trend olan dijitalleşme çalışmalarında
Türkiye’deki müzeler yeterli kapasiteye
sahip değil. Her ne kadar müzeleri sanal
ortamda ziyaret etmek mümkün olsa
da müzelerin fiziksel varlığı, koleksiyonlarını muhafaza etme biçimleri ve ziya-

dolayı kapalı kalması, ziyaretçi
erişimin kısıtlanması olasılıklarına
karşı hazırlıklı olunmalı.
Değişen trendlere uyum sağlanması
ve yeni teknolojilerin müzelerde uygulanması bu bağlamda oldukça önemli.
Müzeler sosyal medya ve iletişim kanallarını aktif kullanarak hem ziyaretçi sayılarını artırabilir hem de koleksiyonlarını dünyanın farklı yerlerindeki insanlara
tanıtabilir. Bunların sağlanması için yerel
yönetimlere ve müzelere bir takım teşvik
mekânizmaları oluşturulmalıdır. Bu teşvik
mekânizmalarının yanı sıra müzelerde
yeni teknolojileri bilen ve müzelere uygulayacak bilgiye ve deneyime sahip personelin istihdam edilmesi ya da hâlihazırdaki personelin eğitilerek bu sürece uyum
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sağlaması için çalışmalar yapılmalıdır.
Pandemi sürecinde mecburi olarak ziyaretçi ağırlayamayan müzelerin bir kısmı
bu şekilde ziyaretçileriyle bağlantılarını
koparmamayı ve belirli etkinlerini sanal
ortamda gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu
kapasitenin müzelerin tamamına uyarlanması ve geleceğe dönük sürdürülebilir
altyapılarının oluşturulması için çalışmaların başlatılması gereklidir.

Kent ile Bütünleşen Müzeler
Müzeler artık günümüzde yalnızca
birer yapı ve içindeki koleksiyondan ibaret
statik kurumlar değiller. Hatta güncel
olarak müzenin bir yapı olup olmadığı,
bir yapıya ihtiyaç duyulup duyulmadığı
bile tartışma konusu. Tarihi Kentler Birliğinin müze anayışında müzelerin koruma
bilincini aşılama ve kentte koruma hareketini başlatma gibi misyonları öncelikli
olarak ele alınıyor. Bu bağlamda müzelerin
kent ile ilişkili, kamusal mekânlarla temas
kuran, kentin ana bağlantılarıyla devamlılık arz eden konumlarda bulunuyor olması
tercih ediliyor.
Bunun da ötesinde müzelerin açık
alanlarında etkinlikler düzenleniyor
olması, kamuya açık, halkın vakit geçirebileceği alanlar oluşturulması da geçtiğimiz
yıllar boyunca teşvik edildi ve edilmeye
devam ediyor. Pandemi sürecinde müzelerin kapalı mekânlarına erişminin kısıtlandığı bir ortamda açık hava etkinlerinin
ve kentle bütünleşmiş bir müze anlayışının önemi iyice ortaya çıktı.
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Müzelerin kent içine yayılan, kamusal mekânlar ve açık alanları kullanan
sergi, etkinlik ve eğitim çalışmaları bu
süreçte arttırılmalı, yapının dış mekânlar
ile bağlantıları güçlendirilmelidir. Yalnızca
açık alanlarla sınırlı kalmadan, kent içinde
farklı yapıları kalıcı ve geçici olarak aynı
müze çatısı altında kullanmak, belirli sergileri kent içine yaymak hatta mümkünse
kent içindeki tarihi yapıları/eserleri bir
açık hava müzesi şeklinde kullanmak da
bu kapsamda değerlendirilmeli, müzeler
için yeni programlar ve etkinlikler oluşturulmadır. Bu şekilde müzeler hem ziyaretçi sayısını arttıracak, kent ile ilişkilerini
güçlendirecek ve kapalı mekânlara bağımlı
kalmadan etkinlik ve çalışmalarını kısmen
de olsa devam ettirme imkânı bulacaktır.

İşbirliklerinin Artırılması
Yerel yönetimlere bağlı müzeler çoğu
zaman kendi imkânları dâhilinde çalışmalar yürütüyorlar. Pandemi sürecinde
yalnızca müzeler özelinde değil pek çok
farklı alanda dayanışma ve işbirliklerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kendi
başına ayakta kalmaya çalışan kurumlar büyük zorluklarla karşılaştı. Bu süreci
atlatmada ve gelecekte daha sürdürülebilir programlar oluşturmada yeni işbirlikleri oluşturmak ve beklenmedik risklere karşı daha dayanıklı bir kurumsal
altyapı için farklı aktörlerle işbirliklerinin
arttırılması önerilir. Gerek kamu kurumları, gerek özel sektör ile oluşturulacak
işbirlikleri müzeler için kapasite geliştirme konusunda katma değer sağlayacaktır. Bununla beraber gerek kendi ölçe-

ğine yakın gerek daha büyük ölçekli ve
farklı konseptlerdeki müzelerle kurulacak
işbirlikleri de bu kapsamda değerlendirilmeli ve deneyim paylaşımı yapılarak geleceğe yönelik çalışmaların çeşitlendirilmesi
ile gelecekte oluşacak risklerin etkilerinin azaltılması sağlanmalıdır. İşbirliklerinin artırılması ile işbirliği yapan kurumlar birbirlerinin eksiklerini diğerinin güçlü
yönleriyle tamamlayabilecek, zor zamanlarda birbirlerine destek olabilecek ve
risklere karşı daha hazırlıklı olarak birbirlerini destekleyeceklerdir.

Müzelerin içlerinde bulundukları kentin
kamusal mekânları ve yaşamı ile bütünleşmesi,
etkinliklerinin müze duvarlarının dışına
yayılması pandemi koşullarından bağımsız
olarak da gerekmektedir.
Ekonomik
Geliştirilmesi

Kaynakların

Yaşanan pandemi sürecinde pek
çok müze ya tamamen ya da kısmen
kapandı, ekonomik faaliyetleri sekteye
uğradı. Kısıtlamaların kalkmasından sonra
ekonomik sebeplerden ötürü açılamayan müzelerin olduğunu biliyoruz. Müzeler pandemi sürecinde olduğu gibi beklenmedik krizlerle karşı karşıya kalındığında
daha sürdürülebilir ekonomik kaynaklara
ihtiyaç duyuyor.
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Ekonomik sorunlar yaşayarak kapanmanın eşiğine gelen özel müzelerin aksine
Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerine
bağlı müzeler bu süreçte yerel yönetimlerin kaynakları sayesinde ayakta kalabildi. Fakat çoğu müzenin kaynakları da bu
süreçte azaltıldı, kısmi kesintilere uğradı.
Pandemi sürecinde yerel yönetimlerin
de farklı sebeplerle ekonomik zorluklar
yaşadığını düşündüğümüzde kaynaklarda
kısıtlamaya gidilecek ilk seçenekler maalesef kültür sanat kalemlerinden belirleniyor. Pandemi sürecinde kısa vadede
bir şans olan bu durum daha uzun vadeli
durumlarda büyük bir dezavantaj olarak
müzelerin karşısında duruyor. Bunun aşıl-

Müzeler kendi kaynaklarını oluşturmaya
çalışırken bir yandan destek fonları ve
özel sektör desteği ile geçiş sürecinde
daha rahat nefes alabilirler.
ması için müzelerin ekonomik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kendi içinde kaynak
oluşturacak mekânizmaların ve programların belirlenmesi, kendi kendine yetebilen, yerel yönetimden özerk hale gelebilecek bir ekonomik altyapının oluşturulması
müzelerin geleceği ve pandemi sonrası
topalarlanma süreci için oldukça önemli
bir yer tutuyor.
Müzeler kendi kaynaklarını oluşturmaya çalışırken bir yandan destek fonları
ve özel sektör desteği ile geçiş süre-
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cinde daha rahat nefes alabilirler. Orta
ve uzun vadede ise sürdürülebilir ekonomik kaynakların oluşturulması ve kendine
yetebilen bir yapının kurulması müzelerin
geleceği için elzemdir.

Müze Personelinin Eğitilmesi
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelere bağlı müzelerde kalifiye personelin yetersiz olduğu anketlerde göz önüne
seriliyor. Müzelerde yeterli personelin
bulunması bir yana, müzecilik, yeni yaklaşımlar, müzelerin işletilmesi, yeni teknolojilerin müzelerde uygulanması, eğitim
programlarının oluşturulması gibi pek çok
başlık altında çalışmalar yürütülmesi için
bu konularda uzman kişilerin müzelerde
bulunması gerekiyor.
Müzelerde çalışan personeller çoğunlukla yerel yönetimler tarafından konu ile
mümkün olan en yakın meslek grubundan
atanan kişiler oluyor. Her zaman yerelde
müzede çalışacak bir uzman bulunması
da mümkün olmayabiliyor. Müzelerin çok
disiplinli ve karmaşık yapısı göz önünde
bulundurulduğunda sürdürülebilir ve
başarılı bir müzecilik faaliyetinin sürdürülebilmesi için bu müzelerde çalışan kişilerin oldukça donanımlı olması gerekli.
Bu kapsamda müzelerde çalışan
personelin güncel tartışmalardan ve gelişmelerden haberdar olması, gerek kavramsal gerek uygulamaya dönük müzecilik
faaliyetlerine hâkim olması için eğitimlere katılması ve belirli periyotlarda bu
eğitimlerin tekrarlanması önemlidir. Özel-

likle pandemi sürecinde büyük zorluklarla karşılaşan müzelerde daha donanımlı ve tecrübeli personel ihtiyacı olduğu
iyiden iyiye hissedildi. Müze personelinin ÇEKÜL Akademi ve benzer eğitimlere katılması için teşvik edilmesi, hatta
sorunlu olarak eğitm alması, gerekli ve
önceliklidir.
Yukarıda bahsi geçen eylem önerilerinin neredeyse tamamının uygulanabilmesi için konusunda uzman kişilerin bu
süreçlerin başında bulunması ve bu süreçleri yönetiyor olması gereklidir. Bu açıdan
bakıldığında bahsi geçen eylem önerilerinin uygulanabilmesi için gerekli ilk şartlardan biri eğitimli ve donanımlı müze personeli ve müzecilerdir.
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4. Bölüm:

Pandemi ve Kırsal Miras
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4.1 - Dünyada Durum

Dünya genelinde kırsal alanlar;
benzersiz gelenekleri, kültürü, gastronomiyi, doğal alanları ve toplulukları içinde
barındırmaktadır. Bununla birlikte, düşük
gelir, işsizlik, düşük nitelikli istihdam, genç
nüfusun göçü, yaşlanma, düşük kaliteli
hizmet sunumu, kısıtlı erişilebilirlik gibi
sorunlara bağlı olarak sürekli bir demografik ve sosyo-ekonomik zorluklarla da
karşı karşıyadırlar. Kentsel alanlar krizden
çok etkilenmiş olsa da, mevcut COVID19 pandemisi kırsal alanları daha da fazla
tehdit etmekte, düşük finansal kaynaklar,
kolay erişilebilir olmayan sağlık hizmetleri ve daha büyük izolasyon sorunları ile
mevcut zorlukların daha da kötüleşmesine neden olmaktadır.

