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Bu çalışmanın amacı; 10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hukuki statüsü değiştirilerek müzeden camiye çevrilen ve
ibadete açılma sürecinde Ayasofya ile ilgili uluslararası basının karara yaklaşımı ve alınan
kararın turizm sektörü açısından oluşabilecek muhtemel etkilerinin tespit edilmesidir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda; konu ile ilgili süreci yakından takip eden uluslararası
medyada yer alan haberler ve Ayasofya’nın müze olarak faaliyet gösterdiği dönemde T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından
yayınlanan istatistiki veriler taranarak doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma;
dünya kamuoyunun sembolik önemi olan Ayasofya’nın ibadete açılmasına göstermiş
olduğu tepkinin anlaşılması ve kararın turizm faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi bakımından
önemli ve güncel bilgiler sunmaktadır. Çalışma sonuçları; Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi
kararının dış basında geniş yankı uyandırdığını ve bu durumun turizmden elde edilen
gelirler ve özellikle yabancı ziyaretçi sayılarında düşüşe neden olacağını gösterir
niteliktedir.
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The aim of this study to determine; approach of the international press regarding the Hagia
Sophia, which was turned from a museum into a mosque by changing its legal status with
the Presidential Decree published in the Official Gazette on 10 July 2020, and the
determination of the possible effects of the decision on the tourism sector. In line with
purpose of the study; research data were scanned and collected by document analysis
method; which the news in the international media that closely follows the process regarding
the subject and the statistical data published by Republic of Turkey Ministry of Culture and
Tourism Central Directorate of Rotary Capital Management during the period when Hagia
Sophia was operating as a museum. Study provides important and up-to-date information
in terms of understanding the reaction of the world public to the opening of Hagia Sophia,
which is symbolically important, to the opening of worship, and relating the decision to
tourism activities. Study results proves that; decision to turn Hagia Sophia into a museum
has a wide repercussion in foreign press and this situation will cause a decrease in the
revenues from tourism and especially in the number of foreign visitors.
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