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3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Turizm sektörünün ülkemiz açısından önemi tartışılamaz. Turizm, eko-
nomide yarattığı çarpan etkisi, birçok sektörün gelişimine sağladığı katkı, 
emek yoğun bir endüstri olmasından dolayı genel ve genç nüfusun istih-
damında oynadığı rol, yerel halka kazandırdığı gelir gibi maddi faktörler 
yanında toplumsal gelişime verdiği katkı açısından da vazgeçilmezdir. 

Türkiye 1980’li yıllarda başlattığı turizm hamlesini geliştirmiş ve son 
30 yılda gösterdiği istikrarlı büyümeyle dünyada önemli turizm ülkeleri 
arasında yer almıştır. Ülkemiz gerçekte, mevcut turizm arzımızın çok üs-
tünde bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli kullanabilmek için dünyada 
gelişen, değişen, turizmimizi olumlu-olumsuz etkileyebilecek bütün di-
namikleri ve “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” hedeflerimizi dikkate alarak 
politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. 

3. Turizm Şûrası, her anlamda sürdürülebilir bir turizm endüstrisine sa-
hip olmak hedefiyle, tutarlı, bütüncül ve bütün paydaşların gereksinim-
lerini karşılayacak stratejilerin kapsamlı şekilde ele alınacağı bir platform 
olacaktır. 

Durum tespitlerinden yola çıkarak geleceğe yönelik turizm politika-
larının ortaya konacağı bu Şûra için on üç başlık belirlenmiştir: Turizm 
Politikaları, Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi, Tanıtma ve 
Pazarlama, İç Turizm, Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik, Yatı-
rım-Teşvik ve Finansman, Çevre-Planlama-Altyapı, Konaklama Sektörü, 
Seyahat Acentacılığı ve Ulaşım, Dijital Turizm ve İnovasyon, Turizm Eğiti-
mi, İstihdamı ve Turist Rehberliği, Yerel Yönetimler ve Turizm, Gastrono-
mi Turizmi. Oluşturulan 13 komisyonda 333 üye yer almıştır. Şûra Bilim 
Kurulu’nda 31 üye ve 10 editör görev yapmıştır. Toplam 170 tebliğ başvu-
rusu yapılmış, 109 tebliğ kabul edilmiştir.

Titizlikle değerlendirilen tebliğlerin yer aldığı bu değerli kitabın turizm 
sektörümüzün geleceğine önemli katkı sağlayacağı, ayrıca Türk turizm 
tarihinden bir kesiti gelecek kuşaklara aktaracak önemli bir hafıza kaydı 
olacağı inancındayım.

Tebliğleri ile değerli fikir ve önerilerini paylaşan bütün katılımcılara, de-
ğerlendirme aşamasında aktif rol oynayan editörlere ve bilim kurulu üye-
lerine, Şûra sürecinin sorunsuz yürüyebilmesi için elinden gelen gayreti 
gösteren Şûra Sekretaryası üyelerine teşekkür ederim.

ÖNSÖZ

Ömer ARISOY
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
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ÖZET
Türkiye’de kıyı turizm destinasyonlarının yaşadığı fiyat düşüklüğü, turizmin gelişme-
sinin önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla konunun açıklığa kavuştura-
bilmesi için uygulanan fiyat politikalarının ve rekabeti etkileyen faktörlerin bilinmesi 
önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı kıyı turizminde uygulanan fiyat politika-
larını ve rekabetçiliği paydaşlar bakış açısıyla irdelemektir. Bu bağlamda 43 üst düzey 
özel ve kamu sektörü yöneticisinden yarı yapılandırılmış form ile elde edilen veriler 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak bölgede fiyat rekabetinin yüksek olması, sektörün ya-
bancı tur operatörlerinin baskısında olması ve destinasyon yönetim örgütü gibi piya-
sayı düzenleyen işbirliklerinin olmaması nedenleriyle sektörde ciddi sorunlar olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları ışığında özel ve kamu sektörüne yönetimsel 
öneriler sunulmuştur.

GİRİŞ
Fiyat, turizm ürününün kalitesini belirleyerek ve pazar bölümünde konumlandırma ya-
parak aktif veya potansiyel tüketici algısını etkilemektedir. Dolayısıyla fiyatlandırma ka-
rarının işletmeler için iyi veya kötü önemli sonuçları vardır (Dwyer vd., 2010). Dinamik 
çevre unsurları ve ikame mal ve hizmetlerin artmasıyla uluslararası ve ulusal rekabet 
ortamında otel yöneticilerinin verecekleri kararlar işletmelerinin sürekliliği açısından 
önemlidir  (Aksu, 2000). Bir ülkenin turizm sektörünün gelişmesi sunduğu mal ve hiz-
metlerde rekabet avantajı elde edebilmesi ile mümkün olmaktadır. Rekabetçilik, kur 
hareketlerini, turizm sektörünün birçok bileşeninin verimlilik seviyesini ve destinasyo-
nun çekiciliğini etkileyen kalite ile ilgili faktörleri kapsayan geniş bir kavramdır (Dwyer 
vd., 2000). Çalışmalar, fiyat rekabetçiliğindeki değişimin turizm talebini etkilediği gö-
rüşüyle talebin fiyat elastikiyetini tahmin etmeye çalışmışlardır. Fiyat rekabetçiliği, daha 
çok fiyatların rakip destinasyonların altında tutulduğu bir rekabet politikasına vurgu 
yapmaktadır  (Mangion vd., 2005). Bir ülkenin turizmde kalkınması, turist sayısını ve 
gelirlerini arttırması, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi için ülkenin rakiplerine göre 
konumunun belirlenmesinde rekabetçiliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi daha 
etkilidir (Bahar ve Kozak, 2005; Dwyer vd., 2000). Turizm sektörünün ve devlet için 
rekabetçiliğin nasıl değiştiği ve neden bu değişimlerin yaşandığının bilinmesi turizm 
politikalarında destekleyici olacaktır. Talepteki değişim şekilleri fiyat rekabetçiliği deği-
şimleri ışığında belirlenmelidir (Dwyer vd., 2000). Bu bağlamda mevcut çalışma Tür-
kiye kıyı otellerinin rakiplere göre düşük fiyat politikalarını ve rekabet edememe ne-
deniyle sürekli fiyat kırma sebeplerini sektörde uzman kişiler bakış açısıyla ele almaya 
çalışmaktadır. 

LİTERATÜR TARAMASI
Literatür, turizm talebini etkileyen faktörleri modellemeye çalışan çok geniş araştırma-
ları içermektedir (Dwyer vd., 2010). Turizm gelirlerinin en yüksek seviyeye getirilmesi 
hedeflendiğinde üç farklı varsayımdan bahsedebiliriz: (1) turistlerin destinasyonda kaç 
gün kalacakları sadece tatil fiyatıyla belirlenir, (2) turistler destinasyondaki turizm kay-
naklarının genel kalitesini değerlendirmeye alırlar, (3) turistler destinasyonda kaç gün 
kalacaklarına karar vermeden önce seyahat edip etmemeye karar verdikleri iki aşamalı 



12

bir karar verme sürecini izlerler  (Candela ve Figini, 2012). İşletmeler rakiplerine göre 
fiyatlarını düşük tutmaya çalışırlar fakat hizmet ve mallarının kalitelerini arttırmak da bir 
alternatiftir. Fiyat veya fiyat dışı rekabetçilik arasındaki tartışmalar turizm ekonomisinde 
de devam ederken fiyat rekabetçiliğinin uluslararası turizm talebini belirlemede önem-
li olduğu görülmüştür (Mangion, Durbarry, ve Sinclair, 2005). Pazar ekonomilerinde 
pazarın yapısı, turistlerin talepleri ve üretim teknolojilerine bağlı olarak yüksek kar elde 
etmek isteyen şirketler mal ve hizmetlerinde fiyat/kalite oranını sağlamaya çalışırlar  
(Candela ve Figini, 2012). Rekabetçilik ise bir sektörün dünya pazarında ne kadar etkin 
olduğunu gösteren önemli bir belirleyicidir. Özellikle başarılı olmak isteyen bir ülkenin 
turizm sektörünün rakiplerine göre fiyat rekabetçiliğine dikkat etmesi gerekmektedir  
(Dwyer vd., 2000). Yöneticilerin fiyatlama kararlarını etkileyen faktörler beş başlıkta 
toplanabilir (Elbiçlioğlu ve Kahraman, 2000: 114-118):

• Tüketici talepleri,
• Rakip firmalar,
• İşletme maliyetleri
• Yasal ve siyasal sınırlamalar,
• Firma imajı.
Lumsdon (1997: 156-157) ise fiyatlandırma stratejisini şekillendiren iç ve dış faktörleri 

şu şekilde özetlenmiştir:
• Genel pazarlama politikası ve hedefleri. Fiyatlandırma, konumlandırmanın ayrıl-

maz bir parçasıdır.
• Şirketin sunduğu hizmetlerde fiyat-kalite ilişkisi, özellikle pazar yaşam döngüsü 

açısından. 
• Turizm sunumunun eşsizliği ve markanın gücü. Premium fiyatlandırma, turizm pa-

zarlamacıları benzersiz veya olağandışı bir deneyim türünü satarken veya bir markanın 
değeri yüksek olduğunda kullanılır.

• Şirket içinde ve tedarikçiler açısından değer zincirini etkin bir şekilde kullanarak 
maliyetleri düşürme potansiyeli. 

• Piyasanın yapısı ve şirketin pazardaki konumu. Konumlandırma önemlidir, çünkü 
pazarın büyük paya sahip şirketleri fiyatlandırma ile liderlik eğilimindeyken rakipler fi-
yatlandırma yöntemlerini takip eder.

• Rekabet derecesi. Bir pazardaki rekabet seviyesi, rakiplerin niteliğine ve yoğunlu-
ğuna bağlı olarak fiyat fiyatlandırma, fiyat takip etme veya fiyat hareketi yapabilir.

• Hükümetin piyasaya müdahalesi. 
• Döviz kurları. 
Turizm talebine etki eden birçok faktörden birisi de terör olaylarıdır. Terör olayları 

gibi güvenliği tehdit eden unsurlar dolayısıyla insanlar bu bölgeleri ziyaret etmemekte 
ve seyahatlerini daha güvenli bölgelere yönlendirmektedirler, bu da uluslararası turiz-
min gelişimini olumsuz etkilemektedir  (Çeken vd., 2008). Turizm ürününün soyut ya-
pısı dolayısıyla destinasyonlar için imaj önem arz etmektedir. Olumsuz imajın olumlu 
şekle dönüştürülmesi için pazarlama araçlarının etkin kullanılması rekabet ortamında 
gerekliliktir  (Akyurt ve Atay, 2009). 

Fiyatlandırma ve pazarlama politikalarının hem destinasyondaki işletmeler hem de 
kaynak pazardaki dağıtıcılar tarafından belirlenmesinden dolayı turistik destinasyonlar 
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için fiyatlandırma hususu zor bir süreçtir. Yerel tedarikçiler kendi politikalarına sahip 
olabilirler ve bundan dolayı geniş fiyatlandırma stratejisini koordine edip kurmak nere-
deyse imkansızdır (Buhalis, 2000). Büyük tur operatörleri ve acenteleri tek satıcı olduk-
ları için fiyatları düşürücü politika izlemesi ve yerel alıcıların da ucuz fiyat politikasını 
benimsemeleri sonucu bir tekel piyasası oluşturmaktadır. Dolayısıyla operatörler ile 
otellerin fiyatları arasındaki makasın açılması sebebiyle turizm gelirlerinin daha çok 
yabancı çok uluslu sermayeye transfer edildiği söylenebilir (Bozkurt, Bahar ve Süslü, 
2015). Yapılan araştırmalarda Türkiye’ye seyahat eden turistlerin ana ülkelerinde ge-
lir arttıkça seyahat sayısının düşmesi Türkiye turizm sektörü için önemli bir problemi 
göstermektedir. Buna göre ülkemizi ziyaret eden turistler zenginleştikçe daha kaliteli 
destinasyonları tercih etme eğilimi göstermektedirler. Bunun için Türkiye’nin fiyat/kali-
te oranı odaklı stratejiler belirlemesi önem arz etmektedir (Aydın vd., 2015). 

Seyahat ve turizm sektöründe fiyat rekabetçiliği açısından önde gelen ülke olmanın 
etkileri iki boyutludur: (1) Yabancı turist sayısına kıyasla nispeten daha düşük bir turizm 
geliri seviyesi, Türkiye’nin turizm gelirlerini kabul edilebilir bir seviyeye yükseltmesini 
engelleyebilir. (2) Uçak biletlerinin düşük fiyatı, yakıt fiyatlarının diğer ülkelerin yakıt 
fiyatlarına göre daha düşük olması ve mal ve hizmetlerin daha ucuz olması, Türkiye’yi 
turizm harcamaları açısından cazip bir varış noktası haline getirebilir. Böylece, Türki-
ye’de turizm ürünlerinin fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye ulaşabilir  (Kayar ve Kozak, 
2010).

Yöneticiler kendi fiyat karması ve politikalarına sahip olma eğilimindedir. Destinas-
yon yönetim örgütleri düzenleme, tavsiye verme ve özel sektörle ortaklıklar vasıtasıyla 
fiyat unsurlarını kontrol edebilirler. Bununla birlikte, destinasyon yönetim örgütleri ço-
ğunlukla küçük tedarikçileri aşırı rekabetten korumak için asgari fiyat ve tüketicileri aşırı 
tüketime karşı korumak için de azami fiyat teklifinde bulunarak kurallar sunmaktadırlar. 
Örneğin, çeşitli yerlerde kamu sektörü konaklama işletmeleri için kategori başına en 
düşük fiyatı belirlemekte, tüketim mallarının ve gıdaların perakende fiyatını önermekte, 
nakliye veya taksi hizmetleri için maksimum fiyatları belirlemektedir (Buhalis, 2000).

Kıyı bölgeleri otellerinin ortalama oda fiyatı ve doluluk oranı karşılaştırmasını yapa-
bilmek için Şekil 1’deki grafik oluşturulmuştur. Şekilde ortalama oda fiyatının ve doluluk 
oranının aylar bazında nasıl değişim gösterdiği aynı grafik üzerinde özetlenmiştir. Buna 
göre otel oda fiyatlarının yıllar bazında artış gösterdiği fakat dolulukların ise düştüğü 
görülmüştür; fakat 2016 yılında oda fiyatları ve doluluk aynı anda düşüş yaşamıştır. 
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Şekil 1: Kıyı Bölgeleri Aylar Bazında Ortalama Oda Fiyatı ve Doluluk Oranları 
Karşılaştırması
Kaynak: (TÜROB, 2017)

YÖNTEM
Bu çalışma Türkiye’de kıyı turizminde fiyat politikaları ve rekabetçiliği konusunu pay-
daşlar bakış açısıyla ortaya koymaya çalışmaktadır. Literatür taraması sonucu oluştu-
rulan soruları içeren yarı yapılandırılmış bir form oluşturulmuştur. Ayrıca kıyı otellerinin 
fiyat kırmasında etkili olan faktörlerin etki derecesini ölçmeye yönelik ve kıyı otelle-
rinde rekabetçiliği etkileyen faktörlerin önem düzeyini ölçmeye yönelik bir ölçek ile 
paydaşların algıları ortalamalar alınarak ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçek OECD’nin tu-
rizmde rekabetçiliği ölçmek için kullandığı değişkenlerden oluşturulmuştur (Dupeyras 
ve MacCallum, 2013). Kıyı turizminde paydaşları temsilen kıyı illeri otel ve seyahat 
acentesi yöneticileri, turizm akademisyenleri ve Turizm Bakanlığı çalışanlarından olu-
şan 43 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya turizm sektörünün farklı paydaşları 
dahil edilerek konu farklı bakış açılarıyla irdelenmeye çalışılmıştır. Saha araştırmasından 
elde edilen veriler analiz edilerek bulgular kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Etki 
derecesi ölçeği için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,808 iken önem derecesi ölçeği için 
bu katsayının 0,813 olması iki ölçeğin de güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştır-
manın varsayımı olarak katılımcıların üst düzey kişilerden oluşmasından dolayı konu 
hakkında güncel sektörel bilgiye sahip oldukları söylenebilir. 

BULGULAR
Demografik olarak bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun 10 yıl ve üzeri tecrübeye 
sahip olduğu, ortalama ise 20 yıl sektör tecrübeleri olduğu görülmüştür. 
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Şekil 2: Katılımcıların Çalıştıkları 
Alanlara Göre Dağılımı

Şekil 3: Katılımcıların Çalıştıkları 
Pozisyonlara Göre Dağılımı

7,14%

23,81%

7,14%

Bölüm Müdürü Akademisyen

23,81%

Muhasebe/Finans Md. İşveren

Genel Müdür Bakanlık Müşaviri

23,81%

Kontrat Müdürü Başkontrolör

45,24%

Bölge Müdürü Hukuk Danışmanı

Genel Müdür Yrd. Uzman

45,24%

23,81%

Çalışma alanlarına bakıldığında 19 katılımcı Turizm Bakanlığı’nda, 10 katılımcı 
acentelerde, 10 katılımcı otellerde ve 3 katılımcı da üniversitelerde çalışmaktadır. 

35,71% 14,29%

7,14% 11,90%

9,52%

4,76%

4,76%
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Ortalama

Enflasyon oranı 2,44 1,140

Çalışma ücretleri 2,65 1,152

Döviz kurları 3,19 1,332

Vergiler 2,81 1,160

Seyahat acenteleri baskıları 3,84 1,194

İşbirliği olmayışı 3,56 1,240

Altyapı 2,74 1,255

Ulaşım fiyatları 3,21 1,166

Otel sahiplerinin baskıları 3,07 1,280

Doğal çekicilikler 2,53 1,420

Hükümet politikaları 4,02 1,165

Turistik hizmet kalitesi 3,47 1,162

Tur operatörleri baskıları 4,12 1,096

Yerel yönetim politikaları 2,98 1,244

Personel eğitim düzeyi 3,07 1,298

Bilgi sistemleri maliyetleri 2,23 1,109

Yerel halkın tutumu 2,05 1,090

Turistik ar kapasitesi 3,86 1,355

Terörizm 4,35 0,686

Std. hata

Tablo 1: Kıyı Otellerinin Fiyat Kırmasında Etkili Olan Faktörler

Katılımcıların, kıyı otellerinde fiyat kırmada etkili olan faktörleri hangileri olduğu yö-
nündeki soruya verdikleri cevaplar Tablo 1’de özetlenmiştir. Kıyı otellerinde fiyat kırma 
sebeplerini ölçme amaçlı sorulan sorudan elde edilen ortalamalar sonucu terör olay-
ları, hükümet politikaları ve tur operatörleri baskılarının kıyı otellerinin fiyat kırmasında 
çok etkili olduğu katılımcılar tarafından bildirilmiştir. Turistik arz kapasitesi, turistik hiz-
met kalitesi ve paydaşlar arası işbirliği olmayışının yine fiyat istikrarına etkisinin olduğu 
konusunda paydaşlar arasında fikir birliği olduğu görülmüştür. Enflasyon oranı, döviz 
kurları, çalışma ücretleri, vergiler, bilgi sistemleri maliyetleri gibi turizm talebini ekono-
mik olarak etkileyen faktörlerin ise paydaşlar açısından otellerin fiyat kırmasında etkili 
olduğu fakat politik konulardan sonra geldiği görülmektedir. Çevresel ve yerel unsur-
ları içeren altyapı, doğal çekicilikler, yerel halkın tutumunun ve bilgi sistemleri mali-
yetlerinin fiyat kırmada diğerlerine göre daha az etkili olduğu görüşü hâkim olmuştur. 

Katılımcılar, fiyata etki eden bu faktörlerin yanı sıra; yeterli lobi faaliyetlerinin olma-
ması, kollektif pazarlama yapılamaması, uzun zaman belirli pazarlara bağlı kalınması, 
ülkesel turizm politikası anlayışı yoksunluğu, yatırım aşamasında doğru fizibilite ça-
lışması yapılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan arz fazlası, her şey dahil sisteminin 
varlığı ve kitle turizminden doğan talep yapısı, kriz yıllarında devlet desteğinin eksikliği, 
dış politikada turizmin önemsenmemesi, şirketlerin finansal durumları ve borçlar, se-
zon dışı/içi çekicilik veya alternatif turizm olmaması, güvenlik kaygısının olması gibi 
faktörlerin de otellerin fiyat kırmalarında etkili olduğunu bildirmişlerdir. 
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Enflasyon oranı

Çalışma ücretleri

Döviz kurları

Vergiler

Seyahat acenteleri baskıları

İşbirliği olmayışı

Altyapı

Ulaşım fiyatları

Otel sahiplerinin baskıları

Doğal çekicilikler

Hükümet politikaları

Turistik hizmet kalitesi

Tur operatörleri baskıları

Yerel yönetim politikaları

Personel eğitim düzeyi

Bilgi sistemleri maliyetleri

Yerel halkın tutumu

Turistik ar kapasitesi

Terörizm

0 1.25 2.5 3.75 5

Otellerin fiyat kırmasına sebep olan faktörlere farklı paydaşlar tarafından nasıl ba-
kıldığını ve aralarında görüş ayrılığı olup olmadığını belirlemek amacıyla şekil 4 oluş-
turulmuştur. Buna göre birçok faktör üzerinde sektör ve kamu görüş ayrılığı olduğu 
şekilde görülmektedir. Terörizm ve tur operatörleri/seyahat acenteleri baskıları konu-
sunda hem fikir oldukları görülmektedir fakat burada dikkat çeken bir nokta acente 
yöneticilerinin bu baskılar konusunda diğerleriyle görüş birliğinin olmasıdır. Bunun 
yanında Turizm Bakanlığı çalışanları diğerlerine göre, ekonomik faktörlerin daha etkili 
olduğunu düşünürken hükümet politikaları, turistik arz kapasitesi, personel eğitim dü-
zeyi ve hizmet kalitesinin daha az etkili olduğunu düşünmektedirler. Bunun yanı sıra 
acente yöneticileri yerel ve çevresel unsurlar konusunda diğer paydaşlara göre farklı 
düşünmektedirler. Acente yöneticileri bu unsurların daha fazla etkili olduğunu düşün-
mektedirler. 

Acentecilik

Otelcilik

Bakanlık

Üniversite

Şekil 4: Farklı 
Paydaşlardan Otellerin 
Fiyatını Etkileyen 
Faktörlere Bakış Açıları
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OrtalamaFaktörler

Turizm yönetimi 4,16

Turistik hizmetlerin kalitesi 4,26

Ürün geliştirme 4,23

Fiyat rekabetçiliği 4,12

İnsan kaynakları gelişimi 3,70

Erişilebilirlik/Bağlantılılık 4,02

Destinasyonun kaliteli ve 
rekabetçi turizm sağlama 
becerisi

4,16

Destinasyon markalaşması 4,53

Doğal ve kültürel kaynaklar 3,93

Politika tepkisi ve ekonomik 
fırsatlar

4,00

Std. hata

Tablo 2: Kıyı Turizminde Rekabetçiliğe Etki Eden Faktörler

1,132

0,978

1,065

1,138

1,059

0,963

0,974

0,631

1,009

1,000

Katılımcılardan kıyı turizmi otellerinin rekabetçiliğine etki eden faktörleri önem sı-
rasına göre derecelendirilmesinin istendiği soruya verilen cevaplar Tablo 2’de özet-
lenmiştir. Katılımcılara göre rekabetçilik indeksindeki tüm faktörlerin yüksek oranda 
etkilediği görülmüştür. Bunlardan destinasyon markalaşması, destinasyonun kaliteli ve 
rekabetçi turizm sağlama becerisi, turistik hizmetlerin kalitesi, ürün geliştirme ve tu-
rizm yönetimi faktörlerinin diğerlerine göre daha önemli olduğu belirlenmiştir. Burada 
dikkat çeken husus tüm paydaşların kıyı turizminde rekabet edebilirlik için destinasyon 
markalaşmasının önemli olduğu hususunda hemfikir olmasıdır. Dolayısıyla otellerin 
işbirliği içerisinde hareket ederek bir destinasyon olarak pazarlanmasını ve destinas-
yondaki turistik ürün ve hizmetlerinde kaliteyi rakip destinasyonlarla rekabet etmekte 
daha etkili olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 

Turizm yönetimi

Turistik hizmetlerin kalitesi

Ürün Geliştirme

Fiyat rekabetçiliği

İnsan kaynakları gelişimi

Erişilebilirlik/Bağlantılılık

Destinasyonun kaliteli ve rekabetçi turizm sağlama becerisi

Destinasyon markalaşması

Hükümet politikaları

Doğal ve kültürel kaynaklar

0 1.2 2.4 3.6 4.8

Acentecilik

Otelcilik

Bakanlık

Üniversite

Şekil 5: Farklı Paydaşlardan Otellerin Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörlere Bakış Açıları
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Kıyı otelleri rekabetçiliğini etkileyen faktörleri önemine göre derecelendirme soru-
suna verilen cevaplar farklı paydaşlara göre şekil 5’te özetlenmiştir. Otel yöneticileri 
turizm yönetimini diğer paydaşlara göre daha önemli bulurken fiyat rekabetçiliği ve 
doğal ve kültürel kaynakları daha önemsiz görmektedirler. Buradan da anlaşılacağı 
üzere otel yöneticileri ve diğer paydaşlar arasında rekabeti etkileyen faktörler konu-
sunda görüş ayrılıkları olduğu belirlenmiştir. 

Kıyı Otelciliği Fiyat Politikaları
Katılımcıların kıyı otellerini nasıl görüyorsunuz sorusuna verilen cevaplarda birçoğu, 
yatak arzı fazlalığının olduğunu ve yüksek yatak kapasitesine sahip tesislerin fiyat be-
lirlemede daha etkin olduklarını bildirdiler. Katılımcılardan birisi bunu şu şekilde açık-
lamıştır; 

“1990lı yıllarda Bakanlık olarak turistik tesislerin fiyatlarının belirlenmesi ya-
pılmaktaydı ve tüm tesislerin uygulayacakları alt ve üst fiyatlar her yıl için 
belirleniyordu. Bu sayede 5 yıldızlı bir tesis hiç bir zaman belirli bir fiyatın 
altına inemiyordu. Bu sayede belli oranda bir istikrar sağlanmış oluyordu. 
Ancak bu uygulamadan serbest ticaret koşularına uymaması nedeniyle 
vazgeçildi ve isteyen tesis istediği fiyatı uygulamaya koydu ve Bakanlık ola-
rak bu konuda herhangi bir yaptırım uygulanmamaya başlandı. Bugünler-
de konunun yeniden tartışılması uygun olur diye düşünüyorum.” 

Katılımcılar Türkiye kıyı turizminde uzun vadeli stratejilerin geliştirilmediği ve günü 
kurtarma peşinde olunduğu düşüncesindeler. Geleceğe, teknolojiye ve personele ya-
tırım yapan kurumsal bir politikanın turizm için var olmadığı düşüncesindeler. 

Yöneticilerin fiyat politikası konusunda bilinçsizliği ve deneme yanılma yoluyla fi-
yatları belirledikleri de eleştiriler arasında yer almaktadır. Otel sahipleri ve yöneticilerin 
yanlış kararlardan kaynaklı piyasa şartlarını bozmaları nedeniyle fiyatların düştüğü ve 
buna bağlı olarak gelirlerin de kıyı turizmi için azaldığını düşünmektedirler. Bir katılımcı 
getiri yönetimindeki bilinçsizliği şu şekilde belirtmiştir; 

“Örnek vermek gerekirse %25-30 EB indirimi ile başlayıp son dakika satışlarında %50-
60% indirim veren bir otel hem EB den rezervasyon yapan misafirini kaybetmekte hem 
de gerçekçi bir fiyat belirleyemediğini göstermektedir.” 

Katılımcılar serbest piyasa şartlarında kısa vadede fiyat kırmalarının piyasa şartların-
dan ve aşırı rekabetten kaynaklandığını, piyasada fiyatlar için işbirliğinin olmadığı ve 
devlet müdahalesinin olmadığını bildirmişlerdir. Bunun diğer bir sebebi olarak da tur 
operatörlerine aşırı bağlılık ve baskıcı yaklaşımlar sonucu dış turizm için fiyatlandırma-
ların düşük olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Fiyat politikasındaki yanlış olarak görülen diğer bir husus ise yerli ve yabancı turist 
ayrımının yapılması olarak görülmektedir. Paydaşlar, yerli turiste daha fazla fiyat veril-
mesinin adil olmadığı ve iç turizm talebini olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. Bu 
konuda bir katılımcı şu şekilde yorum yapmıştır;



20

 “…Yerli turiste yüksek, yabancı turiste düşük fiyat uygulanması iç turizmi 
baltalamaktadır. Zira turizmde söz sahibi ülkelerin turizm gelirlerine ba-
kıldığında iç turizmin öneminin ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.” 

İki katılımcı fiyat politikasının değişmesi konusunda talep yapısının ana belirleyici-
lerinden kitle turizmi anlayışının değişmesi gerektiği ve alternatif turizm çeşitlerini iyi 
pazarlayan destinasyonlara göre fiyatların düşük olduğu görüşünü bildirmiştir.

Hizmet kalitesi konusunda iki ayrı fikir olduğu görülmüştür. İki katılımcı hizmet ka-
litesinden verilen ödünler dolayısıyla misafir memnuniyetinin düştüğü ve fiyat arttır-
maya engel olduğunu düşünürken diğer iki katılımcı ise hizmet kalitesi/fiyat denge-
sinin birçok yabancı pazara göre iyi durumda olduğu ve verilen hizmetin karşılığının 
alınamadığını düşünmektedirler. Bir katılımcı fiyat oynamalarının uluslararası nitelikte 
tesisler için pek olmadığı fakat düşük hizmet ve ürün kalitesine sahip otellerde ise 
fiyatların sürekli aşağıya çekildiğini bildirmiştir. Üç katılımcı ise fiyat politikasındaki tu-
tarsızlığın dış etkenlere ve uluslararası ikili ilişkilere bağlı olduğunu düşünmektedirler. 
Yaşanan bölgesel terör olayları ve en çok turist çektiğimiz ülkelerle olan diplomatik 
krizler sebebiyle turizm talebinin etkilendiği yorumunu yapmışlardır. İki katılımcı ise 
yaşanan negatif gelişmelere rağmen fiyatların uygun seyrettiğini ve kayda değer bir 
problem olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca kıyı otelleri sayısının fazlalığı nedeniyle ni-
telik bakımından geniş yelpazede fiyat çeşitliliğinin olduğunu belirtmişlerdir.

Fiyat Arttırılması İçin Yapılması Gerekenler
Katılımcılar fiyatların arttırılması için sizce neler yapılmalı sorusuna çoğunlukla turis-
tik arzın kontrol altına alınması, sınırlandırılması, kalite kriterleri belirlenmesi gerektiği 
yönünde görüş bildirmişlerdir. Büyük otellerin yapılmasının fiyat üzerinde olumsuz 
etkisi olduğunu düşünen bazı katılımcılar yatırımlarda daha küçük, nitelikli ve küme-
lenme dışındaki bölgelerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Pazarlama alanında yapılacak gelişmeler, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ve bölge-
sel pazarlama planlamalarının yapılması gerektiği yönünde görüşlerini sunmuşlardır. 
Ürün çeşitliliğinin önemine vurgu yapan bir katılımcı şunu demiştir;

“Turistlerin zamanlarını kültürel, sportif, doğal aktivitelerle keyifli geçire-
bilecekleri ortamın oluşturulması bence yapılması gerekli ilk çalışmadır” 

Destinasyon olarak marka değerinin ve marka yatırımlarının arttırılması gerekti-
ği konusunda birçok katılımcı görüş bildirmiştir. Koordineli reklam ve tanıtım ça-
lışmaları ile kıyı destinasyon imajının tazelenmesi gerektiği ve ayrıca halkla ilişkiler 
çalışmalarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Katılımcılar bu hususta devlet 
ve hükümet müdahalesinin önemli olduğunu, devlet önderliğinde bu çalışmaların 
işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini düşünmektedirler. Kıyı otellerinin kalite stan-
dartlarının yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasının fiyatlara da yansıyacağını 
düşünen birçok katılımcı kaliteyi inşaatta değil hizmette aramak gerektiğini düşün-
mektedir. Bu hususta personel güçlendirmenin ve denetlemelerin arttırılmasının hiz-



21

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

met kalitesini iyileştirmede etkili olacağı düşünülmektedir. Birkaç katılımcı ise devlet 
müdahalesinin öneminden bahsederek fiyat alt limitlerinin belirlenmesi, acente ve 
tur operatörlerinin Rekabet Kurulu tarafından denetlenmesi, devletin otel fiyatlarına 
müdahale edebilmesi seçeneklerinin var olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca finan-
sal krize girmiş olan birçok otelin günü kurtarmak adına çok düşük fiyatlar vermele-
rinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Her şey dâhil sisteminin gözden 
geçirilmesi gerektiği ve bu sistemden çıkış için teşvik olunması gerektiğini belirten 
birkaç katılımcı yarım pansiyon sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekte-
dirler. Bir katılımcı şu şekilde yorum getirmiştir; 

“Bugünlerde uygulanan ve her şey dâhil sistemi olarak bilinen tarifi hiç bir 
yerde olmayan, buna Bakanlığımızın uyguladığı kanun, tüzük, yönetmelik 
adına ne derseniz deyin hiç bir yazılı kuralı olmayan sistemin bir an evvel 
tanımının yapılıp, koşularının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca uygula-
nacak bölge, şehir, köy, her nerede yapılacak ise mutlaka belirlenmeli ve 
spekülasyonlara da izin verilmemelidir. Tüm bunlar belirlendikten sonra 
uygulamaya geçirilmeli ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir. O zaman şart-
ları, koşulları belirlenen bir ürünün fiyatından bahsedebiliriz.”  

Katılımcılar fiyat politikası konusunda koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu 
yaparak destinasyon unsurlarının birlikte hareket etmesi gerektiği ve ortak AR-GE çalış-
malarının gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Otellerin, entegre ve işbirliği 
içerisinde hareket ederek bölgede 12 ay turizm sağlayacak yenilikçilikler gerçekleş-
tirmeleri ve turistlerin bölgede (otel dışında) yöresel ürünler ve diğer çekicilikleri de 
deneyimlemelerine destek vermeleri gerektiği düşünülmektedir. Yerli acente ve yerli 
tur operatörleri ile yurtdışı pazarlarda Türkiye’nin etkin bir şekilde yer alarak yurtdışı tur 
operatörlerinin tekelinden kurtulması gerektiği konusunda fikir bildirilmiştir. Havayol-
larının kıyı turizm destinasyonlarına ölü sezonda da doğrudan uçuşlar koyarak fiyat 
artırımına destek verebileceği bildirilmiştir. Siyasi istikrar ve güvenliğin önemini dile 
getiren katılımcılar devlette turizm bilincinin oluşturulması ve gerekli önlemlerin alına-
rak dış politikada ikili ilişkilere dikkat edilmesi gerektiği görüşündeler. Yurtdışı pazarlara 
daha fazla önem gösterilerek kaynak ülkelerle yakınlaşmaların önemli olduğunu dü-
şünmektedirler.

Kıyı Otelleri Fiyat İşbirliği 
Fiyat işbirliğinin sağlanması için çözüm önerilerinin sorulduğu soruya verilen cevapla-
rın çoğunluğu destinasyon yönetimi modelinde bölgesel örgütlenmenin öneminden 
bahsetmektedir. Katılımcılar, farklı paydaşların bir araya gelerek oluşturabileceği desti-
nasyon örgütleri sayesinde yapısal bozuklukların giderileceğini ve uzun vadeli stratejik 
pazarlama planlamalarının yapılabileceğini düşünmektedirler. Bunun için ise ortak ko-
misyonlar kurulup çalıştaylar yapılması öneriler arasındadır. Böylece destinasyonların 
kendi tanıtım bütçelerini de oluşturarak etkin ortak tanıtım sağlayabilecekleri görüşü 
hakimdir.
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Katılımcılar fiyat işbirliğinin ancak devlet, tur operatörleri ve konaklama sektörünün 
içinde yer aldığı güçlü bir koalisyon ile mümkün olduğunu ve güvensizlik ortamının 
sürdürülebilir işbirliğinin önünde engel oluşturduğunu bildirmişlerdir. Otel yöneticile-
rinin dernekler aracılığı ile ortak fiyat belirleyebileceğini veya kategorik olarak fiyatlar 
belirlenebileceğini ifade etmişlerdir. Bir katılımcı ise şu eleştirisini dile getirmiştir;

“Fiyat istikrarının korunması ve tanıtım fonu oluşturulması amaçlarıyla Ka-
padokya’da 12 otelin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve 2006’da kurulan 
PADOK, faaliyetleri nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturulmuş 
ve rekabeti kısıtlayıcı faaliyet yürüttüğü kararına varılmıştır. Bu örnek, ülke-
mizde turizm sektöründe fiyat istikrarı için sektörün tüm oyuncuları ara-
sında (otel, acente, tur operatörü) işbirliği sağlanamayacağının en somut 
örneğidir.” 

Bazı katılımcılar tüm paydaşların ortak menfaatinin ülke menfaati olduğu görüşün-
de yerli tur operatörlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir-
ler. Bazı katılımcılar ise serbest piyasa şartları, hizmet kalitesi uyuşmazlığı ve şirketlerin 
finansal durumları sebebiyle otelcilerin arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlana-
mayacağını düşünmektedirler. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’deki oteller yurtdışındaki rakiplerine göre fiyatlarının düşük olması sebebiyle 
sürdürülebilir gelişme engelleri ile karşılaşılmaktadırlar. Fiyatların destinasyonların kali-
tesini belirleyen önemli bir husus olması dolayısıyla hangi faktörlerden etkilendiğini tu-
rizm yöneticileri bakış açısıyla irdeleyen bu çalışmada önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Birincisi, paydaşlar turistik arzın yanlış yapılaşması ve plansız gelişimi sebebiyle arz 
fazlalığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. Yatırımların büyük oteller ile devam 
etmesi nedeniyle ortaya çıkan oda fazlalığı fiyatları aşağıya çekmektedir. Dolayısıyla 
sektör ve kamu temsilcilerinin işbirliği içerisinde olması ve yatırımların daha küçük 
oteller ile yapılması ve yarım pansiyon şeklinde düzenlenmesi bölge turizmi için reka-
beti artıracağı düşünülmektedir. Her şey dahil sisteminin ve kitle turizminin alternatif 
turizmin gelişmesi önünde bir engel olması ve kıyı bölgelerini deniz-kum-güneş üçge-
nine hapsetmesi turistik kalkınmayı olumsuz etkilemektedir.

İkincisi, kıyı turizmi otelleri ve paydaşları için işbirliği içerisinde fiyatların tek elden 
düzenlenmesinin yararlı olacağı konusunda görüş birliği hakimdir. Bölgede oluştu-
rulacak destinasyon yönetim organizasyonlarının şeffaf bir şekilde kurulması ve aktif 
katılım sağlanması fiyat istikrarı ve bölgenin gelişimi için çok önemlidir. Destinasyon 
yönetim örgütleri sayesinde planlı kalkınma gerçekleşebilir ve piyasada yapısal deği-
şiklikler sağlanabilir. Burada ön planda olan husus rakip destinasyonlara karşı kollektif 
duruş gösterebilmektir. Yine stratejik pazarlama planlamalarının yapılabilmesi ve uygu-
lamaya koyulabilmesi için diğer bir deyişle destinasyonda etkin markalaşabilmek için 
bu örgütlerin varlığı gerekmektedir.

Üçüncüsü, paydaşlar kıyı otellerinde kalite/fiyat oranı göz önünde bulundurul-
duğunda turistik ürünlerin kalitesinin artırılması için önlemlerin alınması gerektiğini 
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düşünmektedirler. Hizmet kalitesinin artırılmasında gerekli denetimin sağlanması ve 
kalite artırıcı önlemlerin alınması işbirliği içerisinde yapılabilir. Satın alma gücü artan 
yabancı turistlerin rakip destinasyonlar yerine Türkiye’yi seçmeleri için gerekli tedbir-
lerin destinasyon nezdinde alınacak kalite standartları tedbirleri ile mümkün olduğu 
görünmektedir. 

Dördüncüsü, paydaşlar kıyı turizminde özellikle çok sayıda odası olan otellerin ya-
bancı tur operatörlerinin gücünde olduğunu ve baskıları dolayısıyla fiyatların düşük 
seyrettiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Tur operatörlerinin ülkemiz üzerindeki sahip 
olduğu gücü dağıtmak için pazar çeşitlendirmesi yapılması, yerel tur operatörlerine 
destek verilmesi ve aracılar kullanmak yerine internet üzerinden doğrudan satışları 
artırmak gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca tur operatörlerinin fiyat baskıları azaldıkça yerli 
turist ile yabancı turist arasındaki fiyat farkının da bu oranda düşmesi beklenebilir.

Beşincisi, bölgesel terör olaylarının ve ülke imajına verdiği zararların, yabancı ülke-
lerle ikili diplomatik ilişkilerde yaşanan problemlerin doğrudan sektörü etkilediği pay-
daşlar tarafından dile getirilmiştir. Burada turizmin sadece gelir getiren bir unsur olarak 
değil bir yaşam tarzı olarak kabul edilmesi ve küreselleşen dünyada bir gereklilik olarak 
görülmesi önemlidir. Son zamanlarda terör örgütlerinin özellikle turizmi hedef alması 
sebebiyle turistik bölgelerde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra bu bölgelerin 
güvenliğinin yüksek olduğuna dair propagandanın kitlesel medya araçları ve sosyal 
medya kullanılarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca destinasyon yönetim örgütleri 
bünyesinde kriz masaları oluşturularak herhangi bir olumsuz olaya karşı proaktif se-
naryolar geliştirilmesi oluşabilecek bir krizin en az zararla atlatılmasını sağlayacaktır.

Son olarak, paydaşlar arasında belirli konularda görüş ayrılığı olduğu ve yöneticiler 
arasında güvensiz bir ortamın hâkim olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür bir olgu işbirliğini 
de olumsuz etkilediğinden sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel oluşturmaktadır. 
Kıyı turizmi yöneticilerinin ve kamu temsilcilerinin turizm destinasyonlarının gelişmesi 
için ortak payda olan ülke menfaati hususunu en öncelikli amaçları olarak belirlemele-
ri ve bu konuda önyargısız gerekli işbirliğinin sağlanması için zaman ayırarak fedakârlık 
göstermeleri işletmelerin kendi yaşamlarını sürdürebilmesi için olmazsa olmazdır. 

Söz konusu çalışma kıyı turizmi açısından önem arz etmekte ve paydaşların ken-
dilerini daha iyi görmelerini sağlamaktadır. Bu bakımdan gelecek çalışmalar tüm des-
tinasyonları kapsayan daha geniş katılımlı olabilir ve konuyu turistler de dahil ederek 
irdeleyebilir.
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ÖZET
Ekonomik kalkınmanın önemli parçası olarak turizm endüstrisinin gelişiminin sağlıklı 
ve planlı bir şekilde olmasını sağlamak ve sürdürülebilir hale getirmek amacı ile ger-
çekleştirilen bu çalışmada turizm kümelenme ve mevcut durum analizleri yapılarak, 
makro düzey stratejik plan için temel olabilecek pilot bir araştırma ortaya çıkmış-
tır. Ekonomik planlama ve gelişime önemli katkı sağlayacağı öngörülen çalışma ile 
mevcut turizm alt sektörlerinin rekabetçilik analizleri sonuçlarına istinaden öncelikli 
görülen alt sektörlerden deniz turizmi seçilerek kümelenme analizleri yapılmıştır. 
Çalışmanın bilimsel araştırma yöntemi olarak hem nicel hem de nitel araştırma tek-
nikleri kullanılmıştır. Bu metotlar kapsamında hem ikincil hem de birincil veri toplama 
tekniklerine müracaat edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde uluslararası rekabetçi-
likte geçerlilik ve güvenirliliği olan Elmas Model, Kümelenme, Kıyaslama, Stratejik 
Düşünce vs. gibi yöntemlere müracaat edilerek makro düzey turizm stratejik planına 
öncül oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deniz turizmi öncelikli 
olarak geliştirilmesi gereken sektörlerden olduğu öngörülmüş (öngörülen sektör-
ler detaylı sektörel kümelenme çalışmaları ile analiz edilmiş, değer zincirleri ortaya 
çıkarılmış, sektörel oyuncular ve rolleri belirlenmiş, eksik oyuncular tespit edilmiş, 
oyuncular arasındaki iletişimin dereceleri ortaya çıkarılmıştır; ayrıca, kümelenme 
geliştirme çalışmalarının altlığı hazırlanmış olup) tüm sistem modellenmiştir. Araş-
tırmanın sonucuna göre yapılması gereken kümelenme yaklaşımına dayalı makro 
düzey uygulama projelerinin bir an önce yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, her 
destinasyon düzleminde sektörel kümelenme konseyi ve uygulama komisyonları 
kurularak, alt uygulama projelerinin saptanması ve buna bağlı olarak sektörel küme-
lenme geliştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

GİRİŞ
Küreselleşme sürecinin bütün hızı ile devam ettiği günümüz dünyası, sürece etki 
eden temel değişkenler (ekonomik, sosyolojik, teknolojik vs.) vasıtasıyla artık bir 
köy halini almıştır. Daha da önemlisi küreselleşme, temel etkenler ile birlikte fir-
ma-sektör-bölge-ülke rekabetçiliğini de üst düzeye çıkarmıştır. Diğer bir ifade ile 
artık sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilen uluslar ekonomik olarak hayatta 
kalabilmekte ve var olma yarışını sürdürebilmektedirler. Bilindiği gibi strateji, insan-
lık tarihi kadar eski bir kavram olup, savaş sanatında kullanılan bir yöntemdir. Nite-
kim tüm savaşlar stratejiler ile kazanılır. Yüzyıllardan beri kullanılan bu yöntem ise 
özellikle 1950’lerden sonra ekonomi literatüründe de yer almaya başlamıştır. Diğer 
bir ifade ile artık ekonomik savaşlar da stratejiler ile yürütülmektedir. Bu bağlamda, 
rekabetçi bir konuma yükselmek bu vesile ile sektörel ve bölgesel kalkınmayı ger-
çekleştirmek stratejiler vasıtası ile mümkün hale gelmiştir.