Pandeminin yarattığı uzaktan çalışma
imkânı, kentlilerin yaşam tercihlerini
yeniden gözden geçirmesine yol
açarken, kentten kıra yeni bir nüfus
akışını doğurdu.
Bununla birlikte, dünya genelinde
yaşanan kısmi sosyal kısıtlamalar veya
tamamen sokağa çıkma yasakları, kent-
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lerde yaşayanların önceliklerinde bir değişime neden olmuştur. Peyzaj keyfi, yerel
güvenli gıda üretimi ve tüketimi, sosyal
mesafe olasılığı ve yaygın erişilebilir açık
kamusal yeşil alanların varlığı ile kırsal
alanlar, yoğun nüfuslu kentlerde küçük
apartman dairelerinde yaşayan insanlar
tarafından giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır¹.
Özelikle COVID-19 sırasında uzaktan çalışma imkânının yaygınlaşmasıyla evden çalışan insan sayısındaki
artış, birçok kişinin yaşamak istedikleri
yeri yeniden gözden geçirmesine neden
olmuş ve insanlar kentlerden kırsal alanlara göç etmeye başlamıştır. Bu süreçte,
hem rekreasyon hem de turizm bakımdan
yüksek olanaklara sahip kırsal yerleşimler
özellikle hızlı bir büyüme yaşamakta ve bu
durum, birçokları için pandemiden önce
zaten mevcut olan eğilimlerin hızlanması
anlamına gelmektedir.
Pandemi döneminde, kırsal alanların
düşük enfeksiyon oranı ve kapanma sırasında daha iyi günlük yaşam koşulları gibi
sağladıkları avantajlar kentsel yerleşimlere kıyasla güvenli sığınaklar olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu algıyla birlikte
yaşanan kırsal alanlara yönelik göç eğilimi,
yaşlanan kırsal alanların yeniden nüfus-

landırılması ve kırsal alanların daha çekici
hale gelerek kalkınmaları için büyük bir
fırsat olarak görülebilir. COVID-19 krizini,
birçok kırsal alanı karakterize eden nüfus
azalmasını ve yaşlanmayı dengelemeye ve
bu alanların yeniden canlanmasını sağlamaya yönelik bir fırsata dönüştürmek için,
kırsal alanlara fiziksel ve teknolojik erişilebilirliği arttıracak daha iyi altyapılar
sağlayabilecek politika önlemlerine ihtiyaç vardır. Dünyadaki bazı kırsal alanlar,
uzaktan çalışan kişileri kendi bölgelerinde
barındırmak için hızlı internet bağlantısına sahip ortak çalışma alanları geliştirmeye ve yaratıcı sınıfı kendilerine çekecek teşvik paketleri oluşturmaya başlamış
durumdadır².
Ancak bu süreç büyük bir fırsat olarak
düşünülebileceği gibi plansız bir kırsal
soylulaştırma sorununa da yol açabilir.
Zira, uzaktan çalışma imkânına sahip orta
sınıf, kırsal kesimde yaşayanlardan çok
daha yüksek gelire sahip olma eğilimindedir ve onların kentlerden kırsal alanlara
taşınmalarındaki artış kırsal soylulaştırma
sürecini hızlandırma tehlikesine sahiptir³.
Artan talep nedeniyle artan konut
maliyetleri ve kentten gelen göçmenlerin ödeyebildiği yüksek fiyatlar, düşük
gelirli nüfus için hem ev kiralamayı hem
de mülkiyeti aşırı derecede pahalı hale
getirebilmektedir. Kırsal soylulaştırma;
yerel işletmelerin ve hizmetlerin doğasının değişmesi, yerel kültürel normların
ve geleneklerin değersizleşmesi ve uzun
süredir kendi yerleşimlerinde yaşayan
sakinlerin yaşadıkları yerlere yabancılaş-

1- Urban nature in a time of crisis: recreational use of green
space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway” , Venter, Z. S., Barton, D. N., Gundersen, V., Figari,
H., & Nowell, M., Mayıs 2020, https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1748-9326/abb396/meta
2- The 'Zoom towns' luring remote workers to rural enclaves”, Mark Johanson, Haziran 2021, https://www.bbc.com/
worklife/article/20210604-the-zoom-towns-luring-remoteworkers-to-rural-enclaves
3- The COVID-19 pandemic effects in rural areas: Turning
challenges into opportunities for rural regeneration”, Claudia
de Luca, Simona Tondelli, Hanna Elisabeth Åberg, TeMA
Special Issue COVID-19 vs City-20, 119-132, Mayıs 2020,
http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/6844
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ması ve başka yerlere taşınmak zorunda
kalması gibi sorunları da beraberinde
getirmektedir4.

4- How the Pandemic’s
‘Zoomtown Effect’ is
Reshaping Rural America” Jennifer Sherman,
Nisan 2021, https://www.
ucpress.edu/blog/55828/
how-the-pandemics-zoomtown-effect-is-reshaping-rural-america/
5- Planning and Development Challenges in Western
Gateway Communities”,
Philip Stoker, Danya Rumore, Lindsey Romaniello
& Zacharia Levine, Ağustos
2020, https://doi.org/10.10
80/01944363.2020.179172
8, https://www.forbes.com/
sites/adigaskell/2020/11/06/
how-remote-working-cantransform-small-townlife/?sh=1e303c484e27
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Kırsal alanlara yönelik bu göç eğilimi,
Utah Üniversitesinin yaptığı araştırmada
"Zoom Towns" olarak nitelendirdiği yerlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
"Zoom Towns" kısaca, daha sessiz, genellikle daha yeşil bir ortam için kentlerden kaçan ve çevrimiçi araçlar vasıtasıyla
uzaktan çalışma imkânına sahip olanların
akınına uğrayan küçük köy ve kasabaları
ifade etmektedir. Araştırmacılara göre, bu
yerleşimlerde refah göçü (amenity migration) eğilimi zaten yaşanmaktaydı, ancak
COVID-19’la birlikte bu eğilim artmış
durumdadır ve planlanmadığı ve yönetilmediği takdirde yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemel görünmektedir. Araştırma
kapsamında, Utah Üniversitesinden araştırmacılar, Batı Amerika'daki milli parklara, ormanlara, nehirlere ve diğer açık
hava eğlence olanaklarına yakın 1500’den
fazla kırsal yerleşimi incelemiş ve birçoğunun, ulaşım ve konut satın alınabilirliği de dâhil olmak üzere büyük kentlerin
yaşadığı birçok sorunu deneyimlediğini
ortaya koymuştur. Araştırma, bu sorunların zaten 2018'de ortaya çıkmakta olduğunu, ancak bu yerleşimlerin pandemiyle
birlikte hızla artan taleplere yanıt verme
yeteneklerinin gitgide azaldığını göstermektedir. Araştırma kapsamında, yerel
yetkililer, yapılan görüşme ve anketlerde,
konut mevzusunun, çoğu kırsal yerleşim
için ortak bir endişe kaynağı olduğunu ve
uygun fiyatlı konut mevcudiyetinin öncelikli bir sorun haline geldiğini belirtmiş-
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lerdir. Popülaritedeki artış aynı zamanda
ulaşım zorluklarını da beraberinde getirmiş, dolayısıyla trafik sıkışıklığı büyük bir
sorun olarak yaygın bir şekilde dile getirilmiştir. Bu tür sorunlar, turizmle ilişkili iniş
çıkışlardan çok daha uzun vadeli nüfus
değişiklikleriyle açık bir şekilde bağlantılıdır ve COVID-19'un bu eğilimlerin derinleşmesine neden olacağına dair ortak bir
endişe bulunmaktadır5.
Bu tür istenmeyen sonuçlardan
kaçınmak için bu süreç yerel yönetim
tarafından dikkatli bir şekilde planlanmalı ve yönetilmelidir. Bu eğilimin olumlu
bir sonuç doğurabilmesi için yerel yönetimlerin temel altyapıları ve hizmetleri
iyileştirmesi, aynı zamanda planlanmamış soylulaştırma sorunlarından kaçınarak yaşlanan ve ıssız kalan kırsal alanları
yeniden nüfuslandırmak üzere alanların
gelecekteki gelişimini uygun şekilde planlaması gerekmektedir. İnsanları ve yerel
toplumu desteklemek için daha güçlü bir
yerel sermaye ile dijitalleşme, eğitim ve
sürdürülebilirliğin birarada güçlendirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır.

4.2 - Türkiye'de Durum
Türkiye’de COVID-19 pandemisinin kırsal alanlardaki koruma ve kültür
odaklı gelişim sürecine etkisi değerlendirilirken, TKB ve ÇEKÜL Vakfının
2019 yılında kırsalda koruma dinamiklerini mercek altına aldığı, "Kırsal Mirasın İzinde" raporu başlıklarından hareket
edilmiştir. Türkiye’de kırsalda korumanın
hangi sebepler ve etkenlerle şekillendiğinin incelendiği bu araştırma içinde,
üç ana başlığın kırsalda kültür odaklı
dönüşümde öncü rolü oynadığı ortaya
konmuştu. Bu başlıklar "köyün kentli
nüfus için alternatif bir yaşam alanına

dönüşmesi", "turizm odaklı olarak idealize edilerek korunan köyler" ve "toplulukların mekân aidiyetine bağlı olarak
korunan köyler"dir.
Pandeminin kırsalda korumaya
etkisi değerlendirilirken de bu temel
başlıklardan hareket edilmiş; pandemi
sürecinin bu başlıklar içindeki sosyal/
ekonomik/mekânsal dinamiklerde ne tip
değişimlere yol açtığı değerlendirilmiştir.

4.2.1 - Kentli Nüfusun Kırsala Baskısı ve Koruma:
Kırsalın kentli nüfus için alternatif
yaşam alanına dönüşmesi ve buna bağlı
koruma hareketi pandemi öncesinde de
tartıştığımız bir olgu olmakla birlikte,
pandeminin getirdiği karantina koşulları
bu süreci dikkat çekici biçimde hızlandırmaktadır.

etkinlik ve toplantıların mekândan bağımsız biçimde sürdürülmesi, geçmişten bu
yana biraraya gelmemiz için bizlere arayüz
sağlayan okul, ofis, toplantı salonu gibi
mekânları işlevsiz bırakırken, fiilen kentlilik durumunu yaratan kentsel etkileşimi
de kentsel mekândan kopardı.

COVID-19
pandemisinin
tüm
dünyada yaşam pratiğini en çok değiştiren
etkilerinden biri olarak evlere kapanma
ve uzun süren sokağa çıkma yasakları
işaret edilebilir. Bu dönemde fiili mekânda
gerçekleştirilen ve mekânda etkileşimi
gerektiren pek çok aktivite sanal mekâna
taşındı. Okulların kapanarak eğitimin bir
yılı aşkın bir süre uzaktan yapılması, pek
çok sektörde iş yerlerinin kısmen ya da
tamamen uzaktan çalışmaya geçmesi,

Yaşamın daha pahalı, bulaş riskinin
daha fazla ve karantina dönemlerinde
mobilite imkânlarının daha sınırlı olduğu
kentler, pandemi ile birlikte yaşamak
için dezavantajlı hale gelirken, uzaktan
çalışma imkânı kentte yaşama zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bu bakımdan
pandemi ile birlikte bütün dünyada kentsel alanlardan kırsal alanlara ya da daha
küçük yerleşimlere doğru bir insan hareketinin yaşandığı görüldü.
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Kentten kıra ya da küçük merkezlere
olan insan hareketi pandemi ile ortaya
çıkmış bir durum değildir. Öte yandan
pandemi öncesinde uzaktan çalışma
imkânı daha dar bir grupla sınırlıydı. “Dijatal nomadizm” denilen olgu, pandemi
öncesinde genellikle bilişim teknolojilerinde freelance (serbest) çalışan uzman-

Kentten kıra göç eden orta sınıf için
özgün yerleşim dokusu ve sağlıklı
yaşam öncelikli bir kaygı olduğundan,
bu göç hareketi koruma dinamiklerini
de doğrudan etkilemektedir.

