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ÖZ 

Günümüzde yapılan araştırmalar göstermektedir ki turizm, doğal güzelliklere sahip şehirler açısından önemli bir gelir kaynağı 

olmuştur. Kitle turizmi yanında hergeçen gün önem kazanan alternatif turizm konseptleri turizm alanında atılım yapmak isteyen il 

ve ilçeler açısından ilgi çeken bir konu olmuştur. Hatay’ın güzel ilçelerinden biri olan Dörtyol’da doğal güzellikleri açısından 

zengin bir ilçedir. İlçenin hem deniz kenarına konumlanması hem de dağ eteğinde bir bölgede yer alması turizmin gelişmesi 

açısından önemli avantajlardandır. Bu çalışma ile Dörtyol’un deniz kenarında bir ilçe olması nedeniyle turizmine ev sahipliği 

yapabileceği doğal kaynaklarının belirlenmesi ve bu kaynakların ilçe ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlere dönüştürülecek 

fikirlerin üretilmesi hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Dörtyol, alternatif turizmi, yayla turizmi 

ABSTRACT  

Today, research shows that tourism has been an important source of income for cities with natural beauties. In addition to mass 

tourism, alternative tourism concepts, which have gained importance every day, have become a subject of interest for the provinces 

and districts that want to make progress in the field of tourism. Dörtyol, which is one of the beautiful districts of Hatay, is a district 

rich in natural beauties. The location of the district both on the seaside and on the foothills is one of the important advantages in 

terms of tourism development. With this study, it is aimed to determine the natural resources that Dörtyol can host tourism since it 

is a seaside district and to generate ideas that will turn these resources into activities that will contribute to the district economy. 

Keywords: Tourism, Dortyol, alternative tourism, tableland tourism 

1. GİRİŞ 

Sahip olduğu doğal güzellikler saymakla bitmeyecek olan Hatay’ın büyük ilçelerinden biri olan 

Dörtyol konum olarak Amanos dağları eteklerinde, deniz kenarında, Hatay’ın Erzin ilçesinin 

güneyinde, İskenderun ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır. Kışın bol yağış alan ilçe yazın ise 

oldukça sıcak bir havaya sahiptir. İlçe başta çok çeşitli narenciye ürünleri olmak üzere birçok 

ürünün ekilip biçilebildiği iklim ve toprak zenginliğine sahiptir. Deniz kenarı olması, deniz ve 

kara taşımacılığına müsait bir konumda yer alması nedeniyle stratejik anlamda BOTAŞ, TPAO, 

İSDEMİR gibi birçok demir çelik işletmeleri ve dolum tesislerinin ilçede yer alması farklı sanayii 
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sektörlerinin gelişmesi ve ilçede yaşayanların bu kurumlarda istihdam edilmesi avantajlarını 

sunmuştur. Daha çok sanayi alanlarına ağırlık verilmesi şehrin turizm açısından gelişimini 

yavaşlatmış olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, sanayi kollarında yakaladığı başarı gibi 

turizmde de ciddi bir potansiyele sahip olabilecek Dörtyol’un turizm konusunda atak yapabileceği 

belli başlı alanların vurgulanması amaçlanmıştır. 

2. TURİZM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DÖRTYOL’UN DURUMU 

2.1. Dörtyol’da Turizm Potansiyeli Olan Konumlar 

Dörtyol ilçesinin kuruluşu tam olarak bilinmemek ile birlikte, Malazgirt zaferi arkasından 1082’de 

Türkler ele geçirmiştir. 1909 yılında Adana’nın ilçesi olan şehir 11 Aralık 1918 tarihinde 

Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Milli mücadelenin başladığı ve ilk kurşunun 19 Aralık 

1918’de Mehmet Kara (Kara Hasan Paşa) tarafından atılmış ilçede çetelere karşı savaşılmış ve 9 

Ocak 1922 tarihinde ilçe düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu kurtuluş olayı nedeniyle ilçeye 

1993’de İlk Kurşun Anıtı yapılmıştır. Dörtyol ilçesi 7 Temmuz 1939 tarihinde idari olarak bağlı 

olduğu Adana ilinden alınarak Hatay iline bağlanmıştır (www.tmo.gov.tr). Atatürk için Dörtyol 

milli mücadele dönemlerinde Kuvayi Milliyeci Deli Ağa’nın mücadeleci davranışları nedeniyle 

severek geldiği ve kaldığı yerlerdendir. Bu nedenle “Benim sadık dostlarım Dörtyol’dadır” 

demiştir (Dörtyol İlk Kurşun Müzesi). 