Strateji ve stratejilere bağlı olarak sektörel rekabetçilik firma stratejilerinde (küre-
sel ve yerel) yer aldığı gibi, bölgesel kalkınma planlarına da yansımaktadır. Nitekim 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB)’ne üye devletler ve gelişmekte 
olan ülkeler planlama çalışmalarının odak noktasına rekabetçiliği koymaktadır. De-
ğer zinciri, kümelenme gibi yaklaşımlar ise rekabet stratejilerini uygulamak ve elde 
etmek için kullanılan etkin yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz özelin-
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de incelendiğinde, ulusal planlamaya geçiş serüvenimizin gelmiş olduğu son aşa-
ma olarak değerlendirilen stratejik planlama ve stratejik yönetim 2000’li yıllardan 
sonra yaygınlaştırılmaya ve uygulanmaya başlamıştır. Lizbon Kriterleri ile de kabul 
etmiş olduğumuz Rekabete Dayalı Kalkınma Politikası ise gerek AB’ye üye devletler 
gerekse ülkemiz açısından ekonomik kalkınma stratejik planlarının mihenk taşını 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın hazırlamış oldu-
ğu 9. Kalkınma Planı ve Ulusal Kalkınma Politikasına istinaden rekabetçilik temelli 
sektörel kalkınma planlarının yapılması öngörülmektedir. Adı geçen gerekçelere 
istinaden yapılan bu çalışma ile  ulusal ekonomi açısından önemli bir yere sahip 
olan deniz turizm sektörünün makro düzey stratejik planının yapılması ve sektörün 
dönüştürülmesi-geliştirilmesi sağlanarak bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Özellikle bölgesel kalkınma stratejilerinde artık önemli bir gündem maddesi ha-
line gelen ve eşitlik ilkesinin terk edilerek doğrudan müracaat noktası şeklini alan 
rekabetçilik ve rekabetçiliği elde etme konusunda birçok çalışma yürütülmektedir. 
Nitekim rekabetçi pozisyona yükselmek ve bunu sürdürebilir hale getirmek birçok 
araştırmacının da dikkatini çekmiş ve çalışmalarını bu yöne kanalize etmelerine 
vesile olmuştur. Bu bağlamda, sektörel rekabetçiliği elde ederek bölgesel kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde etkin 
olarak kullanılan bu yöntemlerin başında kümelenme yaklaşımı ve buna bağlı çe-
şitli analiz teknikleri gelmektedir.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kümelenmenin bir he-
def değil, bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Çünkü hedefimiz, insa-
nımızın mutluluğunu gerçekleştirmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bu 
hedefe ulaşmak için uygun tekniklerin kullanılması ise çağdaş kalkınma anlayışının 
bir gereği olarak görülmektedir. Kümelenmeler rekabeti üç ana yoldan etkilemek-
tedirler; (1) kümelenme içinde kurulmuş olan işletmelerin üretkenliğini artırarak, (2) 
gelecekte verimliliği yükseltecek ve yeni ürünlerin oluşmasını sağlayacak yenilik-
çiliği yönlendirerek, (3) kümelenmenin kendisini genişleten ve güçlendiren yeni iş 
alanlarının ortaya çıkmasını teşvik ederek. Sektörel kümelenmeler, kümelenmeye 
dahil olan işletmelere, kendi esnekliklerinden feragat etmeden, büyük ölçekli ya 
da diğer işletmelerle resmi bağlantılara sahip işletmeler gibi fayda elde etmelerini 
sağlar.

Özetlemek gerekirse, endüstriyel kümelenmeler; (1) kümelenme içinde faaliyet 
gösteren oyuncuların yeni ve tamamlayıcı teknolojiye erişimini sağlamakta, (2) si-
nerji ekonomisini ya da karşılıklı bağımlı faaliyetler ekonomisini elde etmeye vesile 
olmakta, (3) riskleri yaymakta, (4) tedarikçiler ve kullanıcılar ile ortak Ar-Ge çalışma-
lar yapmayı gerçekleştirmekte, (5) rekabeti düşürebilmek için savunmacı bir yakla-
şım sergilemekte, (6) tamamlayıcı varlık ve bilginin birleştirilmiş kullanımından sağ-
lanacak karşılıklı faydaları ortaya çıkarmakta, (7) öğrenme sürecini hızlandırmakta, 
(8) işlem maliyetlerini düşürmekte, (9) pazar içinde giriş bariyeri oluşturmakta ve/
veya bariyerlerin üstesinden gelebilmektedir.
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ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI VE SINIRLARI
Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ile, onu doğrudan 
destekleyen diğer meslek faaliyetleri DENİZ TURİZMİ olarak tanımlanmaktadır. Ülke-
mizde Deniz Turizmi gelirleri, turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. De-
niz Turizmi alanında kamuya ve sektöre karşı en ilgili ve yetkili kuruluş, yasayla belirle-
nen sorumlulukları çerçevesinde Deniz Ticaret Odası’dır. Turizm Teşvik Kanunu İle; “Yat 
Turizmi” olan sektörün adı “Deniz Turizmi” olarak değişmiş ve genişlemiştir, “Kruvaziyer 
Gemileri” ve “Kruvaziyer Limanları”, “Günübirlik Gezi Tekneciliği” kanun kapsamına gir-
miştir. Bu sebeple çalışmada yat turizmi yerine deniz turizmi tanımlaması kullanılmıştır. 
Araştırma projesinin ulusal ölçekte temel dayanağı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 eylem planı ve hedefleridir. Bu çalışmada kitle turizminin 
yarattığı olumsuz etkileri azaltmak, turizm gelirlerinin artmasını sağlamak ana amaçları 
çerçevesinde turizmde çeşitlendirme, yaygınlaştırma faaliyetleri üzerinde durulmuş-
tur. Çalışma ayrıca planlama, örgütleme, hizmet kalitesi, alt ve üst yapı güçlendirme, 
ar-ge, markalaşma gibi başlıklarla destinasyonun sürdürülebilir rekabetçiliğinin sağ-
lanmasına vurgu yapmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007-2013). Muğla Bölgesi 
Deniz turizmi için sürdürülebilir rekabet konusunu ele alan bu çalışma anılan stratejik 
planla tam olarak örtüşmektedir. Aynı zamanda çalışma, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2011 
yılında hazırladığı Kıyı Master Planı’nın ele aldığı yenilenemez ve kıt kıyı kaynaklarının 
etkin kullanımı (Ulaştırma Bakanlığı, 2011) açısından da planla uyuşmaktadır.

Araştırmanın Kapsamı
Araştırma amacı gereği Muğla Bölgesi’nde yerleşik Deniz turizmi sektörünün etkin-
liğini, iç ve dış koşullarının etkileşimini bütüncül bir şekilde ele almayı gerektirmekte 
ve sistem yaklaşımını benimsemektedir. Araştırmada kullanılan Elmas Modeli (Porter, 
1999) sistemi alt sistemlerine ayırarak incelemeye imkân vermektedir. Araştırma bü-
tüncül bakış açısıyla ve bölgesel bağlamda ele alındığı için özellikle modern ve post 
modern yönetim teorilerine dayanılmıştır. Araştırmanın kapsamı, belirli bir çevrede fa-
aliyet gösteren kurumların yapı ve işleyiş özelliklerini incelemesi bakımından kurumsal 
kuram ve yeni kurumsal kuram (Burns ve Stalker, 1994; Gulati, 1998; Palmer ve Big-
gart, 2002; Powell ve DiMaggio, 1983, 1991; Selznick, 1957); iyi rekabet edip edeme-
diğini, değişim hızı ve kaynakları kullanım becerisini ölçmesi bakımından kaynak ba-
ğımlılığı (Barney, 1991; Mizruchi ve Mina, 2002; Oliver, 1997; Pfeffer ve Salancik, 1978) 
ve popülasyon ekolojisi kuramı (Hannan ve Freeman, 1977); karar vericiler (girişimciler, 
yönetim grubu), deniz turizmini sürekli etkileyen koşulları sürekli izleyerek çevredeki 
fırsat ve tehditleri değerlendirmesi, sektörün kaynak ve yapısal özellikler açısından za-
yıf ve güçlü yönlerini de dikkate alması açısından strateji ve yapıyı ele alan çalışmalar 
(Alfred D. Chandler, 1962; Miles ve Snow, 1978; Mintzberg, 1979), bir bölgedeki yer-
leşik sektörün ağ ilişkilerini değerlendirmesi bakımından kümeler ve ağlar yaklaşımları 
(Porter, 1990, 2001; Wasserman ve Faust, 1994) ile çizilmiştir. Araştırma aynı zamanda 
konuyu nihai tüketicinin ihtiyaçları ve beklentileri (yat turisti), kalite, sektörel perfor-
mans göstergeleri bakımından ele almasıyla post modern yönetim kuramları sonrasın-
da yer alan ve güncel yönetim yaklaşımları olarak isimlendirilen yönetim modellerini 
göz ardı etmemektedir. Araştırmanın kapsamına dâhil edilen yönetişim kavramı ise 
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yönetim ve organizasyon, turizm yazınındaki en güncel tartışma ve araştırma konula-
rındandır. Bu araştırmada, Elmas Modeli’nde devlet olarak yer alan ve yeni dönemde 
minimal devlet yapısı anlayışı ve kamu-özel karışımı yönetim modellerini içeren, çok 
aktörlü, yerel, ağsal ilişkiler içinde rasyonaliteyi ön plana çıkaran yönetişim bir yönet-
me modeli olarak kapsama dâhil edilmiştir.

Turizm endüstrisi için çok önemli olan ağlar ve ilişkiler yönünden turizm kümeleri 
yazınından da faydalanılmıştır (Bulu ve Eraslan, 2004; Bulu vd. 2007, Bulu ve Eraslan, 
2008; Cunha ve Cunha, 2005; Erkuş-Öztürk, 2009; Novelli, 2006; Yüzbaşıoğlu vd., 
2012). Araştırmanın makro kapsamı ise bir bölgede faaliyet gösteren sektörün böl-
genin sosyo-ekonomik göstergelerine yaptığı katkıyı incelemesi bakımından bölgesel 
kalkınma (Erkuş-Öztürk, 2009) konusuyla ilişkilidir. Araştırma deniz turizmine ilişkin 
kaynakları da dahil eden çok detaylı bir analiz içerdiğinden sürdürülebilirlik hakkında 
da fikir vermesi yönüyle sürdürülebilir turizm tartışmalarına sınırlı bir katkıda bulunabi-
lecektir.

Araştırma Sorusu/Problemi
Araştırmanın temel sorusu “Türkiye deniz turizminde rekabet avantajını neden yakala-
yamamaktadır” olarak özetlenebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin, akademisyenlerin uluslararası birlik ve kuruluşların (OECD, UNWTO 
gibi) araştırma ve raporları Türkiye’de deniz turizminin genel turizm pastası içerisinde 
istikrarlı bir gelişmeye sahip olamadığını ve sorunları olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bölgesel düzeyde bir örnek vermek gerekirse kalkınma ajansları, bölgedeki odalar ve 
borsalar, araştırmacılar Türkiye için %36 gibi bir oranla en yüksek deniz turizmi potan-
siyeline sahip Muğla Bölgesi’nin rekabette geri kaldığını her fırsatta ifade etmektedirler. 
Tüm bunlara ek olarak ilgili ve destekleyici bağlamda Sarvan vd.’nin 2010 yılında yü-
rüttüğü “Türkiye’de Yat Yapım Kümelerinin Bilgi Paylaşım Ağları, Entelektüel Sermaye 
ve Kurumsal Çevrelerinin Yenilikçilik ve Performans Etkileri Açısından Karşılaştırmalı 
Analizi” isimli TÜBİTAK projesi sorunlar, sorunların kaynakları ve çözüm önerileri bağla-
mında önemli ölçüde veri eksiği olan bir sektörün detaylı analizini içermektedir. Hem 
ülke hem bölge hem de sektör bazında yapılan çalışmaların ışığında deniz turizminde 
rekabet avantajı elde etme sürdürme için daha fazla araştırmaya ve stratejik plan ve 
programlara ihtiyaç vardır. Yat Turizmi Master Planını (1997), 2011 yılında Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından yapılan “Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması” takip etmiş, 
Deniz Ticaret Odası ise 2015 Nisan ayında “Deniz Turizminin Dünü, Bugünü Ve Sür-
dürülebilirliği” üzerine hazırladığı ekte sorunlara değinmiştir. Tüm sektörel ve kamusal 
çalışmalar araştırma sorusuna altyapı oluşturmuş ve turizm perspektifini kaybetmeden 
bilimsel bir analiz yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek için araştırmaya esin kaynağı 
olmuştur. 

Kıyılar kara ve deniz arasında bir geçiş bölgesi olarak, ilişkili oldukları bölgenin, ken-
tin hatta ülkenin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde önemli roller üstlenmektedirler. 
Dolayısıyla, kıyı alanlarının potansiyellerinden kaynaklanan avantajlar ve ayrıcalıklar, 
ilişkili oldukları kıyı yerleşimlerinin ekonomik, doğal, sosyal ve mekânsal gelişmeleri ve 
yönlenmelerinde belirleyici olmaktadır. Bir kıyı kullanım alanı ve etkinliği olarak deniz 
turizmi, ülke ekonomisine katkılar yapan ve etkinlik alanı olan kıyı bölgelerinde ve yer-



31

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

leşim alanlarında değişimlere neden olan sektörlerden birisidir. Deniz turizmi kentsel 
kullanımları çevrelerinde toplayarak ve bir çekim noktası haline gelerek hem endüstri-
yel yapılanma anlamında hem de bölgesel ölçekte sosyo-ekonomik yapıyı etkilemek-
tedirler. Kıyıyı yaygın olarak kullanan sektörlerden biri olan “Turizm”, gerek uluslararası, 
gerekse ulusal düzeyde kazandığı büyük boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, 
gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel yaşantıyı etkile-
yen siyasal bakımdan da önemli toplumsal fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. 
Özellikle uluslararası turizmde, turistik harcamalarda görülen sayısal artış, turizmi ulus-
lararası ticaretin en başında yer alan sektörlerden birisi durumuna getirmiştir. Bilhassa 
deniz turizmi, sağlık turizmi gibi turizm çeşitlerinin harcama ve gelir yönünden, fayda 
maliyet yönünden üstünlüğü kabul görmüş ve hem gelişmiş hem gelişmekte olan 
ülkeler turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi bağlamında bu sektörlere yönelmiştir. 

Ancak; turizm sektörü kıyı alanlarını kullanma talebinde olan diğer sektörlerle pay-
laşım sorunları yaşamaktadır. Kıyı alanlarında yaşanan en büyük sorun toprağın kulla-
nılmasıdır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra iç turizm hareketleri sonucunda Marmaris, 
Ege ve Akdeniz kıyılarında toprak, özel kişiler hatta zaman zaman kamu kuruluşlarınca 
savurganca kullanılmıştır. Bu gelişmede sanayiciler, büyük ve küçük anamal sahipleri, 
turizm yatırımcıları, turizm alanlarında toprağı bulunan yurttaşlar, emlakçılar, orta sınıf-
lar ve kamu kurum ve kuruluşları farklı roller oynamışlardır. Çünkü bunlardan her biri-
nin kıyıların paylaşımında farklı derecelerde rolleri olmuştur. Bu alanların paylaşımında 
ortaya çıkan sorunlar, çıkar grupları arasında çatışmalara neden olmaktadır. Nitekim 
Göcek Limanı daha yakın zamanda kamu otoriteleri ve yerel halk arasındaki çatışma-
larla gündeme gelmiştir. Deniz turizmini ele alan çalışmalar sektörün faydaları üzerine 
yoğunlaşmış ancak kıt ve yenilenemez bir kaynak olarak kıyı üzerinde payı olan çıkar 
gruplarının (sanayi yatırımı yapan bütün girişimciler, turizm sektöründe yatırım yapan 
büyük sermaye, turizm ve dinlenme yatırımları yapan küçük girişimciler, bir sahil yer-
leşmesinin turizme açılma öncesindeki sakinleri, emlakçılar-yapsatçılar, orta sınıflar, 
kıyı arsalarından satın alarak spekülatif değer artışından pay alamayacak gelir düze-
yindeki emekçiler ve marjinal kesim mensupları, kamu bürokrasisi) sektöre etkilerini 
yeterince irdelememişlerdir.

LİTERATÜR TARAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ
Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin bu kaynakları tam olarak değerlendireme-
diği, güney ve batı kıyıların mevcut doğal, tarihsel ve kültürel potansiyelinin ve buna 
bağlı çekim özelliklerinin ötesinde bu talebi artıracak veya söz konusu bölgeleri tanı-
tacak yatırımların ve gerekli tedbirlerin alınmadığı GEKA’nın “TR32 BÖLGESİ Yatçılık 
Faaliyetleri” bilgi notunda (2010) açıkça ifade edilmiştir. Türkiye sahip olduğu coğra-
fi özellikleri sebebiyle deniz turizmi açısından önemli avantajlara sahiptir. Türkiye’nin 
Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir yarımadada yer alması ve üç tarafının 
denizlerle çevrili olması deniz turizmi açısından önemini ortaya koymaktadır. Özellikle 
Türkiye kıyılarının sahip olduğu ilginç jeomorfolojik özelikteki kumsallar, korunaklı ve 
yer yer ormanla birleşen doğal yapı, kıyı aşınımının azlığı, tarihi ve kültürel zenginlik-
leri ülkemizin deniz turizmi açısından önemini artıran diğer faktörlerdir. Ege kıyıları, 
korunaklı tabi koyları, bitki örtüsü ve yakın adalara seyir mesafesinin kısalığı nedeniyle 
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coğrafi konum itibariyle yatçılık için büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, deniz turiz-
minde gelişmiş ülkeler olan, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan’a ve Adriyatik kıyılarına 
olan coğrafi yakınlık ve bir iç deniz olan Akdeniz’de kıyılarının bulunması Türkiye için 
de avantaj sağlamaktadır (Açıkbaş, 2006; Sarvan vd., 2010). Bu çalışmanın temel bakış 
açısı rekabetçilik, deniz turizmi ve bölgesel kalkınma olduğundan çalışmada ağırlıklı 
olarak stratejik yönetim ve turizm yazınlarından faydalanılmıştır. 

TURİZMDE KÜMELER VE AĞLAR
Araştırma alanı olan Muğla Bölgesi’nde deniz turizmi endüstriyel yoğunlaşmasının 
varlığı kümeler ve ağlar literatürünü incelemeyi gerekli kılmıştır. Porter (1998) kü-
meyi, birbirine katma değer ekleyen, üretim zinciriyle bağlı bir ürün ya da hizmetin 
üretilmesi konusunda doğrudan veya dolaylı olarak etkin rol oynayan veya potan-
siyeli olan ilişkili ve bağımlı oyuncuların (akademisyenler, uygulayıcılar, karar alıcı-
lar, turizm paydaşları) ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları şeklinde tanımlamakta-
dır (Porter, 1998).  Kümeler, şehir, bölge, ülke, kıta kapsamındaki tüm oyuncuların 
birbirine bağlandıkları ağlar olarak görülmektedir. Muğla Bölgesi Deniz turizminin 
ilişki ağı yapısına ilişkin yazında herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Porter’ın 
yaygın kabul gören küme tanımına göre (1998) ilişki ağı kümeler için önemli bir 
unsurdur. Dolayısıyla araştırmada turizm ve seyahat endüstrisi kapsamında Muğla 
Deniz turizmi ilişki ağına dair yeterli veri olmadığından sektör endüstriyel bir alan 
olarak ele alınmıştır. Ancak yazındaki bu boşluk göz ardı edilememiş ve araştırma-
ya bölgesel yönetişim perspektifinden yerel, ulusal, küresel ilişki ağı analizi dâhil 
edilmiştir. Ürün ayrıcalığından dolayı turizm belirli coğrafik lokasyonlara sahiptir. 
Kümelerin bölgesel endüstri rekabetini arttırdığı (Porter, 2002; Rocha, 2004; Sar-
van vd., 2012) ve turizmin güçlü bir bölgesel kalkınma aracı olduğu (Engelstoft vd., 
2006) yaygın olarak bilinmektedir, bölgesel politikada turizm kümelerinin rolünü 
tartışmak önemli görülmektedir. Üstelik verilen bir alanın/bölgenin sınıflandırılması 
için kriter ‘turizm kümesidir’ (Brau, 2005; Santos vd, 2008). Kümeleme konseptinin 
geniş ölçüde kabul edilmesine karşın özünde turizm kümelerinin hala gerçek bir 
kümeden, sınırlarını belirleyecek ve basitçe coğrafi yoğunlaşmalarına veya daha 
gelişmiş ağ sistemlerine göre ayırabilecek kriterlerin oluşturulması konusunda her-
kes tarafından kabul edilmiş ve tutarlı bir yöntem eksikliği bulunmaktadır (Capo-
ne ve Boix, 2005; Bulu ve Eraslan, 2008; Arsezen-Otamış ve Yüzbaşıoğlu, 2015). 
Küme konsepti, turizm faaliyetlerinin belirli özellikleri için uygundur. Turizm ürünü 
özgüllüğü yerel bölge ile derin bir bağlantı, turizm destinasyonunun değerini ve 
çekiciliğini artırmak için birbirleri ile ilişkili işletmelerin ortak hareket etmelerinin 
teşvik edilmesi anlamına gelmektedir. Çoğu ekonomik faaliyetlerde ürün tüketici-
ye ulaşmaktadır. Ancak turizm ürünü belirli bir bölgeye bağlıdır. Turizm ürününü 
tüketmek için müşteriler seyahat etmek zorundadır. Turizm faaliyetlerinin muhte-
mel kümesi, yerel aktörler arasındaki dayanışma ve tamamlayıcılık, yerel kültür ve 
mirasın entegre edilmesi gibi diğer turizm faaliyetlerinin özellikleri tarafından ge-
nişletilmektedir (Cunha ve Cunha, 2005; Arsezen-Otamis, 2015). İfade edildiği gibi 
bir destinasyonun çekiciliği farklılaşma yeteneğine ve turizm ürününün değerinin 
artmasına bağlıdır. Eraslan vd. (2010) turizmin sadece ana cazibeleri (sahiller ve 
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tarihi bölgeler) çekiciliğine dayanmadığını, otellerin hizmet kalitesine ve konforu-
na, restoranlara, hediyelik eşya mağazalarına, havaalanlarına, ulaşım türlerine vb. 
olgulara da dayandığını vurgulamaktadır. Bu bağlamlarda çalışmada Muğla Bölgesi 
Deniz turizminin küme ve ağ profili, kümelenme evresi ve gelişmişlik derecesi de 
belirlenmeye çalışılacaktır.

ELMAS MODELİ
Elmas Modeli’nde (Diamond Model) Porter (1990) coğrafi yoğunlaşmanın yerel 
rekabet gücünü artırdığını açıklamaktadır. Modele göre, alıcı, tedarikçi ve diğer ku-
rumlar arasındaki uyumlu ve güçlü ilişkiler kümenin performansı açısından önem 
arz etmektedir. İşletmeler arası kurulan ittifaklar ve koalisyonlar sebebiyle reka-
bet tedarik zincirleri, ağlar veya kümeler düzeyinde yaşanmaktadır, bu durum da 
küme oluşumunu teşvik etmektedir (Wilk ve Fensterseifer, 2003). Gerek işletmele-
rin gerek bölgelerin gerekse ülkelerin uzun dönemli sürdürülebilirliği için rekabet 
avantajı yaratmak ve bu avantajı koruyabilmek esastır (Porter, 1990). Aynı şekilde 
bir kümenin sürdürülebilirliği de buna bağlıdır (Bulu ve Eraslan, 2008). Dolayısıyla 
ülkeler, bölgeler ve elbette kümeler rekabet ve strateji analizleri yapmalı ve buna 
göre davranmalıdırlar. Birçok rekabet ve strateji analizi metodu vardır, Porter’ın el-
mas metodu bunların içinde dinamik olandır (Bulu ve Eraslan, 2008).  Porter, eko-
nomik büyümenin kümelenmelere bağlı olduğunu savunur ve bu gelişimi kendi 
elmas modeliyle analiz eder.  Bu elmas modeli; talep durumları, üretim durumları, 
ilişkili ve destekleyen endüstriler ve şirketlerin stratejileri, yapıları ve rekabet yete-
nekleri olmak üzere dört tane ana; devlet ve şans olmak üzere de iki tane dışsal 
faktörden oluşur (Porter, 1990). Porter’ın Elmas Modeli’nin bu çalışmada tercih 
edilmesinin nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

• Porter’ın elmas modeli ulusal bir sektörün uluslararası ticarette kazandığı rekabet 
gücünün arkasındaki nedenleri araştırmaya ve genel çıkarımlar yapmaya en elve-
rişli modellerden biri olarak görülmektedir (Gürpınar ve Barca, 2007).
• Porter’ın Elmas Modeli’nde sistemin bütününü olumlu ve olumsuz etkilerin oluş-
tuğu bir süreç olarak görmek mümkündür. Çalışmada sistem yaklaşımı çerçeve-
sinde dinamik ilişkilerin bütünü ve olumlu olumsuz yönleri irdelenmeye çalışılaca-
ğından elmas modeli çalışma için elverişli bulunmuştur.
• Rekabet avantajının belirleyicilerini sistem yaklaşımı içinde bütüncül ele alır. Bu 
yönüyle çalışmanın analiz düzeyi ile örtüşmektedir.
• Daha geçerli bir paradigmaya ulaşmak için özele indirgenme potansiyeli vardır. 
Bu çalışmada deniz turizmi ve Muğla olarak özele indirgenildiğinden model çalış-
ma için uygun bulunmuştur.
• Rekabet avantajını etkileyen ana faktörler ve temel değişkenleri içermektedir. 
Projenin amaçlarında belirtildiği üzere analizler bu ana faktörler ve değişkenler 
üzerinden yapılacaktır.
• Rekabeti etkileyen faktörleri hem tek tek hem de birlikte analiz etme olanağı 
sağlar. Bu sayede araştırmanın yöntemi bölümünde anlatılan yapısal eşitlik model-
lemesi ile sınama yapılmaya uygun olduğu düşünülmüştür. 
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• Elmas modeli, aynı zamanda, bir sektörün toplam rekabetçilik pozisyonunu da 
temsil etmektedir. Bu özelliği ile sistematik bir analize imkan sağlamaktadır.
• Elmas modeli pek çok araştırmacı ve uzman tarafından yaygın olarak başarıyla 
uygulanmıştır (Eraslan v.d., 2008). Bu sayede çalışma literatür desteği ile doğrula-
nabilecektir.

DENİZ TURİZMİ 
Deniz turizmi ve yatçı profiline ilişkin genel kavramlar ve tanımların özetlenme-
si, çalışma alanının belirlenmesi açısından gerekli görülmektedir. Deniz turizmi 
Yönetmeliği’ne göre “yat” deyimi yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacı ile 
yararlanılan, taşıyacakları yatçı sayısı 36’yı geçmeyen, yük veya yolcu gemisi nite-
liği olmayan, tonilta belgelerinde (ölçü belgesi) “Ticari Yat” veya “Özel Yat” olarak 
belirtilen deniz araçlarını ifade etmektedir (Önem-Açıkbaş, 2006). Yat seyahatine 
fiilen katılarak yat kullanan insanlara yatçı denmektedir. Deniz turizmi; yatçı, deniz 
yolculuğu ve yat limanı unsurlarından oluşan, turistin yata ulaşması ve belirli bir 
gezinti sonunda yatı terk etmesi arasında gerçekleşen tüm turistik faaliyetlerdir. 
Deniz turizmi Yönetmeliği’ne göre, deniz turizminin ülke içinde geliştirilmesi için, 
deniz turizmi açısından potansiyel oluşturan, Bakanlar Kurulu ve Genel Kurmay 
Başkanlığının uygun görüşü ile ilan edilen yerlere “Yatçılık Bölgesi” denmektedir. 
Deniz turizmi Yönetmeliği ’ne göre yat limanı deyimi; Ana Yat Limanı, Tali Yat Li-
manı, Yat Yanaşma Yerleri ve Çekek Yerleri olarak belirlenen mahaller olarak ifade 
edilmektedir. Yat Limanları, Yönetmelikte belirlenen alt ve üst yapı niteliklerine ve 
bunlara ilave olarak sağladıkları imkanlara göre sınıflandırılır ve belgelendirilir (De-
niz Turizmi Teşvik Kanunu, 2007). 

Son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan denize dönük eğlence ve din-
lence endüstrisi olarak tanımlanan yatçılık, finansal, endüstriyel ve fiziksel alanda 
Karayip Adaları ve Akdeniz’de ön plana çıkmakla beraber, dünyada Amerika, Afri-
ka, Asya ve Güney Pasifikte de yapılmaktadır (Önem-Açıkbaş, 2006; Karancı vd., 
2015). Akdeniz Bölgesi, ılıman iklimi, korunumlu koyları, kıyı boyunca farklı kültür-
lere sahip birçok ülkeden oluşan coğrafyası, doğal ve tarihi zenginlikleri ile dünya-
nın önemli yat turizm merkezlerinden biridir. Türkiye’de deniz turizmine ilişkin üst 
ölçekli politikaların gelişimi aşağıda kronolojik olarak özetlenmiştir:

• 1967 yılında Bakanlıklar arası Yat Limanları Tetkik Komisyonunun kurulması,
• 1968-1977 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir yat limanı zinciri kurulması ve Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından işletilmesi kararı,
• 1970’li yıllarda Batı Avrupalı ve Amerikalı turistler Yunanistan’dan kiraladıkları yat-
larla Türkiye’ye gelmeye başlamışları,
• 1970’li yılların sonunda Turizm Bakanlığı bünyesinde, deniz turizmi gündeme 
alınması, çeşitli marina yerlerinin tespit edilmesi Devlet Planlama Teşkilatı tarafın-
dan gelişme planları hazırlanması,
• 1976 yılında Bodrum, 1977 yılında Kuşadası ve aynı dönemlerde Çeşme Yat Lima-
nı’nın hizmete girmesi,
• 1973-1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, yat limanlarının ve yat yanaşma yer-
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lerinin işletilmesinin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile 
düzenlenmesi,
• 1978-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Turizm Teşvik Çerçeve Kararında 
kruvaziyer turizm, deniz turizmi ve yat limanı işletmeciliğinin geliştirilmesi, 1981 
deniz turizminin gelişmesini sağlayacak bir kanun tasarısının hazırlanmasının ka-
bulü,
• 16.03.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
ile deniz turizminin gelişmesinin önündeki formaliteler ve mevzuat engeli ortadan 
kaldırılmaya çalışılması,
• 04.08.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Deniz turizminin Geliştirilmesi 
Hakkında Yönetmelik” ile konunun tüm detayları ile ele alınması,
• 1984-1989 VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, charter taşımacılığı geliştirilmesi ve yerli 
seyahat acentelerinin tur operatörlüğünün teşvik edilmesi kararı,
• 1990-1995 VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 5600 olan bağlama imkanının bu dönem 
içerisinde 19000 yeni yat bağlama imkanı yaratacak yat limanı yatırımlarına ihtiyaç 
olacağı tahminleri,
• 1996-2001 VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Deniz turizmi Yönetmeliği’nin yeniden 
düzenlenmesinin öngörülmesi,
• 1997 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca deniz turizmi açısından öncelikli yatırım alan-
larını belirlemek, bu konudaki sorunlara çözüm getirmek ve sektöre yön vermek 
amacıyla “Deniz turizmi Master Planı” hazırlatılması ve Master plan önerileri çerçe-
vesinde “Deniz turizmi Fiziksel Planı” çalışması tamamlanması,
• 2009 Deniz turizmi Yönetmeliği’nin Deniz Turizmi Yönetmeliği olarak yeniden 
düzenlenmesi,
• 2010 Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü, Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması,
• 2012 Deniz Ticaret Odası, Deniz Sektör Raporu,
• 2013 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ülkemizde yat limanı (marina) 
işletmeciliği bilgi notu.

Görüldüğü üzere ilgili paydaşlar deniz turizminin önemine ilişkin farkındalığa ve 
atılması gereken adımlara dair fikirlere sahiptir. Burada önemli olan ortak çıkarlar 
ve paylaşılan amaçlar doğrultusunda somut program ve eylem planları oluşturarak 
sürekli güncellemektir. Deniz turizminin dinamik çevresi bunu gerektirmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışma güncellemelere ve somutlaştırma eylemlerine katkıda bu-
lunabilecektir.

Son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan denize dönük eğlence ve din-
lence endüstrisi olarak tanımlanan yatçılık, finansal, endüstriyel ve fiziksel alanda 
Karayip Adaları ve Akdeniz’de ön plana çıkmakla beraber, dünyada Amerika, Afri-
ka, Asya ve Güney Pasifikte de yapılmaktadır (Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu, 
2012). Muğla Bölgesi, ılıman iklimi, korunumlu koyları, kıyı boyunca farklı kültürlere 
sahip bir çok ülkeden oluşan coğrafyası, doğal ve tarihi zenginlikleri ile önemli 
deniz turizmi merkezlerinden biridir. Bu bölümde çalışma Muğla Bölgesi deniz 
turizmi gelişmişlik performansı nicel veriler ışığında değerlendirilmek istenmiş an-
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cak Türkiye’de deniz turizmine ait verilerin son derece yetersiz ve eksik olması ve 
güncel olmaması (Karancı vd., 2015) sebebiyle yeterli göstergeye ulaşılamamıştır. 
Fransa, İspanya ve İtalya Akdeniz’deki toplam yat bağlama kapasitesinin %88’ine 
sahiptir (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2013). Türkiye’nin payı ise 
%3 civarındadır Muğla ilindeki yat limanlarının ülkemizdeki yat limanı kapasitesinin 
%36’sı gibi yüksek bir orana sahiptir (Kültür Turizm Bakanlığı, 2013). Muğla İli potan-
siyel yatırım alanı olarak ise yine %39’lik payla ilk sırada yer almakta, bunu %28’lik 
pay ile İzmir, % 9’luk pay ile Antalya illeri takip etmektedir. Yat yanaşma kapasitesi-
nin 2030 yılında 15.574’e çıkacağı tahmin edilmektedir (Karancı vd., 2015).

YÖNTEM
Endüstriyel alan ve kümelenme temelli ekonomik kalkınma ve stratejik yönetim ve 
planlama çalışmaları, geniş bir katılımcılar grubunu (paydaşlar) gerektiren tekrar-
layıcı ve kendi içinde bütünlük arz eden bir süreçtir. Bu süreçte yer alacak katılım-
cılar; bir yandan hükümet ile onun merkezi ve yerel kurumları, diğer yandan yerel 
otoriteler ile bölgesel ekonomik güçler (kalkınma ajansları, odalar, belediyeler, bir-
likler) ve diğer ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşmaktadır (Eraslan vd., 
2010). Bu sebeple öncül çalışmaların izinden gidilerek (Eraslan vd, 2010; Sarvan 
vd., 2012; Yüzbaşıoğlu vd., 2012) çalışmanın yaygınlaştırmasını gerçekleştirmek, 
etkin olabilmek dolayısıyla somut sonuçlara varabilmek için tüm çalışma programı 
katılımcı yaklaşım esasına uygun hazırlanmıştır. 

Araştırmanın en önemli aşamalarından biri veri ve bilgi toplama yöntem ve ara-
cının seçilmesidir. Kümelenme temelli kalkınma araştırmaları önemli ölçüde sos-
yo-ekonomik bir özellik taşıdığından dolayı, insanların davranışları, kültürel yapıları 
yani sosyolojik doku oldukça önemli olup nitel araştırma tekniklerinin kullanılması 
gerekmektedir. Nitekim psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim ve ekonomik kalkın-
ma gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları incelenmektedir. Bu 
davranışları sayılarla açıklamak zordur.

Ölçümler bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir. Ama niçin sorusuna cevap 
veremez. İnsan ve grup davranışlarının niçin’ini anlamaya yönelik araştırmalara ni-
tel araştırma denilmektedir. Kaldı ki, bu araştırma için kullanılması düşünülen hâli-
hazırda mevcut verilerin çoğu ya yetersiz veyahut yanlış bilgilerden oluşmaktadır. 
Bu durum doğal olarak yapılan araştırmanın analiz sonuçlarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu bağlamda, bu araştırma için (daha önceki araştırmalarda da gü-
venirliği ve geçerliliği test edilerek geliştirilen) nitel araştırma teknikleri vasıtası ile 
veriler kullanılmıştır.

Nitel araştırmada, incelenecek olgu ya da olayın en açık ve ayrıntılı bir şekilde 
araştırılması, betimlenmesi ve açıklanması için eğer mümkünse birden fazla veri 
toplama tekniği birlikte kullanılarak bu tekniklerle elde edilen veriler birbirleriyle 
karşılaştırılır. Bir araştırma kapsamında birden fazla veri toplama tekniğinin birlikte 
kullanılmasına çeşitleme denilmektedir. İkincil veri toplama yöntemi olarak, Bölge 
dâhilinde faaliyet gösteren alt sektörler ile ilgili oyunculara ait yazılı (gazete ve 
dergi yazıları, bilimsel yayınlar ve kitaplar, sektörel yayınlar, sivil toplum kuruluşla-
rının kitapçıkları ve dernek kayıtları, üye listeleri ve adresleri, sektörün ve şirketlerin 
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Tablo 1: Turizm Kümelenmesi Rekabetçilik Performansı ve Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği

Turizm 
Kümesi

Elmas Modeli
KÜSİ 

İşbirliği

Talep 
Koşulları

Firma 
Stratejisi

Faktör 
Koşulları

İlgili 
Destekleyici 

Sektörler
Devlet

Uluslararası 
Rekabetçilik

Geleneksel 
Turizm

İyi
Zayıf 
Orta

İyi Orta İyi Orta İyi Orta Orta

Deniz 
Turizmi

İyi Orta İyi İyi Zayıf Zayıf Orta Zayıf

Sağlık 
Turizmi

Orta Orta İyi Orta Orta Zayıf Orta Zayıf

Spor Turizmi İyi Orta İyi Zayıf Zayıf Zayıf Orta Zayıf

Kongre 
Turizmi

Orta İyi Zayıf Orta İyi Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf

Gastronomi 
Turizmi

Zayıf Zayıf Orta Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf

İnanç 
Turizmi

Zayıf Zayıf İyi Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf

Doğa 
Turizmi

İyi Orta İyi Zayıf Zayıf Zayıf Zayıf

tanıtım broşürleri, ilgili internet kaynakları vs.) ve görsel dokümanlar araştırılmış ve 
incelenmiştir.

BULGULAR
Turizm Kümelenmesi Rekabetçilik Performansı ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ana-
liz sonuçları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Deniz Turizmi Kümelenmesi Rekabetçilik Performansı ve Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği analiz sonuçları aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Deniz Turizmi Kümelenmesi Rekabetçilik Performansı ve Kamu Üniversite 
Sanayi İşbirliği

Tablo 3: Küme Geliştirme Seviyesini Oluşturan Dizin Değişkenleri

Tablo 4: Küme Geliştirme Derecelendirmeleri

Turizm Kümesi

Elmas Modeli KÜSİ İşbirliği

Talep 
Koşulları

Firma 
Stratejisi

Faktör 
Koşulları

İlgili ve 
Destekleyici 

Sektörler

Devlet 
Desteği

Uluslararası 
İşbirliği

Deniz Turizmi İyi Orta İyi Zayıf Zayıf Orta Zayıf Zayıf

Küme Gelişim Değişkenleri Indeks Ağırlığı
Küme Bölgeleri

İstanbul Bodrum Antalya İzmir Aydın

Küme Büyüklüğü 0.25 129 53 48 80 23

Yerel ilişki oranı 0.50 0.37 0.37 0.22 0.32 0.31

Küme Gelişim Değişkenleri Indeks Ağırlığı
Küme Bölgeleri

İstanbul Bodrum Antalya İzmir Aydın

İlişkisel Sermaye 0.25 66.95 64.79 67.02 59.20 67.13

Yerel İlişki Oranı 0.50 36.77 36.55 22.08 32.10 30.90

İşletme Sayısı 0.25 100.00 41.09 37.21 62.02 17.83

Küme Gelişmişlik Seviyesi 60.12 44.74 37.09 46.35 36.69

Küme Geliştirme Seviyesini Oluşturan Dizin Değişkenleri Tablo 3’te verilmiştir.

Küme Geliştirme Derecelendirmeleri Tablo 4’tedir.

Deniz Turizmi Kümelenme Analizi Şekil 1’de verilmiştir.



39

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Şekil 1: Deniz Turizmi Kümelenme 
Analizi

Deniz Turizmi

Deniz Turizmi 
Altyapısı

Konaklama Paydaşlar

Bölgesel 
Kurumlar

Acenteler, 
Rehberlik 
Hizmetleri

Çekim Alanları

Ulaşım

Hizmetler

DENİZ TURİZMİ SEKTÖRÜ KÜMELENMESİ OYUNCU ANALİZİ

Hizmet Sektörü (Tedarik Sektörü) Oyuncuları
Limanların sundukları kaliteli hizmet Deniz Turizmi kümelenmesi içerisinde yat liman-
larının pozisyonunu güçlü kılmaktadır. Yat limanlarının kümelenme ile olan ilişki türü, 
mal ve hizmet sunumudur. Orta ve alt gelir düzeyine sahip turistlerin Deniz Turizmi 
olanaklarından sınırlı gün ve kısıtlı imkânlarla faydalanmalarını sağladıkları için günü 
birlik tekneler önemlidirler. Buna bağlı olarak bu gemilerin hizmet aldıkları limanlar de-
niz turizmi kümelenmesinin önemli oyuncuları arasındadır. Belirtilen kapsamda kurva-
ziyer ve tekne limanları deniz turizmi kümelenmesinde güçlü bir pozisyona sahiptirler 
ve küme ile ilişki türü mal ve hizmet sunumudur. Deniz turizmi kümelenmesi açısın-
dan önemlidir, bu kümelenmenin katma değerini artırıcı nitelik taşımaktadır.

Yat imalat işletmeleri deniz turizmi kümelenmesinin ana oyuncuları arasında güçlü 
pozisyonunu korumaktadır. Kümelenme ile ilişkisi mal ve hizmet türündedir ve küme-
lenme ile güçlü ilişkisi vardır.

Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Bu işletmeler farklı formlarda ve farklı mutfakları içermektedir. Bununla birlikte hizmet ka-
litesinde yaşanılan olumsuzluklar hala giderilememiştir. Yiyecek-içecek işletmeleri deniz 
turizmi kümelenmesi içerisinde orta düzey pozisyona sahip işletmelerdir. Kümelenme 
ile ilişki türleri mal ve hizmet sunumuna dayanmaktadır ve ilişkinin gücü orta düzeydedir.
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Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri
Deniz kümelenmesi içerisinde yer alan seyahat acenteleri ve tur operatörleri özellikle 
mavi turlar ve günü birlik turların organize edilmesi ve satılması açısından önem taşı-
maktadırlar. Bu yönleri ile ürünün oluşturulmasında temel işlevi yerine getirmektedir-
ler. Bu alanda uzmanlaşmış seyahat acentelerinin da bulunması seyahat acenteleri ve 
tur operatörlerini deniz turizmi kümelenmesinde güçlü düzey oyuncu pozisyonuna 
çıkarmaktadır.

Eğlence İşletmeleri
Eğlence işletmeleri deniz turizmi kümelenmesi içerisinde tedarik zinciri kapsamında 
yer alan orta düzey oyunculardan birisidir. Kümelenmenin oluşması için temel unsur-
lardan birisi olmasalar da varlıkları turistler için çekim unsuru olarak kabul görmektedir. 
Mevcut limanlarda ve çevrelerinde yeterli sayıda ve çeşitlilikte eğlence işletmesi bu-
lunmaktadır. Kümelenme ile olan ilişkilerinin türü mal ve hizmet sunumu kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Ulaşım ve Lojistik İşletmeleri
Deniz turizmi kümelenmesi açısından ulaşım işletmeleri kapsamında öne çıkan iş-
letmeler havayolu taşıma işletmeleridir. Sefer sayılarına ve sezona göre kümelenme 
içindeki pozisyonları değişmektedir.

Küçük Sanayi Siteleri
Küçük sanayi siteleri yat ve teknelerin tamir, bakım ve onarımlarında yat limanlarındaki 
ilgili birimlere destek veren küçük tamirci işlemelerinden oluşmaktadır. Bu sitelerin 
deniz turizmi kümelenmesi ile ilişki türleri mal ve hizmet sunumu yönündedir.

Finansman Kurumları
Finansman kurumları deniz turizmi kümelenmesi içinde yer alan her bir oyuncu için 
önemli unsur olmaları nedeniyle ve kümelenmenin finansmanında etkili oldukları için 
kümelenme içerisinde güçlü düzey oyuncudur. 

Sivil Toplum Kuruluşları
Bölgede yer alan sanayi ve ticaret odaları kümelenme içindeki denizcilik işletmelerine 
sınırlı düzeyde yardımcı olmaktadırlar. Bu kapsamda deniz turizmi kümelenmesi içeri-
sinde zayıf düzey pozisyona sahiptirler. Sektörel sivil toplum kuruluşlarının başında deniz 
ticaret odaları gelmektedir. Kümelenme içindeki doğrudan deniz ile ilişkili olan işlet-
melere katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kümelenme içinde güçlü düzey oyunculardan 
birisidir. Kümelenme ile olan ilişkisi tecrübî bilgi (know-how) sağlama türündedir.

Kamu Yönetimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle yat ve diğer limanlar ile konaklama, seyahat ve 
yiyecek içecek işletmelerinin kurulmalarında ve denetlenmelerinde etkilidir. Alternatif 
turizm ürünlerini geliştirme yetkilerinin bulunması nedeniyle sağlık turizmi kümelen-
mesi içerisinde güçlü düzey oyuncu pozisyonundadır.
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İlişki türü düzenleyici olan Bakanlığın ilişki düzeyi yüksektir. Özel Çevre Koruma Ku-
rulu (ÖÇK), çok etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal alanların korun-
ması ve yapılanma sürecinde belirleyici rolü bu kurula deniz turizmi kümelenmesinde 
güçlü bir pozisyon sağlamaktadır. Kümelenme ile ilişkisi düzenleyici türündedir ve ilişki 
düzeyi güçlüdür.

Yerel Yönetimler
Yerel yönetimler, mevzuat gereği deniz turizmi kümelenmesi içerisinde üst düzeyde 
etkili olamamaktadırlar. Deniz turizmi kapsamında düzenleyici rolleri yoktur. Kümelen-
menin oluşması için sağladıkları hizmet ve sınırlı düzeydeki kontrol yetkileri kendilerine 
orta düzey oyuncu pozisyonunu sağlamaktadır.

Sertifikasyon Kurumları
Sertifikasyon kurumları bağlamında değerlendirildiğinde ön plana çıkan ve merkezi 
Londra’da bulunan Yat Limanları Birliği, limanları denetlemekte ve sahip oldukları özel-
likle çerçevesinde çıpa sayısı ile yat limanlarını derecelendirmektedir. Yat limanlarının 
dünya çapında standartlarını ve kalitelerini göstermesi açısından önemli bir işlevi yeri-
ne getirmektedir.

Medya
İlişki türü mal ve hizmettir ve küme olan ilişki düzeyi zayıftır.

Bilgi Üreten Kurumlar
Üniversiteler kümelenme içerisinde zayıf konumdadır ve kümelenme ile olan ilişkisi 
zayıftır. Sektörel kümelenme yönelik bir araştırma enstitüsü ise faaliyet göstermemek-
tedir.

Değer Zinciri
Deniz turizmi sektörü değer zincirine bakıldığında mikro, mezo ve makro düzeyde 
proje alanlarının mevcut olduğu görülmektedir. Sektörde stratejik bir konumu olan 
kurvaziyer ve tekne limanları işletmelerinin bilgi üreten kurumlar, medya, sertifikasyon 
ve diğer ulaşım oyuncuları ile ilişkilerinin yapısal bir modelle yapılandırılmasına ivedi bir 
şekilde ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, sektörün gelişiminde yerel yönetimler, STK’ları, 
yiyecek-içecek işletmeleri arasında ilişki düzeyinin orta düzeyde zayıf bir nitelikte ol-
duğu matristen anlaşılmaktadır. Türkiye için çok önemli olan deniz turizmi sektörünün 
alternatif bir ürün olarak geliştirilmesi değer zincirinin içinde yer alan bu oyuncular ile 
daha güçlü ve verimli iletişim modellerinin geliştirilmesinin gerekliliği açıkça görül-
mektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak deniz turizmi destinasyon açısından stratejik bir ürün olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Mevcut yapıdaki ilişkiler sektörün büyüme ve gelişim stratejileri açısından 
yetersizdir. Bu çerçevede ilgili paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi durumunda 
geleceğe yönelik olarak deniz turizmi lokomotifine ihtiyacı vardır. Sektörün boylamsal 
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düzeyde ilişkilerin geliştirilmesi sürdürülebilir ve gelişen bir turizm alanı yaratılmasına 
olanak sağlayacaktır. 

