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Vahdettin ÖZKAN

Kahramanmaraş Valisi
DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,
Yerelde bölgemizde, ulusalda ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli sektörlerinden biri
olan turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından
ilgi odağı sektör olma özelliğini korumaktadır.
Turizm sektörünün bu denli öneme sahip olmasındaki
en önemli nedenlerden birisi bölgemizde hızla gelişen
sektörlerden birisi olarak ülke ekonomisine ölçümlenebilir
katkısının bulunmasıdır. Bunun yanı sıra, turizm sektörü
lokomotif sektörler arasında yer alarak diğer sektörlere de katkı
sağlamakta, iktisadi ve sosyal kalkınmaya öncülük etmekte,
ulusal ve bölgesel kalkınmada önemli rol oynamaktadır.
Turizm sektöründe Dünya’daki gelişmelere paralel olarak
ülkemizde de ekonomik kalkınmanın öncü sektörlerinden
olması gerekliliğinden ötürü ülkemizin içinde bulunduğu yeni
dönemde bölgemiz illerinin turizm potansiyelleri ve mevcut
durumunun iyi analiz edilmesi ve turizm sektöründe ivme
kazandıracak yeni yol haritalarının belirlenmesinin uygun
olacağı kıymetlendirilmektedir.
Bölgemiz doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça
zengin bir coğrafyada yer almakta olup, turizmin geliştirilmesi
ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sonucu turizmden elde
edilen gelirin artırılması ve bölge ekonomisine kazandırılması
amacıyla önemli faaliyetleri yürütmektedir. Söz konusu
faaliyetler kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
koordinesinde turizm sektörünün canlandırılması ve katma
değerinin artırılması çalışmaları hız kazanmıştır.

Bültenimizin bu sayısında, bölge illerinin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkı sağlamakta olan turizm sektörüne yer
vermekteyiz.
Ajansımız koordinasyonunda, bölgemizin kültürel değerleri ve
turizm öğelerini siz değerli okurlarımıza tanıtmayı amaçlıyoruz.
Değerli okurlarımız, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış olan bölgemiz illerindeki turizm potansiyelinin
hakikaten yüksek olduğunu biliyoruz. Bölgemiz illerinin tarihi
dokusu, doğal güzellikleri, gastronomi konusundaki zenginliği,
hoşgörüsü, inanç çeşitliliği vb. değerleri bölgemiz illerinin
turizmini olumlu etkileyen hususlardır. Bu hususları birer turizm
değeri haline dönüştürebiliyor olmak önemli bir noktadır.
Temennimiz her şeyden önce Suriye’deki sorununun çözülmesi
ile birlikte turizmin önündeki engellerin ortadan kalkması ve
bölgemizin turizm potansiyellerinin daha iyi açığa çıkmasıdır.
Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimiz olarak her zaman
mevcut durumunu iyileştirebilen, geliştirebilen bir yapıda
olmamız gerekmektedir. Kriz fırsatlarını iyi değerlendirmek,
bu yavaşlama döneminde bölgemizdeki tüm değerleri
yeniden gözden geçirmek, varsa eksikleri gidermek, altyapı
ve üstyapı çalışmalarını tamamlamak ve ilimizin turizm



Turİzm bİr hİzmet sunumudur,
o sunumu yapan aktörler de
İnsanların buradakİ İhtİyaçlarını
karşılayan tesİslerdİr.
değerlerinin restorasyonunu sağlamak gelecek dönemlerde
turizmden alacağımız payı arttıracak çalışmalarda bulunmak
gerekmektedir.
Turizm bir hizmet sunumudur, o sunumu yapan aktörler de
insanların buradaki ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. Özel
sektörün de bu anlamda biraz kendini yenilemesi, pazarlama
ve hizmet tekniklerini değiştirmesi, daha çok tutulan, daha
çok kabul edilen yöntemlere başvurması daha doğru olacaktır.
Bir garsonun hizmetini sunarken müşteriye karşı yanlış bir
tavrının bile turizmi etkilediğini göz ardı etmemek gerekir.
Oradaki yanlış bir hareket, yanlış bir sözcük, sempatik olmayan
bir bakış bile birçok müşterinin kaybı ile sonuçlanabilir. Turizm
çok boyutlu, her şeyden etkilenebilecek bir sektördür. Dolayısı
ile bölge olarak, ülke olarak hep birlikte bu konuya eğilmemiz
gerektiğini düşünüyorum.
Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan
bölgemizde turizm eksenli faaliyetlerin tanıtım ve
bilgilendirmesinin yapılması, kültürel değerlerin ve bölgemiz
turizm öğelerinin nesilden nesile aktarılması amacıyla DOĞAKA
tarafından hazırlanan bülten ile Kahramanmaraş başta olmak
üzere Hatay ve Osmaniye illerimizin doğal, tarihi be kültürel
değerlerini tanıma imkanı bulacaksınız. Sizleri bölgemize davet
ederken, tarihin içinde bir yolculuk yapmaya davet etmekten
kıvanç duymaktayız.
Bültenin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve
DOĞAKA personeline teşekkür ederim.
Saygılarımla.

BAKIRCILAR ÇARŞISI / KAHRAMANMARAŞ



Onur YILDIZ

DOĞAKA Genel Sekreteri

Değerli Okurlarımız,
Bültenimizin onuncu sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızı Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye
illerimizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin aktarılacağı turizm sektörünün tanıtımına ayırdık.
Turizm artık sadece gelişmiş ülkeler için değil gelişmekte olan
ülkeler için de ekonominin önemli gelir kaynaklarından birisi
haline gelmiştir. Turizm artan refahın ve büyümenin yansıması
olarak daha çok kişinin seyahatini de beraberinde getirmektedir.
Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölgeler arası gelişmişlik
farklarının giderilmesinde turizm sektörü önemli bir
konumdadır. Bölgemiz illeri olan Hatay, Kahramanmaraş ve
Osmaniye’nin tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış olması turizm potansiyelinin yüksek düzeyde
olmasını sağlamaktadır. Bölgemiz illerinin, somut ve somut
olmayan tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra doğal değerleri
de bulunmaktadır. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de önemi
ve ekonomik değeri hızla artan alternatif turizm türlerinden
inanç turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi
ve eko-turizm alanlarında bölgemiz illeri zengin kaynaklara
sahiptir. Bölgemizin birçok doğal, tarihi ve kültürel değere sahip
olması turizm potansiyelinin yüksekliğine işaret etmesinin yanı
sıra mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar
yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların
yaptığı araştırmaları desteklemektedir. Ülkemizde turizmin
önümüzdeki yıllarda hangi yöntemlerle geliştirilebileceğini
belirleyen “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”te planlama stratejisi
olarak, ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde
uygulanabilir; toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm
ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması
benimsenmiştir. Türkiye’nin 2023 yılı turizm stratejisine uygun
olarak, bölgemiz illerinin gelişiminde turizmin öncü bir sektör
konumuna ulaştırılması ve illerimize gelen turist sayısı ve
illerimizin turizm geliri bakımından ülkemizin önde gelen
illeri arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka
haline getirilmesinin sağlanması için bölgemiz illerinin inanç,
kültür, deniz, sağlık, termal yayla, dağ sporları ve eko turizm
açısından önemli yerlerinin ele alınarak bunların birbirleriyle
entegrasyonu sayesinde daha cazip ve güçlü alternatif varış
noktaları ve güzergâhlarının oluşturulması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 5449 sayılı
kanunda tanımlanmış görevleri gereğince bölgenin kaynak
ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi

Ajansımız tarafından hazırlanan 2014-2023 TR63 Bölge Planı
içerisinde de belirtildiği üzere, bölgemiz turizm sektöründe
kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, termal turizm kaynakları



BEŞİKLİ MAĞARASI / HATAY

Bölgemİz İllerİNİN tarİhİ boyunca
bİrçok medenİyete ev sahİplİğİ yapmış
olması turİzm potansİyelİnİn yüksek
düzeyde olmasını sağlamaktadır.
ile sağlık turizminde marka haline gelmesi, inanç ve kültür
turizmi altyapısının iyileştirilmesi, gastronomi turizminin
geliştirmesi, alternatif turizm çeşitliliğinin kırsal kalkınma
alanları ile entegre bir şekilde geliştirmesi ve deniz ve doğal
su kaynaklarının turizm sektöründeki payının artırılması gibi
öncelikler doğrultusunda, bölgenin turizm potansiyelini
geliştirmek amacıyla turizm master planı ve stratejik eylem
planı çalışmaları ile sektöre yönelik faaliyet planlamaları
yürütülmektedir. Bildiğiniz üzere, DOĞAKA olarak turizm
sektöründe bölgemizde destek programlarına çıkarak sektörün
gelişmesi yönünde projeler yürütmekteyiz. Bir yandan turizmin
geliştirilmesi için faaliyetler yürüten Ajansımız diğer taraftan
turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizmden elde edilen
gelirin arttırılması ve bölgemizi ziyaret eden turist sayısının
artırılması için önemli faaliyetler yürütmektedir. Ajansımız
turizm sektörüne yönelik gerek mali destek programları,
gerek fuar katılım destekleri ve bölgemiz kültür ve turizminin
canlandırılmasına yönelik panel, çalıştay vb. organizasyonlarla
sektörün istenilen düzeye çıkarılabilmesi için çalışmalarına 2017
yılında da devam edecektir.
Bültenimizin bu sayısında, Hatay Arkeoloji Müzesi, KaratepeAslantaş Müzesi ve Kastabala Ören Yeri Kazı Çalışmaları tanıtım
ve bilgilendirmesi yapılırken, bölgemiz kanaat önderleri ile
illerimizin turizm sektöründeki mevcut durumu, sektörde
karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.
Bunun yanı sıra, turizme katkı sağlayan alternatif turizm
dalları tanıtılırken, illerimizdeki kültür ve turizm çeşitliliği
değerlendirmeleri yapılmış, bölgemiz turizmine katkı sağlayan
gastronomi kültürümüze de değinilmiştir.
Bu sayımızda, bölgemiz ilçelerinin tarihi turistik değerlerini
ve ekonomik hayattaki yerini daha detaylı öğrenme fırsatı
bulabileceksiniz. Doğal, tarihi ve kültürel bölgemiz öğelerinin
kapsamlı bir şekilde tanıtılacağı yeni sayımızın sizlere faydalı bir
tarihi bilgilendirme sağlayacağını umar, yepyeni bir sayımızda
farklı konularla sizlerle görüşmeyi dileriz.



BÖLGEMİZ TURİZM SEKTÖRÜNE

GENEL BİR BAKIŞ
Turizm artık sadece gelişmiş ülkeler için değil, gelişmekte
olan ülkeler için de ekonominin önemli gelir kaynaklarından
birisi haline gelmiştir. Aynı zamanda turizm artan refahın
ve büyümenin yansıması olarak daha çok kişinin seyahatini
de beraberinde getirmektedir. Turizm endüstrisi kapsam,
büyüklük, istihdam ve altyapı unsurları bakımından yerel
ekonomi içerisinde görece önemsiz bir konuma sahiptir.
Tarihin en eski dönemlerinden bu yana yerleşim yeri vasfını
korumuş olan TR63 bölgemiz zengin tarihi ve kültürel mirası
ile tarih ve kültür turizminin geliştirilmesine de olanaklar
sunmaktadır. Bölgenin neredeyse tamamına yayılmış tarihi
ve kültürel değerlerden Hatay ilindeki; Titus Tüneli, Beşikli
Mağara, İssos Harabeleri, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, tarihi
Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş ilindeki Taş Medrese ve
tarihi çarşılar, Kahramanmaraş ilindeki Taş Medrese ve tarihi
çarşılar, Osmaniye ilindeki Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi
ve Kastabala Antik Kenti en önemlileri olarak sıralanmaktadır.
Hatay ve Kahramanmaraş ilindeki mozaikler, mozaikleri ile ünlü
Hatay Arkeoloji Müzesi turizmde değerlendirilmesi gereken
gelişme alanlarıdır. Ayrıca Osmaniye ilinde yoğun olmak üzere
bölgeye dağılmış tarihin çeşitli dönemlerine ait kaleler, tematik
bir turizm alanının geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Toros
ve Amanos Dağları, doğal su kaynakları ve yaylaları ile zengin
ekolojik kaynaklara sahip TR63 Bölgesi Aslantaş ve Menzelet
Barajları ile su sporlarının geliştirilmesi, İskenderun, Arsuz ve
Samandağ sahilleri ise dalış turizminin geliştirilmesi açısından
uygun alanlara sahiptir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 bölgesinde alternatif turizm
alanları arasında değerlendirilen “kurvaziyer turizm” için
Hatay ili Samandağ ilçesi potansiyel turizm bölgesi olarak
gösterilmektedir. Uluslararası turizm hareketliliğinde sektör
içerisindeki payı artan bir trend içerisinde olan kurvaziyer
turizmi için Samandağ ilçesinde liman yatırımı yapılması
planlanmaktadır. Bölge illerimiz olan Hatay, Kahramanmaraş ve

temel gelİşme eksenlerİnden

bİrİ BÖLGENİN Marka ve Cazİbe
Merkezİ Halİne Getİrİlmesİ
Osmaniye illerindeki doğal, sosyo-kültürel ve tarihi varlıkların
yanı sıra turizm destinasyonu olarak öne çıkarken, diğer yandan
ana ulaşım eksenleri üzerinde konumlanmakta ve böylelikle
etkili bir turizm stratejisinin çok kısa bir sürede olumlu
etkilerinin görülebilmesine imkân tanıyacak bir ekonomik
potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyel, 2010-2013 dönemi
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Bölge Planı’nda da
vurgulanmış ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bölge vizyonunu
şu şekilde tanımlamıştır: “Ekonomik, sosyal ve demokratik
birikimi geliştirerek, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, tarım,
ticaret, taşımacılık, turizm ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin
ve Ortadoğu’nun lider bölgesi olmak.” Bu vizyondan hareketle
bölge planında yer alan temel gelişme eksenlerinden birisi;
“Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Bölgenin Marka
ve Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda bölge için bir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
oluşturulması temel amaç olarak ifade edilmiş, geliştirilecek
Strateji’nin esas alınarak iller için turizm master planlarının
hazırlanması öngörülmüş ve hazırlıklar gerçekleştirilmiştir.
Bölgemizin en önemli turizm kaynaklarından biri termal
turizm potansiyelidir. Hatay ilinde Merkez ilçeye bağlı Alaaddin
Köyü’ndeki termal kaynak, Reyhanlı Hamamat Kaplıcası, Erzin
Kaplıcası ve Kisecik Köyü Şifalı Suyu, Kahramanmaraş ilinde
Ilıca Kaplıcası ve Ekinözü İçmeleri, Osmaniye ilinde ise Haruniye
Kaplıcası ve Kokar Kaplıcası bölgenin termal kaynak zenginliğini
ortaya koymaktadır.



HATAY İLİ
TURİZM VARLIKLARI
Dinler mozaiği Hatay, Antik kentleri, inanç
merkezleri ve sayısız tarihi eserleri ile
adeta bir açık hava müzesidir. Bilhassa,
Hristiyanlığın tarihinde önemli bir yere
sahip olan Antakya, Kudüs ve Vatikan’dan
sonra bu inancın en önemli merkezlerden
biridir ve bu özelliğiyle, Haçlı Seferleri
sırasında Haçlı ordularının önemli
hedeflerinden biri olmuştur. Bölgemiz inanç
turizmindeki değerleri ile çeşitli dinlerin
ortak noktası olması bakımından önem arz
etmektedir. Hatay ilinde dünyanın ilk kilisesi
olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi ile
birlikte St. Simon Stilit Manastırı, Barlaam
Manastırı, Anadolu’nun ilk camii Habib-i
Neccar Camii, Musa Ağacı, Hızır Makamı,
Ortodoks Protestan, Katolik Kiliseleri ve
Havraları ile inanç turizmine konu olan
önemli değerlerdir. Bu değerlere yönelik
altyapı çalışmalarının tamamlanması
ve ulusal ve uluslararası nitelikteki tur
programlarında yer almalarına yönelik
tedbirlerin geliştirilmesi bölgedeki
turizm çeşitliliğinin artmasına katkı
sağlayacaktır. Hatay, Hristiyanların olduğu
kadar, Müslümanların da önemli inanç
merkezlerinden biridir. Kuran-ı Kerim’in
Yasin ve Kehf surelerinde, Hatay ili sınırları
içinde yaşanan ve bugünkü Habib-i Neccar
Camii’nin yapılmasına vesile olan olaydan ve
Hz. Hızır ve Hz. Musa’nın buluştuğu yerden
(bugünkü Hızır Makamı) bahsedilmektedir.
Ayrıca Şeyh Ahmet Kuseyri Cami ve Ulu Cami
görülmeye değerdir.

ÇAN-HAZAN-EZAN / HATAY



ST SIEMON MANASTIRI / HATAY

Hatay turizm potansiyeli yüksek olan
fakat bugüne kadar bu potansiyelin
tam olarak değerlendirilemediği
illerimizden biridir. Bu potansiyeli
oluşturan değerlerden ilki ve en
önemlisi, yörenin tarihsel, kültürel
ve inanç özellikleridir. Antakya ve
çevresinin tarih sürecindeki yeri
ve önemi, Hıristiyanlık için bazı
ilkleri bünyesinde barındırması ve
günümüzde dahi üç semavi din ve
bunların mezheplerine mensup
toplulukların barış içerisinde burada
yaşıyor olması turizm açısından en
büyük değerleri oluşturmaktadır. Bölge,
kültür ve doğa turizm potansiyeli, flora
zenginliği, köklü medeniyetlere beşiklik
etmesi ve yöresel mutfak kültürüyle
bölgesel kalkınmayı sürükleyebilecek
sosyokültürel varlıklara sahiptir.
Osmanlı, Fransız ve Arap mutfağının
da özelliklerini yansıtan Hatay, 600
çeşit yemeğiyle UNESCO Dünya
Gastronomi Şehri adayları arasında
bulunmaktadır. Hatay ili doğa, deniz ve
sahil turizmi açısından oldukça elverişli
bir coğrafyaya sahiptir. İskenderunArsuz beldesinde bulunan deniz,
plajlar ve doğa harikası yerli ve yabancı
turistin ilgisini çekmektedir. Birçok
turist tatillerini geçirmek için buralara
gelmektedir. Samandağ-Çevlik ise, uzun
kıyı sahil şeridi, eşsiz güzellikteki el
değmemiş koyları, bozulmamış tabiatı
ve tarihi dokusuyla görülmeye değer bir
yerdir. Hatay, Yaylalar bakımından da
zengin bir ildir. Samandağ’da Batıayaz
Yaylası, Belen’de Güzelyayla, Nergislik
ve Atık Yaylası, Dörtyol’da Kuzuculu
Yaylası, Kırıkhan’da Alan Yaylası en
çok bilinen yaylalardandır. Hatay,
şifalı suları, yaylaları ve kumsallarıyla
yüksek sağlık turizmi potansiyeline
sahiptir. Erzin içme ve kaplıcası ile
Reyhanlı Hamamat kaplıcası birçok
ziyaretçi kendine çeker. Bunun yanında
Antakya’ya 10 km uzaklıkta yapılan
beş yıldızlı termal otel ildeki en önemli
sağlık turizmi tesisini oluşturmaktadır.



KAHRAMANMARAŞ İLİ
TURİZM VARLIKLARI
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev
sahipliği yapmış olan Kahramanmaraş eski
kervan yollarının geçiş noktası niteliğinde
bir konuma sahiptir. Maraş’ın en az 4 bin
yıllık bilinen bir adı ve 10.000 yıl öncesine
giden bir tarihi vardır. Sırasıyla Hitiler, Asurlar,
Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar,
Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapan
kent; I. Dünya Savaşı’nda gösterdiği direniş
mücadelesi ile Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasıyla
onurlandırılmıştır. Dünyanın sayılı madalyalı
şehirlerinden biri olan Maraş’a Kurtuluş Savaşı
sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7
Şubat 1973’ de TBMM tarafından “Kahraman”
unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak
değiştirilmiştir.

GERMENİKYA MOZAİĞİ /KAHRAMANMARAŞ

Gerek coğrafi konumu gerekse de farklı
medeniyetlere ev sahipliği yapmasından
ötürü Kahramanmaraş; kültür ve doğa turizmi
potansiyeline, flora zenginliğine ve yöresel
mutfak kültürüne sahiptir. Turizm çeşitliliğinin
olduğu ilde kültür turizmi, inanç turizmi ve
doğa turizmi öne çıkmaktadır. Kent merkezinde
birçok gezip görülecek yer bulunmaktadır. Bunlar
arasında Kahramanmaraş Kalesi, Kent Müzesi,
Kapalıçarşı, Ulu Camii ve Taş Medrese öne çıkan
yerlerdir. İl ayrıca İnanç Turizmi için de iyi bir
potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Afşin
ilçesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi inanç
turizmi açısından önemli bir uğrak noktasıdır.
Kentin turizm potansiyelini canlandıracak bir
konu son dönemlerde kent merkezinde yer
alan bir evde kaçak kazı sonucu bulunan taban
mozaikleridir. Antik kent Germenikya’ya ait
olan taban mozaikleri gerek mozaik alanında
çalışmalar yürüten araştırmacıların gerekse de
turistlerin ilgisini çekmesi beklenmektedir.
Tarihi ve kültürel değerleri ile olduğu kadar
Kahramanmaraş Kapıçam, Başkonuş ve Yavşan
yaylaları ile birçok bitki topluluğuna ev sahipliği
yapmaktadır.
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Kahramanmaraş iki yıldız ile dört yıldız arasında değişen otelleri ile konaklama
açısından gerek yerli gerekse de yabancı turistler için çeşitli olanaklar sunmaktadır.
Ulaşım bakımından ise kentin Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu
Anadolu bölgeleriyle karayolu bağlantısı mevcuttur. Otobüs terminali kent
merkezinde ve ulaşımı oldukça kolaydır. Haftanın her günü İstanbul’dan direk
uçuşlar bulunmakla birlikte Ankara’dan direk uçuşlar haftanın farklı günlerinde
olabilmektedir. Havaalanı kent merkezine 8 km uzaklıktadır.

Öne Çıkan Yerler

BAKIRCILIK /KAHRAMANMARAŞ

Eshab-ı Kehf; Selçuklular devrinde Eshab-ı Kehf Mağarasının Afşin yakınlarında
olduğuna inanılmaktadır. 13. yy ın birinci yarısında Selçuklu Devleti buraya bir
tekke, mescit ve bir de medrese yaptırmıştır. Selçuklular devrinde külliyenin
yapılması esnasında burada kilisenin bulunması Anadolu Hıristiyanlarının
mağara arkadaşlarının da burada uyuduklarına inandıklarını gösterir. 2012 yılında
Ajansımız tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Eshab-ı Kehf Sempozyumu,
bölgenin tanıtımı noktasında bugüne kadar atılmış en önemli adım olarak kabul
görmektedir.
Ilıca Termal Kaplıcaları: Berit dağlarının eteğinde Kahramanmaraş’a 72 km
mesafede bulunan Ilıca kaplıcaları son yıllarda özellikle doğası ile ilimizin önemli
turizm alanları arasında yer almaktadır.
Ekinözü İçmeleri: Ekinözü ilçe merkezine 2 km mesafede bulunan ve birbirine
çok yakın üç ayrı noktada çıkan Ekinözü içmeleri Güneydoğu ve Doğu Anadolu
illeri başta olmak üzere çevre illerden yoğun şekilde ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaktadır.
Kahramanmaraş Kalesi; Kentin ortasında, yığma bir tepe üzerinde bulunan kale
Hitit, Roma ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmış ve çeşitli devirlerde onarımlar
görmüştür.
Hurman kalesi; Afşin’in Marabız Köyünde Hurman Çayının kuzeyindeki sarp
kaya üstündedir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tekniğinden
Bizans döneminde inşa edildiği sanılmaktadır. İçinde su ve yiyecek depoları, asker
barınakları, kilise vardır.
Uludaz Uğur Böcekleri; Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki doğu uzantısında
yer alan 2.273 metre yükseklikteki Çimen Dağı Uludaz Tepesinde sürü halinde
bulunan yedi noktalı uğur böcekleri yılın belirli dönemlerinde (Ağustos ayı) 1.500
metreden başlayarak 2 bin 271 metreye kadar aşırı yoğunlukta görülebilmektedir.
Elbistan Pınarbaşı; Elbistan ilçesinin Pınarbaşı Mahallesinde yer alan Ceyhan
Nehrinin kaynağını oluşturan mesire alanı kaynayan suları ve yeşil bitki örtüsüyle
özellikle yaz aylarında doğa severlerin akınına uğramaktadır.

Mutlaka Görülmesi Gereken Diğer Yerler
•
•
•
•
•
•
•

Kahramanmaraş Müzesi ve Maraş Fili
Kapalıçarşı, Ulu Camii ve Taş Medrese
Kapıçam Tabiat Parkı, Başkonuş ve Yavşan Yaylaları
Menzelet Barajı ve Ali Kayası
Döngel Mağaraları
Yeşilgöz
Hançere Vadisi, Göksun
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OSMANİYE İLİ
TURİZM VARLIKLARI

KASTABALA AMFİ TİYATRO /
OSMANİYE

Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesi
Kartepe-Aslantaş, Osmaniye ili, Kadirli ilçesi sınırlarında M.Ö. 8yy.
da, yani Geç Hitit Çağında, kendisini Adana ovası hükümdarı olarak
tanıtan Asativatas tarafından, kuzeydeki vahşi kavimlere karşı
bir sınır kalesi olarak kurulmuş, Asativadaya diye adlandırılmıştır.
Yüksek kulelerle donatılmış T-biçimli anıtsal iki kapı binası
kale içine açılıyordu. Güneybatı kapı binasının iç tarafındaki
kutsal alanda çifte boğa kaidesi üstünde Fırtına Tanrısı’nın
boy heykeli yer alıyordu. Kapı binalarının iç duvarları bazalt
bloklara işlenmiş aslanlar, sfenksler, yazıtlar ile günün inanç ve
yaşayışını sergileyen kabartmalardan oluşan duvar kaplamaları
ile donatılmıştır. Bugüne kadar bilinen Fenike ve Hiyeroglif
(Lucva) yazı sistemlerindeki en uzun çift dilli metin birer kere her
iki kapı binasında Fenike’ce 3. bir örneği de kutsal heykel üzerine
işlenmiştir. Böylelikle, Fenike metninin okunabilmesi sayesinde,
henüz tam anlamıyla çözümlenmemiş olan, Anadolu’da M.Ö. 2.
bin yılın başlarına kadar geri giden hiyerogliflerin nihai çözümüne
olanak sağlayan bir anahtar ele geçmiş oldu. 1945 yazında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Doğu Uygarlıklarını Araştırma
Enstitüsü’nden Prof. H. Th. Bossert eşliğinde bir ekip Kayseri’den

Osmaniye İlinin bulunduğu bölge, tarihin en eski dönemlerinden
beri yerleşim yeri vasfını korumuş ve birçok medeniyetin etkisi
altında kalmış, önemli miktarda tarihi ve kültürel eserlerin
bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Osmaniye, kültür
ve doğa turizmi potansiyeli, flora ve fauna zenginliği, eski bir
tarihe sahip olup medeniyetlere beşiklik etmesi ve yöresel
mutfak kültürüyle Türkiye’de önemli konuma sahip bir bölgedir.
Osmaniye’de Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe
Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kastabala Ören Yeri, kültür ve
turizm alanlarının önde gelenlerdir. Osmaniye aynı zamanda,
Toprakkale Kalesi, Bodrum Kalesi, Harun Reşit Kalesi, Çem Kalesi,
Savranda Kalesi gibi, tespit edilen 26 kalesi ile Kaleler şehri olarak
adlandırılmaktadır.