2.1.1. Payas Kalesi ve Payas Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi 

Dörtyol’un Payas beldesinde bulunan 1574 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu 

Mehmet Paşa Külliyesi Osmanlının önemli tarihi değerlerindendir. Külliyenin içinde, 45 dükkânlı 

han, imaret, çifte hamam, cami ve medrese vardır (dogaka.gov.tr). Payas kalesi ve Sokullu 

Mehmet Paşa Külliyesi turizm açısından ilçeye yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamıştır. 

Kale etrafına konumlanan restoranlar, kafeler bu tarihi yerleri ziyaret eden turistler için yöresel 

tatlara da ulaşabilecekleri yeme-içme imkânları sunmaktadır. 

 
Fotoğraf 2.1. Payas Külliyesi 

Kaynak: www.hatay.bel.tr 

2.1.2. İssos Harabeleri 

İssos harabeleri Dörtyol ile Erzin arasında bulunan yol güzergâhındadır. Persler zamanından kalan 

tarihi şehir, Perslerin Büyük İskender ile girdiği tarihe kaydedilen en büyük savaşlardan biri olan 

İssos savaşının yaşandığı yerdedir. Büyük İskender, Pers hükümdarı 3. Darius’u yenmiştir. Bunun 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019 Vol:5 Issue:52 pp: 7307-7314 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

7309 

sonucunda Perslerin Anadolu’daki egemenlikleri bitmiştir. İsos Harabeleri içinde su depoları, su 

kemerleri, tapınak gibi yapılar günümüze ulaşmıştır (www.gezipedia.com).  

 
Fotoğraf 2.2. İssos Harabeleri 

Kaynak: www.gezipedia.com 

2.1.3. Mancınık Kalesi 

1290’lı yıllarda yapılan Mancınık Kalesi, Amanos dağlarında ormanların içinde inşa edilmiş 

geçmişten bugüne tarihi kalıntılarını koruyan kaledir. Dörtyol' un kuzeyine düşmektedir.  

 
Fotoğraf 2.3. Mancınık Kalesi 

Kaynak: Dörtyol Ticaret Odası, www.dortyoltso.org 

2.1.4. Cin Kulesi 

Cin Kulesi Sokulu Mehmet Paşa külliyesi ile Payas sahili arasında konumlanan bir tepe üstüne 

inşa edilmiştir. Cin kelimesinin ise, Cenevizlilerden geldiği düşünülüyor. Arşiv bilgilerine göre 

Cin kalesinin mimari yapısı Osmanlı yapısının özelliklerini taşımaktadır. Türklerin hakimiyetine 

geçtikten sonra 1567’de Babiali tarafından Adana Beyi’ne tadilat yapılması emredilmiştir. 

Temellerinin sağlam olmaması nedeniyle Adana beyi tarafından temelleri sökülmüş yeniden inşa 

edilme süreci 1577’de bitmiştir. Yapım tarihi temel alındığında Cin Kulesi, iskele, gümrük, 

tersane ve külliyeden sonra Payas'ta inşa edilen çekirdek yerleşim dokusunun son büyük yapısını 

simgeliyor (www.neredekal.com). 
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Fotoğraf 2.4. Cin Kulesi 

