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ÖZ
Somut ve somut olmayan kültürel miras kaynaklarının turizm amaçlı kullanılmasından ortaya
çıkan kültürel miras turizmi, kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın kalkınmasında oldukça
önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için kültürel miras
kaynaklarının belirlenerek ve gün yüzüne çıkarılarak sürdürülebilir turizm felsefesi
çerçevesinde gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı
Burdur ilinin kültürel miras turizmi kaynaklarını ortaya koymak ve kaynakların sürdürülebilir
olarak kullanımının gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkarmaktır. Yörede benzer bir
çalışmanın olmaması ve bu açıdan literatürdeki boşluğu dolduracak olması araştırmayı
önemli kılmaktadır. Araştırmanın yapısına uygun olarak nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi ve gözlem yöntemlerini içeren
durum çalışması (örnek olay) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanması
doğrultusunda yörenin turizm amaçlı kullanılabilecek oldukça fazla somut ve somut olmayan
kültürel miras turizmi kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat kısmen Sagalassos ve Kbyra
antik kentleri dışındaki kaynakların sürdürülebilir turizm felsefesi açısından turistik ürün
olarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılamadığı sonucu elde edilmiştir.
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Cultural heritage tourism, which arises from the use of concrete and abstract cultural heritage
resources for touristic purposes, has a significant impact on the development of local people
living in rural areas. In order to realize this situation effectively, cultural heritage resources
should be identified and brought to light and transferred to future generations within the
framework of sustainable tourism philosophy. In this respect, the aim of this study is to
determine the cultural heritage tourism resources of Burdur province and to determine
whether the sustainable use of the resources is realized. The lack of a similar study on the
region and filling the lack of literature in this respect makes the research important.
Qualitative research method was used in accordance with the structure of the research. In the
data collection, a case study involving document analysis and observation methods was
conducted. As a result of the interpreted findings, it is revealed that the region is a source of
concrete and abstract cultural heritage tourism which can be used for touristic purposes.
However, it was concluded that the resources other than Sagalassos and Kbyra ancient cities,
could not be used effectively and efficiently in part as a tourism product in terms of
sustainable tourism philosophy.