6- https://www.wsj.com/
articles/americans-up-andmoved-during-the-pandemic-heres-where-theywent-11620734566
https://www.mymove.com/
moving/COVID-19/coronavirus-moving-trends/
7- https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/c734c0fe-en/index.
html?itemId=/content/component/c734c0fe-en
8- USPS, U.S. Census
Bureau, https://www.
bloomberg.com/graphics/2021-citylab-how-americans-moved/
9- Armut.com ve rahattasin.
com siteleri istatistikleri
10- www.migrationdataportal.org

lar arasında yaygın bir yaşam biçimiydi.
Pandemi uzaktan çalışma olgusunu yaratmadı ama bu durumu yaygınlaştıran,
normalleştiren arayüzleri geniş kitlelerin
iş dinamiğinin parçası haline getirdi. Zoom
Boom (Zoom patlaması) olarak adlandırılan bu yeni süreçte beyaz yakalı orta sınıfın mekâna bağlılığının azalması kent çalışmaları disiplinlerini farklı katmanlarda
etkilemektedir.
2019-2021 arasında posta kodu
değişikliklerinin takip edilebildiği Amerika
Birleşik Devletleri’nde 7 milyona yakın
Amerikalı’nın geçici olarak daha küçük
merkezlere taşındığı belirlendi6. OICD
raporlarına göre pandemi döneminde
büyük kentlerden daha küçük merkezlere taşınma oranının arttığına işaret
etmekte7. ABD istatistik kurumunun veri-
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leri pandemi döneminde metropol nüfusunun %7,5’inin geçici olarak, %6’sının
kalıcı olarak daha küçük merkezlere taşındığını göstermekte8. Avrupa Birliği içinde
kırsal alanlara ve ikincil konutlara olan
göçün bir yıl içinde dört kat arttığı düşünülmekte. Ülkemizde taşınma hizmetleri veren firmaların tuttuğu istatistiklere
göreyse sahil beldelerine olan taşınma
taleplerinin %148 arttığı görülüyor9.
Uzaktan çalışma ve buna bağlı olarak
gerçekleşen kırsala göç dünyada ve ülkemizde kırsal doku içinde ekonomik ve
sosyal dinamikleri etkilemekte. Gayrimenkul değerlerinin hızlı artışı, tüketici
alışkanlıklarının değişimi, dönemlik kiraların çok artması ile kiralık ev bulma sorununun ortaya çıkması, yerelde gelir dağılımı
arasında farklılıklar belirlemesi ve yerel
işletmelerin olumsuz etkilenmesi bunların başında gelmekte. Yapılan araştırmalar
kentten kıra göç olgusunun tüm dünyada
iki ana sosyal grup içinde yaygın olduğuna
dikkat çekmekte10. Bunlardan birincisini
60 yaş üstü, COVID-19 risk grubunda yer
alan ve emekli kesim, ikincisini ise kısmen
ya da tamamen uzaktan çalışma şansı
olan, çocukları uzaktan eğitim gören orta
sınıf beyaz yakalı aileler oluşturmakta.
Birinci grupta yer alan 60 yaş üstü
grup, geçmişte yaşamış oldukları; ikinci
konutlarının olduğu, aile/akrabalarının
bulunduğu, memleketleri olan tanıdıkları
merkezlere taşınmayı tercih etmekteler.
İkinci grup ise, doğal, sağlıklı yaşam, çocuklar için güvenli ortam, yeşil açık alanlar
sağlayan, öte yandan gerektiğinde büyük

kentlere -işe- otomobil ile ulaşımı görece
kolay kırsal alanları tercih etmekteler. Bu
süreçte geçmişte orada yaşam deneyimleri olmasından ziyade, söz konusu doğal
şartları sağlamasını önemsiyor, bu doğrultuda yatırım yapmayı göze alıyorlar.
Kırsal göçü yaratan ikinci grubun
öncelikli beklentisi doğal, sağlıklı ve özgün
bir yaşam sunarken, büyük kentlere ulaşılabilir uzaklıkta olmasıdır. Bu tip kırsala
göçün yaşandığı merkezlere baktığımızda,
tüm dünyada büyük kentlere maksimum
beş saat uzaklıkta bir çeperde insan hareketliliği görülüyor.
Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni orta
sınıf birinci kategoriden farklı olarak, taşınacağı yer ile geçmişten bağı bulunması ya
da hâlihazırda ilişkisi bulunmasını öncelikli
bir koşul olarak gütmemekte; kendisi için
ideal yaşam olanağını sunduğuna inandığı
alanları kendi ihtiyaçlarına göre yeniden
şekillendirmektedir. Bu bakımdan bu göç
dalgası alanda gayri menkul almak, kiralamak, ev yaptırmak ve yeni yatırımlar yaparak istediği yaşam koşullarını yaratmaya
yönelik bir davranış şekli sergiliyor. Bu
bakımdan alana sosyal ve ekonomik etkileri ilk gruba göre daha fazladır.

Kırsal soylulaşma:
“Tersine göç” olarak da tanımlanan
kentten kıra göç, kırın da kentleşmesini;
kırsal alanlarda kente özgü bazı dinamiklerin yaygınlaşmasını doğurmakta. Kırsal
soylulaşma da kırsalda son yıllarda ortaya
çıkmış bu kentsel kavramlardan biri.

Soylulaşma çok genel bir tanımlamayla
düşük gelir yaşam alanlarına, orta ve üst
gelir nüfusun talebinin artması, buna
bağlı olarak nüfus yapısının değişimidir.
Genellikle kentlerde kültür odaklı yeni
ekonomilerin ve buna bağlı sosyal sınıfların oluşmasıyla birlikte okunabilir.
Kırsal soylulaşmanın yaşandığı
alanlarda da benzer değişim kentli-köylü
nüfusun ilişkisi üzerinden oluşmaktadır.
Yeni orta sınıfın kırsal yaşam ve kırsal
peyzaja olan özlemindeki artışla birlikte
kırsal alanda bu tür gelişimlerin daha
da artacağı öngörülmektedir. Doğayla
birarada yaşama isteği ve ikinci konut
talebi kırsal alandaki konut taleplerinde
artışa neden olmakta; bu yeni eğilime ek
olarak kentsel kaynaklı göç, bu göçün
kırsalda oluşturduğu konut stoğu ve bu
talebin arazi piyasasında yarattığı değişim kırsal alanlarda sosyo-ekonomik ve
mekânsal dönüşüme neden olmaktadır. Kırsal alanda yaşanan bu dönüşüm
“kırsal soylulaştırma” kavramıyla açıklanmaktadır11.
Kent içi örneklerde de görüldüğü
gibi, orta sınıf yeni yaşam alanlarına
yerleşirken kendi sosyal ağlarını kullanır. Benzer şekilde kırsal alanda da yeni
gelen kentliler birbirlerinin aracılığıyla,
benzer sosyal ağları kullanarak kırsala
yerleşiyor. Bu yüzden bölgede belirli
merkezlerden başlayarak çevreye yayılan bir dönüşüm yaşanmakta, bölge
kırsalının sosyal ve ekonomik dinamikleri etkilenmektedir.

11- Sevinç Bahar Yenigül,
"Kırsal Soylulaştırma:
Soylulaştırma Sürecinin
Kırsaldaki Yansımaları",
Mimarlık 391
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Bu alanlarda gayri menkul değerlerinin spekülatif olarak hızla arttığını, kısa
vadeli ekonomik kazanç sağlamak isteyen köylülerinse mülklerini sattığını görüyoruz. Bu durum köylülerin uzun vadede
mülksüzleşmesini, tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinin zarar görmesini de beraberinde getirmektedir.

Köylere orta sınıfın göç baskısı
özellikle koruma alanlarında emlak
spekülasyonuna yol açmakta. Bu
alanlarda özgün kimlik değerleri birer
pazarlama aracına dönüşmekte.
Kırsal Soylulaşma ve Koruma
İlişkisi:
Soylulaşma süreçleri -gerek kent
içinde gerekse kırsalda- koruma politikaları ve pratiğiyle birlikte okunulabilir. Soylulaşma sürecinde, soylulaştırıcı
olarak ele alınan yeni orta sınıflar kendilerini geleneksel orta sınıftan ayırma, buna
bağlı olarak yeni bir kimlik inşa etmeye
yönelik sosyal davranış biçimleri gösterir.
Tarihi konut alanları, geleneksel dokular
ve özgün kimlik değeri taşıyan yerleşimler bu kimliğin yeniden inşası sürecinde
önemli bir yere sahiptir. Hâlihazırda kültürel bir değeri olan tarihi alanlar, kültürel
sermayesi ile kendini diğer sosyal topluluklardan ayıran yeni orta sınıf için bir
prestij göstergesidir.
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Kent merkezlerine baktığımızda
soylulaşma süreçlerinin, kentin merkezindeki koruma alanlarında yoğunlaştığına
gerek dünya gerekse ülkemiz örneklerinde sıklıkla rastlamaktayız. Tarihi mahalleler kültür odaklı dönüşüm süreçlerinde
özellikle yeni orta sınıfı besleyen metropollerde son 20 yıllık zaman zarfında bu
tip bir dönüşümden geçmiş; söz konusu
dönüşüm kentsel ölçekte bir koruma faaliyetini de beslemiştir.
Benzer dinamik kırsal alanlarda yaşanan soylulaşma süreçleri için de rahatlıkla
söylenebilir. “Doğa ile iç içe”, “organik”,
“geleneksel” olma durumu ile kır kentliye
yönelik arz yaratmakta; yeni orta sınıfın
tüketim alışkanlıklarıyla doğan bu kavramsal değerler kimlik inşasının parçası haline
gelmektedir. Köy bu süreçte söz konusu
kimlik yapı taşlarının idealize edilerek
yaratılmaya çalışıldığı bir alana dönüşmektedir. Geleneksel oranlarını korumuş,
taş/ahşap/kerpiç gibi geleneksel malzemelerden üretilmiş, özgün sivil mimariye
sahip köy evleri, geleneksel zanaatların ve
yaşamın devam ettiği köyler bu anlamda
kentli tarafından talep edilen ve soylulaşma süreçlerinde ilk etkilenen alanlar
haline gelmektedir.
Pandemi ile birlikte artan kentten
kıra göç hareketinin, büyük kentlerle
bağlantılı Edremit Körfezi, İzmir çevresi,
Muğla-Antalya arası bölgelerde özellikle
artış gösterdiği görülmektedir. Bu bölgeler geçmişte de alternatif yaşam alanlarını
barındırmaktayken pandeminin bu dönüşüm sürecini radikal biçimde arttırdığını;