Kaynak: www.gezipedia.net 

2.1.5. İlk Kurşun Müzesi  

Dörtyol’un Özerli Mahallesi’nde tadilatı yapılarak halkın ve turistlerin tanıtımına açılan üç kattan 

oluşan müzede, balmumu tekniği ile yapılan dayanıklı silikon karışımlı materyaller kullanılarak 

hazırlanan başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait balmumu heykellerin yanında 

Dörtyol’da milli mücadele yıllarında baş rolde yer alan kahramanlar; Selim Çavuş, Hacı Emin 

Hoca, Mustafa Deliağa, Çifte Tabancalı Müftü, Mehmet Kara, Karahasan Paşa’nın balmumu 

heykelleri, tarihi resim ve tablolar, istiklal madalyaları, resmi belgeler, Milli mücadelede Türk 

kadınını resimleri, kamalar, tarihi kılıçlar, hançerler süngüler, silahlar müzede sergilenmektedir. 

 
Fotoğraf 2.5. İlk Kurşun Müzesi 

Kaynak: www.karakese.net 
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2.1.6. Dörtyol Yaylaları 

2.1.6.1. Dörtyol Topaktaş Yaylası 

Dörtyol’dan 18 km.lik stabilize yolla ulaşılır. Yayla ormanın içine konumlanmıştır ve tamamen 

çam, ardıç ve maki türü ağaçlarla kaplıdır. Dörtyol halkının yaz aylarının sıcağından kurtulmak 

için yoğun olarak gittiği yaylada yörenin ahşap yayla mimarisine ve yer yer betonarme evlere 

rastlanmaktadır. Yaylada konaklama ve yeme içme mekanları az sayıdadır. Kalınabilecek 

herhangi otel yoktur. Genelde sezonluk kiralık evler mevcuttur.  Kamp kurmak isteyenler çadır ve 

temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmelidir (https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10125/hatay-

yaylalari.html).  

 
Fotoğraf 2.6. Çökek Yaylası 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=pZ0EYKnVJko 

2.1.6.2. Dörtyol - Çökek Yaylası 

Çökek yaylasına Dörtyol’dan 8 km.lik stabilize bir yolla ulaşılmaktadır. Çam ve meyva ağaçları içerisinde 

kurulmuş, temiz havası, bol suyu olan bu şirin yayla kamp kurmak, piknik yapmak, orman içi doğa 

yürüyüşleri yapmak için ideal bir yayladır. Yeme içmeye yönelik az sayıda işletme vardır. Yaylada 

konaklamaya yönelik herhangi bir turizm yapısı yoktur. Genelde sezonluk kiralık evler mevcuttur. Kamp 

yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir 

(https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10125/hatay-yaylalari.html).  

2.1.7. Dörtyol’da Deniz Turizmi 

Dörtyol’da canlı bir otel turizmi görülmemekle beraber deniz kenarında daha çok yerleşik turizm 

mevcuttur. Sahil kenarında genellikle kişilerin kendilerine ait yaz döneminde taşındıkları yazlık siteleri 

vardır (www.dtso.gov.tr). Halk plajı olarak ÖĞ-ME-İŞ Yazlık sitesi önü, Dörttaş Sitesi, Dörtyol Yeşilköy 

İzci Kampı, Yeniyurt Halk Plajı ve Seçil Tatil Sitesi kısmen düzenlenmiş sahili ile halkın kullanımındadır. 

Biraz daha kuzeyde bulunan Sarı Su mevkiinde ve Erzin Burnaz Plajı da Dörtyol’da halkın denize 

girebileceği ideal yerlerdendir. Dörtyol’un güneyinde kalan Payas Belediye Plajı da yerli turistler 

tarafından dikkat çeken yerlerdendir (www.hatay.bel.tr).  