Toros geçitlerini aşarak Çukurova’ya doğru eski Hitit kervan
yollarını araştırmak üzere yola çıktıkları keşif gezisi sırasında ilk
defa, Kadirli’nin doğusunda bir “Aslantaş” olduğuna dair haber alır.
Bunun üzerine 1946 Şubat ayında H.Th. Bossert, Halet ÇAMBEL
ve Adana Müzesi Müdürü Naci KUM çok zor şartlarda yapılan,
son kısmı at sırtında yörede ilkokul Öğretmeni olan Ekrem Kuşçu
rehberliğinde tamamlanan bir yolculuk ile “Aslantaş” denilen
sonradan bir boğa kaidesi olduğu anlaşılan taşın yanına varırlar.
Böylece söz konusu kaidenin yanı sıra yazıtlı kabartmaların da
bulunduğu bir demir çağı kalesinin kalıntıları bilim dünyası
tarafından keşfedilmiş olur. H.Th. Bossert ve U. Bahadır Alkın
denetiminde 1947 yılında resmen başlanır. 1952’de Halet ÇAMBEL,
İtalyan uzmanlar ile beraber mimari kabartmaları bir müzeye
taşımadan, yerinde bırakarak restorasyon ve konservasyon
çalışmalarını başlatırlar. Bunu 1957 yılında kalıcı saçakların
yapılması izler Türkiye’nin ilk açık hava müzesinin temelleri
atılmıştır. 1958’ de ise kaleyi çevreleyen 7715 hektar alan, Milli park
ilan edilerek kalenin doğal çevresi ile beraber korunması sağlanır.
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Kastabala - Hierapolis Ören Yeri
Kastabala, Osmaniye ilinin 12 km kuzey-kuzeybatısında, CevdetiyeKaratepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin
ortasında, Ceyhan (Pyramos) nehrinin yakınlarında küçük bir ovaya
hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Ortaçağ kalesi çevresinde
gelişen antik kenttir. Bölgeden elde edilen yüzey buluntuları
M.Ö. 2. bin ile Roma İmparatorluk-Geç Roma dönemleri arasında
farklı dönemlere tarihlenmiştir. Kastabala’nın M.S. 3. yüzyılda I.
Hapur (M.S. 206), M.S. 4. yüzyılda ise Balbinos (M.S. 380) tarafından
işgal edildiği bilinmektedir. Arkeolojik buluntular kentin Orta
ve Geç Bizans dönemlerinden itibaren önemini kaybettiğini,
Haçlı seferlerinin tahribatının ardından toparlanamadığını ve
bundan kısa bir süre sonra terk edildiğini belgelemektedir. Kent
planlama ilkelerinin geliştirildiği Anadolu’nun batı ve güney kıyı
merkezlerindeki uygulamalara paralel planlı şehirciliğin en üst
seviyeye ulaştığı yerlerden Kastabala’nın Artemis Perasia kült
merkezi olması kentte dinsel, siyasal, toplumsal ve ekonomik
koşullar oluşturmuştur. Şehir plancılığı açısından sütunlu
cadde yerleşmenin ana aksını belirlemektedir. Tiyatro, hamam,
dükkânlar, kuzey ve güney kiliseler uygun parsellerde inşa
edilmiştir. Orta Çağ Kalesi ise savunmaya elverişli kayalık bir
tepe üzerinde yükselmektedir. Kale tepesinin güney eteğinde
batı-doğu yönünde uzanan sütunlu caddenin doğu ucunda bir
propylona ait kalıntılar bulunmaktadır. Sütunlu caddenin doğu
ucunda tiyatro yer almaktadır. Kademeli taş sıralardan oluşan
oturma basamaklarından meydana gelen seyirciler kısmı,
oyuncuların üzerinde oynadıkları sahne binası ve bu ikisinin
arasında dairesel meydan olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kastabala’nın kuzey ve güney kiliselerini plan açısından Erken
Bizans Suriye kiliseleri ile karşılaştırmak mümkündür. Her iki kilise
Diokaisareia’nın Tapınak Kilisesi, Hagia Thekla’nın (Meriamlık)
Zenon Kilisesi, Ferhatlı’daki bazilika ile polygonal planlı apsislerinin
benzerlikleri açısından karşılaştırılmakta ve M.S. 5. yüzyılın ortasına
tarihlenmektedir. Kuzey kilisenin doğusunda tonoz sıralarının
oluşturduğu bir teras mevcuttur. Bu teras ve çevresinde M.S. 2.
yüzyıl-M.S. 13-14. yüzyıl arasına tarihlenen dört yapı evresi tespit
edilmiştir.

DOĞA TURİZMİ
Tarihi, kültürel ve termal turizm varlıklarının yanı sıra Osmaniye
ili özellikle doğal güzellikleri ile doğa turizmi severlerin dikkatini
çekmektedir. Başta Zorkun, Maksutoluğu, Bağdaş ve Alman
Pınarı olmak üzere flora ve fauna zenginliği ile gezi ve piknik
için il dışından gelen ziyaretçileri, doğal hayat gözlemcilerini,
fotoğrafçıları ve araştırmacıları ağırlayan yaylaları, Türkiye’nin her
bölgesinden gelen kuş gözlemcilerinin sıklıkla ziyaret ettiği Kırmıtlı
Kuş Cenneti, trekking, kamp ve piknik olanaklarıyla yaklaşık 7900
hektar alana yayılmış Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Karaçay ve
Şarlak şelaleleri doğa severlere benzersiz güzellikler sunmaktadır.

Osmaniye’de yapılan doğa turizmi faaliyetlerinin başlıcaları aşağıda
yer almaktadır.
Dağ ve doğa yürüyüşü: Osmaniye ilinde, sivil toplum kuruluşları
ve vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan farklı zorluk
seviyelerinde dağ ve doğa yürüyüşü güzergâhları bulunmaktadır.
Karaçay vadisi, Sabun çayı vadisi, Düldül dağı, bunlardan en
önemlileridir.
Kuş gözlemciliği: Osmaniye ilinde kuş gözlemciliği yoğun
olarak, Kastabala Vadisi Önemli Doğa Alanı ile Ceyhan Nehri’nin
oluşturduğu sulak alan havzasında yapılmaktadır. İlde bugüne
kadar 250 kuş türü tespit edilmiş.
Kelebek gözlemciliği: Osmaniye ilinin birçok bölgesinde kelebek
gözlemciliği yapılmakta olup bu güne kadar 176 kelebek türü
gözlenmiştir.
Botanik Turizmi: Anadolu diyagonalı (Anadolu çaprazı)’nda
bulunan Amanos dağları, Gökçedağ, Akçadağ, Bağdaş Yaylası
Bölgesi, Düldül Dağı ve Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, botanik
turizmi açısından önem arz etmektedir. Bu bölgede birçok endemik
bitki türü görülmektedir.
Yaban Hayatı Gözlemciliği: Amanos Dağları’nda bulunan Zorkun
Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme sahasında karaca, kurt, yaban
domuzu, sansar, tilki, porsuk, kirpi, tavşan ve sincap gibi memeli
türlerin gözlemciliği yapılabileceği gibi Kastabala vadisi Önemli
Doğa alanında, Yabankedisi, kuyruksüren, tavşan, tilki gibi
memelilerle birlikte göçmen ve yerli kuş türlerini gözlemlemek
mümkündür. Diğer yandan Karatepe-Aslantaş Milli Parkı
içerisinde de çakal, tilki, sansar, kuyruksüren, sincap ve tavşan
gibi memelilerle, turaç, keklik gibi belirli kuşların yanında yerli
kuş türlerinin çoğunu da mevsime bağlı olarak gözlemlemek
mümkündür.

YAYLA TURİZMİ
Anadolu kültüründe yaylalar yaşamın önemli bir parçası olarak yer
alır. Yaşam tarzına bağlı olarak yaylaların kullanım biçimlerinde de
farklılıklar gözlenmektedir. Osmaniye, bozulmamış doğal yapısıyla
bir yayla cenneti olarak kabul edilebilir. En Bilinen yaylaları ise;
Osmaniye Merkez İlçede-Zorkun, Mitisin, Dervişpınarı, Olukbaşı,
Ayvalı ve Ürün Yaylaları, Kadirli İlçesinde – Maksutoğlu ve Almacık
Yaylaları ve Sumbas İlçesinde -Bağdaş Yaylası’dır.

KALE TURİZMİ
Toprakkale Kalesi: Toprakkale Kalesi’ ni M.Ö. 2000’li yıllara
tarihlemek mümkündür. Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında
(8. yy) siyah taşlarla yeniden yapılandırılan kale dikdörtgen planlı,
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12 burcu ve dış avlu surları bulunmaktadır. Toprakkale Kalesi, Osmaniye-Adana ve Hatay
yollarının kavşak noktasında yığma bir tepe üzerinde kurulmuştur.
Hemite Kalesi: Osmaniye-Kadirli yolu üzerinde Ceyhan Nehri kıyısındadır. Yapıldığı
dönem bilinmemekle birlikte Hitit kabartması bulunan kale Osmaniye’ye 20 km
mesafede Gökçedam (Hemite) Köyü’ndedir.
Harun Reşit Kalesi: Düziçi İlçesinin 3 km kuzeydoğusunda, Kurtbeyoğlu mahallesindedir.
Abbasi Halifesi Harun Reşit’in uç beyi Faraç Bey tarafından 799 yılında bölgeyi ve
bölgeden geçen stratejik yolları korumak, etraftaki kalelere bağlantı ve destek
sağlamak amacıyla yapılmıştır. Kale 959’da Bizanslıların, 13. yy da Memluklerin 14. yy da
Mısırlıların eline geçmiştir. Bölgede, Türkiye’nin az bulunan endemik bitkilerinden olan
Adana çiğdeminin bulunduğu alan, doğal sit alanı olarak tescillenmiştir. Kale, Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında restore edilerek ziyarete açılmıştır.
Çardak Kalesi: Osmaniye’nin, Çardak köyü yakınında, yaklaşık 200 m. yükseklikteki tepe
üzerindedir. Bölgedeki kervan ticaretini korumak amacıyla yapılmış askeri bir kaledir.
Osmaniye’nin doğusunda ve 6 km’lik uzaklıktadır. Kale, Romalılardan kalma, dikdörtgen
biçiminde ve 10 burçludur.

KASTABALA / OSMANİYE

Savranda Kalesi: Osmaniye’nin doğusunda, Kalecik barajının yanında yer almaktadır.
Kalenin çevresi 800 metredir. Dikdörtgen biçiminde olup surları 7-10 metre, burçları ise
8-10 metre yüksekliktedir. 12 burcu ve kulesi vardır. Romalılardan kalan kale içerisindeki
düzlük, çam ağaçları ile kaplıdır. Kale meydanında su sarnıçları ve bina kalıntıları vardır.
Çamların arasından fışkırırcasına yükselen kale, tabiat güzellikleri ortasında görülmeye
değer bir durumdadır. Ortaçağdan bu yana defalarca yenilenmiştir.
Karafenk Kalesi: Hasanbeyli ilçesinin 7 km doğusunda yer alan Karafenk Kalesi, dört
köşesinde kuleleri olan basit bir yapıdır. Kulelerin yüksekliği 5 m.dir. Kalenin içerisinde
eskiden kalan mimari öge yoktur. Yapım malzemesi olarak kara taş kullanılmıştır. Kale
iki katlı ve ahşap çatılıdır. Kalenin batı yönündeki yamaçta bulunan mezarlıkta insan
motifini andıran mezar taşları vardır.
Babaoğlan Kalesi: Ovada, aynı adlı köyün hâkim bir tepesi üzerindedir. Ata binmiş
süvari kabartması nedeniyle kalenin Hierapolis-Kastabala kentinin kurucusu ve kralı
Tarkondimotos tarafından M.Ö. 39’da yaptırıldığı sanılmaktadır.

İNANÇ TURİZMİ
Ala Cami: Osmaniye’nin Kadirli İlçe merkezindeki Ala Cami, M.S. 2. asrın başlarında
Romalılar tarafından bir manastır olarak yapılmıştır. Sert taşlarla yapılmış olan bu
manastırın doğu cephesinin ortasına 5. Yüzyılda kilise ilave edilmiştir. Kilisenin altı
bodrumdur. 1133 yılında meydana gelen depremden etkilenmiştir. Dulkadiroğlu
Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu sarı kaplan olarak anılan Kasım Bey bu yapıya minare
ve mihrap yaptırarak babası adına camiye çevirmiştir (1480-1490). 1563 yılında tutulan
Kars-zül Kadiriye sancak defterinde Ala Camii civarındaki mahalle Ala Mescidi olarak
geçmektedir. 1691’de Rakka’dan (Suriye) firar eden aşiretler, Kars-zül Kadiriye Sancağını
tahrip etmişlerdir. 1865 yılında restore edilen Cami, 2006 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından birinci etap onarımı yapılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
devredilmiştir. İkinci etap onarım ve çevre düzenleme projesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir.
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Mustafa Emre NAKIŞ

Sektörel Destekler ve Programlama Birimi Uzmanı

İstatistiklerle Bölgemizde Turizm

Dünya turizmi geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren
hızlı bir dönüşüme ve gelişime sahne olmuştur. Küreselleşme
ile birlikte ortaya çıkan Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Kore
ve Türkiye gibi yeni güçler, bir yandan turizm faaliyetlerinden
aldıkları payı artırırken, diğer yandan refah seviyelerinin artması
sebebiyle turizm talebinin artışına katkı sağlamaktadırlar.
Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, ulaşım teknolojileri alanında
ortaya çıkan gelişmeler ile birlikte havayolu taşımacılığının
yaygınlaşması ve ucuzlaması da turizm faaliyetlerinin artmasına
katkı sağlayan bir diğer etkendir.
2015 yılı Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) verilerine göre
Türkiye dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 2014
yılında İtalya’nın ardından 6. sırada, en çok turizm geliri elde
eden ülkeler arasında 11. sırada yer almaktadır. Ülkelere göre
ziyaretçi başına turizm gelirinde 2014 yılında dünya ortalaması
1.100 dolar iken Türkiye’ye gelen bir ziyaretçi ülkemize ortalama
828 dolar bırakmaktadır.
Ülkemizi 2015 yılında en çok Almanlar (%13,4) ziyaret ederken,
Almanları, Ruslar (%8,8) ve İngilizler (%6,1) takip etmektedir.



ANALİZ

Ülkemize en fazla gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler
amacıyla ziyaret gerçekleşmiş olup en çok İstanbul, Antalya,
Muğla, Ankara, İzmir ve Nevşehir illeri ziyaret edilmiştir. Söz
konusu iller, ülkemizin en turistik illeri olup bünyesinde çok
sayıda otel bulundurmaktadır. TR63 Bölgesi de turizm değerleri
bakımından potansiyeli yüksek olup zaman içerisinde yeni
oteller açılarak turizm geliri artırılmaya çalışılmaktadır.

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE





Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı
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Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı

38

Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı

11

Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı

31

Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı

3

Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı

3
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2015 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 4.434
adet turizm belgeli konaklama tesisi bulunurken, TR63 Bölgesinde

102 adet turizm belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. TR63
Bölgesinde en çok turizm belgeli konaklama tesisi Hatay ilindedir.

TR63 Bölgesindeki Otellerde Oda ve Yatak Sayısı, 2015
HATAY





Turizm Yatırımı Belgeli
Oda Sayısı 2.088

Yatak Sayısı 4.414

Yatak Sayısı 1.574

Yatak Sayısı 466

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015

2015 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Hatay ilindeki
Turizm Yatırımı Belgeli ve Turizm İşletme Belgeli Tesislerde
toplam 4.199 adet oda bulunurken Kahramanmaraş ilinde
bu rakam 1.881 ve Osmaniye ilinde 444 olarak gözlenmiştir.
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Yatak Sayısı 2.165

Turizm İşletmesi Belgeli
Oda Sayısı 213

Yatak Sayısı 413

Söz konusu tesislerdeki odalarda bulunan yatak sayıları
incelendiğinde Hatay ilinde 8.716, Kahramanmaraş ilinde 3.739
ve Osmaniye ilinde 879 adet yatak bulunduğu gözlenmiştir.




200.000
150.000

Yatak Sayısı 4.302

Turizm İşletmesi Belgeli

OSMANİYE

Turizm Yatırımı Belgeli
Oda Sayısı 231

Oda Sayısı 2.111

KAHRAMANMARAŞ

Turizm Yatırımı Belgeli
Oda Sayısı 778

Turizm İşletmesi Belgeli




   
 
2011

Hatay

2012

2013

Kahramanmaraş

TR63 Bölgesinde yer alan müze ve ören yerleri ziyaretçi
rakamları, Türkiye ölçeğinde önemli bir yer tutmamaktadır.
Hatay ilinin başat rol oynadığı TR63 Bölgesinde, 2015 yılında
172 bin kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etmiştir. 2011 yılında
yapımına başlanan Hatay Arkeoloji Müzesinin 2014 yılında
taşınması dolayısıyla rakamlarda düşüş meydana gelirken

2014




2015

Osmaniye

açılışın ardından bu rakam 2015 yılında tekrar artışa geçmiştir.
Kahramanmaraş ilindeki müze 2013 yılında faaliyete geçmiş
olup 2015 yılında toplam 22 bin kişi ziyarette bulunmuştur.
Osmaniye ilinde 2015 yılında müze ve ören yeri ziyaretlerini
eden kişi sayısı 16.619 kişidir.
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TR63 Bölgesindeki Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Otel Doluluk Oranı
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Hatay ilinde 2010 yılında turizm işletme belgeli tesislerin otel
doluluk olanı yabancı turistler için % 10,5 iken, yerli turistler
için doluluk oranı % 30, 4’tür. 2011 yılında Osmaniye’deki turizm
işletme belgeli tesisler değerlendirildiğinde, yabancı turistlerin
ziyaret oranı % 1,9 iken yerli turistlerin otellerdeki konaklama
doluluk oranı % 30,2 olarak gözlemlenmiştir. İstatistiki veriler
bölge genelinde incelendiğinde, Hatay ilindeki yerli turistlerin

2013

2014

2015

otel konaklama oranlarında 2010-2015 yılları arasında %
30,4 oranından % 25,4 oranına bir düşüş gözlemlenirken,
Kahramanmaraş ilinde yine aynı yıllar arasında yerli turistlerin
tesislerde konaklama oranı % 23,6’dan % 31,9’a yükselmiştir.
Bunun yanı sıra, bölge genelinde özellikle Osmaniye ve Hatay
illerinde yabancı turistlerin konaklama ve otel doluluk oranı
Kahramanmaraş iline göre daha yüksek seyretmektedir.

TR63 Bölgesindeki Belediye Belgeli Tesislerin Otel Doluluk Oranı
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Bölgemizdeki belediye belgeli tesislerin otel doluluk oranı
incelendiğinde ise, Kahramanmaraş ilimizde yerli turistlerin
konaklama oranı yabancı turistlerin konaklama oranlarına göre
asgari yirmi kat daha fazla kapasite göstermiş olup Osmaniye
oranında bu artış 40 kat daha fazladır. Örneğin, 2015 yılında
yabancı turistlerin bölgemizdeki belediye belgeli tesislerdeki
otellerde konaklama ve otel doluluk oranı değerlendirildiğinde

2013

2014

2015

Kahramanmaraş ilimiz için otel doluluk oranı % 19,5 iken, yabancı
turistler için söz konusu oran % 0,2 olarak seyretmiştir. Osmaniye
ilinde ise 2015 yılında yabancı turistlerin konaklama ve otel doluluk
oranında yeri % 0,3 iken, yerli turistlerin doluluk oranı yüzdesi %
26,3 olarak değerlendirilmiştir. Ancak Osmaniye ilinde konaklama
amaçlı yeni turizm tesislerinin kazandırılmasıyla bu oran son
yıllarda düşmektedir.
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TR63 Bölgesindeki Turizm İşletme Belgeli Tesislere Gelen Turist Sayısı
İl
Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yabancı
57.879
37.157
35.473
43.870
48.534
34.473
5.441
8.306
7.669
34.118
11.516
6.273
1.730
2.270
5.132
5.526
9.327
1.615

Yerli
174.943
176.133
166.437
183.403
206.387
246.097
70.178
87.715
87.606
101.697
136.558
141.109
22.451
35.315
40.529
44.445
45.742
27.936

Toplam
232.822
213.290
201.910
227.273
254.921
280.570
75.619
96.021
95.275
135.815
148.074
147.382
24.181
37.585
45.661
49.971
55.069
29.551

Bölgemizdeki turizm işletme
belgeli tesislere gelen turist sayısı
değerlendirildiğinde, Hatay ilinde 2015
yılında 34 bin 473 yabancı turist yer
alırken, 246 bin 097 yerli turist ilimizi
ziyaret etmiştir. Yine 2015 yılında,
Kahramanmaraş ilimizde 6 bin 273 yabancı
turist ziyaretçi yer alırken, 141 bin 109
yerli turist tarafından ilimizde konaklama
yapılmıştır. Osmaniye ilinde 2015 yılında,
1.615 yabancı turist konaklarken, 27 bin 936
yerli turistin konakladığı tespit edilmiştir.
Görüldüğü üzere, bölgemizde turizm
işletme belgeli tesislere gelen turist sayısı
değerlendirildiğinde, 2015 yılında toplam
457 bin 503 yerli ve yabancı turist ziyarette
bulunmuştur.

TR63 Bölgesindeki Belediye Belgeli Tesislere Gelen Turist Sayısı
İl
Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yabancı
29.918
17.258
24.411
50.387
31.628
24.147
2.473
4.587
2.443
1.930
3.338
831
648
297
740
186
350
78

Yerli
113.162
127.881
113.900
128.706
123.008
121.429
472.702
473.180
416.985
392.742
423.339
174.081
39.595
40.243
34.114
28.747
34.589
20.754

Toplam
143.080
145.139
138.311
179.093
154.636
145.576
475.175
477.767
419.428
394.672
426.677
174.912
40.243
40.540
34.854
28.933
34.939
20.832

Bölgemizdeki belediye belgeli tesislere
gelen turist sayısı değerlendirildiğinde,
2015 yılında Hatay ilinde 121 bin 429 kişi ve
Osmaniye ilinde 20 bin 754 kişi konaklama
yaparken, Kahramanmaraş ilinde yerli
turistlerin yıl içindeki yoğun ziyareti
düşmesine rağmen 174 bin 081 kişinin
konaklaması ile bölge illeri içindeki en
yüksek oranda turiste ev sahipliği yapan
ilimiz konumundadır. Bunun yanı sıra,
2010 yılında Hatay ilinde yerli ve yabancı
toplamda 143 bin 080 turist yer alırken, söz
konusu turist sayısı 2015 yılında 145 bin 576
turist konaklaması ile yükselişe geçmiştir.
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Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Hatay İli Kültürel Öğeleri ve Turizm Değerleri

EMITT
Dünya’nın turizm ve seyahat alanındaki en büyük
ilk beş fuarı arasında yerini alan EMITT’te Hatay’ı
başarıyla temsil ettik
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ana sponsorluğunda TÜYAP
- Büyükçekmece İstanbul’da düzenlenen 4 gün süreli Dünya’nın
turizm ve seyahat alanındaki en büyük ilk beş fuarı arasında yer
alan EMITT 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm
Fuarı’nda, Hatay Büyükşehir Belediyesi damgasını vurdu. (HBB)
olarak ilimizi tanıtan stantlarını, Dünya’nın çeşitli kıtalarından
gelen turizm elçileriyle buluşturduk.
Fuarda; stantta konukların karşılanmasında, ağırlanması ve
uğurlanmasında büyük bir memnuniyetle bizzat rol aldık.
Yerli ve yabancı turizm elçilerine; Hatay’ın meşhur yöresel
kahvaltısı, kumda kahve, tadına doyum olmayan kömbe, dünya
damak tatlarına hitap eden oruk, şifalı meyan kökü şerbeti ve
Antakya ismiyle özdeşleşmiş künefemize sevgimizi katarak
misafirlerimize ikram ettik.



ANALİZ

Barış, kardeşlik ve hoşgörü mozaiğinin bir
yansıması olan eşsiz tatların sergilendiği zengin
soframız, katılımcıları mest etti
Yöresel tatlara yoğun ilgi gösteren turizm elçilerine, Hatay’a
gelenlerin mutlak surette ziyaret etmesi gereken meşhur
zenginliklerinden biri olan Musa Ağacı’nı tanıttık. Yöresel
ürünler dağıttığımız fuarda, katılımcılara Hatay’ın mitolojideki
eşsiz yerini anlatan Apollon Tiyatrosu canlandırıldı ve folklorik
değerlerimizden halk oyunları ekibinin ortaya koyduğu başarılı
performansla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Turizm elçileri, EMITT’te hatay’a dair olumlu birçok
izlenim elde ederek ülkelerine döndü
2016 EMITT 20. Yıl Özel Garaj Partisi’ne katılım gösteren binlerce
turizm elçisi, Hatay’ın bu eşsiz değerlerini yakından tanıma
imkânı yakalayarak ülkelerindeki insanlara Hatay’a dair olumlu
birçok tavsiyede bulunacaklarını ifade etti.
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Dünya’nın en önemli organizasyonlarından biri
olan EXPO’ya özel davetli olarak 4 dev projemizle
katıldık
Dünya’nın en önemli organizasyonlarından biri olma
niteliğine sahip ve bu yıl ülkemizde ‘Çiçek ve Çocuk’ temasıyla
gerçekleştirilen “EXPO 2016 Antalya”da Hatay’ın tanıtımı için özel
davet aldığı 4 eşsiz projeyle yerimizi aldık ve tüm dünyaya kadim
tarihi olan medeniyetler şehri Hatay’ı layıkıyla tanıttık.
Hatay’a katma değer sağlayacak “Asi Nehri Güzelleşiyor”,
“Antakya İnsan Şehir”, “Gazella Gazella Eko Parkı Köy Okulu ve
Müzesi Projesi” ve “Okeanus Tethys Replika Sergisi” projelerinin
simülasyon gösterileri ve çeşitli görsellerle tanıtıldığı Hatay
Büyükşehir Belediyesi’ne ayrılan 542 metrekarelik tanıtım alanı,
dünyanın çeşitli yerlerinden fuara katılan ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu.

Hatay’a dair negatif algıları bertaraf etme
anlamında önemli mesafeler kat ettik
Sergi açılışından önce katıldığımız televizyon programlarında,
Hatay’ın sahip olduğu tüm özellikleri hem ulusal hem de
uluslararası arenada ön plana çıkarmak amacıyla hazırlanan
projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık ve çevre ülkelerde
yaşananlar ve tasvip etmediğimiz olaylar nedeniyle Hatay ile ilgili
oluşan olumsuz kanaatleri ve negatif algıları yıkmak için çaba
harcadık.
Özveriyle hazırlanan Hatay ruhunu yansıtan sergi alanındaki
amfide birbirinden güzel ezgileri ve farklı dinlere ait ilahileri
seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, sergiye renk katan
hoşgörünün en güzide örneği olarak gönülleri fethetti.
EXPO’da Hatay’ın tarihi, kültürel birikimini ve turizm değerlerini
tanıtmanın yanı sıra dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu
konseriyle de fark yaratan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın
birlik ve beraberlik ruhunu EXPO’ya taşıyarak bir kez daha farkını
ortaya koydu.

GASTRONOMİ FUARI
HBB, kültürün lezzetle harmanlandığı Hatay
Mutfağı’nı Antakya’da tanıttı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Gazetesi ve Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) ortaklaşa organize
ettiği, “Antakya’da Hatay’ı Keşfet” adlı Gastronomi Fuarı, 5 Mayıs
Perşembe günü Ottoman Palace Otel’de gerçekleşti.

Hatay’ın damak çatlatan lezzetlerinin birbirinden özel
sunumlarla Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli konuklarla
buluşturulduğu fuarda, kültürün lezzetle harmanlandığı kadim
şehir Hatay’ın yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla
önemli bir etkinliğe daha imza attık.