Birçok bakanlığın yetki alanına girdiği için bakanlıklar arası koordinasyon kurullarının 
yapılandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Mevzuatlara göre marinalar Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı sorumluluğundayken müstakil bağımsız olarak faaliyet gösteren çekek 
yerleri ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumluluğundadır. İlgili ba-
kanlıkların farklı yetkilerle konunun muhatabı olması çözümü güçleştirmektedir. İlgili 
bakanlıklar ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak bir merci oluşturulması ge-
rekmektedir. Veya konu Başbakanlık eliyle yürütülebilir ancak yine de koordinasyonu 
sağlayacak bir kurum belirlenmelidir. Tüm paydaşların katılımıyla acil kıyı master planı 
ve deniz turizmi stratejik planı hazırlanmalıdır.
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ÖZET
Turizm faaliyeti, ulaşım, seyahat, yeme-içme, rekreasyon, eğlence, konaklama gibi 
tüm unsurları bünyesinde barındıran bir süreçtir. Bu süreç içerisindeki her türlü fiziki 
ortamın İslami kural ve inanışlara uygun dizayn edilmesi gerektiği tezini savunan helal 
turizm yaklaşımı tüm dünyada turizm sektörü içerisinde yerini almıştır. Bu eğilim, ülke-
leri, hükümetleri, işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu turizm koşullarına uygun 
standartlar oluşturmaya itmiş ve helal turizm yeni bir turizm anlayışı olarak gelişmeye 
başlamıştır. Bu konu, sadece yeni bir turistik pazar olan helal turizmin ekonomik bo-
yutu ile ilgilidir. Nitekim, helal turizm ile ilgili yatırımlar, konunun önemine binaen ça-
lışmalar, akreditasyon koşullarını belirlemeye yönelik standartlar Müslüman olmayan 
ülkeler tarafından başlatılmıştır. Hali hazırda Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli belgelen-
dirme kuruluşları tarafından yapılan helal turizm standartları bulunmaktadır. Ancak bu 
zincirde yer alan ve müslüman turistlere hizmet verecek işletmelerde çalışan persone-
lin meslek standartları ve mesleki yeterliliklerini belgelendirmeleri konusunda bir çalış-
ma ve çaba bulunmamaktadır. Helal turizm alanında hizmet veren personelin meslek 
standartları, yeterlilikleri ve belgelendirilmeleri konusunda dünyada ve Türkiye’de bi-
limsel bir çalışma bulunmaması bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu 
çalışmada helal turizm ile ilgili olarak; meslek standartları, mesleki yeterlilik sınav ve 
belgelendirmeleri konusunda yapılabilecekler ile Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygula-
nabilir bir helal turizm personel sertifikasyonu sistem önerisi üzerinde durulmaktadır.

GİRİŞ 
İslam dinine mensup bireyler yaşam biçimlerini genel olarak, İslam dininin kutsal kitabı 
olan Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasakları ile İslam peygamberi Hz. Muhammed’in yaşam 
biçimi ve söylemlerinden alınan sünnet uygulamalarına göre şekillendirmektedirler. 
Helal turizme katılan turistler de hangi motivasyonla turizm eylemine katılırlarsa ka-
tılsınlar, hangi turistik alana seyahat ederlerse etsinler, seyahatleri boyunca İslam’ın 
emir ve yasaklarına göre hareket etmek istemektedirler. Diğer taraftan da helal turizm, 
gelişmekte olan İslam ülkelerinin hem ekonomileri hem de insan kaynakları açısından 
önemli bir yatırım alanı olarak değerlendirilmektedir (Bhuiyan vd., 2011). 

Helal turizm 2000’li yıllardan sonra yoğun bir biçimde kendini göstermeye başlamış 
ve yeni bir turizm anlayışı olarak algılanmaya başlamıştır. (Bhuiyan vd., 2011). İslam İş 
Birliği Teşkilatı’na göre dünyada, 2013 yılında Müslüman ülke olarak kabul edilen 57 
ülke bulunmaktadır (OIC, 2013). Bu ülkelerin önemli bir kısmının nüfusu İslam dinine 
mensuptur ve nüfusları düzenli bir biçimde artış göstermekte ve ekonomik yönden 
güçlenmeye başlamışlardır. Arap ülkelerinde yaşayan yaklaşık 300 milyonluk nüfus 
ve diğer Müslüman ülkelerde yaşayan Müslümanlar dikkate alındığında bu alandaki 
pazarın büyüklüğü ortadadır. 

Helal turizm, İslami kurallara riayet eden turistlere sunmak üzere kurulmuş hizmet 
işletmeleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu alanda hizmet veren konaklama işletmelerinde 
İslam dinince yasaklı olan, alkol, domuz eti gibi ürünler kullanılmamakta, bireylerin 
ibadetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak imkanlar oluşturulmakta ve bazı hiz-
metler kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı sunulmaktadır (Pavlova, 2011). Helal turizm 
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konseptinde hizmet veren işletmeler, aşağıdaki sıralanan turizm işletmelerinin, İslami 
esaslara göre ürün-hizmet sunan çeşitleri olarak tanımlanabilir. Turizm sektörü için 
hizmet ve ürün üreten işletmeleri genel olarak şu başlıklar altında sınıflandırmak müm-
kündür; Konaklama işletmeleri (Otel, tatil köyü, motel, kamping, hostel, oberj, pan-
siyon vb.) Seyahat işletmeleri (Tur operatörleri ve seyahat acentaları) Yiyecek-içecek 
işletmeleri (Restoran, pastane, cafe, bar, bistro, pub vb.) Ulaşım işletmeleri (Karayolu, 
havayolu, demiryolu, denizyolu işletmeleri) Eğlence işletmeleri (Eğlence parkları, ca-
sinolar, gece kulüpleri vb.) Diğer işletmeler (Turizm sektöründen doğrudan beslenen 
işletmeler; turistik ürün satan mağazalar gibi) (Arpacı, 2015; Mısırlı, 2016).

Helal turizm alanında hizmet veren yukarıda sıralanan işletmelerde çalışan perso-
nelin meslek standartları, yeterlilikleri ve belgelendirilmeleri konusunda dünyada ve 
Türkiye’de bilimsel bir çalışma bulunmaması bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koy-
maktadır. Bu çalışmada helal turizm ile ilgili olarak; meslek standartları, mesleki ye-
terlilik sınav ve belgelendirmeleri konusunda yapılabilecekler ile Türkiye’de ve diğer 
ülkelerde uygulanabilir bir helal turizm personel sertifikasyonu sistem önerisi üzerinde 
durulmaktadır.

STANDARTLAR VE AKREDİTASYON
Standart kelimesi Türkçe’ye İngilizce dilinden geçen bir kelimedir ve belli bir tipe göre 
yapılmış ya da ayrılmış, belirli ölçülere uygun, yasaya, kullanıma uygun olan, örnek ya 
da temel alınabilen, tek biçim anlamlarına gelmektedir (TDK, 1983) Standartlaştırma 
ise, “bir örneklik” anlamına gelen yöntem ve kuralların tümünü kapsayan bir kavramdır. 
Uluslararası Standartlaştırma Örgütünün (ISO) tanımına göre standartlaştırma “belirli 
bir faaliyetin, o faaliyetle ilgili bulunan ve özellikle ekonominin yararına olarak yapıla-
bilmesi için tüm tarafların katkı ve işbirlikleri ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uy-
gulama işlemi” olarak belirtilmektedir. Akreditasyon ise yetkili bir kuruluşun, belli işleri 
yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine ve ilgili alanda işlem yapmaya ehil olduğun 
resmi olarak onay verilmesidir. Meslek Standardı ise, bir işi tam olarak icra edebilmek 
için gereken, meslek ile ilgili; görev, işlem, her bir işlemin başarım ölçütleri, bilgi ve 
becerilerle tutum ve davranışlar, kullanılan araç gereç ekipmanı tanımlayan ilgili tüm 
kesimlerce kabul görmüş bir dökümandır.  Meslek standartları, işverenler, çalışanlar, 
devlet ve eğitimciler için ayrı ayrı ve önemli faydalar sağlamaktadır (Mısırlı, 2002).

Avrupa Birliği ülkelerinde meslek standardı hazırlama ve meslek sınıflandırma sis-
temi kurma çalışmaları 1940’lı yılların sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışmaların en 
somut örneği ISCO (International Standards Classification of Occupations - Uluslara-
rası Standart Meslek Sınıflandırması) meslek sınıflandırma sistemidir. Meslek normları-
nın belirlenip Ulusal Meslek Standardlarının geliştirilmesi ve bunun sonucunda ulusal 
mesleki belgelendirme sistemine geçilmesi Türkiye için de büyük önem taşımakta-
dır. Nitekim Türkiye’de hazırlanan her meslek standardının ISCO kodu tüm meslek 
standartlarında yer almaktadır (Mısırlı, 1998). Uluslararası düzeyde kabul gören meslek 
standartları ile mesleki belgelendirme sistemi 2006 yılında kurulan Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ha-
zırlanan ve Resmî Gazetede yayımlanan bir meslek standardında şu bölümler bulun-
maktadır:
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MESLEKİ BELGELENDİRME (SERTİFİKASYON) 
Mesleki belge, diğer bir deyişle sertifika “Bir kimsenin niteliğini veya kendisine verilmiş olan 
bir hakkı belirten resmi kağıt veya belge” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 1983). Sertifikanın 
eşanlamları tasdikname ve şahadetname’dir ve Latince “certificatum”dan türemiştir. Mes-
leki Yeterlilik Belgesi ise, herhangi bir meslek grubunda belirlenen standartlara ve seviyele-
re göre test edilen adaylara verilen belgedir ve belge sahibinin o meslek için kabul edilen 
tüm niteliklere sahip olduğunun kabul edilmesi ve onaylanması anlamına gelmektedir.

Türkiye’de ulusal mesleki sertifikalandırma sistemi 2006 yılında kurulmuştur. Önceki 
yıllarda, her kuruluş çalışanların nitelik değerlerini kendi belirlemekte ve ölçmekte idi. Bu 
nitelik değerlerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren ulusal bir ölçüm merkezi 
de bulunmamaktaydı. Ulusal belgelendirme sistemi, becerileri sertifikalandırmış çalışanları 
farklılaştırma olanağı sağlayabilmekte, ücretlerini ve mesleki kariyerini yükseltme konula-
rında fırsatlar oluşturabilmektedir.

MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNUN ROLÜ
Turizm sektörünün ana dallarından biri olan konaklama işletmeleri üzerine yapılan bir ça-
lışmada dört ana bölümde (Ön büro, Kat hizmetleri, Mutfak, Servis) çalışanların mesleki 
unvanları incelendiğinde 87 mesleki unvan tespit edilmiştir (Mısırlı, 1998). İşletmelerdeki 
diğer bölümler de hesaba katıldığında, bu tür işletmelerin çok sayıda farklı mesleğin icra 
edildiği kuruluşlar olduğu ortaya çıkmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve istihdamın uyumunu güvence altına alarak nitelikli 
insan kaynağının oluşmasına ve belirlenmesine öncülük etmekte, uluslararası aktörler ta-
rafından tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmayı hedef edinmektedir. Sektörün işgücü 
gereksiniminin büyük bölümünü karşılayan, “mesleki eğitim” bir zincirin halkaları gibidir. 
Zincirin ilk halkasını eğitimi verilecek mesleğin standardı, son halkasını da o mesleğin ye-
terlilik belgesi (Sertifika) oluşturmaktadır. Bu zincirin halkaları Türkiye’de önceleri kopuktu. 
Örneğin; bazı mesleklerin eğitimleri çeşitli yöntemlerle yapılmakta, standartları hazırlan-
makta ancak, mesleki sınavlar ve mesleki belgelendirme sistemi mevcut olmadığından 
belgelendirilememekte idi. Zincirin diğer halkalarını ise; mesleğin standartları esas alınarak 
hazırlanacak öğretim programları, öğretim programlarına göre hazırlanan eğitim araç-ge-
reç ve ekipmanları, eğitim ortamlarının hazırlanması, eğitimin uygulanması ve mesleki ye-
terlilik sınavı izlemektedir. Her meslek için, bu sürecin yaşanması zorunlu olmayabilir. 

Tablo 1: Meslek Standardının Bölümleri
Kaynak: Mesleki Yeterlik Kurumu  (MYK), 2017. Tablo ilgili web sitesindeki bilgilerden 
yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bir Meslek Standardının Bölümleri 

Meslek Tanımı
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 
Sağlık, Güvenlik Ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler 
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 
Çalışma Ortamı ve Koşulları 

Meslek Profili 
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 
Bilgi ve Beceriler 
Tutum ve Davranışlar 
Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Esasları
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AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ REFERANS SEVİYELERİ, 
ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ
Ekim 2017 tarihi itibarıyla, Resmî Gazete’de yayımlanmış, toplam Ulusal Meslek Stan-
dardı sayısı 731 olup bu mesleklerden 81 meslekte mesleki yeterlilik alarak çalışabilme 
zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu 81 meslek incelendiğinde aralarında turizm sektö-
rüyle ilgili bir meslek bulunmamaktadır. Ayrıca 731 meslek arasından 407 adet ulusal 
yeterlilik hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Meslek standardı ve mesleki yeterlilik 
hazırlama işlemlerine toplumun tüm ilgili kesimleri katkıda bulunmaktadır. Ulusal mes-
leki yeterlilik sistemi ise, ulusal veya uluslararası meslek standartlarını esas alarak ulusal 
yeterlilikleri hazırlamak, teknik ve mesleki eğitim standartlarını belirlemek ve uygula-
mak, sistem için gerekli olan akreditasyon, yetkilendirme, denetim, mesleki yeterlilik-
leri ölçme, değerlendirme konularına ilişkin kural ve faaliyetlerin tümüne verilen ortak 
isimdir. Türkiye, Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ta-
rafından kabul gören sekizli sistemi benimsemiş ve çalışmaları bu yönde yürütmeye 
başlamıştır.

Meslek standartları iş analizlerine dayanmaktadır. İş analizi geliştirme tekniklerinden 
herhangi biri kullanılarak hazırlanan meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu tara-
fından kabul gören formata göre meslekle ilgili tüm kişi kurum ve kuruluşlarla ilgili 
bakanlıklarla sektörün görüşüne sunulmaktadır. Kurum ve kuruluşlar tarafından stan-
dart üzerinde verilen geri bildirimler bir komisyon tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu 
uzmanlarının koordinasyonunda meslek standartlarına yansıtılmakta ve her bir görüş 
için açıklamaların yer aldığı meslek standardı hazırlama raporları hazırlanmaktadır. Tas-
lak meslek standardı daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan 
26 Sektör Komitesinden ilgili olan sektör komitesi üyelerinin görüşüne sunulmaktadır. 
Daha sonraki süreçte tüm tarafların katıldığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından or-
ganize edilen sektör komitesi toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantıda, ulusal mes-
lek standardının son şekline karar verilmekte ve onay için Mesleki Yeterlilik Kurumu 
yönetim kuruluna sunulmaktadır. Bu sürecin her aşamasında, sektörde yer alan tüm 
kesimlerin meslek standardı oluşturma sürecinde rol oynamaları ve görüş bildirmeleri, 
eleştiri ve öneride bulunmaları mümkündür. Meslekle ilgili tüm kurum ve kuruluşların, 
uzmanlarının katkıları meslek standardının katılımcı bir ortamda ve sektörün ihtiyaçla-
rına uygun olarak hazırlanmasını sağlanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan Ulusal Meslek Standardı, Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmekte ve tüm kullanıcıların hizmetine açılmaktadır.

TÜRKİYE’DE ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME
Ulusal mesleki yeterlilik, yetkilendirilmiş ve akredite edilmiş mesleki belgelendirme ku-
ruluşları tarafından yapılacak olan mesleki değerlendirme sınavlarıyla tespit edilen ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştiri-
len bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin bulunduğu dökümandır. 
Ulusal mesleki yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu mesleklerde, bir veya 
birden fazla meslek standardı esas olarak hazırlanmaktadır. Ulusal mesleki yeterlilikler, 
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilmektedir (MYK, 2017).

Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde aynı seviyede aynı adı taşıyan yalnızca bir mesleki ye-
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terlilik bulunabilir.  İçeriğinde; Yeterliliğin Amacı ve Gerekçesi, Kodu ve Seviyesi, Yeter-
lilik sınavına giriş şartları, Zorunlu ve seçmeli yeterlilik birimleri, Ölçme değerlendirme 
yöntemleri, Belge geçerlilik süresi, belge gözetim sıklığı, Her bir yeterlilik için öğrenme 
çıktıları,  teorik ve uygulamalı sınavların yapısı hakkındaki bilgiler, yeterlilik biriminin ka-
zandırılması için  önerilen eğitime ilişkin bilgiler, ölçme değerlendirmede kullanılacak 
kontrol listesi, bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleri, meslekte yatay ve dikey ilerleme yolları 
ve değerlendirici ölçütleri yer almaktadır.

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SEVİYELERİ
Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde sekiz yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye 
belli bilgi, beceri ve yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu seviyeler, en temel 
öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine kadar (seviye 8, 
Doktora düzeyinde eğitim gerektiren meslekler) geniş bir alanı kapsamaktadır. Avrupa 
Yeterlilik Çerçevesinde, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak, 
yükseköğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki eğitim ve öğrenimi içer-
mektedir. Bu sıralamadaki her bir seviye belirli bir seviyede bilgi, beceri ve yetkinlik 
içermektedir. Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin 
sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile 
tanımlanmaktadır. 

TURİZM SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VEREN KURULUŞLAR 
Yetkilendirilmiş Mesleki Belgelendirme Kuruluşları, ulusal yeterlilik çerçevesinde tanımlı 
ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK ya da 
Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması  imzalamış akredi-
tasyon kurumları tarafından ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre 
akredite edilmiş Mesleki Yeterlilik Kurumu  tarafından yapılan inceleme, denetim ve de-
ğerlendirme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilen personel belgelendirme ku-
ruluşlarıdır (MYK, 2017).

Türkiye’de 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla 90 mesleki belgelendirme kuruluşu bulunmakta 
ve 12 sektörde yer alan meslekler için sınav yapılmaktadır. Turizm sektörü bu 12 sektör 
arasında yer almaktadır. Turizm sektöründe yer alan 13 meslekte mesleki yeterlilik sınavı 
yapılmakta ve sınava girip başarılı olanlar belgelendirmektedir. Turizm sektöründe yer 
alan ve meslek standardı hazırlanmış meslekler aşağıda sıralanmaktadır.
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TURİZM EĞİTİM KURUMU AKREDİTASYONU
Eğitim akreditasyonu, bir eğitim kurumunun ya da eğitim kurumu tarafından uygu-
lanmakta olan herhangi bir öğretim programının, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde 
belirlenmiş bir performans standardına (kalite, verimlilik, etkinlik gibi) göre eğitim ve-
rilmekte olduğunu ortaya koyan sistemdir. Eğitim akreditasyonu sayesinde eğitim ve 
öğretim faaliyetleri sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilerek kalite güvencesi sağla-
nabilmektedir. Böylece karar alıcılar ve eğitim yararlanıcıları eğitim faaliyetlerinin belli 
standartlarda yürütüldüğü konusunda emin olmaktadırlar. Eğitimin kalitesini algılamak 
kolaylaşmakta ve karar verme konusunda kolaylık sağlamaktadır. Eğitim akreditasyon 
sistemi belirli uluslararası standartlara dayanarak uygulandığından yurtdışında karşılıklı 
tanıma süreci kolaylaşmakta ve hızlanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme standartlara 
dayandığı için öğrenci ve eğitimciler arasında değişim kolaylaşmaktadır. Bu konudaki 
çalışmalar, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından yürütülmekte bu güne karar somut bir karar ya da uygulama bulunmamak-
tadır (Mısırlı, 2016).

Tablo 2: Turizm Sektöründe Yer Alan Meslekler

Pideci Kat Hizmetleri Sorumlusu

Çamaşırhane Görevlisi Genel Alan Temizleme Görevlisi

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Genel Alan Sorumlusu

Transfer Elemanı Bagaj Görevlisi

Mutfak Görevlisi Bar Görevlisi

Mutfak Yöneticisi Oda Temizleme Görevlisi

Kebapçı Otel Rezervasyon Görevlisi

Servis Görevlisi Otel Telefon Operatörü

Kapı Görevlisi Ön Büro Görevlisi

Kat Sorumlusu Bulaşıkhane Görevlisi

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon 
Sorumlusu

Ön Büro Yöneticisi

Seyahat Acentası Yöneticisi Pastacı

Seyahat Satış Görevlisi Servis Yöneticisi

Dönerci Aşçı

Profesyonel Turist Rehberi
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Türkiye’de turizm eğitiminin ve sektörün personel ve istihdam sorunlarının önemli bir 
bölümü turizm ile ilgili mesleklerin ve meslekte çalışan eğitilmiş işgörenlerin yasal 
himaye altına alınmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Turizm ile ilgili meslekler, 
bu mesleklerin değişik kademelerinde çalışma hakkı ve unvan kullanma, kanuni bir 
düzenleme ile himaye altına alınmadıkça, haksız rekabet şartlarında istihdam önlen-
medikçe yetenekli insanları bu sektörün değişik kademelerine çekmek ve meslekte 
sürekli olarak tutmak mümkün gözükmemektedir. Nitelikli ve bilgili insanları mesleğe 
çekmek ve meslekte kalmalarını sağlamak için, ilgili meslek için gerekli eğitimi almış 
bireylere diploma veya sertifika verilmelidir. 

Türkiye, helal turizm konusunda personel belgelendirmesi ve akreditasyonunu ya-
pan bir ülke haline gelebilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun uluslararası iş birliği çer-
çevesinde gelebilir. Helal Turizm seçmeli yeterlilik biriminin hazırlanması ve akredite 
eğitim kurumlarının oluşturulması konularında üniversite öğretim üyeleri, ilahiyatçılar, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizm sektörü profesyonelleri ve konu uzmanları-
nın bir araya geleceği ortak akıl toplantıları düzenlenmelidir. Ortak akıl toplantıları ile 
turizm sektöründe yer alan tüm mesleklerin standartları, mesleki yeterlilikleri hazırlan-
malı, yeterliliklerin her birine seçmeli, zorunlu olmayan yeterlilik birimi olmak üzere 
“Helal Turizm” ile ilgili bir yeterlilik birimi ilave edilmelidir. Arzu eden turizm sektörü 
çalışanı mesleki yeterlilik belgesi alırken seçmeli olan bu yeterlilik biriminden de sınava 
girebilmelidir. Turizm sektöründe yer alan ve ulusal meslek standardı hazırlanan mes-
leklerde, yeterliliği oluşturan yeterlilik birimlerine ilave olarak helal turizmle ilgili bilgi, 
beceri ve yetkinliklerle öğrenme çıktıları, standart bir öğretim içeriği ilave edilmelidir.

Bu içerik ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulması ve Avrupa Yeterlilik Çer-
çevesinde ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla ilgili taraflardan oluşan bir helal 
turizm yeterlilik hazırlama komisyonu oluşturulmalı ve bu komisyonun Mesleki Yeter-
lilik Kurumu ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu komisyonda, İslami bilimler, eğitim 
ve turizmin farklı dallarından uzman kişiler, STK temsilcileri görev almalıdır. Mesleki 
Yeterlilik Kurumu uluslararası düzeyde mesleki belge verme işlevini yürüten bir kurum 
haline gelmelidir.

Eğitim Akreditasyonu konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun da içinde bulundu-
ğu bir sistem oluşturulması için Yüksek Öğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ortak hareket etmelidir. Yüksek Öğretim Kurumu, Millî Eğitim Bakan-
lığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasındaki yetki karmaşası sonlandırılmalı ve güvenilir 
bir sistem oluşturulmalıdır. Türkiye, Akreditasyon konusunda öne çıkmalı, bu konuda 
söz sahibi olma yolunda bir sistem kurmalı, bunu da ortak bir akıl ile gerçekleştirme-
lidir.
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ÖZET
Turizm sektörü, turist kabul eden ülkeler için döviz geliri, ekonomik gelişme, istihdam 
fırsatları gibi birçok yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte, diğer olumsuz etkilerinin ya-
nında, turizm sektörünün ev sahibi ülkeler için ekonomik sızıntı gibi görülmeyen gizli 
maliyeti olabilir. Ev sahibi az gelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan yük-
sek oranlardaki sızıntı nedeniyle, turist gönderen gelişmiş ülkeler, turist kabul eden 
az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelere nazaran turizm sektöründen daha fazla kazanç 
sağlayabilirler. Bu kavramsal çalışma, alanyazın taranarak ve gözlem yapılarak hazır-
lanmıştır. Çalışmanın temel amacı, sürdürülebilir turizm pazarlamasında, uluslararası 
turizmin görülmeyen maliyetlerinden ekonomik sızıntı kavramının açıklanması, ne-
denlerinin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, ça-
lışmanın ilk bölümünde turizm sektöründe ekonomik sızıntı, nedenleri ve boyutları, 
dünyadan ve ülkemizden örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son 
bölümünde, turizm sektöründe ekonomik sızıntının azaltılabilmesi, önlenebilmesi için 
öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

GİRİŞ
Turizm sektörü hem turist gönderen, hem turist kabul eden ülkelere azımsanmaya-
cak ekonomik yararlar sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bir bölgenin 
kendisini turizm destinasyonu olarak sunmasının başlıca motive edici unsurlarından 
birisi, ulaşılmak istenen ekonomik gelişme beklentisidir. Diğer etkilerde olduğu gibi, 
bu ekonomik gelişme beklentisi de olumlu ve olumsuz sonuçlarını beraberinde getir-
mektedir (Birleşmiş Milletler Çevre Programı [UNEP], 2007). Yani; turizm sektörü tara-
fından meydana getirilen ekonomik etkilerin, turist kabul eden ülkeler üzerinde hem 
olumlu hem de olumsuz tesirleri olabilir (O’Driscoll, 2005).

Genellikle, gelişmiş zengin ülkeler, fakir ülkelere nazaran turizmden daha fazla 
kazanç elde etme potansiyeline sahiptir. Gelir, istihdam ve genel yaşam seviyesinin 
yükseltilmesi için turizmden sağlanacak gelirlere daha fazla ihtiyaç duymalarına kar-
şılık, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu faydaları gerçekleştirebilmek için az 
bir potansiyele sahiptir. Bunun en önemli nedenleri, turizm gelirlerinin büyük oranda 
turist kabul eden ülkelerin ve bölgelerin dışına transfer edilmesi, yerel işletmelerin ve 
halkın turizm sektöründen yeterince pay alamaması (UNEP, 2007) ve destinasyonda 
yapılabilecek harcama potansiyelinin herşey dahil (HD) paket turlar gibi çeşitli neden-
lerle düşmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörü tarafından 
yaratılan gelirlerin büyük çoğunluğu çok uluslu kuruluşlar tarafından gelişmiş ülkelere 
geri gönderilmektedir. Bu turizm sektöründe sızıntı (leakage) olarak adlandırılmaktadır 
(Hundt, 1996). 

TURİZMDE EKONOMİK SIZINTI
Turizmde ekonomik sızıntı, turist kabul eden ekonomi dışına yapılan ödemelerdir. Di-
ğer bir ifadeyle, turist kabul eden bölge veya ülkeye hiç ulaşmayan veya ulaşsa dahi 
o bölgede/ülkede kalmayan toplam seyahat harcamasıdır. Turizm gelirlerinin tamamı, 
turist kabul eden bölgede veya ülkede kalmamaktadır. Bazı sızıntılar destinasyonda 
ortaya çıkmaktadır. Turistler seyahat ettikleri ülkede parayı harcamakta, ancak bu har-
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camalar, ithal edilen ürün ve hizmetler karşılığında tekrar dışarıya gitmektedir. Diğer bir 
sızıntı türü dışsal ödemelerdir. Örneğin; seyahat acentesi komisyonları, tur operatörü 
kârları veya yabancı havayolları ödemeleri gibi bazı seyahat harcamaları turist kabul 
eden bölgeye ve ülkeye hiç ulaşmamaktadır (Mitchell ve Page, 2007). 

Turizmde Ekonomik Sızıntının Nedenleri
Turizm gelirinin sağlanması sırasında; turist talebinin biçimine ve ev sahibi ülkenin yatı-
rım, tüketim ve ara malları üretebilme yeteneğine bağlı olarak azalıp çoğalan sızıntılar 
ortaya çıkmaktadır. Turist kabul eden, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, turistler 
tarafından kullanılan otellerin, tatil köylerinin, restoranların, seyahat acentelerinin, ha-
vayollarının ve kiralık araç şirketlerinin sahibi ve/veya işletmecisi büyük oranda gelişmiş 
ülke şirketleridir (Hundt, 1996). Bunun yanında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler-
de turizm sektörü tarafından kullanılan yapı malzemeleri, bina tefrişatı için kullanılan 
cihaz ve malzemeler, yiyecek ve içecek maddeleri çoğunlukla ithal edilmektedir. Bu 
nedenlere bağlı olarak; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sızıntı oranı yüksek, 
gelişmiş ülkelerde sızıntı oranı düşük olmaktadır.

Sektörün mülkiyet ve denetim yapısı da sızıntıları etkileyen bir faktördür. Uluslarara-
sı otel zincirlerine bağlı tesisler genellikle ana firmanın bulunduğu ülkeden sağlanan 
malzemelerle kurulur ve donatılırlar. Ayrıca; uluslararası turizm işletmelerinin, turist 
alan bir ülkedeki kendi tesislerinde sunacakları mal ve hizmetin bedelini, turistin kendi 
ülkesinde tahsil etmeleri ve bunu söz konusu ülkeye transfer etmemeleri ya da düşük 
göstermeleri durumunda da döviz gelirleri azalmaktadır. Benzer şekilde, kredi kartları 
ve seyahat çekleri uygulamalarının yaygınlaşması da işlemlerin yabancı bankalar ara-
cılığıyla yapılması nedeniyle döviz hareketlerinin, turist alan ülke tarafından denetimini 
güçleştirmektedir. Diğer yandan, hükümetlerin kendileri de ülkenin döviz kazancını 
etkilemektedir. Yabancı yatırımcıları turizm alanına çekmek için tanınan vergi, gümrük 
kolaylıkları, düşük faizli krediler ve kamu hizmetlerinin maliyetinin altında bir bedel-
le sağlanması gibi ayrıcalıklar net döviz getirisini azaltan uygulamalardır (Barutçugil, 
1986). 

Bu sızıntılara rağmen istihdam imkanı yaratılması yolu ile turizm yerel topluluklara 
katkı sağlayabilir. Ancak, bu potansiyel katkı bile sorgulanabilir. Özellikle az gelişmiş ül-
kelerde; turizm sektörü tarafından istihdam edilen yerel işgücü büyük oranda zor, özel 
eğitim ve yetenek gerektirmeyen işlerde düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır (Ascher, 
1985). Yüksek ücretli yönetim kademeleri, halkla ilişkiler, yiyecek-içecek, pazarlama, 
satış gibi özellikli istihdam fırsatları genellikle yabancılar tarafından doldurulmaktadır 
(Stonich ve Hundt, 1995). Bütün bu nedenlerden dolayı, turizmin turist kabul eden az 
gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelere ve ülkelere sağladığı ekonomik yararlar abartıla-
bilmektedir (Plourde, 2003).

Turizm sektöründe başlıca ekonomik sızıntı kalemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Hundt, 1996; Kray, 2009; O’Driscoll, 2005; UNEP, 2007).

• Seyahatin yabancı ulaşım araçları ile gerçekleştirilmesi,
• Konaklama ve diğer turistik tesis ve işletmelerin yabancı kişi ve kuruluşlara ait 

olması veya işletilmesi,
• Turistler tarafından satın alınan hediyelik ve diğer eşyaların ithal edilmesi,
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• Turların yabancı tur operatörleri veya seyahat acenteleri tarafından satılması,
• Turizm sektöründe yabancı uyrukluların çalışması, 
• İthal edilen yapı malzeme ve ekipmanları,
• Tüketim malzemeleri ithalatı (özellikle yiyecek ve içecek ürünleri),
• Yabancı yatırımcı tarafından elde edilen kârların yurtdışına transferi,
• Yurtdışı tanıtım harcamaları,
• Otel ve diğer turistik tesislerin inşası için alınan borçların faiz giderleri.
Yukarıda belirtilen sızıntı kaynakları yanında, turistin destinasyonda, müze ziyareti, 

tur katılımı, alış veriş, yeme içme, eğlence gibi yapabileceği potansiyel harcamaları 
çeşitli nedenlerle yapmaması da ekonomik sızıntı olarak değerlendirilebilir. HD paket 
turlara katılan turistlerin, konaklama tesisi içerisinde ve dışarısında ekstra harcama yap-
maması bu duruma örnek olarak verilebilir.

Turizm sektöründe ortaya çıkan sızıntı, turizm gelir çarpanı ile de yakından ilişkili-
dir. Bu katsayının büyüklüğü, yabancı ziyaretçiler tarafından destinasyonda harcanan 
1 doların ekonomi içindeki etkisinin de büyük olduğu anlamına gelmektedir. Eğer söz 
konusu turistik ürün veya hizmet bölge/ülke dışından sağlanıyorsa, örneğin ithal edili-
yorsa, bu ürün veya hizmet için ödenen paranın da yurtdışına çıkışı ile bir sızıntı oluşa-
cak, harcama-gelir süreci içinde bir kayıp olarak, bölge ekonomisine katkısı olmayacak 
ve çarpan katsayısı azalacaktır (Ongan, 2009). 

HD Paket Tur ve Sızıntı
Yerel işletmeler, “HD” paket turlarının yaratılmasıyla turistlerden gelir elde etme şansla-
rının genellikle çok büyük oranda azaldığını görmektedirler. Turistler tatilleri boyunca, 
tüm zamanlarını geçirdikleri ve bütün ihtiyaçlarının karşılandığı, otelde, tatil köyünde 
veya kruvaziyer gemide bütün harcamalarını yaptıkları zaman, yerel halka turizmden 
kâr sağlamak için fazla fırsat kalmamaktadır. Jamaika’da HD sistemini, diğer konaklama 
türleri ile karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, HD otellerin en fazla 
geliri elde ettikleri, ancak dolar bazında bunun ekonomiye katkısının diğer konaklama 
türlerine göre daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Yine aynı araştırmada HD sistemde, 
daha fazla ithalat yapıldığı ve çalışanların diğer otellerden daha düşük ücretle istihdam 
edildiği sonucuna varılmıştır. Bu bilgi, HD sistemin yerel ekonomiler üzerinde daha az 
olumlu katkıya sahip olduğunu teyit etmektedir (Tourism Concern, 2007). 

HD paket turların büyük bölümünde, turist harcamalarının %80 kadarı, yerel işlet-
melere ve çalışanlara değil, merkezleri genellikle turist gönderen ülkelerde bulunan 
hava yollarına, konaklama tesislerine, tur operatörlerine ve diğer uluslar arası şirketlere 
gitmektedir. Buna ilave olarak, yörede kalan gelirin önemli bir bölümü de sızıntı yoluy-
la tekrar yöreden dışarı çıkmaktadır (UNEP, 2007).

Dünya Turizm Örgütü [WTO] istatistiklerine göre 2009 yılında, 25,5 milyon yabancı 
turist sayısı ile Türkiye dünyada yedinci sırada, 21,3 milyar dolar turizm geliri ile doku-
zuncu sırada yer almaktaydı. UNWTO (2012; 2015) istatistiklerine göre; 2011 yılında 29 
milyon, 2014 yılında 39,8 turist sayısı ile Türkiye altıncı sırada olmasına karşılık, 2011 
yılında 23,20 milyar, 2014 yılında 29,50 milyar dolar turizm gelir ile onikinci sırada yer 
alabilmiştir (WTO, 2010; WTO, 2012; WTO, 2015). Boz’un (2004) Antalya’da turizm 
acentaları arasında gerçekleştirdiği araştırma da ülkemize gelen turist sayısı arttığı hal-
de turist başına düşen gelirin azaldığını göstermektedir. 
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HD sistem nedeniyle azalan gelirler ve artan sızıntı bu durumu açıklamaya yardımcı 
olabilir. Çünkü; yabancı turistlere yönelik paket turlar, yabancı tur operatörleri tarafın-
dan pazarlanmakta, elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü, ya ülkeye hiç gelmemek-
te veya yeniden yurtdışına çıkmaktadır. Bunun yanında; HD paket turların yaygınlaşma-
sı, ülkemize gelen turist profilini olumsuz olarak etkilemektedir. Özdemir vd. (2011:504) 
yaptıkları çalışmada HD sistem ile konaklayan müşteri profilinin genel olarak düşük ve 
orta gelirli kesim olduğunu vurgulayarak önemli bir noktaya dikkat çekmektedirler. Ben-
zer çalışmalar da bu argümanı desteklemektedir. Boz (2004) araştırmasında Antalya’yı 
ziyaret eden turistlerin %33’ünün düşük gelir grubundan, %45’inin orta gelir grubundan 
olduğunu bulmuştur. Aksu ve diğerlerinin (2008) araştırmasına göre de, Antalya’yı zi-
yaret eden turistlerin %34,8’inin yıllık gelirleri 6.000 avrodan az, %20,1’inin yıllık geliri 
6.000 – 12.000 avro arası ve %11,4’ünün yıllık geliri 12.000- 18.000 avro arasındadır.

Geçmiş yıllarda Türkiye daha düşük gelir grubundaki turistleri hedefleyerek, deniz – 
kum – güneş olarak ta adlandırılan kitle turizmine odaklanmıştır. Kıyı bölgelerde kapa-
sitenin artmasıyla birlikte, tur operatörlerinin pazarlık gücü artmış, düşük fiyatlar almak 
için artan baskıyı beraberinde getirmiştir (Alvarez, 2010:124). HD kitle turizmi, ülkeye 
gelen turist sayısının yüksek olmasını sağlasa bile yeterli geliri yaratamamaktadır. Çün-
kü; hem HD paket turları tercih eden turistlerin harcama potansiyeli düşük olmakta, 
hem de paket turları düzenleyen yabancı tur operatörlerinin pazarlık gücünü arttır-
maktadır. HD sistem uygulayan tesislerin arzı, artan talebe bağlı olarak büyümektedir. 
Uluslararası tur operatörü Thomas Cook, sadece Türkiye broşürlerinde 135 HD tesise 
yer vermektedir. Bununla birlikte, TUI ve Thomas Cook müşterilerini turlara katılmaları 
ve HD tesislerin dışında da zaman harcamaları konusunda teşvik ettiklerini belirtmekte-
dirler. Ancak yine de; farklı tatil yörelerinde birçok kafe ve restoran, müşteriler kaldıkları 
otellerinde yiyip içtikleri için iş yapamaz duruma düşüp kapanmak zorunda kalmaktadır 
(Johnson, 2011). 

Bircan vd. (2010) yaptıkları çalışmada HD sistemin, Türkiye’de turistlerin dışarı çıkarak 
yerel toplumu ve yaşamın diğer yönlerini keşfetmekten ziyade otellerinde kalmalarına 
yol açtığını belirtmektedirler. Böylece, turistler yerel ekonomide daha az para harca-
maktadır. Bunun yanında, turizm kısa dönemli para kazanmak için ekonomik bir fırsat 
olarak görülmekte, bu anlayış da hizmet kalitesinde düşüşe yol açmaktadır. Bundan 
dolayı, yanlış uygulamalar uzun dönemli sürdürülebilir turizm kalkınması ve doğal, kül-
türel ve tarihi kaynakların korunmasında tehdit oluşturmaktadır. Buna ilave olarak, hatalı 
uygulamaların, yerel toplum üzerinde de birçok olumsuz etkiye yol açtığı bilinmektedir. 
Büyük oranda turizme bağımlı olmak, yerel işletmeler ve halk ile uluslararası tur opera-
törleri arasındaki ilişkilerde büyük bir eşitsizlik anlamına gelmektedir. Tourism Concern 
Topluluğu, Türkiye’den, otelciler birliklerinden ve belediye başkanlarından, İngiliz tur 
operatörleri tarafından otellerini HD sisteme çevirmek için baskıya maruz kaldıklarını 
belirten öfke, hayal kırıklığı ve sıkıntı taşıyan raporlar aldıklarını belirtmektedir. Fethiye’de 
her şey dahil sistem uygulayan bir otelde yapılan analizde, turist harcamasının sadece 
%10’unun bölge ekonomisine ulaştığı, komşu Sarıgerme köyünde bu oranın daha da 
az olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, ortalama bir turistin, köy dükkânlarında bir günde 
harcadığı para 1 avro civarındadır (Datar, 2012). Tourism Concern (2012), tur operatör-
leri arasındaki rekabetin çok yoğun olduğunu, bunun da bütün arz kanalı boyunca kâr 
marjlarını düşürdüğünü vurgulamaktadır. Bu durum, her oda için otellere çok az öde-
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me yapılmasına ve personelin de çok düşük ücretler almasına yol açmaktadır. Bir otel 
birliği bütün bir paket için gecelik 20 avro aldıklarını belirtmiştir. İngiltere’den Fethiye’ye 
uçak, transferler, bütün yiyecek ve içecekler dahil haftalık HD paketi 350 – 380 avroya 
bulmak mümkündür. Eğer Fethiye’de yeniden markalaşma gerçekleştirilemezse, son 
otuz yılda birçok Akdeniz ülkesinde yapılan hatalar tekrarlanacak ve benzer deneyimler 
yaşanmış olacaktır. Geçmişte benzer hataları yapan bu ülkeler sonunda pozisyonlarını 
yenileyerek turizmde kendilerini daha yüksek seviyede konumlandırmaya başlamışlar-
dır. Günümüzde Fethiye ve benzer destinasyonların, turizm sektörünün sürdürülemez 
ve ekonomik olarak devam ettirilemez olduğu kolayca tartışma konusu olabilir (Tuna, 
2011).

Antalya ve çevresinde yapılmış bulunan akademik çalışmalarda da benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır. Aktaş ve diğerlerinin (2002) çalışmasında vurgulandığı üzere, yerel işlet-
melere göre HD sistem turistleri her zaman otelin içinde tutmaktadır. Bunun sonucu 
olarak, hem kendilerinin müşterileri azalmakta hem de turistlerin tesislerde aşırı tüke-
timleri, konaklama işletmeleri için atık ekonomisi ortaya çıkarmaktadır. Alanya’da HD 
sistemin yerel işletmeler üzerindeki etkisi üzerine yaptıkları çalışmalarda Çevirgen ve 
Üngüren (2009), Üngüren ve Cengiz (2009), yerel işletmelerin bu sistemden mem-
nun olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Onlara göre, HD sistem kârlılıklarını, satışlarını, 
müşteri sayılarını ve çalışan sayılarını düşürmektedir. 

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden olan turizm, ülkenin ekonomik kalkınmasında 
kilit bir rol oynamaktadır. Son on yıllarda Türkiye’de turizm sektörünün büyümesi olağa-
nüstü boyutlardadır (Koç, 2006:859). Ancak, yerel işletmeler, yerel halk ve ülke üzerin-
deki etkileri dikkate alındığı zaman, HD sistemin refahta önemli bir azalmaya yol açtığı 
görülmektedir. HD sistem yerel ekonomiye ve genel olarak ülke turizminin gelişmesine 
zarar vermektedir. Bu sistem sınırlandırılmalı hatta kaldırılmalıdır. Bütün bu sonuçlar, 
HD sistemin Antalya’da ve diğer bölgelerde yerel işletmelere olumsuz etkileri olduğunu 
göstermektedir (Özdemir vd., 2011:505). Terzioğlu ve Gökovalı (2016), Marmaris’te 4 ve 
5 yıldızlı otellerde yaptıkları araştırmada, otellerin %82’sinin HD sistemi uyguladıklarını, 
turistlerin %82,8’inin yabancı tur operatörleri kanalıyla Türkiye’ye geldiklerini, kendi haf-
talık tur paketlerini pazarlayan yabancı tur operatörlerinin, fiyatları belirlediğini ortaya 
koymuşlardır. 

Uluslararası Tur Operatörleri ve Sızıntı
Turizm sektörü, hem tur operatörleri hem de konaklama endüstrisinde büyük oranda 
oligapol bir karakter taşımaktadır. Sahipliğin gelişmiş dünyada yoğunlaşması, kârların 
büyük oranda gelişmekte olan dünyadan sızması anlamına gelmektedir. Bu da gelir 
farkının zengin ülkeler lehine artmaya devam etmesi anlamını taşımaktadır (World Ho-
tel Link [WHL], 2008). Tur operatörlerinin başlıca gücü nerede yatmaktadır? Aslında, 
turizmin gelişmesinde hangi turizm bölgelerinin ön plana çıkarılacağının kararı genel-
likle turist kabul eden ülkede değil, turist gönderen ülkelerde bulunan seyahat aracıları 
tarafından verilmektedir. Bundan dolayı, gelişmekte olan dünyada turizm gelişmesinin 
boyutu ve türü büyük oranda uluslararası tur operatörlerinin tutumuna bağlıdır (Sandi, 
2004). Pazara hakim yabancı tur operatörlerinin, kendi uçaklarını, otellerini, transfer 
olanaklarını, finans kaynaklarını, tutundurma araçlarını vs. kullanmaları, kârlarını yurtdışı-
na transfer etmeleri sızıntı oranlarını arttırmaktadır.
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Türkiye’nin 1980’lerin sonlarında yaygınlaşmaya başlayan kültür turizmi potansiyeli 
de HD sistem tarafından baltalanmaktadır. Turizm sektörünün temsilcilerinin ifadele-
rine göre, kum – deniz – güneş turizmi gelişmeden çok önce kültür turizmi mevcut-
tu, ancak yıllardır göz ardı edilmesi nedeniyle günümüzde plaj turizminin gerisinde 
kalmıştır. HD sistem kendi problemleriyle birlikte gelişmektedir. Bunlardan birisi, tur 
operatörlerinin turistleri kültür turizminden ziyade plaj turizmine yönlendirme eğili-
midir. Kapadokya Turizm İşletmecileri Derneği (KAPTİD) Başkanı Ahmet Tok’a göre, 
kültürel turları organize etmek, plaj turizmini organize etmekten çok daha zordur, 
insiyatif ve risk almayı gerektirir. Turistleri dev bir otele getirmek ve onların günler-
ce tesisten dışarı çıkmadan kalmalarını sağlamak, bir yerden bir yere ulaşmalarını 
sağlamaktan, ulaşım sırasında ihtiyaçlarını karşılamaktan ve problemlerini çözmeye 
çalışmaktan daha kolaydır. Ayrıca, tur operatörleri HD gruplar için daha düşük fiyatlar 
sunmaktadır (Çal, 2010).

Aksu ve diğerleri (2008) yaptıkları araştırmada Antalya’yı ziyaret eden turistlerin 
%84,9’unun paket turları seçmiş bulunduğunu, bunların %81,7’sinin de HD sistemi 
tercih ettiğini bulmuşlardır. Türkiye’de HD sistem ilk önceleri beş yıldızlı otellerde 
ve lüks tatil köylerinde başlamışken, son yıllarda bir yıldızlı otellere, apart otellere 
ve oldukça kıt imkanlara sahip aile işletmelerine kadar yayılmış bulunmaktadır. Bu 
durum, HD sistemin popülaritesinin müşteriler arasında gittikçe artmasına ve top-
lam gelirlerini artırmak isteyen tur operatörlerinin etkisine bağlı olarak gelişmektedir 
(Koç, 2006:866).

Sızıntının Boyutları 
Sızıntının boyutları, ekonominin ve turizm sektörünün yapısına bağlı olarak ülkeler 
arasında farklılık arz etmektedir. Tayland’ta yapılan bir turizm araştırmasına göre, Tay-
land’ta turistler tarafından yapılan harcamalarının %70’inin yabancı sahipli tur opera-
törleri, hava yolları, oteller, ithal edilen içecek ve yiyecek vb. gibi yollarla ülke dışına 
sızdığı tahmin edilmektedir. Diğer üçüncü dünya ülkelerinde tahmin edilen sızıntı 
oranları Karayipler’de %80’ler. Hintistan’da %40’lar düzeyinde tahmin edilmektedir 
(Sustainable Living, 2007). Birleşmiş Milletlerin 1996 raporuna göre de, Karayipler ve 
St. Lucia’da sızıntı oranı toplam turizm gelirlerinin %56’sını, Aruba’da %41’ini, Antigua 
ve Barbuda’da %25’ini ve Jamaika’da %40’ını oluşturmaktadır.

