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ÖZ
Türkiye’nin sahip olduğu sıra dışı zenginlikteki Somut Olmayan Kültürel Miras
(SOKÜM), Türk turizminde ve özellikle turizm animasyonlarında özgün nitelikte
ve rekabet gücü yüksek ürünler yaratma potansiyeline sahip görünmektedir. Bu
potansiyelin turizm araştırmalarında yeterince ele alınıp alınmadığı ise
tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ulusal SOKÜM unsurlarının turizm
animasyonunda ürünleri olarak fırsat potansiyelini ortaya koymak ve Türk turizm
animasyonları başlığındaki araştırmalarda ne derece incelendiğini irdelemektir. Bu
amaçla ilgili literatür bulguları derlenmiş ve turizm animasyonu ile ilgili yapılan ve
YÖK veritabanında bulunan 26 lisansüstü çalışma kısmi analize tabi tutulmuştur.
Sonuçlara göre, ulusal SOKÜM unsurlarının genel olarak turizmde ve özellikle de
turizm animasyonları cephesinden ortaya koyduğu önemli fırsat potansiyeline
rağmen hem uygulamada hem de araştırmalarda yeteri kadar ele alınmadığı, diğer
taraftan SOKÜM ulusal unsurlarının paket animasyon ürünü olarak sunulduğu
Türk Gecesi uygulamalarında bile uygun biçimde kullanılamadığı tespit edilmiştir.

ABSTRACT
Keywords:
Cultural tourism
Tourism animation
Intangible cultural heritage
Traditional Turkish Nights Show

Turkey has extraordinary wealth seems intangible Cultural heritage which has the
potential to create unique and highly competitive products in Turkish tourism
despecially in tourism animations. Whether this potential has been adequately
addressed in tourism research is debatable. The purpose of this study, to explore
the potential of national intangible elements as products in tourism animation and
to examine the extent to which they are examined in the researches under the
heading of Turkish tourism animations. For this purpose, relevant literature
findings have been compiled and 26 graduate thesis on tourism animation and in
YÖK database have been subjected to partial content analysis. According to the
results, it was found that although the intangible elements of national importance in
general have a significant potential opportunity in tourism and especially tourism
animations, they are not handled as much in practice and research as in the case of
research and they can not be used appropriately even in Traditional Turkish Night
Show applications where intangible national elements are offered as package
animation products.

