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Özet
Bugün Küreselleme ile birlikte insanlar yaadklar dünyay daha yakndan
tanmak, görmedikleri yerleri görmek, elenmek, dinlenmek gibi birçok nedenlerle
seyahat etmektedirler. Seyahat eden bu insanlar gezdikleri yerlerdeki insanlarla
sosyal, kültürel ve ekonomik olarak bir iletiim içerisinde bulunulurken ayn
zamanda bu corafyalara ciddi bir ekonomik katk salamaktadrlar.
Çorum ili, en bata Hitit Medeniyeti olmak üzere içerisinde barndrd tarihi
ve kültürel zenginlikleriyle hem ülke içerisinde hem de Dünya’da önemli bir
potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin turizm sektörü içerisinde gerçek yerini
alabilmesinde nelerin sorun olduu ve bunlara yönelik çözüm önerileri çalmann
konusunu oluturmaktadr. l baznda valilik, Belediye, Kültür ve Turizm
Müdürlüü, oteller, lokantalar, hediyelik eya satan firmalar turizm sektörü ile
dorudan ilgili olduklarndan bu aktörlerle Çorum turizmi ile ilgili bir anket
çalmas yaplmtr. Yaplan anket çalmas ile Çorum ili turizminin sorunlar
yerinde tespit edilmeye çallm ve daha sonra çözüm önerileri getirilmitir.
Anahtar kelimeler: Çorum, Hitit Medeniyeti, Kültür Turizmi, Turizmin
Sorunlar

Bilindii gibi turizm 21. yy da hzla gelime gösteren sektörlerden biridir. Bunun
sebebi, kavramn ekonomik, kültürel, sosyal hatta siyasal giderek artan
etkilerinin görülmesidir. Turizm pek çok yan sektöre katk salayan, salkl
ekonomik yaplarda bile önemli bir kalem olarak kabul edilmeye balanan dev
bir gelir pastas durumundadr. Ülkeler bu olguyu bata bu özelliini
odaklayarak pek çok amaç için kullanmay tasarlamaktadr.
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Çada dünyada oldukça çeitlendiini gördüümüz turizmin bir
faydalanma alannn da yöresel tantm ve kalknma olarak ortaya çkt
görülmektedir. Bir deiim arac olarak bu olgu bir yandan gelitirildii yerel
düzeyde sosyal hareketlilik salarken dier yandan o ürünü satn alanlar için
kültürel bir girdi salamaktadr.
Bu açdan Çorum ili zengin tarihsel deerlere ve yerel özgünlüe sahip bir
turizm konusu olarak görülüp pazarlanabilir. Öncelikle Anadolu da kurulan ilk
imparatorluk olup büyük bir uygarlk seviyesine erien Hitit’lerin bakenti olan
Hattua Çorum da bulunmaktadr. Dolaysyla Çorum ili için oluturulacak
özgün bir turizm paketi, Hititlere ve Hattua’ya arlk vermelidir.
Bu çalmann amac, mevcut sektörün sorunlarn belirleme, atl kapasite
ve potansiyellerin harekete geçirilip turizmin Çorum ilinde nasl bir tantm ve
kalknma arac olarak kullanabilme olanaklarn aratrmaktr. Bu aratrmada
turizm sektörü ile dorudan ilikisi olan Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm
Müdürlüü, Seyahat Acenteleri, Oteller, Lokantalar ve hediyelik eya satan
firmalar olmak üzere 35 anket çalmas yaplmtr.
Çorum Turizminde Mevcut Durum ve statistikler
Küresellemenin getirmi olduu deimeler sonucunda turizm denilince akla
sadece güne-deniz-kum gelmemektedir. Kültür, inanç, doa vb. alternatif
turizm türleri her geçen gün artmaktadr. Sektöre bu açdan yaklaldnda
Türkiye’nin bu sektör açsndan iyi bir kaynak olduu görülmektedir.
Bu alternatif turizm potansiyeline sahip illerin banda da günümüzden 7
bin yl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum ili gelmektedir.
Anadolu’nun bugün için bilinen en eski ad “Hatti Ülkesi” idi. lk defa
Mezopotamya kaynaklarnda Akkad sülalesi döneminde (M.Ö. 2350- 2150)
kullanlan bu adlandrma, M.Ö. 7. yüzyl Assur yllklarnda görüldüü gibi,
M.Ö. 630 yllarna dein süregelmitir. Yeni yurtlarndan söz ederken Hatti
ülkesi deyimini kullanan ve bugün Hitit Uygarl 1 olarak bilinen medeniyet
Çorum ilindedir. Tarihte ilk organize devleti kuran Hititlerin bakenti Hattua
ve Hititlerin önemli merkezlerinden olan Alacahöyük Çorum ili Boazkale
ilçesinde bulunmaktadr. Hattua, UNESCO tarafndan Dünya Kültür Miras
listesine alnm Türkiye’deki 9 eserden biridir.2
Çorum, yontmata ve cilalta devirlerinden bu yana üzerinde insanlarn
yaadn gösteren kalntlara sahip binlerce yldr çeitli uygarlklarn yan yana
oluturduu tarihi veriler yönünden zengin bir ildir. Hattiler, Hititler ve
Asurlular’dan sonra M.Ö. 1200 yllarndan itibaren ayn bölgede srasyla Frigler,
Medler, Persler, Makedonyallar, Galatlar, Romallar, Bizansllar, Selçuklular ve
Osmanllar bu bölgede yaamlardr.3
1

Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yaynlar, Ankara 2005, s. 15.
Erdal Erturul, Çorum ili Uygun Yatrm Alanlar Aratrmas, Türkiye Kalknma Bankas Yaynlar,
Ankara 2005, s. 69.
3 Ziya Çoker, Çorum linin Kalknma Sorunlar ve Yatrm Olanak ve htiyaçlar, Çorum Valilii Yayn,
Çorum Tarihsiz, s. 1.
2
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Çorum ili Boazkale ilçesinde Boazköy-Hattua ve Alaca ilçesinin 15 km
kuzeybatsnda Alacahöyük’ün yan sra yine bir önemli Hitit kenti olan
Ortaköy-apinuva, kaleler, hanlar, hamamlar, antlar, saat kuleleri gibi tarih
turizmini oluturan eserler vardr. lde Tarih turizmi yannda; Karg yaylas,
Abdullah yaylas, Karaca yaylas, skilip yaylas, Bayat Kunduzlu ve Kucaçimeni
yaylalarnda yaplan yayla turizmi; uluslar aras düzeyde 3 ylda bir ülkemizde
düzenlenen Hititoloji Kongresinin 6 ylda bir Çorum’da yaplmas ile kongre
Turizmi; Av Turizmi4 [Master Plan,2005: 125-131] ilin turizm çeitleri
içerisinde yer almaktadr.
Çorum ilinde turizm iletme belgeli; dört yldzl Dalgçlar otel, üç yldzl
Anitta otel, Büyük otel, Mavi Ocak, Sargül otel, iki yldzl Kolaas otel,
Pithana otel ve Akolu otel olmak üzere toplam sekiz tane konaklama tesisi
bulunmaktadr. Belediye belgeli konaklama tesisleri ise; irin otel, konfor Palas
otel, Acar otel, Fatih otel, Ferhat otel, Bakent Motel olmak üzere alt tane
konaklama tesisi bulunmaktadr. Yatak kapasitesi turizm iletme belgeli
tesislerde 647, belediye belgeli tesislerde 197 olmak üzere toplam 844 dür.
Yapm devam eden ve yapmna balanacak olan turizm yatrm iletme belgeli
konaklama tesisleri; Labama Penez, Anitta otel, Hattua otel, Ganita otel, Hitit
Park otel, Hattua otel kompleksi olmak üzere alt tanedir. Bu tesislerin yatak
kapasitesi 1654 tür.5
Çorum ilinde turizm iletme belgeli A grubu alt, B grubu bir ve C grubu da
bir tane olmak üzere toplam sekiz tane seyahat acentas bulunmaktadr.
Görüülen kiilerin “Hitit Medeniyetlerinin mevcut durumu” hakkndaki
düünceleri kendilerine sorulduunda verilen yantlar aadaki gibi olumutur.

