«DOĞU ANADOLU’NUN TURtZİM COĞRAFYASINA D A lR ”
Doç. Dr. Aydoğan K Ö K S A L
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tu rizm Nedir?

Kelimenin aslı, lâtince “tornus-dönme, dolaşma; tornare-döndürmek, çevirmek, dönmek” olup, İngilizce “tour-yolculuk” ile fransızca “tour-gezi” kelimesinden türemiştir1. İlk defa turizm terimini
X IX . “asırda A vrupa memleketleri arasında seyahat eden ingilizler
kullandılar. Bu kelime, “zevk için seyahat olayını ifade eder.2
Turizm ’in çeşitli tarifleri yapılmıştır: “ Uluslararası Turizm Sözlüğü” nde turizm, “Tenezzüh gezilerine uygulanan terim. Bu tip
geziyi gerçekleştirmek için yapılan beşerî fâaliyetlerin tümü ; turistin
ihtiyaçlarını yerine getirmeye yarayan sanayi” olarak tanımlanır.3
Prof. İzbırak, “Turizm , dinlenme, eğlenme, işgütme, ya da bir
sergi ve benzeri yerleri gezme düşüncesiyle başka bir yerden gelen,
belirli bir süre kalıp yine yerine dönme işleri” 4; Jean Ginier, “Bir
geceden sonra 48 saat, 4 veya 8 gün oturulan yer, geçici olarak tatili
geçirme veya dinlenme” 5; Prof. Hunziker ve K rapf, “ K azanç sağlıyan sürekli, ya da geçici bir faaliyette bulunmamak, bir yerde yerleş
memek şartıyle, yabancıların bir mahalde konaklamaları ve kalmaları
sonunda ortaya çıkan ilişkilerin ve olayların tümüdür” 6 şeklinde tarif
etmişlerdir.
Bunların adedini çoğaltmak mümkündür. îster dinlenme, eğlenme
olsun, ister tedavi edilme, spor yapm a olsun, hepsinde müşterek unsur,
“gezmek, geçici olarak yer değiştirmektir” .
1
2
3
4
5
6

U luslararası T u riz m Sözlüğü. Sa. 14.
G inier (J.) - G éographie T ouristique de la F rance. Sa. 1.
U luslararası T u riz m Sözlüğü. Sa. 14.
izb ırak (R .) - Coğrafya T erim leri Sözlüğü. Sa. 318.
G inier (J.) - a.g.e. Sa. 1.
Ç oruh (S.) - G enel T u riz m Bilgisi. Sa. 8.
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T u rist kim e denir?

Günümüzde insanlar, tatilini değişik yerler görüp, çeşitli in san la ş
yakından tanımak, bilgi ve görgüsünü artırmak için seyahat ederler
işte, “K ısa bir zaman içinde gezmek, görmek, öğrenmek, alış-verk
etmek, dinlenmek için bir yerden başka bir yere giden insanlara Turist
denir” 7. Turistleri misafir ederek onların vakitlerini hoşça geçirm elerini ve görülecek yerleri gezebilmeleri için kolaylıklar sağlamak her
memleketin başlıca ödevlerinden biridir.
Turist öyle bir misafirdir ki, bizden güler yüz, tatlı dil, iyi muamele
ve bilhassa her şeyde temizlik ister. Bunları yerine getirmek, oteller
moteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plâjlar, yüzme havuzlan
kamp ve eğlence yerleri, spor tesisleri, kaplıcalar, dinlenme ve tedavi
yerleri gibi turizm müesseselerinin önemli vazifeleıindendir.
Turizm in tarifini ve Turist’in kim olduğunu gördükten sonra,
asıl konumuz olan Turizm Coğrafyası’na temas edelim.
T u rizm C oğrafyası:

Eski Yunancada, arzın tasviri anlamına gelen Coğrafya, bugün,
yeıyüzü olayları arasındaki münasebetleri, bu olayların dağılışını ve
bu dağılışın nedenlerini inceleyen ilimdir8. Coğrafyanın bu kolu
da, “insan ile tabiat arasındaki münasebetler” olarak ifade edilebi
lir. Gerçekten turizm coğıafyası da insanın tabiatla olan münasebe
tiyle yakından ilgilenir. Aynı zamanda, coğrafya disiplininin diğer
branjları olan fizikî coğrafya, beşerî ve ekonomik coğrafya, tarihî
coğrafya., ile birlikte mütalâa edilmelidir. Coğrafyanın diğer konula
rında olduğu gibi, turizm coğrafyasını da, dağılış prensipine göre ele
alıp incelememiz gerekir. Bu noktadan hareket ederek Doğu Anado
lu’nun, her vilâyete gelen turist sayısına göre, “turist dağılış harita
s ı n ı yapm ayı tasarladık. Fakat, hâli hazırda gerek Turizm ve
Bakanlığının, gerekse Devlet istatistik Enstitüsünün her yıl yayın
ladıkları ‘‘Turizm İstatistikleri” bültenlerinde konuya ait tek bir
rakama rastlamadık. Adı geçen resmî makamlara yaptığım ız müra
caatımızda da, böyle istatistiklerin yurdum uzda tutulmadığını öğ
rendik.
Ü ç yıldan beri yurdumuzun muhtelif il ve ilçelerindeki gezile
rimizde ise, gelen turist sayısının, bazı turizm bürolarınca veya Tica7 T u rist nedir, kim dir. T .T . Bak. Yay.
8 T anoğlu (A.) - N üfus ve Yerleşm e. Sa. 1.
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t Odaları’ nca tesbit edildiğini gördük; fakat, bunların da pek yeterli
fL a d ığ ı kanısına vardık. Zira, ilgili memurlar “büroya bilgi almak
K n uğrayan turistlerin sayısının mevcut olduğunu, uğramayanların
ÎÇ bu sayının dışında kaldığını ifade ettiler” . Bazı ticaret odaları da,
erdikleri sayıların tahminî olduğunu söylediler. Bugün elde mevcut
istatistiklerdeki veriler, “Türkiye’ye giren yabancılar” , “ Türkiye’ den
Lk.an yabancılar” , “Y abancı Ülkelere giden vatandaşlar” , “Y urda
dönen vatandaşlar” şeklinde tesbit edilmektedir. Böylece, şehirlerimize
ne kadar turist geliyor, hangisine daha çok, hangisine daha az sayıda
geüyor ve neden? Bu sorular, maalesef cevapsız kalıyor. Eğer ciddî
tutulmuş istatistikler bulunsaydı, biraz evvelki soruları çözümlemek
mümkün olurdu. Şu hususa işaret edeyim ki, memnunlukla öğrendi
ğimize göre, Bakanlıkça bu tarz istatistiklerin tutulmasma-geç de olsabaşlanmıştır.
istatistik dışında, Bakanlığın turizm hakkında çeşitli yayınları
vardır. Bilhassa bunlardan birisini kaydetmeden geçemiyeceğim.
Fiziksel Plânlama Dairesi 1968 yılında, “Batı Türkiye Fiziksel Turizm
Gelişim Etüdü” adı ile güzel bir kitap yayınlamıştır. Buna göre,
Türkiye’ nin Sinop ile H atay arasında çizilecek verev bir hattın (K a y
seri doğuda kalmak üzere) batısında kalan sahasının etüdü hazır
lanmıştır. K itapta bu saha, yedi bölgeye ayrılıyor: Bunlar sırasiyle,
Marmara, Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneybatı Anadolu Bölgesi, Ankara
Bölgesi, Göller Bölgesi, A n talya Bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesi.9
Nedense, aynı saha içerisinde olmasına ve turizm değerleri bulun
masına rağmen, Eskişehir, K ütahya ve Uşak hariç tutulmuştur;
sebebini anlayamadık. H albuki böyle bir ayırmanın yerine, etüdü
hazırlayanlar, Türkiye’nin C oğrafî Bölgelerini ve Bölümlerini ele
alarak incelemeleri maksada daha uygun olurdu, kanısındayız. Böy
lece üç ilimiz de dışarda kalmamış bulunurdu.
Bu etüdde görüldüğü gibi, Türkiye’ nin yalnız batı kısmı ele
alınıp incelenmiş, doğu kısmına hiç dokunulmamış, ayrı bir etüd
hâlinde de incelenmesi bugüne kadar söz konusu olmamıştır. Fakat,
mayıs ayında Bakanlık yetkilileri ile görüşüp bu durumu tekrar sor
duğumda, Türkiye’yi bir bütün olarak ele aldıklarını ve “Fiziksel
Turizm Gelişim Etüdü” nü hazırladıklarını, yılbaşına kadar da neşre
dileceğini öğrendik.*
9 B atı T ürkiye Fiziksel T u riz m G elişim E tü d ü . H a rita N o: 1.
* 1971 Y ılında.
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Böylece Turizm Coğrafyası ve bizce önemli yayınlara k ıs a c a
temas ettikten sonra, Doğu Anadolu’ nun turizm değerlerinin neler
olduğunu, coğrafî yönden, gözden geçirelim.
Doğu Anadolu’nun T u rizm Değerleri:

Bilindiği gibi, Türkiye’nin yedi coğrafî bölgesinden birisi olan
“Doğu Anadolu” , Birinci Türk Coğrafya Kongresinde (1941) çizi,
len sınırlara göre, güneyde Maraş meridyenine kadar güneydoğu
Toroslar kavsinin dış etekleri, batıda Kızılırm ak ile Fırat arasındaki subölümü çizgisi, kuzeyde yine takribî olarak Karadeniz hidrografya
havzasının güney hududu ve nihayet doğuda Türkiye Cumhuriyeti
sınırları ile çerçevelenmiştir10. İşte çizilen bu sınırlar içerisinde Türki
ye topraklarının % 21 i bu bölgede kalır. Bölge sınırları içinde yer
alan iller ve ilçeler toplamına göre 156.700 kilometrekare toprak
üzerinde 3.295.000 nüfus yaşar (1965 sayımı). Buna göre, kilometre
kareye ortalam a 21 kişi düşer11.
Doğu Anadolunun en önemli vasfı, yurdumuzun diğer bütün
bölgelerinden daha engebeli bir “yüksek ülke” oluşudur. Bölgenin ge
nellikle ortalama yükseltisi 1800 metrenin üstünde olup, bazı bölüm
lerde 2000, hattâ 2500 metreyi bile geçer.
Doğu Anadolu Bölgesi ayrıca şu dört bölüme ayrılır 1- Yukarı
Fırat Bölümü, 2- Erzurum-Kars Bölümü, 3- Yukarı M urat-Van Bölü
mü, 4- Hakkâri Bölümü, işte bu coğrafî sınırlar içerisinde bölgenin
turizm değerleri nedir?
Genellikle, yüzey şekilleri bakımından dağlık bir manzara
gösteriyorsa da, Doğu Anadolu, her tarafta dağlarla kaplı bulunmamak
tadır. Bilhassa kuzeydoğuya doğru dağ sıraları, plâto şekilli yüksek
düzlükler arasında yayılır. Bu plâtolar içine çok sayıda büyüklüğü
birbirinden farklı çukur alanlar girer12. Bu çukurlardan bir kısmı
göller tarafından işgal edilmiş olup, geri kalanı da ova düzlükleri hâlindedir. A yrıca bölgenin doğu kısmında bir takım sönmüş volkanlar
da sıralanır.
Bölge, bu coğrafî özellikleriyle her ne kadar denizden mahrum
ise de, termalizm, klimatizm, alpinizm (dağ turizm) gibi turizm değer10 E rinç (S.) - D oğu A nadolu Coğrafyası. Sa. 2.
11 T ürkiye istatistik Yıllığı 1968.
M eydan-L arousse Ansiklopesi. C ilt: 3, Sa. 786.
12 D arkot (B.) - T ürkiye Coğrafyası. Sa. 121-123.
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ıeri bakımından zengindir. Ancak, şunu da belirtmeliyim ki, bu
kaynakların değerlendirilmesi, herşeyden önce tesislere ve onların
tanıtılmasına bağlıdır.
Bölgenin turistik doğal değerlerini teker teker ele alıp inceleyecek
olursak, şunları görürüz:
i - T erm a lizm :