Bu şehre her gelen bir tat getirmiş ve bu da 600’e
yakın yemek çeşidinin ortaya çıkmasına vesile olmuş
Hatay’ın 8500 yıllık bilinen bir tarihi var. Bu tarihler içerisinde 23
medeniyetin 13’ü burada yaşamış. Anadolu’daki ilk havra burada
açılmış, M.S 30. Yıllarda ilk mağara kilisesi burada yapılmış ve
şehrimiz 638 yılında İslamiyet’le tanışmış. Bu tarih içerisinde
Anadolu’daki ilk cami olan Habib-i Neccar şehrimize yapılmış.
Hatay 3 semavi din ile 6 mezhebin bir arada yaşadığı ve bu zaman
içerisinde ne din ne de mezhep kavgası yaşanmayan dünyanın
ender şehirlerinden biridir. Anadolu ile Ortadoğu arasında
merkez görevi üstlenen bu şehre her gelen yeni bir tat getirmiş
ve bu da 600’e yakın yemek çeşidinin ortaya çıkmasına vesile
olmuştur. Hatay tarih kokuyor, kültür kokuyor. Dünyanın en çok
ihtiyacı olan şey Hatay da, bu da insanların birbirlerine sevgiyle,
barış duygusuyla ve hoşgörü ile bakabilmesidir. Türkiye’nin
tanınmış simaları, usta aşçıların sevgilerini katarak canı gönülden
hazırladığı yemeklerin tadıyla mest olurken, konuklara Hatay’a
özgü ikramlar yapılarak, yemek lezzetlerimizle onları hayran
bıraktık.

ARKEOPARK PROJESİ
Tarihimiz gün yüzüne çıkaracak Arkeopark
Projemizle dünyaya hitap edeceğiz
Ortadoğu’da yaşanan kaotik gelişmeler öncesi, yılda 360 bin
turisti ağırladığımız şehrimizde turizmi yeniden canlandırmak
ve şehrin var olan potansiyelini hareketlendirmek için
hazırladığımız projelerin başında ‘Arkeopark’ projesi geliyor.
Hatay’ın kültürel değerlerini barındıran tarihi Uzun Çarşı’dan,
Büyük İskender’in Komutanı Seleukos’un inşa ettirdiği
surlara kadar uzanan teleferik projesini, yapım çalışmaları
esnasında çıkan Bizans ve Roma dönemine ait kalıntılar ve
çok özel mozaiklerin de sergileneceği bir ‘Arkeopark’ projesine
dönüştürdük. Kentin tarihi zenginliğini kuşbakışı olarak izleme
imkanı sağlayacak projemizle, yerli ve yabancı turistlerin Hatay’a
ilgisini arttırmayı hedefliyoruz.
Müze-istasyon konseptli Arkeopark projemizi, seyir terasları,
kent ormanı, kır kahvesi gibi rekreatif alanlar ile zenginleştirerek
halkımızın hizmetine sunacağız.
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MIPIM
MIPIM’e Hatay’ı dünyaya tanıtmak ve emlak
gurularını yatırım yapmaya davet etmek üzere
katılım gösterdik
Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen Dünya’nın en büyük
ve en prestijli Emlak Yatırım ve Gayrimenkul Fuarı’na (MIPIM)
katılarak Hatay’ı dünyaya tanıtmak ve emlak gurularını yatırım
yapmaya davet etmek üzere katılım gösterdik.
Hatay standını ziyaret eden her firma ile özel olarak ilgilendik
ve yatırım yapmak üzere fuara katılan firmalara ilimizin her biri
birbirinden kıymetli özelliklerini tanıttık. Turizm sektöründeki
doğal, kültürel, tarihi ve dini zenginlikleri, Amanoslar’ın deniz
kısmında bulunan özellikle 4 ilçede demir çelik, enerji, çimento
ve filtre sektörlerinde zirve yapan endüstrisi, yeraltı ve yerüstü
zenginlikleriyle Hatay’ın her yönden dünyaya hitap eden bir şehir
olduğunu anlattık.
Bölgesel kalkınma stratejilerinin yatırımcılara doğru bir şekilde
anlatıldığı fuarda, günümüz dünya konjonktürü dahilinde,
içerisine Amerika’yı da alacak olan Yeni İpek Yolu’nun ana
kapılarından ve Akdeniz’e açılarak Ortadoğu’ya önemli giriş
kapılarından biri olan Hatay’ı yatırım yapmak isteyen uluslararası
firmalara ayrıntılarıyla sunduk.

AMERİKA’DA MEDENİYETLER KONSERİ
Antakya Medeniyetler Korosu, Amerika’da 3 semavi
dinin ilahilerini dünya barışı için seslendirdi
Türk- Amerikan Dostluk Bayramı kapsamında Türk- Amerikan
Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından 1981 yılından itibaren
düzenlenen ve geleneksel hale gelerek bu yıl New York’ta 35’incisi
düzenlenen ‘Türk Günü Yürüyüşü ve Türk Kültür Festivali’ne özel
davetli olarak katılım sağladık.
Gerçekleşen festival etkinliğinin 21 Mayıs Berat Kandili’ne
denk gelmesi dolayısıyla Antakya Medeniyetler Korosu,
Times Meydanı’nda üç semavi dine ait ilahileri seslendirerek
katılımcılara kutsal günün maneviyatına uygun duygu dolu anlar
yaşattık.
Hemşehrilerimizin kalbini, nefesini, kardeşliğini ve barış
zihniyetini taşıyan, içerisinde her türlü din, mezhep ve etnik
unsuru barındıran sözler ile hazırlanmış ilahileri, ezgileri ve
halk türkülerini canı gönülden inanarak söyleyen Antakya

Medeniyetler Koromuz ile Hatay’daki birlik, beraberlik ve
kardeşlik ruhunu dünyaya haykırdık.
Antakya Medeniyetler Korosu seslendirdiği ilahilerle, dışarıda
oluşturulmaya çalışılan negatif algının aksine Hatay’da sevgi,
barış, huzur, hoşgörü ve kardeşliğin olduğunu dünyanın kalbinin
attığı ABD’nin Times Meydanı’nda izleyenlere bir kez daha
gösterdik.

AMERİKA’DA TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ
Amerika’da yaşayan Türklerin katılımıyla
gerçekleşen Türk Yürüyüşü’nde ilimizi gururla temsil
ettik
New York’ta bu yıl 35’incisi düzenlenen ‘Türk Günü Yürüyüşü ve
Festivali’ kapsamında Amerika’da yaşayan Türklerin katılımıyla
gerçekleşen Türk Yürüyüşü’nde ilimizi gururla temsil ettik.
New York şehrinde, farklı din, mezhep ve etnik unsurlara ev
sahipliği yapan hoşgörü özelliğimizi tüm dünyaya göstermek
amacıyla, farklılıklarımızın hoşgörü temelinde birleşmesiyle bir
araya gelen Antakya Medeniyetler Korosu ile bu özel festivalde
boy gösterdik. Biz uzaktan buralara geldik. Belki mesafe olarak
düşündüğünüz kadar uzak olabiliriz ama gönlümüz sizinle.
Ortadoğu hiçbirimizin istemediği halde, yangın yeri ve biz de
onun hemen yanı başındayız. Biz ateşin düşerek kor olduğu,
kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir coğrafyadan geliyoruz. Hatay,
önce Musevilik ardından Hristiyanlık ve son olarak da İslamiyetle
tanışmış kadim bir şehir.
ABD’ye, Hatay’ın kalbini nefesini ve zihniyetini taşıyan, içerisinde
her türlü din, mezhep ve etnik unsuru barındıran, barındırdığı
kadar da birbirlerinin ilahilerini, ezgilerini, halk türkülerini canı
gönülden ve inanarak söyleyen, dünyaya barışı, kardeşliği huzuru
haykıran Medeniyetler Korosu ile birlikte geldik. Biz istiyoruz
ki sadece Ortadoğu’da değil Dünya’nın her yerinde akan kan
dursun. Biliyoruz ki dinler, insanların birbirini tanıması ve dünya
barışına katkı sağlaması için gönderilmiş. Biz, Hatay halkı olarak
insanların inancına ve milletine saygı göstermenin bir insanlık
vazifesi olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki geçmişin bütün notlarını,
kardeşlik bağlarını tarihçiler yazsın ama bu notlar gelecek nesiller
için bir kabahat bir suç sayılmasın, herkes kendi tarihi ile birlikte
geleceğe uzansın. Bütün dinlerin, mezheplerin ve insanların
isteği; dünyada adalet, huzur, sevgi, artarak kardeşçe bir paylaşım
olsun. Burada hem Türk hem de Amerikalı kardeşlerimizin
vereceği mesajlar, atacağı adımlar dünyada ses getirecektir.
Bugün buradaki sesimiz dünyaya ilk barış kıvılcımı olsun ve hep
beraber barışa hoş geldin diyelim istedik.
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Hüsnü IŞIKGÖR

Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü

Hatay İlinin Turizm Sektörü

RÖPORTAJ
Hatay’ın “Marka Şehir” olmak adına ön
plana çıkarılması gereken kültürel ve turistik
değerlerinden bahseder misiniz?
Hatay ili insanlık var olduğundan bu yana doğal güzellikleri,
verimli toprakları ve kültürel değerleri yönüyle tüm
medeniyetlerin gözdesi olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev
sahipliği yapmıştır. Bu nedenle de Hatay’ın turizm potansiyeli
oldukça yüksektir. Ayrıca Hatay ilinin sahip olduğu onlarca
arkeolojik sit alanı, doğal sit alanları ve Antakya kentsel sit alanı
gibi çekicilikleri de turizm yönüyle avantaj sağlamaktadır.
Hatay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye
Turizm Stratejisi Marka Kent Eylem Planı” kapsamında kültür
turizmine yönelik olarak “Marka Kent” seçilmiştir.
Kültürel ve turistik değerlere kısaca bakacak olursak;
a. Hatay ilinde inanç turizmi kapsamına alınan ibadet yerleri ve
kutsal sayılan yerler,
b. İslamiyet’e ait ibadet yerleri ve kutsal sayılan yerler: Ulu Camii,
Habib-i Neccar Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Sokullu
Mehmet Paşa Külliyesi ve Camii, Beyazid-i Bistami Türbesi,
Hz.Hızır Ziyaretgâhı, Şeyh Ahmet Kuseyri Cami ve Türbesi
c. Hristiyan dinine ait ibadet yerleri ve kutsal sayılan yerler:

St.Pierre Kilisesi (Antakya), Havra, St.Simon Stilit Manastırı,
Barleam Manastırı, Antakya Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi,
Marcircos Ortodoks Kilisesi, Vakıflı Ermeni Kilisesi
d. Kültür turizmi değerleri: Hatay Müzesi, Antakya Kalesi ve
Surları, Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı, eski Antakya evleri ve
sokakları, Demirkapı, Haron (charonion) Kabartması, Trajan Su
Kemerleri, Harbiye (Defne) Koz Kalesi (Kürşat Kalesi) Samandağ
Titus (vespasianus) Tüneli, Kaya Mezarları ve Beşikli Mağara Dor
Mabedi (Zeus Tapınağı) Hıdırbey’de çınar ağacı (Musa Ağacı)
Reyhanlı Atçana (Alalah) Hitit Saray Harabeleri, Yeni şehir Gölü
ve İmma Antik Kenti, Tell Tainat, Kızlar Sarayı (Kasr-el benet)
Belen Bakras Kalesi, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı Payas
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Payas Kalesi, Cin Kulesi ve Erzin
İssos Harabeleri

Hatay ilinin tarihi- kültürel dokusunun ve tabiat
varlıklarının korunmasına yönelik yapılan Kültür
ve Turizm Bakanlığı çalışmalarınız hakkında neler
söylemek istersiniz?
İlimizde zengin tarihi ve kültürel varlıklarının korunmasına ve
tanıtılmasına yönelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
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Öncelikli çalışmalarımız arasında kültür varlıklarının tespiti yer
almakta olup, Müdürlüğümüzce ilimizdeki tüm kültür varlıkları
tespit edilmiş ve kültür envanteri oluşturulmuştur. Tespit
çalışmalarından sonra kültürel varlıklar Müze Müdürlüğümüzce
değerlendirilmiş ve tescile uygun görülenler tescil edilmiştir. Başta
Antakya ilçesi olmak üzere kültürel doku korunarak birçok tescilli
yapı restore edilmiş ve kültürel hayata kazandırılmıştır. Eski Antakya
Evleri Restorasyonu, Kurşunlu Han, St.Simeon Manastırı, Titus
Tüneli restorasyonları örnek verilebilir. Bakanlığımızın desteği ile
ilimizde birçok kazı ve yüzey araştırması ile müze başkanlığında
kurtarma kazısı yapılmaktadır.

üçünün izlerini bu bölgede görmek mümkündür. Bu da Hatay’ın
medeniyetler yönünden çok köklü, çok zengin bir potansiyele
sahip olduğunu göstermektedir.

Bakanlar Kurulu Kazıları:
1- Reyhanlı Aççana Höyük Kazısı 					
(Prof.Dr. Aslıhan YENER başkanlığında)
2- Antakya Tell Tainat Höyük Kazısı 				
(Prof.Dr. Timothy P.HARRISON başkanlığında)
3- Antakya Küçükdalyan Hipodrom Kazısı 				
(Doç.Dr. Hatice PAMİR başkanlığında)
4- Samandağ Üçağızlı Mağarası 					
Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ başkanlığında)

Türk Mutfağı içinde, son derece zengin yapısıyla Hatay Mutfağı’nın
önemli bir yeri vardır. Yörenin güzellikleri, renkleri ve tatları
mutfağa yansımıştır. Hatay Mutfağı’nın temel öğeleri arasında
bulgur, et, baharat, nar ekşisi, turşu, domates ve biber salçası ile
tuzlu yoğurt yer almaktadır. Hatay’da her mevsim bol sebze ve
meyve bulunmaktadır. Genellikle yaz aylarında domates, patlıcan,
biber vb. sebzeler kurutulur; bulgur, çökelek, peynir çeşitleri,
tuzlu yoğurt hazırlanıp kış için saklanır. Özellikle çökeleğin
katıklı ekmeği, börekleri ve salatası yapılır. Künefe peyniri ise,
Hatay Mutfağı’na has künefe yapımında kullanılan özel bir
peynirdir. Yapılan kebapların ve sulu yemeklerin önemli bir yer
tuttuğu Hatay Mutfağı’nda yemeklerin lezzetini baharat, acı ve
ekşi belirler. Ayrıca sebze yemeklerinin etle birlikte hazırlanıp
bol salçalı ve biberli pişirilmesi oldukça yaygındır. Bağlarda,
kırlarda kendi kendine yetişen kömeç, nane, maydanoz, kekik
gibi şifalı bitkiler sürekli kullanılır. Hatay’da bulgurla yapılan
yemekler oldukça fazla ve çeşitlidir. Oruk ve ekşi aşı (yoğurtaşı)
Hatay Mutfağı’nın ünlü ve emek isteyen özel yemekleridir. Çiğ
köfte ise bu yörede kavrulmuş kıyma ile birlikte yenir. Yöredeki
soğuk mezelerin de lezzet yönünden zenginliği dillere destandır.
Hatay Mutfağı’nın en önemli tatlılarının başında künefe gelir.
Bayramlarda ve özel günlerde ise pasta ve kurabiye çeşitleri yapılır.

Yüzey Araştırmaları:
5- Hatay ili, Amik Ovası Yüzey Araştırması			
(Prof.Dr. Aslıhan YENER başkanlığında)
6- Hatay ili, Antakya, Yayladağı, Altınözü ve Samandağ ilçeleri
(Doç.Dr. Hatice PAMİR başkanlığında)
7- Hatay ili, Antakya, Altınözü, Yayladağı, Samandağ ve
İskenderun Körfezi Yüzey Araştırması 				
(Yrd.Doç.Dr. Mine TEMİZ başkanlığında)
8- Hatay ili, Kırıkhan ve Kumlu İlçeleri Yüzey Araştırması
(Prof.Dr. Aynur ÖZFIRAT)
Müdürlüğümüz folklor araştırmacılarının Hatay Halk Kültürü’nün
korunması, yaşatılması ve yaygınlaştırılması kapsamında
araştırmaları mevcut olup, yapılan araştırmalar ışığında başta Hatay
Mutfağı, geleneksel el sanatları ve sanatçıları olmak üzere korunma,
yaşatılma ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Bölgesel kalkınmada yöresel ürünlerin turizm
sektörü açısından çok önemli olduğunu biliyoruz.
Sizce, Hatay ilini yerli ve yabancı turistlere daha
etkin tanıtabilmek amacıyla Hatay ilindeki
gastronomi turizminden bahsedebilir misiniz?
Hatay’ın turizm potansiyeli son derece zengindir. Çünkü yörenin
turizm potansiyelini besleyen kültürü ve kültürel değerleri
alabildiğine yoğun ve geniştir. Hatay’da tarihin ilk izleri Samandağ
ilçesinde görülür. Tarihte sözü edilen yirmi üç medeniyetin on

Hatay, tarihi dokusu, zengin kültürü ve doğal güzellikleri ile
olduğu kadar mutfağı ile de son derece önemli bir ildir. Köklü
geçmişi ve bu geçmiş içinde yer alan kültürlerin kaynaşmasından
doğan lezzet şöleni, Hatay’ın mutfak zenginliğini oluşturmaktadır.
Kendine has özellikleri ile hiçbir mutfakta bulunmayan birçok
lezzeti üretmiş olan Hatay Mutfağı’nda yaklaşık 600 çeşit yemek
bulunmaktadır.

Hatay şehrinin UNESCO tarafından “Barış Kenti”
olarak ilan edilmesindeki etkenler nelerdir?
Tarih boyunca çeşitli inançlara sahip pek çok millete ev sahipliği
yapmış olan Hatay bölgesinde, bir kültür birikimi meydana
gelmiştir. Günümüzde, geçmişte olduğumuz gibi birçok dinden
ve inançtan insanların bir arada yaşadığı Hatay, bu özelliğini
bugün de korumaktadır. İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik inançları
iç içe yaşamakta; cami, kilise ve havra yan yana varlıklarını ve
fonksiyonlarını sürdürmektedir. Her dinden ve mezhepten insanın
bir arada yaşadığı bir kent olmasıyla, toplum ortak bir kültüre
sahip olmuş ve inanç farklılıkları Hatay’da hiçbir zaman sorun
olmamıştır. Bu nedenlerle Hatay şehrinin UNESCO tarafından
“Barış Kenti” olarak ilan edilmesi yerinde bir karar olmuştur.
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Tarihi boyunca çeşitli inançlara sahip pek çok
millete ev sahipliği yapan Hatay’daki zengin kültür
mirasının izlerini gözlemlemek için bölgemize
yerli yabancı pek çok turist gelmektedir. İlimizdeki
seyahat acenteleri kurumunuz işbirliğinde bu
konuda ili daha etkin tanıtmak amacıyla ne tür
çalışmalarda bulunmaktadır?
Hatay ili; Türkiye’nin Orta Doğu’ya, Ortadoğu’nun da Akdeniz’den
dünyaya açılan kapısı durumundadır. Binlerce yıllık tarihiyle
medeniyetlere beşiklik yapmış, kurulan medeniyetlerin
bıraktığı kültürel mirasıyla ve daha birçok turizm değerleriyle
turizmin Akdeniz’deki yükselen yıldızıdır. Barışın, sevginin,
hoşgörünün merkezi, başkentidir. Medeniyetlerin buluştuğu,
milli mücadelenin ilk kurşununun atıldığı yer olmak ile birlikte,
Anadolu’da yapılan ilk caminin ve Dünyadaki ilk mağara kilisenin
de ev sahibidir. M.Ö. 11 bin yıllarına kadar dayanan binlerce yıllık
geçmişe ve onlarca uygarlığa ev sahipliği sonucunda ortaya
çıkan muhteşem zengin kültürel miras, termal kaynaklarının
bolluğu, doğa sporları imkânı, kongre ve eko-turizmine uygun
coğrafyası ile ülkemizin gerçekten önemli turizm noktasıdır. Nesli
koruma altında olan Caretta Caretta‘ların ve Yeşil Kaplumbağa
türü deniz kaplumbağaların üreme alanıdır. 1500-2000 yıllık
yemeklerin tariflerini değiştirmeden günümüze intikal ettirdiği
zengin mutfağı; barış, huzur ve sevginin bir arada olduğu,
medeniyetlerin buluştuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da
“Marka Kent” ilan ettiği 15 kentten bir tanesidir.
Yukarıda kısaca özetlenen değerlerin turizm faaliyetleri ile
değerlendirilerek bölgenin turizmden aldığı payın arttırılması
için tanıtım faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle
2015 yılında Valiliğimiz koordinasyonunda, DOĞAKA ve ilin
turizm örgütleri ve sektör temsilcilerinin işbirliği ile ülkemizin
önde gelen tur operatörleri, seyahat acentalarının sahip ve üst
düzey yöneticileri ilimize davet edilmiş ve ilimizin tüm turistik
değerleri iki gün boyunca yerinde tanıtılarak ilimize turist
gruplarının getirilmesi için zemin hazırlanmıştır.



04 Mart 2016 tarihinde Prof. Dr. Fahri IŞIK tarafından
“Uygarlık Anadolu’da Doğdu” başlıklı konferans akademisyenlerin
ve halkın katılımı ile Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilmiştir.



18 Mart 2016 tarihinde ilimizde bulunan mozaiklerin doğru
anlatılması için İl Müdürlüğümüz MKÜ’den Doç.Dr.Hatice PAMİR
ve Gaziantep Rehberler Odası işbirliği ile 52 rehbere mozaik
tanıtımı yapıldı.



26 Mart 2016 tarihinde Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL tarafından
“Orta Asya’da eski Türk İzleri” adlı konferans akademisyenlerin
ve halkın katılımı ile Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilmiştir.



25 Nisan 2016 tarihinde Valiliğimiz himayesinde İl
Müdürlüğümüz ve DOĞAKA organizasyonuyla “Hatay Turizm
Çalıştayı” Bakanlığımız temsilcileri, Hatay Büyükşehir Başkanlığı,
Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi,
ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediye başkanlıkları ve kurum/
kuruluşların STK’lar turizmcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Valiliğimiz, himayesinde
Mustafa Kemal Üniversitesi. Büyükşehir Belediyesi ve TASAM
ile birlikte, 4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi “Türk-Arap
İlişkileri Çok Boyutlu Güvenlik İnşası Kongresi”ne yurt dışından
gelen konuklar ve akademisyenler, Mustafa Kemal Üniversitesi
akademisyenleri, kurum kuruluşları, STK.lar ve halkın katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.



Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği ve
Türk Sanat Müziği Korosu’nun vermiş oldukları konserlere halkın
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP
Uluslararası Fuar Alanı’nda düzenlenen EMİTT Uluslararası
Turizm Fuarı’nda yeme-içme tesisleri ve el sanatçılarının katılımı
ile ilimizin tanıtımı yapılmıştır.

2016 yılında da ilin turizm örgütleri ve sektör temsilcileri ile bu
tür tanıtıcı faaliyetlere devam edilerek yurt içi ve yurt dışı turizm
fuarlarına katılım sağlanması planlanmaktadır.



2016 yılında Hatay’da ne gibi kültürel etkinliklere ev
sahipliği yapmayı düşünüyorsunuz?







11 Mart 2016 tarihinde Bakanlığımız projesi doğrultusunda;
“Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişiler Konferans ve Sergisi”
müdürlüğümüzce organize edilerek Mustafa Kemal Üniversitesi
akademisyenlerin katkılarıyla, öğrencilerin ve halkın katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.

06-09 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde
gerçekleştirilen ITB (International Tourism Bourse) Uluslararası
Turizm Borsası Fuarı’na katılım sağlanarak tanıtım yapılmıştır.
21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Bakanlığımız
himayelerinde gerçekleştirilen Travel Expo Ankara Turizm
Fuarı’nda, ilimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası alanda İlimizin tanıtımı yapılması için özellikle
Ortadoğu ülkelerindeki seyahat acentelerinin ilimize davet
edilmesi için DOĞAKA ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz
çalışma yapmaktadır.
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2016 -2020 Turizm Mastır Plan çalışması DOĞAKA ve İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü çalışmaları devam etmektedir.



İlimizde yapılacak Gastronomi Festivali’nin adını belirlemek
için DOĞAKA tarafından anket çalışması yapılırken gerekli
katkılara sağlanmaktadır.

Hatay denildiğinde akla gelen en önemli unsur inanç
turizmidir. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
İnsanoğlunun var olduğu andan bugüne inanç, onun kimliği ve
yaşamına yön vermeye devam etmektedir. İnsanlık tarihinde dinin
önemi ve toplum yaşamındaki rolü bugün de sürmektedir. Hatay
ili, dinlerin uğrak yeri, farklı inançlara sahip insanların birlikte yan
yana yaşadıkları topraklar olarak dünyanın en ilginç yöresidir.
Gerek ilk çağ medeniyetlerinin Hatay’da gelişmesi, gerekse
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde havariler, ortaçağda ise Museviler
bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme
politikaları sonucu bu topraklara sığınmışlardır. Bu nedenle,
Hatay’da İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra çok sayıda kilise, sinagog
ve diğer mabetlerle dini eğitim veren okul ve vakıf bugüne kadar
varlıklarını sürdürmüştür. Tarihin canlı tanıkları durumundaki
farklı uygarlık ve inançlara ait bu eserlerin en güzel örnekleri Hatay
ilimizde görülebilir.
Hatay’ın, inanç turizmi profilini yükselten en önemli merkezlerden
birisi Antakya’da bulunan St. Pierre Kilisesidir. Hristiyanlar
açısından önemli bir yere sahip olan Aziz Petrus’un Hz. İsa’ya
inananları buraya toplaması ve Hıristiyan (Hıristos) adının ilk
kez bu kilise cemaatine verilmesi sebebiyle St. Pierre Kilisesi dini,
tarihi ve kültürel anlamda büyük önem taşımaktadır. Hıristiyanlar
için önemli hac bölgelerinden birisi olması sebebiyle inanç
turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan bu turizm
mekânına devlet eliyle gerekli yatırımlar yapılarak restore edilmiş,
çevre düzenlemesi yapılmış ve tanıtım çalışmalarına devam
edilmektedir. Antakya şehrini inanç turizmi bakımından çekici
kılan diğer önemli inanç merkezleri ise Anadolu’da yapılan ilk
camii olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii ile Şeyh Ahmet
Kuseyri Türbesi’dir.
St.Simon Manastırı, Yayladağı Barleam Manastırı İlin dünyaca
ünlü manastırlarıdır. Samandağ’da Hz. Hıdır Türbesi, Kırıkhan’da
Beyazit-i Bistami Türbesi, Yayladağ’da Şeyh Ahmet Kuseyri Türbesi
yer almaktadır.
Hataylılar din, ırk, cinsiyet, mezhep ayrılığı gözetmeksizin herkesi
Allah’ın yarattığına inanırlar. Farklılıklar tabii ki vardır ama herkesi
Allah yaratmıştır. Bu gerçekle Hataylılar sevginin gücüne inanırlar.
Cami ile kilisenin, havranın yan yana, sırt sırta olduğu çok keyifli

bir ortam vardır Hatay’da. Bu; tasada, kederde, kıvançta bir olma
hali insanların çehrelerine yansıyor. Pek çok başka ulusun temenni
ettiği bu ortam, Hatay’da günlük doğal hayatın bir parçası olarak
yaşam buluyor. Bu bağlamda Hatay’da analiz edilebilecek çok
önemli veriler vardır. Hataylılar bu zengin mirasın farkındadırlar
ve bu barış, hoşgörü ortamını korumak için üzerlerine düşen
sorumluluğun bilincindedirler. Bu nedenle İnanç turizmi açısından
Hatay ili çok önemli bir destinasyon konumundadır.

2017 yılında, DOĞAKA koordinasyonunda Hatay
iline yönelik kültür ve turizm temalı ne gibi
çalışmaların planlanmasının, bölgemiz turizm
sektörü kalkınmasına katma değer sağlayacağını
düşünmektesiniz?
Turizm sektörünün daha da gelişmesini sağlayacak öncelikli
konulardan birisi DOĞAKA koordinasyonunda Hatay iline yakın
komşu illerin turizm alanında eşgüdümlü çalışma yapılarak
birlikteliğin ve güç birliğinin sağlanmasıdır. Diğer komşu illerin
Hatay turizmini desteklemesi Hatay ilinin tanınırlığını arttıracağı
gibi diğer komşu illerinde turizminin gelişmesini sağlayacaktır.
Aslında bu konunun iki farklı açıdan ele alınması gerekmektedir.
Bunlardan ilki Hatay ili ve yakın çevresindeki illerin (Mersin,
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa,
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman gibi) turistik kaynakların
ziyaretine yönelik planlanacak bir turizm güzergâhı oluşturulması
çalışması yapılmasıdır. İlgili çalışmaların hayata geçirilmesi,
turistlerin bu sahaya çekilmesine ve turizmin gelişmesine katkı
sağlayacaktır. Böylece Hatay ili sadece kendi içinde değil, aynı
zamanda çevresindeki illerle de turizm açısından bir bütünlük
gösterecektir.

