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Kitle turizminin olumsuz etkilerinin ardından artan çevre bilinci ve kültürel değerler üzerine oluşan
farkındalık, farklı coğrafya ve kültürleri tanıma isteğine sahip bireyleri alternatif turizm çeşitlerine
yönlendirmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen güncel turizm eğilimleri arasında sürdürülebilir turizm
yaklaşımıyla gerçekleştirilen kırsal turizm, ekoturizm ve kültürel miras turizmi gibi turizm çeşitlerinin parçası
olarak da değerlendirilen jeoturizm faaliyetleri öne çıkmaktadır. Jeopark ve jeositlerin sürdürülebilirlik
kriterlerine uygun olarak turizme açılması suretiyle gerçekleştirilen jeoturizm, yok olma tehlikesi olan doğal
ve kültürel mirasın korunması için bir strateji olarak görülmektedir. Bu çalışmada Yatağan-Çine arasında
bulunan Gökbel Vadisi Yatağan Jeoparkı’nın turizm potansiyelinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, saha araştırması ve literatür taraması yapılarak bölgenin jeoturizm potansiyelinin
belirlenmesine yönelik veri elde edilmiştir. Araştırma verileri, bölgede jeoturizm faaliyetlerinin gelişimi için
sahip olduğu güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerin belirlenebilmesi amacıyla SWOT (GZFT) analizi
ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Yatağan Jeoparkı’nda Anadolu’nun en eski, gözlü gnayslarının
bulunması, tarihi ve kültürel yapıları içinde barındırıyor olması sayesinde kültür turizmi potansiyelinin
yüksek olması ve ulaşımı kolay bir karayolu güzergâhında olması gibi güçlü yanlarının olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birlikte, Jeopark konusunda farkındalığın yetersizliği ve jeopark projesinin
gerçekleştirilmesi için etkin yerel yönetişimin sağlanamaması zayıflıklar olarak değerlendirilmiştir. Jeopark
yakınlarında önemli tarihi, arkelojik ve jeolojik öneme sahip değerlerin de varlığı ve kalkınma ajansının
alternatif turizm ve ekoturizm faaliyetlerine yönelik projeleri desteklemesi öne çıkan fırsatlar arasındadır.
Dünya için ortak miras konumundaki Gokbel Vadisi’nde jeoturizmin gelişimine yönelik önerilerle
tamamlanana çalışmanın jeosit alanların tanıtımı ve görünürlüğü ile jeoturizm konusunda farkındalığın
artmasına katkı sağlaması da öngörülmektedir.
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Environmental consciousness and awareness of cultural values which increased as a result of the negative
effects of mass tourism have led individuals who desire to experience different geographies and cultures to
alternative tourism types. In this regard, geotourism,that is also considered as a part of tourism types such as
rural tourism, ecotourism and cultural heritage tourism, which are performed with perspective of sustainable
tourism approach, stand out among the current tourism trends. Geotourism, carried out by opening Geoparks
and geosites to tourism in accordance with sustainability criteria, is seen as a distinctive strategy for the
protection of natural and cultural heritage that is in danger of extinction. The aim of this study is to examine
the tourism potential of Yatağan Geopark in Gökbel Valley on Yatağan-Çine highway. For this purpose, field
research and literature review were carried out and data were obtained to determine the geotourism potential
of the region. Research data were evaluated by SWOT analysis to determine the strengths and weaknesses,
opportunities and threats that geotourism activities have for development in the region. Research results
showed that owning the oldest gneiss of Anatolia, having high potential of cultural tourism, and being on an
easy-to-reach highway route are among the strengths of Yatağan Geopark. However, the lack of awareness of
the Geopark and the inability to ensure effective local governance for the realization of the geopark project
were evaluated as weaknesses. The presence of important historical, archelogical and geological values close
the geopark and the development agency's support of projects for alternative tourism and ecotourism
activities are among the outstanding opportunities. The study, concluded with proposals for the development
of geoturism in the Gokbel Valley, which is a common heritage for the world, is also expected to contribute
to the promotion and visibility of geosites and increase of awareness of geoturism.
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