Ülkemizde de durum çok farklı değildir. Türkiye’nin sağladığı turizm gelirleri; yurt 
içinde turistlerin yapmış oldukları harcamalar ile yurt dışında iken satın alınan paket 
turun bir kısmını içermektedir. 1984-1987 yılları arasında tur gelirlerinin %60’ının, 
1988 yılında %45’inin, 1989 yılında ise %49’unun ülkemizde kaldığı kabulü ile turizm 
gelirleri hesaplanmıştır. Bu oranlar yerli tur operatörleri, tesis işletmecileri ve TÜR-
SAB ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiştir. 1993 yılında ise tur gelirlerinin 
ülkemizde kalan oranının tespiti için konaklama tesisleri ve tur operatörleriyle iki 
aşamalı anket uygulaması yapılmıştır. Bu araştırma sonucu, yabancı ziyaretçilerin tur 
harcamalarının %41’inin ülkemize girdiği, %59’unun yurt dışında kaldığı tespit edil-
miştir (Yaman, 1994). Terzioğlu ve Gökovalı (2016) Marmaris’te yaptıkları araştırma-
larında, paket turlardan elde edilen gelirlerin, %55’inin Türkiye’de kaldığını, Türkiye 
İstatistik Enstitüsü’nün 2012 yılında gerçekleştirdiği, Tur Operatörleri Araştırmasında 
da bu payın %54 olarak bulunduğunu belirtmektedirler. 
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Pasifik Bölgesi Seyahat Birliği’ne [PATA] (1999) göre, 21. yüzyılın başlarında turizm 
sektöründe üstesinden gelinmesi en güç, en anlamlı ve kayda değer konu, büyük bir 
ihtimalle turizmin olumsuz ekonomik etkileri ve sızıntı sorunu olacaktır. Örneğin; Asya 
hükümetleri de, daha fazla turizm gelirinin ilk olarak ülke içinde ve daha sonra bölge-
de kalmasına çalışarak turizmin olumlu ekonomik etkisini maksimum düzeye çıkar-
maya çalışmaktadırlar. Bu uğraş franchising, dağıtım, yönetim gelirleri ve diğer kazanç 
çeşitleri ile her geçen gün daha fazla parayı dışarıya gönderen, gelişmiş küresel çoku-
luslu gruplara karşı yapılmaktadır. Üniversiteler haricinde, yerel düşünce ve araştırma 
kuruluşları, Birleşmiş Milletler, Asya ve Pasifik için Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ve 
bölgesel gruplar da yoğun olarak bu konu üzerinde çalışmaktadırlar.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmde ekonomik sızıntı konusunda yapılan çalışmalar ve araştırmalardan anlaşıldığı 
kadarı ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sızıntının en büyük nede-
ni, turizm yatırımlarının ve pazarlamasının büyük oranda yabancı yatırımcı ve seyahat 
aracılarının elinde olması ve uygulanan turizm politikalarıdır. Hükümetler ve uluslar 
arası kuruluşlar kısa dönemde mümkün olduğu kadar çok kazanç ve döviz geliri elde 
edebilmek için kitle turizmine, dolayısı ile paket turlara ve HD sisteme yönelmekte, bu 
sistemin ortaya çıkardığı çeşitli olumsuzlukları göz ardı etmektedirler.

Geleneksel kitle turizmine alternatif olarak geliştirilen, sürdürülebilir turizm, toplum 
temelli turizm, yavaş turizm gibi alternatif turizm politikaları, geleneksel kitle turizminin 
yol açtığı tahribatları gidermeye ve turizm sektörünün yapısını ve iş anlayışını yeniden 
oluşturmaya çalışmaktadır. Yeni anlayış doğrultusunda; Turizm politikalarının olumsuz 
etkilerini azaltabilmek için, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, hü-
kümetleri “yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için yerel, bölgesel ve bütün paydaşlarla 
işbirliği içinde turizm potansiyelini maksimize etmek üzere teşvik etmektedir” (Roe, 
2001). Aynı şekilde; turizmin olumlu etkilerinin farkındalığını arttırabilmek ve turizm 
gelirlerinden daha geniş kitlelerin faydalanabilmesi amacıyla DTÖ bir kampanya baş-
latmış bulunmaktadır. “Turizm Zenginleştirir” kampanyası ilk defa Ocak 2004 yılında 
Madrid’te düzenlenen Birinci Dünya Turizm İletişim Konferansında başlatılmıştır. “Tu-
rizm Zenginleştirir” kampanyasının amacı, turizmi temel bir insan hakkı ve yaşam biçi-
mi olarak ele almak, yerel topluluklar ve ülkeler için en muhtemel ekonomik faaliyet 
olarak turizmin yararları konusunda iletişimi teşvik etmek, yerel, bölgesel ve uluslar 
arası medya ile destinasyonlar ve turizm sektörü arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bi-
reysel turizm birimleri ile uluslar arası turizmin daha geniş topluluğu arasında bağlantı 
kurmaktır (WTO, 2007). 

DTÖ’nün ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun vurguladığı gibi; turist ka-
bul eden ülkelerin, turizm sektörünün, yerel ve ulusal topluluklarla ve sektörlerle eko-
nomik bağlantılarını arttırması, sızıntı oranlarını minimum düzeylere indirebilir. Bunun 
başarılabilmesi için uygulanabilecek bazı öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Yerel sahipli konaklama tesislerinin kullanılması (bu toplam tatil harcamasının yarısı 
kadar bir bölümü kapsayabilir),

Turistleri yerel ekonomiye entegre eden, yerel ürünlerin satılmasını sağlayan desti-
nasyonların desteklenmesi,

Yerel işgücünü istihdam eden turizm işletmelerinin desteklenmesi,
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Turist kabul eden ülkenin havayolunun kullanılması (uzun mesafeli uçuşlarda bu 
toplam paket maliyetinin üçte birini oluşturabilir), 

Konaklama rezervasyon hizmetine yerel firmalar tarafından sahip olunması (rezer-
vasyon komisyonlarının yerel toplumda kalmasına imkan verilmesi),

Pazarın bağımsız turist bölümünü büyütmek için çaba gösterilmesi (denizaşırı tur 
paketlerini satın almayan, bunun yerine yerel tedarikçilerden doğrudan satın almayı 
tercih eden kesim),

Yerel tedarikçilerle turizm endüstrisi arasında yakın ekonomik ilişkiler kurulması ve 
sürdürülmesi, 

Sürdürülebilir, toplum temelli turizm gelişmesinin desteklenmesi ve tanıtılması. 
Ayrıca tüm paydaşlardan, ekonomiye ve çevreye olumsuz etkileri minimize ederek, 

turizmin toplumun geniş kesimlerine sağlayabileceği yararları arttıracak programlar 
geliştirmesi, toplumlarına önderlik etmeleri beklenmektedir (Mitchell ve Page, 2007; 
O’Driscoll, 2005; WHL, 2008) . 
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ÖZET
Günümüz ekonomik ortamında turizm en önemli ekonomik büyüme ve gelişme 
alanlarından biri olarak görülmektedir. Küreselleşme sürecinin de etkisiyle sağladığı 
istihdam, döviz yaratıcı etki, ödemeler dengesine ve diğer sektörlere katkısı ile turizm, 
gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ekonomiler için önemli bir rekabet alanıdır.  Bu 
çalışmanın amacı, Akdeniz çanağında yer alan turizm destinasyonlarını çok boyutlu 
ölçeklendirme analizi ile değerlendirmek, bunun sonucunda ülkelerin rekabet açısın-
dan konumunu belirlemektir. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2017 yılı raporunda yer 
alan veriler endeks boyutlarıyla analiz edilmiş ve Türkiye’nin konumu tartışılmıştır.  

GİRİŞ
1950’li yıllardan itibaren kesintisiz bir büyüme gösteren uluslararası turizm hareketle-
ri, günümüze kadar sürekli genişlemiş ve çeşitlendirilmiştir. 1950’li yıllarda 25 milyon 
olan uluslararası turist sayısı, 2016 yılında ise 1.235 milyona yükselmiştir. Geçen süre 
içinde, bazı dönemlerde etkilerini gösteren ve farklı turizm bölgelerini değişik biçim-
lerde etkileyen çok sayıda krize rağmen, uluslararası turist sayısı ve turizm gelirleri sü-
rekli bir artış eğilimindedir. 2020 yılında uluslararası turistik varışların 1,4 milyara, 2030 
yılında ise 1,8 milyara ulaşacağını ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2016 yılı rakamlarına 
göre uluslararası turizm hareketleri bir önceki yıla göre %3,9 oranında artarak 1 mil-
yar 235 milyon kişiye ulaşmıştır. Yine, uluslararası seyahat eden turistlerin harcamaları 
2016 yılında 1.220 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Turizm sektöründe istihdam ile 
ilgili verilere göre ise, 2016 yılında seyahat ve turizm endüstrisinin 109 milyon kişiye 
iş olanağı sağladığı görülmektedir (UNWTO, 2017; TÜROFED, Turizm Raporu, 2017).

Önemi ve geleceğe ilişkin beklentileri bu şekilde özetlenebilen turizm endüstrisi 
ülkeler açısından önemli bir rekabet alanı olarak görülmektedir. Doğal kaynakların, alt 
ve üst yapı yatırımlarının, insan kaynaklarının, ulaştırmanın bir bütün olarak ele alınma-
sıyla (Krstic vd., 2017), ülkeler rekabet avantajı sağlayabilmek adına çeşitli çalışmalarda 
bulunmaktadırlar. Bu açıdan diğer ülkelere ve bölgelere göre konumun belirlenmesi, 
kıyaslama sonucu olumlu alanların korunması ve geliştirilmesi, olumsuz alanların be-
lirlenip düzeltici önlemlerin stratejik plan kapsamında yapılması oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada, turizm açısından uluslararası rekabetçilik düzeyi WEF tarafından ha-
zırlanan Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksine göre “çevreyi etkinleştirmek”, “seyahat 
ve turizm politikaları ve destekleyici koşullar”, “altyapı” ve “doğal-kültürel kaynaklar” bo-
yutlarında değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kendi içerisinde üç kısımdan oluşmak-
tadır. Birinci kısımda endeks hakkında bilgi verilmekte, ikinci kısımda 2017 yılına ilişkin 
veriler değerlendirilmekte, üçüncü kısımda ise çok boyutlu ölçeklendirme ile rekabet 
durumu analiz edilmektedir.   

SEYAHAT VE TURİZM REKABET ENDEKSİ
Küresel ekonominin, uluslararası pazarda şiddetli rekabet anlamına geldiği ortamda 
ekonomik amaçlara ulaşmak öncelikli bir amaç olarak görülmektedir (Croitoru, 2011). 
Pazar büyüklüğü ve talebi, teknoloji ve ölçek ekonomileri, destekleyici endüstriler, 
ulusal ve uluslararası politikalar ve ticaret yapısı, fiziksel kaynaklar ile insan kaynakları-
nın yeterliliği gibi faktörler rekabet avantajı sağlamak açısından ön plana çıkmaktadır 



68

(Gupta, 2009). Porter’a (1990) göre rekabet üstünlüğünün sağlanmasında temel belir-
leyiciler ise firma stratejisi-rekabet düzeyi, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler, 
devlet, faktör (girdi koşulları) ve şanstır. 

Rekabetin yapısı, bu koşullarda faaliyetlerini sürdüren turizm işletmeleri ve ülkeleri 
açısından da önem arz etmektedir. Turizm pazarının her yıl genişlemesiyle birlikte pa-
zardan daha fazla pay alma arzusu, makro ve mikro pek çok çevre elemanını içeren 
destinasyon rekabetini beraberinde getirmektedir (Koç, 2009; Kayar ve Kozak, 2007).   
Turistik değerler, turistik ürünlerin kalitesi, alt yapı ve üst yapı bileşenleri, yerel toplu-
mun turizme ve turistlere karşı tutumu, konaklama ve ulaştırma olanakları, endüstri 
insan kaynaklarının yapısı, güvenlik gibi faktörler (The World Bank, 2013) rekabetin 
yapısını belirlemektedir. Bu yapıyı belirlemede kullanılan modellerden biri de Seyahat 
ve Turizm Rekabet Endeksidir (TCI).

Endeks, ülkelerin ve turizm ortamlarının ayrıntılı değerlendirmelerini, sonuçların 
ülke ekonomilerinde rekabet gücünün artırılması amacıyla tüm paydaşlar tarafından 
kullanılmasını, böylelikle ilerlemelerin izlenmesine olanak sağlanmaktadır. İlk olarak 
2007 yılında başlayan ve 2011 yılından sonra iki yıllık olarak yayınlanan endeks; 4 alt 
boyuttan oluşmakta; 14 kriter ve 90 göstergeyi içermektedir. Kriterler, anket sonuç-
larından ve nicel verilerden hesaplanmaktadır (WEF, 2017; TUİK, Seyahat ve Turizm 
Rekabet Endeksi, 2017). 

Alt boyutlarının Tablo 3’te ayrıntısıyla verildiği Endekse ilişkin literatürde pek çok 
çalışma bulunmaktadır. Avrupa Birliği ve Akdeniz Çanağı ülkeleri açısından turizm re-
kabetini inceleyen Pak (2007), İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin Avrupa Birliği 
desteğini arkasına alması, turizm eğitimine odaklanması, tarih ve kültür mirası ve park, 
bahçe ve binaları ile fark yarattığını ileri sürmüştür. Hassan ve Uşaklı (2013) da rekabet-
çilik düzeylerini inceledikleri çalışmalarında Akdeniz çanağındaki Avrupa destinasyon-
larının rekabet gücünün, Kuzey Afrika destinasyonları ve Türkiye’ye göre daha yüksek 
olduğunu ortaya koymuş ve altyapı, doğal kaynaklar, iş çevresi ve insan kaynakları 
göstergelerinde yaşanan farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Çağlıyan ve Göral (2017) çalış-
malarında ülkelerin seyahat ve turizm rekabet endeksini oluşturan faktörlerin, ülkelerin 
turist gelişleri üzerine pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Krstic vd., (2016) 
ise yapmış oldukları çalışmada Sahraaltı Afrika ülkelerinde seyahat ve turizm rekabet 
gücünün ulusal ekonomik rekabet gücü üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma 
sonucunda; seyahat ve turizm rekabet gücünün, ulusal rekabet edebilirlik üzerinde 
yüksek bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Hanafiah vd., (2016) sahip oldukları tu-
rizm kaynaklarını etkili şekilde kullanan ülkelerin endeks açısından fark yarattıklarını ve 
olumlu turizm tecrübesi yaşayan turistlerin tekrar aynı yeri tercih etmelerinin yüksek 
oranda olduğunu belirtmiştir. Dias (2017) ise yaptığı çalışmada endekste yer alan de-
ğişkenlerin birçoğu arasında düşük korelasyon tespit etmiştir. Bu nedenle endeksin 
güvenilir olmadığını ileri sürmüştür.

AKDENİZ ÇANAĞI ÜLKELERİ VE TURİZM
Dünyanın en eski yerleşim ve uygarlık merkezlerinden olan Akdeniz, turizm olgusu-
nun doğup, geliştiği ve dünya ülkelerinden çok sayıda turist çeken bir destinasyon 
bölgesidir (Bozok ve Köroğlu, 2007). 2016 yılı itibariyle, Akdeniz çanağı ülkeleri yaklaşık 
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508,8 milyon insanı temsil etmektedir ve toplam GSYİH 7,96 trilyon dolardır. Bu ora-
nın 333, 500 milyon doları seyahat ve turizmde oluşmaktadır (The World Bank, 2017). 
Tablo 1’de Akdeniz Çanağında yer alan ülkelerin 2016 yılı uluslararası turist sayıları ve 
turizm gelirleri yer almaktadır. 

Tablo 1: Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Uluslararası Turist Sayıları ve Turizm Gelirleri (2016)

* UNWTO – Tourism Highlights 2017 göstergelerinde ilgili ülkelere yönelik veriler 
bulunmamaktadır/eksiktir. Turizm hareketi olmayan ülkeler listeye dahil edilmemiştir. 

Kaynak: UNWTO, Tourism Highlights, 2017.

ÜLKELER Uluslararası Turist Sayısı (Kişi) Turizm Geliri

Fransa 82.600.000 42.481.000 $

İspanya 75.563.000 60.346.000 $

İtalya 52.372.000 40.246.000 $

Türkiye 25.352.000 22.100.000$

Yunanistan 24.799.000 14.618.000 $

Hırvatistan 13.809.000 9.634.000 $

Portekiz 11.423.000 14.036.000 $

Fas 10.332.000 6.548.000 $

Tunus 5.724.000 1.239.000$

Mısır 5.258.000 2.645.000 $

Arnavutluk 4.070.000 1.691.000 $

Kıbrıs (Güney) 3.187.000 2.762.000 $

Slovenya 3.032.000 2.424.000 $

İsrail 2.900.000 5.722.000 $

Malta 1.966.000 1.442.000 $

Cezayir 1.710.000 307.000 $

Lübnan 1.688.000 6.824.000 $

Karadağ 1.662.000 925.000 $

Bosna-Hersek 777.000 709.000 $

Filistin* 400.000 -

Monako* 336.000 -

TOPLAM 328.960.000 236.699.000 $
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Bu çalışmada, Akdeniz çanağında yer alan tüm ülkeler araştırmaya dahil edilme-
miştir. 2016 yılı gelen turist sayıları verileri incelendiğinde, bazı ülkelere gelen turist 
sayısının çok düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmada gelen turist sayısı 5 
milyondan fazla olan ülkeler analiz edilmiştir. Böylelikle bu ülkeler; Fransa, İspanya, 
İtalya, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Fas, Tunus ve Mısır olarak belirlenmiş-
tir. Ülkelerin sundukları turistik ürün, bulundukları coğrafi bölge vb. nedenlerden dolayı 
tüm ülkelerin turizm alanında birbirleri ile doğrudan rekabet halinde olamayacaklarının 
ifade edilmesi (Hassan ve Uşaklı, 2013) ve rekabet kümesi mantığına da uygun olması 
nedeniyle böyle bir seçim yapılmıştır.

Tablo 2: Araştırma Kapsamına Alınan Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Seyahat ve Turizm 
Rekabet Endeksi Sıralamaları

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2017

ÜLKELER YIL 2007 2008 2009 2011 2013 2015 2017

Fransa 12 10 4 3 7 2 2

İspanya 15 5 6 8 4 1 1

İtalya 33 28 28 27 26 8 8

Türkiye 52 54 56 50 46 44 44

Yunanistan 24 22 24 29 32 31 24

Hırvatistan 38 34 34 34 35 33 32

Portekiz 22 15 17 18 20 15 14

Fas 57 67 75 78 71 62 65

Tunus 34 39 44 47 - 79 87

Mısır 58 66 64 75 85 83 74

Ülke Sayısı (Endeks) 124 130 139 145 146 147 136

Tablo 2’de görüldüğü gibi Fransa ve İspanya ilk yıldan itibaren endeksin üst sırala-
rında yer alan, farklı konulara göre rekabet gücü en yüksek olan ülkelerdir. İtalya ise, 
2007 yılından itibaren gelişme göstererek son iki dönemde endeksin üst sıralarına 
tırmanmıştır. Yunanistan, Portekiz, Türkiye ve Hırvatistan dönemsel küçük çaplı düşüş-
lere rağmen istikrarlı gelişimlerini sürdürmektedirler. Fas, endeksin ilk yıllarında sürekli 
bir düşüş eğilimi sergilemiş olmasına rağmen, 2015 yılında önemli bir gelişme göster-
miş, ancak 2017 endeks döneminde yine gerilemiştir. Tunus ve Mısır ise endeksteki 
konumları yıllar itibariyle düşüşte olan ülkelerdir. Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin, 
Endekste yer alan boyut/ alt boyutlar açısından 2017 yılındaki konumları, Tablo 3’te 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
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YÖNTEM
Bu araştırmada, seçilen on ülkenin 2017 yılı seyahat ve turizm rekabet endeks verileri 
dikkate alınarak ilgili göstergeler bakımından birbirlerine göre konumlarının belirlen-
mesi ve aralarında var olabilecek benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Bu ülkelerin turizm sektöründe gelen turist sayısı ve turizm gelirleri 
açısından belli bir seviyeye ulaşmış oldukları, benzer hedef pazarlara hitap ettikleri ve 
yine birbirine benzer ve ikame turistik ürün/ hizmetler sundukları bilinmektedir.

Araştırma verilerinin analizinde çok boyutlu ölçekleme analizi kullanılmıştır. Çalış-
mada kullanılan çok boyutlu ölçekleme analizi, n adet birimin ya da gözlem arasındaki 
p değişkene göre belirlenen uzaklık değerlerini kullanarak birimlerin k boyutlu (k<p) bir 
uzayda gösterimini sağlayan çok değişkenli bir istatistik analiz yöntemidir. Çok boyutlu 
ölçekleme analizi uzaklıklar matrisini farklılık matrisi olarak ele almaktadır. Eğer veriler 
aralıklı ya da orantılı ölçekli olarak elde edilmiş ise uzaklık değerleri Öklid uzaklığı, Ka-
resel Öklid uzaklığı, Chebychef, CityBlock, Minkowski uzaklıkları biçiminde hesaplana-
bilir (Özdamar, 2004). Çok boyutlu ölçekleme analizi, nesne ya da birimlerin birbirine 
benzerliği temeline dayanmaktadır. 

Araştırmada öncelikle, 2017 Seyahat ve Turizm Endeks verileri, Excel ve SPSS paket 
programı yardımıyla girilmiştir. Veriler girildikten sonra çok boyutlu ölçekleme analizi 
için hazır hale getirilmiştir. Elde edilen grafiksel düzenlemede kullanılan boyut sayısı-
nın uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için stress değerinden yararlanılmış (İşler, 
2017: 384) ve çalışmada değer, ,09917 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değer, 
kullanılan boyutların analizi için “iyi uyum” düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ana-
liz sonucu elde edilen ve verideki değişimin ne kadar açıklandığının göstergesi olarak 
kabul edilen RSQ değeri ise 0,95616 olarak hesaplanmıştır.

Birinci boyutta Fransa, İtalya ve İspanya pozitif yüklü en yüksek değerlere sahip 
ülkelerdir. Bu değerler diğer ülke değerlerinden oldukça yüksektir ve birinci boyutta 

Tablo 4: Uyarıcı (Stimulus) Koordinatlar

Sıra Ülkeler Boyut 1 Boyut 2

1 İspanya 1,5460 -,1032

2 Fransa 1,8866 ,3123

3 İtalya 1,8073 -,1993

4 Yunanistan -,5198 -,4679

5 Türkiye -,2506 1,3192

6 Fas -1,2980 -,5326

7 Mısır -1,1700 1,1595

8 Tunus -1,4756 ,0541

9 Portekiz -,2033 -,4992

10 Hırvatistan -,3226 -1,0429
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Tablo 5: Farklılıklar Matrisi

1 (İSP) 2 (FRA) 3 (İTA) 4 (YUN) 5 (TUR) 6 (FAS) 7 (MIS) 8 (TUN) 9 (POR) 10 (HIR)

1 (İSP) ,000

2 (FRA) ,442 ,000

3 (İTA) ,136 ,066 ,000

4 (YUN) 2,139 2,593 2,340 ,000

5 (TUR) 2,337 2,478 2,540 1,530 ,000

6 (FAS) 2,724 3,200 3,154 1,343 2,365 ,000

7 (MIS) 2,961 3,065 3,227 1,910 1,386 1,503 ,000

8 (TUN) 3,070 3,386 3,330 ,989 1,650 ,451 ,638 ,000

9 (POR) 1,691 2,289 2,013 ,059 1,633 1,154 2,093 1,107 ,000

10 (HIR) 2,219 2,597 2,156 ,289 2,314 1,418 2,433 1,290 ,291 ,000

en önemli ayrıştırıcılardır. Bu nedenle Fransa, İtalya ve İspanya ayrı bir grup olarak ele 
alınmalıdır. Aynı şekilde Mısır, Fas, Tunus negatif yüklü en yüksek sahip ülkelerdir ve bu 
ülkeler de farklı bir grup olarak ele alınmalıdır. Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve Hırvatis-
tan ise negatif yüklü ve sıfırın altında değer alan ülkelerdir. Dikkati çeken bir diğer nok-
ta da Türkiye ile Portekiz’in birinci boyut kapsamında birbirlerine benzer olduklarıdır. 
Analiz sonucuna göre birinci boyutta negatif değer alan ülkeler, bu boyut açısından 
bir önem arz etmemektedir. 

İkinci boyutta ise Türkiye ve Mısır’ın 1’in üzerinde pozitif değer aldığı görülmektedir. 
En önemli ayrıştırıcılar, ikinci boyutta bu iki ülkedir. Önemli olan bir diğer husus ise 
birinci boyutta Portekiz ile benzerlik gösteren Türkiye’nin, ikinci boyutta Mısır ile ben-
zerlik göstermesidir. Bu boyutta pozitif değer alan diğer iki ülke ise Fransa ve Tunus’tur. 
İspanya, İtalya, Yunanistan, Fas, Portekiz ve Hırvatistan negatif değer alan ülkelerdir. 
Fakat Hırvatistan almış olduğu değer ile bu boyutta ayrı olarak değerlendirilebilmek-
tedir. İkinci boyutta, benzerlik gösteren diğer iki ülkenin de Portekiz ve Yunanistan ol-
duğu görülmektedir. Aynı şekilde, ikinci boyutta negatif değer alan söz konusu ülkeler 
de, ikinci boyut açısından bir önem arz etmemektedir.

Farklılıklar Matrisinin yer aldığı Tablo 5’te incelendiğinde ise 0’a yakın olan değer-
lere sahip olan ülkelerin benzer algılandıkları, 1’in üzerinde olanların ise farklı olarak 
algılandıkları belirtilmelidir (İşler, 2017). Edinilen bu bilgiler ışığında, birbirine en çok 
benzeyen ülkelerin Yunanistan ile Portekiz ve Fransa ile İtalya olduğu görülmektedir. 
Diğer değerlere Bakıldığında yine İspanya ile İtalya’nın birbirine en çok benzeyen ül-
keler arasında olduğu söylenebilir. En farklı ülkeler değerlendirildiğinde ise Fransa ile 
Tunus ve İtalya ile Tunus göze çarpmaktadır. Tunus gibi Mısır ve Fas’ın da bu matriste 
İtalya, Fransa ve İspanya gibi Endeksi’nin üst sıralarında yer alan ülkelerden ciddi an-
lamda farklılaştığı görülmektedir. Türkiye’nin konumuna bakıldığında ise en çok Mısır 
ile benzerlik gösterdiği, İtalya ile ise en az benzerlik gösterdiği ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 1’de verilen Öklid uzaklık modeline göre analiz sonucunda ülkelerin dört farklı 
küme oluşturdukları görülmektedir. Modele göre, birbirine yakın olan ülkeler, rekabet-
çilik profili açısından birbirleri ile benzerdir. Benzerlik ve farklılıklarına göre bu kümeler 
ve kümelerde yer alan ülkeler şunlardır;

Farklılıklar Matrisinin yer aldığı Tablo 5’te incelendiğinde ise 0’a yakın olan değer-
lere sahip olan ülkelerin benzer algılandıkları, 1’in üzerinde olanların ise farklı olarak 
algılandıkları belirtilmelidir (İşler, 2017). Edinilen bu bilgiler ışığında, birbirine en çok 
benzeyen ülkelerin Yunanistan ile Portekiz ve Fransa ile İtalya olduğu görülmektedir. 
Diğer değerlere Bakıldığında yine İspanya ile İtalya’nın birbirine en çok benzeyen ül-
keler arasında olduğu söylenebilir. En farklı ülkeler değerlendirildiğinde ise Fransa ile 
Tunus ve İtalya ile Tunus göze çarpmaktadır. Tunus gibi Mısır ve Fas’ın da bu matriste 
İtalya, Fransa ve İspanya gibi Endeksi’nin üst sıralarında yer alan ülkelerden ciddi an-
lamda farklılaştığı görülmektedir. Türkiye’nin konumuna bakıldığında ise en çok Mısır 
ile benzerlik gösterdiği, İtalya ile ise en az benzerlik gösterdiği ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1’de verilen Öklid uzaklık modeline göre analiz sonucunda ülkelerin dört farklı 
küme oluşturdukları görülmektedir. Modele göre, birbirine yakın olan ülkeler, rekabet-
çilik profili açısından birbirleri ile benzerdir. Benzerlik ve farklılıklarına göre bu kümeler 
ve kümelerde yer alan ülkeler şunlardır;

• Küme A: Fransa, İtalya ve İspanya.
• Küme B: Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan.
• Küme C: Fas, Tunus ve Mısır.
• Küme D: Türkiye.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, İspanya, Fransa ve İtalya ülkelerinden 
oluşan kümede Fransa ile İtalya’nın ve İspanya ile İtalya’nın rekabet gücü ve profili 
açısından birbirine en çok benzeyen ülkeler olduğu görülmektedir. İspanya, bir önce-
ki dönemde (2015 yılı) olduğu gibi 2017 yılında da endeks liderliğini sürdürmektedir. 
Fransa, özellikle 2015 ve 2016 yıllarındaki terörist saldırılarının da etkileriyle 2017 en-
deksinde 2. sırada yer almıştır. Güvenlik ve emniyet konusunda yaşanılan sıkıntılara 
rağmen, uluslararası varışlar istikrarlı bir şekilde sürmektedir. İtalya ise, karışık perfor-
mansına rağmen, küresel olarak 8. sıradaki pozisyonunu korumaktadır. 

Analiz sonucunda birbirlerine yüksek derecede benzerlik gösteren ve endekste üst 
sıralardaki pozisyonlarını sürdüren Fransa, İspanya ve İtalya’nın seyahat ve turizm reka-
bet gücünü oluşturan en önemli ortak unsurların, ayrıcalıklı “kültürel ve doğal kaynak-
ları” ve uluslararası turistleri cezbetmeye devam eden birinci sınıf “turizm altyapıları’’ 
olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda “kara ulaşımı” ve “havayolu bağlan-
tıları” da bu ülkelerin seyahat ve turizm rekabet gücünü arttıran faktörler arasındadır. 

Ortak özellikleri dikkate alındığında bu kümede yer alan ülkelerin rekabet güçlerini 
olumsuz etkileyen en önemli boyut ise, “fiyat rekabetçiliği” boyutudur. Fransa ve İtal-
ya’da “emniyet ve güvenlik” boyutu alt sıralarda yer almaktadır. İspanya ve İtalya’da 
inşaat ruhsatları, verimsiz yasal çerçeve ve işletme vergileri konusunda yavaş işleyen 
idari prosedürler konusunda neredeyse hiç ilerleme kaydedilmemesi, “iş ortamı” bo-
yutunun bu iki ülke için zayıf kalmasına neden olmuştur. İspanya ve İtalya’dan farklı 
olarak Fransa, son yıllarda “çevresel sürdürülebilirliğini” geliştirmiş ve endeksin bu bo-
yutunda bir önceki dönemine göre 17. sıraya ulaşmıştır. “İş ortamı” boyutu kapsamın-
da, inşaat maliyetlerinin düşürülmesiyle sektör yatırımları artmıştır. İspanya’da ise diğer 
iki ülkenin aksine “emniyet ve güvenlik” boyutu rekabet gücünü olumlu etkilemektedir. 

Analiz sonucuna göre benzerlikler açısından ikinci kümede yer alan ülkeler Portekiz, 
Yunanistan ve Hırvatistan olmuştur. Portekiz, bir önceki döneme göre bir sıra yüksele-
rek 14.; Yunanistan 24. sıraya ulaşmıştır. Bu performans Yunanistan’ın, çevresel koru-
ma ve pazarlama faaliyetleri yoluyla doğal kaynaklarını değerlendirmek için sergilediği 
çaba ile ilişkilendirilmektedir.  Hırvatistan ise 2017 yılı endeksinde 32. sırada yer almıştır. 
Portekiz, Yunanistan ve Hırvatistan’ın seyahat ve turizm rekabet gücünü oluşturan en 
önemli ortak unsurların, “sağlık ve hijyen”, “turistik hizmet altyapısının” oldukça geliş-
miş olması ve “uluslararası açıklık” boyutları olduğunu söylemek mümkündür. Bu üç 
ülkenin bir diğer ortak özelliği de, “doğal ve kültürel kaynaklar” konusunda ilk kümede 
yer alan ülkelere göre daha dezavantajlı olmaları ve “ulaştırması altyapı sistemlerinin’’ 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. Aynı zamanda bu kümedeki ülkeler “fiyat reka-
betçiliğinde’’ de alt sıralarda yer almaktadırlar. Analiz sonucunda bu küme içerisinde 
birbirine en çok benzeyen ülkelerin Yunanistan ile Portekiz olduğu tespit edilmiştir. Yu-
nanistan ve Portekiz özellikle, “seyahat ve turizmin öncelikli sektör” olarak ele alınması 
boyutu bakımından yüksek benzerlik göstermektedir. İki ülkede de söz konusu boyut 
rekabet gücünü olumlu etkilemektedir. Portekiz, diğer iki ülke ile karşılaştırıldığında 
“emniyet ve güvenlik” açısından daha avantajlı bir konumdadır. Yunanistan’da ise diğer 
iki ülkeden farklı olarak son yıllarda turizmi doğrudan teşvik etmeye yönelik uygulama-
lar (azalan konaklama maliyetleri, daha düşük yakıt maliyetleri, azalan bilet vergileri ve 
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havaalanı harçları vb.) daha fazla uluslararası varış yaratmaya katkıda bulunmuş, ancak 
gelirler açısından karışık sonuçlar vermiştir.

Mısır, Tunus ve Fas ülkelerinin oluşturmuş olduğu kümenin endekste alt sıralar-
da yer almasının ve diğer ülkelerden geri kalmasının en büyük sebepleri, özellik-
le “bilgi iletişim altyapısının yetersizliği” ve “işgücü piyasası” göstergeleridir. Buna 
rağmen söz konusu ülkeler “fiyat rekabetçiliği” ve “seyahat ve turizmin öncelik-
lendirilmesi” göstergeleri açısından yüksek değerlere sahiptir. Bu kümede dikkat 
çeken noktalardan biri, Fas’ın Mısır ve Tunus’un aksine “emniyet ve güvenlik” ala-
nında turizm sektörü açısından iyi bir imaja sahip olmasıdır. Fas’ın seyahat ve tu-
rizm sektörü açısından rekabet gücünün düşük olduğu boyutlar; “insan kaynağı ve 
işgücü piyasası”, “uluslararası açıklık”, “ulaşım altyapıları” ve “kültürel kaynaklardır’’. 
Kümedeki diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında hala toparlanma yolunda olan Mısır’ın 
performansının ana itici gücü, sahip olduğu “kültürel kaynaklardır’’. Aynı zaman-
da seyahat ve turizm sektörüne yönelik “hükümet desteğinin’’ arttırılması ve ülke 
imajını yeniden inşa edilmeye çalışılması önemli gelişmelerdir. Şu anda, özellikle 
“güvenlik problemleri ve terörizm”, Mısır’ın seyahat ve turizm sektörü için hala en 
önemli problemlerdir. 

Türkiye’nin ise göstergeler açısından diğer ülkelerden tamamen farklı bir yerde 
ve tek başına bir pozisyon aldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’nin en-
deks açısından kendisine ait tamamen farklı bir rekabet pozisyonu bulunmaktadır. 
Türkiye’nin analize dahil edilen diğer ülkeler arasında en çok benzerlik gösterdiği 
ülke Mısır olmuştur. Bu iki ülkenin ortak yönleri genellikle endekste alt sıralarda yer 
aldıkları “emniyet ve güvenlik” ile “insan kaynağı ve işgücü piyasası” boyutlarıdır. 
Her iki ülkede de özellikle terör kaynaklı güvenlik sorunları, olumsuz bir destinas-
yon imajı yaratmaktadır. Ancak, iki ülkenin rekabet gücü açısından en önemli avan-
tajları da sahip oldukları “kültürel kaynaklarıdır’’. Türkiye aynı zamanda “hava ulaşımı 
altyapısı” boyutu açısından da avantajlı ülke konumundadır.  

Türkiye, 2017 yılında bir önceki dönemde olduğu gibi endekste 44. sırada olan 
yerini korumuştur. Gelen turist sayısı ve turizm gelirleri göz önüne alındığında Tür-
kiye’nin endeksin üst sıralarında yer alan rekabet gücü yüksek İspanya, Fransa ve 
İtalya ile benzer nitelikler taşıdığı görülse de, pek çok boyut açısından rekabet gü-
cünün bu ülkelere göre zayıf kaldığını göstermektedir. Uluslararası turizm pazarın-
dan daha fazla pay almak için bu ülkelerin güçlü yanları takip edilmeli ve ona göre 
stratejiler geliştirilmelidir. Türkiye’nin ilk sıralarda yer alan bu ülkelerden geri kalma-
sının en önemli sebepleri; “emniyet ve güvenlik” konusunda yaşanılan sıkıntılar ve 
Türkiye’nin güvenliksiz bir ülke olarak algılanması, “sağlık ve hijyen” göstergelerinin 
uluslararası standartlarda olmaması, seyahat ve turizmin ülke ekonomisinde “ön-
celikli sektör olarak ele alınmaması”, turizmin “sürdürülebilir gelişime’’ yeteri kadar 
özen gösterilmemesi ve “turizm hizmet altyapısının’’ arzu edilen standartlara ulaşa-
mamasıdır. Eşsiz doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan, ulaşım altyapısı gelişmiş 
ve turizm sektörüne gönül vermiş genç ve dinamik nüfusu barındıran Türkiye’de, 
belirlenen göstergeler açısından yapılacak düzenlemeler hayati önem taşımakta-
dır. Bu kapsamda şu öneriler sunulabilir:
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• Emniyet ve Güvenlik: Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli un-
surlardan biri emniyet ve güvenlik konusunda yaşanan tereddütlerdir. Türkiye’de meyda-
na gelen terör olaylarında özellikle Batılı turistler tarafından Türkiye güvensiz ülke olarak 
nitelendirilmekte ve hemen seyahat kararından vazgeçilmektedir. Oysa diğer Avrupa 
ülkelerinde meydana gelen terör olaylarına rağmen turistlerin seyahat kararlarından vaz-
geçmedikleri dikkat çekmektedir. Bu, Türkiye’ye yönelik bir algı operasyonu yapıldığının 
göstergesi olarak alınabilir. Aynı zamanda güvenlik sadece terör olaylarını ifade etme-
mektedir. Doğal afetler, hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüz vb. suçlar da turizm açısından 
oldukça olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. 

• Türkiye’ye yönelik olumsuz güvenlik imajının ortadan kaldırılması için alınması gere-
ken önlemler konusunda özellikle hedef pazarlarda yer alan temsilcilerle bir araya ge-
linmeli ve projeler yürütülmelidir. Aynı zamanda, özellikle yurtdışından tur getiren ope-
ratörler aracılığıyla güvenlik konusunda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar uluslararası 
platformlarda anlatılmalıdır. Bu konuda ülkemize en fazla turist getiren tur operatörleri 
ile bakanlık nezdinde periyodik toplantılar düzenlenmeli ve iş birliği yapılmalıdır. 

• Türkiye’nin en önemli destinasyonlarında ve özellikle havalimanlarında güvenlik 
tedbirlerinin genişletilmesi, sivil emniyet güçlerinin devreye sokulması vb. gibi önlemler 
alınmalıdır. 

• Bu konuda en önemli hususlardan biri de yerel halkın eğitimidir. Turizm bölgelerinde 
yerel halk, esnaf vb. gibi paydaşlar olası tehdit ve tehlikeler konusunda eğitilmeli ve bil-
gilendirilmelidirler. Benzer şekilde, uluslararası kültür, sanat ve spor organizasyonlarında, 
güvenlik amacı ile gerçekleştirilen uygulamalar konusunda turistlerin bilgilendirilmesi de 
büyük önem taşımaktadır. 

• Turizmin Sürdürülebilirliği: Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi bi-
linçlenmeye bağlıdır. Yerel yönetimlerin denetimi altında, doğal ve kültürel çekim alan-
larının turizm taşıma kapasitesinin belirlenmesi, kaynak yönetimi, halkın bilinçlendirilme-
sine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve performans ölçümlerinin yapılması 
gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir.

• Turizmin çeşitlendirilmesi yoluyla sürdürülebilirlik sağlanabilir. Özellikle kitle turizmi-
nin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin iyice arttığı destinasyonlarda doğal kaynakların 
zorlanması yerine, başka bölgelere bu bölgenin niteliklerine uygun turistlerin çekilmesi-
ne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Turizm bölgelerindeki üst yapı ve alt yapı çalışmalarının çevre-dostu ve sürdürülebilir 
turizmi gerçekleşmeye yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Yerel malzemelerin kullanıl-
dığı, yöresel mimariyi yansıtan ve yerel işletmelerin ön planda olduğu yatırımlar artırıl-
malıdır. 

• Turist ve turistik yatırım sayısının arttırılmasının doğa üzerinde yarattığı tahribatlar 
ilgili politikalarda göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka bununla ilgili sıkı denetimler 
oluşturulmalıdır. Özellikle taşıma kapasitesi zorlanmakta olan destinasyonlarda yeni ya-
tırımların yapılması önlenmelidir. 

• Sağlık ve Hijyen: Türkiye’nin turist çeken tüm destinasyonlarının, turistik tesis ve 
işletmelerinin, sunulan hizmetlerin ve hizmeti sunan kişilerin temizliği konusunda çok 
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daha hassas davranılması ve gerekli denetimlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi 
vb. bu gösterge açısından rekabet gücünün iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

• Turizm işletmeleri ve kuruluşlarının fiziksel nitelikleri, hizmet ve personel kalitesi 
ile sağlık ve hijyen konularında azami özeni göstermesi gerekmektedir. Turizm tesis-
lerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, yi-
yecek-içecek maddelerinin hazırlanması, saklanması ve sunumunda hijyen ve sağlık 
kurallarına uyulması önemlidir. 

• Turizm Hizmet Altyapısı: Gecekondulaşmanın, trafik ve güvenlik sorunlarının, alt 
yapı eksikliklerinin vb. bulunduğu bir ülkede, turistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesin-
de de sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Bu kapsamda mevcut altyapı ve şehirleşme 
problemlerini çözmeye yönelik projeler de hayata geçirilmeli, turistik üstyapı ve altyapı 
yatırımları niteliksel olarak geliştirilmelidir.

Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren 
bir endüstri olma özelliğini korumaktadır. Ülke genelinde turizm sektörünün öncelikli 
sektör olarak ele alınması hayati önem taşımaktadır. Her ne kadar 2016 yılı turizm açı-
sından kayıp yıl olarak nitelendirilse de Rusya ile düzelen ilişkiler ilk olumlu sinyallerdir. 
2023 turizm stratejilerinde de öncelikli konular arasında yer alan, turizmin çeşitlendiril-
mesi, yeni pazarların (Çin, Hindistan, Uzak Doğu vb.) hedeflenmesi, yeni havalimanları 
ve diğer yatırımların (spor alanları, festival merkezleri, kongre merkezleri vb.) sonuç-
lanması, güvenlik konusunda alınacak önlemler vb. uygulamalarla hükümet desteği-
nin arttırılması, Türkiye’nin rekabetçi pozisyonuna katkı sağlayacaktır.  Avrupa, Asya ve 
Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan bir konuma sahip olan Türkiye 5 saatlik uçuş 
mesafesi ile bu üç kıtaya hakim konumdadır. Söz konusu hususlarda alınacak önlem-
ler ve sağlanacak desteklerle, Türkiye önümüzdeki yıllarda seyahat ve turizm rekabet 
endeksinde göre daha avantajlı bir konuma yükselebilecek ve yabancı ziyaretçi sayısı 
ve turizm gelirleri açısından önemli artışlar kaydedebilecektir.  
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ÖZET
Dünyada siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler tu-
rizm alanındaki talep ve ihtiyaçları da her geçen gün değiştirmektedir. Bu talep ve 
ihtiyaçlar turizme dair yeni açılımları ve bakış açılarını beraberinde getirmektedir. Bu 
doğrultuda Türkiye’de turizmin gelişmesi ve ülkeyi dünya sathında turistik bir marka 
hâline getirebilecek kalıcı ve sürdürülebilir politikaların belirlenmesi etkin bir tanıtma 
politikasını ve propaganda stratejisini gerekli kılmıştır. Günümüz dünyasının en önemli 
kuvvet ve kudret kaynaklarından biri durumunda olan turizm alanında başarılı olabil-
mek ve dünyadaki rekabet gücünü artırabilmek tanıtma ve propaganda çalışmalarında 
gösterilecek başarı ile doğru orantılıdır. Tanıtma politikası ve propaganda stratejisi dün-
yada olumlu ve kuvvetli bir ülke imajının yaratılmasında birincil derecede etkili olduğu 
gibi turizmde markalaşma ve pazarlama olgularını tetikleyen ve yönlendiren özellik-
lere de sahiptir. Bu bağlamda Türkiye’nin sahip olduğu kültür ve turizm potansiyelleri-
nin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun tüm dünyaya aksettirilmesi önem arz 
eden bir konudur. Turizm alanındaki güncel gelişmeler çerçevesinde dünya gerçekleri 
ile uyumlu, turizm sektörünün taleplerini karşılayabilecek sürdürülebilir turizm poli-
tikalarının başlıca hareket noktalarından biri Türkiye’nin tarihî, tabii, sosyal ve kültürel 
değerlerinin turizme hizmet edecek çağdaş yöntem ve vasıtalarla dış dünyaya tanıtıl-
masından geçmektedir. Devletin ve milletin geleceği için önem arz eden bu hususta 
olabildiğince başarılı olmak Türkiye’nin medeni dünyada kendini ifade edebilmesinin 
ve kabul ettirebilmesinin en meşru yollarından birini teşkil etmektedir. Bu bağlamda 
tebliğ münasebetiyle Türkiye’nin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirdiği turistik tanıt-
ma ve propaganda faaliyetleri ele alınmış, bu çerçevede Türkiye turizminin dünyadaki 
rekabet gücünü artıracak ve ülkeyi dünya turizminde en üst noktalara taşıyabilecek 
politikalar ile gerçekçi ve sürdürülebilir eylem planlarının oluşturulabilmesine katkı sağ-
layabilecek stratejiler üzerine görüş ve öneriler sunulmuştur.

GİRİŞ
Turizm günümüz dünyasında Türkiye’nin kendini ifade edebileceği ve kendini dünyaya 
kabul ettirebileceği en meşru ve etkin mecralardan birini teşkil etmektedir. Bu müna-
sebetle ülkenin sahip olduğu tarihî, kültürel ve tabii değerlerin çağdaş usul ve esaslar 
dâhilinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlara tanıtılması ve arz edilmesi önem taşı-
maktadır. Günümüz itibariyle bir endüstri kolu olarak değerlendirilen turizm ve turizm 
faaliyetlerini besleyen ana kaynaklardan birini teşkil eden kültür olguları ülkelerin iktisa-
di yapılarına sağladığı katkı kadar devletler ve milletler arasındaki ilişkilerin, iletişimin ve 
etkileşimin geliştirilmesine de hizmet etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir bir dünya 
barışı için de turizmin önemli vasıtalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.  

Sahip olduğu öneme binaen, Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca turizme dair 
ciddi gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında Türk insanı-
nın, ülkenin tarihinin ve coğrafyasının yarattığı fırsatları değerlendirmek ve bunu iktisa-
di, sosyal, kültürel ve hatta siyasi alanlarda kazanca dönüştürmek azminde olduğunu 
söyleyebiliriz (Evcin, 2016: 1774). Birçok medeniyete beşiklik eden, farklı özellik ve 
birikimlere sahip bölgeler ile kıtalar arasında yolların kesiştiği bir kavşak noktasında yer 
alan Türkiye çağlar ve milletler arasında köprü olmuş, özgün kültür ve medeniyet de-
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ğerlerini eski medeniyetlerin mirası ile zenginleştirmiştir. Bu mirası ve birikimi diğer ül-
kelerin ve halkların istifadesine sunmak iddiasında ve gayretinde olan Türkiye’nin sahip 
olduğu bu mümtaz özellikler aynı zamanda ülkeye ciddi bir sorumluluk da yüklemiştir. 
Kültürel ve turistik mirasın korunması, çağdaş usuller dâhilinde tanıtılması ve gelecek 
nesillere intikal ettirilmesi bu sorumluluğun başlıca gerekleri arasında yer almaktadır. 