Ortadoğu’da yaşanılan elim kriz ve göç hadisesi Hatay
ilimiz turizm sektörünün gelişimini nasıl etkilediğini
düşünüyorsunuz?
2010 yılı öncesinde özellikle yöreye Suriye, Lübnan, Ürdün,
Arabistan vb. gibi Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa (Almanya, İtalya ve
Fransa başta olmak üzere) ve az da olsa Uzakdoğu ülkelerinden
ziyaretçi akını yaşanmıştır. Ancak ilgili turizm talebi 2010 yılından
itibaren Suriye iç savaşı gibi karışıklıkların bölgede yarattığı
gergin atmosfer nedeniyle ciddi anlamda azalmıştır. Konaklama
işletmeleri 2010 yılı öncesinde doluluk oranını, günümüzde
yakalayamadıkları da tespit edilmiştir.
Komşu ülkelerdeki olumsuz durumların düzelmesiyle bölgeye
olan ilginin tekrar artarak eski günlere tekrar dönüleceğine olan
inanç yöre halkında oldukça yüksektir.
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Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü

Medeniyetlerin Beşiğindeki Mozaik Şehir: “Hatay”

RÖPORTAJ
Hatay şehrinin UNESCO tarafından “Barış Kenti”
olarak ilan edilmesindeki temel etkenler nelerdir?
Hatay coğrafi konumu sebebiyle binlerce yıl öncesinden beri
tercih edilen gözde bir kent konumundadır. Elbette bu kenti ele
geçirmek isteyen medeniyetler arasındaki mücadeleye de sahne
olmuştur. Ancak zaman içinde etnik kökenleri, dinleri farklı
kozmopolit bir yaşam alanına dönüşmüştür. Kent bu yapısını
yüzyıllardır korumaktadır. Hatay’ı farklı kılan, bu kültürlerin aynı
potada eriyip kaynaşmasıdır. Halk tıpkı mozaik taşları gibi tüm
renkleriyle bir arada uyum içinde yaşamaktadır. Bu nedenle
tüm dünyaya örnek olabilecek bu yaşam şekilleri ile “Barış Kenti”
unvanını hak etmektedir.

Hatay şehrini medeniyetler beşiği haline getiren
etkenler nelerdir?, Hatay ilinde uzun dönemler
farklı kültürlerin bir arada uyum içerinde
yaşayabilmesini neye bağlıyorsunuz?
İnsanlar yaşayacakları kentlerde öncelikle huzurlu bir ortam

aramaktadır. Huzur nasıl sağlanır? Huzur; sağlıklı yaşam
şartları, ekonomik elverişlilik ve güvenli bir ortamdır. Hatay’ın
verimli toprakları, ılıman iklimi, denizi, bu şartları tam olarak
sağlamaktadır. Birçok medeniyet ovaların verimliliğinden
faydalanırken, sırtını yaslayabileceği dağlar binlerce yıl
öncesinden beri burada yaşayan insanlara birbirlerinin
kimliklerini, ırklarını, dinlerini sorgulamadan sadece insani
duygularla dostça yaşamaktadır.

Arkeoloji Müzesi’nin, ilin tanıtımı ve tarihi
açısından ne gibi önemi vardır, bunlardan bahseder
misiniz?
Hatay Arkeoloji Müzesi özellikle sikke ve mozaik koleksiyonun
büyüklüğü açısından dünyada önemli bir değere sahiptir.
Bu değer özellikle konuyla ilgili araştırmacıların ilgisini
çekmektedir. Son yıllardaki kazı çalışmalarının artmasıyla
mozaik eserlerin yanında höyük kazılarından çıkan nadir eserler,
ayrıca Anadolu’da yapılan birkaç mağara kazısından biri olan
Üçağızlı Mağarası buluntuları tüm dünya tarafından yakından
takip edilmektedir.

26

Hatay Arkeoloji Müzesi’nin kuruluşundan bugüne
kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Hatay’da ilk bilimsel kazı çalışmaları 1932 yılında başlamıştır.
Çalışmaların ilk yıllarında çeşitli ve kıymetli büyük olan tarihi
eserlere rastlanması, bir müze kurulması fikrini doğurmuştur.
O yıllarda Fransız idaresinde bulunan Hatay’ da M.Mişel Boşer
tarafından hazırlanan bir proje ile çıkan eserlere göre bir müze
hazırlanmıştır. 1939 yılında tamamlanan müzede, üç ayrı
bilim heyetinin yaptığı hafriyatlar sonucunda çıkan eserler
toplanmıştır. Chicago Oriental Institute 1933-1938 yılları arasında
Amik Ovası’nda, Dahep, Çatalhöyük ve Tainat Höyükleri’nde
çalışmıştır. British Museum adına Sir Leonard Wolley 1936’da
Samandağ Al Mina mevkiinde 1937’den 1948 senesine kadar
da aralıklarla Aççana Höyüğü’nde hafriyatlar yapmışlardır.
Princeton Üniversitesi ise, Antakya civarında araştırma kazıları
yapmışlardır. Müzenin tanınırlığını sağlayan mozaikleri çıkaran
bir heyettir. Müze 23 Temmuz 1948’de Hatay’ın Kurtuluş
Bayramı’nda ziyarete açılmıştır. 1969 yılında müzeye yeni
salonlar ve idari kısım ilave edilmiştir. 2000 yılında ise Antakya
merkezde bulunan lahdin sergilenmesi için yeni bir salon
oluşturulmuştur.
Yeni müze binası 2014 yılının Aralık ayında ilk etabı
tamamlanarak ziyarete açılmıştır. 53.500 metrekare arazi
içerisindeki binamız 32.500 metrekare kapalı kullanım alanına
sahiptir. Bunun da 10.700 metrekarelik alanı,sergi salonları
olarak kullanılmaktadır.

Arkeoloji Müzesi’nin Hatay’ın tanıtımı ve tarihi
açıdan öneminden bahseder misiniz? Müze
içerisinde hangi dönemlere ait ne tür eserler yer
almaktadır?
Hatay Müzesi projesi çok kapsamlı ve büyük proje olması
nedeniyle bugüne kadar yapılan çalışmalarda müzenin
%40’lık bölümünde sergileme çalışmaları tamamlanarak
ziyaretçiye sunulmuştur. Kronolojik ve yer tematik bir teşhir ile
günümüzden 43.000 yıl öncesinden başlayarak 19.yy’a kadar

eserlerimizi sergilemeye çalıştık. Açılan bölümlerde, alan
canlandırmaları, heykeller, toplamda 1340 metrekare mozaikli
alan, yazıtlar, steller, mil taşları, 6 adet maket ve vitrinler içerinde
eserlerimiz sergilenmektedir. Proje tamamlandığında 2.500
metrekare mozaikli alan, 942 adet sikke ve vitrinler içerinde
metal, seramik, cam eserlerimiz ile dünyanın en büyük mozaik
koleksiyonun sergilendiği müze haline gelecektir. Ayrıca
müzemizde ileride bulunması muhtemel mozaiklerimizin
sergilenebilmesi için toplamda 5.000 metrekare rezerv alanımız
mevcuttur.

Arkeoloji Müzesi’ni, açılışından bu güne kadar
hangi ülke ziyaretçileri tarafından gezilmiştir?
Ağırlıklı olarak ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa,
Şili ve Kore vatandaşları müzemiz tarafından ağırlanmıştır.

Ortadoğu’da yaşanılan iç savaşın, Hatay Arkeoloji
Müzesi ziyaretlerinde negatif yansıması oldu mu?
Bu durumu olumlandırmak adına ilerleyen süreçte
ne gibi etkinliklerinin planlanmasının uygun
olacağını değerlendirmektesiniz?
Ortadoğu’da yaşanılan iç savaşın negatif yansıması mutlaka
ziyaretçi sayımıza da yansıdı. Zaman zaman aldığımız
telefonlarda müzemizi ziyaret etmek isteyip de tereddüt
yaşayanların endişelerini gidermeye çalıştık. Bu durumu
olumluya çevirmenin en etkili yolunun yazılı ve görsel medya
olduğunu düşünüyoruz. Biz kendimizi daha iyi tanıtmak
ve sesimizi duyurmak zorundayız. Bu nedenle öncelikle
web sitemizi yenilemek üzere çalışmalara başladık. Çeşitli
üniversitelerden değerli akademisyenlerimizi müzemize davet
ederek konferans ve paneller düzenliyoruz. Müzemizi tanıtmak
amacıyla davet edildiğimiz çeşitli etkinliklerde müzemizin
sunumlarını gerçekleştirmekteyiz. Müzemizde, yaşayan
müzeciliği hayata geçirmek için ilköğretim ve lise öğrencilerine
tarih bilincini ve müze sevgisini aşılamak amacıyla müze
eğitimleri yapılmaktadır.
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Bölgemizde Gastronomi Turizmi

Seyahatin ve Tadın Ortaklığı: Gastronomi Turizmi
Romalı devlet adamı ve felsefeci Marcus Tullius Cicero “yaşamak
için yemelisin, yemek için yaşamalısın” sözü insanlık tarihinin
yiyecek ve içecekle olan serüvenini bir cümlede özetlemiştir.
Yemek kültürü interdisipliner bir araştırma alanı olup,
antropoloji, halkbilim, sosyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, kimya,
biyoloji, iktisat, turizm ve diğer alanlar ile doğrudan ilişkilidir.
Diğer sektörlere göre turizm daha kısa bir zaman diliminde
dünyanın büyük endüstrisi olarak gelişmiştir. 1
Küresel ölçekte ve son yıllarda Türkiye’de öne çıkan
destinasyonlar arasında gastronomi turizmine olan
ilgili artmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Seyahat
Örgütü’ne göre, “dünya turizm gelirleri içerisinde yeme-içme
harcamalarının payı %30 seviyelerindedir ve turistlerin %88.2’si,
seyahat için destinasyon seçme kararında yemeğin önemine
vurgu yapmaktadır.2 Bu bağlamda bu yazıda, yemek kültürü
ekseninde gelişen gastronomi turizmi konusu ele alınmış olup,
TR63 bölgesinde yer alan Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay
mutfağı ilişkin bilgiler kısaca ortaya koyulmuştur. Gastronomini



ANALİZ

konusunda özellikle yüksek mutfak olarak sınıflandırılan
Fransa’dan bahsetmemek büyük eksikliktir. Günümüzde bazı
araştırmacılar ilk gastronomi sözcüğünün Fransız Hukukçu ve
şair Joseph Berchoux’un (1762-1838) 1801 yılında yayınlanan
Gastronomie ou I’Homme des Champs a Table (Gastronomi,
ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı eserine dayandırmaktadır.3
Fransız Jean Anthelme Brillat- Savarin’e (1755-1826) göre
gastronomi, insanın yemek yemesiyle ilgili her şeye dönük
analitik bilgilerdir ve amacı mümkün olduğu kadarıyla en
iyi beslenmeyle insan soyunun sürmesini sağlamaktır.4
“Gastronomi ile ilgili tanımlamaların ortak dili otantik mutfak
geleneğinin sunumudur. Özellikle II. Dünya Savaşının ardından
turizmle ilgili faaliyetlerde bir artış söz konusudur. Bu durumu
özetlemek gerekirse; dünya genelinde “etnik’’ yemeklerin ve
restoranların çekiciliği uluslararası turizmde 1950’lerde başlayan
büyümeyle ve 1970 dolaylarındaki kitlesel turizm atılımıyla
bağlantılıdır.
Amerikalılar Fransız Mutfağı’nı 1950’lerde Avrupa turlarıyla
tanıdı. Batı Avrupalı turistler 1960’larda egzotik çeşni taşıyan
bildik bir mutfak bulma umuduyla Fransa, İtalya,
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Yunanistan ya da İspanya’ya gitti. “Sahici etnik mutfak ancak
1970’lerde daha fazla beğeni kazanarak, gezi rehberlerinde,
dergilerde ve yemek tarifi kitaplarında yer buldu.”5 Sally Everent
gastronomi turizmini yiyecek ve içecek turizminin bir bileşeni
olarak ortaya koyar ve gastronomi turizminin festivaller, rotalar,
aşçılık, dükkanlar, müzeler, üzüm bağları, restoranlar gibi
farklı yapılar ile birbirine bağlandığını ifade eder.6 Gastronomi
turizmi konusunda özellikle otantik yiyecek deneyimleri, otantik
yerel kültürün bir göstergesidir ve kendi sıradan dünyaları
dışını keşfetmesi umuduyla çıkan seyyahlar tarafından bilinir.7
Turistlerde bazen bir seyahatin ana faktörünü gastronomiye dair
gelenekler oluşabilmektedir; bu yüzden gastronomi turizmine
önem vererek mevcut kültürü tanıtmak destinasyonların
rakiplerine göre avantajlı olmasında etkin olacaktır.8 Dünyada
hızla artan bir kitlenin tatma/yeme odaklı seyahatleri tercih
etmesi sonucunda gastronomi turizmi ile turistik destinasyonlar
etki alanlarını genişletmeye çalışmakta ve destinasyon
pazarlamasında çekicilik faktörlerini artırmaktadırlar. Gastro
turist,“…geziye çıkan turistlerin, gezi amacı olarak farklı kültürlerin
yiyecek ve içeceklerini tadarak, bu yiyecek ve içeceklerin sunumu
ve servisi ile ilgili bilgi sahibi olan ve deneyimleme imkânı bulan
kişilere”9 olarak tanımlanmaktadır. Özellikle gastronomi turizmi
odaklı destinasyonların arttırılması için sektördeki girişimler
oldukça başarılı sonuçlara ulaşmaya başlamıştır.
Bugün dünyada yalnızca mutfağı veya mutfak içinde yer
alan bir tek ürünü ile gastronomi alanında marka olmuş
kentler ve mutfaklar bulunmaktadır. Asya, İtalya (Toscana)
İspanya, Avustralya, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Fransa
(Champagne ve Burgundy), bunlardan bir kaçıdır. Anadolu
mutfağı ise son yıllarda atak yapan ve gastronomi merkezi olma
yolunda hızla yol olan destinasyonlardan birisidir. Çünkü yemek
yeme temel ihtiyaçtan çıkıp ötekinin, bilinmeyenin tadının ve
renginin ve kokusunun keşfine turizm ile dönüşmektedir.

Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaretler ve UNESCO
Gastronomi turizminde son derece önemli olan noktalardan
birisi ‘Coğrafi İşaretler’dir, diğeri ise UNESCO’dur. TPE nezdinde
Antakya Künefesi, Maraş Biberi, Maraş Tarhanası, Andırın
Tirşiği, Çağlayancerit Cevizi, Osmaniye Yer fıstığı Cİ’li ürünlerdir.
Özellikle otantikliği, doğallığı, sağlığı bir arada bulunduran Cİ’li
yiyeceklerin sunumları gastronomi turizmi açısından önemlidir.
UNESCO’nun gastronomi temasına göre Yaratıcı Şehirler Ağına
ülkemizden Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep mutfağı ile başvuruda
bulunmuş olup, Gaziantep dünyada gastronomi kentleri arasında
yerini almayı başarmıştır. Gaziantep dışında diğer şehirler bazıları
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Popayán(Kolombiya), Chengdu/Çin, Östersund/İsveç, Jeonju/
Güney Kore, Zahle/Lübnan’dır.

Yer fıstığı, Dondurma ve Künefe:
OSMANİYE, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY
Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri ile sınırı
olan Osmaniye tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir
yere sahiptir. İlde yapılan özellikle yer fıstığı tarımı ön plana
çıkmaktadır.
Kültürel çeşitliliğin mesken olduğu Osmaniye’nin hem çevre
iller ile ortak hem de kendine özgü bir mutfağı vardır. Özellikle
geleneksel yemekler arasında bulgurlu yiyeceklerin yanı sıra
sebzelerde önemli bir yere sahiptir. Hamur işleri, etli yemekler,
tatlılar, çorbalar, zeytinyağlılar olarak sınıflayabileceğimiz
Osmaniye Mutfağı’nın daha birçok geleneksel yemeği
mevcuttur.10 Maraş denildiği zaman akla ilk gelenlerden birisi
dondurmadır. Özellikle 1980 yılından sonra, Kahramanmaraş’ta
üretilen dondurmalar, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak
üzere ülkemizin birçok yerinde yüzlerce ailenin mutfağına
girmiştir.”11 Ancak Kahramanmaraş’ın insanın içini serinleten
dondurması dışında diğer illerimizde olduğu gibi göze
ve damağa hitap eden kendine özgü mutfak geleneği de
bulunmaktadır. Her ne kadar dondurma tadında desek de
bu mutfağın bol ekşili bir mutfak olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Kahramanmaraş çorbalarıyla, sebze yemekleriyle,
et yemekleriyle, dolmalarıyla, sarmalarıyla, kavurmalarıyla,
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pilavlarıyla, lepeleriyle, bulgurlu köfteleriyle, çerezleriyle,
çörekleriyle, börekleriyle, tatlılarıyla, hoşaflarıyla, şerbetleriyle ve
dünya markası dondurmasıyla, beslenme kültürünü ayrıntılarda
gizleyen çok farklı bir beslenme kültürünün birikimidir.12 Hatay
Mutfağı’nın zenginliği her şeyden önce içinde bulunduğu çevresel
koşulların uygunluğundan kaynaklanmaktadır.
İklim, su, tarımsal arazi, büyük ve küçük hayvan besiciliği
açısından her türlü gıda maddesinin üretilmesine uygun bir
alanda yer alması, mutfağın direk olarak şekillenmesinde
tartışılmaz bir öneme sahiptir. Çünkü mutfağın bir bileşeni olan
yemeklerin temel hammaddesi, yine kentin kendi üretimiyle
karşılanmaktadır. Hatay Mutfağı et yemekleri, dolmalar,
sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları, mezeleri
ve salataları, doğadan toplanan ot yemekleri, tatlıları, pasta
ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri ile gerçekten de
Anadolu’nun en zengin mutfakları arasına girmektedir.13

Sonsöz Yerine
Turizm sektöründe son derece önemli bir yere sahip olan
Türkiye’nin gastronomi turizmi konusunda da ilerleyen yıllarda
önemi daha da ön plana çıkacaktır.
Yiyecek ve içecekler üzerinde egzotikliğin keşfi, turistlerin merakı,
farklı deneyim arayışları ve buna cevap verecek konaklama,
ulaşılabilirlik, hijyen, bilinirlik ve doğallık bir araya geldiğinde
gastronomi turizmi için kalıcı destinasyonlara dönüşmemek
olası değildir. Ancak yapılması gerekenlerin en başında gelen

kamuoyu farkındalığının ve bilincinin hep birlikte oluşturulması,
disiplinlerarası çalışma ağının oluşturulması gerekmektedir.
Mutfağın tanıtımı ne kadar önemli ise ondan daha önemli olan
gastronomi turizmin aktörleri olan turistlere yapılan sunumlardır.
Gastronomi turizminin yalnızca tabaktaki tatta değil topraktan
sofraya tüm süreçleri içine alan kapsamlı bir alandır.
Kaynaklar
1 Nash, D., (2007) The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings. The
Netherlands: Elsevier, p. 2.
2 http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf
Erişim Tarihi 12.05.2016.
3 Tez, Z., (2012) Lezzetin Tarihi. İstanbul:Özkaracan Matbaacılık, s.101.
4 Drouard, A., (2008) “Aşçılar, Gurmeler ve Boğazına Düşkünler 19. Ve 20. Yüzyıllarda Fransız
Mutfağı.” yemek damak tadının tarihi. (haz. P. Freedman) Oğlak Yay. ve Rek. Ltd. Şti., İtanbul 2008,
s.266
5 Scholliers, P., (2008) “Gastronominin Önündeki Yeni Ufuk.”yemek damak tadının tarihi. (haz. P.
Freedman) İstanbul: Oğlak Yay. ve Rek. Ltd. Şti., s. 345.
6 Everent, S., (2016) Food and Drink Tourism: Principles and Practice. (ed. M. Maters) https://
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Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması.” Akademi. Sosyal
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11 Yıldız Tiryaki, G. ve Akbay, C., (2009) “Kahramanmaraş’ta Dondurma Tüketim Alışkanlığı.”
GIDA. 34 (3), s.145.
12 Yılmazoğlu, H. İ., (2014)“Kahramanmaraş’ın Mutfak ve Beslenme Kültürü.” “Akdeniz’in Altın
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Cenk ÖZBAYKAL

Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Turizm Projelerini Destekliyoruz

Tarihçesi, sınırlarını çoktan aşmış bir ulu çınar Antakya, Güzel
kızın gözyaşları Defne, Dünya’nın ilk kilisesi, Dünyanın ilk
ışıklandırılan caddesi, Dünyanın ürün çeşitliliği açısından en
önemli müzelerinden Hatay Arkeoloji Müzesi, Sadece Ermeni
vatandaşlarımızın yaşadığı Türkiye’nin benzersiz köyü Vakıflı,
farklı din ve mezhebe mensup insanların tarihten günümüze
dek bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı, tarihi cami,
kilise, havra ve farklı mezheplere ait türbelerin inci gibi dizildiği
bir cennet. Elbette doğanın ve tarihin cömert davrandığı bir
uygarlıklar şehri HATAY’dan bahsediyorum. Peki bizler bu
değere ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bahşedilmiş bu mirası
ortaya çıkarmak, korumak, tanıtmak, ekonomiye kazandırmak
açısından yeterince çaba sarf ediyor muyuz? Hatay’ın kalkınması
ve turizmine katkı sağlamak için çalışan tüm kurumlar,
sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı olarak konuyla ilgili
sorumluluklarımızın yeterince farkında mıyız? Valiliğimizin,
İl Kültür Müdürlüğü’müzün, ajansımızın, sivil toplum
kuruluşlarımızın ve turizme destek veren tüm kuruluşların
çabalarına rağmen sektörün, ilin kalkınmasına, halkın refahına
doğal ve kültürel olanakları nispetinde katkı sağlayabildiğini
söylemek biraz güç.



ANALİZ

Bunun için kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının
ve bölgede yaşayan vatandaşların öncelikle bu değerlerin
korunması ve yeni nesillere üzerine katarak aktarılması
hususlarındaki farkındalıklarının artırılması ve koordinasyon
içerisinde çalışma kültürünün oluşturulması gerekmektedir.
Ajansımız tarafından hazırlanan ve söz konusu farkındalık ve
birlikteliğin başlatılmasında bir adım olan 2012-2015 yıllarını
kapsayan Hatay ili Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’ndan sonra
2016-2019 yılları için hazırlatacağımız yeni planın bu anlamda
önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyim.
Bilindiği üzere savaş ve terör olaylarına ilişkin spekülasyonlar
maalesef turizme önemli darbeler vurmaktadır. 2011 yılından bu
yana yakınımızda devam eden savaşın barış ve huzur kenti olan
Hatay’da bir güvenlik sıkıntısı olduğuna dair önyargıları yıkmak,
asılsız düşünceleri değiştirebilmek için hepimizin, Hatay’ın hâlâ
güven, huzur ve barış kenti olduğunu haykıran birer turizm elçisi
olmamız gerekir.
Dünya’da ve Türkiye’deki gelişmiş turizm bölgeleri örnekleri,
bir bölgede gerçekleştirilen özel sektör yatırımlarının turizm
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sektörünün gelişimindeki en önemi etkenlerden biri olduğunu
göstermektedir. Sektörde özellikle yabancı otel ve restoran
zincirleri hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkılar
sağlamaktadır.
Suriye’deki savaş ortamının, ilerleyen dönemler için yerini
fırsat ortamına bırakacağını düşünen yatırımcılarımızı, bazıları
tamamlanan bazıları ise hala devam etmekte olan önemli
turizm yatırımları için ayakta alkışlamamız gerekir. Bu konudaki
girişimlerin artacağını ümit ediyorum.
Kanaat önderleri ve ilgili kurumlar nezdinde de turizminin
geliştirilmesine, gelecekle ilgili beklentileri artırılmasına yönelik
yatırımlara ve çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir.
Turizm sektörüne yönelik pek çok stratejinin yer aldığı DOĞAKA
2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde Ajansımız tarafından
yürütülen ve ilimizin turizm odaklı kalkınmasına önemli katkı
sağlayacağını düşündüğüm bazı çalışmalardan bahsetmek
istiyorum.

Turizm Projelerini Destekledik
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak faaliyete geçtiğimiz
2010 yılından beri Mali Destek Programlarımız kapsamında;
Hatay turizm sektöründe toplam bütçesi 15.451.663,57 TL
olan 30 projeye 9.899.467, 26 TL destek sağladık. Ajansımız
tarafından desteklenen projelerle 24 tarihi ve turistik yerin
alt yapısı ve restorasyonu gerçekleştirilirken 6 müze projesi
hayata geçirilmiştir. Ajansımızca verilen desteklerle; Hatay
Valiliği tarafından Hatay Devleti Müzesi, Dörtyol Orman
İşletme Müdürlüğü tarafından Ağaç Müzesi, Antakya Ticaret ve
Sanayi Odası Mutfak Müzesi, Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından Tarım Müzesi, Hatay İl Özel İdaresi
tarafından Tıbbi Aromatik-Endemik Bitkiler Müzesi ve Hatay İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antakya Kültür Evi, St. Pierre Anıt
Müzesi il turizmine kazandırılmıştır. Örnek olması açısından söz
konusu projelerden özellikle iki tanesinden bahsetmek isterim.
Hatay ilinin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki

çeşitliliğinin tanıtılması ve öneminin kamuoyuna anlatılması
gerekliliğinden yola çıkılarak, geçmişte eski bir Antakya evi olan
Kurtuluş Caddesinde Ayyıldız Sokak’ta bulunan iki katlı bina bu
zamana kadar çok farklı amaçlar için kullanılmış ve İl Özel İdaresi
tarafından kamulaştırılıp restore edilerek Tıbbı ve Aromatik Bitki
Müzesi olarak hizmete girmiştir. Burada ilimizde doğal olarak
yetişen 280 adet bitki sergilenmektedir.
DOĞAKA tarafından ilan edilen 2011 Yılı Turizm Altyapısının
Geliştirilmesi “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı
kapsamında Hatay İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “TıbbiAromatik-Endemik Bitkiler Müzesi Projesi’nin 416.320.00 TL
olan toplam proje bütçesine, DOĞAKA 354.990.00 TL hibe
sağladı. Proje, İl Özel İdaresi tarafından tamamlanıp Hatay Tarım
İl Müdürlüğü’ne devredildi.
Desteklenen bir diğer proje de ilimiz dünya çapında
değerlerinden olan Hatay Medeniyetler Korosu için yapılan
“Eski Antakya Evi Restorasyonu” projesidir. Medeniyetler Korosu
için yapılan Eski Antakya Evi Restorasyonu Projesi, Ajansımız
tarafından çıkılan 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
“Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında Hatay
İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam 544.555.00
TL olan proje bütçesinin 408.416.00 TL’si DOĞAKA tarafından
karşılanmıştır.
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, günümüzde de
farklı din ve kültürlerin mozaiği olan Hatay’da tüm bu kültürlerin
ortak yanlarını konu alarak, müziğin evrensel diliyle tüm dünyaya
barış ve kardeşlik mesajı vermek üzere farklı din, mezhep ve
etnik kökene sahip 120 amatörden oluşan Antakya Medeniyetler
Korosu 2007 yılında kurulmuştur. Kadrosunu daha da
genişleterek profesyonel bir aile haline getirmek ve tüm dünyaya
barış mesajlarını daha etkili bir şekilde vermeleri sağlamak üzere
ilimizin tescilli binaları arasında olan bina, bulunduğu bölgenin
tarihi dokusuna uygun olarak restore edildikten sonra Antakya
Medeniyetler Korosu’nun tanıtım faaliyetlerine ev sahipliği
yapması amacıyla tahsis edilmiştir.
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Eski Antakya Evi’nin restorasyonuyla kültür varlığı olan bir yapı
kullanılarak korunması ve turizme kazandırılması sağlanmış,
koro, çalışmalarını yürütebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği,
kendilerine ait rahat bir mekâna kavuşmuştur. Şu an uygun
mekanda çalışmalarını sürdüren koro, ilimizin ve ülkemizin ulusal
ve uluslar arası alanlarda tanınmasına katkı sağlamaktadır.
DOĞAKA olarak 2016 yılında turizm sektörümüze ilişkin aşağıdaki
faaliyetleri gerçekleştirdik.