2.1.8. Dörtyol’da Bulunan Turizm İşletmelerinin Durumu 

Dörtyol’da konaklama işletmelerinin durumu aşağıdaki gibidir; 

Tablo 2.1. Dörtyol Konaklama İşletmelerinin Durumu 

 Sınıfı Oda Yatak Toplantı Salonu 

DÖRTYOL 
4 Yıldızlı 

55 standart, 2 suit, 

1 bedensel engelli odası 
116 

325 Kişilik çok 

amaçlı Salon 

Ara Toplam 58 116 325 kişilik 

PAYAS 
2 Yıldızlı 36 72 - 

Ara Toplam 36 72 - 

Kaynak: Doğaka, Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2023:31 
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Hatay ilinin tamamında “A” grubu olan toplam 90 seyahat acentası bulunmaktadır. Bu 90 

acentanın 21’i “Şube”, 69’u “Merkez” niteliğindedir.  Hatay’daki seyahat acentalarının ilçelere 

göre dağılımı Tablo 2.2’de verilmiştir. Hatay’da faaliyet gösteren tur operatörü bulunmamaktadır. 

Hatay’a dışarıdan gelen turlar, ağırlıkla İstanbul’daki A Grubu Seyahat acentaları tarafından 

organize edilmektedir (Doğaka, 2019).  

Tablo 2.2. Hatay Seyahat Acentalarının Durumu 

Antakya İskenderun Samandağ Defne Reyhanlı Kırıkhan Dörtyol Arsuz 

40 24 8 5 7 3 2 1 

Kaynak: Doğaka, Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2023:30 

2.2. Dörtyol’da Gerçekleştirilebilecek Geleneksel (Kitle) ve Alternatif Turizm Faaliyetleri 

Akdeniz’e kıyısı olan Dörtyol, bir sahil şehri olduğu için yaz aylarında Akdeniz sahilinin gözde 

şehirleri Antalya ve Mersin’in yanında, Eğe sahillerinde birçok il ve ilçede gerçekleştirilen turizm 

faaliyetlerinin Dörtyol’da da gerçekleştirilme imkânı vardır. Güney Doğu Anadolu ve Doğu 

Anadolu bölgelerinden ilçeye gelerek sahildeki konaklama işletmelerinden yararlanabilecek bir 

müşteri potansiyeli oluşturulabilir. Tanıtım faaliyetleri ve talep arttıkça yatırımcılara yönelik 

teşvik ve desteklerle turizm sektörünü geliştirecek girişimciler bu bölgelere yönlendirilebilirler.  

Ayrıca Dörtyol’da geleneksel deniz-güneş-kum turizminin yanında sahip olduğu doğal kaynaklar 

ve yaylalar sayesinde alternatif turizm faaliyetleri de hayata geçirilebilir. Alternatif turizm deniz-

güneş-kum üçlüsünden oluşan tatil anlayışının alternatifi olarak 1980’li senelerde önemsenen ve 

geliştirilen bir kavram halini almıştır. Bu gelişimin iki boyutu vardır. Birincisi, kitle turizmi olarak 

nitelendirilen geleneksel turizmin (kıyı turizmi) belli bölgelerde (sahil) gerçekleşmesi nedeniyle 

ülkenin diğer bölgelerinin gelişimine katkı sağlamamasıdır. Ayrıca, yılın belli ayları dışında diğer 

aylarda sektörün atıl kalmasıdır. İkincisi ise, talep yönlüdür. Yani, turistlerin değişen tatil 

anlayışlarıdır. Turizm sektöründe hem arz ve hem de talep yönüyle ortaya çıkan ihtiyaç alternatif 

turizmin gelişmesi ve çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Çakır, 2018:173).  

Belirli dönemlerde gerçekleştirilen geleneksel turizm faaliyetlerine karşılık, yılın büyük 

bölümünde çok farklı alanlarda aktif turizm faaliyeti olanağı yaratan alternatif turizm, çok zengin 

çeşitler ve alternatifler içerikler sunarak hızlı bir şekilde ülkedeki birçok il ve ilçelerde yayılmaya 

devam etmektedir (Çelik, 2018: 196). Alternatif turizm türleri aşağıdaki gibi listelenebilir (Tekin, 

2016: 1095):  