 Uluslararası alandaki kültürel ve turistik tanıtım faaliyetleri bir ülkenin dünyadaki 
görüntüsü, saygınlığı ve dolayısıyla dış politika hedeflerine ulaşması hususlarında etkili 
bir dış politika aracı durumundadır. Bu bağlamda tanıtma politikası ortak duygu ve 
düşünceleri pekiştirmekte, bu münasebetle yeni etkileşim kanalları oluşturarak ülkeler 
arasında karşılıklı anlayışı ve kamu diplomasisini güçlendirmektedir. İnsanlarda merak 
uyandıran gezme, görme, tanıma, anlama, bilme yetilerini tetikleyen ve bu yönüyle dış 
politikanın ayrılmaz bir parçası durumunda olan turistik tanıtım birçok ülke gibi Türki-
ye’de de dış politika öncelikleri çerçevesinde şekillenmektedir. Böylelikle ülkenin sahip 
olduğu değerleri ve zenginlikleri dış dünyaya aksettirmek üzere Türkiye’nin bir yandan 
millî, dini ve kültürel bağlarının bulunduğu İslâm coğrafyası ve Türk Cumhuriyetleri ile 
diğer yandan yüzlerce yıllık bir yönelişi ifade eden Batı dünyası ile ilişkilerindeki tarihî 
derinlik çok yönlü bir dış tanıtım politikasını ve çok boyutlu bir propaganda stratejisini 
gerekli kılmıştır. 

Yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerinde başarı sağlamak için ilk aşamada Türkiye’nin 
kültürel ve turistik potansiyellerinin ülke insanı tarafından iyi bir şekilde tanınmasını 
gerektirmektedir. Takiben bu potansiyelleri yabancı insanlara ve farklı kültürlere etkin 
bir şekilde tanıtmak ve talep edilir hâle getirmek üzere küresel bir bakış açısı, başarılı 
bir politika ve stratejik yaklaşım, uzun vadeli bir planlama ve ülke özellikleri çerçeve-
sinde özgün yöntemlere başvurmak gerekmektedir. Hedefin büyüklüğü ve yapılması 
gereken faaliyetlerin çeşitliliği Türkiye’yi tanıtma görevinin kolektif bir çaba ve çalışma 
ile mümkün olabileceğini göstermekte, devlet nezdinde yürürlüğe giren resmi uygu-
lamalar ve teşvik çalışmaları da bunu ispat etmektedir. Bu bağlamda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (KTB) başta olmak üzere kültür ve turizm ile iştigal eden bütün resmî kurum 
ve kuruluşlar, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bilim 
insanlarınca belirli bir strateji çerçevesinde eşgüdüm halinde işbirliğine özen gösteril-
mesi tanıtım politikasının sürekli değişen dünyanın güncel ihtiyaçlarına cevap verebil-
mesi hususunda önem arz etmektedir. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye coğrafyasındaki bu zengin kültüre ve tabii de-
ğerlere ilgi duyulduğu görülmektedir. Ancak bu ilgiyi taze tutmak ve artırmak, yeni 
seyahat severlere, kâşiflere ve turistlere ulaşmak bir gereklilik hâlini almıştır. Bu amaca 
ulaşmanın en esaslı yollarından biri Türkiye’nin sahip olduğu değerler hakkında dünya 
sathında farkındalık yaratmaktan geçmektedir. İmaj ve algı yönetimi unsurlarının da 
işin içine dâhil edilerek gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleriyle dünyanın dört bir yanı-
na ulaşarak iletişim ve etkileşim imkânlarının artırılması, Türkiye ile ilgili olumsuz önyar-
gıların giderilmesi, doğru bilgi aktarımı, olumlu bir imaj uyandırılması, değişik kültürel 
ve turistik unsurlarda markalaşma ve bir beğeni merkezi olarak öncelikle tercih edilen 
bir turizm pazarı hâline gelmek mümkündür. 

 Bu bilgiler ışığında tebliğ münasebetiyle Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtma politika-
sına, propaganda stratejisine ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlere değinile-
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cektir. Takiben tanıtma, propaganda, imaj, markalaşma ve pazarlama çalışmalarında 
daha başarılı olabilmek ve 2023 hedefleri doğrultusunda turizm taleplerinde zirveyi 
zorlamak üzere görüş ve öneriler dile getirilecektir. Resmî Gazete, resmî rapor, plan ve 
kararlar, KTB yayınları, muhtelif eserler ve süreli yayınlar çalışmada yararlanılan başlıca 
kaynaklar arasında yer almıştır. 

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN GÜNCEL TURİZM VERİLERİ 
Türkiye’ye 2000’de 10.428.153 yabancı ziyaretçi gelirken, bu sayı 2014’te 36.837.900 
kişi ile en üst seviyeye ulaşmıştır. 2015’te ülkenin maruz kaldığı terör saldırıları ve Rus 
uçağının Türkiye-Suriye sınırına yakın bir mevkide düşürülmesi, 2016’da ise devam eden 
terör olaylarının yanı sıra menfur darbe teşebbüsünün ülke turizmini olumsuz yönde 
etkilediği görülmüştür. Bu gelişmeler 2014’teki turist sayının 2016’da 25.352.213 kişi-
ye düşmesine neden olmuştur. Benzer şekilde turizm gelirleri de 2002’de 12.420.519 
ABD Doları iken, 2014’te 34.305.904 ABD Doları ile en üst seviyeye ulaşmış, 2016’da 
ise 22.107.440 ABD Dolarına düşmüştür (TÜİK, 2017a).

2016’da Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı 3.890.074 olmuş, Gürcistan’dan 
2.206.266, İngiltere’den 1.711.481, Bulgaristan’dan 1.690.766, İran’dan 1.665.160, Uk-
rayna’dan 1.045.043, Hollanda’dan 906.336, Rusya Federasyonu’ndan ise 866.256 
turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 19.09.2017). 2017 yılının 
ilk aylarındaki veriler ise ülkeye gelen turist sayısının 2016 yılı rakamlarını aşacağına 
işaret etmektedir. İstatistikler Türkiye’ye gelen turistlerin Haziran-Temmuz-Ağustos 
aylarında en yüksek sayıya ulaştığını, kış aylarında belirgin bir düşüş yaşandığını gös-
termektedir (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 19.09.2017). Turistlerin kişisel harcamaları, 
paket tur harcamaları, yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları, hediyelik eşya ve gi-
yim-kuşam harcamaları ülkeye turizm geliri olarak kaydedilen kaynaklar arasında ilk 
sıralarda yer almıştır (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr, 19.09.2017). Konaklama türü ter-
cihi olarak otel, motel ve pansiyonların başı çektiği görülmekte, bunu arkadaş veya 
akraba evi, özel mülkiyet ve kiralık evler takip etmektedir (TÜİK, 2017b,c,d).

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO, 2016) verilerine göre 2015’te dünyadaki ulus-
lararası ziyaretçi sayısı 2014’e göre %4,6 oranında artarak 1 milyar 186 milyon kişiye 
ulaşmıştır. Dünyada en çok ziyaret edilen ülke 84,5 milyonluk ziyaretçi sayısı ile Fransa 
olmuş, bu ülkeyi 77,5 milyon kişi ile ABD ve 68,2 milyon kişi ile İspanya takip etmiştir. 
Türkiye ise 41,6 milyon gelen turist sayısı ile dünyada 6. sırada yer almıştır. Dünyada 
en çok turizm geliri elde eden ülke olan ABD bu şekilde 204,5 milyar dolar elde etmiş, 
ABD’yi 114,1 milyar dolar ile Çin ve 56,5 milyar dolar gelir ile İspanya takip etmiştir. 
Türkiye ise en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 31,5 milyar dolar ile 10. 
sırada yer almıştır. Ülkelere göre ziyaretçi başına turizm gelirinde 2015 yılında dünya 
ortalaması 1.060 dolar iken Türkiye’ye gelen bir ziyaretçi ortalama 756 dolar harca-
mıştır. Türkiye’ye gelen Tunusluların ortalama harcaması 1.099 dolar, ABD vatandaş-
larının 985 dolar, Japonların 903 dolar, Fransızların 808 dolar, Almanların 640 dolar, 
İngilizlerin 600 dolar, Rusların 558 dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelir gruplarına göre 
gelen ziyaretçilerin %71,3’ü orta düzey, %17,7’si yüksek düzey, %11’i düşük düzey gelir 
grubunda yer almıştır (UNWTO, 2016). 

 Türkiye ile dünya turizmi arasında karşılaştırma yapmaya imkân tanıyan bu veriler, 
Türkiye’nin turistik tanıtma politikası ile propaganda stratejilerine yön vermek üzere 
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önemli ipuçları vermektedir. Bunun yanı sıra yine söz konusu bilgilerden hareketle, 
ülke üzerinde oynanan dış mihraklı oyunların neden olduğu bir kısım olumsuzluklara 
rağmen Türkiye’nin dünya turizm pazarında önemli, iddialı ve tercih edilme oranı yük-
sek bir turizm ülkesi olduğunu söylemek mümkündür.

TÜRKİYE’NİN TURİSTİK TANITMA POLİTİKASI 
KTB, Türkiye’de kültür ve turizm alanında koruma, geliştirme ve tanıtma çalışmalarına 
ilişkin en yetkin organ durumundadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatı içinde yer 
alan “Tanıtma Genel Müdürlüğü” (TGM) Bakanlık teşkilatına ait kanun çerçevesinde 
Türkiye’nin millî, manevi, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içinde 
ve yurt dışında tanıtımını yapmakla yükümlü tutulmuştur. Söz konusu birim bu amaç 
doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, 
fuar, sergi, festival, yarışma ve gösteriler düzenlemek ve bu yönde faaliyet gösteren 
yerli veya yabancı kurum, kuruluş ve kişileri desteklemek gibi sorumluluklar üstlenmiş-
tir. Bunun yanı sıra dünya seyahat ticaretinin Türkiye’ye yönelmesini sağlamak üzere 
yerli ve yabancı seyahat kuruluşlarını desteklemek ve bunlarla ortak projeler geliştir-
mek amacıyla bu faaliyetleri yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın 
ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumdaki kişi, kurum, 
kuruluş veya toplulukları Türkiye’de ağırlamak da birimin ülke tanıtımına hizmet eden 
görevleri arasında bulunmaktadır. Birimin önem arz eden vazifelerinden biri de yurt 
içindeki ve yurt dışındaki tanıtma faaliyetleri için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi 
hazırlamak ve bunların ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ulaşmasını sağlamaktır (Resmî 
Gazete, 2003). Bütün bu görevler değerlendirildiğinde TGM’nin Türkiye’nin turistik ta-
nıtım ve propaganda çalışmaları konusunda önemli bir rol üstlendiğini ve bu anlamda 
devletin en temel organı olduğunu belirtmek mümkündür.  

Ülkenin turistik tanıtımı iç turizmden daha çok dış turizme yani yurt dışındaki hedef 
turist kitlelerine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda KTB yurt dışında 
da teşkilatlanma konusunda yetkili kılınmıştır (Resmî Gazete, 2003). Bu suretle günü-
müz itibariyle Bakanlığın dünya sathında kültür ve turizm merkezi özelliği gösteren 39 
ülkede 44 şehirde Müşavirlik ve Ataşelik düzeyinde temsil ve icraat birimi bulunmak-
tadır. Bu çerçevede söz konusu ülkelerde Türkiye Büyükelçilikleri nezdinde Kültür ve 
Tanıtma Müşavir veya Ataşeleri görev yapmaktadır (Resmî Gazete, 2007). Kültür ve Ta-
nıtma Müşavirlik (KTM) ve Ataşelikleri, Türkiye’ye yönelik turizm talebini artırmak ama-
cıyla yurt dışında tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet de temin edebilmektedir 
(Resmî Gazete, 2014). TGM’nin büyük bir kısmı yurt dışı harcamalarına yönelik olmak 
üzere 2017 yılı bütçesi 236.187.000 TL’dir (Resmî Gazete, 2016). 

KTB tarafından ortaya konulan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”te ulusal, bölgesel ve 
yerel ölçekte markalaşma hedeflenmiş, ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış 
noktası temelinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması temel strateji olarak 
belirlenmiştir. Tek hedef kitle, yoğunlaştırılmış, bütünsel ve ayrıştırılmış tanıtım strateji-
leri temel tanıtma ve pazarlama stratejileri arasında değerlendirilmiştir (KTB, 2007:14-
16). Bakanlığın 2010-2014 Stratejik Planı’nda sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla turizmin 
Türkiye’de öncü sektör konumuna ulaşmasını sağlamak, uluslararası ölçekte pazar pa-
yını artırmak, marka olmak, Türkiye’nin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline 
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gelmesini sağlamak temel hedefler arasında yer almıştır (KTB-SP, 2010-2015:64-65). 
2015-2019 Stratejik Planı’nda ise: “Türkiye’nin kültürel ve entelektüel birikimine ilişkin 
bilgilere hızlı ve doğru erişimi sağlamak, Türk sinemasını bir marka hâline getirerek 
önemli bir kültürel ihraç ürününe dönüştürmek, ülkeyi önemli bir kültür ve sanat mer-
kezi hâline getirmek ve tanıtmak” gibi kültürel ve turistik tanıtıma yönelik stratejik hedef-
ler yer almıştır. Buna ek olarak: “Ülkenin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet 
gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmak” ve bu doğrultuda: “kültür ve turizm 
alanında uluslararası ilişkileri ve kültürlerarası iletişimi güçlendirmek ve uluslararası 
barışa katkıda bulunmak” da Bakanlığın stratejik amaçları arasında değerlendirilmiştir 
(KTB-SP, 2015-2019:13-14). KTB’nin 2017 yılı performans programında ise yine ulusal ve 
uluslararası alanda Türkiye’nin kültür ve sanat değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, tutarlı, anlamlı ve çekici bir Türkiye markası yarat-
maya yönelik tanıtım stratejileri geliştirmek ve uygulamak, kültürlerarası iletişimin geliş-
tirilmesine ve uluslararası barışa katkıda bulunmak gibi hedefler yer almaktadır (KTB-PP, 
2017:46, 53, 87, 90).

Turizm falanındaki hedefleri tespit eden temel metinlerden olan Onuncu Kalkın-
ma Planı (2014-2018)’nda, sektörde tanıtım ve pazarlamanın iyileştirilmesi, tanıtımın 
finansmanına özel sektörün daha fazla katılımının önemini koruduğu dile getirilmiştir. 
Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka hâline gelin-
mesi, üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendiril-
mesi ve iyileştirilmesi, turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi 
çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör hâline gelinmesi temel amaç olarak 
belirtilmiştir. Planda politikalar başlığı altında ise sağlık turizmi başta olmak üzere kong-
re, kış, kurvaziyer, golf ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak 
pazarda çeşitlenmenin sağlanacağı ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin destekle-
neceği vurgulanmıştır. Turizm türlerinin bütüncül bir şekilde ele alınacağı “Varış Noktası 
Yönetimi” kapsamında yeni projelerin hayata geçirileceği ve pazardaki ve müşteri pro-
filindeki gelişmelerin sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirileceği ifade 
edilmiştir. Sağlık turizminin geliştirilmesi programı kapsamında ise Türkiye’nin dünyada 
yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engel-
li turizmi alanlarında hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılmasının 
amaçlandığı dile getirilmiştir. Bu alanda hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri ile kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması ve etkinleştirilmesi 
de temel hedefler olarak belirlenmiştir (KB-OKP, 2013:113-114 ve 182-183). 

Türkiye’deki kültür ve tanıtma politikalarına yön vermek üzere 2017’de toplanan Millî 
Kültür Şurası’nda ise kültürel diplomaside öncelikli hedefin Türkiye’nin zengin mede-
niyet birikimini bütün dünyaya tanıtmak ve bu mirasın insanlığın mirası olduğunu vur-
gulamak olduğu vurgulanmıştır. Yurtdışı ve yurt içi sergi faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 
bu konuda tanıtıma öncelik tanınması, müzelerde iletişim ve tanıtım gibi faaliyetlere 
önem verilmesi, sahne sanatlarının yurtdışında tanıtımı ve eserlerin sahnelenmesi üze-
rinde durulan diğer konular olmuştur. Ayrıca, dünyaya açılan Türk dizilerinin Türk kültür 
ve medeniyetini tanıtma, sevdirme, Türk markalarını özendirme aracı olarak kullanıl-
ması, Türkiye’yi uluslararası alanda kültür ve sanat dili aracılığıyla tanıtarak yurtdışındaki 
yerleşik algıları değiştirmek ve Türkiye imajını güçlendirmek için stratejiler geliştirmek 
gibi temel hedefler üzerinde durulmuştur (III. Millî Kültür Şurası, 2017:9-36).
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Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde 1998’de toplanan 1. Turizm Şurası’nda, turizm ge-
lirlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak pay alan tüm ilgililerin, aldıkları pay oranında 
turizm tanıtımına katkıda bulunmaları hatta bu konuda Turizm Tanıtma Fonu’nun teşkili 
gündeme gelmiştir. Ülke imajını yükseltmek üzere özellikle gelişmiş Batılı ülkelerdeki 
yayınevleri, yazılı, sözlü ve görsel basın, film yapımcıları, ekonomik, politik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kamuoyu oluşturucuları ile sıkı ilişkiler ve işbirliği gerçekleştirilmesi, bu 
çerçevede ortak kitap yayımı, belgesel ve konulu film yapımı, bunun yanı sıra Türkiye ile 
ilgili lobiler oluşturulması kararlaştırılmıştır. Türkiye’ye yönelik olumsuz propagandaların 
uluslararası platformlarda kınanması ve karşıt propaganda çalışmalarının yapılması, özel 
sektör tarafından pazar geliştirmeye yönelik tanıtım etkinliklerine uygun teşvikler sağlan-
ması, turistik talebin arttırılması için tüm pazarlarda güçlü, kapsamlı ve kolektif bir tanıtım 
atağı başlatılması ve bunun için “Ulusal Turizm ve Tanıtım Konseyi”nin kurulması yönün-
de irade ortaya konulmuştur (KTB-TŞK, 1998:163-164). 2002’de düzenlenen II. Turizm 
Şurası’nda ise dış tanıtım bütçesinin artırılması alınan esaslı kararlardan biri olmuştur. 
İmaj geliştirme, markalaşma çalışmaları ve tanıtım stratejileri kapsamında uygulama bü-
tünlüğünün sağlanması, Türkiye logosunun kullanımının yaygınlaştırılması, tarihî ve kül-
türel özellikleri itibariyle doğu ile batının bileşimi gibi temalara dayalı konumlandırma ve 
marka stratejileri uygulanması, sanat, kültür, bilim ve spor alanlarında uluslar arası başarı 
kazanmış kişi ve gruplardan yararlanılması, deniz, kum, güneş talebinin yanı sıra çevre, 
eğitim, eğlence talebine de önem verilmesi, bunların pazar araştırmalarına dayalı olarak 
gerçekleştirilmesi, İstanbul’un Avrupa’nın kültür merkezi ve turizm destinasyonu olarak 
ön plana çıkarılması çabaları dikkat çekmektedir. Türkiye’yi tanıtıcı yeni filmlerden ve 
dialardan oluşan bir arşiv oluşturulması, turistik el sanatları ve hediyelik eşya üretimi için 
“Araştırma, Geliştirme ve Dizayn Merkezi” kurulması, Türk mutfak kültürünün yaygınlaş-
tırılması, turistlere yönelik Türk gecelerinin millî değerlere uygun şekilde düzenlenmesi 
yine bu çalışmalar kapsamında değerlendirilebilir. Bunun dışında turizm sektörü ile dış 
tanıtım çalışmalarında birlikte hareket edilmesi, turizmi geliştirmek üzere uluslar arası 
işbirliğine önem verilmesi gibi kararlar II. Turizm Şurası’nda alınan kararlar arasındadır 
(KTB-TŞK, 2002:272-274).  

Tanıtma faaliyetlerine yönelik bütün bu temel politik ve stratejik metinlerin yanı sıra dış 
politikayı uygulamak ve koordine etmekle yükümlü Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üze-
re Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türk Hava 
Yolları gibi birçok resmî kurum ve kuruluşun doğrudan görev alanında olmamakla birlik-
te yurt dışında Türkiye’nin tanıtımına ilişkin faaliyetlerde bulundukları ve KTB ile tanıtma 
faaliyetlerine ilişkin ortak çalışmalar yaptıkları da görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği ve Türk Tanıtma Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşları ile özek sektör de faaliyet gösteren konaklama ve seyahat işletmeleri de Tür-
kiye’yi tanıtma faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.

Türkiye’nin yurt dışında tanıtımına ilişkin resmî kurum ve kuruluşlarca yürütülen bütün 
bu çalışmalar, faaliyetler ve oluşturulan resmî dokümanlar ülkenin tanıtma politikasını 
ortaya koymaktadır. Türkiye’ye yönelen turistik talebi artırmak, ülkeyi marka hâline ge-
tirmek ve dünya sathında kuvvetli bir imaj oluşturmak üzere alınan tedbirler, yapılan 



87

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

planlamalar, kullanılacak araçların tespiti ve uygulanacak yöntemler “Türkiye’nin Turistik 
Tanıtma Politikası”nı oluşturmaktadır. Bu aşamada ülkenin turistik propaganda stratejisi 
üzerinde durmakta fayda vardır.

TÜRKİYE’NİN TURİSTİK PROPAGANDA STRATEJİSİ VE MECRALARI 
Turistik propagandaya yönelik strateji, tanıtma faaliyetlerinin yapılacağı hedef kitlenin 
özelliklerine göre mevcut imkânları en etkin bir şekilde kullanarak tanıtma hedefinde 
belirlenen amaçlara ulaşmak için tespit edilen hareket şekillerini ifade etmektedir. İle-
tişim, bilgilendirme (enformasyon), propaganda, halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme 
(promosyon) ve lobicilik turizmde kullanılan başlıca tanıtma ve propaganda teknikleri 
arasında yer almaktadır. Bu tekniklerin kullanımıyla hedef kitlenin dikkatini çekmek ve 
ilgisini uyandırmak, gezme ve görme isteği oluşturmak suretiyle hedef kitleyi harekete 
geçirmek esastır. Gazete, dergi, yıllık, rehber, katalog, fotoğraf, afiş, pankart, broşür, “bil-
lboard”, “roll up” gibi basılı araçların yanı sıra internet, televizyon, radyo, CD, konferans, 
sergi, fuar, basın toplantısı, ağırlama, vitrin düzenleme faaliyetleri ülke tanıtımında en çok 
kullanılan araçlar arasındadır. Hedef pazarların, kitlelerin, hedef kitleyi cezbedecek et-
kenlerin, propaganda faaliyetlerinin, propagandaya uygun araç ve gereçlerin, hedeflerin 
ve uygun mesajın belirlenmesi başlıca propaganda stratejileri arasındadır. Propaganda-
da basitlik, çekicilik, sempatiklik, sürekliliğin sağlanması, kaynakların yeterliliği, doğruluk, 
samimiyet, inandırıcılık, iddialara kanıt gösterilmesi, zamanlamanın doğru tercih edilme-
si, koordinasyon ve idarede kontrolün sağlanması önem arz etmektedir. 

Propaganda stratejileri tanıtma politikalarıyla uyumluluk arz eder. Türkiye’de ta-
nıtma politikasında olduğu gibi propaganda stratejilerinin belirlenmesi hususunda 
da en önemli rol KTB tarafından üstlenilmiştir. Bütün bu temel esaslar çerçevesinde 
Türkiye’nin propaganda stratejisi ülkedeki turistik değerleri oldukları gibi dış dünya-
ya aksettirmek yönünde gerçekleştirilen yaklaşımlardan ibarettir. Bu strateji rekabet 
hâlinde olduğu pazarları kötülemek gibi bir anlayıştan uzaktır. Bu strateji çerçevesin-
de turizm ihtisas fuarları, ağırlamalar ve tanıtım gezileri, reklam faaliyetleri, kültürel 
diplomasiye yönelik çalışmalar ve sosyal faaliyetler başlıca propaganda mecralarını 
oluşturmaktadır.  

TURİZM İHTİSAS FUARLARI
Turizm ihtisas fuarları ülkelerin turistik tanıtımlarının yapılması, devlet yetkilileri ve sektör 
kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve halkın güncel turistik gelişmelerden 
haberdar edilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu etkinlikler diğer yandan 
tanıtma faaliyetlerini daha etkin kılmak üzere yeni stratejiler belirleme ve turizm ala-
nındaki rakip ülkeler ile şirketleri daha yakından tanıma imkânı sağlamaktadır. Türkiye 
tarafından yapılan tanıtım ve propaganda faaliyetlerinin de önemli bir mecrasını teşkil 
eden turizm ihtisas fuarları vesilesiyle Türkiye’nin tarihî ve tabii alanlarının, şehirlerinin 
ve kültürel değerlerinin tanıtımı yapılmaktadır.  

Türkiye’nin turistik tanıtımı konusunda en yetkin resmî organ durumunda olan KTB 
tarafından dünyanın kültür, sanat ve turizm merkezi durumundaki birçok şehrinde dü-
zenlenen fuarlara iştirak edilmektedir. 2016 yılı boyunca 7’si büyük çaplı, 77’si kamu ve 
özel sektör işbirliği çerçevesinde ve 41’i yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla olmak üzere 



88

57 ülkede toplam 118 turizm ihtisas fuarına katılım sağlandığı görülmektedir (KTB-
İFR, 2016:154). Bakanlıkça iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarında 
talepleri durumunda Türkiye’deki turizm ve seyahat sektörü temsilcileri için de stantta 
yer ayrılmakta, böylece söz konusu yetkililer de ülke turizmine hizmetleri hususunda 
bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulabilmektedirler. 

Türkiye’nin de iştirakiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen söz konusu fuar-
larda standart uygulamalar söz konusudur. Stantlar fuarlarda tanıtıma yönelik en çar-
pıcı unsurlar durumundadır. Bu nedenle stantların şekline ve içeriğine özel bir önem 
verildiği görülmektedir. Stantlarda fuar süresince yetkililer ile ziyaretçilerin iletişim ve 
etkileşimini artırmak ve çağdaş esaslar dâhilinde tanıtım faaliyetlerinde bulunmak 
amacı doğrultusunda çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Türkiye’nin imaj kampanyasını 
destekleyen anlayış ve içeriklerin yansıtıldığı özel tasarımlı stantlarda görsel öğelere 
ağırlık verilmekte, büyük ekranlar vasıtasıyla Türkiye’yi tanıtıcı filmler gösterilmektedir. 
Tanıtıcı sloganları ve logoları içeren ışıklı pano, reklam bandı (banner) ve “roll up” gibi 
materyaller ile Türkiye’nin turistik yerlerinin fotoğrafları ve resimleri ziyaretçilerin dik-
katine sunulmaktadır. Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ziyaretçilere 
Türkiye’nin turistik değerleri, konaklama tesisleri, ülkedeki turizm çeşitleri, seyahat im-
kânları ve turistlere sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi verilmektedir. Stantlarda ayrıca 
ziyaretçilere dağıtılmak üzere broşür, prospektüs, afiş, tanıtım CD’si gibi dokümanlar 
ile Türkiye logolu tişört, şapka, not defteri, kalem, anahtarlık gibi hediyelik eşyalar dağı-
tılmaktadır. Türk kahvesi, ayran, lokum ve baklava gibi Türk mutfağına özgü içecek ve 
yiyeceklerin ikramı Türkiye standının özgün yönlerinden birini teşkil etmektedir.

Türkiye’nin iştirak ettiği turizm ihtisas fuarlarına örnek olmak üzere dünyanın en 
büyük turizm fuarlarından biri ve turizm profesyonellerinin buluşma noktası olarak 
değerlendirilen Berlin Uluslar arası Turizm Borsası (International Tourism Bourse /ITB) 
hakkında bilgi vermekle yetineceğiz. 2017‘de KTB tarafından kamu-özel sektör işbirliği 
çerçevesinde 3079 metrekarelik bir stant alanı ile katılım sağlanan fuarda en büyük 
alana sahip olan KTB standında 12 seyahat acentesi ve tur operatörü, 65 konaklama 
tesisi, 19 Valilik ve Belediye, 37 birlik, dernek ve kalkınma ajansından müteşekkil 133 ka-
tılımcıya yer verildiği görülmektedir. Bu şekilde Almanya turizm pazarında talep gören 
Türkiye’deki turistik bölgelerinin, turizm türlerinin ve kültürel mirasın tanıtımı yapılmış-
tır. Dağcılık, yürüyüş, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri ile Antalya, 
İzmir, İstanbul, Ankara ve Kapadokya’nın bu suretle ön plana çıkarıldığı gözlemlen-
miştir. Reklam alanlarında: “Türkei: Immer Wieder Schön” sloganı ile görselleri dikkat 
çekmiş, Türkiye’nin bitki örtüsü zenginliği her destinasyon için ayrı tasarlanmış peyzaj 
alanları ile yansıtılmaya çalışılmıştır. Stantta bulunan sanatçı mahallesinde geleneksel 
Türk el sanatlarından hat, çini, ebru, kazaz, cam ve lüle taşı sanatkârları fuar süresince 
sanatlarını icra etmek suretiyle sunum yapmışlar, ortaya çıkan ürünler sergilenmiş-
tir. Stantta “interaktif” oyun alanlarında ziyaretçiler halk oyunları ekibinin desteğiyle 
Türk halk oyunlarını tecrübe etme fırsatı bulmuşlardır. Fuar alanında düzenlenen 7. BM 
Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Bakanlar Toplantısı’na KTB heyeti de iştirak etmiş ve 
stantta başta Almanlar olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden tur operatörleri, se-
yahat acentelerinin üst düzey yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. “City Cube 
Berlin Kongre Merkezi”nde düzenlenen basın toplantısıyla yerli ve yabancı basın men-
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suplarına Türkiye’nin Almanya turizm pazarındaki durumu, bu ülkede yaşayan Türk va-
tandaşlarına yönelik “komşunu da al gel” kampanyası ve Türkiye’deki turizm zenginliği 
ve teşvikleri hakkında bilgi verilmiştir. Fuar faaliyetleri kapsamında “Güven ve Güven-
lik-Turistik Destinasyonların Yeniden Konumlandırılması” konulu panel, “Destinasyon 
Tanıtımında Dijital Mecraların Kullanımı: Örnek Ülke Türkiye” adlı forum ve “Turizm 
Pazarında Gurme Seyahatler: Türkiye’nin Gurme Rotaları” konulu bir atölye çalışması 
icra edilmiştir. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren Gaziantep’e yönelik olarak 
“Gaziantep Mutfağı Bölümü”ne yer verilmiş, fuarın son iki günü halka yönelik olarak 
“Olivinn Ensemble” tarafından canlı Türk müziği icra edilmiştir (TB, S.11, 2017:4-5).  Söz 
konusu fuardaki etkinlikler benzer şekilde gerek dünyanın diğer ülkelerinde gerekse İz-
mir Enternasyonal Fuarı ve Doğu Akdeniz Uluslar arası Seyahat ve Turizm Fuarı gibi her 
yıl düzenli olarak Türkiye’de düzenlenen etkinliklerde de benzer tanıtma faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği görülmektedir. 

AĞIRLAMALAR VE TANITIM GEZİLERİ
İnsanların seyahat kararlarına yön verebilen medya mensupları, seyahat yazarları, kül-
türel, sanatsal, turistik program ve belgesel yapımcıları, sanatçılar, sporcular, kanaat 
önderleri, tur operatörü ve seyahat sektörü temsilcileri Türkiye’nin farklı turistik bölge-
lerinde KTB’nin misafirleri olarak ağırlanabilmektedir. Bu suretle tanıtım gezileri (famt-
rip) ve çalıştay (workshop) gibi etkinlikler düzenlenmekte ve söz konusu misafirlerin 
Türkiye’ye yönelik olumlu izlenimlerini hedef kitlelere aktarmaları sağlanmaktadır. Böy-
lece yabancı ülkelerde Türkiye’nin kültür ve turizm değerlerine ilişkin haberlerin, maka-
lelerin çıkması ve televizyon programlarının yapılması temin edilmektedir. Bu şekilde 
ülkenin tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması hedeflenmekte ve Türkiye’ye yönelik 
seyahatlerin artırılması teşvik edilmektedir. 

Ağırlama programları misafirlerin mesleklerine, faaliyetlerine ve taleplerine göre şe-
killenebilmektedir. Türkiye’ye gelen misafirlerin imkânlar dâhilinde 5 yıldızlı konaklama 
tesislerinde “tam pansiyon” şeklinde ağırlandıkları görülmektedir. Misafirlere Türkiye’de-
ki seyahatleri ve gezi programları dâhilinde eşlik etmek üzere Türkiye’den profesyonel 
bir turist rehberi eşlik etmektedir. Misafirlerin ziyaret ettikleri şehirlerdeki seyahatlerini 
kolaylaştırmak üzere şoförlü bir araç tahsis edilmektedir. Söz konusu ağırlama faaliyet-
lerinin organizasyonunda, gezi programında yer alan şehirlerdeki İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri de yer almaktadır. Türkiye’de ağırlanan yabancı misafirler ülke tanıtımına 
hizmet etmek üzere kısa metrajlı tanıtım görüntüleri alabilmektedirler (Resmî Gazete, 
2005). Ağırlanan misafirler ülkelerinde televizyon programlarında, dergi ve gazeteler-
de, muhtelif sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılarda Türkiye’deki seyahat tecrübelerini 
ve izlenimlerini ülkelerindeki insanlar ve dünya ile paylaşmaktadırlar. 2016 yılı itibariyle 
27 farklı ülkeden yaklaşık 2209 kanaat önderi ve 2886 seyahat sektörü temsilcisi ol-
mak üzere toplam 5095 misafirin ağırlandığı görülmektedir (KTB-İFR, 2016: 154). 

Medya mensupları tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de tanıtım faaliyetlerinde 
önemli rol oynamaktadırlar. Buna örnek olmak üzere, Filipinlerin en büyük yayın ku-
ruluşu olan “One Mega Group” bünyesinde faaliyet gösteren lüks yaşam ve seyahat 
dergisi “Life Style Asia”dan 5 kişilik bir çekim ekibi 2017 yılı Nisan ayında KTB tarafın-
dan İstanbul, Trabzon ve Rize’de ağırlanmışlardır. Filipinlerin ünlü televizyon sunucu-
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su ve sosyal medya fenomeni Tim Yap’ın Türkiye çekimlerine modellik ettiği derginin 
Türkiye’ye ayrılan Mayıs ayı sayısının gördüğü ilgi nedeniyle kısa sürede tükendiği 
görülmüştür (TB, S.12, 2017:9). Finlandiya’nın Ilta-Sanomat ve Ilta Lehti gibi en çok 
okunan günlük gazetelerinde görevli Anu Kiiveri ve Marianne Zitting ile seyahat ya-
zarı Paivi Kaarina Laajanen’den oluşan basın grubu 2017 yazında İzmir ve Aydın’da 
Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Efes ve Şirince’nin tanıtımına yönelik gezi münasebetiyle 
ağırlanmışlardır. Ağırlama sonrası ilk olarak IIta-Lehti’de “Çok Yönlü ve Güneşli Şehir 
Turu: İzmir” başlığıyla Zitting’in izlenimleri paylaşılmıştır (TB, S.12, 2017:27). Malez-
ya’da faaliyet gösteren “Primeworks Studio” adlı yapım şirketi tarafından hazırlanan 
ve 2016’da Malezya’nın TV 9 adlı televizyon kanalında yayımlanan “Ramadan Sana 
Sini / Ramazan Her Yerde” adlı programın iki bölümü de Türkiye’de çekilmiştir. Her 
bölümü 30 dakika süren program Ramazan ayının Türkiye’de nasıl ve hangi etkinlik-
lerle kutlandığını izleyicilere göstermek ve aynı zamanda mutfak kültürü başta olmak 
üzere Türkiye’nin kültürel öğelerini tanıtmayı amaçlamıştır (TB, S.6, 2015:26).

Son yıllarda hızla yaygınlaşan ve günümüzün vazgeçilmez haberleşme, bilgilen-
me ve eğlence mecraları durumunda olan sosyal medyada kitleleri etkileyebilme 
kabiliyetine sahip sosyal medya fenomenleri ağırlamalarda tercih edilen başlıca ki-
şiler arasında olmuştur. 2017 yılı Nisan ayında KTB’nin desteğiyle gerçekleştirilen 
“Inflow Travel Summit” etkinliği kapsamında kanaat önderliği yapan ve milyonlarca 
takipçisi bulunan 250 civarında sosyal medya fenomeni (influencer, blogger, instag-
rammer, youtuber) İstanbul’da ağırlanmış ve bu fenomenlerin sosyal medya pay-
laşımları aracılığıyla şehrin tarihî, tabii ve kültürel değerlerini dünya ile paylaştıkları 
görülmüştür (TB, S.12, 2017: 4). Aynı dönemde “Turkey Home Instameet İstanbul&-
Kapadokya Sosyal Medya Projesi” kapsamında Almanya, Kanada ve Ukrayna’dan 6 
sosyal medya fenomeni ve fotoğrafçı da İstanbul ve Kapadokya’da misafir edilmiş, 
ağırlama sırasındaki turistik geziler ve mekânlar gerek KTB’nin “Turkey Home” kana-
lında gerekse fenomenlerin sosyal medya sayfalarında takipçilerle paylaşılmıştır (TB, 
S.12, 2017:5). 

Ağırlama faaliyetlerinde sanatçıların ve sporcuların da kitleler üzerindeki etkisi dik-
kate alındığı görülmektedir. İsveç’in dünyaca ünlü sanatçısı Molly Sanden ile ünlü 
müzisyen ve söz yazarı Danny Saucedo 2015’te Türkiye’de ağırlanmaları buna bir 
örnek teşkil etmiştir. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan söz konusu sanatçıların 
seyahat izlenimlerine dair yaptıkları paylaşımların sosyal medyada yoğun ilgiyle kar-
şılandığı görülmüştür (TB, S.6, 2015:7). İsviçre’de en sevilen sporlar arasında yer alan 
bisikletin İsviçreli turistlerin tatil kararlarındaki etkisi dikkate alınarak, Marmaris’teki 
bisiklet rotalarını tanıtmak amacıyla 2015’te İsviçreli 7 gazetecinin Marmaris’te ağır-
lanması da etkin tanıtma faaliyetleri arasında yer almıştır. Böylece işaretlendirme ve 
haritalandırma çalışmaları yeni tamamlanan 700 km’lik bisiklet rotası düzenlenen 
basın gezisiyle İsviçreli gazetecilere ve dünyaya tanıtılmıştır (TB, S.5, 2015:21). Son 
yıllarda moda ve modacıların da ağırlamalarda dikkate alınan hedef kitle arasında 
bulunduğuna sıklıkla şahit olunmaktadır. Dünyaca ünlü moda dergisi “Marie Clai-
re”in İspanya’daki ekibinden 5 kişilik bir grup ile İspanya’nın ünlü sanatçılarından Ana 
Carlota Garcia Fernandez İspanya’da yayımlanan yaşam tarzı ve moda programının 
çekimleri kapsamında 2015’te İstanbul’da ağırlanmışlardır. Ağırlama sonucunda der-
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ginin Haziran sayısında İstanbul’un tarihî ve turistik alanlarının yanı sıra modern alış-
veriş merkezleri ile yeme-içme tesislerinin konu edildiği 6 sayfalık bir tanıtım yazısı 
yer almıştır (TB, S.5, 2015: 22).

Tanıtım gezileri de ağırlama faaliyetlerinin önemli bir şeklini teşkil etmektedir. KTB, 
THY Paris Müdürlüğü, Fransız Seyahat Acenteleri Birliği ile Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı işbirliğiyle 40 turizm sektörü yetkilisi ve 4 basın mensubu için Antalya’da (TB, 
S.11, 2017:14), KTB, TAV Havalimanları A.Ş. ve yerel dernekler işbirliğiyle İrlanda ve 
İngiliz kökenli 35 seyahat acentesi temsilcisine İzmir ve Kuşadası’nda (TB, S.12, 2017: 
6) ve KTB ve Sun Ekspres Hava Yolu işbirliğiyle Almanya’nın farklı bölgelerinden da-
vet edilen 65 tur operatörü ve acente temsilcisi için İzmir’de gerçekleştirilen tanıtım 
gezileri bu anlamda örnek verilebilecek etkinlikler arasında yer almaktadır  (TB, S.12, 
2017: 15). 

Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan, her yıl 20-30 bin yürüyüşçü-
nün geçtiği Likya Yolu hakkında dünya sathında farkındalık oluşturulması ve diğer 
yürüyüş yollarından farklı olan yanlarına dikkat çekilmesi amacıyla KTB tarafından 
2016’da hayata geçirilen “Likya Yolu’nda Masallar /Tales on the Liycian Way” projesi 
ise proje temelli gerçekleştirilen ağırlama faaliyetlerine örnek teşkil etmektedir. Tür-
kiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Likya Yolu’nu deneyimlemek üzere ABD, 
Almanya, Çin, Fransa, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, İsveç, İspanya, İtalya, Sırbistan ve 
Yunanistan’dan 16 gazeteci ve sosyal medya yazarı davetli olarak yürüyüşe katılmış-
lardır. Rota boyunca masal anlatıcısı Judith Liberman mitolojiden ve geleneksel halk 
masallarından oluşturduğu hikayeleri misafirlerle paylaşmıştır. Yürüyüş katılımcıların 
paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş yer bulmuştur (TB, S.8, 2016: 16).

Düzenlenen muhtelif yarışmalarla da Türkiye’ye seyahatin teşvik edilmeye çalışıl-
dığı anlaşılmaktadır. Bulunduğu şehirden hiç dışarı çıkmamış bir turistin seçeceği bir 
arkadaşı veya yakını ile paylaşacağı ilk tatil deneyiminin konu edileceği Finlandiya’nın 
yakından takip edilen kanallarından “JIM TV”deki “My First Holiday” adlı programın 
bir bölümü de Türkiye’de çekilmiştir. Çekimler münasebetiyle her tatil yeri için farklı 
iki talihliden oluşan 4 ayrı grup 2015 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Belek, Fethiye, 
İstanbul ve Kapadokya’da misafir edilmişlerdir (TB, S.6, 2015:19).

İlgili yabancı kurum ve kuruluşlarla KTM’lerin işbirliği ile gerçekleştirilen birlikte 
ağırlama faaliyetleri de görülmektedir. Yunanistan’ın önde gelen tur operatörlerin-
den olan “Signature Travel” ile gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, Paskalya önce-
sinde seyahat acentesi temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan 25 kişilik grup 
2016’da Türkiye’de ağırlanmış, bu kapsamda İstanbul ve Kapadokya’nın tarihî ve kül-
türel değerlerinin ziyaret edilmiş ve Yunan temsilciler söz konusu turistik bölgeler-
deki otelleri ziyaret ederek konaklama imkânları hakkında bilgi almışlardır (TB, S.8, 
2016: 22).

REKLAM FAALİYETLERİ
Türkiye’nin yurtdışında KTM’ler aracılığıyla yürütülen reklam faaliyetleri arasında basın, 
televizyon, radyo ve dış mekân (outdoor) reklamlarını kapsayan “klasik reklam” mec-
rası önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı ülkelerde yazılı, görsel ve işitsel medyada yer 
alan Türkiye’nin kültürel ve turistik değerlerine yönelik tanıtım filmleri, kısa reklamlar 
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(spotlar) ve haberler Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırmayı hedeflemektedir. Havaalanı, alış-
veriş merkezi, sinema, tren istasyonu gibi alanlarda bulunan reklam panoları klasik rek-
lam faaliyetlerinde kullanılan başlıca vasıtalar olmuştur. Taksi, otobüs, metro ve bina 
giydirme çalışmaları ile ulusal havayolu şirketlerinin uçak içi dergi ve televizyonları da 
reklam faaliyetleri için önemli tanıtım unsurları durumundadır. Bu alandaki faaliyetler 
ilgili ülkedeki Müşavirlik tarafından doğrudan medya kuruluşları veya ajansları aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda Türkiye’nin yurt dışında doğru bilgilerle 
etkin bir şekilde tanıtılması ve bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi esas alınmıştır 
(KTB-İFR, 2016:152). 

Türkiye’ye yönelik ilginin artırılması hedefiyle 2016’da İtalya’nın Milano kentindeki 
metro istasyonlarındaki büyük ilan panolarında (billboard), giydirme yoluyla tramvay-
larda, turizm, tasarım, kadın, mutfak ve spor dergilerinde yayımlanan Türkiye reklam-
ları, Zürih’in önemli alışveriş caddesi Bahnhofstrasse’de, Madrid’in Gran Via ve Barse-
lona’nın La Rambla gibi işlek bulvarları üzerinde, Belgrat’ta şehir merkezinde yer alan 
binaların cephelerinde Pamukkale, İstanbul, Kapadokya gibi Türkiye’nin turistik bölge-
lerini tanıtan büyük boyutlu Türkiye posterlerine (megaboard) yer verilmesi ve Callao 
Salvaje’nin merkez caddesinde dijital ekranda gösterilen Türkiye tanıtım filmleri klasik 
reklam çalışmalarına birer örnek teşkil etmiştir (TB, S.8, 2016: 23).

Türkiye’nin sahip olduğu tarihî, tabii, turistik, kültürel ve sanatsal değerleri içeren 
kitapçık, broşür, harita, CD gibi tanıtıcı yayınlar da dikkat çekici içerik ve görsellerle 
zenginleştirilerek hedef kitlelere sunulmuştur. Ülkenin tanıtımı için yurt dışında Büyü-
kelçiliklere, Konsolosluklara, KTM’lere, tur operatörlerine, seyahat acentelerine, konak-
lama tesisleri ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarına dağıtılan, yurt içinde ise İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüklerine gönderilen tanıtıcı yayınlar da önemli reklam özellikleri içer-
mektedir. Örnek olarak 2016’da İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve 
Rusça olmak üzere 6 lisanda onbinlerce “Kapadokya, Karadeniz, Antalya ve Çevresi, 
Turquoise Coast (İzmir ve Çevresi) Broşürü” ve bu dillerin yanı sıra Arapça olarak da 
basılan “Türk Mutfağı Broşürü” KTB tarafından hedef kitlelere ulaştırılmak üzere basımı 
yapılan yayınlar arasında yer almıştır. Bu broşürlerden 125 bini yurtiçinde, 210 bini ise 
yurtdışında çeşitli organizasyonlarda ve etkinliklerde dağıtılmıştır (KTB-İFR,  2016:162).  

İspanya’daki National Geographic dergisinin Ocak 2017 sayısı ile birlikte verilmek 
üzere Türkiye’nin görsellerinden oluşan 2017 yılı takvimi basılmıştır (TB, S.10, 2017: 
8). İsviçre’deki “Honeymoontip” dergisinde “büyüleyici balayı destinasyonları” olarak 
Ayvalık ve Kapadokya önerilmiş, “İmagine” dergisinde  “Türk Gölge Oyunu Karagöz” 
ile Alaçatı’yı tanıtılmış, Efes’in kapak sayfasında yer aldığı “Ferientrends” dergisinde “İs-
tanbul: Doğu ile Batı Arasındaki Dünya Kenti”, “Antalya: Deniz ve Kültür”, “Kapadokya: 
Bir İlham Kaynağı” ve “Karadeniz Sahilleri: Maceraperestler İçin” başlıkları ile tanıtım 
yazıları yer almış, “Traveltip” de ise İstanbul ve Kapadokya’nın yanı sıra Antalya’da dü-
zenlenen Expo 2016 hakkında bilgi verilmiştir (TB, S.10, 2017:10). 74 ülkede, 22 lisanda, 
61,4 üyeye sahip Avrupa’da aylık ortalama 6,3 milyon kişiye ulaşan ve yalnızca seya-
hate yönelik yayınlar yapan uluslararası televizyon kanalı “Travel Channel” ile yapılan 
anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye seyahat, tarihî alanları ziyaret ve yerel insanlarla kar-
şılaşma temalarında 23’er dakikalık 6 televizyon programı yapılması ve Türkiye logosu 
ile yayınlanması, ilerleyen süreçte reklam filmlerinin başta Birleşik Krallık olmak üzere, 
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Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ülkelerinde gösterimin sağlanması, kanaldaki “Bir Aileye 
Türkiye Tatili Yarışması” münasebetiyle reklam faaliyetleri gerçekleştirilmesi kararlaştı-
rılmıştır (TB, S.10, 2017: 19). 

