ZİLE KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ NEDİR, NE DEĞİLDİR.

Zile Kültür ve Turizm Envanteri” çalışması, “Zile Taşınmaz Kültür ve Tabiat Envanteri” çalışması değildir.
İkisi çok farklı çalışmalardır.
“Zile Taşınmaz Kültür ve Tabiat Envanteri” Zile’nin kültür ve tabiat varlıklarının, kayıt altına alındığı bir
envanter kitabıdır ve kaynak niteliğindedir.
Zile’nin, “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Envanteri, 2010 yılında Vali Sayın Şerif Yılmaz döneminde, “Tokat
ve İlçeleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri” adıyla hazırlanmış ve kitap haline getirilmiştir.
Söz konusu envanter, zaman içinde, Zile özelinde ve belediye olanaklarıyla dijital platforma
aktarılabilecek ve ilgilenenlerin yararlanmasına sunulacaktır.
“Zile Kültür ve Turizm Envanteri” ise tamamen farklı ve çok önemli bir çalışmadır ve Tokat’ta ilk kez Zile
Belediyesi tarafından, danışman rehberliğinde ve belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimince
ve 1.200 Lira gibi küçük bir bütçeyle hazırlanmıştır.
Söz konusu çalışma Vali Cevdet Can tarafından döneminde Tokat özelinde yapılması düşünülmüş
ancak, kapsamlı bir çalışmayı ve hatırı sayılır bir bütçeyi gerekli kıldığından bütçe olanaksızlıkları
nedeniyle yapılamamıştır
ZİLE KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ ÇALIŞMASI NEDİR?
“Zile Kültür ve Turizm Envanteri” turizm kaynaklarının, gizilinin (potansiyelinin) ve turizm adına
ekonomik değer yaratabilecek somut ya da somut olmayan kültürel mirasın gösterildiği bir çalışmadır.
Bu nedenle de “Zile Kültür ve Turizm Envanteri” nde bu kaynakların kapsamlı bir incelemesi
gerçekleştirilmiş, ilgilenenlere ve yatırımcılara geniş bir yol gösterici çerçevede oluşturulmaya
çalışılmıştır.
Söz konusu “Zile Kültür ve Turizm Envanteri” Zile’deki, tarihsel, kültürel, kentsel, jeolojik mirasın, doğal
güzelliklerin ve turistik değerlerin korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yaşantımızla
bütünleştirilmesi hedefine dönük olarak hazırlanmıştır.
“Zile Kültür ve Turizm Envanteri ”nin hazırlanmasının amaçlarından birisi; Zile hakkında bilgiler vererek,
bu değerlerin yaşatılması için kamuoyunun dikkatini çekme, bu emanetleri koruma ve geliştirme
suretiyle, gelecek nesillere aktarma ve toplumsal sorumluluk (aidiyet) oluşturmaktır.
Amaçlarından bir diğeri ise, envanterde yer alan değer üzerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler ve turizm sektöründe yer alan kuruluşlarla birlikte gerekli yatırım, tanıtım ve pazarlama
çalışmaları yapılarak, Zile turizminin gelişmesini sağlayacak potansiyele sahip olduğunun ortaya
konulmasıdır
Bu bağlamda hazırlanan ”Zile Kültür ve Turizm Envanteri” Zile’nin sağlıklı bir turizm politikası
üretilebilmesi için, Zile Yöresinin genel hatlarının tanımlanması ve belirli girdilerinin turizm sektörüne
yönelik değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.