EMİTT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldık
DOĞAKA olarak, bu yıl yirmincisi düzenlenen fuara Hatay,
Osmaniye ve Kahramanmaraş illerimizi temsilen katılım sağladık.
TC. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir ÜNAL tarafından
açılışı yapılan ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı
söz konusu fuarda, bölgemiz illeri büyük beğeni kazanmış ve
EMİTT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’nda Ajansımız standları
DESTİNASYONLAR dalında “En Etkin Tanıtım’ı Gerçekleştiren
Stand” ödülüne layık görülmüştür.

ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldık
DOĞAKA, 09-13 Mart tarihleri arasında Almanya Berlin
Messedamm Uluslararası Turizm Borsası’nda düzenlenen ve
dünya’nın en büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan ITB Berlin
2016 Uluslararası Turizm Fuarı’nda T.C. Kültür Turizm Bakanlığı
standında yer alarak bölgemizi temsil etmiştir. Hatay standı, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal ve mahiyeti, T.C. Berlin
Büyükelçisi Sayın Hüseyin Avni KARSLIOĞLU, Osmaniye Valisi
ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem AL başta olmak
üzere, yerli ve yerli yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile
karşılanmıştır.

Travel Expo 2016 Ankara Uluslararası Turizm
Fuarı’na katıldık
Türkiye’nin farklı illerinin ve tarihi güzelliklerinin tanıtımının
amaçlandığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 21-24
Nisan 2016 tarihlerinde ilk kez düzenlenen Travel Expo Ankara
Turizm Fuarına katılım sağlandı. Ajansımızın desteğiyle katılım
sağlanan, Türkiye’nin pek çok şehriyle birlikte Hindistan, Küba,
Malezya, Tayvan gibi ülkelerin turizm olanaklarının paylaşıldığı
Fuar’da, ilimiz, binlerce yıllık geçmişi ve birçok uygarlığa ev
sahipliği yapmanın sonucunda ortaya çıkan zengin kültürel mirası,
termal kaynakların bolluğu, doğa sporları, kongre ve eko turizme
uygun coğrafyası ile Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından dünyaya tanıtıldı.

Turizm Çalıştayı düzenledik
Hatay’ın doğal, tarihi ve kültürel turizm değerlerinin gerek yurt içi
gerekse yurt dışında tanınırlığını artırarak uluslararası bir marka
haline getirilmesinin sağlanması ve turizmde layık olduğu seviyeye
ulaştırılması hususunda yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek
ve mevcut durumu gözden geçirmek amacıyla Turizm Çalıştayı
düzenlendi. Oldukça verimli geçen çalıştayda, il turizmi açısından
önemli 2016 Hatay Turizm Stratejisi Eylem Planı’nın alt yapısını
oluşturacak olan 37 adet karar alınmıştır.

2016-2019 Hatay ili Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Çalışmaları
DOĞAKA tarafından 2012-2015 yıllarını kapsayan Hatay ili Turizm
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış ve bu süreçte oluşturulan
İzleme Komitesi tarafından Planda ilgili kurumlar sorumluluğunda
gerçekleştirilmesi öngörülen tedbirlerle ilgili takip ve denetimler
gerçekleştirilmiş ve plan başarı ile uygulanmıştır. 2016 yılında söz
konusu planda belirlenen stratejileri ve tedbirleri değerlendirmek
ve 2016-2019 yılları arasında uygulanabilecek strateji ve tedbirleri
belirlemek amacıyla Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
hazırlanacaktır.

Fam Trip Organizasyonu gerçekleştireceğiz;
Hatay İlinin coğrafi konumu ve zengin altyapı ile birlikte
turizm sektöründe önemli ölçüde gelişme potansiyeline sahip
olmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle bu potansiyeli
değerlendirilmemesi sebebiyle yurtdışında faaliyet gösteren
bazı önemli Turizm Acentelerinin bölgemize davet edileceği
Fam Trip Organizasyonu yapmayı planlamaktayız. Söz konusu
organizasyonda Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yanı sıra
Türk Hava Yolları ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile işbirliği
yapılacaktır.
Son olarak; 2016 yılında ajansımız tarafından yeni bir turizm
altyapısı programının daha planlanma çalışmalarının
sürdürüldüğünün müjdesini vermek istiyorum. Söz konusu
programla, ilimiz kalkınmasına önemli katkı sağlayacak projelere
imza atılacağına inanıyoruz.
Tüm Hataylılara, tarihteki eski ihtişamına yakışır şekilde, dünya
çapında marka kent olmuş bir şehirde her zamanki gibi huzur ve
barış içinde bir yaşam diliyorum.
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Fatih Mehmet ERKOÇ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

Kahramanmaraş Kültürel Öğeleri ve Turizm Değerleri

KAHRAMANMARAŞ ili; tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin,
yerel özelliklerinin, turizm sektöründeki sorunlar, ihtiyaçlar
ve çözümleri, bölgenin farkındalık oluşturacak, ilimize katkı
sağlayacak ekonomik potansiyeller, turizm sektörü ekonomik
büyüme ve kalkınma hedefleri hakkında ülkemiz Türkiye
yaşadığımız coğrafyanın “Anavatanı”, Kahramanmaraş ilimiz de
bu Anavatan’ın kalbidir.
Kahramanmaraş ilimiz coğrafyası, Arap Yarımadası ile Anadolu
Platosu’nun çarpışması sonucunda meydana gelen ekolojik
bir niş alanının üzerindedir. Bu niş bütün canlı yaşam üzerinde
olumlu etkileri göstermiş ve bütün insanlık tarihi boyunca
yaşam alanı olmuştur. Çok sayıdaki ova, plato, nehir ve yer altı
su kaynaklarının yaşamsal standartları yükseltmesi, ovalara
açılan vadilerdeki mağaraların Paleolitik Çağ insanlarının
iskânına uygun olması, Kahramanmaraş’ın İslamiyet’ten
önceki zamanlardan günümüze kadar insanlar tarafından
iskân edilmesine neden olmuştur. Günümüzden önce 1.1
milyon yıl öncesinde başlayan Anadolu kültürel evrim süreci
içindeki hemen hemen bütün kültürel aşamaların delillerinin
Kahramanmaraş’ta bulmamızın nedeni de bu ekolojik
perspektiftir.



ANALİZ

İpek ve Baharat yolları üzerinde kurulan, Mezopotamya’yı
Anadolu ve Kapadokya’ya bağlayan, Akdeniz Bölgesi’nde İç,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin kesiştiği yerde olan
Kahramanmaraş, ekonomisiyle, turizm potansiyeli ile tarih
boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kabına
sığmayan bir şehirdir.
Hititlilerden kalan “Markasi” olarak bilinen, “Gurgum” adıyla Hitit
Devleti’ne başkentlik yapan, daha sonra Romalılar devrinde adı
“Germenicia” olarak değiştirilen, Bizans Devri’nde de “Marasio”n
ismi verilen, Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce Dulkadiroğlu
Beyliği’ne de başkentlik yapan kadim medeniyetimizin önemli
şehirlerinden olan Kahramanmaraş, Germenica Antik Kenti,
Eshabı Kehf’i, kaleleri, höyükleri, mağaraları, Dünya’nın en
zengin su kaynakları, yaylaları ve doğal güzellikleri ile bir açık
hava müzesi konumunda çok önemli tarihi bir şehirdir.
Kahramanmaraş; Tüm ilahi dinlerde önemli bir yer tutan
“Eshabı Kehf” ile inanç turizmi, 600 endemik olmak üzere 3 bine
yakın bitki çeşidi, Başkonuş, Yavşan, Uludaz Yaylaları ile yayla
turizmi, şehre özgü meşhur dondurması, biberi, tarhanası başta
olmak zengin mutfak kültürü ile gastronomi turizmi, şifalı
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içme suları ve kaplıcaları ile termal ve sağlık
turizmi, Germenicia Antik Kenti, Domuztepe
Höyüğü, kaleleri ve tarihi yapıları ve askeri destek
almadan kendi kendini kurtarıp İstiklal Madalyası
ve Kahramanlık ile ödüllendirilmesi ile tarih turizmi,
altın işlemeciliği, sim sırma, bakırcılık gibi tarihi
el sanatları ile Necip Fazıl’dan Aşık Mahzuni’ye
yazarlar ve şairler şehri olması hesabıyla kültür
turizmi gibi Ortadoğu’dan Avrupa ve Uzakdoğu’ya
kadar birçok turistin ilgisini çekebilecek geniş ve
köklü bir alternatif turizm zenginliğine sahiptir.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dâhil edilen Eshab-ı
Kehf, bölgedeki altyapı ve konaklama sorunun çözülmesiyle
birlikte ülkemizden ve dünyadan ziyaretçi çeken önemli turizm
merkezlerinden biri haline gelecektir. Türkiye’nin 3. Büyük camisi
olan Abdulhamithan Camii ve Ulu Camii, Taş Medrese, Arasa
ve Hatuniye Camileri gibi yeni restore edilen ibadet yerleri ve
türbelerde inanç turizmi açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’de üzeri kapalı 5 kapalı çarşısından biri olan “Tarihi Kapalı
Çarşı”, hanlar, hamamlar, tarihi çeşmeler ve konakları da yerli ve
yabancı turistlerin ilgiyle gezecekleri değerli yapılar olarak öne
çıkıyor.
İl genelinde 649’u endemik olmak üzere 3 bine yakın bitki
çeşidiyle tek başına Büyük Britanya’dan bile fazla bitki çeşitliliğine
sahip olan Kahramanmaraş, bitki örtüsü, ormanlar ve floral
kaynakları ile dünyaca ünlü bir kapsama ve zenginliğe sahip
bulunmaktadır. “Önemli Bitki Alanları” (ÖBA) kriterlerini taşıyan,
dağları, Yeşil Göz, Gavur Gölü, Kara Göl gibi sulak alanları ve
başta Başkonuş, Yavşan, Uludaz olmak üzere yaylaları, şaleleri ve
mağaraları ile doğa fotoğrafçıları için eşsiz fırsatlar sunan müthiş
bir doğaya sahip olan Kahramanmaraş’ın eko turizm açısından
mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.
Dünya’da dondurma denilince Roma’yla birlikte ilk akla gelen
Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürü iyi bir tanıtım ve
pazarlama ile birlikte gastronomi turizmi açısından ilgi çekecek
bir zenginliğe sahiptir.
Süleymanlı Zeytun Ilıcası ve Döngel’de bulunan kaplıcalar,
şifalı sular bakımından önemli bir potansiyele sahip Ekinözü
ilçesindeki içmeler termal ve sağlık turizmi açısından çok
önemlidir.
Halk şairleri; Hayati Vasfi’den Aşık Mahzuni’ye, kültürel ve
entelektüel alandaki gelişmelerde öncü bir rol oynayan Necip
Fazıl’dan Abdurrahim Karaakoç’a, Cahit Zarifoğlu’ndan Erdem
Beyazıt’a, Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e aydın
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ve sanatkârların kümelendiği “Mavera” ve “Edebiyat” dergileri
etrafında halkalanan Türkiye’nin entelektüel akslarından birini
oluşturan 7 güzel adamın şehri olan Kahramanmaraş, yapılacak
altyapı yatırımları ile Dünya Edebiyat Kentleri içerisinde yer
alması sağlanarak kültürel turizm açısından da ülkemizin cazibe
merkezlerinden birisi haline getirilebilir.
Helenistik Dönem’ de Kommagene Krallığı’na bağlı bir şehir
olan toprağın derinliklerinde kendini saklamış olan kayıp kent
“Germenicia Antik Şehri” ve mozaiklerinin şehir merkezinde ve
kendi yerleşim alanında sergilenecek olması Dünya’nın en ünlü
mozaikleri olan Hatay ve Tunus’taki mozaiklere göre şehrimizi
öne çıkarmaktadır. Bu avantajlarını da değerlendirerek antik
kente uluslararası bir anlam yüklenerek UNESCO Dünya Mirası
listesine dâhil edilmesi sağlanırsa şehrimizin uluslararası ölçekte
tanıtılması için önemli bir rol oynayacaktır.
Avrupa Prehistoryası’nda İ.Ö. 30000’e kadar giden tarihi süreçte
kemik ya da boynuz üzerine yapılmış kadın figürleri Venüsler
vardır ancak, Tekir, Döngel Mahallesi Direkli Mağarası’nda yapılan
kazılar ve burada bulunan pişmiş topraktan yapılmış kadın figürü
dünyada sadece ilimizde Direkli Mağarası’nda bulunmuştur. 250
höyük ve antik yerleşim alanı buluna ilimizde Pazarcık ilçemizde
Domuz Höyüğü kazılarında bulunan buluntular Pazarcık ve
çevresinin Paleolitik Çağ’ın başlarında uzun süreli bir iskâna
tabi olduğunu göstermektedir. Aynı çağda Hatay ve dünyadaki
örneklerinde bulunan buluntular ve höyükler halkın değil
tapınakların olduğu bölgelerdir. Pazarcık bölgesinde yapılan
kazılardaki buluntular ise bölgede halkın yerleşim alanı olduğunu
göstermektedir.
Andırın ilçemizde de Roma Dönemi’nde inşa edilip, Bizans ve
Selçuklu döneminde de kullanılmaya devam eden onlarca kale,
manastır ve kilise bulunmaktadır.
Kahramanmaraş, tarihi zenginliğinin yanı sıra kültürel zenginliği
ve el sanatlarındaki önemiyle de öne çıkan bir ilimiz. Altın
işlemeciliğinde Türkiye’de ilk sıralarda olan ilimizde Ahşap
Oymacılığı, Sim Sırma, Dival (Maraş) işi, Aba Dokumacılığı,
Bakırcılık, Yemeni gibi geçmişten günümüze coğrafyamızda
yaşamış toplulukların yaşam biçimini yansıtan el sanatlarında da
seçkin bir yere sahiptir.
Kahramanmaraş’ın bu zenginliklerinin ortaya çıkarılarak bütün
insanlığa tanıtılarak bir turizm şehri olabilmesi için bütün kurum
ve kuruluşlara görev ve sorumluluklar düşüyor.
Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi, doğal ve kültürel
zenginliklerimizi ortaya çıkararak Kahramanmaraş’ı ülkemizin ve
dünyanın cazibe merkezi yapmanın gayreti içerisindeyiz.
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Mahir ÜNAL Bey’in bir önceki Kültür ve Turizm Bakanı olması
Kahramanmaraşımızın turizm alanında hak ettiği konuma
ulaşabilmesi için bize güç veriyor. Hep birlikte bunu fırsat bilip,
bu fırsatı da ganimete dönüştürüp, o ganimeti de verimli, güzel,
hepimizin övüneceği işlere, güzelliklere dönüştürmek adına
gayret ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir ÜNAL’la
Büyükşehir Belediyesi olarak ortak hareket ederek daha güzel bir
Kahramanmaraş için toplantılar yapıyoruz.
Zengin bir el sanatları kültürü ve geçmişine sahip
Kahramanmaraş’ın bu değerlerinin belgelenmesi ve korunmasına
yönelik Büyükşehir belediyesi olarak Türkiye’de söz sahibi
olduğumuz altın işlemeciliğinde Maraş Burması’ndan sonra Sim
Sırma ve Maraş İşi filenin de patentini alarak tescillettirdik. Daha
sonra bu değerlerimizi tanıtmak için 1. Altın Fuarı düzenledik.
Yazarları ve Şairleri ile ünlü şehrimize yakışan Anadolu’nun en
büyük kitap ve kültür fuarını ikincisini yaptık. Gastronomi turizmi
açısından büyük önem taşıyan, şehrimize özgün yiyecek ve
içeceklerimizin tanıtımı için bu ay içerisinde İstanbul’da Türkiye
Aşçılar Derneği ile beraber 121 çeşit yiyecek ve içeceğimizi çok
geniş katılımlı bir programla tüm Türkiye’ye tanıttık.
Tarihi mirasımıza sahip çıkarak tekrar ayağa kaldırmak bu yapıları
tekrar kültürümüze kazandırmak için titizlikle çalışıyoruz. Bu
kapsamda, Turan ve Kurtuluş Mahalleleri’nde tescilli kültür varlığı
olan Kadıoğlu Konağı, Kocabaş Konağı ve Reyhanlıoğlu Konağı
olarak bilinen konaklardan Kadıoğlu Konağı’nın kamulaştırması
tamamlanarak Belediyemize kazandırdık. Kocabaş ve
Reyhanlıoğlu Konaklarının kamulaştırma çalışmalarımız devam
ediyor.
“Yedi Güzel Adam’ın” evlerinin kültür evi olarak dönüştürmeye,
Yörükselim mahallesinde bulunan Nuri PAKDİL evinin
bulunduğu taşınmazı kamulaştırarak başladık. Divanlı Mahallesi
214 ada 6 parselde kayıtlı tescilli kültür varlığı olan Hayrettin
Dede (Hacı Hasan Saygılı) türbesinin, restorasyon çalışmalarını
yaparak vatandaşlarımızın ziyaretine açılmak üzere devrini aldık.
Şehitevliya Mahallesi 1013 ada 86 nolu parselde kayıtlı kültür
varlığı olan Alaüddevle türbesinin restorasyon çalışmalarını
yaparak vatandaşlarımızın ziyaretine açmak üzere devrini
aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte şehrimize
büyük bir kültür külliyesiyle beraber, kongre ve kültür merkezi
kazandırıyoruz. Eski Maraş Lisesinin müzeye dönüştürülerek,
Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam ve Kent Müzesi kurulması
çalışmalarımız ile Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi
çalışmalarımız devam ediyor.
Dünya Offshore Yarışmaları’nın da düzenlendiği kıyı turizmi ve
rekreasyon alanı olarak planladığımız muhteşem göl manzaralı
Menzelet Barajı Mesire Alanı’nı tamamlayarak vatandaşlarımızın

hizmetine açtık. Şehrimizi cazibe merkezi yapacak olan Kılavuzlu
Marka Park, Yapay Plaj, Millet Bahçesi, Ağcalı rekreasyon alanı
çalışmalarımız hızla devam ediyor.
Dünyanın en zengin su havzalarından birisi üzerinde olan
Kahramanmaraş’ımızı bu zenginlikten faydalanması için Kumaşır
Gölü Rekreasyon Alanı, Pınarbaşı Rekreasyon Alanı gibi kıyı
turizmine katkı sağlayıp bölgede cazibe merkezi olacak proje
çalışmalarımızda devam ediyor.
Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay gibi ortalama 90 km
mesafede olan illerle, Malatya, Adana, Mersin gibi illere de hitap
edecek olan, şehir merkezine 13 km uzaklıkta olan Ahir Dağı
Yedikuyu Kayak Merkezi tamamlandığında kış turizmi açısından
bölgemizin vazgeçilmez kayak merkezlerinden birisi olacak.
Geçtiğimiz hafta Süleymanlı bölgesinde 350 metrede
bulduğumuz sıcak su kaynakları ve Döngel bölgesinde inşaatı
bitmek üzere olan özel teşebbüs tarafından yapılan 5 yıldızlı
termal otel şehrimiz için sağlık turizminin gelişimi açısından
büyük önem taşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği, Kahramanmaraş,
Gaziantep ve Hatay’daki mozaikleri tüm dünyaya tanıtmak için
Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği’nin “Mozaik Yolu”
projesine ilk günden itibaren Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi olarak bizde destek veriyoruz.
Dinsel ve kültürel olarak 132, doğal anıt olarak da 4, Tescilli
Kültür Varlığı Envanteri olarak 648 adet tarihi ve kültürel yapıya
sahip olan Kahramanmaraşımız sanayisi kadar zengin mirası
ile de kendinden söz ettiren büyük bir potansiyele sahiptir. Bu
zenginliğimiz, konaklama ve ulaşım altyapısının geliştirilmesiyle,
iyi bir tanıtım ve pazarlama ile şehrimiz yerli ve yabancı turistler
için bir cazibe merkezine dönüştürülebilir.

AHİR DAĞI KAYAK MERKEZİ / KAHRAMANMARAŞ
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Kahramanmaraş Kültür ve Turizm İl Müdürü

Kahramanmaraş ili Kültür ve Turizm Değerleri

RÖPORTAJ
Kahramanmaraş’ın marka kent olmasında ilimizin
kültürel ve turistik değerlerinden
bahseder misiniz?

Kahramanmaraş ilinin tarihi- kültürel dokusunun
ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan
çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan
Kahramanmaraş, gerek ekonomik, gerek sosyal ve kültürel
açıdan tarih boyunca önemini korumuş şehirlerimizdendir.
Germanicia Antik Kenti taban mozaikleri başta olmak üzere
tarihi ve mimari eserleri, şifa dağıtan termalleri, faunası,
ender rastlanan bitkilerle bezenmiş serin yaylaları, ormanları,
mağaraları, akarsuları, baraj gölleri, geleneksel sanatları ve
yöresel mutfağı ile turizm açısından önemli bir potansiyele
sahiptir. Yazarları şairleri ve ozanları sebebiyle edebiyat
şehri olması, geleneksel el sanatları ve yöresel mutfağı
ile kültür turizmi; Eshab-ı Kehf Külliyesi, tarihi camileri,
mescitleri ve türbeleri sebebiyle inanç turizmi; sıcak ve doğal
su kaynaklarından dolayı termal turizmi; yaylaları, dağları,
mağaraları, baraj gölleri, akarsuları, doğa sporlarına elverişli pek
çok yeri ile doğa turizmine imkan veren değerlere sahip olup
turizmin pek çok dalına hitap etmektedir.

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu turizm değerlerinin turizm
sektörüne kazandırılması için; ilimizde bulunan termal
alanların turizm merkezi ilan edilmesi, kültür ve inanç
turizmi çerçevesinde tarihi yapıların restorasyonu, arkeolojik
kazılar yapılması, geleneksel el sanatlarının tanıtılması
ve devamlılığının sağlanması, yöresel mutfak kültürünün
yaygınlaştırılması, turizm sektörü için eğitim programları
düzenlenmesi, ilimizin tanıtımına yönelik görsel ve basılı
materyaller bastırılması, belgeseller hazırlanması, sergiler
açılması, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması,
kurumumuza bağlı birimlerimiz olan kütüphaneler, müzeler,
kültür merkezleri ve sanat galerilerinin fiziki iyileştirilmeleri ve
güncellemelerinin takip edilerek kendi işlevleri doğrultusunda
toplumun tüm kesimlerine kaliteli hizmet vermesinin
sağlanması, tarihi ve kültürel mirasımızın tespit ve tescilinin
yapılması, kültür ve sanat etkinliklerinin organize ve koordine
edilmesi, turizm altyapı çalışmalarının desteklenmesi, turizm
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yatırımlarının teşvik ve koordine edilmesi, turizm işletme belgeli
seyahat acenteleri, oteller, restoranların koordine edilerek
denetimlerinin yapılması, ilimizin tanıtımına yönelik çalışma
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, telif haklarının korunmasına
yönelik olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili kanun
doğrultusunda iş yerlerine sertifika verilmesi, ilimiz sınırları
içerisinde yapılan bilimsel araştırma ve kazı çalışmaları gibi
faaliyetlerin koordine edilmesi ve denetiminin yapılması gibi
kültür ve turizme yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bölgesel kalkınmada coğrafi işaret tescili almış
yöresel ürünlerin turizm sektörü açısından çok
önemli olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş
ilimizin yerli ve yabancı turistlere tanıtılmasında
Maraş Dondurması, Maraş Biberi, Maraş Tarhanası
ve Maraş Burma Bileziği ve daha bilinmeyen pek
çok yöresel ürününün turizm üzerindeki etkileri
hakkında neler söylemek istersiniz?
Maraş Dondurması başta olmak üzere sahip olduğumuz pek çok
değerle ilgili coğrafi işaret tescil çalışmaları ilimizde koordinasyon
içinde yürütülmektedir. Maraş Biberi, Maraş Tarhanası ve Maraş
Burma Bileziği gibi coğrafi işaret olarak tescil edilmiş ürünlerimiz,
ilimizin ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağlamakta ve
turizm açısından cazip hale getirmektedir.

Kahramanmaraş denildiğinde akla gelen en
önemli turizm değerlerinden Germanicia’nın
Kahramanmaraş için önemi hakkında neler
söylemek istersiniz?
Maraş, M.Ö. 64’te
Romalıların eline geçmiş
ve Roma İmparatoru Gaisus
Caesar Agustus Germanicus
tarafından şehir yeniden inşa
edilerek “Kaiseria Germanicia” adı
verilmiştir. Çağın Latince, Grekçe ve
Arapça kaynaklarından da anlaşılan
Germanicia Mozaiklerinin, Geç Roma
& Erken Bizans Dönemine ait olduğudur.
Günümüzde ortaya çıkan Mozaikler, bu
dönemde şehirde yaşanan siyasi, sosyal,
kültürel ve iktisadi durumu da yansıtmaktadır.
Mozaik tabakalarındaki tessare çokluğu aynı
zamanda motiflere ince detayların verilmesini
sağlamıştır. Mozaiklerdeki tasvirlerde bitkisel ve
GERMANICIA MOZAİKLERİ /KAHRAMANMARAŞ
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geometrik motifler, günlük hayattan seçilmiş betimlemeler
ve dönemin mimari yapısını gösteren kompozisyonlar yer
almaktadır. Özenli işçilikleri, tasvirlerdeki desenleri, konu ve
ikonografi çeşitliliği ile kendine özgü bir karakter ve kalite taşıyan
Germanicia Mozaikleri daha ayrıcalıklı konumdadır.
Germanicia Antik Kenti Bölgesi’nde tespit, tescil, kamulaştırma
ve kazı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalar
neticesinde bölgede sürekli yeni mozaik tabakalarına ve
motiflerine rastlanılmaktadır. Kazılan alanlardan çıkarılan
mozaiklerin Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde açık hava
müzesi formatında arkeopark şeklinde yapılacak bir müzede
sergilenmesine yönelik planlamalar devam etmektedir.

Kahramanmaraş ilimizi hafta sonu süresince
ziyaret programı belirlemek isteyen yerli ve yabancı
turistlerimize yönelik destinasyon haritanız
bulunmakta mıdır?
İlimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için il merkezi
başta olmak üzere ilçeleri dahil tüm coğrafyasında yer alan kültür
ve turizm değerlerini gezip görebilmeleri noktasında alternatif
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rotalar mevcuttur. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlar tarafından
hazırlanmış basılı ve görsel çeşitli materyaller de bulunmaktadır. İl
haritası ve kent planında yer alan güzergâhlar turistlere yol gösterici
olmaktadır.

Kahramanmaraş ilinde geceleme süresinin artırılması için,
ne gibi kültürel etkinliklerin yapılmasını tavsiye edersiniz,
özellikle hangi iller ile ortaklaşa turistik faaliyetlerin
planlanmasının bölgemiz için katma değer sağlayacağını
düşünmektesiniz?