KTB tarafından önemli kültür, sanat ve spor organizasyonları ile stratejik işbirliği ça-
lışmaları gerçekleştirildiği görülmektedir. Buna örnek olmak üzere Avrupa’nın en pres-
tijli basketbol ligi olarak kabul edilen ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği “Euroleague” 
organizasyonuna 2015’te düzenlendiği Madrid’te “tanıtım ortağı” (global partner) ola-
rak katılım sağlanmış, bu kapsamda Fenerbahçe Ülker Spor Kulübü’nün ilk dört takım 
içinde yarıştığı ve bir çok ülkede canlı yayınlanan “Final 4” organizasyonunda çeşitli 
tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. İşbirliği 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da 
“Euroleague”, “Eurocup”, “Top 16” ve “Final 4” ayaklarını içeren ve tüm sezona yayılarak 
yüzlerce karşılaşma boyunca, onlarca ülke ve şehirde devam eden sosyal medya ve 
halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde “Official Premium Partner of the Turkish Airlines 
Euroleague” unvanı ve “Premium Destination” logosu ile devam etmiştir. Sezon Ma-
yıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen “Final 4” organizasyonuyla tamamlanmıştır (TB, 
S.12, 2017:20).  

Günümüzde sosyal medya bireylerin sosyal yaşamına nüfuz etmekte, onların al-
dıkları kararları etkilemektedir. Sosyal medya bireyler tarafından sıklıkla kullanılmakta, 
sosyal medyada yer alan içerikler, bilgi, yorum ve deneyimler bireylerin turistik desti-
nasyon tercihlerine önemli ölçüde etki etmektedir. 2015’te Mayıs ve Haziran aylarında 
Türkiye’ye gelen turistler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyanın tatil 
planı için kullanıldığı, sosyal medyada diğer tatilcilerin paylaştıkları deneyimlerden et-
kilenildiği, tatille ilgili deneyimlerin ve fotoğrafların arkadaş ve diğer tatilcilerle payla-
şıldığı yönündeki veriler baskın çıkmıştır. Buna göre katılımcıların sosyal medyada yer 
alan bilgileri geleneksel medyada yer alanlara nazaran daha güvenilir buldukları ve bu 
durumun mevcut literatürde yer alan birçok çalışma ile paralellik arz ettiği belirtilmiştir 
(Eşitti ve Işık, 2015:25). Günümüzde turizm faaliyetlerinin dijital dünya ile iç içe geç-
miş bir yapı arz etmesi, hedef kitlelerle kolaylıkla iletişime geçmek üzere klasik reklam 
mecrasına ek olarak “Türkiye Dijital Tanıtım Platformu”nun oluşturulmasına kaynaklık 
etmiştir. Bütün iletişim unsurlarını kullanılarak Türkiye’nin tarihî, tabii ve kültürel değer-
leri hakkında bilgi vermek, bu işi hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde ve olabildiğince 
hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere muhtelif tema ve içerikler kullanıldığı görülmek-
tedir. bu bağlamda ülke imajının dağınık ve farklı mesajlarla yansıtılmasını engellemek 
üzere 2014’ten itibaren KTM’ler ile işbirliği hâlinde “Home of/Turkey Home” kapsayıcı 
temasının kullanılmaya başlanmıştır (TB, S.1, 2014:7). İdari tecrübeler, akademik bilgiler 
ve turizm sektörünün tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan kampanyada dünya sat-
hında Türkiye ile özdeşleşen lale logosu Türkiye’nin imaj ve markalaşma çalışmalarını 
destekleyen unsur olmuş (TB, S.12, 2017:2-3), milyarlara ulaşan takipçi sayıları ile dün-
yanın en büyük sosyal iletişim ve paylaşım platformları durumunda olan “facebook”, 
“twitter”, “google”, “google+”, “instagram”, “pinterest”, “linked-in”, “yahoo”, “trip advisor” 
ve “expedia” reklam faaliyetlerinin merkezini oluşturmuştur (TB, S.1, 2014: 9). 

Bu çerçevede Amerikalı programcı Jeffrey Young’ın sunumuyla çekilen Antalya, 
Bursa, Alaçatı, Kapadokya, Pamukkale, Belek ve Golf, İki Kıta, İznik Ayasofya Müzesi, 
İznik Çinisi, Truva, Efes, Meryem Ana, St. Nicholas, Mevlana, Nemrut, Zeugma, Kapalı 
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Çarşı, Türk mutfağı, Türk Kahvesi, Baklava, Nazar Boncuğu ve Turkuaz videoları „Tur-
key Home” temasıyla ”youtube” başta olmak üzere bütün sosyal medya kanallarında 
yayınlanmaya başlamıştır (TB, S.2, 2014:23). Milyonlarca ziyaretçisiyle dijital platform-
larda dünyada önde gelen bağımsız seyahat içeriği üreticisi ABD merkezli “Matador 
Network” ile TGM işbirliği çerçevesinde Türkiye ve İstanbul temalı ilgi çekici makaleler 
“Turkey Home” sosyal medya kanallarında ve “Matador Network’” resmi sitesi ve sosyal 
medya hesaplarında yer alarak seyahat severlere ulaştırılmıştır.  Bu dönemde çekilen 
“From the Air”, “Turqouise Timelapse”, “A Turkish Summer Dream” ve “Black Sea Time-
lapse-A Week In Turkey” adlı filmlerin kısa zamanda 9 milyondan fazla görüntülenerek 
paylaşıldığı anlaşılmaktadır (TB, S.6, 2015:13). Bu reklam videolarına ek olarak 2017’de 
yürütülen sosyal ve dijital reklam kampanyaları kapsamında “Google Display Network” 
(GDN) ve “youtube” mecralarında “Turkey Home” temalı “İstanbul froım the Air”, “tur-
key’s Turquoise Coast from the Air” ve “Turkey’s Black Sea Mountains from the Air” adlı 
videolar ile 34 ülkede dijital reklam faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu videoların 
GDN mecrasında toplam görüntüleme sayısı 36.189.986 ve izlenme sayısı 5.653.816 
olmuş, “youtube” mecrasında ise 83.194.635 kez görüntülenmiş ve 27.749.644 kez 
izlenmiştir (TB, S.12, 2017: 29).

KTB ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen ve ilk tanıtımı 11 Mart 2016 tari-
hinde ITB Berlin Fuarı Türkiye standında yapılan “Home of Turquoise” adlı film güncel 
ve etkin reklam faaliyetlerinden olması nedeniyle önem arz etmektedir. Yönetmenliği-
ni ve senaristliğini Dağhan Celayir’in üstlendiği, oyunculuğunu ise profesyonel uçurt-
ma sörfçüsü (kitesurfing) Hollandalı sporcu Annabel Van Westerop’ın yaptığı filmin 
çekimleri Çeşme, Alaçatı, Marmaris, Fethiye ve Antalya gibi seçkin sahillerde gerçek-
leştirilmiştir (TB, S.8, 2016:4). Turkuaz temalı tanıtım filmi ülkenin turistik propaganda 
faaliyetlerine hizmet üzere Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri’ne  katılmış, bu kap-
samda birçok kategoride dereceye girerek turistik tanıtımdaki başarısına ilişkin ödüller 
almıştır (TB, S.9, 2016:8).  

Seyahat sektörünün en büyük haber, bilgi ve veri kaynaklarından biri olan “Skift”in 
düzenlediği “Skifties Seyahat Markaları Sosyal Medya Ödülleri” kapsamında 2015’te 
“Turkey Home” “Facebook’u en iyi kullanan seyahat markası” olarak değerlendirmiştir 
(TB, S.6, 2015:10). İnsanların seyahat planlamaları konusunda bilgi ve fikir edindiği, 
öneriler alabildiği ve paylaşımlarda bulunabildiği dünyanın en çok takip edilen gezi ve 
seyahat sitesi “TripAdvisor” tarafından düzenlenen “Travellers’ Choice Awards” yarış-
masında İstanbul “en iyi varış noktaları” kategorisinde  2014’te birinci (TB, S.1, 2014:18), 
2015’te hem Dünya, hem Avrupa sıralamasında 2. sırada yer almıştır. 2015 yılı “Avru-
pa’daki her şey dâhil en iyi 25 otel” kategorisinde değerlendirilen oteller arasında Tür-
kiye’den 8 otel, “dünya çapında en iyi 25 kent simgesi” arasında ise Ayasofya Müzesi 
yer almıştır (TB, S.8, 2016:7). Bu ödüller Türkiye’nin sosyal ve dijital medyadaki reklam 
faaliyetlerindeki başarısına işaret etmektedir. 

2015’te “İstanbul Fashion Week” sırasında gerçekleştirilen “FashionHunt” projesinde 
ABD, Fransa, Rusya ve Yunanistan’dan 7 sosyal medya fenomeni ve modacı İstanbul’a 
davet edilmiş, bu etki yaratıcı (influencers) isimler aracılığıyla Türk modacıları, tasa-
rımları ve moda anlayışının yanı sıra kültürel ve tarihî alanlar ile Türk mutfağı da sosyal 
medyada paylaşılmış ve 3 milyondan fazla kişiye ulaşılmıştır (TB, S.4, 2015:8). Almanya, 
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Kanada ve Ukrayna’dan 6 sosyal medya fenomeni ve 3 fotoğrafçı 2017’de İstanbul ve 
Kapadokya’da ağırlanmış, bu suretle “Turkey Home” sosyal medya kanalı ile fenomen-
lerin kişisel “instagram” sayfalarında 90 instastory, 127 fotoğraf ve 3 video paylaşılmış, 
Adalar’da yapılan fayton gezisi sırasında “facebook”ta canlı yayın gerçekleştirilmiştir. 
Paylaşılan içerikler “instagram”da 562.434 beğeni ve 9.459 yorum almış, ayrıca seya-
hate ilişkin kısa videolar “Turkey Home” sosyal medya kanallarında paylaşılmıştır (TB, 
S.12, 2017:5). 

Yabancı tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile yürütülen birlikte reklam faaliyet-
leri Türkiye’nin tanıtımı hususunda önemli bir oynamaktadır. 2016 yılı verilerine göre 
Belçika, Ukrayna, İspanya, Fransa, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Malezya, İngiltere, Ja-
ponya, Hindistan, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Avusturya, İsviçre olmak 
üzere ilgili KTM’ler vasıtasıyla 16 ülkede 51 tur operatörü ile 70 medya planı gerçekleş-
tirildiği anlaşılmaktadır (KTB-İFR, 2016:153-154). Bu yönde yapılan çalışmalara birkaç 
örnek vermek gerekirse Japonya’nın büyük şirketlerinden Golf Gigest Sha ile iş birliği 
çerçevesinde 50 bin adet 24 sayfalık “Turkey Antalya Travel & Golf Course Guide” adlı 
rehberin basımı ve “Golf Digest Traveler” web sayfasında söz konusu rehberin dijital 
versiyonun da yayımı dikkate değerdir (TB, S.7, 2016:25). Kanada turizm pazarında sek-
tör profesyonelleri ve seyahat severlerce yakından takip edilen “Travel Courier” dergisi 
ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde çıkarılan Türkiye ekinde ülke hakkında genel 
bilgilerin yanı sıra İstanbul, Antalya, Çeşme, Denizli, Bodrum, Kapadokya ve Türkiye’nin 
sahip olduğu turizm çeşitliliği ile tarihî ve tabii güzelliklerinin yer aldığı Türkiye haritası 
yer almıştır (TB, S.8, 2016:14). Yine, Ortadoğu’da yayımlanan “Conde Nast Traveller 
Middle East” adlı turizm dergisi 2016 yılı Mayıs sayısı için birlikte gerçekleştirilen ça-
lışmalar ile 40 sayfalık Arapça ve İngilizce Türkiye özel eki ortaya çıkmıştır. Dergide 
Uludağ, Bodrum, Antalya, Trabzon-Uzungöl ve Rize gibi destinasyonlar tanıtılmış, aile, 
balayı, gastronomi, medikal, golf, yatçılık ve alışveriş gibi turizm çeşitlerine, emlak ve 
turizm yatırımlarına temas edilmiş, ayrıca Ortadoğu’da meşhur televizyon dizilerinin 
oyuncularıyla röportajlar da yer almıştır (TB, S.9, 2016:19). 

Kültürel Diplomasi ve Sosyal Faaliyetler 
Zengin bir yapıya sahip olan Türk kültürünün tarihî, tabii, edebi, kültürel ve sanatsal 
özelliklerinin turistik bir değer olarak yabancı ülkelerde tanıtılması çalışmaları kapsa-
mında uluslararası işbirliğine, kültürel diplomasi ve halkla ilişkiler faaliyetlerine özel bir 
önem verildiği görülmektedir. Bu doğrultuda yeni ülkeler, şehirler ve içeriklerle çe-
şitlendirilerek sürdürülen tanıtma ve propaganda çalışmaları ile daha çok izleyiciye, 
dinleyiciye ve katılımcıya ulaşma imkânı sağlanmıştır. Türk müziği ve sineması ile Türk 
mutfak ve el sanatları kültürünün, “kamu diplomasisi”nin etkin bir unsuru olan “kültürel 
diplomasi” aracılığıyla tanıtılması hedeflenmiştir. Bu suretle yurt dışındaki turizm teş-
kilatı vasıtasıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak konser, sergi, film festivali, kongre, 
sempozyum, kültür günleri gibi etkinlikler düzenlendiği veya düzenlenen benzer tür-
deki ekinliklere destek verildiği görülmektedir. 

Avrupa’nın en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olarak bir milyon civarında 
ziyaretçisi ile ciddi bir tanıtım fırsatı sunan “Europalia Kültür ve Sanat Festivali” 2015’te 
TGM tarafından yürütülmüş, bu çerçevede Türk kültürünü yansıtan geleneksel ve mo-
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dern sanatlar, fotoğraf sergileri, konferanslar, gastronomi, müzik ve sahne sanatları 
icra edilmiştir (KTB-İFR, 2015:246). 

“Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıldönümü Etkinlikleri” kapsamında 2015’te uluslara-
rası kamuoyuna yönelik olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle 2015 
Avustralya’da “Türkiye Yılı”, Türkiye’de ise “Avustralya Yılı” ilan edilmiş ve karşılıklı et-
kinlikler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra katılım sağlanan yurtdışı turizm fuarlarındaki 
stantlarda “Gelibolu” teması kullanılmış, birçok ülkede konser, sergi ve bilimsel etkin-
likler gerçekleştirilmiştir (KTB-İFR, 2015:247). 

Paris’in  “Hotel de Ville” meydanında Safranbolu Evi teması ile katılım sağlanan “Av-
rupa Meydanı” (Place de l’Europe) etkinliği, ülkelerin kültürlerini, el sanatlarını ve gele-
neklerini tanıtan “Kiev Outlook World Culture Festivali”, Litvanya’daki “Trakai Yaz Fes-
tivali” ve Las Vegas’ta düzenlenen “Virtuoso Travel” etkinlikleri son yıllarda Türkiye’nin 
tanıtım fırsatı bulduğu önemli etkinlikler arasında yer almıştır (KTB-İFR, 2016:158-159). 

Londra KTM 2016’da Londra Regent Park’ta gerçekleştirilen dünyanın en ünlü yi-
yecek, içecek ve yaz eğlencesi festivali “Taste of London” etkinliğine resmî destinas-
yon ortağı olarak katılmıştır (KTB-İFR, 2016:160). Manama Türk Büyükelçiliği ile Bah-
reyn’deki Al Areen Palace Oteli işbirliğiyle 20 Nisan 2017 tarihinde “Türk Yemekleri 
ve Kültür Haftası” düzenlenmiş, Türk aşçılar geleneksel yemek kültüründen sunumlar 
yapmışlar, Türk sanat müziği grubu ise konuklara Türk müziğinden örnekler icra et-
mişlerdir (TB, S.12, 2017:11). Dünyanda en çok kahve tüketen ülkelerinden biri olan 
Finlandiya’da “Helsinki Coffee Festival” kapsamında 2017’de Helsinki KTM’nin çalış-
malarıyla tasarlanan stantta Türk Kahvesi’nin tanıtımı yapılmıştır. Stantta özgün bakır 
eşyalar başta olmak üzere çeşitli kültürel unsurlara yer verilmiştir. 1000’i profesyonel 
6 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde seramik fincanlarda Türk kahvesi ikram edilmiş, 
misafirlere Fince ve İngilizce tanıtım yapılmıştır. Birçok Finlinin ilk kez tattığı Türk kah-
vesinden övgüyle bahsettiği duyulmuş, hediye paketlerinde Türk kahvesi dağıtılmıştır 
(TB, S.12, 2017:27). 

Paris’te  “Play Me, I’m Yours” etkinliğine 2016’da Paris KTM tarafından destek veril-
miştir. Aynı yıl, dünyanın en önemli ve en saygın caz festivallerinden olmasının yanı 
sıra Kanada’nın en önemli kültür ve sanat etkinliği olan “Montreal Caz Festivali” Türk 
Hava Yolları’nın ana desteği ile gerçekleştirilmiştir (KTB-İFR, 2016). Kanada’nın Van-
couver ve Montreal kentlerinde KTB’nin destekleriyle 2017’de gerçekleştirilen Melihat 
Gülses konserlerinde yerli ve yabancı davetliler için resepsiyonlar verilmiştir (TB, S.12, 
2017:7). Paris KTM’nin desteği ve “Akadémie Française” adlı kuruluşun himayesinde 
2017’de 13. kez düzenlenen “Pierree Loti’nin Ülkesinde Müzik Festivali” etkinliği kap-
samında Türk piyanist Güray Başol tarafından Fransız piyanist François Dumont’un 
katılımıyla “Seine’den Anadolu’ya” başlığıyla bir konser düzenlenmiş, bu etkinlikte Yük-
sel Koptagel ve Ahmet Adnan Saygun gibi önemli Türk sanatçılarının eserleri de icra 
edilmiştir (TB, S.12, 2017:21). 

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Dedemin İnsanları” filmi 2016’da Girit Ada-
sı’nın Hanya ve Heraklion (Kandiye) şehirlerinde gösterilmiş, Atina ve Roma’da düzen-
lenen “Türk Film Günleri” Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerine hizmet eden önemli etkin-
likler arasında yer almıştır (KTB-İFR, 2016:159-160). 
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2017 yılı içinde Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan Aga Khan Müzesi’nde “Kana-
da’nın ve Ontario’nun 150. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında “Türkiye’den 
Bahar Esintileri” programı düzenlenmiş ve Türk kültür gösterileri gerçekleştirilmiştir 
(TB, S.12, 2017:7). “Ottawa Welcomes The World” etkinlikleri kapsamında aynı yıl 23-25 
Nisan tarihleri arasında “23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları ile 
“Türk Kültür Günleri” gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler çerçevesinde ebru sanatı, karagöz 
ve Hacivat çocuk etkinlikleri, halk oyunları gösterileri icra edilmiş, Türk mutfağından 
örnekler sunulmuş, resim ve fotoğraf sergileri düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Türkiye unsurları ve Çanakkale sergisinin 
de ilgi gördüğü anlaşılmaktadır (TB, S.12, 2017:7)). San Paulo resmî mercilerince 29 
Mayıs-2 Haziran 2017 tarihleri “San Paulo’da Türk Günleri” olarak ilan edilmiş, bu kap-
samda T.C. San Paulo Başkonsolosluğu, THY, Yunus Emre Enstitüsü ve San Paulo KTM 
işbirliği ile Türkiye’ye yönelik fotoğraf, çini ve cam sergileri, konserler ve halk oyunları 
gösterileri düzenlenmiştir (TB, S.12, 2017: 25).  Stokholm KTM, UNESCO tarafından 
tescillenmiş olan Somut Olmayan Kültürel Miras unsuru “Karagöz”ü Stokholm’deki 
çocuklarla Kültür Evi Kukla Müzesi’nde buluşturmuştur. Benzer şekilde “Karagöz Ağaç 
Oyunu” adlı Türk gölge  tiyatrosu “Türk-İsveç Ulusları Tiyatro Derneği”nden iki sanat-
çının desteğiyle Türkçe ve İsveççe olarak iki bölüm hâlinde sunulmuştur. Oyunların 
akabinde sanatçılar tarafından çocuklara yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirilmiş, 
çocuklara Karagöz-Hacivat figürleri ve çiçek tohumları hediye edilmiştir (TB, S.12, 
2017:26). 

KTB ile Türkiye Otelciler Federasyonu işbirliğiyle 2017 yılı Haziran ayında Mosko-
va’nın ünlü parklarından Krasnaya Presnaya’da sanat, kültür, gastronomi, alışveriş ve 
spor gibi alanlarda çeşitli etkinlikleri barındıran “Türkiye Festivali” kapsamlı tanıtım prog-
ramı nedeniyle önem arz etmektedir. 3 gün süren festivale 153 bin ziyaretçinin iştiraki 
festivale Rus halkı tarafından gösterilen ilgiye işaret etmektedir. Festival boyunca An-
talya, İstanbul ve Nevşehir olmak üzere birçok turistik bölgenin tanıtımı yapılmış, Türk 
mutfağından örnekler sunulmuş, cam üfleme, ebru ve seramik gibi Türk el sanatları, 
Karagöz-Hacivat gölge oyunu, halk dansları ve Mehteran Bölüğü konseri icra edilmiş-
tir. Ünlü Rus ve Türk sanatçıların da yer aldığı festivalde sergilenen darbuka gösterisi 
Rus halkı tarafından yoğun ilgi görmüştür. Peribacaları ve Bodrum Kalesi gibi turistik 
unsurların kum heykelleri, Kapadokya balonu ile İstanbul tramvayı örneklerinin yer al-
dığı festival alanında çocuklarla Türk yöresel interaktif oyunları oynanmış, destinasyon 
çadırları kurulmuş, golf ve yelkencilik temalı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kapalı 
çarşı numunesi ile alışveriş imkanı yaratılmış ve yağlı güreş temsili yapılmıştır (TB, S.12, 
2017:24).

 “Hava Fotoğrafçısı” olarak tanınan Alp Alper “1000 Fitten Türkiye” sergisi ile Türki-
ye’nin kuşbakışı fotoğrafları Atina KTM’nin desteğiyle Yunanistan’daki fotoğraf sever-
lerle buluşturulmuştur (TB, S.12, 2015:18). KTB tarafından 2016’da Türkiye’de ağırlanan 
ödüllü gazeteci ve fotoğrafçı Piotry Trybalski’nin Türkiye’de çekmiş olduğu fotoğraflar 
“Türkiye’nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri” temalı açık hava sergisi ile Varşova’nın en çok 
ziyaret edilen kültür ve sanat merkezlerinden Kraliyet Sarayı’nın avlusunda 2017 yılı Ni-
san ve Mayıs ayları arasında ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur (TB, S.12, 2017:19). 
İngiliz Thomas Hope’un 18. yüzyılın sonlarında gerçekleştirdiği “Grand Tour” kapsa-
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mında yer alan şehirlerden biri olan İstanbul’a ait çizimleri “Thomas Hope: Osmanlı 
Dönemi İstanbul Çizimleri” adıyla İngiliz müzesinde KTB’nin katkılarıyla sergilenmiş-
tir (TB, S.8, 2016:9). Tokyo Machida Grafik Sanatlar Müzesi’nde İstanbul Japon Sanat 
Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye’nin Estetiği” konulu sergide çoğu Türk olmak üzere 
Türk ve Japon sanatçılara ait 128 eser teşhir edilmiştir (TB, S.9, 2016:18).

Malta’da 24 Mayıs 2017 tarihinde “Çin Turizmini Akdeniz Ülkelerine Çekmek” konulu 
bir tanıtım etkinliği düzenlenmiş, UNWTO ile Malta Turizm Bakanlığı tarafından Türk 
yetkililer yapılan görüşmelerin ardından Türkiye’nin Çin’deki tanıtma faaliyetleri hak-
kında bir sunum yapılmıştır (TB, S.12, 2017:12). THY ile Rixos Otel’in destekçisi olduğu 
ve KTB tarafından desteklenen “Inventum Global Workshop 2017” etkinliği Antalya’da 
gerçekleştirilmiş, çalıştayda Hindistan, Rusya, Ukrayna’da düğün ve toplantı organi-
zasyonları yapan acenteler misafir edilmiştir. Antalya’ya turizm talebini artırmak üzere 
turizmi çeşitlendirmek ve bütün bir yıla yaymak hususunda görüşmeler yapılmıştır (TB, 
S.12, 2017:14).  

TANITIM DESTEKLERİ
KTB’nin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine önemli ölçüde destek oldu-
ğu görülmektedir. Turizm ihtisas fuarlarına KTB standı dışında bireysel olarak katılan 
turizm işletmeleri, meslek birlikleri ve dernekler de fuar yer kirası bedeli, stant inşa ve 
dekorasyonu giderleri hususlarında Bakanlık tarafından desteklenebilmektedir. Benzer 
şekilde turistik tesis ya da bölge tanıtımı yapan söz konusu işletme ve kuruluşların, 
yurtdışında gerçekleştirecekleri kokteyl, çalıştay, sergi gibi etkinliklerin yer kirası, ikram 
ve organizasyon giderleri ile tanıtım projeleri kapsamındaki reklam giderleri için de Ba-
kanlığın desteği mümkün olabilmektedir (KTB, 2017; Resmî Gazete, 2010). Buna örnek 
olmak üzere 2016 yılı içerisinde Almanya ITB Berlin Fuarı’nda 8, Stutgart CMT Fuarı’n-
da 1, Reisenberg Hamburg Fuarı’nda 1, Münih Fuarı’nda 1, Brüksel Turizm Fuarı’nda 2, 
Finlandiya Matka Fuarı’nda 2, Holanda Utrecht Fuarı’nda 3, Londra WTM Fuarı’nda 1, 
Bulgaristan TTR Fuarı’nda 1, İsviçre Ferienmesse Zürih Fuarı’nda 1 olmak üzere, toplam 
10 fuar kapsamında 21 firmaya destek verildiği görülmektedir (KTB-İFR, 2016: 162).

Yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi 
ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve 
uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sem-
pozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere 
de KTB tarafından yardımda bulunulabilmektedir (Resmi Gazete, 2007). Bu doğrultu-
da İstanbul’da düzenlenen “20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”, 
“World Tourism Forum”, “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinin Yıllık Genel Kurulu” ve 
Bilimsel Sempozyumu”, “Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu Altın Jübile 
Kongresi”, “Ankara’daki Travel Expo Ankara Fuarı”, “Dördüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı 
Turizmi ve Dinamikleri Kongresi”, İzmir’deki “10.Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi” 
ve bu etkinliklere katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar 2016’da KTB tarafından destek-
lenmiştir (KTB-İFR, 2016: 161).

KTB’nin öncülüğünde Türkiye’ye seyahatleri özendirici destekler de görülmektedir. 
Bu desteklerin Türkiye yönelik iç ve dış tehditlerin yoğunlaştığı dönemde Türk turizmi 
için açılım sağlayıcı ve turizm faaliyetlerini rahatlatıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz. 
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Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbe-
kistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, ve İran’dan Türkiye’ye 
yönelik turizm amaçlı seyahatlerde turist getiren seyahat acentelerine destek sağlan-
ması hakkında Para Kredi Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar gereği 2015 yılı 
Nisan ve Mayıs aylarında uçak başına (charter uçuşlar) 6 bin ABD Doları destek sağlan-
ması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna ilişkin uygulama esasları “2015/6 Sayılı 
Belirli Ülkelerden Ülkemize Turist Getiren Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması 
Hakkında Kararın Uygulama Usul ve esasları Genelgesi” ile yürürlüğe girmiştir (Resmi 
Gazete, 2016). Turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin olarak KTB’nin katkılarıyla 
28 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan “Kredi Garanti Kurumlarına Sağ-
lanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” da 
bu konuda önem arz etmektedir. Karar gereğince Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Ukrayna’dan Türkiye’ye 
en az 400 bin turist getiren, KTB’den seyahat işletme belgesi sahibi ve Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği üyesi ticari kuruluşlara işletme başına 100 milyon TL’ye kadar devlet 
destekli kredi kullanma imkânı sağlanmıştır. Kredilerin ödeme koşullarına göre 6 ay ile 
8 yıl arasında değişebileceği, kredi kullanan işletmelerin geri ödemelerinde herhangi 
bir sıkıntıya uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınacağı da kararda belirtilen husus-
lar arasında yer almıştır (Resmi Gazete, 2015).

TANITMA VE PROPAGANDA ALANINDA GÖZLEMLENEN SORUNLAR 
Onuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda ülke imajıyla ilgili 
tanıtımda bir bütünlük sağlanamaması, tanıtım faaliyetlerinin finansmanına özel sektö-
rün katılma düzeyinin yetersizliği, ürün ve hizmet kalitesinde, turizm ürününün plan-
lanması ve pazarlanması hususundaki eksikliklere değinilmiştir. Bunun yanı sıra altya-
pının, hizmet kalitesinin ve destek sektörlerinin hızlı talep artışına yanıt verememesi, 
tanıtma ve pazarlamaya ayrılan kaynakların kullanımında eşgüdüm yetersizliği, tanıtım 
faaliyetlerinde sosyal medyanın etkin kullanılamaması ülke turizmi için zayıf yönler 
olarak tespit edilmiştir. Ulusal ve uluslararası medyadaki olumsuz yayınlar, Türkiye’nin 
jeopolitik konumundan kaynaklanan dış tehditler, ülkenin bazı bölgelerinde güvenlik 
ile ilgili sorunların devam etmesi nedeniyle ülke imajının ve sektörün zarar görmesi 
ise ülke turizmine yönelik tehditler olarak ortaya koyulmuştur (KB-OKP, 2014, 34-36).

Bütün bu sorunlar nedeniyle Türkiye’nin dünya sathındaki imajının büyük zarar gör-
düğü açıktır. Türkiye’nin özellikle Batı dünyasındaki imajına yönelik güncel bir araştırma 
kaleme alan Yerdelen, ulusların geçmiş birikimlerinin toplumsal imajı şekillendirdiğini, 
bu bağlamda Haçlı Seferlerinin, İstanbul’un fethedilmesi ve Viyana Kuşatmalarının se-
bep ve sonuçlarıyla Avrupa’da Osmanlı-Türk imajını besleyen ve Batı’nın tehdit algısı-
nı harekete geçiren başlıca üç tarihî olgu olduğunu belirtmektedir. Ermeni meselesi 
gibi çarpıtılmış tarih anlayışının birer ürünü olarak ortaya atılan siyasileştirilmiş tarihî 
meselelerin ve ülke idaresinde demokrasiye müdahale girişimlerinin Türkiye’nin ulus-
lararası imajını zedeleyen olaylar arasında yer aldığını vurgulamıştır. Ülkelerin hâliha-
zırdaki dünya barışı içindeki tutumlarının, iktisadî kalkınmışlık düzeylerinin, demokrasi, 
adalet, çevreye duyarlılık, sanat, bilim ve teknoloji anlayışlarının ve hatta turizm im-
kânlarını değerlendiriş biçimlerinin dünyada yer edinmek hususunda önem taşıdığını 
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ifade etmiştir. Uluslararası iletişim vasıtalarının doğru kullanılmasıyla ülke imajının yurt 
içinde ve yurt dışında tanıtılmasının yaratılan güncel imajın kalıcılığını arttıran, ülkenin 
bir kısım niteliklerini markalaştıran bir süreç olabileceğini belirtmiştir (Yerdelen, 2017). 
Bu bağlamda Türkiye’nin ciddi ve hızlı bir mesafe kat etmesi gerektiğini ifade etmek 
mümkündür. 

Türkiye’nin tanıtım broşürlerine yönelik 2015’te yapılan bir araştırmada “goturkey.
com” sitesinden elde edilen broşürlerin incelendiği, buna göre destinasyonların sıra-
sıyla miras, doğa etkinlik, hizmet, kültür, insan ve simge imajlarını yansıttığı belirlendiği 
görülmektedir. Tanıtım broşürlerinde yansıtılan imajların Türkiye’nin turizm stratejisine 
uygun olarak alternatif turizmle, özellikle de tarihî ve kültürel mirasın kullanılabileceği 
turizm türleri ile uyum içinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte etkinlik ve hizmet 
imajlarının orta, İnsan ve simge imajlarının ise yetersiz düzeyde olduğu ifade edilmiştir. 
Yabancı dilde yayımlanan tanıtım broşürlerinin sayısının artırılması, tanıtım broşürlerinde 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan destinasyonların miras unsuru olarak imaj 
yansıtmada öncelikli olarak kullanılması, destinasyonlara özgü imaj oluşturma ve mar-
kalaşma çalışmalarının artırılması, broşürlerin hangi turizm alanına yönelik olduğunun 
anahtar kelimelerle belirtilmesi, destinasyonlar için kendilerini en iyi şekilde yansıtacak 
ve turisti de olumlu yönde etkileyecek logolar tasarlanması yönünde tavsiyelerde bulu-
nulmuştur (Ulama, 2015: 240 ve 243). Belirtilen bu hususların tanıtım materyallerinde 
dikkate alınması ülke turizminde imaj, markalaşma ve pazarlama unsurlarının güçlendi-
rilmesine katkı sağlayacak mahiyettedir. Bu hususların günümüz dijital medya çalışmala-
rında da dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bütün bu veriler ışığında, tanıtma faaliyetlerinin karmaşık ve düzensiz bir yapıda ol-
ması, yıllar boyu süre gelen ve kamu kesimi tarafından da sıkça dile getirilen kaynak 
yetersizliği ve mevcut kaynakların dağınıklığı, tanıtım faaliyetlerinde sürekliliğin, istikrarın 
ve ahengin tam olarak sağlanamaması, belirli bir imaj ve marka değerleri üzerinden ha-
reket edilememesi, toplumdaki turizm bilinci ve eğitim eksikliği gibi hususların tanıtma 
ve propaganda faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında olduğunu ifade 
etmek mümkündür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin turizm politika ve stratejilerine ilişkin resmî metinlerde tanıtma, propaganda, 
pazarlama ve markalaşma olgularının Türkiye için önemine temas edilmektedir. Ülkenin 
turizm hedeflerine odaklanan 2023 stratejisinde de bu hususlara özellikle dikkat çekildiği 
görülmektedir. Bu bağlamda tanıtım politikasının ve propaganda stratejilerinin turizm ile 
ilişkili olarak Türkiye’nin tarihî ve tabii değerlerinin yanı sıra kültür, sanat, spor, sağlık, gast-
ronomi, moda ve alışveriş gibi muhtelif alanlara da dağıtılması bu konunun kapsamlı bir 
şekilde ele alındığına işaret etmektedir. Kültürel diplomasinin de tanıtma ve propaganda 
çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılması ülke turizmi adına sevindirici ve 
umut verici gelişmelerdir. Bu bağlamda fuar, ağırlama, tanıtım gezileri, reklam faaliyetle-
rinin yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler Türkiye’de kullanılan 
başlıca tanıtım vasıtalarını teşkil etmiştir. 

Bütün bu faaliyetler farklı kültürleri ve coğrafyaları tanıma, anlama ve bunlarla kaynaş-
ma hususlarında ciddi birer adım niteliğindedir. Bu münasebetle dünya sathında Türkiye 
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hakkında farkındalık yaratılmakta, olumlu bir imaj uyandırılmakta, farklı özelliklerin or-
taya çıkardığı kültürel zenginliklerin yanı sıra ortak duygu ve düşüncelere dikkat çekil-
mektedir. Türkiye turizm politikası ve propaganda stratejisiyle ülkeye iktisadi bir kazanç 
sağlamak gibi bir amacın yanı sıra, ülkedeki tabii, tarihî, kültürel değerleri sürdürülebilir 
bir şekilde koruma ve bunları yaşatma gayretindedir. Bu şekilde tarihe, tabiata ve insan-
lığa karşı sorumluluklarını da yerine getirmek çabasındadır. Bu bağlamda Türkiye turizm 
alanında tarihe, tabiata ve insanlığa saygı ilkesiyle dünya barışına en çok hizmet eden 
ülkelerden biri durumundadır. Bu vasıtayla uluslararası ilişkiler bağlamında tüm dünyaya 
dostluk elini uzatmakta misafirperverliğini, paylaşımcılığını, samimiyetini göstermektedir. 

Bütün bu bilgi ve verilerin ışığında turistik tanıtma politikası ve propaganda stratejileri 
hususunda Türkiye’nin etkinliğini artırmak üzere ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıda 
sıralanmıştır:

• Türkiye’yi yurtdışındaki turistik tanıtım faaliyetlerinin KTB’nin riyasetinde ve bu ku-
rumun konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla belirleyeceği kapsamlı bir tanıtma politikası 
ve propaganda stratejisi çerçevesinde yürütülmesi,  

• Tanıtma faaliyetlerine yönelik bütçenin mümkün olduğu kadar arttırılması,

• Yurtdışında faaliyet gösteren KTM’lerin sayısının Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilatı ile 
mütenasip bir şekilde arttırılması, kadro imkânlarının genişletilmesi,  Müşavir ve Ataşe-
lerin görevlendirilmeleri hususunda kurum kültürü ve kurum içinde ihtisaslaşma ilke-
lerine azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi, KTM’lerde idari sürekliliğin temini ve bu 
konuda bir düzen ve istikrarın sağlanması,   

• KTM’lerin imkânlar dâhilinde Büyükelçilik yerleşkelerinden ayrı, müstakil ve yerel 
halkın rahatlıkla temas kurup, iletişime geçebileceği, bilgi ve doküman alabileceği sos-
yal ve kültürel merkezlere yakın yerlere taşınması, yeni açılacak temsilcilikler için de bu 
durumun dikkate alınması, 

• Türk ve dünya turizmine ait turizm istatistiklerinin ve hedef ülke halklarının turizm 
eğilimlerinin yakından takip edilmesi, belirli aralıklarla yapılacak anket ve söyleşi gibi 
yöntemlerle hedef ülkelerde turistik tercih ve taleplerin öğrenilmesi, pazar raporlarının 
bu bilgilerin ışığında ayrıntılı verilerle senelik olarak hazırlanması, yapılacak tanıtma 
faaliyetlerinin bu eğilimlere göre icra edilmesi, 

• Hedef pazarlarda turizm eğilimlerinin yanı sıra siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel 
koşulların da yakından takip edilmesi.

• Tanıtma, propaganda ve pazarlama faaliyetlerinde hedef ülkelere özgü tanıtım fa-
aliyetlerinin ve kampanyalarının arttırılması, bu faaliyetlerde söz konusu ülkelerin tabii, 
tarihî ve kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulması,

• Reklam faaliyetlerinde ve ağırlamalarda daha çok ülkelerinde saygın yerlerde bulu-
nan sanatçıların, sporcuların, edebiyatçıların ve bilim insanlarının tercih edilmesi, 

• Kültürel diplomasi faaliyetlerinden üst düzeyde yararlanılması, bu faaliyetlerde Tür-
kiye’nin tarihî, edebi, sanatsal ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması, 

• Türkiye’nin edebiyatı, tiyatrosu, sineması, müziği, arşivleri ve kütüphaneleri ile bir 
marka olarak tanınması yönünde çaba sarf edilmesi,
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• Yurt dışında çeşitli etkinlikler vesilesiyle icra edilmesi, yurt dışındaki kültürel ve tu-
ristik etkinliklerde Türk müziğine ve tanınmış müzisyenlere yer verilmesi, Türk müzis-
yenlerinin eserlerinin

• Türk edebiyatının dışa açılım projesinin (TEDA) genişletilerek devam ettirilmesi, 
yurt dışındaki kültürel ve turistik etkinliklerde tanınmış Türk edebiyatçılarına ve yazar-
larına yer verilmesi,

• Dünyada sağlık turizmine yönelik tercihlerin hızla artması nedeniyle bu konuda 
Türkiye’nin sahip olduğu çağdaş altyapıya, kadrolara ve tecrübelere yönelik tanıtım 
kampanyalarının arttırılması,  

• Türkiye’nin yurt dışında tanıtımına hizmet eden yerli ve yabancı, resmi ve hususi 
kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin ve ortak çalışmaların artırılması, 

• Turizm sektöründe faaliyet gösteren Türk menşeli tur operatörleri, seyahat acente-
leri ve konaklama tesislerinin tanıtım faaliyetlerine daha fazla destek verilmesi, 

• Yurt dışındaki tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile birlikte gerçekleştirilen 
faaliyetlerin (reklam ve ağırlama faaliyetleri, tanıtım gezileri, sosyal etkinlikler) arttı-
rılması, 

• Tanıtım faaliyetlerinde Türk Halk Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras unsurla-
rından, bu mirasın taşıyıcılarından ve uygulayıcılarından olabildiğince istifade edilmesi, 

• Turist rehberlerinin hizmet içi eğitim programları dâhilinde eğitim faaliyetlerinin 
artırılması ve güncel konularla zenginleştirilmesi, 

• Sosyal medya ve dijital tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, KTM web sitelerinin 
ortak bir yayım anlayışıyla şekillendirilmesi, ilgili ülkelere yönelik turistik eğilimler doğ-
rultusunda güncellenmesi,

• Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, insan hak ve öz-
gürlüklerinin anayasal güvence altında bulunduğu ve bu anlamda güvenli, huzurlu ve 
çağdaş bir ülke olduğu imajının kuvvetlendirilmesi, 

• Türk İnkılâbı’nın evrelerinin Batı demokrasisi içindeki yerinin ve öneminin, doğu 
toplumları için örnek teşkil eden yönlerinin bilimsel ve sosyal etkinlikler münasebetiyle 
tanıtım kampanyaları içinde yer alması, 

• Türkiye’nin içinde yer aldığı ve yakın bir ilişki içinde bulunduğu Türk Dünyası ile 
İslâm ülkelerine yönelik özel tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılması, 

• Türk yemek kültürünün etkin bir şekilde tanıtılması ve yurt dışında Türk restoranla-
rının bu konuda desteklenmesi, 

• Türkiye’ye yönelik hediyelik eşyaların belli bir standart ve kalite ile ülkeyi en doğru 
şekilde tanıtacak şekilde üretimi ve yaygınlaştırılması, 

• Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de kültürel ve turistik 
özellikleriyle tanıtım kampanyalarında yoğun olarak kullanılması, 

• Destinasyon çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yerel halkın da katılı-
mının sağlanması, yerel halkın turistik tanıtım faaliyetleri hususunda imkânlar doğrul-
tusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

• Türkiye’nin turizm alanındaki bilgi birikimin ve iyi uygulama örneklerinin tanıtıla-



103

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

bilmesi ve duyurulabilmesi amacıyla “Dünya Turizm Örgütü Turizm’de Üstün Başarı 
ve İnovasyon Ödülü” tarzındaki yarışmalara katılım sağlanması ve ülke adına turistik 
değerler için farkındalık yaratılması.

Bütün bu çalışmaların çağdaş ve uygulanabilir bir tanıtma politikası çerçevesinde 
propaganda stratejileri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu alanda 
kaydedilecek gelişmeler turizmde markalaşma ve pazarlama çalışmalarına da katkı 
sağlayacaktır. Bu bağlamda Türkiye’yi turistik özellikleriyle tanıtma çalışmalarının dün-
ya sathında belli bir düzen ve istikrar içinde yürütülmesi, resmî turizm teşkilatının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çalışma imkân ve vasıtalarının genişletilmesi 
önem arz etmektedir. Böylece hâlihazırda gerçekleştirilmekte olan tanıtma ve propa-
ganda faaliyetlerinin etki derecesinin daha da arttırılması mümkün olacaktır.   
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ÖZET
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2020 yılında dünyadaki turist 
sayısının 1,6 milyar, turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. 
Türkiye turizmi her ne kadar özellikle 1980 öncesi döneme göre oldukça önemli ge-
lişme kaydetse de 2016 yılı verilerine göre uluslararası gelen turist sayısında 10. sıraya 
uluslararası turizm gelirlerinde ise 17. sıraya gerilemiştir. 1990’lı yıllara kadar ülke turiz-
minin bu günlere taşınmasında lokomotif görevi üstlenen 2634 sayılı yasaya hakkını 
teslim etmekle birlikte, günün koşullarında işlevini yerine getiremediği de görülmek-
tedir. 1982 yılından bu yana yürürlükte olan yasa teşvik etme niteliğini neredeyse yi-
tirmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise turizm tesislerinin diğer kurumlarla olan sorun-
larının çözümünde aracı, koordine edici ve himaye edici olma özelliğini kaybetmek 
üzeredir. Turizmde başarının gelen turist sayısı ve elde edilen gelir değerlendirilmesi 
ile ölçülmesi gerçekçi olmaktan uzaktır. Hakeza kişi başına elde edilen gelir ve kalış 
sürelerine bakıldığında elde edilen başarının da tartışmalı hale geldiğini görmek müm-
kündür. Bu bağlamda turizm sektöründe başarının; gelen turist sayısı,  yapılan yatırım 
ya da her yıl eklenen yatak sayısından ziyade sağlanan hizmet kalitesi ile buna bağlı 
olarak elde edilecek kişi başına gelirin artırılması ile ölçülmesi gerekmektedir.  Sonuç 
olarak, Türkiye’nin küresel turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için 2634 sayılı 
Turizm Teşvik Kanununun bir araç olarak yeniden ele alınması ve iyi planlanması önem 
kazanmaktadır. 

GİRİŞ
Gerek dünyada gerekse ülkemizde oluşan siyasi ve ekonomik havanın olumsuzluğu 
1982 yılına kadar turizmin bir sektör olarak görülmesine ve bütüncül bir yaklaşımla dü-
zenlenmesine engel olmuştur.  Doğası gereği çok sayıda sektörle doğrudan ve dolaylı 
ilişkisi olan sektörün güçlüklerden arındırılarak geleceğe dönük yeni bir bakış açısıyla 
düzenlenmesi ise ancak 1982 yılındaki olağandışı dönem yasası olan Turizmi Teşvik 
Kanununun yürürlüğe girmesi ile mümkün olabilmiştir. Bu dönemin kendine özgü 
koşulları sayesinde bir çok yasadan kaynaklanan zorluklara ilişkin istisnalar getirilmiş 
ve bunlar birer teşvik unsuru olarak sıralanmıştır. 