Bu terim, şifalı kaynakları ve madensularını ihtiva eder. Y urdu
muz, hidromineral kaynaklar yönünden dünyanın en zengin ülkelerin
den biridir. Sayısı 800 ün üstünde olan kaynakların analizleri (tahlil)
yapılmıştır13. İlkçağlardan beri memleketimizde kaplıca, ılıca, içmece
tesislerinin kalıntıları, Anadolu insanlarının su tedavisine verdikleri
önemi belirtir.
Gerçekten de tıp, ötedenberi mineral suları birçok hastalıkların
tedavisinde kullanmıştır. Zam anım ızda bu sular memleketimizde
olduğu gibi, bütün dünyada da değerli bir şifa kaynağı sayılmak
tadır.
Aynı zamanda madensularının taşıdıkları ekonomik değeri de
küçümsememek lâzımdır. Hemen şunu da belirtelim ki, memleketimiz
de madensularımızm sayılarının çokluğuna rağmen, bir kısmında te
sisler varsa da, diğer bir kısmında ise bulunmayıp boşa akmaktadır.
Tesisleri mevcut olanlar, ancak memleket dahilinde kullanılmak
tadır. Halbuki, bu sulardan mahrum ülkelere madensularımızı ihraç
etmemiz mümkündür. Örneğin, bugün Fransa’nın V ich y ve Evian
madensuları şişelenip Ortadoğu ülkelerine sevkedilmektedir. Bu ülke
lere komşu olan Türkiye’de ise, madensularımızm bir kısmı çeşme
veya kaynak halinde boşa akmakta ve ekonomik bakımdan değerlen
dirilmemektedir. Tesis noksanlı ğının yanında, propagandaya da önem
vermek lâzımdır. Zira, mineral sularımızı yurt dışında da tanıtmamız,
turizm açısından memleketimize bir hayli döviz kazandıracağı
muhakkaktır. Buna, Prof. Çağlar da işaret etmekte, “ Şifalı sularımızın
gerek memleket sağlığı ve gerekse uluslararası turizm bakımından
lâyık oldukları mevkii kazanabilmeleri için hakiki değerlerinin ortaya
konması lâzım dır” demektedir14. İşte, “hakiki değerlerinin ortaya
konması” hususu da, biraz önce işaret ettiğim gibi elverişli tesisle
rin kurulması ve bunların yurt dışında ve yurt içinde tanıtılmasına
bağlıdır.
*3 Ç oruh (S.) - G enel T u rizm Bilgisi. Sa. 118-126.
Ç ağlar (K .Ö .) - T ürkiye M adensuları ve K aplıcaları. Fasikül: 3, Sa. 317.
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Son birkaç yıldanberi memleketimizin bazı yerlerinde yeni
tesisler kurulduğu gibi, eskilerinin de yeniden onarılması yoluna g ij
gilmiştir.
Doğu Andolu’ya gelince, yurdumuzun bu bölgesini kapsayan
12 î l ’in hemen hepsinde çok sayıda madensuyu kaynakları, kaplıcalar
ılıcalar mevcuttur (Bkz. Harita). Tesbit ettiğimize göre, 63 adet kap.
lıca, ılıca, çermik, 48 adet te madensuyu ve içmece vardır15.
Görüldüğü gibi, Doğu Anadolu mineral sular yönünden zengin
bir bölgemizdir. Ancak, bunlardan bazılarında tesisler (otel, motel,
lokanta vs.) mevcut olup diğerlerinde ise ilkel bir vaziyettedir. Örne
ğin, Pasinler’de olduğu gibi ihtiyaca cevap verecek nitelikteki tesisle
rin hemen her yerde kurulması temennimizdir. Zira, halkımızın bir
hayli zahmete ve mahrumiyete katlanarak buralardan şifa beklemek
tedirler. K aplıca ve benzeri yerlerin çoğunda, en lüzumlu sağlık
tesisleri mevcut bulunmadığı gibi en basit sağlık kurallarına da pek
riayet edilmemektedir. Banyo yapanların sağlık kontrolünden geçme
leri ve bu gibi yerlerde devamlı bir doktorun bulunması icab eder.
Günün ihtiyacına cevap verecek tesislerin kurulmasından sonra
tanıtılmasına sıra gelir. Bunun için de, renkli resimleri ihtiva eden
broşürlerle, afişlerle, gazetelerle, radyo ve varsa televizyon yayınları
ile propagandasını yapm ak lâzımdır. Bugün memleketimizde pek az
kaplıca (Bursa, Yalova, Güre gibi) yayın organların ile tanıtılmak
tadır.
Bugün, Doğu Anadulunun kalkınması için endüstriye öncelik
tanınıyor. Başlangıçtan beri üzerinde durduğumuz termalizm yönün
den zengin bölgede, turistik tesislerin inşası ile, kalkınmada, ikinci
derecede bir rol oynayacağına şüphemiz yoktur.
K urulacak tesislerin ihtiyaca cevap verecek şekilde, fazla mas
raflara girerek büyük tesisler yerine, küçük, temiz, bakımlı olması
maksada uygundur, işletmesi devlete ait olcağı gibi, şirketler tarafın
dan da deruhte edilebilir. Bu husus da S. Çoruh, “U zun vâdeli de olsa
konunun ele alınması lâzımdır. Bunun yanında şifalı su kaynakları
mızdan dış turistlere uygun ve önemli olanlarından tam mânâsiyle
avrupaî tarzda yararlanılması için tesislerin ıslâh edilmesi, yenilerinin
kurulması ve işletilmesi de en başta ele alınmalıdır. Bunun için de
konuya tam sorumlu ve yetkili olarak bir resmî teşekkülün sahip
15 D oğu A nadolu Bölgesi T u riz m E nvanterleri. 1964.
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: .kınası gerekmektedir” demektedir.16 Fakat, bu gibi yerlerin ister
^smî, ister özel teŞekkül olsun sık sık kontrolü elzemdir. Çünkü, bir
tesis evvelâ mükemmel kurulur, sonra kendi hâline terk edilir. Bunun
j ¡n bakım şarttır. Ancak bu tarzda milletlerarası turizmde söz sahibi
oluruz, kanısındayım.
2- K lim a tiz m :