“Zile Kültür ve Turizm Envanteri”, Zile’nin coğrafyasından ekonomik yapısına, tarihi gelişimine, kültürel
varlıklarından, halk kültürüne, turizm değerlerinden, sosyal-ekonomik yapısına kadar ilçenin her
alanına ait bilgileri içeren bir envanterdir.
“Zile Kültür ve Turizm Envanteri Projesi” oldukça geniş kapsamlı bir çalışmadır. Zile’nin tarihi, kültürel,
turistik değerlerin tamamını top yekûn ele alan yaklaşımı gerektirdiğinden, proje çerçevesinde ilçenin
karış karış incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu Zile Kültür ve Turizm Envanteri alt yapısı
hazırlanırken, bölge ile ilgili birikimlerimizden ve TUDER adına yapılan saha çalışmalarından
yararlanılmıştır. Buna rağmen, yine de hazırlanan envanter sitesinin her zaman güncellenmeye ve
vatandaşlarımız tarafından gelecek bilgilerle geliştirilmeye açık olduğu sitede özellikle belirtilmiştir.
“Zile Kültür Turizm Envanteri”, Zile Yöresinde içinde, hiçbir seçici ayıklama olmadan, her döneme, her
kültüre ait, önemli ya da önemsiz ayrımı yapılmaksızın her türlü kalıntı ve bilginin belgelenmesidir. Bu
tanımdan hareketle Zile Kültür ve Turizm Envanteri hazırlanırken ilçedeki kültürel varlıkların hemen
hemen tümünün belgelenmesi amaçlanmıştır.
Toplumun kültür, sanat, seyahat gibi alanlara ilgisinin arttığı, turizme yönelik talebin gözle görülür
şekilde çoğaldığı günümüzde Zile’nin sahip oluğu potansiyelini performansa; yatırıma dönüştürecek
araçları henüz arzu edilen ölçüde kullanılamadığını gözlemlemekteyiz.
Zile’nin turizm sektöründeki payının artırılması ve kentteki kültürel ve turistik değerlerin gelecek nesillere
sağlıklı bir şekilde aktarılması ve yatırımcılara yol gösterici olması amacıyla hazırlanan Zile Kültür ve
Turizm Envanteri Projesi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır ve oluşmaya da devam edecektir.

ZİLE KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ PROJESİ TAMAMLANDIĞINDA NELERİ İÇERECEKTİR?
COĞRAFYA
Coğrafi konum
Topografya ve morfografya
Dağlar
Vadiler
Ovalar
Platolar
Kanyonlar
Jeoloji
Toprak yapısı ve Nitelikleri
-Toprak Yapısı
-Arazi kabiliyet Sınıfları
-Arazi Kullanışı
Orman Kaynakları
Mevcut Peyzaj ve Bitki Örtüsü
Fauna
Doğal Değerler
-Su kaynakları / Akarsular /Göl-Gölcük / Baraj
İklim
-Sıcaklık
-Yağış
-Rüzgâr
-Oransal nem
-Güneşli günler
-Karlı günler
TARİHİ GELİŞİM
Somut Kültürel Varlıklar
-Tablo Tasarımları
-Güncelleştirilmiş ve Sayıları Artırılmış Fotoğraflar
-Gözden Geçirilmiş ve Çoğaltılmış Anlatımlar
-CBS ile yapılmış haritalandırmalar
Somut Kültürel Varlıklar Nelerden Oluşmaktadır?
-Arkeolojik Alanlar
-Höyükler
-Antik Kentler
-Medreseler
-Köprüler ve Kemerler
-Çeşmeler
-Hamamlar
-Dini Yapılar
-Kiliseler
-Türbeler Yatırlar

-Kaya ve Tahta Mezarlar
-Hanlar ve Kervansaraylar
-Kaleler
-Çarşılar
-Tarihi Türk Evleri ve Diğer yapılar
-Müzeler
-Kütüphaneler
-Galeriler