Turizm belgesi alınması şartına bağlanan söz konusu teşvik unsurları zaman za-
man  yapılan diğer mevzuattaki yasal düzenlemelerle etkinliğini yitirmiş, yerini böl-
gesel gelişmişlik bazlı genel yatırım teşviki mevzuatına bırakmıştır. Yatırım dönemi 
odaklı bu genel teşvikler,  girişimcileri “fizibilite” ve “işletme sermayesi” gibi sektörün 
odaklanması gereken kavramlardan uzak bir yatırım anlayışına yönlendirmiştir. Her ay 
onlarcası  düzenlenen teşvik belgelerini haiz bu yatırımların büyük bir bölümü nasıl 
işletileceğine dair hiçbir öngörüsü olmayan,  vergi muafiyet ya da indirimlerine dönük 
inşai faaliyetler olarak kayda geçmişlerdir. Öyle ki; şirket ana sözleşmesi ve mevzuat 
gereği işletmecilik yapması mümkün olmayan tüzel kişiliklerin bile (gayrimenkul ya-
tırım ortaklıkları gibi) turizm yatırımı yaptıkları da görülür hale gelmiştir. Genel teşvik 
mevzuatıyla sunulan imkanlarla yapılan bu yatırımlar,  çeşitli girişimcilerin macera alanı 
haline gelmiş, pazarlama yönü bütünüyle kuruluş yeri avantajına ve tur operatörlerinin 
insafına terkedilmiş, neredeyse her yıl onlarcasına haciz konulan, sık sık el değiştirme-
lerin yaşandığı, hizmet kalitesinin düşük olduğu verimsiz işletmeler haline gelmişlerdir.
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Her türlü dönemsel krize rağmen yatırım ve istihdam konusundaki gelişimi göz ka-
maştıran turizm sektörü, eğitimli ve deneyimli personelini kaybetmeye, tesisin demir-
başlarıyla birlikte eskimesine ve hizmet kalitesinin her geçen yıl düşmesine seyirci kal-
mıştır. Ancak içinde bulunduğumuz küresel düzen, seyahat sınırlamalarının azalması, 
ulaşım ve iletişim alanındaki hız ve kolaylıklar gibi sektöre çok sayıda gelişim alanı açsa 
da terör, salgın hastalık ve etkisini hızla gösteren ve yayılan ekonomik krizler gibi birçok 
olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. 90’lı yıllarda üzerinde en çok konuşulan ve 
turizme yönelik sinerji ile sınırsız bir gelişme yaratacağından kimsenin kuşkusu olma-
yan “küreselleşme” kavramı, artık bireysel hareket etmeyi, en iyi hizmeti satın almayı 
seçenekleriyle birlikte sunan, güvenliği ise her şeyin üzerine çıkaran, onlarca yılda ve 
büyük bütçelerle geliştirilen “olumlu” ülke imajını bir anda tersine çevirebilen bir tehdit 
unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Dünya Turizm Örgütü’nün [WTO] 2016 yılı verilerine göre; Türkiye uluslararası ge-
len turist sayısında 10. sıraya uluslararası turizm gelirlerinde ise 17. sıraya gerilemiştir 
(UNWTO, 2017: 6).  Gelinen bu noktada, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun bir araç 
olarak yeniden ele alınması ve iyi planlanması önem kazanacaktır. Tebliğde bu nok-
talardan hareketle Türkiye’nin 1982 yılı yani Turizm Teşvik Kanunu öncesi ve sonrası 
olarak turizm potansiyeli ortaya konmuş, bu doğrultuda öneriler ortaya konmuştur.

ELEŞTİRİ ALANLARI VEYA NOKTALARI
Dünya Turizm Örgütü’ne göre turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiç-
bir uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay 
ve ilişkiler tümüdür. 2016 yılı raporuna göre; 2008-2016 yılları arasında ise 300 milyon 
daha fazla insan turizm amacıyla uluslararası seyahat etmiştir (UNWTO, 2017:11). Tür-
kiye’de turizmin tarihsel gelişimi, Cumhuriyetin ilanından önceki dönem (1890-1923) 
ve Cumhuriyet sonrası dönem (Planlı dönem öncesi 1923-1962, 1963’den günümüze 
kadar devam eden planlı dönem sonrası) olmak üzere 2 dönemde ele alınmaktadır. 

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Turizm
Cumhuriyet öncesi dönemde Thomas Cook’un, 1841 yılında İngiltere’nin Leichester 
kentinden Loughbrough kentindeki bir festival 570 kişilik turist kafilesini trenle götür-
mesi, onu paket turun mucidi yapmaktadır. Gerçekleştirdiği bu tur ile Cook, girişim-
cilerin bu tarz paket turlar düzenleyerek kâr elde edebileceklerini ortaya koymuştur 
(Kozak, Kozak ve Kozak 2001: 29-30).  Modern anlamda turizm hareketleriyle Osmanlı 
İmparatorluğunun 1863’de tanışması ve 1870’de İstanbul’u Paris’e bağlayan “Orient 
Expres (Şark Demiryolu)”in açılışı, turist sayısının daha sonraki dönemde de artışında 
etkili olmuştur. İstanbul’daki ilk otellerin yapımı bunu daha da teşvik etmiştir. Orient 
Expres,  müşterilerini ağırlamak üzere 1892’de Pera Palas Otelini yaptırmış, bu arada 
ilk kez bir turizm sektörü de oluşmaya başlamış, oteller, lokantalar, para bozdurma, 
rehberlik hizmetleri Pera’da örgütlenme yoluna girmişlerdir (Ongun, 2004: 16).

Planlı Dönem Öncesi ve Planlı Dönem Sonrası Turizm
Cumhuriyet sonrası planlı dönem öncesine bakıldığında 1923 yılında Türk Seyyahin 
Cemiyeti’nin kurulması, bunun 1930’da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na dö-
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nüşmesi, 1934’te Turizm Bürosunun açılması, 1939 yılında Ticaret Bakanlığına bağlı 
Turizm Müdürlüğünün kurulması ve turizmi geliştirmek için çıkarılan kanunlar turizmin 
gelişmesinde etkili olmuştur (Ünlüönen, 1990: 76; Özgüç, 1998). 1950-1960 döne-
minde çıkarılan kanunlarla bir yandan turizm politikasının şekillendirilmesine çalışılır-
ken, diğer taraftan da bu politikanın uygulanabilmesi için gerekli kurum ve araçların 
oluşturulmasına imkan verilebilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi 1953 yılında çıkarı-
lan 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunudur (Dinçer, 1993:101). 

1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kurulması ve planlı dönemde kalkınma 
planlarında turizme yer verilmesi turizm için yapılan en önemli çalışmalar olmuştur. 
1963-1977 yıllarını kapsayan bir perspektif plan uygulanmıştır. Bunu izleyen dönemde, 
1973-1995 dönemini içeren 22 yıllık bir başka perspektif plan uygulamaya konmuştur 
(Kozak, Kozak ve Kozak 2015: 154-155). Özellikle 1982 yılında çıkarılan “Turizm Teşvik 
Kanunu”  turizmin bugünkü anlamda gelişmesini hızlandırmıştır. Bütçeden turizme ay-
rılan payın, teşvik ve tedbirlerin artması, turizme verilen önemin bir diğer göstergesidir 
(Emekli, 2005).

Tablo 1: Planlı Dönem Öncesi Türkiye’de Turizm

Kaynak: Köseoğlu, 2000: 68; Şahin, 1990: 108

Turizme Uygun 

Yatak Sayısı

Gelen Turist 

Sayısı

Turizm Gelirleri 

(Bin $)

Turizm 

Giderleri (Bin $)

Gelir Gider 

Dengesi

1950 3 300 28 625 - - -

1951 - 31 377 4 317 573 3 744

1952 6 200 38 837 2 287 721 1 566

1953 - 70 055 2 350 612 1 738

1954 - 71 331 1 771 612 1 159

1955 9 000 79 369 1 979 625 1 354

1956 - 99 414 2 495 266 1 229

1957 - 100 803 1 041 270 771

1958 - 114 744 1 535 23 1 512

1959 12 326 126 610 4 756 1 156 3 600

1960 14 200 94 077 5 460 673 4 787

1961 - 129 104 6 880 3 977 2 903

1962 22 050 172 867 7 316 8 658 -1 342
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Tablo 1’de 1950 yılında 3.300 olan turizme uygun yatak sayısının yaklaşık yedi kat 
artarak 1962’de 22.050’ye ulaştığını göstermektedir. Aynı yıl gelen turist sayısı ise 
172.867’dir. Görüldüğü üzere plan öncesi dönemde sektör için çok büyük gelişmeler 
kaydedilmemiş olsa da turizmin devlet teşkilatı içerisinde yerini aldığı bir dönem ol-
muştur.

Tablo 2: Turizm Gelir-Gider Dengesi (1963-1981)

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri, 2017; TÜİK, 2017

Gelir (Bin $) 
Gelen Yabacı 

Sayısı
Gider (Bin $)

Çıkan Vatandaş 

Sayısı
Denge (Bin $) 

1963 7 659 198 841 20 511 41 833 - 12 852

1964 8 317 229 347 21 807 113 083 - 13 490

1965 13 758 361 758 24 310 186 520 - 10 552

1966 12 134 440 534 26 329 155 293 - 14 195

1967 13 219 574 055 26 813 130 140 - 13 594

1968 24 082 602 996 33 409 186 449 - 9 327

1969 36 573 694 229 42 231 270 417 - 5 658

1970 51 597 724 784 47 738 515 992 3 859

1971 62 857 926 019 42 192 719 668 20 665

1972 103 731 1 034 955 59 320 904 605 44 411

1973 171 477 1 341 527 93 013 1 004 821 78 464

1974 193 684 1 110 298 151 797 1 186 228 41 887

1975 200 861 1 540 904 154 954 1 397 425 45 907

1976 180 456 1 675 846 207 893 1 412 391 - 27 437

1977 204 877 1 661 416 268 528 1 545 801 - 63 651

1978 230 398 1 644 177 102 476 1 498 345 127 922

1979 280 727 1 523 658 95 070 1 534 872 185 657

1980 326 654 1 288 060 114 738 1 794 808 211 916

1981 381 268 1 405 311 103 313 1 783 891 277 955

Tablo 2’de görüldüğü üzere 1963’te 7.659 bin dolar olan gelir 1970’de 51.597 bin 
dolar, 1981’de 381.268 bin dolara yükselmiştir. Benzer bir artış turist sayısında da gö-
rülmektedir. Gelir-gider dengesine bakıldığında 1970 yılına kadar eksi değer veren gelir 
gider dengesi 1976-1977 hariç artı değer vermeye başlamıştır.
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Tablo 3: Turizm Gelirlerinin Dış Turizm Gelirleri İçindeki Payı (1963-1981)

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri, 2017; TÜİK, 2017; TÜRSAB, 2017

Dünya Dış Turizm Gelirleri

(Milyar $)

Türkiye’nin Dış Turizm 

Gelirleri (Milyon$)
Türkiye’nin Payı %

1963 8 887 7,7 0,09

1964 10 073 8,3 0,08

1965 11 604 13,8 0,12

1966 13 340 12,1 0,09

1967 14 458 13,2 0,09

1968 14 990 24,1 0,16

1969 16 800 36,6 0,22

1970 17 900 51,6 0,79

1971 20 850 62,9 0,30

1972 24 621 103,7 0,42

1973 31 054 171,5 0,55

1974 33 822 193,7 0,57

1975 40 702 200,9 0,49

1976 44 436 180,5 0,41

1977 55 631 204,9 0,37

1978 68 837 230,4 0,33

1979 83 332 280,7 0,34

1980 102 363 326,7 0,32

1981 104 296 381,3 0,37

Tablo 3’te dünya dış turizm gelirleri artarken Türkiye’nin dış turizm gelirlerinin de 
arttığı görülmektedir. 1963 yılında Türkiye’nin dünya dış turizm gelirleri içindeki payı 
%0,09 iken 1973 yılında %0,55 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi 1981 yılına kadar 
%1’in üstüne çıkamamıştır.
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Tablo 4: Turizmde Tesis, Oda, Yatak Kapasitesi (1966-1981)

Kaynak: TÜRSAB, 2017

Turizm İşletme Belgeli Tesisler Turizm Yatırım Belgeli Tesisler

YILLAR TESİS ODA YATAK TESİS ODA YATAK

1966 165 * 16151 291 * 23807

1967 196 * 18158 371 * 29859

1968 225 * 21643 350 * 26803

1969 249 * 24907 340 * 29048

1970 292 * 28354 301 * 25872

1971 337 * 32114 259 * 25619

1972 363 * 34628 157 * 19874

1973 388 * 38528 180 * 24605

1974 400 * 40895 185 * 25739

1975 421 23860 44957 202 12846 25956

1976 439 24983 47307 227 12802 26068

1977 446 26496 50379 261 14359 28230

1978 473 27233 52385 261 13127 26190

1979 494 28013 53956 265 12803 25727

1980 511 28992 56044 267 13019 26288

1981 529 30050 58242 278 15159 30291

Tablo 4’de 1966 yılında turizm işletme belgeli tesislerde yatak kapasitesi, 16.151, 
tesis sayısı ise 165’tir. 1976 yılında ise turizm işletme belgeli tesislerde yatak kapasitesi 
47.307 iken tesis sayısı 439’dur. Her iki belgeli tesislerde yatak kapasitesinde artış sağ-
lanmıştır.
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Tablo 5: Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı ve İhracata Oranı (1963-1981)

Kaynak: TOBB Ekonomik Rapor, 2014, 2015, 2016; TÜİK, 2017

Turizm Gelirlerinin GSMH 
İçindeki Payı (%)

Turizm Gelirlerinin İhracata 
Oranı (%)

Turizm Giderlerinin 
İthalat Giderlerine Oranı 

(%)

1963 0,1 2,1 3,0

1964 0,1 2 4,1

1965 0,2 3 4,2

1966 0,1 2,5 3,7

1967 0,1 2,5 3,9

1968 0,2 4,9 4,4

1969 0,3 6,8 5,3

1970 0,5 8,8 5,0

1971 0,5 9,3 3,6

1972 0,6 12,4 3,8

1973 0,8 13 4,5

1974 0,6 12 4,0

1975 0,5 14,3 3,3

1976 0,4 9,2 4,1

1977 0,4 11,7 4,6

1978 0,4 10,1 2,2

1979 0,5 12,4 1,9

1980 0,6 11,2 1,5

1981 0,8 8,1 1,2

1963 yılında turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı %0,1 iken 1970’de %0,5’e, 1980’de 
%0,6 ya yükselmiştir. Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı Tablo 5’te görüldüğü 
üzere büyük artış göstermiştir. Turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranında ise dü-
zenli bir seyir izlediği görülmemektedir.
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Tablo 6: 1982-2016 Yılları Arası Tesis, Oda, Yatak Sayısı

Kaynak: TÜİK, 2017; TÜRSAB, 2017

Turizm İşletme Belgeli Tesisler Turizm Yatırım Belgeli Tesisler

YILLAR TESİS ODA YATAK TESİS ODA YATAK

1982 569 32011 62372 339 18172 36332

1983 611 33694 65934 376 21410 43425

1984 642 34666 68266 412 26372 53615

1985 689 41351 85995 501 34251 71521

1986 731 44342 92129 638 48615 101383

1987 834 51040 106214 892 73537 153786

1988 957 58914 122306 1268 105736 218445

1989 1102 70603 146086 1662 139497 288896

1990 1260 83953 173227 1921 156702 325515

1991 1404 97260 200678 1987 158372 331711

1992 1498 105476 219940 1938 148017 309139

1993 1581 113995 235238 1788 132395 276037

1994 1729 128065 265136 1578 114913 240392

1995 1793 135436 286463 1334 96517 202483

1996 1866 145493 301524 1309 96592 202631

1997 1933 151055 313298 1402 110866 236632

1998 1954 151397 314215 1365 116286 249125

1999 1907 153749 319313 1311 114840 245543

2000 1824 156367 325168 1300 113452 243794

2001 1980 175499 364779 1240 107262 230248

2002 2124 190327 396148 1138 102972 222876

2003 2240 202339 420697 1130 111894 242603

2004 2357 217664 454290 1151 118883 259424

2005 2412 231123 483330 1039 128005 278255

2006 2475 241702 508632 869 123326 274687

2007 2514 251987 532262 776 112541 254191

2008 2566 268633 567470 772 113487 258287

2009 2625 289383 608765 754 103119 231456

2010 2647 299621 629465 877 114771 252984

2011 2783 319319 668829 922 122364 267900

2012 2870 336447 706019 960 126592 273877

2013 2982 357440 749299 1056 139928 301862

2014 3131 384454 807316 1117 145648 309556

2015 3309 404462 850089 1125 146162 314194
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Tablo 6’da görüldüğü üzere 1982 yılında turizm işletme belgeli 569 tesis ve 62.372 
yatak kapasitesi, turizm yatırım belgeli 339 tesis 36.332 yatak kapasitesi mevcuttur. 
1992 yılında yatak kapasitesi 1985 yılına göre %236 artış oranıyla 529.079’a ulaşmıştır. 
2002 yılına gelindiğinde turizm işletme belgeli tesis sayısı 2124, yatak sayısı 396.148; 
turizm yatırım belgeli tesis sayısı 1138 yatak sayısı 222.876’dır. 2012 yılında turizm işlet-
me belgeli tesis sayısı 2870, yatak sayısı 706.019; turizm yatırım belgeli tesis sayısı 960 
yatak sayısı 273.877’dir.

Turizm Geliri 
(1.000 $)

Gelen Turist 
Sayısı

Turizm 
Gelirlerinin 

GSMH İçindeki 
Payı

Turizm 
Gelirlerinin 

Ihracata oranı

Dış Ticaret Açığı 
(DTA) Milyon$

Turizm Gelirinin 
DTA Kapama 

payı (%)

1982 370 320 1 391 0,7 6,4 3.097 11.9

1983 411 088 1 625 0,8 7,2 3.507 12.6

1984 840 000 2 117 1,7 11,8 3.624 23.2

1985 1 482 000 2 614 2,8 18,6 3.385 43.8

1986 1 215 000 2 391 2,1 16,3 3.648 33.3

1987 1 721 117 2 855 2 16,9 3.968 43.4

1988 2 355 295 4 172 2,6 20,2 2.673 88.1

1989 2 556 529 4 459 2,4 22 4.167 61.4

1990 3 225 000 5 389 2,1 24,9 9.343 34.5

1991 2 654 000 5 517 1,8 19,5 7.454 35.6

1992 3 639 000 7 076 2,3 24,7 8.156 44.6

1993 3 959 000 6 500 2,2 25,8 14.083 28.1

1994 4 321 000 6 670 3,3 23,9 5.164 83.7

1995 4 957 000 7 726 2,9 22,9 14.072 35.2

1996 5 962 100 8 614 3,2 25,7 20.402 39,07

1997 8 088 549 9 689 4,2 30,8 22.297 41,41

1998 7 808 940 9 752 2,9 28,9 18.947 46,86

1999 5 203 000 7 464 2,1 19,6 14.084 50,19

2000 7 636 000 10 428 2,9 27,5 26.727 37,38

2001 10 066 550 11 618 5,3 32,1 10.064 133,63

2002 11 900 900 13 256 5,4 33,9 15.494 98,19

2003 13 854 866 16 302 4,5 28,2 22.086 73,81

2004 17 076 606 20 262 4,4 25,2 34.372 58,95

2005 20 322 112 24 124 4,2 24,7 43.297 55,72

2006 18 593 951 23 148 3,5 19,7 54.041 42,83

2007 20 942 500 27 214 3,2 17,3 62.790 43,34

2008 25 415 067 30 979 3,4 16,6 69.936 44,30
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Tablo 7: Turizm Geliri, Gelen Turist Sayısı, Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı, 
Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı, Dış Ticaret Açığı (DTA), Turizm Gelirinin DTA Kapama 
Payı (%) (1982-2016)

Kaynak: TOBB Ekonomik Rapor, 2014, 2015, 2016; TÜİK, 2017; TÜRSAB, 2017

2009 25 064 482 32 006 4,1 20,8 38.785 82,52

2010 24 930 997 33 027 3,4 18,3 71.661 46,09

2011 28 115 692 36 151 3,6 20,8 105.934 34,13

2012 29 007 003 36 463 3,7 19,2 84.066 43,75

2013 32 310 424 39 226 3,9 21,3 99.858 32,35

2014 34 305 904 41 415 4,3 21,8 84.508 40,59

2015 31 464 777 41 617 6,2 21,9 63.268 49.73

2016 22 107 440 31 365 2,6 15,5 55.995 39.48

Tablo 7’ye bakıldığında Türkiye’ye gelen turist sayısı 2006 ve 2016 yılları hariç ra-
kamsal olarak sürekli artış halindedir. Ülkeye en fazla turist 2015 yılında gelmiştir. 1982 
yılında  Türkiye’yi 1.391 milyon turist ziyaret etmişken, 1992 yılında 7.076 milyon, 2002 
yılında 13.256 milyon, 2012 yılında 36.463 milyon 2016 yılında ise 31.365 milyon turist 
ziyaret etmiştir.

Türkiye’nin turizmden elde edilen gelirlere bakıldığında, 2006, 2010 ve 2016 yıllarında 
bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu durumun ise kuş gribi, yakın ülkelerde yaşanan 
iç karışıklık, terör ve darbe  girişimi gibi nedenlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Tablo 7’de görüldüğü gibi turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 1982 yılı itibariyle 
%0,7 1992 yılında %2,3’e, 2002 yılında %5,4’e yükselirken, 2012 yılında %3,7’e ve son 
olarak 2016 yılında %2,6’ya düşmüştür. Tablo 7’de yer alan turizm gelirlerinin dış ti-
caret açıklarını kapama payı istikrarlı bir eğilim izleyememektedir. 1982 yılında %11,9 
iken, 1992 yılında %44,9, 2002 yılında %98,19, 2012 yılında %43,75 ve 2016 yılında ise 
%39,48’dir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmi Teşvik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 35 yıllık sürede,  
Kanunda sıralanan teşvik unsurlarının sadece yazılı metin olarak yerini koruduğunu gör-
mekteyiz. Kanun, her ne kadar yasalaştığı yılın koşullarına göre geleceğe ve gelişime 
dönük önemli bir bakış açısı sunmuş olsa da, Bakanlığın teşkilatlanması ve işleyişi esas 
alınarak gelinen bu noktada sektörün temel ve birleştirici yasası olma niteliğini kaybet-
mek üzeredir. 1990’lı yıllara kadar ülke turizminin bu günlere taşınmasında lokomotif  
görevi üstlenen bu yasaya hakkını teslim etmekle birlikte, günün koşullarında işlevini 
yerine getiremediğini de kabul etmememiz gerekir.



117

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından bu yana yürürlükte görünen teşvik hüküm-
leri ya kendiliğinden anlamını yitirmiş ya da sıradanlaşarak teşvik hükmü olma niteliğini 
yitirmiştir. Turizm belgeli olan işletmelerin pazarlama aşamasında  kullanılan yıldız sayı-
sından başka bir avantajı kalmamıştır. Bakanlık ise bu tesislerin diğer kurumlarla olan so-
runlarının çözümünde aracı, koordine edici ve himaye edici olma özelliğini kaybetmek 
üzeredir. Sadece Turizm belgesi alınarak kullanım hakkı elde edilen yıldızlı konaklama 
tesisleri bu yıldızları sadece satış sırasında kullanabilecekleri basit bir pazarlama aracı 
görmekte, söz konusu yıldızların hizmet ve kalite karşılığını vermekle ilgili herhangi bir 
çaba içerisine girmemektedirler. 

Turizm sektöründeki başarı ölçüsünün gelen turist sayısı ve elde edilen gelir olarak 
değerlendirilmesi gerçekçi olmaktan uzaktır. Kişi başına elde edilen gelir ve kalış sürele-
rine bakıldığında elde edilen başarının tartışmalı hale geldiğini görmek mümkündür. Bu 
nedenle, sektörün başarısının gelen turist sayısı,  yapılan yatırım ya da her yıl eklenen 
yatak sayısından ziyade sağlanan hizmet kalitesi ile buna bağlı olarak elde edilecek kişi 
başına gelirin artırılmasına yoğunlaşması gerekmektedir.  Bu bakış açısı beraberinde ya-
tırım fizibilitesi ile işletmenin verimliliği ve karlılığı gibi daha gerçekçi ölçütleri ön plana 
çıkaracak, girişimcileri gerçekçi ve akılcı düşünmeye zorlayacaktır. 

Hizmet üretiminin kalitesini artırmaya yönelik teşvik tedbirleri düşünülmelidir. Eğitimli 
personelin sektörde kalıcı olarak çalışmasını sağlamaktan başlayarak, söz konusu perso-
nelin işletme değişikliği devir hızını düşürecek, mevsimlik çalışmalarına rağmen yıl boyu 
sigortalılık imkanı sağlayacak, çalışma koşullarını iyileştirici tedbirlerin yanı sıra özellikle 
konaklama sektöründe çalışanlarla ilgili meslek standartlarının belirlenerek zorunlu ser-
tifikasyon sistemine geçilmesi bunlar arasında sayılabilir. 

İşletmelerin ulusal ya da uluslararası düzeyde bireysel pazarlama çabaları da göz ardı 
edilmemelidir. Günümüzde sahip olunan iletişim teknolojileri sayesinde açıldığı günden 
itibaren uluslararası pazarlara satış yapan işletmeler (Küresel Doğan İşletmeler/Born Glo-
bal)  bulunmaktadır. Özellikle bu mecradan dış pazara yönelik yapılan satışlar için mali 
teşvikler düzenlenmelidir. 

Bugün artık turizm sektörünün kırılganlığı, hassasiyetleri ve taşıdığı risk tartışılmaz du-
rumdadır. Bu nedenle 35 yıl öncesinde bile sektöre özgü yapılan teşvik ve koruma un-
surlarının genel ve ağırlıklı olarak inşaat başlangıç ve bitişli yatırımlara yönelik olmaktan 
çıkarılması uygun bir seçenek olarak görünmektedir.  Sektöre yapılan her türlü yatırımın 
artık verimli bir işletmeye dönüşmesini sağlayacak  “işletme dönemi” teşviklerinin uygu-
lamaya konulması elzem görünmektedir. Bu nedenle,  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır. Genel  teşvik mevzua-
tında yer alan teşvik unsurlarında “bölge esası” ilkesi korunması gerekiyorsa bile “en az 
gelişmiş bölge” yatırımları ile turizm yatırımları aynı sepet içerisinde değerlendirilmelidir. 
Ülkemizde uygulana gelen birçok teşvik unsuru için geçerli olduğu gibi bu alanda da 
uygulanan teşviklerin verimliliği ölçülebilmelidir. Aynı yatırıma hangi kurum ve kuruluşla-
rın ne tür destekler sağladığı tüm kurumlar tarafından izlenebilir olmalıdır. Bu aşamada 
en değerli sınırlama,  yatırımın işletmeye açılma süresi, açıldıktan sonra belirli bir süre 
içerisinde kapasite kullanım oranı, konusunda deneyimli ya da eğitimli kişilerin istihdam 
oranı, yenileme bütçesi ve bu bütçenin kullanma oranı ile çeşitli mecralarda ulusal ulus-
lararası pazarlama çabalarının takip ve ölçülmesidir. 
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ÖZET 
Bu çalışma, Türkiye turizminin uluslararası alandaki rekabet gücünün, başlıca rakip 
ülkelerle ile karşılaştırılarak, ülkenin uluslararası pazarlarda güçlü ve zayıf yönleri-
nin belirlenmesi ile turizmde rekabet avantajı kazanabileceği alanların ortaya ko-
nulması amacına dönük ve ikincil veri analizine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan veriler Dünya Ekonomik Forumu isimli kuruluş tarafından “Turizm ve Se-
yahat Rekabet İndeksi” ismi altında 2 yılda bir yayınlanan raporlardan derlenmiştir. 
Bu raporlarda yer alan ve 2011-2017 yılları arasındaki dönemlere ait veriler, Türki-
ye’nin skorları benzer arz çekiciliklerine sahip olmaları nedeni ile Türkiye’nin rakibi 
olarak varsayılan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Sloven-
ya ve Mısır’dan oluşan 8 adet ülke ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu 
karşılaştırmalardaki indeks değerleri, aynı zamanda ülkedeki turizm hizmetlerinin 
kalitesi için de bir gösterge olarak kabul edilebilir. “Turizm ve Seyahat Rekabet İn-
deksi” 2017 yılı raporunda ülkelerin ortalama skorların yer aldığı genel sıralamada 
araştırmaya dahil edilen 136 ülke arasında Türkiye 44. sırada yer almıştır. Bu çalış-
mada değerlendirmeye alınan 8 ülke ile yapılan karşılaştırmalarda Türkiye’nin top-
lam 14 farklı kategorinin yalnızca 3 alanında rakiplerinden daha iyi ve yüksek, diğer 
11 alanda ise daha düşük skorlarda olduğu tespit edilmiştir. Daha iyi skorlara sahip 
olunan kategoriler; Havayolu Ulaşımı Altyapısı, Uygun İş Ortamı ve Fiyat Rekabeti 
Avantajı alanlarıdır.

GİRİŞ 
Turizm sektörü Türkiye’nin uluslararası ticarette rekabet avantajının en yüksek ol-
duğu sektörlerin arasında yer alan ve çok geniş bir ekonomik faaliyet alanına da 
dolaylı ve uyarıcı katkıda bulunan, ülke ekonomisi için çok önemli bir sektördür. 
Yabancı ziyaretçilerin yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik hacmin yanı sıra, 
ülke dışına çıkan Türk vatandaşlarının son yıllarda 8 milyon kişinin üzerine çıkmış 
olması da Türk turizmine artık 2 yönlü bir hareket ve dinamizm kazandırmıştır. Tu-
rizm ile ilgili çalışmalar, tartışmalar ve araştırmalar çoğunlukla dış turizm açısından 
yapılmaktadır ve bunun da temel nedeni, turizmin ülke ekonomisi için ihtiyaç du-
yulan yabancı parayı kazanmayı sağlayan bir ihraç ürünü olarak kabul edilmesidir. 
Bu nedenle, turizm alanındaki çabalar çoğunlukla daha fazla turist çekebilmek ve 
yabancı para kazanabilmek ekseninde yoğunlaşmaktadır. Bunun için de, kuşkusuz 
ülkelerin diğer rakip ülke ve firmalara göre rekabet avantajı sağlaması gereklidir.

Bu yaklaşıma uygun olarak, Merkezi İsviçre’de bulunan Dünya Ekonomik Fo-
rumu isimli uluslararası kuruluş iki yılda bir yayınlamış olduğu “Turizm ve Seyahat 
Rekabet İndeksi” isimli araştırması ile dünya genelinde ülkelerin turizm alanındaki 
rekabet gücünü karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 2011-2017 yılları arasında yayınlamış olduğu raporlardaki 
verilere göre, Türkiye’nin özellikle yakın rakibi olduğu varsayılan Yunanistan, Mısır, 
İtalya, Fransa, İspanya, Slovenya ve Hırvatistan gibi ülkelerle karşılaştırılması yapıla-
rak, ülkemizin uluslararası rekabetteki durumu değerlendirilmektedir.
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TURİZMDE REKABET VE REKABET AVANTAJI
Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi, turizmde de işletmeler, destinasyonlar ve 
ülkeler arası rekabet söz konusudur ve sunulacak ürünün türüne ve sunulduğu pazar 
yapısına bağlı olarak, bu rekabet farklı yoğunluklarda olabilmektedir. Ekonomik anlamı 
ile rekabet “Bir piyasada satıcıların birbirleri aleyhine daha fazla müşteri çekerek mal ve 
hizmet satışlarını, dolayısıyla kârlarını artırmak için aralarında giriştikleri yarış” olarak ta-
nımlanmaktadır (Nedir.com, 2017). Rekabet, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri uyara-
rak daha kaliteli ve daha düşük maliyetli mal ve hizmetlerin üretilmesine olanak sağlar. 
Bu nedenle de, rekabet ekonomiye dinamizm kazandıran temel faktörlerden birisidir. 
Rekabet, turizm alanına uyarlandığında da, “turistlere ve ziyaretçilere aynı ürünü sunan 
diğer kişi, işletme ya da bölgelere göre daha iyi ürün ve hizmet sunma yarışı” şeklinde 
bir tanım yapmak mümkündür. Turizm alanında rekabet konusunda yapılmış olan çok 
sayıda çalışma vardır ve bu çalışmalar çoğunlukla turizmde rekabeti etkileyen faktörler 
ve turizmde rekabet edebilirlik konularında yapılmıştır (Aydemir vd. 2014; Bahar ve Ko-
zak, 2005; Claver-Cortes vd., 2007;  Crouch ve Ritchie, 1999; Crouch, 2007; Dwyer 
vd., 2000; Dwyer vd., 2001; Enright ve Newton, 2004; Kozak ve Rimmington, 1999; 
Kozak, 2007; Smit, 2010).

Bu çalışma kapsamında da makro düzeyde Türkiye’nin uluslararası turizm alanındaki 
rekabet gücü analiz edilmeye çalışılacaktır. Turizm destinasyonları arasındaki rekabet 
konusunda yapılan çalışmaların en önemlileri Crouch and Ritchie (1999 ve 2003), 
Crouch (2011), Dwyer and Kim (2003) ve Enright and Newton (2004)’un çalışmaları 
iken, Porter’ın (1990) “Uluslararası Rekabet Elmas Modeli” de bu konudaki ilk model 
olarak kabul edilir. Turizmde Destinasyon rekabeti konusunda OECD (2014,7) tarafın-
dan da, “turizm destinasyonları için rekabet, yenilikçi, kaliteli ve çekici turizm hizmet-
lerini, bölge halkı ve dışardan gelenler için optimize ederek sunabilme ve ulusal ve 
uluslararası pazarlardan daha faz pay alabilme ve bu çabaları sürdürülebilir bir şekilde 
yürütebilme yeterliği” şeklinde bir tanım yapılmıştır.

Bu tanıma uygun bir rekabetçilik politikasının ise Felsefe, Vizyon, Gelişme, İşbirliği 
içinde analiz ve izleme/değerlendirme gibi 5 temel dayanağa bağlı olarak yürütüle-
bileceği belirtilmiştir (Zehrer and Hallman, 2015). Ayrıca, Ritchie ve Crouch (2003) 
tarafından önerilen, a) faktörlerarası karşılıklı bağımlılık, b) pazar bağlantıları c) turizm 
üst-yapısı gibi faktörlerin de yukardaki 5 temel faktöre katkı/destek sağlayacağı vur-
gulanmıştır. Bu çalışmanın dayanağını oluşturan Dünya Ekonomik Forumu’nun Reka-
betçilik raporu ise, aşağıda listelenen 4 kategorideki rekabet faktörlerini ayrıntılı olarak 
(14 alt kategori ve 90 adet değişken) sınıflandırılmış ve bu rekabet faktörlerine göre 
ülkelerin sıralaması yapılmıştır (World Economic Forum, 2017);

1) İş Ortamını Kolaylaştırıcı Faktörler 
2) Turizm Politikası ve Kolaylaştırıcı Faktörler 
3) Alt-yapı Olanakları
4) Doğal ve Kültürel Kaynaklar 

Bu rapor önemli ölçüde uluslararası kuruluş ve örgütlerin (UNWTO, IATA, WTTC 
gibi) yıllık raporlarına ve iş yaşamındaki yaklaşık 15.000 uzman kişinin görüşlerine baş-
vurularak hazırlanmıştır.
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DÜNYA TURİZMİNİN TEMEL GÖSTERGELERİ
Dünyada uluslararası turizm hareketleri her geçen yıl önceki dönemlere göre önemli 
artışlarla yükselme eğilimi göstermektedir. Dünya’da seyahat eden insan sayısı 1 milyar 
kişinin, turistlerin harcamaları da 1 trilyon doların($) üzerine çıkmıştır. Bu rakamlar, eko-
nomik ve sosyal alanda bu sektörün ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Turizm 
ayrıca uluslararası ticaretin %7’sini, Dünya GSMH’ının %10’unu oluşturarak, her 10 ça-
lışandan birinin yer aldığı bir sektördür ve 2030 yılında dünya turizmine katılacakların 
1,8 milyar kişi olması beklenmektedir (UNWTO ve WTTC, 2017). 

Öte yandan, dünya turizmine katılan ülkeler son yıllarda önemli değişikliklere sahne 
olmuştur. Çin ve Güney Kore’nin son yıllarda ekonomik gelişmelerini, kendi vatan-
daşlarının seyahat olanaklarına da yansımış ve Çin 135 milyon turist gönderme ve 261 
milyar dolar harcama gücüne ulaşmıştır. Benzer şekilde, önceki yıllarda dünya turizmi 
için önemli bir varlık göstermemiş olan G.Kore 22 milyon turist ve 27 Milyar dolar 
dış turizm harcaması ile dünya genelinde ilk 10’a girerek yedinci sıraya yerleşmiştir. 
Listeye son yıllarda dahil olan diğer 2 ülke ise Avustralya ve Hong Kong’dur. Veriler 
önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin turizmde önemli pazarlar olacağını göstermektedir.

Tablo 1: Dünyada En Fazla Turizm Harcaması Olan Ülkeler (Milyar $)

Ülkeler 2015 2016
Değişim 

(2016/2015)

Pazar payı 

2016-%

Ülkenin Kişi Başına Turizm 

Harcaması

Çin 249.8 261.1 11.4 21.4 189

ABD 114.7 123.6 8.6 10.1 382

Almanya 77.5 79.8 -0.6 6.5 964

Birleşik Krallık 63.3 63.6 8.8 5.2 970

Fransa 39.3 40.5 -3.5 3.3 627

Kanada 30.1 29.1 1.3 2.4 802

G.Kore 25.3 26.6 9.0 2.2 520

İtalya 24.4 25.0 1.4 2.0 411

Avustralya 23.8 24.9 6.1 2.0 1.026

Hong Kong (Çin) 23.1 24.2 4.7 2.0 3.284
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Bilindiği üzere, Türkiye’nin temel turizm pazarları; Avrupa Ülkeleri, Rusya, Orta Doğu 
ile ortak kültürel değerlere sahip olduğumuz ve son yıllarda artış eğilimi gösteren Asya 
Türk Cumhuriyetleri ile İran ve diğer İslam ülkeleridir. Bu ülkelerin her birinin pazar ve 
talep yapıları önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, Avrupa ülkeleri turistleri-
nin temel seyahat motivasyonları; tatil, dinlenme, doğa, kültür ve tarih ağırlıklı olurken, 
Rusya pazarı deniz ve güneş arayışı ile öne çıkmakta, İslam ülkeleri ile İran ortak dini, 
tarihi ve kültürel değerler ve tatil amacı ağırlıklı seyahat etmektedir. Asya Türk Cum-
huriyetleri ise tarihsel ve kültürel bağlara dayanan motivasyonla ülkemiz için ileride iyi 
pazarlar oluşturabilme potansiyeline sahiptirler.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TURİZMDE REKABET GÜCÜ 
Türkiye, uzun yıllar boyunca uluslararası turizmde ziyaretçi sayısı bakımından ilk 10 
sırada yer almış ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olarak kabul 
görmüş olan bir ülkedir. Türkiye’nin zengin turizm arz kaynakları içinde pazarda en 
etkili olan turizm kategorileri; Tatil-Dinlenme Turizmi ile Tarih-Kültür Turizmidir. Dolayı-
sıyla, Türkiye’nin bu iki temel ürün pazarı bakımından coğrafi konumları gereği rekabet 
içerisinde olduğu varsayılan 8 ülke ilk aşama rekabet analizi gerektiren ülkelerdir. Bu 
ülkelerin en önemli iki özelliği, ülkemiz ile benzer turizm çekiciliklerine sahip olmaları 
ve Avrupa pazarları için 3-4 saatlik uçuş menzili içinde hedef destinasyon seçenekleri 
arasında yer almalarıdır.  

Karşılaştırma yapılan ülkelerden Fransa, İspanya ve İtalya, dünya turizminin lider ül-
keleri olarak kabul edilir ve her zaman ilk 5 ülke arasında yer almışlardır. Bu ülkeler aynı 
zamanda dünyada en fazla ziyaret edilen ve turizmden en fazla kazanan ülkeler ara-
sındadır. Diğer ülkelerden Yunanistan aynı bölgede bulunduğumuz yakın rakip, Por-
tekiz benzer çekiciliklere sahip dolaylı bir rakip olarak değerlendirilmiştir. Hırvatistan 
özellikle Dalmaçya kıyıları ve tarihsel mirası, Slovenya Akdenize kıyısı çok fazla olmasa 
da doğal güzellikleri ve turizm alt-yapısı bakımından zengin bir ülke olması nedeni ile, 
Mısır da hem deniz, güneş hem de tarihsel miras açısından klasik bir turizm ülkesi ola-
rak bu analizde yer almıştır. İspanya, Fransa ve İtalya dışındaki ülkelerin ziyaretçi sayıları 
ve gelirleri Türkiye’den düşüktür (Tablo 2).

Rekabet analizi ve karşılaştırması yapılan bu ülkelerin Uluslararası Turizm ve Seya-
hat Rekabet İndeksi çalışmasında almış olduğu genel değerleri ve ülkelerin dünya 
turizmindeki payları Tablo 2’de yer almaktadır. Bu verilere göre, Türkiye 2011 yılında 
7 tam not üzerinden 4,37’lik ortalama skoru ile 50. (139 ülke) sırada yer alırken, bu 
sıralama 2013’te skor 4,44’e, sıralama da 46. (140 ülke) sıraya yükselmiştir. 2015’te 
ortalama 4,08 skor 44. (141 ülke) sırada yer almasını sağlamıştır. 2017’de ise ülke 
skoru 4,14, sıralama ise yine 44. (136 ülke) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Dünya 
Turist sayılarında ilk 10, gelirlerde ise ilk 15 arasında olmasına karşın, turizm kalitesini 
sorgulayan analizde 44. sıralarda yer almıştır. Oysa ki, Dünya turizm sıralamasında ilk 
5 te olan İspanya ve Fransa Rekabet indeksi sıralamasında da ilk iki sırada, İtalya ise 
8.lik derecesi ile ilk 10 arasında yer almaktadır (Portekiz 17., Yunanistan 24. Slovenya 
41. Hırvatistan 32.). Buna göre, rekabette daha iyi olmamız gereken ülkeler kısa va-
dede Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan ve bir dereceye kadar Portekiz, uzun vadede 
ise diğer büyük turizm ülkeleridir.
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Tablo 2: Turizm ve Seyahat Rekabet İndeksi Karşılaştırmalı Değerlendirmeleri

Ülkeler Dünya Sıralaması Ortalama Skor
Turist sayıları 

(mln)

Turizm 
Gelirleri 

(Milyar $)

2011 2103 2015 2017 2011 2013 2015 2017 2015 2016 2015 2016

Fransa 3 7 2 2 5,41 5,31 5,24 5,32 83,7 82,6 45.,9 42,5

İspanya 8 4 1 1 5,29 5,38 5.31 5.43 68,2 75,6 56,5 60,3

İtalya 27 26 8 8 4,28 4,90 4,98 4,99 50,7 52,4 39,5 40,2

Portekiz 18 20 15 17 5,01 5,01 4,64 4,74 10,1 11,4 12,7 14,1

Yunanistan 29 32 31 24 4,78 4,75 4,36 4,51 23,5 24,8 15,6 14,6

Slovenya 33 36 39 41 4,64 4,58 4,17 4,18 2,7 3,0 2,5 2,4

Hırvatistan 34 35 33 32 4,61 4,59 4,30 4,42 12,7 13,8 8,8 9,6

Türkiye 50 46 44 44 4,37 4,44 4,08 4,14 39,5 25,3 26,6 22,1

Mısır 75 85 83 74 3,96 3,88 3,49 3,64 9,2 5,2 6,1 2,6

Tablo 2, ülkelerin ortalama skorlarına göre dünyadaki sıralamasını göstermektedir. 
Ancak, daha ayrıntılı indeks kategorilerine göre yapılan analizler, turizm açısından 
ülkelerin farklı alanlarda ne kadar beklentilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. 
Söz konusu alt indeksler 3 başlık altında ve 14 farklı alt-kategorideki değerlendir-
melere yer verilmiştir. Bu değerlendirmeler, 2011 ve 2013 yıllarında; Turizmin Yasal 
Çerçevesi, İş Ortamı ve Alt-yapı ve İnsani, Kültürel ve Doğal Kaynaklar olarak üç ana 
grubu altındaki 14 kategoride yer alırken, 2015 ve 2017 yılları için bu kategorilerde 
değişiklik yapılarak; İş ortamını kolaylaştıran faktörler, Turizm politikasını kolaylaştıran 
faktörler, Alt Yapı, ve Doğal ve Kültürel Kaynaklar olarak 4 ana grupta ve yine 14 farklı 
kategoride yapılmıştır. Bu nedenle her iki dönem ayrı tablolarla değerlendirilmiştir.
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Tablo 3.a: Turizmin Yasal Çerçevesi

Tablo 3.b: İş Ortamı ve Altyapı

Ülkeler 
Politika ve 

Yasalar
Çevresel 

Sürdürülebilirlik
Güvenlik/ Emniyet Sağlık/Hijyen Turizmin Önceliği

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

Fransa 5,03 5,04 5,66 5,59 5,76 5,49 6,84 6,67 5,26 4,99

İspanya 4,30 4,52 4,99 5,19 5,44 5,67 6,08 5,61 5,90 5,91

İtalya 4,31 4,21 4,69 4,73 5,23 5,26 6,16 6,02 4,62 4,27

Portekiz 4,79 4,72 5,36 5,38 5,74 5,77 5,95 6,07 5,49 5,16

Yunanistan 4,32 4,22 4,54 4,53 4,70 4,75 6,41 6,42 5,57 5,17

Slovenya 4,44 4.27 5,19 5,20 5,65 5,62 5,81 5,82 4,88 4,69

Hırvatistan 4,33 4,24 4,87 4,89 5,47 5,32 5,97 6,00 4,47 4,48

Türkiye 4,80 4,92 4,30 4,28 4,37 4,55 4,86 4,89 4,58 4,46

Mısır 4,62 4,42 4,09 3,95 3,35 2,65 5,17 5,27 5,45 5,47

Ülkeler Havayolu Ulaşımı Kara Ulaşımı Turizm Altyapısı Bilgi Teknolojileri 
Fiyat Rekabet 

Edebilirliği

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

Fransa 5,50 5,39 6,45 6,24 6,19 6,10 5,46 5,21 3,15 2,96

İspanya 5,28 5,29 5,72 5,87 6,71 6,71 4,70 4,53 4,18 4,11

İtalya 4,35 4,55 4,54 4,53 7,00 7,00 4,47 4,30 3,59 3,40

Portekiz 4,15 4,29 5,11 5,20 6,34 6,13 4,61 4,24 4,00 4,04

Yunanistan 4,76 4,66 4,00 3,99 6,89 6,76 4,29 4,28 3,82 3,59

Slovenya 2,90 2,83 5,08 5,05 6,27 6,27 4,96 4,46 4,28 4,00

Hırvatistan 3,09 3,01 4,12 4,07 6,96 6,71 4,47 4,32 4,24 4,01

Türkiye 4,16 4,47 4,03 4,08 4,38 4,76 3,38 3,10 4,17 3,98

Mısır 3,47 3,38 3,37 3,11 2,87 2,93 2,66 2,83 5,59 5,58
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Tablo 3.c: İnsani, Kültürel ve Doğal Kaynaklar

Tablo 4.a: İş Ortamını Kolaylaştırıcı Faktörler

Ülkeler İnsan Sermayesi Turizme İlgi Doğal Kaynaklar Kültürel kaynaklar

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

Fransa 5,44 5,22 4,90 4,82 4,33 4,71 4,65 6,04

İspanya 5,11 5,24 4,99 4,90 4,19 4,75 6,58 6,57

İtalya 5,13 5,12 4,43 4,59 3,69 4,43 6,06 6,06

Portekiz 5,16 5,27 5,02 5,03 2,85 3,35 5,89 5,71

Yunanistan 4,98 5,02 4,85 4,79 3,38 4,24 4,73 4,28

Slovenya 5,14 4,96 4,83 4,80 3,34 3,81 2,82 2,85

Hırvatistan 4,73 4,63 5,30 5,12 3,00 3,85 3,90 3,87

Türkiye 4,88 4,92 5,00 4,96 2,91 3,39 5,23 5,23

Mısır 4,61 4,41 5,11 4,70 2,87 3,27 2,48 2,58

Ülkeler İş Ortamı Güvenlik-Emniyet Sağlık-Hijyen İnsan Kaynakları Bilgi Teknolojileri

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

Fransa 4,52 4,7 5,44 5,4 6,52 6,5 4,96 5,1 5,55 5,9

İspanya 4,09 4,4 5,97 6,2 6,11 6,3 4,87 4,9 5,26 5,5

İtalya 3,59 3,9 5,68 5,4 6,27 6,2 4,45 4,6 5,14 5,4

Portekiz 4,54 4,6 6,33 6,3 6,06 6,3 5,18 5,2 4,97 5,2 

Yunanistan 4,04 4,1 5,49 5,6 6,57 6,6 4,75 4,8 4,71 4,9

Slovenya 4,03 4,3 6,20 6,2 6,05 6,0 4,69 4,9 5,07 5,2

Hırvatistan 3,65 4,0 6,00 6,1 6,33 6,4 4,41 4,4 5,03 5,0

Türkiye 4,54 4,5 4,23 4,1 5,41 5,4 4,30 4,2 4,17 4,3

Mısır 4,11 4,3 3,40 3,3 5,40 5,4 4,12 4,1 3,80 3,9

Tablo 3.a, 3.b ve 3.c’deki verilere göre, Türkiye 2011-2013 yılları arasında; Politika 
ve Yasalar kategorisinde ikinci, Havayolu ulaşımı ve Fiyat Rekabetinde dördüncü, 
Turizme ilgi alanında üçüncü ve Kültürel Kaynaklar’da dördüncü sırada yer alırken, 
diğer kategorilerde rakiplerinin gerisinde kalmış ve en düşük skorlar Bilgi Teknolojile-
ri, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Turizm Altyapısı konularında görülmüştür.

