TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Turizm Takvimi Planlamasının Önemi: Tokat İli Örneği
The importance of tourism calendar planning: The case of Tokat province
Eren Yürüdür*¹, İhsan Bulut², Seçkin Hardal¹
¹Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tokat.
²Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya.
Öz: Ülkemizin her bölgesi, ayrı ayrı doğal çeşitliliğe sahip olduğu gibi kültürel çeşitliliğe de sahiptir. Bu çeşitlilik
turizm faaliyetleri açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Büyük zaman birimlerini yıllara, aylara ve günlere
ayıran yöntem olarak tanımlanacak takvim kavramı günümüzde oldukça çeşitlenmiştir. Ödeme takvimi, iş takvimi, sınav
takvimi, üretim takvimi, halk takvimi gibi ifadelere rastlanılmaktadır. Her konuda olduğu gibi, turizmin de takvim ile
yakın ilgisi yani bir takvimi olmalıdır. Turizm Takvimi oluşturmanın alternatif turizm ve mevsimlerin, hatta haftaların
ve birkaç günün planlanması açısından çok büyük önemi bulunmaktadır. Titizlikle hazırlanan bir turizm takvimi
turizmin mevsimsel bir olgu olmaktan çıkarak tüm yıla yayılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Çeşitli
turizm değerlerine sahip olan Tokat ili çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Tarihi özellikleri, doğal güzellikleri,
kaplıcaları, kış turizmi, kültürel mirası düşünüldüğünde bu değerlerin korunması, kazanılması, canlandırılması son
derece önemlidir. Çalışma yöntemi olarak betimsel nitel çalışma ve alan araştırması yöntemleri kullanılmış olup, bu
anlamda bilgi ve materyal gözlem, anket ve derinlemesine yüz yüze görüşme ve söyleşiler yoluyla elde edilmiştir. Sonuç
olarak genelleştirilmiş bir turizm takvimi bile turizmin gelişmesinde en önemli ilk adımlardan biri olacaktır. İyi
hazırlanmış ve kolay erişilen bir turizm takvimi turizmde rastlantısallığı ortadan kaldırarak verimliliği ve memnuniyeti
artıracak en önemli etkenlerden biridir. Böylece şelale ziyaretleri akışsız, mağara ziyaretleri kapalı, bağ bozumunda
geçen ya da gelecek ay gelseydiniz şeklinde sık yaşanılan hayal kırıklıklarını minimuma indireceği gerçeğine
ulaşılmıştır.
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Abstract: Each region of our country has cultural diversity as well as natural diversity. This diversity provides
significant advantages in terms of tourism activities. The notion of calendar, which is defined as the method of
separating large times units into years, months and days, has been quite varied nowadays. Payment calendar, business
calendar, exam calendar, production calendar, folk calendar, and so on. As in every case, tourism is also closely
related with the calendar and should be. Creation of tourism calendar has importance to planning alternative tourism
and seasons and even for weeks and few days. A carefully prepared tourism calendar can provide to all year-round
tourism activities instead of seasonal tourism activities. It will also make it sustainable. Tokat province, which has
various tourism values, has been determined as study area. The preservation and revitalization of these values are
crucial when historical features, natural beauty, hot springs, winter tourism, cultural heritage are considered.
Descriptive qualitative study and field research methods were used. In this sense, information and material were
obtained through observation, questionnaires and face-to-face interviews. As a result, even a generalized tourism
calendar will be one of the most important first step in development of tourism. A well-prepared and easily accessible
tourist calendar is one of the most important factor that will increase efficiency and satisfaction by removing
randomness. Thus, it has been found that frequently experienced disappointments like no-flow waterfall, closed cave,
vine-harvest or wrong timing while visiting can minimize.
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