Soyut Kültürel Varlıklar (Somut olmayan Kültürel Miras)
Halk Kültürü Folklor
-Hayatın Safhalarıyla İlgili Gelenekler
-Doğumla İlgili Gelenek ve İnanışlar
-Sünnet Törenleri
-Askere Uğurlama ve Askerden Karşılama
-.Evlenme / Düğün
-Düğün Öncesi
-Nişan
-Düğün
-Davetler
-Hacca Uğurlama ve hacı karşılama
-Ölümle İlgili Gelenek ve İnanışlar
-Bayram Gelenekleri
-Bereket Törenleri
-Adakla İlgili Gelenek ve İnanışlar
-Zile Halk Müziği
-Zile Halk Oyunları
-Zile Halk Oyunları Giyimleri
-Çalgılar
-Ninniler
-Maniler
-Zile Mahalli Ağzı
-Atasözleri-Deyimler ve Tekerlemeler
-Dua ve beddualar
-Efsaneler
-Geleneksel El Sanatları
-Zile Halk Giyimi
-Halk İnançları ve Uygulamaları
-Uğur ve Uğursuzlukla İlgili İnanışlar
-Canlı Cansız Varlıklara İnanışlar
-.Nazar Göz Değmesi İle ilgili İnanışlar
-Büyü-Sihir-Tılsım-Muska ile ilgili İnanışlar
-Rüya Tabirleri
-Halk Hekimliği
-.Halk veterinerliği
-Köy Seyirlik Oyunları
-Zile Halk Mimarisi

-Zile’de Yörük Yaşantısı
-Halk Mutfağı
-.Çorbalar
-Et Yemekleri
-Sebze Yemekleri
-Börekler
-Tahıl yemekleri
-Tatlılar
-Ekmek Çeşitleri
-Kışlık Hazırlanan Yiyecekler
-Kap-kacaklar
Gelenek Görenekler
-Mevlevi Sema Töreni
-Aşıklık Geleneği
-Karagöz-Hacivat
-Nevruz
-Keşkekle İlgili Gelenek
-Kahve Kültürü
-Aşure Geleneği
-Ahilik
-Kırk Hatim Geleneği
-Cenazenin Musallada Kılınması
-Hayır Geleneği
-Yağmur duası
-Aşuk ve maşuk
-Diş Hediği Geleneği
-Karşılama
-Kına gecesi
-Kukla
-Pekmez ve Şıra yapımı
-Ramazan gelenekleri
-Bağ Bozumu
Turizm Değerleri
Milli ve Tabiat Parkları /anıtları
Mesire Yerleri ve Doğal Güzellikler
Mağaralar
Yaylalar
Şifalı Sular
Turizm Türleri
İnanç Turizmi
Eko Turizm
Kuş Gözlemciliği
Endemik Bitkiler ve Gözlemciliği
Foto Safari
Trekking (Doğa Yürüyüşü) Parkurları
Oryantring (Yön Bulma)
Yürüyüş Rotaları
-Amasya Sokağı Turu
-Uzun Kent Turu

-İpek Yolu Turu
-İnanç Turu
-Kültür Turu

Yürüyüş Parkurları
Yürüyüşçüler İçin Önemli Uyarılar
Yürüyüş Zorluk Dereceleri
Zile ve Çevresindeki Parkurlar
Eko Turizm-Jeoturizm Parkurları
Kamplı Yürüyüş parkurları
Kültür Turları
İnanç Turizmi Rotası
Zile Evleri Rotası
Doğaya Yolculuk
Yaylalar Rotası
Zile Florası ve Botanik Turları
Zile Faunası ve Kuş Gözlemi

Alternatif Turizm Faaliyetleri
Yayla Turizmi
Jip Safari Parkurları
Kamp Karavan Turizmi
Av Turizmi
Göl Turizmi /Su Sporları
Spor Turizmi
Dağ Turizmi
Yamaç Paraşütü
Kış Turizmi
Mağara Turizmi
Kültür Turizmi
Kongre Turizmi
Kültür Rotası Projesi
Sağlık Turizmi
Kaplıca
Yerel Lezzetler

Mevcut Turizm Talebi
Zile İlinde Konaklayan Kişiler ve Geceleme Süreleri
Zile’de konaklayan Yabancıların Milliyetlerine Göre Dağılımı
Mevcut Kaynaklara Olan Turizm Rekreasyon Talebi ve Gelir Düzeyi
Turizm Arzının Özellikleri
Konaklama Tesisleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm yatırım belgeli Tesisler
Belediyeden Belgeli Oteller ve Pansiyonlar