Denizden uzak Doğu Anadolum uzun turizm değerlerinden biri
si de klimatizm, yani iklim tedavisidir. Bundan önceki kısımda, termalizm yönünden Doğu Anadolunun olanaklarından söz ettik. Burada da,
kısaca klimatizmden bahsedeceğiz. Bu terim, klimatik kaynakların
yarattığı turizm hareketidir (yani dağ, yaylâ, doğal mağara gibi).17
Coğrafî bakımdan Türkiye’ nin en yüksek sahası olan Doğu
Anadolu, güzel manzaraya, sağlam havaya sahip dağlarla kaplıdır.
Bunlardan Nemrut D ağı, Süphan Dağı, Ağrı Dağı etekleri, M unzur
Dağları, bilhassa Cilo ve Sat D ağları bölgede kamping yapm aya
elverişli yerlerdir. A ynı zamanda tedavi ve dinlenme sahalarıdır.
Fakat, termalizmde olduğu gibi, bunda da eksiklerimiz pek çok ve
hatta hiç yoktur. Memleketimizin en güzel manzaralı ve sağlam havah
bu dağlarında, dinlenme evleri, tedavi istasyonları, sanatoryum ve
prevantoryum gibi tesisler hiç yoktur. Gerek iç, gerek dış turizm açı
sından, Doğu Anadolunun dağlarının da değerlendirilmesi lâzım 
dır.
Başlangıçtan beri, Doğu Anadoluyu denizden uzak bir bölge
olarak vasıflandırdık ise de, denizden yararlanm a olanaklarından hiç
de yoksun bir yer değildir. Bu ihtiyacı, birçok sayıda büyüklü küçük
lü göllerin gidereceği düşünülebilir. Bugün bölgede, başta V an Gölümahallî deyimle V an Denizi- olmak üzere, H azar Gölü, Çıldır Gölü,
Tortum Gölü, Erçek Gölü, Nemrut Gölü gibi daha pek çok küçük sayı
daki göllerden yararlanm ak mümkündür. Bunlara bir yenisi daha ek
lenmektedir ki, o da inşaatı bittikten sonra meydana gelecek olan
‘Keban Baraj Gölü” dür. Fakat, burada da karşımıza çıkan husus,
tesislerden yoksunluk problemidir. Yukarıda isimlerini saydıklarımız
dan, yalnız H azar G ölü’ nde plâj ve kamp tesisleri mevcuttur. Bu gibi
tesislerin diğer göllerimizde de kurulması, turizm yönünden, elzemdir.
16 Ç oruh (S.) - G enel T u riz m Bilgisi.
'7 Batı T ürkiye Fiziksel... Sa. 63.
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Böylece, Doğu Anadoluyu gezen ve gören, ya da termalizm, khmatizmj
ve alpinizm’den yararlanan turist, deniz ihtiyacını da gidermiş 0]a
çaktır.
3 - A lpinizm (Dağ T u rizm i):