Bir emlak ilan sitesinde, Ayvalık'a bağlı
Küçükköy'de bulunan köy evi aşağıdaki
ilan ile tanıtılmakta:
"Yakın zamanda yapılan yatırımlarla bir
sanat köyü olma yolunda hızla ilerleyen
Küçükköy denize 1 km uzaklıktadır. Her
yıl 2 tane festival düzenlenen Küçükköy'e
sanat camiasından da ilgi her geçen gün
artmaktadır. Hâlihazırda çok ünlü bir kaç
sanatçı Küçükköy'de gayrimenkul sahibidir
ve fiyatlar hızla artmaktadır. Bu yüzden
çok cazip, geleceğe dönük bir yatırım şansı
olarak değerlendirilmelidir."
Bu metinde satılık evin "çekici" özellikleri olarak yapısal değerleri yerine,
"sanatçıların yaşadığı" bir alan olması
ve bunun bir ekonomik yatırım değeri
barındırdığı vurgusunun sunulması,
bölgedeki kırsal soylulaşma olgusunun bir
yansıması olarak okunabilir.
Ayvalık/Küçükköy pandemi öncesinde de
Adatepe'ye benzer bir süreci yaşayan köyler arasındaydı. Ancak ilanda da görülen
kültürel değerler üzerinden kimliğin
yeniden inşası bölgede pandemi sonrasında
pek çok köyde benzer şekilde yaşanmakta.
Yapısal ve ekonomik rantı yaratan, mekânda kültür üzerinden kurgulanan sembolik
değer olmaya başlamakta. Koruma tam da
bu sembolik değerin oluşturulması açısından bir araca dönüşmektedir.

(Mayıs 2021),
ıwww.sahibinden.com
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kırsal soylulaşma ve buna bağlı oluşan
koruma çalışmalarının, bütün bölgeye
yayılan sosyal, ekonomik ve kültürel bir
etkene dönüştüğünü rahatlıkla görmekteyiz. Bu bölüm içinde elde edilen sonuçlar,
Edremit ve Muğla/Fethiye bölgelerinde
yapılan saha araştırmalarına dayanmaktadır. Bu alanlarda yapılan saha çalışmaları
perspektifinde kırsal soylulaşmanın etkilerine yönelik bir çerçeve çizilmektedir.

Yapılaşma:
Pandemi döneminde incelenen alanlarda kentli göçü öncelikle yapılı çevre
üzerinde doğrudan etki yapmıştır. Özellikle bölge kırsalında yoğun bir yapılaşma
baskısı oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede kırsalda bulunan mevcut yapıların
hızla el değiştirerek yeni kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yenilendiği, yapılaşmamış
tarım arazilerinin ise yapılaşmaya açıldığı
görülmektedir.
Çalışılan alanlarda, kırdan kente göç,
kırsal üretim ve kırsal nüfusun azalması ile
köy evlerinin önemli oranda terk edilmiştir. Köy evlerinin sahipleri zamanla vefat
etmiş, evlerin mülkiyeti büyük kentlerde
yaşayan çok sayıda varis arasında bölünmüştür. Bu varisler evleri ya hiç kullanmamakta ya da geçici olarak kullanmaktadırlar.
Pandemi sonrası kırsalda yapılaşmanın korumaya en doğrudan etkisi
köy arazileri içinde ve köy çeperlerinde
gerçekleşen yenileme faaliyetleri üzerinden görülmektedir. Tescilli olmasa bile
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özgün bir sivil mimarinin izlerini barındıran, geleneksel yapım teknikleri ve malzemelerle yapılmış bu yapıların, büyük kentlerden gelen orta sınıf tarafından satın
alındığı ve ikinci konut olarak yenilendikleri görülmektedir. Bu yenileme faaliyetleri söz konusu alanlarda aşağıdan
yukarıya bir koruma hareketi ortaya çıkarmıştır.
Köylerinde kentli orta sınıfın kendi öz
kaynakları ile gerçekleştirdiği yenileme
faaliyetlerinde -yapı tescilli olmasa bilesivil mimarinin özgünlüğünün korunmaya
çalışıldığı, korumaya yönelik bir inisiyatif alındığı görülmektedir. Bu açıdan kırsal
soylulaşma bir koruma kapasitesinin oluşmasına imkân sağlamış, bölgede ortalama bir yapısal niteliğin üzerinde koruma
uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Bu durum soylulaşma literatüründe,
soylulaştırıcı grupların, soylulaşma alanlarında kimlik inşası süreciyle açıklanabilir.
Söz konusu bölgede “doğa ile iç içe”, “sakin
geleneksel yaşam vadeden”; idaelize bir
kırsal yaşam, bir kültürel kimlik ögesi
olarak değerlendirilmelidir. Bu anlamda
geleneksel bir taş evde oturmak kentten gelen topluluklar açısından bir prestij
unsuruna dönüşmektedir.
Aynı çerçevede, uzaktan çalışma
imkânı olan yaratıcı sektörlerde çalışan
kentli sınıfların yüksek kültürel sermayeye
sahip olduğu; belirli bir koruma bilincine
sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak,
özellikle pandemi sonrasında köylerde
aşağıdan yukarıya, mal sahiplerinin inisi-

yatifi ve kaynakları ile bir koruma hareketi
başlamıştır.
Söz konusu yapıların tescilli olmaması
ancak mal sahiplerinin inisiyatifi ile korunuyor olması, yenilikçi koruma uygulamalarının da gerçekleşmesine yönelik imkân
yaratmıştır. Yasal olarak anıtlar kurulundan onay alması zor olacak, geleneksel
koruma yaklaşımlarının dışında yeni uygulamalar bölgede uygulama şansı yakala-

Pandemi sonrasında bazı köylerde
aşağıdan yukarıya, mal sahiplerinin
inisiyatifi ve kaynakları ile bir
koruma hareketi başladı.
yabilmektedir. Köy arazileri içindeki yapılaşma büyükkent statüsündeki illerde
farklı mevzuatlara göre ilerlemektedir.
Büyükkent köyleri resmi olarak mahalle
statüsünde olduğundan, büyükşehir belediyesinin onarım izni ile yenileme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Diğer kentlerde ise köy muhtarlarının inisiyatifi ile
söz konusu onarımlar gerçekleştirilebilmektedir.
Bu yenileme faaliyeti köy sınırları
içinde yer alan, tamamen metruk durumdaki yapıların ve boş parsellerin yapılaşmasında da gözlemlenebilmektedir.
Tescilli olmayan bu parsellerdeki yeni
yapılaşmada mevcut kırsal dokuya uyum
sağlama çabasının gözetildiği; kullanılan malzeme ve oranlarda sivil mimariye
uyum sağlandığı görülmektedir.
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Bu kapsamda korumanın önündeki
önemli sorunlardan biri, mevcut yasal
mevzuatın mal sahiplerini betonarme yapı
yapmaya zorlamasından kaynaklanmakta.
İmar mevzuatı içinde bölgenin geleneksel
yapı tekniği olan taş yığma yapım tekniğine göre ilke ve standartlar yetersizdir.
Köy içinde yeni yapılaşmanın yerel idarenin yönlendirmesiyle betonarme karkas
ile yapıldığı, mal sahiplerinin tercihiyle
karkasın taş ile kaplandığı görülmektedir.

Kentten kıra göç, kırsal alanlarda
kısa sürede oluşan yapılaşma baskısı
nedeniyle tarım üretimini ve doğal
miras alanlarını da doğrudan tehdit
etmektedir.
Bu bakımdan yeni yapılar cephe kompozisyonları ve kütle açıklıklarıyla geleneksel doku içinde farklılaşmaktadırlar.
Pandemi sonrasında yoğunlaşan yapılaşma baskısı köy sınırları içinde koruma
faaliyetlerini kısmen olumlu etkilerken,
köy sınırları dışında tarım arazilerindeki
yapılaşma baskısı ciddi riskler barındırmaktadır.
İmar mevzuatı, bilindiği üzere, sadece
10 dönüm üzerindeki tarım arazilerinde,
tarım amaçlı sınırlı oranda bir yapılaşmaya
izin verir. Bunun dışında küçük parsellerde
imar faaliyetleri yasaktır. Ancak pandemi
sonrasında tarım arazileri üzerinde yeni
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bir yapılaşma baskısı başlamış, bu da kırsal
alanların ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği açısından tehdit haline gelmiştir.
Çalışılan sahalarda tarım alanları ve
tarımsal üretimi tehdit eden en önemli
unsurların başında eko-turizm amaçlı
ruhsatlar gelmektedir. İlgili imar mevzuatının 8. maddesine dayanan bir düzenlemeye göre, eko-turizmi desteklemek amacıyla, bu tip tesislere tanınmış
bir istisna bulunmaktadır. Bölgeye özellikle pandemi sonrasında oluşan taleple
birlikte, bu yasanın yeni yapılaşma ve siteleşme için yaygın olarak istismar edilmeye
başlandığı görülmektedir.
Tarım arazileri üzerindeki bir diğer
yerleşim şekli ise prefabrike konutlardır.
Pandemi sonrasında çalışılan alanlarda
farklı ölçeklerde prefabrike evlerin sayısında gözle görülür bir artış kaydedilmiştir. Prefabrik konutlar, seri olarak başka
bir yerde üretilip, römork ya da kamyon ile
taşınarak alana getirilen temelsiz yapılardır. Yapı temelsiz olduğu için imar mevzuatındaki boşluktan yararlanılarak, prefabrik modüller bölgede tarım alanlarını
ikincil konut alanına dönüştürmektedir.
Zaman içinde elektrik ve su gibi altyapı
hizmetlerinden de yararlanmaya başlayan
ve çevresinde kaçak eklentilerle büyüyen
bu konutlar, kırsalda yapılaşmanın temel
unsurlarından biri haline gelmiştir.
Pandemi sonrası tüm dünyada popülerlik kazanan “küçük ev” akımı, yeni bir
sektör yaratmıştır. Prefabrik ev, çekme
karavan, küçük ev gibi konutlar teorik

Ayvacık’a bağlı Paşaköy’de inşa edilecek “Nefes Assos Evleri” bu kapsamda
bölgedeki değişim dinamiğine dair pek çok
alanda emsal oluşturan bir vaka olarak
gösterilebilir. Han Tümertekin gibi yıldız
mimarlarca tasarlanmış olan Nefes Evleri,
Eko-turizm kapsamında projelendirilen bu
konut alanı. Tatil sitesinin ötesinde; doğal
yaşam, topluluk oluşturma, içinde küçük
tarımsal üretim yapabilme, köy pazarı, köy
enstitüsü gibi unsurları programına katarak
bir pazarlama aracı olarak kullanmakta.
Soylulaştırıcılar açısından kimlik inşasının
baskın değerleri olan idealize köy yaşantısını, “ekolojik sürdürülebilirlik” adı altında
yapay olarak yaratmayı vadetmekte. Alıcılarının mülakat ile kabul edildiği ve en üst
dilimde fiyatlandırılan proje, sadece kapalı
seçilmiş bir topluluğa hitap ediyor.
“Nefes’in Köy Sakini adayları; dünya
kültürü ile hemhal olmuş, saygın ve belirgin bir kariyer çizgisine sahip, sürdürülemez hale gelmiş metropol yaşam karmasına, sürdürülebilir seçenek yaratmak
isteyen, popüler sayfiye merkezlerinden
aynı sebeple kaçınan, ekolojik bir yaşamı
kendi başına oluşturma imkân ve bilincine ulaşmış insanlardır. Bu hedef kitle için
Nefes ölçek ekonomisi oluşturarak güçlü ve
benzersiz bir kulvar yaratmaktadır.”
(Nefes Asos internet sitesi, tanıtım
metninden)

Nefes evler internet sitesi/ https://www.nefesassos.com/
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olarak taşınabilir olsa da belirli bir alanda
sabitlendiklerinde, normal bir evin tüm
altyapı ihtiyaçlarına gereksinim duyar.
Tarım alanları içinde tarımsal su ve tarım
elektriği kullanmakta, evlere ulaşım için
yeni yollar açılmakta, evler tarım alanlarında bertaraf edilemeyen atık üretmektedirler.