SIR BARAJI /KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültür ve turizm değerlerinin ulusal
ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar
neticesinde ilimize gelen turist sayısın her yıl düzenli olarak artış
yaşanmaktadır. Turizm belgeli konaklama tesislerimizde doluluk oranı
üst seviyelerdedir. İlimizde turizmin artık karlı bir sektör haline geldiğini
son yıllarda artan otel yatırımları ile de tespit edebiliyoruz. 2015 yılında
ilimizde bulunan turizm işletme belgeli 31 konaklama tesisinde 188257
yerli ve 13903 yabancı olmak üzere 202160 kişi konaklamıştır.
Konaklama sayısı ve süresi ile ekonomiye katkı oranı doğru bir orantı
teşkil etmektedir. Konaklama sayısı ve süresi ne kadar artarsa turist
başına ilimizde harcanan para da o kadar artmaktadır. Son yıllardaki
istatistikler her geçen yıl otellerimizin sayısında ve genel olarak ilimizdeki
yatak sayısında meydana gelen artış turizmin ekonomiye kayda değer bir
girdi sağladığını göstermektedir.
Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman
illeri ile ortak planlanan turizm rotaları Kahramanmaraş’ta turizmin
gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

ULU CAMİ VE TAŞ MEDRESE /KAHRAMANMARAŞ

2017 yılında, DOĞAKA koordinasyonunda
Kahramanmaraş iline yönelik kültür ve turizm temalı
ne gibi çalışmaların planlanmasının, bölgemiz turizm
sektörü kalkınmasına katma değer sağlayacağını
düşünmektesiniz?
Turizm sektörü kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları
esnaf ve vatandaş işbirliği içerisinde gelişebilen bir sektördür. Son yıllarda
ilimizde bu işbirliği artan şekilde devam etmekte bu da sektöre ve şehre
yansımaktadır. Ayrıca turizmde sunulan hizmetin memnuniyet oranının
son derece önemli olması nedeniyle eğitimli turizm personeli, kaliteli
hizmet sunumu ve esnafın turiste karşı güler yüzlü ve ilgili davranması
gibi faktörler turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda
DOĞAKA tarafından ilimizde turizme yönelik basılı ve görsel tanıtım
materyalleri ile turizmin alt yapısını güçlendirici desteklerin verilmesi
turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

BAŞKONUŞ YAYLASI /KAHRAMANMARAŞ
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Mehmet Sait KANBUR
MADO Yönetim Kurulu Başkanı

Kahramanmaraş’a Özgü Lezzetlerin Dünya İle Buluşması ve Kültürün Turizme Katkıları

RÖPORTAJ
Türkiye’de dondurma denildiğinde ilk akla
gelen marka olarak yaklaşık 300 şube ile
hizmet vermektesiniz. Bölgemizin ve ülkemizin
uluslararası alanda tanıtımına yönelik ne gibi
çalışmalar yürütmektesiniz, bölgemizin bu konuda
yeterli ölçüde tanıtıldığını düşünmekte misiniz?
Öncelikle Dünya’nın birçok ülkesinde Türkiye’nin bayrağını
dalgalandırmak üzere uzman iş ortaklarımızla hizmet vermeye
çalışıyoruz. Şu an 12 ülkede 28 yurt dışı şubemiz bulunmaktadır;
elbette ülkemizde ve bölgemizde yapılan hizmetler ve üretim
potansiyeli hak ettiği düzeyde tanıtılamamaktadır.
Devletimizin bu konudaki desteği alınarak daha ciddi bir yol kat
edileceğine inanmaktayım. Bölgesel olarak iş adamlarımızın da
elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığınız
iş ne kadar doğru olursa olsun; iyi tanıtamadığınız sürece doğru
pazarlayamazsınız ve daha da ötesi mevcut işinizi doğru şekilde
pazarlamak iyi bir tanıtım stratejisi ile mümkündür.
MADO olarak yurt dışına konsept ürün ve hizmet
pazarlamaktayız. Ürün gruplarımız dondurma, tatlı, börek,

su ve unlu mamullerden oluşmaktadır. Giderek artan talepler
ve firmamızın ihracat hedefleri doğrultusunda önümüzdeki
5 yıl içerisinde 50’nin üzerinde uzman iş ortaklıkları vermeyi
düşünüyoruz.

Maraş Dondurması’na lezzetini veren orkidenin
yetiştirilmesine yönelik, kurmuş olduğunuz üretim
çiftliği hakkında bilgi verebilir misiniz?
Orkide yetiştiriciliği çok zevkli ancak bir o kadar da hassas bir
iştir. Bildiğiniz üzere orkide yumruları topraktan alınırken doğru
bir şekilde toplanmadığında, doğada yok olma ve tahribata
uğraması söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak
adına bu işin eğitimini almış ve toprağı tanıyan seven doğru
kişilerle çalışmak gerekir. MADO olarak bahse konu işi çok uzun
yıllardır emek vererek ve tırnağımızla kazıyarak bugünlere
getirdik.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile salep orkidesinin kültüre
alınması çalışmalarını yürüttük. Bu konuda ciddi anlamda
başarı sağladığımızı düşünmekteyiz. Salep orkidesinin
üretimine katkı sağlayacak ölçüde çalışmalarımızı titizlikle

Dondurma,
zamanla
bİr aİle
geleneğİ
halİne
gelİr…
yürütüyoruz. Elbette ürettiğimiz dondurmaların salep ihtiyacını
karşılayacak ölçüde orkide yetiştiremediğimizin farkındayız.
Ancak tedarik ettiğimiz orkidelerin yetiştiricilerini titizlikle
seçmeye çalışıyoruz gerekirse salebin topraktan nasıl çıkarılacağı
konusunda tedarikçiye destek vermekten kaçınmıyoruz.

Kahramanmaraş denildiğinde akla ilk dondurmanın
gelmesini neye bağlıyorsunuz? Dondurmanın
Anadolu’daki serüveni, üretim aşamaları hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Kahramanmaraş’ın flora ve faunası keçi sütünün rayihası
acısından çok önemli bir detaydır. Burada yetişen keçilerin sütü
lezzet bakımından Maraş Dondurması’nı farklı kılmaktadır.
Salep keçi sütünün yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazıdır.
Bu iki ham maddeyi düşündüğümüzde ve bir de ustalık
eklenince dondurma Maraş Dondurması olmuş oluyor. Bizim
dondurmamızın ismide zatan buradan geliyor. Maraş ve
Dondurma yani: MADO…
Türklerin yeme-içme kültüründe ise buzlu yiyecekler oldukça
önemli bir yer tutuyordu. Bu konuda Kanbur Ailesi’nin 1’inci kuşak
temsilcisi olan Osman Dede 1850’li yıllarda Ahir Dağı’na kışın
dağ yamaçlarına yağan karları istifleyerek ayaza saklar ve yazın
eşeklerin sırtına yükleyerek şehre getirirdi.
Şehre getirilen karlar Kahramanmaraş yöresinde yapılan
pekmezlerle karıştırılarak “Karsambaç” denilen tatlı yapılırdı.
Soğuk yenen bu tatlı zamanla Türk mutfağında yerini alan salep
ve yörede yetiştirilen keçilerin sütü ile yapılmaya başlandı.
İlk kez keçi sütü ve salep karışımını hazırlayan Osman Ağa (Büyük
Dede), bu karışıma şeker de ekleyerek fıçıda döndürmeye başladı.
Döndürme işlemi ne kadar fazla olur ise, dondurmanın o kadar
daha lezzetli bir hale geldiği bilinirdi ve dövme dondurma da
ismini döndürmeden alır aslında.
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Zamanla dilimize dondurma olarak yerleşen bu tat, o günün
koşullarında sadece yazın yenilebilir bir tatlıdır. Osman Ağa
bu zanaatı oğlu Yaşar KANBUR’a da öğretir. O dönem sadece
günlük 20 kg dondurma yapıp satarlar. Zaman ilerledikçe bu
zanaat kuşaktan kuşağa aktarılır ve Yaşar Usta da kendi oğulları
ile dondurma yapmaya başlar. Mehmet, Atila ve Erdal kardeşler,
daha doğdukları günden itibaren bu işin içinde büyürler…
Dondurma, zamanla bir aile geleneği haline gelir…
Dondurmacılığı ata mesleği olarak benimseyen Kanbur Ailesi,
yaşadıkları şehirle zanaatlerini bütünleştirerek hem dondurmayı
hem de Kahramanmaraş’ı marka şehir yapma vizyonuyla yola
çıkarlar ve dünyada dondurması ile bilinen iki şehirden birisi
olarak literatüre geçer.

Dondurmaya özelliğini veren salep dışında sütün
de önemli olduğunu vurgulamaktasınız. Sizce iyi
dondurma için sütün sırrı nedir?
Keçi çok seçici bir hayvandır. Dallara uzanırken bitkilerin
sadece uç kısımlarını yer. Kekik, keven gibi bitkilerle de
beslenir. O nedenle keçi sütünün rayihası bir başkadır. Biz de
dondurmamızda keçi sütü kullanmamız nedeniyle dondurmamız
diğer dondurmalardan çok farklıdır. Keçi sütü de salep de bizim
dondurmamızın olmazsa olmazlarıdır.

Maraş Dondurması’nın turizm sektörüne katma
değer sağlayabilmesi ve kamu-özel sektör
işbirliğinde Kahramanmaraş’ın “Dondurma Kent”
olarak anılması amacıyla ilimizde 2016 yılında ne
tür etkinlik ve çalışmaların yürütülmesinin uygun
olacağını değerlendirmektesiniz?
Elbette Maraş Dondurması ile anılan Dünya’daki iki şehirden
biridir. Biliyorsunuz İtalya’nın Roma şehri de dondurması ile ünlü
bir şehirdir.
Biz bu markayı geliştirirken halkımızı arkamıza aldık. Dolayısı
ile şehrimizin de bu marka şehir olmasında ciddi adımlar attık.
Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak bölgemizi temsilen Maraş
Dondurması’nın coğrafi işaretinin alınmasında öncü rol oynadık.
Tabiki kamu- özel sektör işbirliği yapılarak “Dondurma Kent”
olarak anılması ile ilgili daha titiz çalışmalar yürütülebilir.
Bu konuda yetkililerimizin gerekli faaliyetleri yürüteceğine
inanıyorum. İlginize çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar
dilerim.

42

Kadir KARA

Osmaniye Belediye Başkanı

Mutlu Şehir Osmaniye

Türkiye’nin 80. ili olan Osmaniye’miz tarih boyunca birçok
medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yapmış ve kuruluşundan
günümüze kadar Avrupa-Asya ve Afrika kıtalarına açılan AdanaGaziantep-Hatay yol kavşaklarında önemli bir yerde gelişimini
sürdürmektedir. Bu konum şehrimizin stratejik açıdan önemli
bir bölgede olduğunu göstermektedir.
Bugün Toprakkale’nin de bulunduğu müselles bir üçgen yapı
vardır. Bir ucu Asya’yı, bir ucu Avrupa’yı, bir ucu da Afrika’yı
göstermektedir. Geçiş güzergâhı olması nedeni ile tarih
boyunca Osmaniye’de birçok medeniyet ve uygarlık yaşamış ve
günümüzde onların tarihi esrelerini görmemiz mümkündür.
Osmaniye, Hititlilerden başlayan ve birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış kadim tarihi ile 30 civarında kale ve ören yerine
sahip bünyesinde birçok tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile
cennet vatanımızın şirin bir köşesidir. Bu özellikleri ile Osmaniye
kültür turizmi için önemli bir yerde bulunmaktadır.
Osmaniye’de sıcak iklim yapısı nedeni ile yaylacılık yerleşmiş bir
olgudur. Şehrimizi çevreleyen Amanos dağları’nda irili, ufaklı
çok sayıda yayla vardır. Doğal güzellikleri, dağlardaki biyolojik



ANALİZ

çeşitlilikle bu alanda önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.
DOĞAKA ile yaptığımız çalışmalar ile atıl halinde bulunan tarihi
yapıları turizme kazandırmaya çalıştık. Bunlar içerisinde Kent
Müzesi, Osmaniye Konağı, Çınarlı Kahve projelerini bir anda
sayabiliriz.
Osmaniye 10 yıllık projeksiyonda 1,5 milyon nitelikli nüfusu ile
bu bölgenin yaşam merkezi olmasını planlamaktayız. Kapsadığı
Antep-Adana arasında yaşayan 4,5 milyon kişiye lojistik üssü
olabilecek bir fırsata sahip. Bu planlamanın içerisinde en
büyük pay şüphesiz turizme ayrılacaktır. Bunu turizme katkısını
ise yapımına başladığımız Osmaniye Masal Park projesi ile
sağlayacağız. Yaptığımız bu yatırım ile Osmaniye’ye sadece
bölgeden değil, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanların
geleceğine yürekten inanıyorum.
Hayalim, şehirleşmesini tamamlamış bir Osmaniye olarak
Adana’nın da Kahramanmaraş’ın da Gaziantep’in de Antakya’nın
da ortasında bir ucu deniz bir ucu kıtalar olan, demiryolu
otoban bağlantı yollarıyla beraber çok jeo-stratejik konumda
bulunan ilimizi “BÖLGESEL YAŞAM MERKEZİ” haline getirmektir.
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Hayalİm, şehİrleşmesİnİ
tamamlamış bİr Osmanİye olarak
jeo-stratejİk konumda bulunan
İlİmİzİ “BÖLGESEL YAŞAM MERKEZİ”
halİne getİrmektİr.

Kentsel ve sosyal sorunların en aza indiği, işsizliğin azaldığı,
eğitim ve ulaşım standartlarının en üst seviye ulaştığı, kent
kültürü ve kentlilik bilincinin arttığı, paylaşmanın üretim ve
sevgiyle çoğaldığı, insanımızın yaşadığı şehirden mutluluk
duyacağı, herkese ve her kesime eşit olarak hizmetleri götürerek
yarınların büyük Osmaniyesi için, MUTLU ŞEHİR OSMANİYE için
çalışıyoruz.

HİYEROGLİF
KADİRLİ KARATEPE ASLANTAŞ AÇIK HAVA MÜZESİ /
OSMANİYE

Şimdi ise BENİM KENTİM BENİM GELECEĞİM OSMANİYE
diyerek 2023 Osmaniye Vizyon projelerimizi belirledik. Bu
amaçla, profesyonel yardımlar alarak kısa, orta ve uzun vadeli
planlar ortaya koyarak projeler oluşturduk. Başladığımız
planlama çalışmalarını, bütünsel anlamda yerel kalkınma süreci
üzerine oturttuk. Yerel kalkınmanın unsurlarını; Sosyal Kalkınma,
Kültürel Kalkınma, Fiziksel Kalkınma ve Ekonomik Kalkınma
olarak belirledik. Yine bu alt unsurları da ölçeklendirerek farklı
başlıklar altında topladık. Bizim bu kentle ilgili hayallerimiz
var demiştik. Çok şükür bugün hayallerimizin bir bölümünün
hayata geçmesiyle onur ve gurur duyuyoruz. Ancak henüz
yolun başındayız. Birinci dönem attığımız tohumların hasat
mevsimi henüz geldi. Bu dönem halkımızın yüzünü daha fazla
güldüreceğimiz bir dönem olacaktır.
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T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

OSMANİYE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Garip YIL

Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürü

Osmaniye İlinin Turizm Sektöründeki Temelli Sorunları, İhtiyaçları ve Çözüm Önerileri

RÖPORTAJ
Osmaniye turizmi denildiğinde akla ilk gelen
tarihi zenginliğimiz Kastabala Ören yerinde
gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarından
bahseder misiniz?
Kastabala Ören yerindeki kazı çalışmaları Gaziantep Üniversitesi
ve bakanlığımız arasında yapılan protokolle 2009 yılında
Prof. Dr. Turgut Hacı ZEYREK başkanlığında yapılmaktadır.
Kazı çalışmaları her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında,
bakanlığımızca tahsis edilen ödenekler doğrultusunda devam
etmektedir. Yaklaşık 1500 dönümlük bir alan üzerinde bulunan
Kastabala ören yerinin bulunduğu araziler çoğunlukla özel
mülkiyet olması nedeniyle bakanlığımızca kamulaştırma
çalışmaları devam ettirilmektedir.

Tarihi ve kültürel derinliği, doğal güzellikleri ile
iddialı olan Osmaniye’nin, turizm sektörü açısından
daha iyi tanıtılabilmesi için ne gibi çalışmalar
yapılmasını düşünüyorsunuz?
Tanıtımın yerel paydaşlarca, STK’larla birlikte yapılması ve
halkın tanıtıma katkılarının artırılması en baş hedeflerimizdir.

Günümüz bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda,
geleneksel ve kültürel değerlerimizi, gelişen kültür
değerlerimizle entegrasyonunu sağlayarak, ilin turizme
değer tüm potansiyellerinin dijital ortamlarda, aynı zamanda
nokta odaklı destinasyonlar bazında ulusal ve uluslararası
fuarlara etkin katılımlar ile tanıtmak hedeflerimiz arasında
yer almaktadır. Tanıtım Filmleri, belgeseller, yazılı ve görsel
yayınlarla iletişim ağlarının daha etkin kullanılması önemli
unsurlar arasındadır.

Son zamanlarda ülkemizde de çeşitli agro-eko
turizm uygulamaları yaygınlaşmaya başladı.
Osmaniye ilimizdeki Agro- turizm faaliyetleri
hakkında neler söylemek istersiniz?
İl topraklarının % 48’inin ormanlık alan olması ve nüfusun
yaklaşık %50’sinin kırsal bölgelerde yaşıyor olması, ilimizi
avantajlı kılmaktadır. Ancak; kırsal kesimde yaşayan
insanlarımızın turizm gelirlerinden istifade etmesi için
öncelikle; halka, turizmin neyi ifade ettiğinin ve avantajlarının
anlatılması gerekmektedir. Müdürlük olarak bunu anlatmak
görevimiz olmakla birlikte, halk yapılmış örneğini görmedikçe
bu tür yatırımlara ve hizmetlere girmekte tereddüt etmektedir.
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Agro-eko turizmine uygun yerleşim yerlerimiz oldukça fazla
olmakla birlikte, henüz turizm hareketleri mevcut değildir.

Günümüzde kırsal alanların bölgesel kalkınmasında
yeni bir yaklaşım olarak kabul edilen kırsal
turizminin, yerel kalkınmaya ne gibi katkılar
sağlayacağını düşünmektesiniz?
İnsanların büyükşehir stresinden uzaklaşma talepleri ve
ekonomik seviyenin yükselmesi, talebin doğal yaşama kaymasına
neden olmaktadır. Dolaysıyla kırsal turizm faaliyetlerinin bölgesel
kalkınmaya oldukça fazla etkileri olacağını düşünmekteyim.
Kırsal turizm aynı zamanda, yapıldığı bölgelerde doğal ve
geleneksel yaşamın - kültürün korunmasını da beraberinde
getirecektir.

Karatepe-Aslantaş Müzesi Dünya’nın ilk açık hava
müzesi olarak bilinmektedir. Burada bulunan tarihi
eserler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Güneydoğu giriş kapısında kırık parçalarla ekli iki aslan heykeli
vardır. Sağ ve sol yan odacıklarda esmer ve açık sarı, sert taneli
bazalt taş bloklar üzerinde duvar kaplaması niteliğinde, o
günün inanç ve yaşayışını sergileyen çeşitli figür rölyefleri (taş
kabartmalar) ve aynı metin olmak üzere, karşılıklı Finike (çivi)
ve Hitit hiyeroglif yazıları mevcuttur. Kapı içinde ise yaklaşık
üç metre boyunda fırtına Tanrısının ( Tarhunzas ) heykeli
bulunmaktadır. Kuzeydoğu kapısında insan başlı, aslan gövdeli,
karşılıklı iki sfenks vardır. Sağ ve sol odacıklarda Güneş Tanrısı
rölyefi ve diğer çeşitli rölyefler ile karşılıklı aynı metin olmak
üzere, Finike (çivi) ve Hitit hiyeroglif yazıları mevcuttur. Buradaki
Finike (çivi) yazıları sayesinde, önceleri tam çözülememiş olan
Hitit hiyerogliflerinin okunmasına imkan sağlayan bir anahtar
ele geçmiştir. Dünya üzerindeki Hitit yazılarının en uzun çift
dilli yazıları burada okunmuştur. Bu yazılarının çözülmesiyle
Anadolu’da M.Ö. 2000 yılına kadar giden hiyeroglif yazılarının
tamamı okunmuştur.

Osmaniye ilimizde turizm sektöründe yatırımcı
imkânlarının arttırılması maksadıyla, ajanımız
Osmaniye Yatırım Destek Ofisi işbirliğinde
sizce ne tür turizm faaliyet ve organizasyonları
planlanmalıdır?
Tanıtım belgeselleri ve film yapımı, tur operatörlerine ve turizm
yayını, gazeteciliği yapanlara yerinde tanıtım, ayrıca turizm
yatırımcılarının davet edilerek yatırım fırsatlarının anlatılması
gibi çalışmalar yapılabilir.

2016 yılında Osmaniye’de ne gibi kültürel
etkinliklere ev sahipliği yapmayı düşünüyorsunuz?
Faaliyetlerimiz genelde il düzeyinde olmakla birlikte ulusal
düzeyde STK ve kamu kurumları tarafından yapılan ve yapılacak
olan etkinlikler bulunmaktadır. Çukurova Âşıklar Şenliği,
Karacaoğlan Âşıklar Şenliği, Âşık Feymani Şenliği, yöresel
yemek yarışması ve çadır konaklamalı Doğa yürüyüşleri,
OFFROAD yarışları vb. etkinlikler yapılmaktadır. Bunların yanı
sıra üniversitemizin koordinasyonuyla topluma Rol Model
olmuş önemli şahsiyetler tarafından, konferanslar verilmesi,
gençlerimize yıl boyunca anlatımı, tanıtımları yapılmaktadır.

DOĞAKA koordinasyonunda Osmaniye iline
yönelik kültür ve turizm temalı ne gibi çalışmaların
planlanmasının, bölgemiz turizm sektörüne katkı
sağlayacağını düşünmektesiniz?
Tarihi ve Arkeolojik alanların kazıları ve restorasyonlarının
yapılarak turizme kazandırılması, (Kalelerin
çevre düzenlemesi, restorasyonları ve ulaşımını
sağlayan yolların yapımı), somut olmayan
kültürel mirasın araştırılarak yayın haline
getirilmesi, halkın kültür ve turizm hareketlerine
katılımını sağlamak üzere sürdürülebilir
şenlikler, festivaller fuar organizasyonlarının
yapılması, turizm alt yapısının geliştirilmesi
için yapılan desteklerin devam etmesi gibi
çalışmaların turizm sektörüne katkı sağlatacağını
düşünmekteyiz. Tanıtım materyallerinin
hazırlanması ve yapımı, fuarlara katılım,
metropoller ve büyük şehirlerde tanıtım günleri
organizasyonlarında işbirliği bölgemize faydalı
olacak faaliyetlerdir.

Son olarak ilimizin yerli ve yabancı
turistlere ev sahipliği yapabilmesi için ne
gibi alt yapı eksiklikleri olduğunu düşünüyorsunuz?
İlimiz turizm potansiyeli bakımından zengin olmakla birlikte,
turizm altyapısı oldukça yetersiz durumdadır. Nitelikli konaklama
tesisleri ve yatak kapasitesi yetersiz, kırsal turizm ile yeme- içme
tesisleri, yöresel ve hediyelik ürünlerin alınıp satıldığı müstakil,
turizme hizmet eden çarşı gibi yerler bulunmamaktadır. Turizme
açılan ören yerlerinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek
sosyal tesisler, konaklama, alışveriş yerleri, lokanta ve restaurant
gibi turist için gelmeye değer alanların ihtiyacı giderilmelidir.
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Arkeolog M. Nalan YASTI
Karatepe-Aslantaş Müze Müdürü

Türkiye’nin İlk Açık Hava Müzesi: Karatepe Aslantaş Müzesi

KARATEPE ASLANTAŞ’IN ÖYKÜSÜ
Çam ağacının dallarında telaşla koşturan Sincap’ın elinden
düşen meşe palamudu, kayaların üstünde zıplaya zıplaya
aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Yağmurdan sonra ortaya
çıkan salyangozlar, üstünde yürüdükleri siyah taşlara gümüş
sim dökülmüş gibi parlak bir iz bırakıyorlardı. Minik bir fare,
yerde yatan heybetli bir aslana hiç korkmadan sırtını dayamış,
ıslak burnunu titreterek havayı kokluyordu. Palamut hızla aşağı
yuvarlanırken yolunun üzerindeki bir çukurun içine atladı, ıslak
toprağa saplandı kaldı…
Tepenin aşağısındaki vadide akan nehir, bazen yağan yağmurla
coştu, bazen de güneş yaktı kavurdu toprağı, sarı sıcaklarda.
Ya da fırtınalar koptu, şimşekler ortadan ikiye ayırdı kocaman
ağaçları gümbürtüyle. Ama çoğu zaman latif bir bahar
ılıklığında geçti mevsimler. Kaplumbağalar yuva yaptı üzerinde
kabartma resimler olan kara taşların altına, yılanlar kabuklarını
bıraktı eski duvarların arasına…
Meşe ağaçları boy verdi palamudun düştüğü yerde, yanı sıra
çamlar da büyüdü, birlikte gökyüzüne doğru devleştiler ve
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kapattılar toprağın üstündeki her şeyi. Böylece, bu sık ormanın
sakinleri yüzyıllar boyunca sürecek gölgeli ve derin bir uykuya
daldı….
Yerde birikmiş sarı yaprakların üzerinden geçerken hızlanan,
tepeye çıkan taşlı yolun üzerinde ağırlaşıp gıcırdayan tekerlekler,
engebeli arazide sağa sola kayıp at arabasını yalpalandırıyor,
arkasında oturanların şubat soğuğunda buharlanan solukları,
fukara bacasından çıkan duman gibi çabucak havaya
karışıyordu. Bir süre böyle gittikten sonra, at arabasından inip
tabana kuvvet patikadan tepeye doğru yürümeye başladılar.
Görevli oldukları İstanbul Üniversitesi Arkeoloji-Prehistorya
bölümünden hocaları H. Teodor Bossert’in başkanlığındaki
bu ekip, 1946 yılında Adana’dan Kozan’a, oradan da Kadirli ve
Kızyusuflu köyüne yaptıkları bu çileli yolculuğun sonunda
nihayet uzun süredir izini sürdükleri Aslanlı taş’ı bulmuşlardı
işte...
Ekipteki genç arkeoloğun enfeksiyondan yükselen bedenindeki
ateş, yüreğindeki meslek ateşine karışıyor, uçarı bir heyecanın
aleviyle parlayan gözlerinden dışarı çıkıyordu. Kadınlara özgü
enerjisi ve çalışkanlığıyla, hasta olmasına rağmen bir taraftan
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çevredeki taşların fotoğraflarını çekip, diğer taraftan da hocasının
köylülerle sohbetinden buraya ait öğrendiği bilgileri heyecanla
not ederken, aslında kendi öyküsünü de bir anlamda yazmaya
başlıyordu.

Takip eden yıllarda Profesör Bossert ve beraberinde asistanı
Arkeolog Halet ÇAMBEL’in özverili gayretleriyle Karatepe
Aslantaş’ta çalışmalar sürdürüldü. Kazılar yapıldı, çevreye
dağılmış olan mimari bloklar, heykeller, kabartmalar toplandı,
her biri koptuğu parçasıyla birleştirilip özgün yerlerine konuldu.
Karatepe’nin taşlarına yazılmış Hitit Hiyeroglifleri ilk kez
çözümlenerek bilim dünyasındaki özel yerini aldı.
Yoğun meşe ve çam ormanlarının altında yüzyıllar boyunca
gölgeli ve derin bir uykuda bulunan Karatepe Aslantaş’taki
eserlerin; M.Ö. 8. Yüzyılda Geç Hitit Kralı Asativatas tarafından
yaptırılmış olan kale ve yazlık sarayına ait olduğu anlaşıldı.
Doğal bir tepe üzerinde kurulu kalenin iki ayrı girişinde, sağlı
sollu Aslan Heykelleri ve o dönemin sosyal, kültürel yaşamını
betimleyen kabartma figürlü bazalt duvar taşlarıyla yapılmış
odalar bulunuyordu. Hitit inanışına göre en büyük göksel güç
olan Fırtına Tanrısı, taştan vücut bulmuş ihtişamlı heykeliyle,
Karatepe’de kim bilir kaç ritüele sessizce tanıklık etmişti.
Karatepe’nin hemen yanından geçen Ceyhan Nehri o zamanlar
şimdiki gibi barajla kesilmediği için özgürce akıyordu. Belki
de Fenikeliler, Akdeniz’i aşarak geldikleri büyük gemilerini
deniz kenarında demirleyip, yolcularını Ceyhan Nehri’nin
derin yatağında rahatlıkla gidebilen küçük kayıklarıyla buraya
kadar taşıyorlardı. Zaten Karatepe’nin de içinde bulunduğu
yol güzergâhı, binlerce yıl öncesinden itibaren Anadolu ve
Mezopotamya arasında çalışan ticaret kervanlarınca kullanılıyor,
tacirler bu yoldan Anadolu’nun içlerine kadar ulaşıp, mamul
mallarını satıp dönerken çeşitli ham maddeleri de alıp ülkelerine
götürüyorlardı. Günümüzde Karatepe Aslantaş adıyla bilinen,
Geç Hitit Dönemindeki kurucusu Asativatas’a atfen büyük bir
olasılıkla Asativataya adını alan bu kalenin askerleri, tacirlerin
yol güvenliğini sağlayıp karşılığında hediyelerini alıyordu.