Bundan evvelki bölümde, bölgenin dağlarının zenginliğine
işaret etmiştik. Bu bölümde de, dağlarım ızdan faydalanmanın diğer bir
yönünden bahsedeceğiz. Bu, dağlara ve buzullara tırmanma,
sporları yapm a, yani alpinizmdir. Memleketimiz ve billassa Dogufi
Anadolu Bölgesi, A vrupa’ nın en yüksek dağlarından daha yüksek, '
fakat henüz tam manâsiyle gereği kadar tanınmamış bir ülkedir. Dağ.
cılar için bir cennet sayılabilecek Doğu Anadolu dağlarını, modern
kış sporları tesisleri ile de donatmak lâzımdır. Bölge, eşsiz güzellikteki
manzaraları, çeşitli buzulları, çini mavisi renkli buzul gölleri, buzul
ların erimesinden doğan dereleri, yükseklerden inen çağlayanları,
Alpin çiçeklerle süslü çayırları ile görülmeğe değer dağlarıdır.
Iç ve dış turizmin gelişmesi, bölge dağlarının da, termalizmdeki
gibi, bir takım tesislerle donatılması icab eder. Bunlar, dağ otelleri,
kayakevleri, teleferik, tele-ski, tele-siege, tele-kabin gibi tesislerdir.
Saydığımız tesislerin kurulması, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Turizm
ve Tanıtm a Bakanlığının müştereken çalışmaları ve plânlamaları
ile gerçekleşeceği kanaatinteyiz.
Sonuç:

Böylece imkânlarımız nisbetinde Doğu Anadolu’nun turizm değer
lerini ortaya koym aya çalıştık. Söylenenleri özetleyecek olursak:
1- Bölge, termalizm, klimatizm, alpinizm ve kamping ile avcılık
bakımından elverişlidir.
2- Bu doğal değerlere, şehirlerin ve kasabaların eşsiz güzellikteki
camileri, kaleleri, kümbetleri, kervansarayları, hanları, müzeleri
gibi tarihî değerlerini de katacak olursak bölgenin turizm zenginli
ğinin önemi ortaya çıkar.
3- Ancak her bölümde belirttiğim üzere, turistlerin istirahatını
sağlamak için yeterli tesisler ya hiç yoktur, ya da maksada uygun
değildir. Elverişli olanların ise sayısı çok azdır. A yrıca bölgenin belirli
yerlerinde M illî Park’ların tesisi de şarttır.
4- Bir diğer husus da, bölgenin turizm olanaklarını tanıtmaktırPropaganda araçları olarak reklâm ve ilânlardan faydalanıl malıdır-
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Bunlar, renkli broşürler, kitaplar, duvar afişleri, gazeteler, dergiler,
renkli fotoğraflar, radyo ve televizyon yayınları, konferanslar şeklinde
y a p ı lm a l ıd ı r .