Ekonomik Etkiler:
Pandemi sonrasında kentten kıra
göçün ve buna bağlı gelişen kırsal soylulaşmanın en somut ekonomik etkisi hiç
kuşkusuz gayri menkul spekülasyonu
olmuştur. Çalışılan sahalarda pandemi
sonrasında oluşan yoğun talebe karşı
kırsalda gayri menkul fiyatları spekülatif
olarak yükselmiştir.
Bu arz talep ilişkilerinin değişmesiyle
çok kısa sürede oluşan bu artışın kırsal
ekonomiye doğrudan etkisi bulunmaktadır. Özellikle özgün mimari karakterini
korumuş olan köyler ve tarım arazileri bu
dinamikten öncelikli olarak etkilenmektedir.
Kentlerdeki soylulaşma kavramında
olduğu gibi, kırsal soylulaşmanın da en
görünür etkisi ekonomik arz-talep farkının açılması söz konusu olmaktadır. Bu
süreç bölgenin sakinlerine kısa vadeli
ekonomik fayda sağlarken, yapılı sermayelerini kaybetmeleri ve uzun vadede yerinden edilmeleri ile sonuçlanmaktadır.
Yerinden edilme, kırsal alanların
sürdürülebilir geleceği için kentsel alanlardan daha tehlikeli sorunları barın-
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dırmaktadır. Çünkü kırsalda yerinden
edilme, tarımsal üretimin tükenmesi ve
mekân aidiyetine bağlı kırsal hayatın
bitmesi anlamına gelmektedir. Keza kentsel alanlardan farklı olarak, kırsalda soylulaştırıcılar üretime katkı sağlamamakta,
çoğu durumda kırsalı ikincil ikâmet olarak
kullanmaktadır.
Bu bakımdan kentten kıra göçün
doğal sonucu tarımsal faaliyetlerin hızla
azalması olmuştur. Çalışılan sahalarda,
hâlihazırda tarım arazileri kuşaklar içinde
mirasçılar arasında bölünerek küçük
parsel parçaları haline gelmişti. Bu küçük
tarım arazileri, bir aileyi geçindirecek
geliri getirmemekte, arazinin işlenmesinin
maliyeti tarım ürününü aşmaktadır. Öte
yandan pandemi sonrasında bölgeye olan
orta sınıf kentli talebi ile bu küçük tarım
arazilerinin gayri menkul değeri, tarımsal
değerini aşmış; arazi sahipleri mülklerini
hızlı biçimde ellerinden çıkarmaya başlamıştır. Pandemi sonrasında özellikle aile
ölçeğinde yapılan tarım üretimi azalmıştır.
Pandemiyle birlikte yoğunlaşan yapılaşmanın ekonomiye bir diğer doğrudan etkisi ise inşaat sektörünün ve inşaata bağlı istihdamın artması olmuştur.
Soylulaşmanı görüldüğü hemen her köyde
devam etmekte olan inşaatlar, farklı ölçeklerde inşaat işleriyle uğraşan firmalar
açısından iş olanağı sağlamaktadır. Aynı
kapsamda köylerde de gençler için inşaat
işçiliği bir istihdam alanına dönüşmüştür.
Bu köylerde gençler açısından tarım ve
hayvancılığın yerini, artan biçimde inşaat
ve hizmet sektörleri doldurmaktadır.

İnşaat sektöründeki bu beklenmedik
canlanmanın koruma çalışmalarıyla ilişkisi, geleneksel yapım yöntemlerinin de
yeniden canlanması ve yöntemleri devam
ettiren ustalar için ekonomik fırsatların
belirmiş olmasıdır. Bu anlamda taş işçiliği,
yapısal ahşap işçiliği, ahşap doğrama işçiliği gibi günümüzde nitelikli zanaatçıların
azaldığı alanlarda kısa sürede büyük bir
talep oluşmuştur.
Kırsal ekonomide kültür odaklı değişimin, tarım ekonomisine doğrudan etkileri arasında yeni girişimcilik örnekleri ve
kültür odaklı tarımsal üretim pratikleri
sayılabilir. Pandemi öncesi TKB tarafından
gerçekleştirilen saha araştırmaları, yeni
girişimcilik örneklerinin, yeni örgütlenme
modellerinin ve internetten satış imkânının kırsalda yeni bir tarım ekonomisine de
can verdiğinin altını çizmekteydi. Pandemi
süreci özellikle internetten satış pratiğini
yaygınlaştırması ile bu dinamiği de ilerletmiştir.
Öte yandan saha çalışmaları yeni girişimcilerin büyük oranda bölge dışından
gelen kentliler olduğunu göstermektedir. Gerek Edremit gerekse Muğla sahalarında yürütülen çalışmalarda yeni girişimcilerin nadiren yerel halk olduğu, yerel
halkın genellikle bu işletmelerde ücretli
çalışan konumunda olduğu görülmüştür.

Kırsalda mülklerin hızlı bir biçimde
el değiştirmesinin en belirgin sonucu,
tarımsal üretimin azalması ve mekân
aidiyetine dayalı kırsal yaşamın
ortadan kalkması olmuştur. Pandemi
ile hızlanan kırsal soylulaşmanın
etkisiyle aile ölçeğinde yapılan tarım,
durma noktasına gelmiştir.
rından yararlanılarak açıldığı görülmekte.
Bu anlamda kentten gelenlerin sosyal
sermayeleri ve ağlarını bölgede yatırıma
dönüştürdüğü bazı örneklerle görülebilir.
Bu yatırımlardan yerelde köylüler dolaylı
olarak yararlanabilmektedir. Ancak yeni
girişimcilik ve kültür odaklı bir tarımsal
üretimin etkisinin çok sınırlı olduğu ve
yaygın bir ekonomik değişim yaratmadığı
görülmektedir.

Büyük kentlerden gelen girişimciler öncelikle kendi sosyal ağlarını kullanarak, kültür odaklı bir tarımsal üretim için
pazar açabilmektedir. Bu yeni işletmelerin ulusal ve uluslararası kalkınma fonla-
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Sosyal etkiler:
Kırsal soylulaşmanın sosyal ve kültürel etkileri kentlerdeki soylulaşmanın etkileriyle benzer özellikler göstermektedir.
Kentli orta sınıf, bölgedeki köylere geçici
ya da kalıcı olarak yerleşirken kendi kentli
yaşam ve tüketim alışkanlıklarını da beraberlerinde getirmekte bu da farklı sosyal
sınıflar arasında entegrasyon problemleri
doğurmaktadır.

Yereldeki yerleşik sosyal normların
zaman zaman kentten gelenler
tarafından aşındırıldığı, kentli
yaşam şeklinin köyde sürdürüldüğü
görülmekte.
Ortaya çıkan sosyal problemlerin
başında mekân aidiyetinin zayıflaması
sayılabilir. Yapılan yüz yüze görüşmelerde köylüler tarafından sıklıkla aktarılan
sorunların başında “kendilerini yabancı
gibi hissetmek” ifadesi bulunmaktaydı.
Soylulaştırıcı sınıfların mekânın yaşam
alışkanlıklarına adapte olmak yerine,
kendi yaşam alışkanlıklarını sürdürmek
eğilimi bulunmaktadır. Yereldeki yerleşik sosyal normların zaman zaman kentten gelenler tarafından aşındırıldığı, kentli
yaşam şeklinin köyde sürdürüldüğü görülmektedir. Köy içinde kentli nüfusu arttıkça
yerleşik normlar zamanla değişime uğra-
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makta, buna bağlı olarak yerleşik nüfus
kendilerini yaşam mekânlarına yabancılaşmış hissetmektedirler.
Saha çalışmalarında bu kapsamda dile
getirilen sorunların başında, yeni gelenlerin köyün kutsallarına saygı göstermemesi olmuştur. Örneğin, kırsalda pek çoğu
hâlihazırda köyde yaşamayan, başka kentlere dağılmış ve yılın belli dönemi içinde
köye geri dönen nüfus açısından mezarlıklar, düğünler, cenazeler mekân aidiyetinin korunması için büyük önem taşır.
Bu mekân ve etkinlikler topluluğu birarada tutan bağlayıcılardır. Görüşmelerde düğünlerin jandarmaya şikayet edilmesi ve mezarlık yanına yerleşik normlara
aykırı yapılaşma ya da davranışlar, yaşayanların en büyük şikâyetleri olarak aktarılmaktaydı.
Bunun dışında günlük yaşam pratiklerinden doğan büyük sosyal problemler belirtilmemiştir. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve köyü daha rekreatif bir
alan olarak algılayan kentsel yaşam alışkanlıkları, topluluklar arasında küçük
anlaşmazsızlıklar doğurmakta ancak bu
büyük sosyal çatışmalara dönüşmemektedir. Kısa vadeli günlük pratik sorunların
aşılmasında köylüler ve soylulaştırıcıların
yardımlaştığı, her iki tarafla yapılan görüşmelerde kaydedilmiştir.
Soylulaşmaya bağlı köylerde uzun
vadede etkisi daha fazla görülebilecek
bir etki, taraflar arasında etkileşimin çok
sınırlı olmasıdır. Kentli topluluklar kırsala
yerleşirken kendi sosyal ağlarını kullanırlar. Literatürde “soylulaşma ağları” olarak

bilinen bu olgu, orta sınıf nüfus hareketlerinde, soylulaştırıcıların birbirlerini takip
ederek, kendi sosyal ağları üzerinden yeni
alanlara yerleştiğini öngörür. Soylulaşma
ağlarının kırsalda da benzer bir ilerleme
gösterdiğini, yeni gelenlerin yerleşme
tercihlerinde tanıdıkları insanları takip
ettiği görülmektedir. Bu durumun en
doğrudan sonucu köylerde etkileşime
kapalı yeni cemaatleşmelerin oluşmasıdır.
Köy meydanları ve kahvehaneler
köylüler ve yeni kentli sakinler arasındaki sınırlı etkileşim alanlarının başında
gelmektedir. Ancak yapılan görüşmelerde
kentlilerin kendi içlerinde sosyalleştiği ve
köylerdeki ortak faaliyetlere iştirak etmediklerini göstermiştir.