4

Turizm Master Plan, T.C. Çorum Valilii l Kültür ve Turizm Müdürlüü, Çorum 2005, s. 125131
5 http://www.corumkulturturizm.gov.tr.
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Hitit Medeniyetlerinin Mevcut Durumu
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A.Gerekli düzenlemeler yaplrsa; ülkemizin en önemli turizm merkezi
haline gelebilir
B. Beklenen ve anlatlandan daha önemli bir merkez
C. Merkez oldukça iyi durumda
D. Beklediim ve anlatlan kadar önemli bir merkez deil

Yukardaki grafikten de anlalaca gibi Hitit medeniyet merkezleri, Çorum
turizm sektörünün gelimesinde önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bunun
gerçekleebilmesi için gerekli düzenlemelerin yaplarak bu merkezlerin
tantlmas gerekmektedir.
Çorum li Turizminin Sorunlar
Çorum ili turizminin sorunlarn belirlemek için görüülen kiilere “Çorum
Turizminin önündeki dar boazlarn” neler olduu, “Hitit Medeniyet
Merkezlerinde sunulan hizmet türlerinin” yeterlilii ve “Hitit Medeniyet
Merkezlerinde sunulan hizmetler içinde görülen en önemli eksikliin neler
olduu” sorular sorulduunda verilen yantlar aadaki gibi olumutur.
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Çorum Turizminin Önündeki Dar Boazlar
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A. Tantma ve pazarlamaya ayrlan kaynaklarn yetersiz olmas
B. Yönlendirici, özendirici destek ve teviklerin yokluu
C. Yerel yönetimlerin turizme yeterince ilgi göstermemesi, kurumlar aras iletiim eksiklii
D. Tesislerdeki düük kapasite miktarlar
E. Nitelikli sertifikal personel ve teknik donanm eksiklii
F. Turizm alanlarn kent merkezinden uzak oluu ve ulam güçlükleri
G. Doal, tarihi ve kültürel deerlerin korunmasnda yeterli özenin gösterilmemesi
H. Potansiyel turizm deerlerinin yeterince kullanlamamas
I. letmelerinin öz sermayelerinin zayf olmas
J. l’lerin yerli ve yabanc yatrmlar için çekim merkezi olmamas
K. Turist sal ve hijyen konularna gereken önemin verilmemesi
L. Turistik ürün arznn yetersiz, ürün çeitliliinin olmay

Günümüzde turizmin baar salayabilmesi için; iyi bir tantm, nitelikli iyi
yetimi bir personel, iyi bir ulam a, konaklamaya yönelik alt yap
koullarnn yeterli düzeyde olmas ve bütün bu unsurlarn devlet tarafndan
yönlendirici ve özendirici politikalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Grafikten de anlald üzere Çorum Turizminin Önündeki Dar
Boazlarn en önde geleni, Türk turizminin ortak sorunu olan tantma ve
pazarlamaya ayrlan kaynaklarn yetersiz olmasdr. Turizm ürününün
pazarlanmas için en önemli araç olan tantma büyük paylar ayrlmas
gerekmektedir. Detayl ve profesyonel hazrlanm bir tantm sonras turizm
ürününün pazarlanmas mümkün olacak ve salanan girdiden daha fazla oranda
çkt elde edilecektir. Ancak tantma ayrlan paylar bu kurulumu salamaktan
uzaktr. Yönlendirici, özendirici destek ve teviklerin yokluu da, yerel
yönetimlerin turizme yeterince ilgi göstermemesi ve kurumlar aras iletiim
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eksiklii tantm yetersizliini pekitirici niteliktedir.Etkin ve yeterli bir ulam
a, turizm sektörü açsndan can damardr. Bu sebepten dolay çorum ili için
sorun tekil eden ulam problemlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.
Hitit Medeniyet Merkezlerinde
Sunulan Turizm Hizmetleri
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A.
B.
C.
D.
E.