Lokanta ve Eğlence Yerleri
Ulaşım olanakları
Yörenin özellikleri
Tur Gezi Yolları (Rota-Destinasyon)

Sosyo-Ekonomik Yapı
Nüfus
Nüfus Gelişimi
Nüfus Kompozisyonu
Yerleşmeler
Yaş Grupları Dağılımı
Nüfus Hareketleri
Şehir ve Köy Nüfus Tahminleri
Ekonomik yapı
Tarım
Madencilik
Sanayi
Ticaret
Ulaştırma ve Taşımacılık

Ulaşım
Karayolu
Demiryolu
Su Yolu
Havayolu

Enerji
Haberleşme
Eğitim
Okul Öncesi Eğitim (İlk ve Orta Dereceli okullar)
Fakülte ve Yüksek Okullar
Sağlık
Önemli Telefonlar
Bilgi ve yerel Rehberlik
Kaynakça

HER ZAMAN GELİŞMEYE VE GÜNCELLENMEYE AÇIK, “ZİLE KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ PROJESİ” İÇİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN DİĞER ÇALIŞMALAR
Söz konusu çalışmalar danışman rehberliğinde Belediyemiz olanakları ve insan kaynaklarıyla
gerçekleştirilecektir.
1-KARE KOD LEVHA UYGULAMASI
Belirlenen turistik mekânların girişlerine A4 ebatlarında kare kod levhası yapılacaktır. Gelen turist
yerleştirilen kare kodu telefonuna okuttuğunda mekân hakkında görseller, seslendirme ve video ile
detaylı bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Bu uygulama site ile entegre edilecektir.
2-KARE KOD KALDIRIM TAŞI UYGULAMASI
Belirli sayıda turistik mekânların (bunlar seçilecektir)
basılarak tanıtıma ve projeye dikkat çekilecektir.

girişlerine mermer taş üzerine kare kod

3-SESLENDİRME
Önemli yerlerin ya da tüm turistik mekânların seslendirmeleri yaptırılarak mekânların tarihi bilgileri
sesli olarak gelen turistlere (Türkçe ve İngilizce) tanıtımı yapılacaktır. Söz konusu uygulama rehber
ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi her ziyaretçinin gezilen tarihi mekân hakkında bilgilere ulaşmasını
sağlayacaktır.
4-KİOSK UYGULAMASI
Kiosk cihazına yapılacak olan yazılım ile www.zileturizm.com web sayfasındaki bilgiler Kiosk cihazı
üzerinden kişilerin kullanıma açılacaktır. Dokunmatik kolay erişim ara yüzü ile Kiosk cihazı belli
noktalarda tanıtıma sunulmak amaçlı kullanılacaktır. Seyyar ayaklı olarak kullanılacak olan Kiosk cihazı
tanıtım günleri gibi etkinliklerde kurularak tanıtıma destek verilecektir.. Mevcut şartlarda kale veya
belediye girişi gibi önemli noktalara yerleştirilecektir.
5-MOBİL UYGULAMA
www.zileturizm web çalışması mobil uygulamaya entegre edilerek Zile Kültür ve Turizm Envanteri
adında yayınlanacaktır. Android ve IOS telefonlara kurulumunun yapılması olanağı sağlanacaktır.
6-TANITIM VİDEOSU
www.zileturizm.com adlı Zile turizm projesini tanıtmak için bir tanıtım videosu hazırlanarak sosyal
medya da bağlantısı verilecektir. Projeyi tanıtacak en fazla 40 saniyelik bir tanıtım filmi
hazırlanacaktır.
7-Hızlandırılmış Video (HYPERLAPSE) hareketli aralıklı çekim, kurgu programı birleştirilerek, son
zamanlarda popüler olan uygulama hayperlapse ile kısa tanıtım videoları çekilecek ve sitede
yayınlanacaktır.
8-360 SANAL TUR
Tüm 360 sanal tur çekimleri yapılarak siteye eklenmesi sağlanacaktır.