Bu olgu saha araştırması yapılan
köylerde açıkça gözlemlenmiştir. Görüşmelerde sosyal sorunların köylüler ile
kentliler arasında değil, pandemiden önce
gelen ve pandemi sonrası gelen kentliler arasında daha derin olduğu görülür.
Pandemi öncesinde küçük ölçekte tarım
yapmak, sanat faaliyetlerini sürdürmek
ya da sakin bir yaşam kurmak isteyen
kentliler görece daha mütavazi bir hayat
kumuşken, pandemi sonrasında çevrelerindeki yoğun yapılaşma ve emlak fiyatlarının hızlı artışı bu kesimler için olumsuz
sonuçlar yaratmıştır.

Bir başka sosyal uçurum bölgeye
pandemi öncesinde gelmiş kentliler ile
pandemi sonrasında gelmiş kentliler
arasında görülmektedir. Soylulaşma literatüründe birinci ve ikinci kuşak soylulaştırıcılar arasındaki sosyal gerileme
atıfta bulunulur. İlk kuşak soylulaştırıcılar
genelde çapraz kültürel sınıf olarak adlandırılan, genç sanatçılar ve yaratıcı sınıf
mensuplarını kapsar. Bu sınıflar gayrimenkul spekülasyonu öncesinde bölgeye
gelen ve idealler üzerinden yeni bir hayat
kurmaya çalışan topluluklardır. Öte
yandan bu topluluklar bölgenin idealize
sembolik kimliğini güçlendirerek soylulaşma sürecini güçlendirir. Bölgede talebin artması ile gelen ikinci kuşak soylulaştırıcılar, gayrimenkül spekülasyonuna yol
açar ve bu süreçten ilk etkilenen ilk kuşak
soylulaştırıcılar olur.
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4.2.2 - Kırsalda Günübirlik Turizm ve Koruma:
Turizm, TKB’nin "Kırsal Mirasın
İzinde" raporunda, kırsalda koruma faaliyetlerini şekillendiren etkenlerden bir
diğeri olarak işaret edilmekteydi. Son
yıllarda bazı turizm odaklarının merkezlerden uzaklaşmasıyla kırsal alanlarda
turizmin potansiyeli artmaya başladı.
Özellikle yerel yönetimler ve kamu idareleri kırsal alanların daha görünür olmasıyla koruma çalışmalarını hızlandırdı; ana
stratejilerini bu model çerçevesinde geliştirmeye başladı.

Pandeminin turizm üzerindeki
olumsuz etkileri, stilize edilerek
korunan kırsal alanlarda çok daha
görünür ve yaşamı daha fazla etkiler
biçimde gözlemlenmiştir.
Kırsal alanlardaki anıtsal nitelikteki
yapıların restorasyonu, altyapı çalışmaları,
sivil mimari yapılarının restore edilerek
konaklama, yeme-içme mekânları olarak
işlev kazanması ve sokak sağlıklaştırma
çalışmalarını bunların arasında sayabiliriz.
Kırsal alanlarda korumaya doğrudan
etki eden turizm çeşidinin; yakın çevreden, rekreasyonel amaçlı, günübirlik ziyaretler olduğunu söylenebilir. Bu tip ziyaretçi hareketi, bölgesel ölçekle sınırlı
olmakla birlikte, yaygın olarak köylerde
ekonomiyi en çok etkileyen turizm faaliyeti olarak görülebilir. Kırsal alanlarda
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kahvaltı yapmak, piknik, doğa yürüyüşleri
gibi kısa süreli rekreatif aktiviteler, belirli
kırsal merkezlerde servise dayalı ekonominin önemli ölçüde artmasına fırsat tanıyor. Kent merkezlerinin özellikle çocuklu
aileler için rekreasyon imkânlarından ve
açık güvenli kamusal mekânlardan yoksun
kalması, kent merkezlerinden ulaşılabilen köyleri, söz konusu ihtiyaçların giderildiği odaklar haline getiriyor. Özellikle tatil
günlerinde hatırı sayılır bir ziyaretçi hareketliliğine sahne olan bu köylerde kahvaltıcı, kafe, lokanta gibi servis mekânları,
kasap, hediyelik eşya, bakkal gibi perakende satış noktaları da kuruluyor.
Bu servislerin köyün dışından gelen
girişimciler tarafından yapıldığı durumlar
olsa da, turizm köy ekonomisine doğrudan, tabandan etki ediyor; istihdam sağlıyor ve gençlere ekonomik, sosyal faaliyet
alanı açıyor. Ziyaretçilerin beklentileriyle
doğru orantılı olarak, bu tip köylerde geleneksel dokunun korunmasına yönelik
halkın duyarlılığının da daha fazla olduğu
görülmekte.
Bu çerçevede, pandeminin kırsalda
turizme bağlı korumaya etkisi başlığı
altında günübirlik ya da kısa süreli turizm
ekonomisinin koruma politikalarıyla paralel olarak yaratıldığı Bursa kırsalında
saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
bölümde Trilye, Cumalıkızık, Misi, İznik
gibi Bursa kırsalında günübirlik rekreasyon merkezi niteliği olan koruma alanları mercek altına alınarak bu alanlarda
pandeminin etkisi üzerinden bir çerçeve
çizilmiştir.

"Kırsal Mirasın İzinde" raporu içinde
köylerin sadece turizm odaklı olarak kamu
kaynakları ile korunmasının olumsuz
sonuçlarının altı çizilmekteydi. Ana hedefin sadece turizm faaliyetini geliştirilmek
olduğu koruma projelerinin uygulandığı
köylerde, koruma çalışmalarının köy yaşamıyla entegre olamadığı, hatta belirli vakalarda köy hayatını olumsuz etkilediği de
tespit edilmişti. Kırsal alanlarda yukarıdan
aşağıya, kamulaştırmaya dayalı ve turizm
odaklı koruma modelinde; köy yaşamının değil, idealize edilmiş “köy algısının”
yeniden yaratıldığı eleştirilmişti. Bu idealize köy yaşantısı içinde korunan binaların
turizm faaliyetinin gerçekleştiği bir sete,
köy yaşantısının ise ziyaretçilere yönelik
stilize edilmiş gösterilere dönüşme tehlikesi işaret edilmişti.
Pandemi döneminde, söz konusu
raporda işaret edilen tehlikelerin, bu
şekilde korunmuş köylerde doğrudan ağır
ekonomik sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Pandemide turizmin yaşadığı
ekonomik durgunluğun koruma alanlarına
etkisi, önceki bölümde detaylı olarak tartışılmıştı. Bu etkiler stilize edilerek korunan kırsal alanlarda çok daha görünür ve
yaşamı daha fazla etkiler biçimde gözlemlenmiştir.
Çalışma
alanlarında
günübirlik turizme dayalı servislerin gelişmesi
ile alanlarda geçmişte tarım ekonomisine dayalı faaliyetlerin zamanla kaybolduğu görülmüştür. Tarımsal faaliyetlerin
yerini servislerin aldığı ve tarımsal üreti-

Trilye ve Cumalıkızık gibi merkezlerde hediyelik eşya satışı,
yerel ürünler, günübirlik servisler kültür peyzaj alanındaki
yerel ekonomiyi besleyen ana unsurlar.
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min bitme noktasına geldiği bu köylerde,
turizmde yaşanan krizler köy yaşantısını
daha derinden sarsmıştır.
Pandemi ve sokağa çıkma yasakları
ile birlikte mesire yeri niteliğindeki bu
alanlara ziyaretçi akışı neredeyse tamamen durmuş ve işletmeler kapanmıştır.
Kentlerdekinden farklı olarak bütün aile
nüfusunun ekonomik kaynağı söz konusu
küçük işletmelere bağlı olduğundan, kırsal
alanlardaki servislerin aile ekonomisine
etkisi daha fazladır. Örneğin evin kadınlarının yemek, evin erkeklerinin servis
yaptığı bir yerel lokantada, işletmenin
kapanması bütün ailenin ekonomisini
sarsmaktadır.
Yapılan görüşmelerde bu süreç içinde
tarımsal faaliyetlerini devam ettiren ailelerin pandemiden daha az etkilendiği de

belirtilmiştir. Tarla ya da bahçesini tamamen terk etmemiş olan köylüler, en azından kendi ihtiyacını karşılamaya yetecek
kadar üretim yapabilmişlerdir. Köy içinde
ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin korunması bu anlamda köyü krizlere karşı daha
dayanıklı hale getirmektedir.
Kırsalda köy hayatını beslemeyip
sadece turizmden kaynak alan bir koruma
anlayışının kırılganlığı pandemi ile daha
görünür hale gelmiştir. Koruma, kırsal
alanlardaki yapıları korurken, köy yaşantısını bütünüyle günübirlik turizme bağımlı
hale getirdiğinde, köyün yıllar içinde gelişimine olanak vermiş olan öz kaynaklarının tüketildiği, bu tükenmişliğin de krizlere karşı dayanıksız bir ekonomik rejim
oluşturduğu açıktır.

4.2.3 - Köye Geri Dönüş ve Mekân Aidiyeti:
TKB "Kırsal Mirasın İzinde" raporunda kırsalda koruma kapasitesini oluşturan üçüncü bir etken olarak, belirli bir
topluluk için bellek merkezi olma özelliğini koruması gösterilmekteydi. Rapor,
koruma çalışmaların zamanla sembolik
bellek merkezlerine dönüşen köylerde
yaygın olarak devam ettiğini gösterirken,
en sürdürülebilir koruma örneklerinin de
bu köylerde ortaya çıktığını öne sürmekteydi.
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Köyler her ne kadar kentlere göç
vermiş olsa da köy topluluğunun kentlerde yaşayan üyeleri için köy hâlâ “ata
toprağı”, “baba evi” olarak sembolik bir
değer taşıyor. Köyler bayramlarda “dönülen” bir mekân; bazıları için akrabaların yaşadığı, bazıları için çocukluğunun
geçtiği, bazıları içinse yitirdiği aile fertlerinin mezarının bulunduğu bir yer olarak,
topluluğu birarada tutan kolektif belleğin
kaynağı. Raporda korumanın en yaygın ve
süreklilik arz ettiği örneklerde, müdahale-

lerin köyde yaşamayan ancak kökeni köye
dayanan birey/aileler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmekteydi. Ekonomik
kaygılarla farklı kentlerde hayat kurmuş
topluluk fertleri yaz aylarında, tatillerde,
bayram, düğün ya da cenaze törenleri,
şenlikler gibi çeşitli nedenlerle köylerde
zaman geçirir. Köyde geçirilen zaman kısa
da olsa köyler korunması gereken bellek
merkezi olarak sembolik değer taşır. Özellikle aile evlerinin bakımı, onarımı bu
köylerde tabandan ve kendiliğinden bir
koruma hareketini doğurmaktadır.
Aynı rapor içinde, bu tip bir koruma
modelinin, dışarıdan gelecek (remittance)
sermaye girişine bağımlı olduğunun altı
çizilmekteydi. Korumanın ne oranda
sürdürülebilir olduğu, bu noktada topluluktan topluluğa göreceli olarak değişkenlik göstermekteydi. Pandemi süreci söz
konusu köylerde tam da bu dinamiğe bağlı
olarak etki etmiştir.