Hizmetler yetersiz
Hizmetler yeterli deil
Hizmetler oldukça yetersiz.
Hizmetler yeterli
Hizmetler oldukça yeterli

Çorum ilinde önemli bir turizm yatrm olan Hitit medeniyet merkezinin
sunduu hizmetlerin büyük ölçüde yetersiz olduu görülmektedir. Bu da yöre
için en önemli turizm konusu olan Hitit medeniyetinin yeterince
deerlendirilmediini göstermektedir.
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Hitit Medeniyet Merkezlerinde Sunulan
Hizmetler çinde Görülen En Önemli Eksiklik
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A. Konaklama tesisi eksiklii
B. Altyap eksikliinden kaynaklanan problemler
C. Çorum ehir merkezi ve Hitit medeniyet merkezine ulam problemleri
D. Bilgilendirme,rehberlik ve tantm
E. Elence merkezi eksiklii
F. Yiyecek içecek hizmetleri
G. Alveri merkezi eksiklii
H. Teknik donanm
I. Park problemi

Hitit medeniyet merkezlerinde sunulan hizmetler içinde görülen en önemli
eksiklik konaklama tesisi eksiklii ve alt yap eksikliinden kaynaklanan
problemler olarak göze çarpmaktadr. Hem nicelik hem de nitelik açsndan
yetersiz olan bu hizmetler, turistik ürünün kalitesini düürmekte ve sektörün
gelimesine engel olmaktadr. Bunun yan sra ulam problemi, tantm
problemi, elence merkezi eksiklii ve de gda sektöründeki yetersizlikler önemli
eksikliklerinin arasnda yer almaktadr. Görülen dier önemli eksiklikler ise
teknik donanm, alveri merkezi eksiklii ve park problemi olarak belirtilmitir.
Çözüm Önerileri
Çorum turizminin sorunlarn çözmeye yönelik olarak çözüm önerilerinin neler
olabilecei ile ilgili olarak görüülen kiilere “Çorum’da gelime ans olan
turizm türlerinin neler olabilecei”, “Hitit Medeniyet Merkezlerinde turizm
potansiyelini artrmaya yönelik olarak yaplmas gereken en önemli
düzenlemelerin neler olmas gerektii”, ”Arlk verilmesi gereken turist türleri”,
“Çorum turizminin avantajlar” ve “Çorum turizminin frsatlar” balklaryla
sorular sorulduunda alnan yantlar aadaki gibi olumutur.
Yukarda deinildii gibi Çorum turizmi kültür turizmine odakldr. Ankete
katlanlar da bu olguyu destekleyecek bilgiler/görüler sunmulardr. Yörede
bulunan Hitit bakenti Hattua’nn dünya kültür miras açsndan tad büyük
deer kültür turizminin bu yörede gelitirilmesine uygun bir ortam sunmaktadr.
Hattua’nn tad bu potansiyelin deerlendirilmesi yöre turizminin
gelimesinin en temel talarndan biridir
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Katlmclarn hangi turizm türlerinin Çorum ilinde hayata geçirilebileceine
ilikin görüleri alnmtr. Elde edilen bulgular aadaki grafikte verilmitir.
Çorumda Gelime ans Olan Turizm Türleri
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A. Yayla Turizmi
B. Av Turizmi
C. Folklorik Deerler
D. Spor Turizmi
E. Kongre Turizmi
F. Gençlik Turizmi
G. Mesire Yerleri
H. Ornitoloji(ku gözetleme Turizmi
I. Eko Turizmi
J. Foto Turizmi
K. Maara Turizmi
L. K Turizmi(kayak)