Tablo 2.3. Alternatif Turizm Türleri 

Termal Turizm Yayla Turizmi 

Kongre Turizmi Sağlık Turizmi 

Spor Turizmi Yat Turizm 

Eko-Turizm Kültür Turizmi 

Golf Turizmi Gençlik Turizmi 

Botanik Turizm Macera Turizmi 

Kış Turizmi Kırsal Turizm 

İnanç Turizmi Özel İlgi Turizmi (Avcılık, fotografçılık vb) 

Yayla Turizmi: Dörtyol’da hayata geçirilebilecek en önemli alternatif turizm faaliyeti yayla 

turizmidir. Çökek ve Topaktaş yaylalarının içinde bulunduğu orman güzellikleri alternatif turizm 

geliri olarak hayata geçirilebilir. Bu yaylarda çocuklu ailelerin vakit geçirebileceği piknik 

yapılabilen mesire alanları ve bunların içindeki tesisler, yaylaya çıkan yollarda seyir tepesi gibi 

ilçe manzarasına hâkim yeme-içme işletmelerin sayısı arttırılabilir. Yaylada ilçeye yönelik yöresel 

gıdaların profesyonel satıldığı organik marketler, yerel mimari ile yapılan butik oteller, kiralık 

bungalov evler, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler alternatif turizm faaliyetleri kapsamında yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları veya özel işletmeler tarafından gerçekleştirilebilir. 

Macera Turizmi kapsamında yaylalara çıkarken ki akarsularda rafting imkanı varsa araştırılabilir, 

atv motorlar (dört tekerlekli motorlar) ile safari turları düzenlenebilir. 
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Kırsal Turizm, turistlere portakal hasatı döneminde bahçelerde dalından portakal toplatılabilir, 

portakal toplamanın yolları ve süreçleri anlatılabilir, portakaldan elde edilen reçel, meyve suyu 

gibi yöresel ürünler bu süreçte alıcılara pazarlanabilir. 

Kültür Turizmi kapsamında bölgede yapılan geleneksel festivaller yakın bölgelere duyurularak 

daha geniş kapsamlı organizasyonlar şeklinde her yıl düzenli olarak yapılabilir. Bu festivallerde 

stantlar açılarak bölge işletmecilerine gelir imkânı yaratılabilir.    

Özel İlgi Turizmi kapsamında avcılık ve fotoğrafçılık turları düzenlenebilir. Olta balıkçılığına 

yönelik alanlar ve yarışmalar düzenlenebilir. Kuş gözlemciliği belirli dönemlerde yaylalarda 

arttırılabilir. Sonbaharda fotoğraf kulüpleri yaylalarda doğa fotoğrafları çekim turları 

gerçekleştirebilir. 

Spor turizmi kapsamında yüzme, yelken, dalış gibi denizde yapılabilecek spor faaliyetleri ve yarış 

müsabakaları festivallerde yer alabilir. Bisiklet yolları arttırılarak bisiklet sürme alanları 

oluşturulabilir. 

Gençlik Turizmi kapsamında bölgedeki KYK yurdu yaz dönemlerinde düşük fiyatlarla kamp vs 

için farklı bölgelerden gelecek genç turistlere açılarak bölgede sosyo-kültürel etkinlikler 

oluşturulabilir. 

Kongre turizmi kapsamında ilçede eğitim faaliyetlerinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi 

Dörtyol Meslek Yüksekokulu ile ortak uluslararası kongreler düzenlenebilir. Bu kongre, 

sempozyum ve çalıştaylar her yıl düzenli bir şekilde sürdürülerek Türkiye’den ve yurt dışından 

birçok araştırmacı bölgeye davet edilebilir. 

Yat Turizmi kapsamında deniz kenarı bir ilçe olmanın avantajı ile bölge çevrelerden gelen yerli 

turistler ve yabancı turistler için, yeme içme ve temiz koylarda yüzme imkânı sağlayacak saatlik 

turlar düzenlenerek gelir elde edilebilir. 