5- Bölgenin şehirlerinin plânları hazırlanmalı ve hemen her yerde
kolayca satışa arzedilmelidir.
6- Her şehir veya kasabanın tanınmış hâtıra eşyası satan dük
kânlarının kurulması ve adedinin çoğaltılması lâzımdır.
7- Turistlere kolaylık sağlamak ve onlara yol göstermek için
turizm polisi ve turizm rehberleri yetiştirmek gereklidir. Bugün mem
leketimizde turizm polisi yoktur. Y abancı dil bilir ve turiste her
bakımdan yardım cı olacak bu personelin ihdasına ihtiyaç vardır. Her
ne kadar turizm rehberleri yetiştiriliyorsa da, ihtiyaca cevap verecek
sayıda değildir, adedi artırılmalıdır.
Ayrıca yüksek dereceli rehberler yetiştirmek için, Edebiyat
Fakülteleri bünyesinde “ Turizm Kürsüsü” veya “Bölümü” teşkil
edilmelidir. Burada öğretim, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Coğrafya ve
Tarih bölümlerinden lüzum lu dersler ile Y abancı D il derslerinden
ibaret olmalıdır. Dört yıllık bir öğretimden sonra, buradan yetişen
lerin memleket turizmine daha büyük katkıda bulunacakları şüp
hesizdir.
8- Halkım ızın da turizm konusunda eğitilmesi lâzımdır. Bunun
için kurslar, konferanslar, seminerler tertiplenmeli, radyo, televizyon
ve sinemadan faydalanılmalıdır.
9- Son olarak, turistlerin bu bölgeye ulaşabilmeleri için, munta
zam yolların sür’ atle yapılması lâzımdır.

A U S U JE T DE L A G E O G R A P H IE D U T O U R IS M E DE L’ANAT O L lE D E L ’ E S T
(résumé)
Q u ’est-ce que le tourism e?

Le mot “tourisme” est un mot d’origine latine “tornus” et qui
dérive du mot “tour” en ancien français.
Le mot “ tourisme” a pour la première fois été utilisé par les
Anglais voyageaient a travers les pays europeéns. Il signifie “l’action
de voyager pour son agrément” 1.
La Geographie du T ourism e

Aujourd’hui, la géographie est une science qui étudié les faits
géographiques et la répartition de ces faits. L a géographie du tourisme
qu’est une branche de la géographie s’intéresse de près aux rapports
de l’homme avec la nature.
La Geographie du Tourism e de l ’Anatolie de l ’Est

L ’un des région géographiques de la Turquie est l’Anatolie de
l’Est.2 Le territoire de la Turquie y existant atteint le % 21, d’une
superficie de 156.700 K m 2. L a population y est 3.295.000 habitants.
L ’Anatolie de l’ Est est la région la plus haute de la Turquie. L ’altitude
moyenne de la région dépasse 1800 m. Du point de vue relief, l’Anatoliede l’Est n’est pas partout courverte des montagnes. Vers le Nord-Est
surtout, les chaînes de montagnes s’étendent à travers des plateaux.
Là, plusieurs dépressions différents dans des plateaux. Certaine de ces
dépressions ont été occupées par des lacs, d ’autres sont en forme de
plaines. A u point de vue de ses particularités géographiques, la région
est loin de la mer, mais elle est riche des valeurs telles que thermalis
me, climatisme et alpinisme.
1 G inies ( J ) : G éographie T ouristique de la F rance étu d e générale et régionale. P : >•
2 V. C arte: 1.
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1- Le T h erm alism e