Çorum ilinde gelimesi muhtemel turizm türlerine baktmz zaman yayla
ve av turizmini görmekteyiz. Gerçekten de pek çok doal güzellie sahip
yaylalar ile Çorum bu konuda gelitirilebilecek bir destinasyon olarak
düünülebilir. Özellikle turizm de yüksek gelir grubuna hitap eden Av turizmi
ve ku gözlemcilii de gerekli alt yapnn tamamlanmas durumunda yöre için
önemli hale gelebilir. Turizm sayesinde tanma frsat bulduumuz yöreye özgü
folklorik deerler de (yöresel el sanatlar, yemekler, giysi ve oyunlar) Çorum ili
için gelime ans olan alternatif turizm türlerindendir.
Çorum ilinin sanayi ve ticaret yönünden gelimi olmas nedeniyle bölgede
yaplan sempozyumlar ve de uluslararas düzeyde düzenlenen Hititoloji
kongresinin alt ylda bir çorumda düzenlenmesi, kongre turizminin bu bölge
için olan öneminin arttrmaktadr.
Ankete katlanlarn görülerine göre nanç turizmi, ipek yolu turizmi ve
golf turizmi Çorum ili için alternatif bir turizm türünü tekil etmemektedir.
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Ancak dier turizm çeitlerinin yan sra, yöre için önemle öncelik verilmesi
gereken turizm çeidinin Hattua ve dier kalntlarna odakl bir kültür turizm
ürününün ortaya çkarlmas gerektii görüülenlerin bilincinde somutlamtr.
Katlmclarn Hitit Medeniyet Merkezlerinde turizm potansiyelini artrmaya
yönelik olarak yaplmas gereken en önemli düzenlemelerin neler olmas
gerektiine ilikin görüleri alnmtr. Elde edilen bulgular aadaki grafikte
verilmitir.
Hitit Medeniyet Merkezlerinin Turizim Potansiyeli
Arttrmaya Yönelik Yaplmas Gereken En Önemli
Düzenlemeler
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A. Ulusal ve uluslar aras yayn kurulularnda tantm reklamlarnn yaplmas
B. Ulam salayan yollarn düzenlenip geniletilmesi
C. ehirler Aras Yollarda Reklam Tabelalarnn Arttrlmas
D. Konaklama tesislerinin saysnn arttrlmas
E. Restoran ve alveri merkezleri yaplmas

Türkiye’nin turizm deerlerinin tantmnda bugüne kadar kullanamad
önemli argümanlarn banda sinema ve kitap gibi etkinlikle gelmektedir.
Örnein, günümüz de Msr piramitleri üzerine yazlan kitaplar, çekilen çizgi
film ve sinema filmleri ile dünyaya kendini tantma frsat bulmutur.
Turizmin olmazsa olmazlar tantm, tevik ve alt yapdr. Hitit medeniyet
merkezlerinin de turizm potansiyelini arttrmaya yönelik yaplmas gereken en
önemli düzenlemeler Ulusal ve uluslar aras yayn kurulularnda tantm
reklamlarnn yaplmas, Ulam salayan yollarn düzenlenip geniletilmesi
olarak belirtilmitir. Bunlarn yan sra dier yaplmas gereken önemli
düzenlemeler ehirleraras yollarda reklam tabelalarnn arttrlmas, konaklama
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tesislerinin saysnn arttrlmas ile restoran ve alveri merkezleri yaplmas
olarak ifade edilmitir.
Bütün bu düzenlemeler yaplrken tesis ve çevresi bir bütün içinde ele
alnmas gerekmektedir. Tesisi dnda kalan bölgelerinde en az tesisler kadar
kullanl, temiz ve çekici olmas gerekmektedir. Turisti dar çekebilecek eyler
temal parklar, otantik kafeler ve klimal, modern ve her türlü ihtiyacn rahatça
karlanaca alveri merkezleridir.6
Günümüzde ülkelerin turizmden kazanç salayabilmesi için ,kültürel
miraslar, tarihi kalntlar ve corafi güzelliklerin yannda turizme yönelik,
stratejik planlama çerçevesinde etkinlik ve verimlilik7 unsuruna doru kaymalar
gerekmektedir.
Katlmclarn arlk verilmesi gereken turist türlerine ilikin görüleri
alnmtr. Elde edilen bulgular aadaki grafikte verilmitir.
Arlk verilm esi Gereken
Turist Türü
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A. Yabanc
B. Yerli
C. Yerli+yabanc