3. SONUÇ  

Yapılan araştırmalar ile Dörtyol’un turizm faaliyetlerine yönelik birçok konuda imkânı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Gerek deniz kenarı olması, gerek tarihsel yapılara sahip olması, gerekse de 

yaylacılık anlamında hayata geçirilip turizm geliri haline dönüştürülecek alanların fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda Dörtyol’un turizm faaliyetleri 

açısından güçlü yönlerinin ve güçsüz olduğu yönlerin neler olduğunu, turizm konusunda sahip 

olduğu fırsatlar ve tehditlerin neler olduğunu ortaya koymak üzere bir SWOT (Durum) analizi 

yapılmıştır. SWOT Analizi aşağıdaki tabloda ele alınmıştır: 

Tablo 3: Hatay’ın Dörtyol İlçesindeki Turizm Faaliyetlerine Yönelik SWOT Analizi 
Güçlü Yönler 

-İlçenin Akdeniz’e kıyısı olan bir sahil şehri olması 

-Sahip olduğu doğal kaynaklar 

-Diğer bölgelere göre terör olaylarının olmaması 

-Kurtuluş mücadelesine dair tarihsel zenginliklerin ve 

tarihi eserlerin olduğu bir ilçe olmak 

-Atatürk’ün de sevdiği bir ilçe olmak 

-Kültürel zenginlikler 

-Yemeklerinin zenginliği 

 

 

Zayıf Yönler 

-Konaklama işletmelerinin yeterli seviyede olmaması 

-Sahil kenarında profesyonel yeme içme işletmelerinin olmaması 

-İlçeye yönelik tanıtım faaliyetlerinin yeterli seviyede olmaması 

-Tarihi yerlerdeki restorasyon eksiklikleri 

-Yayla turizminin yapılacağı yerlerde yeterli konaklama ve yeme 

içme işletmelerinin olmaması 

-Alternatif turizme yönelik faaliyetlerin eksikliği 

-Mesire alanlarının eksikliği 

Fırsatlar 

-Mersin ve Antalya’ya nazaran Güneydoğu Anadolu ve 

Doğu Anadolu’daki bölgelere ve buradan yaşayan 

insanlara daha yakın bir konumda yer alması 

-İlçede ve çevredeki il ve ilçelerden turizme yönelik 

talebin artması 

-Tarihi değerler ve bu değerlere sahip çıkan bir ruha sahip 

bir ilçe olma 

-Yaşadığı ilçede profesyonel turizm mekânlarında turizm 

harcamalarına yönelik istekli bir müşteri potansiyelinin 

olması 

Tehditler 

-Bölge girişimcilerinin yatırımlarını daha çok demir çelik 

sektöründeki işlere yönlendirecek bir bakış açısına sahip olmaları 

-Hatay’ın Suriye sınırındaki stratejik konumu 
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Dörtyol’da deniz kenarında 3,4 veya 5 yıldızlı konaklama işletmelerin olmaması, herhangi su 

sporları yapılacak merkezlerin bulunmaması, eğlence havuzları gibi aqua park faaliyetlerinin 

ilçede yürütülmemesi bölgeye farklı il ve ilçelerden hatta yurt dışından gelebilecek turist gelirinin 

girememesine neden olmuştur. Dörtyol’a genellikle çevre ilçelerden günü birlik gelen, 

konaklayacaksa da otel imkânı kısıtlı olduğu için kıyı şeridindeki yazlık sitelerde ev kiralayan 

yerli turistler gelmektedir. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay merkez ve 

farklı ilçeleri başta olmak üzere mevcut yerli turist potansiyelini ilçeye çekebilecek cazip 

konaklama, su, spor ve eğlence merkezleri yapılması ilçeye olan talebi canlandıracaktır. Ayrıca 

geleneksel sahil turizmi faaliyetlerinin yanında alternatif turizm faaliyetlerinden yayla, macera, 

kırsal, kültür, spor, kongre ve özel ilgi turizmi gibi alanlarda da farklı yatırımlar ile bacasız fabrika 

olan turizm gelirleri ilçede gerçekleştirilerek ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmeler 

artırılabilir.  
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