Daha sonra Anadolu’nun gerçek sahibi olan Yörükler de sıcak
Çukurova’dan serin yaylalara göç etmek için Ağyol adını verdikleri
bu yolu uzun süre kullandılar.
Türkiye’nin ilk kadın arkeologlarından biri olan rahmetli Prof. Dr.
Halet Çambel’in, yarım asırdan fazla bir süre boyunca yaptığı
kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi vb. çalışmaları sayesinde,
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi bu günkü haline geldi.
Özgün yerlerinde sergilenen eserlerin üzerlerine doğanın
tahribatından etkilenmemesi için ahşap çatılar yapıldı, kazı evleri,
kütüphane, konferans salonu ve kapalı müze alanı oluşturuldu.
Bugün içinde çeşitli balıkların yüzdüğü, mavi-yeşil renginde
huzur bulduğumuz gölü oluşturan Aslantaş Barajı’nın yapımı
esnasında dahi Halet Hoca’nın azmi ve çabasıyla barajın kret kotu
düşürüldü ve eserler su altında kalmaktan kurtuldu.
Osmaniye ili, Kadirli ilçesi sınırlarındaki Karatepe Aslantaş,
arkeolojik anlamda dünyada ve Türkiye’deki en nadide alanlardan
biri olmasıyla birlikte, çevresindeki köylülerin sosyal, ekonomik
ve kültürel hayatına da çok olumlu katkılarda bulundu. Kendi
tarihinin yanı sıra kazı tarihi ve kazıda çalışanların hatıraları
ile bölge halkına sağladığı kazanımların belki yüzlerce öyküsü
yazılabilecek zenginliğe sahip olan Karatepe Aslantaş Açık Hava
Müzemiz, bu gün de dallarında sincapların koşturduğu, meşe
ve çam ağaçlarının derin gölgesinde, binlerce yıl öncesindeki
yaşanmışlıklara tanıklık ederek kendi öykünüzü yazmanız için
sizleri bekliyor.
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Prof. Dr. Turgut H. ZEYREK

Kastabala Ören Yeri Kazı Çalışmaları Koordinatörü

Osmaniye Kastabala Ören Yeri Kazıları

Osmaniye’de kültür turizminin Kastabala antik kenti örneğinin
ele alındığı bu çalışmada, Osmaniye kent merkezine ve aynı
zamanda, Mersin, Adana, Hatay, Antep, Adıyaman, Şanlıurfa
ve Mardin’i kapsayan tur güzergâhında da merkezi bir konuma
sahip olması dolayısıyla günümüzde hak ettiği ilgiyi, ziyareti,
düzenlemeleri, yatırımları almasının gerekliliğine işaret
edilmiştir.
Kastabala antik kenti, Anadolu’nun güneydoğusunda Çukurova
(Kilikya) olarak bilinen bölgede Osmaniye ilinin sınırları içinde,
il merkezinin 12 km kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe
yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin
ortasında, Ceyhan (Pyramos) Irmağı’nın yakınlarında kurulmuş
antik şehirdir1. Şehir küçük bir ovaya batı yönünde açılan küçük
bir vadinin üç yamacı ile vadi tabanında gelişir. Vadinin kuzey
yamacında ovaya hâkim, yüksek bir kaya çıkıntısı üzerinde
bir Orta Çağ kalesi yükselir. Kastabala Antik Kenti Osmaniye
ovasının hemen hemen kuzeybatı bölgesinde, döneminin kent
planlama kriterlerine göre topografyası savunmaya en uygun
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alanda kurulmuştur. Kentin yakınından akan Ceyhan Nehri,
denizden içte olmasına karşın yerleşimin denizle bağlantısını
ve kente deniz ticareti yapma olanağı sağlamış olmalıdır.
Kastabala’nın kaderini ve tarihini Kilikya bölgesi belirlemiştir.
Pyramos’un suladığı tarım için elverişli verimli topraklarıyla
bölgenin kaderine ortak olmuştur. Bölgeden elde edilen yüzey
buluntuları M.Ö. 2000 ile Roma İmparatorluk-Geç Roma
dönemleri arasında farklı dönemlere tarihlenir. Çukurova’nın ve
dolayısıyla Kastabala’nın M.Ö. 1000-Roma İmparatorluk dönem
arkeolojisi henüz yeterince araştırılmamıştır. Ancak bölgede
M.Ö. 1. yüzyıl ortalarında Seleukos hâkimiyetinin sona erdiği,
Roma’nın etkisinin arttığı bilinir. Kastabala, M.S. 72 tarihinden
M.S. 260’a kadar Roma imparatorluğunun yönetiminde
kalmıştır. Kastabala’nın M.S. 3. yüzyılda I. Shapur (M.S. 206), M.S.
4. yüzyılda ise Balbinos (M.S. 380) tarafından işgal edildiği bilinir.
2009-2015 yılında gerçekleştirilen kazı, temizlik ve sondaj
çalışmalarından elde edilen bulgu ve buluntular şehrin bugüne
kadar bilinen tarihçesini değiştirmiştir. Kazı buluntuları Geç

1 * Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kanuni Kampüsü (Merkez Kampüs) TR-61080 Ortahisar/TRABZON
Kastabala antik kentinde ilk kazı ve temizlik çalışmaları 11.05.2009 tarih ve 2009/14995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı izini uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Gaziantep Üniversitesi adına Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek’in bilimsel başkanlığında başlatılmıştır. Antik kentteki çalışmalar 2012 yılından itibaren Bakanlar Kurulunun
17/12/2012 Tarihli ve 2012/4077 Sayılı Kararlı izniyle Kültür ve Turizm bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi adına her yıl ön görülen programa uygun olarak sistemli
biçimde sürdürülmektedir.
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Neolitik-Erken Kalkolitik, M.Ö. 5. yüzyıl, M.Ö. 1-M.S. 1. yüzyıl, M.S.
2. yüzyıl, M.S. 4-6. yüzyıl, M.S. 13-15. yüzyıla tarihlenmiştir. Bu
tespitler araştırmalarımızın ilerleyen dönemlerinde Kastabala ve
bölge arkeolojisine dair eksik bilgileri tamamlayıcı bulgular vaad
etmektedir. Şehrin territoriumu güneyde Ceyhan nehri, kuzeyde
Karatepe-Aslantaş, Bahadırlı Köyü arasında genişleyen verimli
ovayı kapsamaktadır. Yazılı antik kaynaklarda ise Kastabala’dan
ovalık Kilikya’daki Anazarbos ve Epiphaneia şehirleri ile birlikte söz
edilmiştir. Araştırmalarımız şehrin tarih sürecinde farklı isimlere
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Osmaniye ilinin Kadirli ilçesine
bağlı bir köy olan Bahadırlı Köyü yakınlarında tespit edilen,
üzerinde Aramice yazıt bulunan ve M.Ö. 5.-4. yüzyıla tarihlenen
bir sınır taşında okunan Kastabala ismi ile çalışma alanımız olan
antik kent arasında bağlantı kurulmak istenmektedir. Kentin
adı her ne kadar söz konusu yazıtta geçen yer ismi ile bağlantı
kurularak “Kastabala” ismi ile tanımlanmaktaysa da kentte ele
geçen arkeolojik çalışmalarda henüz bu fikri kanıtlayacak arkeolojik
buluntu ele geçmemiştir.

Kentin Turizm Potansiyeli
Sosyal yaşamın başlaması ile insanlar tarihin her döneminde farklı
amaç ve nedenler ile seyahat etmek istemiştir. Sanayi devriminden
sonra dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin kişi başına düşen gelirin
artması ve buna bağlı olarak refah düzeyinde görülen yükselme
gibi unsurlar söz konusudur. Bu toplumların insanlarının sosyal
yaşamlarının belirli bir süresini farklı etkinliklerle değerlendirmeye
ayırdıkları görülür. Hatta insanların gelir düzeyinde görülen
yükselmeler turizmin bir tüketim unsuru haline getirilmesinde
de önemli bir rol oynamıştır. Osmaniye, kültür turizmi açısından
büyük fırsatlara sahiptir. Bu ilin genişlediği bölgenin genelinde
arkeolojik merkezlerin sayıca fazla olması, Osmaniye ilinin Anadolu
coğrafyasında bulunduğu konumunun sunduğu doğal zenginlikleri
nedeniyle insanlık tarihinin her aşamasında iskan gördüğünü
kanıtlar. Deniz, güneş, kum, dağ vb. doğal çekicilikleri ön plana
alarak seyahat edenlerin bile zamanlarının bir kısmını bulundukları
bölgenin kültürünü tanımaya ayırmakta, eğitim seyahat edenlerin
sayısında artış yaşanmaktadır. Kastabala’da ilk sistemli bilimsel kazı
çalışmalarının 2009 yılında bilimsel başkanlığımızda başlatılması
ile bu antik kente yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış olmuştur.

Kastabala’da sürdürdüğümüz arkeolojik kazı ve araştırmalar kentin
geliştiği alanın Anadolu’nun önemli paleolitik merkezlerinden
biri olabileceği fikrini veren bulgu ve buluntuların elde edilmesine
yardımcı olmuştur. Kentin genişlediği vadide ele geçen avcılık ve
toplayıcılık yapan tarih öncesi insanların varlığını kanıtlayan kültür
varlığı kalıntıları, ilk üretici toplulukların tarih öncesi yerleşimlerin
de bu vadide ve yakın çevredeki höyüklerde oluştuğunu, kentin
genişlediği vadide yine Roma, Bizans, daha pek çok uygarlığın ve
nihayet Selçuklu ve Osmanlıların mirası bulunmaktadır.
Son yıllarda dünyadaki turizm tercihinden faydalanabilmek
adına Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi konusunda yapılan
çalışmalarda “Kültür Turizmi” çok önemli bir paya sahiptir. Kastabala
antik kenti ve yakın çevresi gerek kültür mirasının çeşitliliği, gerekse
kültür turizmine sunulacak arzın çok çeşitli olması nedeniyle bizlere
uzun yıllar bu turizm türüyle ekonomik yararlar elde etmeyi vaad
etmektedir. Kastabala antik kenti sahip olduğu anıtsal yapıların
varlığı ile sanat tarihine ilgi duyan insanlar için bir odak noktası
olma potansiyeli taşımaktadır. Dinler açısından da Kastabala’nın
oldukça önemli bir merkez olduğu bilinir. Kastabala’da M.S. 5.
yüzyıla tarihlenen iki kilise Kastabala’nın Hıristiyanlar için bir
odak noktası olabileceğini göstermektedir. Gizem dinlerine ve
paganizme ilgi duyanlar için de hiç şüphesiz Kastabala’da Artemis
Perasia kültü önemli bir yere sahiptir. Kastabala antik kentinin
potansiyelinin yeterince kullanılamamasının en önemli sebebi
tanıtım ve turizm alt yapısının istenilen düzeyde olmaması, antik
kentin geliştiği arazinin Kazmaca - Kesmeburun ve Bahçe köylerinin
ortak mera alanı olması, kentin geliştiği arazinin yakın bir tarihe
kadar hemen hemen tümünün şahıs mülkiyetinde olmasıdır.
Kastabala antik kentinde kültür faaliyetleri gerçekleştirilmesi
Kastabala antik kentinin turistik çekiciliklerinin tanıtılmasına ve
imaj oluşumuna katkı sağlayacaktır. Kastabala antik kentinin ulusal
ve uluslararası önemini vurgulayarak yapılacak tanıtımın alanda
turizm konusundaki tur operatörleri, turizm şirketleri, sivil toplum
kuruluşları vb. kuruluşlarca yürütülmesini sağlamak Kastabala’nın
hak ettiği ilginin arttırılmasında yapıcı katkı sağlayacaktır. Bu
noktada kent içindeki sütunlu cadde, tiyatro, kale, hamam gibi
görkemli yapıların restorasyonu hususu ön palana çıkmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ

HATAY

OSMANİYE

İLÇELERİMİZE

GENEL BİR BAKIŞ
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HATAY
Habib-i Neccar Camii: Kuran-ı Kerim’in Yasin suresine göre,

Hz. İsa’nın elçileri Antakya’ya gelerek halkı gerçek dinine çağırmış;
ancak halk bu çağrıya tepki göstererek elçileri öldürmek istemiştir.
Elçilere iman eden ilk kişi olan Habib-i Neccar bu olanları
duyunca Antakya halkına elçilere uymalarını öğütlemiş ve Allah’a
inandığını söylemiştir. Halk hem Habib-i Neccar’ı hem de elçileri
şehit etmişlerdir.

Antakya Ulu Cami: Antakya camilerinin en eskisi ve en

büyüğü Ulu Cami’dir. Bu caminin Memlûk dönemi eseri olduğu ve
Osmanlı döneminde bir kaç defa onarım gördüğü sanılmaktadır.

Bayezid-i Bestami: Bayezid-i Bistami’nin asıl adı, Ebu Yezid

Aççana Höyüğü: Antakya-Reyhanlı kara yolunun 22.

kilometresinde bulunan höyük 750x300m genişliğinde bir alana
yayılmaktadır.

Titus Tüneli: Roma su mühendisliğinin en önemli tesislerinden
biri Hatay’ın Samandağ ilçesinin Çevlik mevkiinde yer almaktadır.

Beşikli Mağara: Titus Tünelinin deniz tarafındaki girişinden
sağa dönerek bahçeler arasında ilerlemeye devam edildiğinde
100 m kadar sonra kaya mezarlarına ulaşılmaktadır.

İssos Harabeleri: Erzin’e 7 km mesafede bulunan İstasyon

Tayfur bin İsa Bin Suru Şan’dır, Bayezid-i Bestemi kimilerine göre
tasavvufta Hallac-ı Mansur gibi uç noktalara erişmiş, kimilerine
göre Hz. Ebubekir gibi her şeyini, Allah’a adamıştır.

mevkiindeki İssos Antik kenti, Helenistik dönemde Epifanya adı
ile kurulmuş, MÖ 333’te Makedon Kralı Büyük İskender’in Pers
Kralı III. Darius ile savaşına sahne olmuş ve Roma döneminde de
varlığını sürdürmüştür.

Hızır Makamı: Kuran-ı Kerim’in Kehf suresinin 60-82.

Kurşunlu Han: Antakya Uzun Çarşı içinde yer alan Kurşunlu

ayetlerinde Hz. Hızır ve Hz. Musa’nın birlikte denizden
çıktıklarından bahsedilmektedir. Bu olayın Hızır Makamı’nın
olduğu yerde yaşandığına inanılır.

Musa Ağacı: Hz. Hızır ve Hz. Musa’nın buluşmalarının

ardından, Hz. Hızır ve Hz. Musa’nın Hıdır bey köyüne doğru
yürüdüğüne, bu köyün bulunduğu mevkide Hz. Musa’nın su içtiği
sırada toprağa sapladığı asasının yeşerip bugün Musa Ağacı diye
adlandırılan anıt ağaca dönüştüğüne inanılmaktadır.

St. Pierre Kilisesi: Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, Habib-i

Han 17. yüzyılda Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa
ettirilmiştir.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi: Dörtyol ilçesinin Payas
beldesinde 1574 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan külliyede kervansaray,
45 dükkânı bulunan bir bedesten, hamam, cami ve medrese
bulunmaktadır.

Harbiye (Daphneia): Hatay’ın çağlayanlar bölgesi olan

Neccar Dağı eteklerindedir. Doğal bir mağara iken eklemelerle
kiliseye dönüştürülen St. Pierre’nin, dünyanın ilk mağara kilisesi
olduğuna inanılmaktadır.

Harbiye, 8 kilometrelik bir yolla Antakya’ya bağlanır. Platonun
güneyinden fışkıran kaynaklar, şelaleler meydana getirdikten
sonra Asi nehrine karışmaktadır. Şelaleleri ve temiz havası ile ünlü,
turistlerin ziyaret ettiği bir mesire yeridir.

Hatay Arkeoloji Müzesi: Paleolitik dönemlerden

Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları: Reyhanlı-Antakya

zamanımıza kadar her devrin kültüründen izler taşıyan Hatay’da
bilimsel kazılara ilk kez 1932 yılında başlanmıştır.

karayolu üzerinde Kumlu ilçesinde bulunmaktadır. Yörenin en
büyük kaplıcası olup ülkemizde kükürt oranı en yüksek olan
kaplıcadır.
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KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş’ın el sanatları, geniş ve derin tarihi sebebiyle
büyük zenginliğe sahiptir. Aradan geçen binlerce yıla rağmen
bugün de çeşitli alanlarda birbirinden güzel eserler veren
Kahramanmaraşlı ustaların büyük emek ve sabırla sürdürdükleri
el sanatları Türk el sanatlarının binlerce yılık sürekliliğini de
gözler önüne sermektedir. İşte bütün bu çarpıcı özelliklerden
dolayı Kahramanmaraş’ın Türk el sanatları tarihinde önemli bir
yeri vardır. Kuyumculuk, sim sırma İşlemeciliği, ahşap oymacılığı,
bakırcılık, köşgerlik önemli el sanatlarıdır.

Ulu Camii; Kahramanmaraş Kalesi’nin güneyindeki

meydandadır. Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları’ndan
Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey’in 1496’ da yaptırdığı
anlaşılmaktadır.

Hatuniye Camii; Kurtuluş mahallesi’ndedir. Yavuz Selim

Sultan (XV.yy) adına yaptırılmıştır. Avlu giriş kapısı üstünde XIX.yy.
başlarından onarım yazıtı vardır.

Taş Medrese; (Padişah kızı mezarlığı) “Bektutiye” Kalenin

güneyindeki meydandadır. XIV.yy’da Ala Üd-Devle Bey’in kızı
adına yapıldığı öne sürülen yapı yazıtsızdır. Türbedeki beş satırlık
yazıt ise bozulmuştur.

Taş Han; Kapalı Çarşıya bitişiktir. Dulkadiroğulları döneminde
yapıldığı öne sürülen, moloz taştan kare avlu çevresinde iki katlı
bir yapıdır.

Ceyhan Köprüsü; Ceyhan Irmağı üstündeki köprü, yeni yolun
dışında kalmıştır. XIV. ya da XVI. yy. yapısı olduğu konusunda
değişik görüşler olup 156,6 metre uzunluğunda, altı gözlü bir
köprüdür.

Eshab’ı Kehf (Afşin); Kutsal mağarayı da içine alan Külliye

Afşin’in altı km kuzeybatısında küçük bir dağ üzerindedir.
Külliyede dört eser bulunur. Bunların üçü külliyenin esasını teşkil
etmektedir.

ÇUKURHİSAR KAYA MEZARLARI / KAHRAMANMARAŞ
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OSMANİYE
Çukurova’nın Parlayan Yıldızı Osmaniye, bulunduğu coğrafi
konumu itibariyle, bugün olduğu gibi antik çağlarda da doğuyu
batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir köprü konumunda olmuştur.
Tarihte Cebelibereket Sancağı olan Osmaniye, bereketli ovaları,
ılıman iklimi, serin yaylaları ve doğal güzellikleriyle insanlığın
cazibe merkezi olmuş ve birçok medeniyete yaşama imkânı
sunmuştur. Osmaniye bu sayede sayısız tarihi eserlere ve taşınmaz
kültür varlıklarına sahip olmuştur.
Osmaniye’nin, Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi, Geç Hitit
Dönemi Örenyeri ve Kastabala (Hierapolis) Antik Kenti’nin
döneminin bölgedeki en önemli büyük şehirleridir. Osmaniye,
bugüne kadar korunarak gelmiş Toprakkale, Harun Reşit Kalesi,
Bodrum Kale, Savranda Kalesi gibi bilinen 26 kalesi ile ‘Kaleler
Şehri’ unvanını hak etmektedir. Merkezdeki Enverül Hamit Cami
ve Şehitliği, Yarpuz Köyündeki Osmanlı Hükümet Konağı, Kadirli
Alacami, Bahçe Ağcabey Cami ve Kümbetleri, Sumbas Eski
Cami, Gaffarlı Köyü Taşköprü, Düziçi Sabunsuyu Köprüsü, Kadirli
Cemalpaşa ve Orta Tozlu Köyü Köprüleri de dikkat çeken kültür
varlıklarımızdır. Bunun yanı sıra höyükleri, mozaikli alanları, antik
mezarları ve pek çok nitelikli arkeolojik sit alanları ile bilimsel
çalışmalara kaynak oluşturabilecek niteliktedir.
TOPRAKKALE KALESİ/ OSMANİYE

KIRMITLI KUŞ CENNETİ/ OSMANİYE

BAŞARILI PROJELERİMİZ
PROJE ADI REFERANS KODU
PROGRAM

ÇÖZÜM

AMAÇ SONUÇ

ÖZET ÜRETİM

BAŞVURU SAHİBİ

PROJENİN YERİ PROJE SÜRESİ

PROJE

BÜTÇESİ PROJE DESTEK TUTARI

HEDEF BAŞARI ÜRETİMDE KALİTE REKABET GÜCÜ

PROBLEM ÇÖZÜMÜ SAHA

BAŞARILI
PROJELERİMİZ
BAŞVURU
SAHİBİ

YÜKSEK KAPASİTE

ÇALIŞMASI REFERANS KODU PROJENİN YERİ PROJE
BAŞARILI
PROJELERİMİZ
BÜTÇE

PROJE ADI

BAŞVURU
SAHİBİ

PROJE ADI
REFERANS
KODU

proje

REFERANS
KODU

PROJENİN

PROJENİN

ÇÖZÜM

PROJE SÜRESİ

YERİ
PROJE SÜRESİ

referans

PROJE BÜTÇESİ
PROJE DESTEK
TUTARI

YER

YERİ

PROJE BÜTÇESİ

PROGRAM

PROJE DESTEK

PROGRAM
ÇÖZÜM AMAÇ

SONUÇ

PROGRAM

SONUÇ

ÇÖZÜM AMAÇ

kod

ÖZET ÜRETİM HEDEF

TUTARI

BAŞARI

ÜRETİMDE KALİTE

SONUÇ

sonuç

ÖZET ÜRETİM

HEDEF

REKABET GÜCÜ

BAŞARI

PROBLEM
ÇÖZÜMÜ
SAHA
ÇALIŞMASI

yüzde

SÜRE

YÜKSEK KAPASİTE

ÜRETİMDE KALİTE

REKABET GÜCÜ

YÜKSEK KAPASİTE

PROBLEM ÇÖZÜMÜ
SAHA ÇALIŞMASI

DOĞAKA 2015 YILI TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BAŞARILI PROJELER LİSTESİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Başvuru Sahibi
Proje Adı
Balcılar Petrol Ürünl. Turizm Taş. İnş. Gıda San. Ve
Kaplıca Turizminde Yeni Bir Nefes
Tic. Ltd. Şti.
Cemali Pet. Ürün.Paz.Turizm İnş. Ve Tic. Ltd.Şti.
Cemali’den Tarihe Dokunuş
Şahutoğlu Turizm Otelcilik Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Şahutoğlu Turizm Otel Projesi
Elbistan da Çevreye Duyarlı Konsepti ile 4 Yıldızlı
Pay Yapı Gayrimenkul İnş.Danş. A.Ş.
Otel Hizmet Kalitesinin, Çeşitliliğinin ve
Marka Değerinin Artırılması
Pamuk Turizm Taş.İnş Gıd Tem. Hiz.Elek.Elekt.
Büyük Maraş Otelini Geliştirme ve
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hizmet Çeşitliliğini Artırma Projesi
Doğu Akdeniz in Yeni Yıldızı Arsuz;
Milor Turizm Org. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hotel Palm Beach İle Parlıyor
Bekir Bayır
İssos Otel, Parasailing ile Uçmaya Hazırlanıyor
Payas Belediyesi
Payas Sahili Cin Kule İle Canlanıyor
Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
3 Adet Turizm Danışma Bürosu Yapılması
Arsuz Kaymakamlığı
Temiz Kum, Temiz Sahil, Temiz Turizm
Belen Kaymakamlığı
Seyr-i Belen, Yürü ve Dinlen
Göksun Belediyesi
Göksun Doğa Turizm Merkezi
Osmaniye il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Osmaniye Dijital Kent Turizm Tanıtım Sistemi Projesi
Osmaniye kent ormanının doğa turizm merkezi haline
Osmaniye Belediyesi
dönüştürülmesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hatay E-Turizm Haritası Yapılması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Kent ve Panorama Müzesi
Aslantaş Baraj Gölü Su Sporları Merkezinde
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Su Kayağı Tesisi ile Turizmin Çeşitlendirilmesi Projesi
Afşin Belediyesi
Eshab-ı Kehf Canlanıyor
Afşin Kaymakamlığı
Tarihle Kültürün Buluştuğu Şehir
Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birlği
Hitit Güneşi-Karatepe
Turizmin Yörüngesini Değiştiriyoruz: Oyuncak Müzesi,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Planetaryum ve Gözlemevi Projesi
Kahramanmaraş Tematik Mutfak Müzesi ile Kültürel
Dulkadiroğlu Belediyesi
Mirasımız Olan Zahire Geleneğinin Yaşatılması
Samandağ Kaymakamlığı
Antik Kent Seleucia Pieria’da Doğa Yürüyüşü
Antakya Kaymakamlığı
Tarihin Kucağından, Teknolojinin Bağrına Bir Kent Antakya
Samandağ Sahili Turizm Geliştirilmesi Projesi Etap 1 Ziyaret
Samandağ Belediyesi
ve Çevresi Park- Meydan Düzenlemesi
Sarı Selim Camii Medrese Odaları’nın Tadilatlarının
Payas Kaymakamlığı
Yapılarak Turizme Kazandırılması Projesi
Avcılar Çeşmesi Çevre Düzenlemesi ve
Yayladağı Belediyesi
Turizme Kazandırılması Projesi
Defne Belediyesi
Hatay ın Yeni Tacı Defne
Altınözü Belediyesi
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Peyzaj Projesi
Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Uluçınar Su Sporları Merkezi
Andırın Belediyesi
Kültür ve Turizm Geçidimiz Çınar Geçidi

Durum
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Kapandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Kapandı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
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Tıbbi Aromatik-Endemik Bitkiler Müzesi ve
Antakya Kültür Evi
Program			

: 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi Adı		

: Hatay İl Özel İdaresi

Proje Adı			

: Tıbbi Aromatik-Endemik Bitkiler Müzesi ve Antakya Kültür Evi

Projenin Yeri			

: HATAY-Antakya

Proje Süresi			

: 15 Ay

Proje Bütçesi			

: 461.320,00 TL

Proje Destek Tutarı		

: 344.115,00 TL

Toplam Destek Miktarının Yüzdesi : %75

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Projenin genel amacı, TR63 Bölgesinde
tarihi ve kültürel yapının korunup,
turizme kazandırılması çerçevesinde;
mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların
değerlendirilmesi, altyapılarının
iyileştirilmesi, sergilenmesi ve bölge
ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu
kapsamda eski Antakya Evleri’nin restore
edilerek Tıbbı ve Aromatik Bitkiler
Müzesi’ne dönüştürülmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında Hatay Valiliği İl Özel
İdaresi’nce Antakya Kurtuluş Caddesi’nde
bulunan 22 odalı geleneksel eski Antakya
Evi kamulaştırılıp tarihi dokusuna uygun
olarak restore edildi. Bina 4’ü kapalı 1’i
açık sergi salonu, kafeterya ve konuk
evi olarak düzenlendi. Tıbbı Bitkiler ve
Aromatik Bitkiler Müzesi yapılan konakta,
Hatay sınırları içinde bulunan Amanos
Dağları’nda yetişen bin 861 tür bitkiden,
dünyada sadece bu yörede yetişen

endemik 280 türünün sergilemesine
başlandı. Müzede cam kavanozlar ve el
örgüsü sepetlerde adaçayı, civanperçemi,
tilki üzümü, oğulotu, fesleğen, defne,
kantaron, karabaş otu, hartlap, çakşır
kökü, meyan kökü, taş nanesi, böğürtlen
kökü, erguvan yaprağı, pelin otu, asma,
hatmi gülü, ebegümeci ve ölmez çiçeği
gibi tıbbi ve aromatik bitkiler öne çıktı.
Bitkilerin örneklerinin yanı sıra büyük
ebatlardaki fotoğrafları da izlenime
sunuldu. Bitkileri tanıtan video görüntüler
ve slaytlar hazırlandı.
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Vakıflı Köyü Tarihi Vakıf Evi Restorasyonu ve
Çevre Düzenlemesi
Program			

: Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi Adı		

: Samandağ Köylere Hizmet Götürme Birliği

Proje Adı			

: Vakıflı Köyü Tarihi Vakıf Evi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi

Projenin Yeri			

: HATAY-Samandağ

Proje Süresi			

: 12 Ay

Proje Bütçesi			

: 302.500 TL

Proje Destek Tutarı		

: 226.875 TL

Toplam Destek Miktarının Yüzdesi : %75

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Vakıflı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin
markalaştırma çalışmaları ile tüm
Türkiye’de tanınmasına katkıda bulunmak
amacıyla köydeki tarihi vakıf evinin
restorasyon ve çevre düzenlemesi
yapılarak korunması ve turizme
kazandırılması hedeflenmiştir.