Görüülen kiilerin, yöreye gelmesini talep ettii turist türü arlkl olarak
yabanc turistlerden olumaktadr. Bunun yannda yerli turist talep edenlerin
sadece yabanc turist talep edenlerin yars orannda kald görülmektedir. Hem
yerli hem de yabanc turist talep edenlerin says ise sadece yerli turist talep
edenlerden de az olduu görülmektedir.
Katlmclarn Çorum turizminin avantajlarna ilikin görüleri alnmtr.
Elde edilen bulgular aadaki grafikte verilmitir.

6

Dursun Kuveliolu, Turizm@gelecek.tr, Elips Yaynclk, Ankara 2004, s. 67.
Orhan çöz, Turizm letmelerinde Pazarlama:lkeler Ve Uygulamalar, Anatolia Yaynclk, Ankara
1996, s. 82.

7
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Çorum Turizminin Avantajlar
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A. Zengin tarihi ve kültürel varlklar
B. Bakent-Karadeniz yol a üzerinde bulunmas
C. Coraf i konumu nedeniyle ana pazarlara yaknl
D. Sanayi kenti oluu
E. klim,doal ortam ve bozulmam çevre
F. Turizm olgusuna çabuk uyum salayabilecek genç ve dinamik bir nüf usun olmas
G. Her mevsim turizm imkanlarnn olmas