Ce terme signifie les stations thermales et les eaux minérales,
p u point de vue des sources hydrominérales, notre pays est l’un des
pays les plus riches du monde. Depuis l’Antiquité, il y existe les reste
des installation thermales. Cela prouve combien les peuples de l’Anatolie attachairent de l’importance au traitement par l’eau.
Dans notre pays, le nombre des eaux minéralés est élevé. Mais,
pour certaines, il n’ya pas d’installation suffisantes. Tandis qu’il sera
possible d’exporter ces aux pays étrangers si ou peut compléter ces
installations.
Quant à l’Anatolie de l’ Est, dans cette région il ya 63 sources
thermales, et 48 eaux minérales. Seulement peu d’entre elles possèdent
des installitions telles qu’hôtels, motels, restaurants et casinos. Il
faudrait les constuire le plus vite possible vu leur importance touris
tique.
2- Le C lim atism e
L ’Anatolie de l’Est est couverte des montagnes qu’ont de belles
vues et de l’air solide. Parm’elles les montagnes Nemrut, Süphan,
Ağrı (Ararat) et surtout les montagnes Cilo et Sat sont convenables au
camping. Dans ces montagnes de la région, il n’ya ni chalet de montag
nes, ni des stations thermales. Cette région est loin de la mer, mais il
est possible, quand même, d’y profiter der lacs, faute de mer. Ces
lacs sont: Lac de V an , lac de H azar, lac de Çıldır, lac de Tortum , lac
d’Erçek, lac de Nemrut etc. Parm’eux, ce n’est que le lac de H azar qui
possède les installations de plage.
3- L ’Alpinism e
Notre pays et surtout l’Anadolie de l’ Est est une région montag
neuse. Mais, c’ est une région qui n’est pas tout à fait connue peutou dire. î l faut doter ces montagnes des installations de sports d’hiver,
des installations telles que chalets de montagne, téléphériques., télésiè
ges, télécabines, télé-ski, télébenne etc.
Conclusion

1- Cette région est convenable au thermalisme, au climatisme,
a l’alpinisme et au camping.
2- İ1 est nécessaire de la faire connaître en faisant les installations
nécessaires. Dans ce but, O n pourrait profiter des brochures, des liv-
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res, des journaux, des révues, des photos en couleur, des programmes
de radio et de télévision.

3Enfin, pour élever des guides, il serait utile d’organiser un
“ chaire du tourisme” au sein de la Faculté des Lettres.

B İB L İY O G R A F Y A
Ç A Ğ L A R - K .Ö .

: Türkiye Madensulan ve Kaplıcaları. M .T .A . Yay.
Seri: B, No. 11, Fasikül: 3, Ankara, 1950

ÇO R U H , S.

: Genel Turizm Bilgisi. Ankara, 1967

D A R K O T , B.

: Türkiye İktisadî Coğrafyası. İst. Üniv. Y ay. No.
1307, Coğr. Enst. Y a y. No. 51, İstanbul, 1968

D A R K O T , B.

: Türkiye Coğrafyası. K anaat yay. İstanbul, 1967

ERİNÇ, S.

: Doğu Anadolu Coğrafyası. İst. Ü niv. Y a y. No.
572, İst. Ü niv. Ed. Fak. Coğr. Ens. Y a y. No. 15,
İstanbul, 1951

Gınier, J.

: Géogaphie Touristique de la France, étude générale
et régionale. Paris, 1965

İZBIRAK, R.

: Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Ankara, 1964

TA N O G L U , A.

: JVüfus ve Yerleşme. C ilt: 1, İst. Üniv. Y a y. No.
1183, Ed. Fak. Coğr. Enst. neşr. No. 45,
Istanbul, 1966

V E Y R E T , P ve G. -GER M AIN , F. : Grenoble Capitale Alpine. 1967

: Batı Türkiye Fiziksel Turizm Gelişim Etüdü. T.T.B.
Turizm Gn. M d. Fiz. Pl. Da. Ankara, 1968
: Meydan-Larousse Ansiklopedisi, Doğu
Maddesi. C ilt: 3, İstanbul, 1970

Anadolu

: Turizm Envanterleri. 1964, Doğu Anadolu Bölgesi.
T .T .B . Turizm Gn. M d. E tü d ve Pl. Da. Ankara,
1966
: Turizm İstatistikleri. 1967, T .T .B . Turizm Gn.
M d. Etüd ve Pl. Da. Ista. Şb. Ankara, 1968
: Turizm İstatistikleri. 1967, T .C . Baş. D .I.E . yay.
No. 560, Ankara, 1968
: Türkiye İstatistik Yıllığı. 1968, D .I.E . yay. No
580 Ankara, 1969
: Uluslararası Turizm Sözlüğü. Türkçe Baskı. T.
T.B. Ankara, 1965

Ofcmojvj.
OToWa^

E*-iurum

V«>

L O

O V\«rA

V