Samandağ ilçemizde bulunan tarihi
vakıf evinin restorasyonu ve çevre
düzenlemesi yapılarak bölge tarihi ve
kültürü korunmuştur. Ayrıca bölgemize
gelen turist sayısı arttırılmış ve çevre
köylerde üretilen yöresel ürünler yapılan
prefabrik satış kulübelerinde satılmaya
başlanmıştır. Yapılan oda tefrişi ile
turistlerin bölgemizde konaklamaları
sağlanmıştır.

58

Göksun’da Eko Turizm
Program			

: 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi Adı		

: Göksun Belediyesi

Proje Adı			

: Göksun’da Eko Turizm

Projenin Yeri			

: KAHRAMANMARAŞ-Göksun

Proje Süresi			

: 19 Ay

Proje Bütçesi			

: 449.525,00 TL

Proje Destek Tutarı		

: 332.034,11 TL

Toplam Destek Miktarının Yüzdesi : %75

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde çevre kalitesinin ve ortak
kullanım alanlarının iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin modern
tesislerde konaklamalarının sağlanması ve müşterek turizm
altyapısını iyileştirme hedeflenmiştir. Ayrıca Göksun ilçesinde
turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler ve doğa
gezisi gibi) için tesisler kurarak yörenin ekonomik gelişimine
katkıda bulunmak, alandaki ziyaretçi yönetiminin belirlenecek
programlar doğrultusunda düzenlemek ve alanda yaşayan
yöre halkının turistik faaliyetleri ile mevcut sosyo-ekonomik
durumunun iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin modern tesislerde konaklamalarının
sağlanmış, ziyaretçi bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
amacıyla yerel girişimlerin katkısı ve desteğiyle bir ziyaretçi
merkezinin oluşturulmasın sağlanmıştır. Yöredeki ürünlerin
ve el sanatlarının ortaya çıkarılması ve ziyaretçilere sunulması
ile yöresel pazar olanaklarının geliştirilmesi, Projenin nihai
faydalanıcılarının ve projenin hedef gruplarının eko turizm
konusundaki bilgi düzeyinin artırılması sağlanmıştır.
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Toprakkale Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi
Program			

: Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi Adı		

: Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje Adı			

: Toprakkale Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi

Projenin Yeri			

: OSMANİYE-Toprakkale

Proje Süresi			

: 13 Ay

Proje Bütçesi			

: 434.400,00 TL

Proje Destek Tutarı		

: 325.800,00 TL

Toplam Destek Miktarının Yüzdesi : %75

Proje Özeti

Proje Sonuçları

Proje ile Osmaniye’de turizmden elde edilen gelir ve turist
memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır. Toprakkale
Kalesi’nin Çevre Düzenlemesi Projesi yapılarak tarihi ve kültürel
dokunun korunarak turizme kazandırılması ve bölgenin kültür
ve turizm açısından cazibe haline dönüştürülmesine katkı
sağlamak ve Kale’nin yerli ve yabancı turistler için yeni bir
destinasyon merkezi haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu proje ile Kalenin çevre düzenlemesi yapılması tamamlanmış,
kültürel ve tarihi değerlerin yaşatılması sağlanmıştır. Kalenin
merkezi bir konumda olması nedeni ile proje sayesinde turizm
hareketliliği artmış ve ilimizi ziyaret eden yerli yabancı turistlerin
uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Osmaniye’nin tanıtımı
için bir vitrin konumunda olan Kale’nin turizme kazandırılmıştır.
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DOĞAKA HABER
HATAY
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DOĞAKA Ev Sahipliğinde “Kentsel Pazarlama ve
Şehirlerin Markalaşması Semineri” Hatay’da Düzenlendi
Kentlerin markalaşması ve yaşayan şehirler projesi kapsamında kentsel
pazarlamanın sağlanabilmesi, marka kent oluşumunun paylaşılabilmesi
amacıyla, Ajansımız ev sahipliğinde, 03 Haziran 2016 Cuma günü Anemon
Antakya Oteli Toplantı Salonu’nda Kentsel Pazarlama ve Şehirlerin
Markalaşması Semineri düzenlendi.
Açılış konuşmalarını DOĞAKA Genel Sekreteri Sayın Onur YILDIZ ve Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doç.
Dr. Lütfü SAVAŞ’ın yapmış olduğu söz konusu seminer, özel sektör ve kamu
temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Açılış programının ardından, Celsus Ajans Başkanı Yaşayan Şehirleri Projesi
Direktörü Sayın Hüseyin Alper AKIN’ın “Yaşayan Şehirler Projesi” tanıtımı
ile başlayan seminer kapsamında, AKVİL Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı
Sayın Metin GENÇ tarafından “Uluslararası Kentler ve Kültür Hazineleri
Projesi” paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Adamları
Dernekleri Federasyonu (DASİFED) ve HATBORU Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Mehmet KILIÇLAR tarafından “Kent Pazarlamasında Stratejik plan ve
Toplumsal Mutabakatın Önemi” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
Programın üçüncü sunumu, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yüksek
Mimar Sayın Yılmaz ALTINDAĞ tarafından “Yerel Yönetimlerden Bölgesel
Kalkınmaya Yönelen Bir Başarı Hikâyesi” sunumu takdim edilmiştir. Akabinde,
ÇEKÜL Vakfı Proje Koordinatörü Sayın Alp ARISOY tarafından “Kültürel
Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kimliksizleşme Sorunu” sunumu
gerçekleştirilmiştir.
Programın ilerleyen sunumlarından bir diğeri ise yine Celsus Ajans Başkanı
Yaşayan Şehirleri Projesi Direktörü Sayın Hüseyin Alper AKIN’ın “Kentsel
Pazarlama ve Markalama Eğitimi “Siz de mi Marka Şehir Oluyorsunuz?” ve
Kentsel Pazarlama Stratejik Yönetim Ağı “DOĞAKA Bölge Modellemesi”
konulu sunumu olurken, bu sunumun ardından İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) Tanıtım ve Dış İlişkiler Birim Başkan Vekili Sayın Nazlı KAYI tarafından
“Kentsel Markalamada İzmir Örneği: Kentsel Pazarlama Stratejik Planı”
konulu sunum takdim edilmiştir.
Bunun yanı sıra, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr.Mine SARAN tarafından “Kültürlerararası İletişim Eğitimi: Destinasyonların
Altın Anahtarı “Kültür” konulu sunum takdim edilmiştir. Akabinde ise son
sunum olarak, Celsus Ajans Yöneticisi Sayın Mehmet Necdet BÜYÜKBAY
tarafından “Cazibe Merkezi Olma Yolunda Yaratıcı Destinasyonlar: Dünya
festivalleri ve Hikayeleri” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
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DOĞAKA’nın Desteğiyle Bölgemizin Suudi Arabistan
Cidde’de Kültürel Tanıtımı Gerçekleştirilmiştir
TC. Cidde Başkonsolosluğu koordinasyonunda Ajansımız desteğiyle 18 Aralık
2015 Cuma günü hayır amaçlı düzenlenen “Türk Kültürü, Sanatı ve Geleneksel
Mutfağını Tanıtım Günü” kermes etkinliğine; Cidde’de Türk mallarının satışını
yapmakta olan firma temsilcileri ile ikamet eden Türk vatandaşlarımızın
yanı sıra, çok sayıda Suudi ve Cidde’de mukim üçüncü ülke vatandaşları
ile diplomatik misyon mensuplarından oluşan iki bine yakın kişi katılım
sağlamıştır.
Ajansımız uzmanlarınca hazırlanan sektörel ve kurumsal tanıtım ve
bilgilendirme yayınlarımız Suudi katılımcılar ile paylaşıldığı söz konusu Cidde
Türk Günü ve Kermesi kapsamında; Türkiye’deki muhtaç çocuklara eğitim
yardımı ve burs verilmesi, Konsolosluğumuz bölgesindeki Türk okullarında
ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine yardım malzemesi gönderilmesi
amacıyla yerel imkânlarla Türk yemekleri ve bazı yiyecekler hazırlanmış,
Cidde’de faaliyet gösteren ve Türk Günü etkinliklerine katılmış olan Türk
restoranlarının sundukları yemekler, Türkiye’den temin edilerek ülkemiz
kültürü Suudi Arabistan’da yaşatılmıştır.
Türk Günü Kermesi sırasında Cidde Uluslararası Türk okulu’nun Kız ve Erkek
Folklor Grupları gösterilerini sunmuş ve bu vesileyle, ülkemizin kültürel
tanıtımına da büyük katkı sağlanmıştır.
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Emitt 2016 Uluslararası Turizm Fuarı Tüyap İstanbul’da
Turizm Profesyonellerine Kapılarını 20’nci Kez Açtı
Toplamda 70 bin metrekarelik11 salonunda devam edecek
fuara bu yıl 4 bin 500 firma ve yaklaşık 70 ülke katılmakta
olup; fuar kapsamında ülke pavilyonları, Türkiye’nin Tatil
Destinasyonları, Kış ve Outdoor Turizmi Destinasyonları, Oteller
ve Turizm Merkezleri, Tur operatörleri, acenteler ve oteller
katılımcı olarak yer alıyor ve fuar ziyaretçilerine birbirinden
renkli tatil destinasyonları ve illerimiz tarihi ve kültürel
değerleri tanıtılmaktadır.31 Ocak Pazar akşamına kadar açık
olacak EMITT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı, erken rezervasyon
indirimleri, tatil çekilişleri ile seyahat tutkunları için öne çıkan
bir buluşma noktası yaratmaya devam etmektedir.

Dünya’nın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT
2016 Uluslararası Turizm Fuarı; TÜYAP Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’nde turizm sektörünü aynı platformda bir
araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturabilmek adına, bugün
kapılarını bir kez daha turizm profesyonellerine açtı.
Fuarın açılış programı kapsamında; TC. Kültür ve Turizm
Bakanı Sayın Mahir ÜNAL, İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Turizmden Sorumlu
Başkan Vekili Sayın Tülin ERSÖZ, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent KARAKUŞ, Türkiye
Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman
AYIK, Türk Turizm Yatırımcıları Derneği Sayın Fettah TAMİNCE,
ITE GroupPlc Bölge Direktörü Sayın Vincent BRAIN ve ITE
Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Sayın Hacer
AYDIN tarafından, Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER, Osmaniye
Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem AL, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı ve DOĞAKA Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Doç.Dr.Lütfü SAVAŞ, Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet ERKOÇ, Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kemal KARAKÜÇÜK,
Osmaniye Vali Yardımcısı Sayın Süleyman YILMAZ,
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Sayın Nurettin DAYAN’ın
katılımlarıyla turizm profesyonellerine tarihi, kültürel ve turistik
bir tanıtım yapılmıştır.

ABD, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Krallık,
Bulgaristan, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İran, İtalya,
Kore, Küba, Maldivler, Mısır, Panama, Saraybosna, Tayland,
Vietnam ve Yunanistan’ın aralarında birçok ülkenin de katılım
sağladığı EMİTT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı- EMITT 2016,
28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin de aralarında
bulunduğu 70’e yakın ülkeye ev sahipliği yapmaktadır.
Fuar günleri süresince, 100 binin üzerinde ziyaretçinin
ağırlanması hedeflenmekte olup düzenlenmekte olan
panellerde de “Turizmde Markalaşma”, “Sağlık Turizmi”
ve “Turizmde Yeni Arayışlar” konularının işleneceği
etkinliklerde sektörün en önemli isimlerini dinleme imkânı da
sunulmaktadır.
EMITT 2016 Uluslararası Fuarı süresince, Türkiye’nin ve
Dünya’nın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve
stand etkinlikleri gerçekleştirmektedir. 70 ülkeden tatil
destinasyonları tanıtımları ile 100 binin üzerinde seyahat
tutkununun buluşma noktası olan EMITT, 31 Ocak 2016 Pazar
akşamına kadar devam edecektir.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak, turizm sektörü
kalkınmasına destek vermek amacıyla fuar katılım desteği
verdiğimiz EMİTT 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’nda 12. Holde
yer alan Bölgemiz illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye
iller standımız ile 5.Holde yer alan Bölgemiz Otelleri ve Seyahat
Acenteleri Standlarımıza siz değerli misafirlerimizi davet
etmekten onur duyarız.
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Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu Düzenlendi
Hatay Valiliği himayesinde Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,
Mustafa Kemal Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
(DOĞAKA) katkılarıyla 17 Aralık 2015 Perşembe günü saat
09.30’da Ottoman Otel’de başlayan sempozyuma Hatay Valisi
Sayın Ercan TOPACA’nın yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ, Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hasan KAYA, Vali Yardımcıları Hakkı
ÜNAL, Mehmet ERİŞ, Bilal ÖLMEZ, Fehmi Sinan NİYAZİ, İlçe
Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan ULUDAĞ, İlçe
Belediye Başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler ile diğer
ilgililer katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan sempozyumda Antakya Nakip Cami İmamı Musa
ESATOĞLU tarafından Kuran-ı Kerim okundu.
Hatay Valisi Sayın Ercan TOPACA yaptığı konuşmada Hatay’ın
bütün medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların kesiştiği; birlikte
yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirterek ‘’Ben vali olarak kendi
makam odamda bir tarafta ezanı dinlerken bir taraftan kiliseden
gelen çan sesini dinleyebiliyorum. Bu durum burada yaşayan
hiç kimse tarafından yadırganmıyor. Müslüman, Musevi,
Hristiyan insanlar aynı yemekte, aynı bayramda, aynı cenazede
buluşabiliyor. Bu önemli bir değerdir ve kolay başarılabilecek bir
husus da değildir. Bu kültür, anlayış binlerce yıllık beraberliğin,
kaynaşmanın bir neticesidir. Dolayısıyla Hatay, dünyaya eşsiz bir
örnektir.’’ dedi.
Hatay’ın bu özelliğinin dünyaya yeteri kadar duyurulamadığını
düşündüğünü ifade eden Sayın Topaca, ‘’Hatay’ın bu kültürel
değerlerinin duyurulması, insanların kaynaşması için turizmi bir
vesile olarak gördüğümüzden bu sempozyumu düzenlemeye
karar verdik. Bu sempozyumdan her şeyden önce inandığımız
değerler ve saygı duyduğumuz şahsiyetler ile ilgili doğru
bilgilere erişmeyi bekliyoruz. Çünkü bu şahsiyetler ile ilgili
belli bir standart bilgi yok ne yazık ki. Onun için bu tarihi
şahsiyetlerin, inanç ve kültürel değerlerin gerçek anlamı,
İslami veya diğer semavi dinler içerisindeki kaynakları ortaya
çıksın istiyoruz. Ortaya çıkan bu bilgiler insanlık için aslında
güzel bir yol göstericidir, şu anda bu coğrafyada çekilen
sıkıntıların çözümünde anahtar olacaktır. İnsanların birbirlerini
öldürdüğü, yerinden yurdundan ettiği böyle bir dönemde bu
şahsiyetlerin değerli bilgilerine ihtiyaç vardır. İşte tüm bunların
ortaya çıkması, dünya barışının ve huzurunun sağlanması
için bu sempozyumu düzenledik. Öyle tahmin ediyorum
olumlu neticeler alacağız.’’ dedi. Bu çalışmaların sürekliliğini
sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sayın
TOPACA, bu hususta Vilayet olarak kararlı bir duruş göstermeye
çalışacaklarını; sempozyumun doğru bilgilerin insanlığın

hizmetine sunulmasına vesile olmasını ve çıkacak görüşlerin
gerek kentimizde, gerekse dünyada barışın, huzurun, sevginin,
saygının ve hoşgörünün egemen olmasına katkı yapmasını
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dilediğini ifade etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Lütfü Savaş ise gelişmiş ülkelerin Hatay’daki kadar kültürel
değere, manevi birikime, tarihsel değere sahip olmadığını
belirterek, ‘’ Oralarda insanlar 250 yıllık bir kaleyi bile çok iyi
pazarlayabiliyorlar. Bizlerin binlerce yıllık tarihi, medeniyetleri,
manevi şahsiyetleri var. Bunları turizm açısından yeteri kadar
değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Birçok etnik ve farklı inanç

grubunun barış içinde yaşadığı ilimizde Suriye ve Irak’taki kardeş
kavgalarının etkileri yaşanıyor. Gerek ulusal gerek uluslararası
medyada sanki Hatay’da bir savaş varmış izlenimi yaratılıyor.
Umarım bu sempozyum bu algının yıkılmasında bir başlangıç
olur.’’ şeklinde konuştu.
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan Kaya
ise Hatay’ın coğrafi özelliği, doğal güzelliği ve kültürel önemi
dolayısıyla insanlık tarihinin ilk dönemlerinden bu yana kesintisiz
olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek,
“Hatay tarih boyunca çeşitli dinlerin, inançların bir arada
yaşadığı bir coğrafyadır. Toplumun sahip olduğu ortak kültür
nedeniyle inanç farklılıkları Hatay’da hiçbir zaman problem
olmamıştır. Bu farklılıklar kültürel yapının bir zenginliği olarak
kabul edilmiştir. Alternatif turizmin en önemli iki türü inanç
ve kültür turizmidir. Özellikle inanç turizminin yılın her ayında
yapılabilmesi dolayısıyla ülke açısından ekonomik anlamda
önemli bir avantaj olarak gözükmektedir. Bu iki alternatif turizm
türünün tüm dünyanın ve özellikle bölgemizin bugün geçmişse
göre daha fazla ihtiyacı olduğu, barış ve kardeşlik duygusunun
ön plana çıkarılmasına, kültürler ve medeniyetler arasında
ilişkilerin geliştirilmesine yapacağı katkının ekonomik katkıdan
daha önemli olduğunu düşünüyorum.’’ dedi. Antakya Belediye
Başkanı Sayın İsmail KİMYECİ ise yaptığı konuşmada, ‘’Hatay
sahip olduğu özelliklerle insanlık tarihinde önemli bir merkezdir.
Özellikle Dünya’daki ilk mağara kilisesinin, Anadolu’daki ilk cami
olan Habib-i Neccar Cami’nin, olimpiyat yarışlarına ev sahipliği
yapan stadyumun ilkinin burada olması bizim ne kadar zengin bir
kültürel mirasa sahip olduğumuzun birer delilidir. Sadece bunlar
değil şu anda dünyanın birçok yerinde kan ve gözyaşlarının aktığı
bir süreçte tüm farklı inançların ve kültürlerin bir arada kardeşçe
yaşadığı ilimize tüm dünya insanlarını davet ediyoruz.’’ dedi.
Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet
KILINÇ, Prof. Dr. Muammer GÜL, Prof. Dr. Muhittin AKGÜL, Doç. Dr.
Faruk TUNCER, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ABAY, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait
SICAK’ın konu ile ilgili tebliğlerini sunması ile devam etti.
“St. Pierre Kilisesinin, Süryani Toplumu Açısından Önemi ve
Süryani Toplumuna Ait Kutsal mekanların İnanç Turizmine
Katkıları”, “İslamî Dönem Türk Kültüründe Kesikbaş Figürü: Habîb-i
Neccâr Örneği”, “Habibi Neccar’ın Şehri Antakya’da Tevhid İnancı ve
İslam Hâkimiyeti”, Hatay Alevilerinde Bir İnanç Önderi: Din Adamı
Nasrettin Eskiocak ve Arap Aleviliği Üzerine Düşünceleri”, Bestami
Hazretleri ile ilgili Rusya’da Yapılan Akademik Araştırmaların
Genel Olarak Değerlendirilmeleri”, “Tahrir Kayıtlarına Göre Şeyh
Ahmet Kuseyri”, “Kur’an’da Turizm: İslam’ın İnanç Turizmi ve Tarihi
Mekânlara Bakışı”, “Türkiye’nin Tek Ermeni Köyü Vakıflı’nın İnanç
Turizmi Açısından Önemi” gibi konuların tartışıldığı ve toplam 13
oturumdan oluşan Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu 18 Aralık
2015 Cuma akşamı değerlendirme oturumuyla kapandı.
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DOĞAKA’nın Bölgemizi Dünya Kamuoyu’na Tanıttığı
ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Fuarı Sona Erdi
DOĞAKA, ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’nda
bölgemiz illerinin kültürel ve turistik değerlerini tanıtarak, yerli
ve yabancı yatırımcı ve turistlere bölgemiz turizm sektörünü
tanıtmıştır.
Dünya’nın en büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan,
ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Fuarı’nda Hatay,
Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi temsil etmek amacıyla
açılan DOĞAKA standı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir
ÜNAL ve mahiyeti, T.C. Berlin Büyükelçisi Sayın Hüseyin Avni
KARSLIOĞLU, Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Kerem AL başta olmak üzere, yerli ve yerli yabancı
ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır.
T.C. Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği tarafından yapılan
bilgilendirme dahilinde, bu yıl 50’ncisi düzenlenmekte olan söz
konusu fuara Bakanlık ve kamu/özel sektör işbirliği çerçevesinde
3.079 m2’lik (net 2.300 m2) alanda toplamda 116 stand, yaklaşık
127 katılımcı ve THY’nin kendi standı ile katılım sağlanırken,
ülkemizi temsilen 13 seyahat acentesi ve tur operatörü, 56 otel,
11 valilik makamı ile DOĞAKA’nın da aralarında yer almakta
olduğu toplamda 47 Birlik, Dernek, Belediye ve Kalkınma Ajansı
tarafından yoğun bir katılım sağlanmıştır.
Dünya’da ilk defa 1966 yılında düzenlenmeye başlayan söz
konusu fuara, ülkemiz katılımı 1968 yılında başlamış olup
bölgemizi temsilen katılım yıllardır sürdürülmektedir. Toplamda
160 bin metrekare sergi alanı ve 26 salondan oluşmakta olan
ITB Berlin 2016 Uluslararası Turizm Borsası 2015 yılında ilk 3
günü profesyonellere açık olup 115 bini profesyonel olmak üzere
yaklaşık 175 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş, 2016 yılında ise
bu sayının 200 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşılmıştır.
09-13 Mart tarihleri arasında Almanya Berlin Messedamm
Uluslararası Turizm Borsası’nda düzenlenen söz konusu fuarın
açılış programı kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal Türkiye standında yer alan katılımcıları ve Ajansımız
standını ziyaret ederken, ülkemiz katılımcılarıyla görüşmelerde
bulunarak, fuar açılışı gerçekleştirilmiştir. Bölgemizi temsilen
açılan DOĞAKA standında Osmaniye Valisi ve DOĞAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem AL ile DOĞAKA Genel
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Sekreteri Sayın Onur YILDIZ tarafından bölgemizin temsili
yapılmış olup Hatay ilimiz turizm acentelerinden de söz konusu
fuara katılım sağlayanlar olmuş; bölgemiz illerinin kültürel ve
turistik zenginlikleri ön plana çıkartılmış, hazırlanan İngilizce
dokümanlarla da Dünya’nın dört bir yanından gelen turizm
profesyonellerine bölgemizin tanıtımı yapılmıştır.

Bölgemiz kültürel değerlerinin ve turizminin tanıtım ve
bilgilendirmesi için Dünya’daki en doğru adres olan uluslararası
en büyük turizm fuarında, bölgemiz standında, Ajansımız
tarafından takdim edilen hatırat, Osmaniye Valimiz Sayın Kerem
AL tarafından ev sahipliğinden ötürü Berlin Büyükelçisi Sayın
Hüseyin Avni KARSLIOĞLU’na takdim edilmiştir.
Ülkemizde ve bölgemizde turizm sektörünün canlanması adına
turizm trendlerinin belirlenmesi, turistik ürünlerin fiyat arzına
karar verilebilmesi ve güvenli bir bölge olduğumuzu Dünya
kamuoyuna tanıtabileceğimiz önemli uluslararası bir turizm
platformu niteliği taşımakta olan ITB Berlin 2016 Uluslararası
Turizm Borsası, kültürel mirasımızın uluslararası kamuoyuna
tanıtımının gerçekleştirildiği, ülkemizin ve bölgemizin
bilinirliğini ve görünürlüğünü artırabilecek en etkin platform
olarak kabul edildiğinden, söz konusu fuar katılımının uzun
vadede bölgemiz turizm sektörünün canlanması adına katma
değer yaratabileceği öngörülmektedir.
ITB BERLİN 2016 Uluslararası Turizm Fuarı kapsamındaki
en çok ilgi görene etkinliklerden biri olan “Ülkeler Dans ve
Kültür Gösterileri olup, Türk kültürünü yansıtan Türk Dans
ve Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri de birçok uluslararası
katılımcı tarafından keyifle izlenmiş olup fuar günleri boyunca
katılımcıların ücretsiz olarak yararlanmış olduğu Uluslararası
Konferans Etkinlikleri de ticari, kurumsal ve kişisel gelişim adına
büyük katkı sağlamıştır.
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DOĞAKA’nın Desteğiyle Projelendirilen “Kadirli Kent
Müzesi” Törenle Açıldı
DOĞAKA 2011 yılı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı
Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve Kadirli Belediyesi
tarafından yürütülen “Kadirli Kent Müzesine Kavuşuyor” projesi ile altmış
yıllık eski cezaevinden dönüştürülen Kadirli Belediyesi Kent Müzesi’nin açılışı
törenle yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları
ve mehteran gösterisiyle devam etti. Kadirli Belediyesi Kent Müzesi
Sorumlusu Hakan SEMERCİOĞLU, Belediye Başkanı Dr. Ömer TARHAN,
Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi ERSOY ve Kadirli Kaymakamı Muhittin
PAMUK, konuşma yaparak, projede emeği geçenlere teşekkür ettiler. Ayrıca,
törene Ajansımız adına katılan Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Erdinç KADIOĞLU’na da Ajansımız adına plaket takdim edildi.
Protokol tarafından kurdelesi kesilerek açılışı yapılan Kent Müzesi’nde,
yörenin yemek kültürü, el sanatları, sosyo-ekonomik yaşantıdan öğeleri yanı
sıra, Çukurova’da yaşamış ünlü sanatçıların da aralarında bulunduğu önemli
isimlerin heykelleri, eşyaları ve eserleri yer alıyor.
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