Bir bölgenin tarihi dokusu, doal yaps ksacas çevre deerleri turizmin en
önemli varolu nedenidir. Çorum ili içinde en önde gelen turizm avantaj,
zengin tarihi ve kültürel varlklardr. Eriim kolayl da önde gelen dier bir
avantaj olarak öne çkmaktadr.
Katlmclarn Çorum turizminin frsatlarna ilikin görüleri alnmtr. Elde
edilen bulgular aadaki grafikte verilmitir.
Çorum Turizminin Frsatlar
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A. Hitit medeniyet bölgesinin artan çekicilii
B. Doa, tarih ve kültür turizmine olan ilgisinin artmas
C. Sanayi kenti olmas
D. Büyüyen dünya turizmi, Türkiye’nin AB adayl ve stratejik öneminin artmas
E. Alternatif turizm türleri için potansiyelin yükseklii
F. Zengin orman kaynaklarnn varl
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Çorum turizminin en büyük frsat Hitit medeniyet bölgesinin giderek artan
çekiciliidir. Son dönemde özellikle sinema sektörünün turizme katks göz
önüne alndnda ulusal ve uluslar aras platformlarda gösterimi yaplan belgesel
kurgu Hititler filminin yöre turizmine katk salayaca düünülebilir. Yine son
dönemde turizm olgusunun çeitlenmesi ile sadece deniz - kum ve güne
vadeden paketleri olaan kabul eden turist kitlelerinin doa, tarih ve kültür
turizmine olan ilgisinin artmas da Çorum turizmi için bir frsat yaratabilir.
Deerlendirme ve Sonuç
Çorum ili turizminin sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili yaptmz aratrma
sonucunda elde edilen veriler nda, Çorum turizminin sorunlarnn temelini,
üç ana kaynaktan olutuunu söyleyebiliriz. Bu sorunlar, pazarlama ve tantmda
yaanan, turistik üründen kaynaklanan ve son olarak sermaye ve tevik
yetersizliinden kaynaklanan problemler olduu görülmektedir.
Pazarlama ve tantm konusu, Çorum li’nin en temel sorunu olarak
karmza çkmaktadr. Dünyadaki en eski ve en güçlü medeniyetlerinden olan
Hitit’lerin birçok miras brakt bu topraklar henüz tam olarak tantlamamtr.
Buna karn Hititler kadar önem tayan ve tarihte Hititler ile ayn sahneyi
paylaan Msr medeniyeti, çizgi filmler ve uluslararas alanda gösterime giren
çeitli sinema filmleriyle kendini çok iyi tantm ve her yl milyonlarca turistin
Msr’a akn etmesini salamtr. statistiksel rakamlar Hollywood sinema
sektörünün Msr turizmini ikiye katladn göstermektedir. Bu açdan iyi
kurgulanm bir turizm ürünün uluslar aras görsel enstrümanla desteklenmesi
özellikle son dönemde sk sk bavurulan bir turizm tantm politikas olmutur.
Çorum ili turizminin ikinci önemli sorunu turistik ürün sorunudur Turistik
ürünü, pek çok faktörün bileiminden meydana gelen hizmetler toplam olarak
tanmlayabiliriz. Turistik üründen kaynaklanan sorunlarn balcalar, alt yap ve
tesis eksiklii, ulam imkânlarnn snrl olmas ve turizm bilincinin henüz tam
olarak yerlememi olmas eklinde sralayabiliriz. Ayrca turistik ürünlerin
büyük oranda hizmete dayal olmas, hizmeti sunan insan faktörünün önemini
ön plana çkarmaktadr. Nitelikli personel eksiklii turistik ürünün kalitesinin
dümesine ve dolayl olarak pazarlama faaliyetlerinin güçlemesine neden olur.
Bu da Türkiye’de turizm sektörünün genelinde olduu gibi çorum ilinde de
önemli ve giderilmesi zorunlu bir sorun olarak öne çkmaktadr.
Çorum ilinin bir turizm markas haline gelebilmesi için öncelikle gerekli alt
yap yatrmlarnn tamamlanmas, bu yatrmlarn turizm sektörü için yeterli
seviyeye ulamas amacyla gerekli sermaye ve tevik uygulamalarnn yöreye
kanalize edilmesi gerekmektedir. u an da turizmin geliimi için büyük önemi
olan yatrmlar yeterince tevik edilmemektedir. Turizm endüstrisinde büyük yer
kaplayan özel teebbüslere ek olarak onlar koordine edecek ve denetleyecek ve
tevik edecek bir kamu politikasnn olumas gerekmektedir.
Gelecee yönelik bir öngörü yapmak gerekirse çorum ilinin gerekli turistik
deer ve potansiyeli tad ancak bunlarn gerektii ekilde kullanlabilmesi için
uzun dönemli ve vizyon sahibi bir uygulama sürecinin gerektii söylenebilir.
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Abstract
With globalization now days people travel for quite a lot of reasons like resting,
having fun, seeing places which they did not see, and more locally knowing the world
where they live in. while these people make social, economic and cultural
communication with the people who are in the toured places, they make significant
economic contribution to these geography.
Çorum province has a important potential both in the country and the world
with its historical and cultural treasuries, primarily Hitit Civilization contained in it.
Issues in front of this potential to be realized in the tourism sector and suggestions for
these constitute the subject of this study. A questionnaire was carried out with Local
Government, Municipality, Culture and Tourism Management, hotels, restaurants,
gift shops because they are directly in relation with the sector. With the questionnaire
Çorum province’ s tourism related problems are tried to be uncovered locally, and then
suggested solutions are put forward.
Key words: Çorum, Hitit Civilization, Cultural Tourism, Problems of
tourism
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