Kemaliye köylerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu köylerde pandemi sürecinde yaz nüfusuna yakın bir nüfusun kışın da köylerde
yaşamaya devam ettiği, yıllın belli dönemleri dışında boşalan yerleşimlerin yıl boyu
canlılıklarını koruduğu gözlemlenmiştir.

Pandemi öncesinde büyük kentlerde
yaşayan kırsal toplulukların üyeleri,
pandemi sürecini köylerinde geçirmeyi
tercih etmiş, bu da söz konusu köylerde
bir canlanma yaratmıştır.

Pandemi öncesinde büyük kentlerde yaşayan kırsal toplulukların üyeleri,
kapanmalar süresince, karantinanın getirdiği zorluklardan kaçmak ve daha az kalabalık bir ortamda yaşamak için köylerine
geri dönmeyi, pandemi sürecini köylerinde geçirmeyi tercih etmişlerdir. Bu
süreçte yukarıda vurgulanan, hâlihazırda
mekân aidiyetine bağlılığın fazla olduğu
bellek merkezlerindeki etkisi daha büyük
olmuştur.

İşini uzaktan sürdürme imkânına
sahip olan ve pandemi öncesinde kentlerde yaşayan köy halkı, karantina sürecinde köylerdeki evlerine geri dönmeyi
tercih etmiş, bu nüfusun bir kısmı kapanmalar sonrasında da kente dönmemiştir.
Bu köye geri dönüş hareketinin sonucu
olarak söz konusu yerleşimlerin hem
sosyal hem de mekânsal olarak canlandığı görülmektedir. Kışı da köyde geçiren
aileler yaşadıkları sivil mimarlık örneği
yapıların onarımlarını yaptırmış, kendileri için konfor şartlarını oluşturacak yapısal müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu
bakımdan köye geri dönüş aşağıdan yukarıya bir koruma hareketini de tetiklemiştir.

Çalışma kapsamında, saha görüşmeleri, TKB "Kırsal Mirasın İzinde" araştırması içinde aynı başlığın araştırıldığı

Yapılan görüşmelerde köylerdeki
nüfusun geri dönmesinin; “evlerin ışıklarının yeniden yanmasının”, sosyal ve ekono-
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mik bir canlanma da getirdiği gözlemlenmiştir. Hâlihazırda zaten dışarıdan
sermaye girişi ile yaşayan bu köylerde,
kentli nüfusun dört mevsim varlığı küçük
işletme ve üreticilerin pandemi sürecini
ekonomik olarak daha kolay aşmasına
imkân vermiştir.
Yukarıda bahsedilen köye dönüş
hareketinin özellikle çalışılan vaka alanlarda yaşanmasında, bu alanlarda pandemi
öncesinde de var olan mekân aidiyetinin
etkili olduğu savunulabilir. Nitekim görüşülen topluluk üyeleri pandemi öncesinde
de kendini yaşadıkları kente değil, kökenlerinin dayandığı köye ait hisseden, köyü
bir bellek merkezi olarak koruyan, köy
ile hem sosyal ilişkilerini koruyan hem de
köy için yatırım yapan bireylerdi. Pandeminin yarattığı kriz bu topluluğu tekrar
aynı yerleşimde biraraya getiren bir etken
olmuştur.
Bu noktada altı çizilmesi gereken bir
durum, pandemi sürecinin topluluk etkileşimleri üzerindeki etkisinin bu alanlarda
tersinden yaşanmasıdır. Pandemi tüm
dünyada topluluk ilişkilerini mekândan
bağımsızlaştırdı. Geçmişte fiili mekânda
kurulan ilişkiler sanal arayüzlere taşınırken, kentsel ilişkileri kent mekânı dışında
sürdürmenin pratikleri yeniden keşfedildi. İncelenen alanlarda bunun tam tersi
bir dinamiğin etkili olduğu; pandemi öncesinde her biri farklı kentlerde, mekândan bağımsız ilişkileri kuran bir topluluğun, pandemiyle birlikte tekrar mekâna
bağımlı hale geldiği görülmüştür.
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4.3 - Dünyadan İyi Uygulama
Örnekleri

Vorarlberg'deki
Belediye
Başkanları Avusturya Alplerindeki Soylulaştırmaya Karşı
Harekete Geçti
Kentten kıra göçe karşı yerel yönetimlerin tavrının iki ayrı kutup arasında
şekillendiğini görmekteyiz. Tavırlardan birincisi, kentten kıra göçün yarattığı soylulaşmanın olumsuz etkilerinden yereli korumaya dönük bir yaklaşımı
içeriyor.
Kontrolsüz soylulaştırma, yerel sakinleri uzaklaştırabileceğini ve bir bölgenin
demografisini büyük ölçüde değiştirebileceğini defalarca kanıtladı. Avusturya'nın
Pinzgau eyaletinde evler, lüks apartmanların ve dağ evlerinin inşa edilmesi
için buldozerlerle yıkılıyor ve yerel halk
geçim sıkıntısı ve yüksek fiyatlar nedeniyle yerinden ediliyor. Aileler tarafından işletilen otel ve misafirhaneler, son
yıllarda giderek daha fazla sayıda yıkımla
dağ evlerine ve apartmanlara dönüştürülmüş durumda. Bu, yüksek fiyatlandırmayı
da beraberinde getirdiğinden, geçinmenin
ve bir aile işletmesini sürdürmenin maliyeti yönetilemez hale geldiği için insanlar
topraklarını satmaktan bahsediyor.
Yakın zamanda, Avusturya Alpleri
Köyü Lech, söz konusu “yatırımcı modeli”ni yasaklayarak bölgedeki soylulaştırmaya karşı sert bir adım attı. Lech Belediye

Başkanı, bu köylerin otantik kalabilmesi
için meslektaşlarından destek istedi. 28
Temmuz 2021 tarihinde, Vorarlberg'deki
"Deneyim Değişim Grubu"nun (ERFA)
turizm toplulukları, daha fazla belediyenin katılıp katılmayacağını ve yasağı federal politika değişikliğini etkilemek için bir
kaldıraç olarak kullanıp kullanmayacağını
tartışmak için biraraya geldi.
Lech Belediye Başkanı Stefan Jochum
yatırımcı modelini şöyle açıkladı: “Bir otel
işletmecisi yeni bir bina inşa ediyor ve
ardından daireleri finansal açıdan güçlü
yatırımcılara satıyor. Avusturya istikrarlı
bir ülke; Alpler turizm potansiyeli muazzam. Dolayısıyla buradaki yatırım oldukça
sağlam bir yatırıma dönüşüyor ve yatırımcılar Vararlberg'in Alp Bölgesine para
dökmeye çok hevesli oluyor. Bir müteahhit, 200 ila 300 yatak kapasiteli 15 ila 20
binadan oluşan bir kompleks inşa ederse,
bu sadece bu küçük dağ köylerinden birinin manzarasını sonsuza kadar değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomisinde ciddi eşitsizlikler yaratacaktır. Bu,
yerel halkın büyük otel zincirleriyle rekabet edemeyecek düzeyde küçük oda ve
kahvaltı konaklama seçenekleri sunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, dairelerin
çoğu yukarıda bahsedilen yatırımcılara
satılmaktadır ve onları satın alan kişiler
mülkleri asla kendileri ziyaret etmemektedir.” Belediye Başkanı Jochum'a göre bu
durum, devasa apartman komplekslerinin
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bir sonraki yatırımcıya satılmayı beklediği
bir hayalet kasaba durumu yaratıyor. Belediye Başkanı “Eskiden hareketli restoranların ve otellerin olduğu yerde artık misafir ve çalışanı olmayan soğuk yataklı boş
ve cansız dağ evleri görüyoruz” diyerek
durumu özetliyor.
Belediye düzeyinde, yasak aslında
başlı başına bir yasak değildir. Bölgedeki
imar düzenlemelerinde mütevazi değişiklikler gerektirmekte ve bina projelerinin
onay sürecinde yerel meclisten bir komite
eklenmesini gerekli kılmaktadır. Onay
sürecinde komitenin bakacağı en önemli
şey, projenin yerel ekonomiye, yaşam
tarzına ve iş yapma geleneklerine aykırı
olup olmadığıdır.

Dubrovnik, İlk Dijital Yerleşik Göçebe (Dn-I-R) Yarışmasını Başlattı
Kentten kıra göçe karşı yerel yönetimlerin benimsediği ikinci bir yaklaşım
ise, bu nüfus hareketini sosyal ve ekonomik bir fırsat olarak kullanmak. Bu kentler, özellikle uzaktan çalışma imkânı olan,
kültürel sermayesi ve ekonomik etkisi
yüksek yaratıcı sınıfları kendine çekmeyi
hedefleyen programlar başlatıyor.

https://www.themayor.eu/en/a/view/the-austrian-alps-are-gentrifying-and-the-locals-are-fleeing-8161
https://www.themayor.eu/en/a/view/mayors-in-vorarlberg-take-action-against-gentrification-in-the-austrian-alps-8517
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Son zamanlarda, dünyanın dört bir
yanındaki ülkeler kapılarını uzaktan çalışanlara açtıkça dijital göçebeler giderek
daha popüler hale geldi. Bu doğrultuda,
Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti, şimdiye
kadarki ilk dijital yerleşik göçebe (DN-IR) yarışmasını başlattı. Program kapsamında, yarışmaya başvuran tüm adaylar

arasından 10 kişi seçilerek Dubrovnik'te
4 hafta yaşama ve çalışma şansı verildi.
DN-I-R programı, dijital göçebelerin Dubrovnik kentini ziyaret etme şansı
yakalamalarının yanı sıra, aynı zamanda
mevcut becerilerini geliştirmeleri ve yeteneklerine yenilerini eklemeleri için de bir
fırsat niteliği taşıyor. Yarışma kapsamında,
yedi ülkeden seçilen 10 dijital göçebe,
dört haftalarını Dubrovnik'te ücretsiz
olarak geçirerek burada kentin hareket
etmesi ve COVID-19 zorluklarına uyum
sağlaması gereken stratejik ve sürdürülebilir bir yön oluşturmayı amaçlayan atölye
çalışmalarına katıldı. Ayrıca yarışmanın
kazananlarına profesyonel gelişim eğitimi
ve tasarım odaklı düşünme üzerine atölye
çalışmaları sunuldu.
Dubrovnik'in nasıl “Dijital Göçebe
Dostu” olabileceğine dair kafa yoran kent,
turizmi geliştirmek ve daha fazla uzaktan
çalışan çekmek için DN-I-R'lerin becerilerini kullanmayı planlıyor. Buna ek
olarak, programın bir çıktısı olarak, dijital
göçmenlerinin ihtiyaçlarının ne olduğunu
ve onlara en iyi nasıl hitap edebileceğini de
daha iyi anlamayı hedefliyor. 2020 Ekim
ayında Lazareti'de düzenlenen konferansta Dubrovnik Belediye Başkanı Mato
Franković, Dubrovnik'in yakında dijital göçebeler için bir ev alacağını duyurmuştu. Evin inşası ile, daha uygun konaklama imkânı sunan Dubrovnik'in dijital
göçebeler için ideal bir destinasyon haline
gelmesi amaçlanıyor.

https://www.themayor.eu/en/a/view/dubrovnik-launches-first-ever-digital-nomad-in-residence-competition-7347
https://hrturizam.hr/en/completed-program-the-dubrovnik-digital-nomad-in-residence/
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4.4 - Eylem Önerileri

Yapılan saha çalışmaları kırsalın pandamı sonrasında karşılaştığı en
büyük tehditin yoğun yapılaşma olduğunu
göstermekte. Artan taleple doğrultusunda üretimin yerini arazi rantının almasıyla kentten kıra nüfus hareketinin olduğu
kırsal alanlar gelecekte hızlı biçimde yapılaşmayla karşılaşabilecektir.
Tarım arazileri üzerinde emlak spekülasyonunun artması üretim alanlarının
zamanla yitirilmesine yol açmakta. Tarımsal faaliyetlerin sekteye uğrayarak küçük
aile çiftliklerinin kapanmasına, bu aileler büyük kentlere göçmeye zorlanırken,
köylerinse büyük kentlerin ikincil konut
alanlarına dönüşmesi kaçınılması gereken
bir olumsuz senaryodur.
Sadece yerel yönetimlerin inisiyatifinde olan ruhsatlandırma süreçleri,
belediyeler üzerinde büyük politik baskı
yaratmaktadır. Bu bakımdan söz konusu
baskının azaltılmasında yasal çerçevelerin çizilmesi ve denetim mekânizmalarının doğru çalışması büyük önem arz
edecektir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda yasal düzenlemeler yapılması ya da
mevcut mevzuatın aşılmaması gerekmektedir:
• Eko-turizm ruhsatları kırsal alanlarda yasal mevzuat içinde bir boşluk
yaratmaktadır. Eko-turizmin tanımının
evrensel ilkelere göre tekrar yapılması
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ve alanda denetlenebilecek standartların
getirilmesi gerekmektedir. Doğal miras
alanlarını koruyan doğru eko-turizm
yerelde sürdürülebilir turizm modellerini
içerebilir. Ancak saha ziyaretleri bu konudaki yasal mevzuatın istismara açık olduğunu ve gayrimenkul spekülasyon aracına
dönüşmekte olduğunu göstermektedir.
Eko-turizm mevzuatı içinde kırsal alanların yapılaşmasına yönelik yasal engeller
getirilmelidir.
• Büyükkent olmayan illerde kırsal
alanlarda muhtarlık izni ile yapılaşma,
muhtarların kişisel tavrına bağlı olarak
istismara açık ve kaçak yapılaşmayı
destekleyen durumlara yol açabilmektedir. Muhtarlıkların kırsal ile ilgili inisiyatif sahibi olması kuşkusuz yerel katılım
açısından önem arz etmektedir. Ancak bu
mekânizmanın yukarıdan aşağıya denetimlerle desteklenmesi gerekmektedir.
• “Küçük ev” ya da prefabrike evler
kırsal alanlarda istismara açık bir başka
kaçak yapılaşma boşluğu oluşturmaktadır. Bu taşınabilir evlere yönelik kısıtlamalar getirilmeli. Tarım arazilerinde taşınabilir evlerin yerleştirilerek ikincil konutlara
dönüştürülmesine yasal engeller konulmalıdır.
• Büyükkentlerde ikincil konutların
emlak vergisinden muaf olup tüm kent
altyapısı ve yerel yönetim servislerinden

yararlanıyor olması, belediyeler üzerinde
baskı oluşturmaktadır. Bu açıdan ikincil
konutların da kentsel hizmetlere finansal
katkı sağlayabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Akdeniz ve Ege sahil bölgeleri olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, geleceğe
yönelik olarak bu alanlarda sıkı su rejimleri kurgulanması gerekliliği gözükmektedir.

Kırsaldaki yapılaşma baskısı elbette
çevreyi olumsuz biçimde etkilemektedir. Doğal mirasın korunması kırsal alanlardaki eylemlerin de temel hedeflerinden biri olmalıdır. Kendini her geçen gün
daha yoğun olarak hissettiren ve gelecekte hayatımızın daha büyük bir gerçekliği olacağını bildiğimiz küresel iklim değişikliği karşısında, kırsalın kaynaklarının
doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan şu başlıklar kırsaldaki
yapılaşma baskısının doğal mirasın korunması kapsamında ele alınmalıdır:

Köylerin, büyük kentlerin ikincil konut

• Kırsalda atık yönetimine yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar oluşturulmalıdır. Köy hayatının içine tüketime
dayalı kentsel yaşam şekillerinin artması,
kırsalda normal kapasitenin üzerinde
evsel atık çıkmasına yol açmaktadır. Bu
köylerde normalde kullanılan atık bertaraf yöntemleri yetersiz kalmaktadır.
Bu açıdan sürdürülebilir atık bertaraf
yöntemleri, kompostlama, geri dönüşüm
gibi uygulamalar ile kırsaldaki atık miktarı
azaltılmalıdır.
• Kırsalda yapılaşma baskısının oluşturduğu çevre problemlerinin başında su
kaynaklarının bilinçsiz tüketimi gelmektedir. Yapılaşma baskısının bulunduğu kırsal
alanların genellikle küresel iklim değişikliğinin etkilerinden en çok etkilenecek

alanlarına dönüşmesi kaçınılması
gereken olumsuz bir durumdur.
Pandemi ile kırsalda oluşan yapılaşma
baskısına karşı yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
• 2021 yılında, pandemi krizini takip
eden iklim krizine bağlı olarak yaşanan bir
dizi doğal afet, kırsal alanlarda iklim değişikliğine uyumlu yerleşimlerin önemini
tekrar gösterdi. Kırsalda dayanıklı yerleşim modellerinin benimsenmesi ve
mekânsal düzenlemelerde bu modellere
dayanan yasal ilkelerin gözetilmesi gerekmektedir.
• Doğal miras alanlarında, doğa
turizmine yönelik artan talep bu alanlar
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Doğal
miras alanlarının kapasiteleri belirlenmeli ve alanların kaynaklarının korunması amacıyla bu kapasitelerin aşılmaması
esası gözetilmelidir.
Kentten kıra göç, uzun vadede
kırsalda sosyal problemleri de tetikleme
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potansiyeline sahip. Köylerin ve köy hayatının metalaştırılarak barındırdığı kültürel zenginliklerden koparılmış gayrimenkul yatırım fırsatları olarak görülmesi,
bölgede zaten mevcut emlak spekülasyonunu daha da arttıracaktır. Tarımsal üretimin azalması, kırsalda iş bulamama/yapamama, yaşadığı yere yabancılaşma gibi
köy sakinlerinin zamanla artan oranlarda
mülksüzleşmesiyle sonuçlanabilir. Bu,
yaşayan köylerin ve barındırdıkları hayatın ölmesi anlamına gelecektir.

Mekânın kolektif belleğinin
korunmasının, kültür peyzaj alanlarının
korunmasında önemli bir rolü vardır.
Yerel yönetimler bu süreçte belleğin
korunmasını destekleyen aktörler olmak
zorundadır.
Bu kapsamda yerel yaşam şekillerini ve yerelin sosyal normlarını gözeten
müdahale yaklaşımları öncelenmelidir.
Küresel bir mesele olan göç hareketinin,
yerleşmelere baskısı önlenemez ancak
yönlendirilebilir. Yeni politikalar, stratejik planlamalar, gelecek öngörüleri ve
benzeri çalışmalarla sorunların çözülmesi
veya en az tahribatla atlatılması mümkün
olabilir.
Günübirlik turizmin geliştiği kültürel peyzaj alanlarında tarımın azalma-
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sının olumsuz etkileri kriz dönemlerinde daha görünür olmaktadır. Örnekler
gösteriyor ki, kırsalda çeşitlilik kazanan
üretim biçimleri, krizlerle daha uyumludur. Üretim olmadan gelişen bir koruma
anlayışı, kültürel mirasını servis sektörünün dekoru haline getirmektedir. Bu alanlarda turizm ekonomisinin yerel üretimin
önüne geçmemesi için ziyaretçi yönetimi
kapasiteler gözetilerek planlanmalıdır.
Ayrıca bu alanlarda eğitimler, farkındalık
programları ve sivil toplum işbirlikleri aynı
kapsamda değerlendirilebilecek eylem
başlıklarını oluşturmaktadır.
Kentten kıra göç beraberinde kentten köye bir sermaye akışını da getirmektedir. Kırsala ekonomik, sosyal ve kültürel
sermayenin girişi yönetilebilir. Sürdürülebilir politikalar ve denetleme araçlarıyla
desteklenirse bu, bölge kırsalında yaşam
standartlarının bütüncül biçimde iyileştirilmesine de imkân verecektir.
ÇEKÜL Vakfı Çanakkale Temsilcisi
İsmail Erten, Çanakkale bölgesinin geleceğine dair olumlu bir temenniyi şu çerçevenin içinde çizmekte:
“Köylerimizde oluşan göçle birçok
yapı boşalmış ve metruk duruma gelmiştir. Bu yapıların birçoğu basit tamiratla
iyileştirilip yaşanabilir hale dönüşebilir.
Yeni yapmak yerine mevcudu onarmak,
yaşama katmak son derece önemli ekonomik katkılar sağlayacaktır. Yeni yapılsa bile
yerel mevcut malzemenin kullanımı bile
maliyeti yarı yarıya düşürecektir.

Öte yandan köy mimari dokusu,
evlerimiz ve mekânlarımız yaşatılacak
ve kültürel sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Yerel malzeme, yerel mimari öğelerin
devamı ekolojik ve çevresel açıdan da çok
önemli katkılar doğuracaktır.”
Kentli orta sınıfın köylerdeki varlığı,
topluluklar arasında etkileşim arayüzleri
sağlandığı durumlarda, kırsalın sosyal,
kültürel ve ekonomik gelişimi için de fırsat
doğurabilir. Yeni ve yereli destekleyen
girişim yatırımları yapan, eğitim ve kültürel etkinlikleri önemseyen kentli toplulukların, mevcut doku ile müşterek ara kesitlerde buluşması kırsalın yaşaması için
olanaklar yaratacaktır. Bu ancak sosyal
etkileşimin artması ile mümkündür.
Bu kapsamda mekân aidiyetinin
yüksek ve ortak belleğin korunduğu
topluluklarda, pandemı döneminin bir kriz
değil canlanma dönemine dönüştüğünü
de yine araştırma içindeki saha gözlemleri
göstermişti. Bu örnekler bizlere mekânın
kolektif belleğinin korunmasının, yapıların korunmasından daha büyük bir öncelik
olduğunu hatırlatıyor. Yerel yönetimlerin
bu belleğin oluşmasında destekleyici rolü
bulunuyor.
Örnekler kırsalda sivil ekonomiye ve
katılımcı örgütlenme modellerine dayalı
uygulama pratiklerinin yaygın etkisinin
daha büyük olduğunu ve krizlere sosyal
anlamda daha dayanıklı toplulukların
oluşumuna hizmet ettiğini gösteriyor. Bu
topluluklar kriz dönemlerinde dayanışma
temelli ağları mobilize edebilmektedir.
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