2015-2017 yıllarına ilişkin karşılaştırmalar 4.a, 4b ve 4.c Numaralı Tablolarda yer 
almaktadır. Bu dönemdeki yüksek skorlar olarak, “Uygun İş Ortamı” kategorisinde 
4,5 (ö.d.4.1), ile iyi durumda olup 9 ülke arasında üçüncü sırada yer alırken, “Güven-
lik” kategorisinde 4,1 (ö.d.4.55), “Sağlık ve Hijyen” kategorisinde 5,4 (ö.d.4.89), “İnsan 
Kaynakları” kategorisinde 4,2 (ö.d.4.92), ve “Bilgi Teknolojileri” kategorisinde de 4,3 
(ö.d.3.4), skor ile dokuzuncu sıralarda yer almıştır. Bu rakamlar, İş ortamı, Sağlık ve 
Bilgi teknolojilerindeki skorlarda yükselişi, diğerlerinde ise düşmeyi göstermektedir.
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İkinci grup alt-gösterge kategorilerine Tablo 4.b’de yer verilmiştir. “Turizm Politi-
kasını Kolaylaştırıcı Faktörler” üst başlığı ile adlandırılan bu kategorilerden ilki olan 
“Turizmin Sektörel Önceliği” konusunda ülkemiz 4,3 (ö.d.4.46) skor ile dokuzuncu 
sırada, “Uluslararası Açıklık” kategorisinde 3,9 ile sekizinci sırada yer alarak düşük 
rekabet gücüne sahip iken, “Fiyat Rekabet Edebilirliği” kategorisinde 4,9’luk skorla 
(ö.d.4,2) Avrupa ülkeleri arasında en yüksek skora sahip olmuştur. Bu alandaki son 
kategori olan “Çevresel Sürdürülebilirlik” konusunda ülkemiz 3,7 (ö.d.4.28) ile en dü-
şük skora sahiptir. Bu sonuçlar fiyat rekabetinde skor yükselişini, diğer alanlarda ise 
düşüşleri göstermektedir. Çevresel sürdürülebilirlik bu konuda en duyarlı olunması 
gereken alandır.

Tablo 4.b: Turizm Politikasını Kolaylaştırıcı Faktörler

Ülkeler Turizmin Önceliği Uluslararası Açıklık
Fiyat Rekabet 

edebilirliği
Çevresel 

Sürdürülebilirlik

2015 2017 2015 2017 2015 2017 4,67 4,8 

Fransa 5,16 5,1 4,22 4,2 2,95 4,1 4,61 4,6

İspanya 5,89 5,9 3,93 3,9 4,22 4,5 4,34 4,5

İtalya 4,62 4,5 4,09 4,1 3,49 3,9 4,42 4,3 

Portekiz 5,46 5,5 4,21 4,2 4,23 4,8 4,19 4,5 

Yunanistan 5,36 5,5 4,09 4,1 3,93 4,7 4,74 5,1 

Slovenya 3,93 4,8 3,70 3,7 4,34 4,6 4,38 4,7 

Hırvatistan 4,51 4,5 4,14 4,2 4,28 4,4 3,83 3,7 

Türkiye 4,39 4,3 3,34 3,9 4,37 4,9 3,99 4,1 

Mısır 4,56 5,0 2,17 2,5 6,19 6,2 2,48 2,58

Turizm ve Seyahat Rekabet İndeksi’nin son kategorisi Tablo 4.c’de yer alan “Turizmin 
Alt-yapısı” ile “Doğal ve Kültürel Çekicilikler” konusundaki ülke skorlarını göstermekte-
dir. Bu tablonun en önemli özelliği Türkiye’nin bu kategorideki “Hava Ulaşımı Alt-yapısı” 
alt-indeksinde 4,7’lik skor ile (ö.d.4.47)  9 ülke arasında üçüncü sırada, 136 ülke arasın-
da da 16. sırada yer almış olmasıdır ki, bu da ülkenin dünya genel sıralamasındaki en 
yüksek derecesidir. Diğer kategorilerden “Yüzey ve Liman Ulaşımı” skoru 3,5 ile 9 ülke 
arasında altıncı, “Turizm Hizmetleri Alt-Yapısı” konusunda 4,7 (ö.d.4.76)  ile dokuzuncu, 
“Doğal kaynaklar” konusunda 3,0 (ö.d.3.4) ile yedinci ve “Kültürel Kaynaklar ve iş Se-
yahatleri” konusunda 4,1 ile beşinci sırada yer almış olması nedeniyle rakiplerine karşı 
“Kültürel Kaynaklar” dışında önemli rekabet dezavantajı bulunmaktadır. Yüzey ulaşımı 
ile kültürel kaynaklar alanında önceki döneme göre farklı  değişkenler kullanıldığı için 
dönemsel karşılaştırma yapılmamıştır.
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Tablo 4.c: Altyapı ve Doğal-Kültürel Faktörler

Ülkeler 
Havayolu
Altyapısı

Yüzey Ulaşımı Turizm Altyapısı Doğal kaynaklar
Kültürel kaynaklar 

ve Etkinlikler

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

Fransa 4,98 4,9 5,78 4,9 6,15 5,7 4,80 4,8 6,56 6,7 

İspanya 4,91 5,0 5,54 5,0 6,58 6,7 4,59 4,9 6,69 6,9 

İtalya 4,26 4,4 4,65 4,4 6,66 6,0 4,60 4,8 6,51 6,5 

Portekiz 3,91 4,4 4,54 4,4 6,12 6,0 3,70 4,8 3,71 6,5 

Yunanistan 4,25 4,3 4,01 4,3 6,08 5,7 3,49 4,1 2,82 3,1 

Slovenya 2,44 2,5 5,13 2,5 5,72 5,4 3,87 3,8 1,40 1,5 

Hırvatistan 3,06 3,0 4,20 3,0 6,35 6,3 3,80 4,5 2,67 2,8 

Türkiye 4,66 4,7 3,88 3,5 5,04 4,7 2,78 3,0 3,83 4,1 

Mısır 2,93 2,9 2,84 2,9 3,60 3,2 2,45 2,5 2,40 3,3 

SONUÇ VE ÖNERİLER
“Turizm ve Seyahat Rekabet Gücü İndeksi” kapsamında yapılan karşılaştırmalar, ül-
kemizin Mısır dışında Akdenize kıyısı olan ülkelere göre daha düşük skorları olması 
nedeni ile önemli bir rekabet gücü dezavantajı olduğunu belirlemiştir. Mısır da, ülke-
nin yaşadığı iç karışıklıklar nedeni ile eski görünümünden oldukça uzaktır, bu nedenle 
rekabet gücü zayıftır. Akdenizde kıyısı olan diğer Kuzey Afrika ülkeleri ise turizmde 
oldukça düşük skorları olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır (Fas 3,81/65., Ürdün 
3,63/75., Tunus 3,5/87., Cezayir 3,07/118.).

Türkiye’nin çalışmaya dahil olan rakipleri ile yapılan karşılaştırmalara göre zayıf oldu-
ğu konular; Turizmin alt-yapısı,  karayolu, demiryolu ve denizyolları gibi yüzey ulaşımı 
olanakları, nitelikli insan kaynakları, güvenlik, sağlık hizmetleri, bilgi teknolojileri ve do-
ğal çevre kullanımı alanlarıdır. 

Buna karşılık, Türkiye’nin rakiplerine göre daha iyi olduğu alanlar “fiyat avantajı” ve 
“havayolu ulaşımı alt-yapısı”dır. Bu avantajlara diğerlerine göre daha iyi skorlar olan 
“turizm için uygun iş ortamı” da eklendiğinde, Türkiye turizmini ayakta tutan üçlünün 
Fiyat, Ulaşım ve Turizm için uygun iş ortamı üçlüsünün olduğu söylenebilir. Bu da bir 
anlamda ülkemizde hâkim olan turizm türünün düşük fiyatlı kitlesel turizm olmasının 
nedenini göstermektedir.

“Ne yapılmalıdır?” sorusunun yanıtı, birkaç aşamalı bir çalışmayı gerektirmektedir. 
Öncelikle Rekabet İndeksinde diğer ülkelere göre düşük skorlar nedeniyle rekabet gü-
cünü azaltan alanlarda hızlı iyileştirmeler gerekmektedir. Bu alanlar; a) Turizmin daha 
fazla teşvik edilmesi, b) Turist güvenliği, sağlığı ve emniyeti konusunda daha uygun 
ortamının sağlanması, c) Temel bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda daha hızlı iler-
lemeler, d) Çevre duyarlılığı ve kullanımı konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesi, 
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e) Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu ulaşımının Avrupa standartlarına yükseltilmesi ve 
etkin bir kamu ulaşımı, f) Doğal ve Kültürel kaynakların daha belirgin bir şekilde görü-
nürlüğünün sağlanması ve g) Turizmde insangücü kalitesinin her aşamada etkin ve 
gerçek yaşamdan uyarlanmış örnek olay çözümlemesine dönük eğitim ile artırılması 
şeklinde sıralanabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin mevcut turizm değerlerinin ve turizm ürününün karşılığı-
nı tam olarak aldığını söylemek zordur. Çünkü, ülkeye gelen turist profili çoğunlukla 
tatil bütçesi kısıtlı orta gelirli insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, yüksek gelirli ve 
tatil harcaması yüksek olan kişilerin ülkemize çekilmesi gereklidir. Bunun için de en 
önemli şartlar; turizm ürününün sunulduğu ortamların hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
ve bu sektör için yenilikçiliğin teşvik edilerek sağlık turizmi gibi rekabet avantajına sahip 
alanlar ile sektörde yenilikçi ürünler sunulması ve son olarak da, bu ürünleri etkin bir 
şekilde tanıtım amaçlı orta ve uzun vadeli pazarlama stratejilerini Çin, G.Kore, Hong 
Kong ve Avustralya gibi turizmde yükselen ülkeleri de kapsayacak şekilde geliştirmek 
gereklidir.
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ÖZET
Uluslararası hizmet ihracatı son yıllarda mal ihracatına göre çok daha hızlı bir gelişme 
trendi göstermektedir. 2010 – 2015 on yıllık dönemde dünya mal ihracatı 15.240 mil-
yar dolardan 16.480 milyar dolara yükselerek %1,6’lık bir büyüme gösterirken, aynı pe-
riyotta dünya hizmet ihracatı 3.800 milyar dolardan 4.800 milyar dolarak yükselerek 
%4,5’luk bir büyüme göstermiştir. Türkiye’nin hizmet ihracatında dünya hizmet ihra-
catının artış oranlarının daha üzerinde bir gelişme görülmektedir. 2030 yılında Tür-
kiye’nin hizmet ihracatının yıllık %7,5 hızla büyüyerek 139 milyar dolara yükselmesi 
beklenilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün rakamlarına göre dünya hizmet ihracatı 
konusunda %25,9’luk payla Turizm ve Seyahat Hizmetleri ilk sırayı almaktadır. Türki-
ye’nin hizmet ihracatı kalemleri arasında Turizm hizmetleri %58,6’lık payla ilk sırada yer 
almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler kalkınma stratejilerini belirlerken kıt kaynaklarını 
uluslararası rekabet avantajı sağlayabilecekleri alanları doğru tespit ederek hareket et-
melidirler. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkeler hızlı bir global gelişme trendi içinde 
olan hizmet sektörünü ve hizmet sektörü içinde en hızlı büyümeyi gösteren turizm 
sektörünü iyi değerlendirmek durumundadırlar. Turizm potansiyeline sahip olan geliş-
mekte olan ülkelerin bu trend paralelinde ciddi bir uluslararası rekabet avantajına sahip 
olduklarını rahatlıkla ifade etmek mümkündür. Türkiye bu açıdan çok ciddi bir rekabet 
avantajına sahiptir ve turizm potansiyelini kaynaklarını bu sektörde yoğunlaştırarak çok 
daha verimli bir şekilde değerlendirebilir. Türkiye turizm alanında elde ettiği önemli ba-
şarıyla yetinmemelidir. Türkiye kaynaklarını bu konuda daha verimli bir şekilde kullana-
rak turizmi öncelikle bir sektör olarak değerlendirebilme ve dünya turizm pastasından 
aldığı payı arttırabilme potansiyeline sahiptir.

GİRİŞ
Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli göstergelerden 
bir tanesi de ülkedeki hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi olmaktadır. Hizmet 
sektörünün çok geliştiği ülkeler genellikle gelişmişlik düzeyi açısından ileri gitmiş ülkeler 
olmaktadır. Rostow (1971) tarafından geliştirilmiş olan ülkelerin ekonomik gelişme sü-
reci aşamaları çalışmasında tarım sektörü ile başlayan ve hizmet sektörünün ağırlıklı 
olduğu aşamaya kadar giden beş basamaklı bir gelişme sürecinden bahsedilmektedir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejilerini belirlerken sahip oldukları 
sınırlı kaynakları en fazla uluslararası rekabet avantajına sahip oldukları alanlarda 
kullanmaları, yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştırmaları önerilmektedir. Harvard 
Üniversitesi profesörü Michael Porter 1990 yılında yayınladığı “Ulusların Rekabet Avan-
tajı – The Competitive Advantage of Nations” (Porter 1990) adlı kitabında geliştirdiği 
Elmas (Diamond) Modeli ile bazı ulusların belirli sektörlerde daha rekabetçi olmaları 
avantajını kullanarak üstünlük sağlayabileceğini izah etmiştir. Söz konusu elmas mo-
deli daha sonra işletmeler açısından da ele alınmıştır. Porter, geliştirdiği elmas modeli 
ile bir ülkenin belirli sektörlerde başarılı veya başarısız olmasını dört ana faktör ile açık-
larken Devlet yani kamu yönetimini de beşinci ilave faktör olarak ele almaktadır.

REKABET AVANTAJI
Rekabet avantajı genel olarak farklı olmak veya düşük maliyetle üretim yapabilmek 
avantajına sahip olabilmek olarak iki ana unsurla izah edilmektedir. Bir ülkenin nasıl 
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uluslararası rekabet avantajına sahip olabileceği konusunda Türkiye’nin turizm sektö-
rünü örnek olarak verebiliriz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, halen en büyük seyahat 
motivasyonu olan deniz, kum, güneşe sahip olan ve aynı zamanda kültürlerin kesiştiği 
bir açık hava müzesi mahiyeti arz eden çok farklı bir turizm ülkesidir. Bunun yanında 
Türkiye, turizm ürününün oluşturulmasında büyük önem arz eden girdileri rakip ülke-
lere nazaran daha ucuza temin ederek önemli bir düşük maliyet avantajına sahip olan 
bir ülkedir. Özellikle her şey dâhil gibi maliyet yoğun ürünlerin oluşturulmasında bu 
avantaj çok önemli olmaktadır. 

Türkiye benzeri ürünleri rakiplerine göre daha farklı, daha ucuz ve kaliteli bir şekilde 
sunabilme avantajını kullanarak 2015 yılına kadar olan on yıllık dönemde dünya turizmi 
%4,1’lik bir hızla büyürken %10’un üzerinde rekor seviyede bir büyüme hızı elde ede-
bilmiştir. Türkiye’de turizm sektörünün geçmiş yıllarda gösterdiği bu büyük gelişmede 
devlet ‘in özellikle 1980’li yıllarda uyguladığı teşvik politikalarının da çok etken olduğu-
nu belirtmek yerinde olacaktır.

Rekabetçi sektörler yaratmak devletlerin anahtar görevlerinden bir tanesidir (Giffiths 
ve Zanurto, 2005). Doğru pazarlama yaklaşımlı politikalar ve olumlu devlet politikaları 
ile uluslararası rekabetçi sektörlerin yaratılması mümkündür. Bu anlamda uygulanmış 
bulunan devlet politikaları ile geçmiş yıllarda Türkiye turizminin uluslararası bir rekabet 
avantajı yaratması sağlanabilmiştir. Burada Porter’ın elmas yöntemi ile ifade ettiği fak-
törlerin yanında 1950-1980 döneminde devletin sağlamış olduğu destek ve politikala-
ra mutlaka altının çizilmesi doğru olacaktır. Bundan sonraki dönemde de Türkiye’nin 
turizmde tekrar büyüme trendine geçebilmesi için bu tür uygulamalara yer verilmesi 
doğru olacaktır.

ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ
Hizmet sektörü dünya ekonomisi içerisindeki önemini ve ağırlığını ekonomik geliş-
melere paralel olarak arttırmakla beraber hizmet sektörünün uluslararası boyutları 
konusuna sadece son dönemlerde ağırlık verildiği görülmüştür. Dünya Ticaret Örgü-
tü (UNWTO) tarafından yayınlanan GATS (General Agreement on Trade in Services) 
belgesi yayınlandığı 1995 yılından bu yana hizmetler ticareti konusunda uluslararası 
istatistiki çalışmaları ve sınıflandırmaları sadece 22 yıl geriye giderek göstermektedir. 
GATS, hizmet ticaretini dörtlü mod ile tanımlamıştır: Sınır Ötesi (Cross Border), Yurt-
dışında Tüketim (Consumption Abroad), Yurtdışında Ticari Mevcudiyet (Commercial 
Presence) ve Gerçek Kişilerin Varlığı (Presence of Natural Persons). 2010 yılında ulus-
lararası hizmet ticaretine ilişkin bilgi toplamayı amaçlayan, üye ülkelerin raporladıkları 
ödemeler dengesi hizmet sınıflamasına ilişkin veri tabanı olarak, EBOPS (Extended 
Balance as Payments Services) devreye alınmıştır ve ülkelerin Merkez Bankaları bu 
doğrultuda hizmet ticareti raporlamalarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin hizmet ihraca-
tına ilişkin resmi raporlama da bu şekilde 12 kategoride yapılmaktadır (T.C. Ekonomi 
Bakanlığı, Strateji Planı, 2017). Söz konusu 12 hizmet ihracat kalemleri WTO tarafından 
aşağıda belirtildiği üzere raporlanmıştır. %25,9’luk oranla Turizm ve Seyahat hizmetleri 
dünya hizmeti ihracatı alanında ilk sırayı almaktadır.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 10 yıllık dönemlerde hizmet sektörünün 
ihracat büyüme oranları her zaman mal ticaretinin üzerinde gerçekleşmiştir. Dünya 
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hizmet ticaretinin 2015 yılı sonu itibariyle, 4.8 trilyon dolar düzeyine çıktığı ve son beş 
yılda % 4,5 büyüme gösterdiği, aynı dönemde dünya mal ihracatının artış hızının % 1,6 
olduğu aşağıda sunulan tabloda gösterilmektedir.

Şekil 1: Strateji Planı
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, 2014 ve 2015

Şekil 2: Dünya Hizmet İhracatı
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, 2015
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TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
T.C. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin hizmet ihracatı yıllar itibariyle artış gös-
termekle beraber 2015 yılında bir önceki yıla oranla azalma göstermiş ve 46,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2015 yılı verilerine göre dünyadan 46,3 milyar 
dolar hizmet ihracatı ile %1 pay almaktadır ve hizmet ihracatı sıralamasında dünyada 
26. sıradadır. 4,8 trilyon dolarlık dünya hizmet ticareti pastasından Türkiye’nin sadece 
%1 pay alıyor olması dikkate alınması gereken önemli bir sorundur. 2014 yılı rakamla-
rına göre Türkiye hizmet ihracatında önceki yıla oranla %8 artış sağlamıştır ve hizmet 
ihracatında en büyük payı %58,6’lık oranla turizm sektörü gerçekleştirmiştir. Turizm 
gelirlerinin GSYH’a oranı %4,3, yıllık toplam ihracata oranı ise %21,8 olmuştur.

Hizmetlerin global olarak GSYIH içindeki payı ortalama olarak %62,6’dır ve bu oran 
bazı ülkelerde %80’lere kadar çıkabilmektedir. Türkiye’de bu oran %64 ile dünya or-
talamasının üzerindedir. Türkiye’de turizm hizmetlerinin ithalat bağımlılığı oranı diğer 
sektörlere oranla çok düşüktür. Turizm sektöründe yatırım ve işletme aşamasında kul-
lanılan girdilerin çok büyük bir kısmı ülke ekonomisinden temin edilmektedir. Turizm 
sektörü 2014 yılı rakamları ile 37,4 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır (Otomotiv 22 
milyar Dolar, Kimya 8 milyar Dolar). Turizm, çok az ithalat bağımlılığı olan Türkiye’nin 
görünmeyen en büyük ihracat kalemidir. Turizm emek yoğun ve hizmet oryantasyon-
lu bir sektör olma özelliğine sahiptir. Bu itibarla turizm sektöründe iş gücünü makine, 
bilgisayar veya robotlarla ikame etmek mümkün değildir. Daha kaliteli hizmet vermek 
için mutlaka daha fazla eleman çalıştırmak gereklidir. Türkiye’de Turizm sektöründe bir 
kişilik istihdam yaratmanın yatırım maliyeti diğer sektörlere oranla oldukça düşüktür. 
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 10 milyon TL’lik yatırım turizm sektöründe 29 
kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu oran diğer sektörlere oranla oldukça yüksektir (TYD, 
2016).

Sektörler Toplam 
Yatırım
(milyon 
T.L.)

Yaratılan
İstihdam

Bir Kişilik 
İstihdamın 
Maliyeti (T.L.)

10 Milyon 
T.L. Yatırımın 
Yarattığı İstihdam

Madencilik 3.571 2.083 1.714.354 6

İmalat 18.039 45.454 396.863 25

Enerji 20.785 3.602 5.770.905 2

Hizmetler 20.620 43.586 475.905 20

Turizm 3.636 10.462 347.543 29

Türkiye 
Toplamı

63.544 96.430 658.965 15

Tablo 1: Başlıca Sektörlerde Kişi Başı İstihdam Maliyeti (Ocak – Eylül 2016)
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016
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Turizm sektörü, Türkiye’deki işsizlik oranını önemli ölçüde azaltma potansiyeline 
sahiptir. Turizmin istihdam konusunda yarattığı dolaylı istihdam sayesinde çok yüksek 
çarpan etkisiyle (3.6) Türkiye’nin işsizlik oranını önemli ölçüde azaltabileceği Strategy/
PWC tarafından hazırlanan rapordan alınan aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Stra-
tegy&PwC, 2016).

Turizm sektörü Türkiye ekonomisine yüksek çarpan (multiplier) etkisi ile önemli bir 
katkı sağlamaktadır. Strategy / PWC raporundan da açıkça görüleceği üzere Türkiye’de 
turizm sektörü yüksek çarpan etkisi ile gayrisafi yurtiçi hasılaya etki eden sektörlerin 
başında gelmektedir. Turizm sektörünün söz konusu raporda çarpan etkisi (dolaylı + 
doğrudan etki) 2,5 olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’nin toplam hizmet ihracatını oluşturan ve en büyük hizmet ihracat kalemi 
olan turizmi ele alacak olursak bu konuda geçmiş yıllarda çok önemli gelişmelerin 
kaydedildiğini ve gelecek yıllarda da doğru politikalarla bu gelişmelerin sürdürülebi-
leceğini söyleyebiliriz. Türkiye’nin dünya turizm pastasından aldığı pay 2000 yılında 
8,4 milyar dolar turizm geliri ile %1,5 iken bu oran 2005 yılında %2,6’ya, 2010 yılında 
%2,4’e, 2014 yılında ise 37,4 milyar dolar turizm geliri ile %2,7’ye yükselebilmiştir. Dünya 
turizmi bu süreç içerisinde yıllık ortalama %4,1 büyürken Türkiye, %10’un üzerindeki 
yıllık büyüme hızıyla dünyada bir turizm gelişme rekoru kırabilmiştir. Türkiye’nin 2023 

Şekil 4: 2014 Türkiye Sektör Bazında İstihdam Etkisi (milyon kişi)
Kaynak: WTTC, Oxford Economics, 2014
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turizm hedeflerine göre dünya turizm pastasından aldığı payı 1 puan arttırarak %3,7’ye 
çıkartmayı planlamıştır. Bu bir puanlık artış durumunda Türkiye’nin turizm gelirlerinin 
2023 yılında 86 milyar dolara ulaşması sağlanmış olacaktır (Strategy & PwC, 2016).

Tablo 1: Yabancı Turist Harcamaları (milyar Amerikan Doları)
Kaynak: WTTC, Oxford Economics, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Strateji & Analizi

Yukarıda özetle izah edildiği üzere turizm Türkiye ekonomisi açısından en önemli 
ihracat kalemi olmanın da ötesinde, çok etkin bir istihdam kaynağı ve ülke içerisinde 
diğer birçok faaliyet alanını da olumlu yönde etkileyen bir sektör konumundadır.

TURİZME AYRILAN KAYNAKLAR
Dünya turizm pastasından çok küçük bir pay almasına rağmen Türkiye turizm sektörü 
sayesinde çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. Söz konusu kazanımların turizm sektö-
rünün daha da büyümesi ile beraber katlanarak artması ve turizm sektörünün Türkiye’nin 
en önemli, öncelikli, uluslararası rekabet avantajını gittikçe arttıran bir sektör olması son 
derece mümkün görünmektedir. Türkiye turizmdeki büyümesini çok kısıtlı kaynak tahsisi 
ile başarabilmiştir. Halen Türkiye’de Devlet bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
ayrılan pay %0.5 mertebesindedir. Bu binde beşlik bütçenin 3’te 2’si de bakanlığın kültür 
hizmetleri için kullanılmaktadır. Ülke turizminin tanıtımı için ayrılan bütçe, turizm geliri 
yüksek diğer ülkelerin bütçelerinin çok gerisindedir. İspanya’nın %6,5, İtalya’nın %5,5, 
Fransa’nın %3 turizme pay ayırdığını hesaba katacak olursak Türkiye’nin mutlaka turizme 
daha fazla kaynak yaratmasının gerekliliğinin de altını çizmiş oluruz.
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Michael Porter’ın ülkelerin uluslararası rekabet avantaj çalışmasında ülkelerin özel-
likle rekabet avantajına sahip oldukları alanlarda ihtisaslaşmaları çok açık bir şekilde 
ifade edilmektedir. Türkiye açısında turizm sektörü çok büyük global rekabet avantajı 
olan sektördür. Türkiye kaynaklarını bu sektörde yoğunlaştırarak ciddi bir uluslararası 
rekabet üstünlüğü sağlayabilir. Türkiye’nin turizm sektörüne devlet bütçesinden daha 
fazla pay ayırması gereklidir. Bununla beraber Türkiye’de turizm sektörünün kamu ve 
özel kuruluşların da katılımıyla etkin bir yönetişim modeli yaratılarak yeniden yapılan-
dırılması gereklidir. Bu konuda turizmde ileri gitmiş ülkelerin yönetim modelleri araş-
tırılmalı, incelenmeli ve en uygun model oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu madde 
devlet ve özel sektör ciddi maddi katkılarda bulunmalı ve oluşturulan fonlar kurulacak 
olan yeni yönetişim modelinin uygun olarak etkin bir şekilde yönetilmelidir. Yukarıdaki 
grafikten de görüleceği gibi Türkiye’nin 2023 turizm hedeflerine göre dünya turizm 
pastasından aldığı payı 1 puan arttırarak %3,7’ye çıkartmayı planlamıştır. Bu bir puanlık 
artış durumunda Türkiye’nin turizm gelirlerinin 2023 yılında 86 milyar dolara ulaşması 
sağlanmış olacaktır. Alınan payın %3 olması durumunda dahi Turizm gelirlerinin 69,1 
milyar dolar olacağı hesaplanmaktadır. Turizm gelirlerinden sağlanacak bu artış Türki-
ye’nin en büyük ekonomik sorunlarından biri olan cari açık sorununun da çözülmesi-
ne etken olacaktır (Birkan, 2014).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Uluslararası hizmet ticareti, mal ticaretinden çok daha hızlı bir şekilde gelişerek dünya 
ekonomisi üzerindeki etkisini gittikçe arttırmaktadır. Ülkeler gelişme stratejilerini oluş-
tururken ekonomik gelişmeye paralel olarak büyüyen hizmet sektörünü ve hizmet 
sektörü içerisinde hangi alanlarda uluslararası rekabet avantajına sahip olduklarını be-
lirlemeli ve gelişme stratejilerini bu esaslara göre değerlendirmelidirler. Hizmet ihra-
catı konusu, Türkiye’nin çok büyük rekabet avantajına sahip olduğu turizm hizmetleri 
konusunda dikkatle ele alması gereken bir konudur. Uygulanacak doğru politikalar ve 
turizm yönetişim modeli ile turizm sektörünün Türkiye’de tekrar hızlı bir artış trendine 
sokulması mümkündür. Türkiye dünya turizm pastasından aldığı payı sadece bir puan 
arttırarak 2023 yılında turizm gelirlerini 86 milyar dolara çıkartabilir. Bu gelir Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu yatırım mallarını, enerji ithalatını tek başına karşılayabilir. Türkiye’nin 
bir anlamda petrolü turizmdir. Türkiye en büyük rekabet avantajına sahip olduğu tu-
rizm sektörünü etkin yönetişim modeli ve teşvik politikaları ve finansman kaynakları 
ile daha fazla güçlendirerek, turizmi öncelikli sektörü olarak kabul ederek ekonomik 
kalkınmasına çok büyük katkı sağlayabilir. Bu gelişmenin sağlanabilmesi için turizmin 
Türkiye için öncelikli bir sektör olduğunun kamu yöneticilerinin tamamına anlatılması, 
turizme daha fazla fon ayrılması ve tüm bakanlıkların faaliyetlerini Türkiye için büyük 
önem arz eden turizm sektörünün nasıl etkileneceğini düşünerek planlamaları gerekli 
olacaktır.

Kısa vadede, Türkiye turizminin bölgede son iki yılda yaşanılan olumsuz gelişme-
lerden dolayı karşılaştığı sıkıntıların giderilebilmesi için finansal desteklerin devlet ta-
rafından temin edilmesi yerinde olacaktır. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından yapılacak etkin tanıtma desteklerinin yanında bankaların sağlayacağı finansal 
desteklerin önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Uzun dönemde etkin bir teşvik 
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politikasının gündeme alınarak turizm yatırımlarının bölgesel bazda desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi yerinde olacaktır. Türkiye’de turizm sektörünün teşviklere karşı hassas 
olduğu ve çok olumlu yanıt verdiği geçmişteki tecrübelerden anlaşılmaktadır. Yeni bir 
turizm hamlesinin başlatılabilmesi ve Türkiye turizminin tekrar hızlı bir yükseliş trendi-
ne sokulabilmesi için bu uygulamaların yapılması beklenilmektedir.
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ÖZET
Türk sermayeli turizm şirketlerinin desteklenmesi adlı tebliğin amacı Türk turizminin 
kaynak pazarlarda rekabet edebilir, dışa bağımlılığı azaltmış, hangi koşulda olursa ol-
sun turizm sektörümüzün büyümesini ve sürekliliğini sağlayan güçlü tur operatör ve 
seyahat acentesi markaları yaratmaktır. Kitle turizminin yapıldığı Türkiye gibi ülkeler-
de bu potansiyeli sağlayan en önemli unsur seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü 
mesleğidir.  Onun için bu meslek kolunun en azından bir kısmının yerli ve milli olması 
gerekmektedir. Bugüne kadar yeterli takdir göremeyen meslek kolunun en azından 
bundan sonra desteklenmesi çok önemlidir. Kaynak pazarda reklam ve tanıtım faali-
yetlerinde bulunan, uçak şirketleri ile anlaşarak risklere giren ve tatile çıkmayı planla-
yan milyonlarca ziyaretçiyi ikna edip ülkemize getiren ve buradaki ulaşım, konaklama 
ve gezi hizmetlerini sunan yerli veya yabancı sermayeli tur operatörleri ve seyahat 
acenteleri olmuştur. Konaklama sektörü yapması gereken tanıtım, satış ve pazarla-
ma faaliyetlerini riski paylaşan ve pazarı daha yakından tanıyan tur operatörlerine ve 
seyahat acentelerine bırakmaktadır. Bunun temel sebebi, pazarla sürekli iç içe olan 
meslek kolunun değişen pazar koşullarına göre satış ve pazarlama taktikleri geliştirme 
becerilerinin gelişmiş olmasıdır. Hangi turizm meslek kolunda olursa olsun ülkemize 
giren milyarlarca Amerikan Doları cinsinden döviz ve bu sıcak paranın cari açık denge-
sindeki olumlu etkisinin sağlanmasındaki en önemli köprü bu meslek kolu sayesinde 
oluşmaktadır. Türk sermayeli tur operatörleri, seyahat acenteleri ve bu firmalara ait 
düşük maliyetli havayolu imkânları geliştirilmesi geçmiş yıllardaki deneyim ve potan-
siyeli ulaşmak kuşkusuz sürdürülebilir ve kesintisiz bir turizme ciddi katkısı olacaktır. 
Böylesine önemli bir iş kolunu desteklemek, güçlendirmek ve kaynak pazarlarda etkin 
bir şekilde çalışmasını sağlamak ülke turizmi açısında çok büyük önem arz etmektedir.

GİRİŞ
Seyahat etme alışkanlıkları insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İlk insanlardan 
bu yana temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşan bireysel seyahat alışkanlıkları za-
man içinde ulaşım imkanlarının gelişmesiyle toplu yapılmaya başlanmış ve bir tür olan 
kitle turizmi ortaya çıkmıştır. İlk kitle turizmini 1841 yılında Thomas Cook tarafından 
yapıldığı varsayılmaktadır. O günden beri hem kitle turizmi ve hem de bireysel turizm 
hareketleri sürekli artan bir hızda gelişmiştir. Thomas Cook’un yaptığı seyahat organi-
zasyonları sonrasında tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği mesleği gelişerek gü-
nümüz turizm hareketlerinin en önemli parçaları olmuştur. Bu iki kavramdan biri olan 
tur operatörlüğü farklı hizmetleri paket yaparak sattığı için hem üretici hem de aracı 
iken seyahat acenteleri ise sadece hazır ürünleri tüketicilere sattığından aracı olarak 
değerlendirilmiştir. Bugün ulaşım ve teknolojik imkânların gelişmesiyle beraber her iki 
kavram da birbirinin işlerini yapacak şekilde hal almıştır. 

Uzun yıllar daha ekonomik olması sebebiyle tercih edilen kitle turizminin yanında 
ulaşım ve teknolojik imkânların gelişmesiyle beraber daha ucuz ürün bulma olanakları 
sayesinde bireysel turizm hareketleri en az kitle turizmi kadar artmaktadır. Bu kitle o 
kadar çeşitli ki, bol paralı kesimden tutunda basit bir sırt çantası ile çok ucuz olanaklar-
la seyahat eden çok değişik profilde seyahatçi barındırıyor. 

Dünya turizm piyasasında altıncılığa kadar yükselerek 36 milyon turist ve 35 milyar 
Amerikan doları gibi bir hacme ulaşmış Türk turizm sektörü potansiyelin neredeyse ta-
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mamına yakınını kitle turizmi ile gerçekleştirmektedir. Bu şekilde gelişen bir pazar kitle 
turizmi yapan yabancı tur operatörlerin insafına kalmaktadır. Pazarındaki rakiplerimiz 
ise kitle turizmi ile bireysel turizm hareketleri aynı paralelde gelişmiştir.

Yabancı tur operatörlerin Türkiye gibi destinasyonlara ziyaretçi göndermek için 
açıktan olmasa bile gizli birçok ölçüt koyarlar. Bunlardan biri ülkelerinin Türkiye ile 
ilgili olan politik ölçütlerdir. Diğer önemli ölçüt ise Türkiye’ye yönelik operasyonlardaki 
kârlılıklarıdır. Son yıllardaki krizlerden dolayı Türkiye operasyonlarındaki karlılıklarının 
düşeceğine inanan yabancı tur operatörleri Türkiye’ye ziyaretçi göndermek için uçak 
planlamakta oldukça isteksiz davrandılar. Ticari sebepleri ileri sürerek uçak koltuk ris-
kine girmek istemediler. 

Bir diğer hususta, Avrupa turizm pazarlarında kârlılıkla ilgili sorunlardır. Bu pazarlar-
daki kâr marjları son yıllarda %1 ile %3 arasında sıkışmıştır. Yabancı tur operatörleri aza-
lan karlılıklar sebebiyle kriz yaşanan turizm bölgelerinden uzaklaşmıştır. Çünkü ope-
rasyonlarda öngörülemeyen hatalar küçük kâr marjlarıyla asla tolere edilememektedir. 
O nedenle tercihlerini çok düşük riskler taşıyan veya kriz yaşamayan pazarlardan yana 
kullanırlar. Kriz sebebiyle küçülen pazardan atıl kalan kapasiteleri de yine o pazarlarda 
arttırarak giderirler.  

TÜRK SERMAYELİ OPERATÖRLER VE UÇAK KOLTUĞUNUN ÖNEMİ 
Türk turizm pazarı coğrafi yapısı gereği sıklıkla krizlere mazur kalır. O nedenle tüm 
riskleri göze alarak planladığı uçuşlarla Türkiye’ye ziyaretçi taşıyacak firmalara ihtiyaç 
duyulur ki bu durumda yerli tur operatör kavramının gerekliliği ortaya çıkar. Türk turiz-
minin potansiyeli bilen ve böyle krizlerde ortaya çıkacak yerli firmalara ihtiyaç vardır. 
Çünkü turizm yapmak için en önemli şey uçaktır. Eğer uçak yoksa o pazar için ziya-
retçide yok demektir. O nedenle böyle krizler sürekliliği sağlamak için uçak seferleri 
planlayacak firmalarda ancak yerli firmalar olmaktadır. 

Son otuz yıl içinde Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde kurulan ve son-
rasında satılmak veya iflas etmek suretiyle pazarlardan silinen birçok yerli ve milli ser-
mayeli tur operatörü faaliyet göstermiştir.  Hem Türkiye ayağında ve hem de Avrupa 
ayağındaki tur operatörlüğü faaliyetlerinin yanında sahip oldukları uçak koltuğu gücü 
ile Türkiye’ye büyük turistik operasyonlar yapan bazı önemli firmalar olarak Nazar Tu-
ristik, BDS Turistik, Tursem, Tentur, Öger Tur ve Kayı Tur gibi firmaları sayabiliriz. 

Türk turizminin ilk yıllarından itibaren bu firmalar ortaya çıkmış ve ellerindeki uçak 
koltuğu gücü ile Avrupa pazarına hükmederek bu pazarda çok önemli operasyonlara 
imza atmışlardır. Agresif bir stratejiyle reklam, tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri 
yapmış ve rakip pazarlarla rekabet edebilecek büyümeyi sağlamıştır. Kriz anında ya-
bancı tur operatörlerin risk faktörleri nedeniyle azaltmak zorunda kaldığı uçuş planla-
rından doğan boşluklar yerli sermayeli tur operatörleri sayesinde aşılmıştır. Bu sayede 
Türkiye hem Avrupalı ziyaretçiler için ve hem de bahsi geçen yabancı menşeili firmalar 
için vazgeçilmez destinasyonlar arasına girmesi sağlanmıştır. 

Ancak gelişen pazarlarda değişen rekabet koşulları sebebiyle bu tür firmaların birço-
ğu ya satıldılar ya da iflas ettiler. Bugün Avrupa’da faaliyet gösteren yerli tur operatörleri 
parmakla sayılacak kadar azalmış durumdadır. Onlarda devlet desteğini arkasına almış 
güçlü yabancı tur operatörleri karşısında rekabet edebilir güce sahip olmadıklarından 
küçük operasyonlarla faaliyetlerine devam etmektedirler. 
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Tüm turizm sektörü profesyonelleri Öger Tur ve Kayı Tur örneklerinde olduğu gibi 
eski yerli sermayeli tur operatörlerinin neler yapabileceğini çok iyi biliyor ve bu tarz 
firmaların tekrar sektördeki yerlerini almasını istiyor. Bu istek, Türk turizm sektörünün 
Avrupa pazarlarında yaşadığı son krizlerle beraber ortaya çıkan ihtiyacın çok şiddetli bir 
şekilde hissedilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Aslına bakıldığında yerli tur operatörü sıfatıyla faaliyet göstermiş bu tarz firmalar 
tamamen ticari tercihler sebebiyle faaliyet gösterdikleri dönemler yaptıkları hatalar ne-
deniyle sektöre zararlar vermişlerdir. Ama en büyük zararları satılmak veya iflas etmek 
suretiyle piyasadan çekilmeleri olmuştur.  Ancak bütününe baktığımızda Türk turizm 
pazarının sürekli katlanarak büyümesine ve gelişmesine çok ciddi katkılar sağlamışlar-
dır. Fakat bugüne kadar bu firmaların ne gerçek değeri ortaya konulabilmiştir ve nede 
desteklenerek sürekliliği sağlanabilmiştir. 

Yerli sermayeli tur operatörü için en güzel örneklerden biri de Rusya pazarıdır. Bu 
pazar, yerli sermayeli tur operatörlerimiz sayesinde 15 yıl gibi kısa sürede Avrupa’dan 
sonraki en önemli hedef pazarımız olmasının yanında gerek normal sezonlarda ve 
gerekse kriz zamanlarında pazarın ilgisini daima ülkemize yönlendirmeyi başarmış-
tır. Rusya ile yaşanan son siyasi krizde bir kez daha bunun önemini anladık. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile Rusya başkanının bir araya gelmesiyle krizi aşma konusundaki 
adımlar atıldıktan kısa süre sonra bu pazarda yaşanan kriz hemen normale dönmüş-
tür. Bu hızlı toparlanmanın arkasında yatan gerçek Rusya’da faaliyet gösteren yerli tur 
operatörlerimizdir. Eğer yerli tur operatörleriz olmasaydı bu pazardaki normalleşme 
süreci daha çok uzayacaktı.

Yerli sermayeli tur operatörlerimizin en önemli özelliklerinden biri de yeni hedef 
pazarlar keşfetme becerileridir. Rusya ve Bağımsız devletler topluluğu (BDT) pazarları 
başta olmak üzere Ortadoğu, İran, Balkan ülkeleri gibi mazisi 15 yılı geçmeyen yeni 
pazarlar oluşmuştur. Bu sürede ilgili pazarlardan sürekli yükselen bir grafikle ziyaretçi 
ülkemize gelmektedir.

Türk turizminin daima güvenilir ve kaliteli bir pazar olduğunu göstermesi açısından 
yabancı tur operatörlerine her zaman ihtiyaç olacaktır. Ancak, turizmdeki dışa bağımlı-
lığı ortadan kaldırmak ve sürekliliği sağlamak için yerli sermayeli firmaları desteklemek 
suretiyle yabancı sermayeli firmalarla olan rekabet edebilirliği mutlaka sağlamak zo-
rundayız. 

Türk Turizminin Düşük Maliyetli (Low-Cost) Havayolları İhtiyacı
Bir ziyaretçinin bir turistik bölgeye gelmesini sağlayan dört tane ana unsur vardır. De-
ğişik hizmetleri bir araya getirerek tatil paketini hazırlayan tur operatörü, ziyaretçiyi tatil 
noktasına ulaştıracak ulaşım olanakları, ziyaretçinin tatil yaptığı sürede alacağı tüm 
yerel hizmetleri için seyahat acentesi ve konaklama tesisleridir. Bir pazarda başarıyı 
yakalamak için ideal bir turizm şirketi bütün bu dört unsurun konaklama tesisi hariç en 
az ikisini bünyesinde barındıran firmalar olmalıdır. 

Yerli sermayeli tur operatörlerimiz havayolu olanakları hariç diğer hizmetlerin tama-
mında her zaman rekabet edebilir fiyatlar oluşturabilmektedirler. Ancak ucuz koltuk 
fiyatları bulmak her zaman mümkün olmuyor. Özellikle sektörün yaşadığı kriz dönem-
lerinde tur operatörlerimizin ucuz koltuklarla oluşturacağı paketlere ihtiyaç vardır. 
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Son yıllarda low cost diye tabir edilen düşük maliyetli havayolları ortaya çıkarak pa-
zarlardaki rekabet kurallarını yeniden yazmaya başlamıştır. Tüm dünyada etkili olan bu 
uçuş modeli hızla artmaktadır. Özellikle turizm pazarındaki rakiplerimiz olan ülkelere 
yönelik bu tarz uçuşlarının artması, onlarla rekabet edebilme konusunda sektörümüzü 
oldukça zorlamaktadır. Hem kitle turizminin ve hem de bireysel turizmin gelişmesi için 
hedef pazarlardan ülkemize yönelik düşük maliyetli havayolları olanakları yaratmak 
Türk turizmi için çok önemlidir. Bunun önemini daha iyi anlamak için pazarlardaki 
rakiplerimizin durumuna bakmak gerekir.

Her gün Avrupa’nın değişik şehirlerinden İspanya, Yunanistan gibi rakip ülkelere uçak 
seferleri düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seferlerin önemli bir bölümü ise düşük 
maliyetli diye adlandırılan uçuşlarla sağlanıyor. Başta Ryanair, EasyJet, Germanwings 
gibi uçak şirketleri olmak üzere ekonomik fiyatlara koltuk satan birçok uçak şirketi bu 
ülkelere turist taşımaktadır.  

Almanya’nın saygın ve yüksek tirajlı turizm aktüel dergisi olan FVW dergisinin araş-
tırmalarına göre sadece 2014 yılında İspanya’ya giden ziyaretçilerin yüzde 46’sının 
düşük maliyetli havayolları ile gerçekleşmiş olması olayın ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir (FVW Touristik and Business Travel Germany, 2015).  Hiç şüphe yok ki 
bu oranın 2016 yılında daha arttığını ve yüzde 50’lere ulaştığını görmekteyiz. Bu artışın 
yukarı doğru bir ivme ile ileriki yıllarda da devam edeceği aşikârdır. 

Turizm pazarındaki rakiplerimizde durum böyleyken ülkemize yönelik düşük mali-
yetli havayolları maalesef yoktur. Bu tip uçuş modellerini kısmen benimsemiş birkaç 
yerli havayolu şirketimiz olsa da bütüne baktığımızda bu iş için yeterli altyapı ve kapa-
siteyi oluşturamamışlardır. Diğer mevcut uçak şirketlerimiz ya normal tarife ile ya da 
charter (özel toplu taşıma) uçuşlar yapmak şeklinde uçmaktadır. 

Türkiye’nin Düşük Maliyetli Havayolu Altyapısı Var mı?
Aslında geçmiş yıllarda hem de daha düşük maliyetli havayolu kavramı tam olarak 
gelişmemişken Avrupa’dan ülkemize yönelik bu tip uçuşlar yapılmaktaydı. Yukarıda 
sıklıkla bahsettiğimiz bazı satılmış ya da iflas etmiş eski yerli sermayeli şirketlerimiz 
bu tip uçuşlarla çok önemli başarılara imza atmışlardır. Bu tür başarılı operasyonları 
örneklendirerek anlatabileceğimiz firmalardan birisi de yukarıda ismi geçen Kayı Tur 
firmasıdır. 

Kayı tur yukarıda anlatılan ideal turizm şirketi tanımına uyan, Almanya, Hollanda, 
Polonya ve Rusya gibi ülkelerde tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmuş bir firmadır. 
Ayrıca Türkiye’nin değişik bölgelerinde hizmet verebilme kabiliyetinde olan bir seyahat 
acentesi vardı. Bütün bunların yanında hedef pazarlardaki hâkimiyeti tam olarak sağla-
mak için ekonomik fiyatlarla satılacak koltukların öneminin farkına varmıştı. Bunun için 
düşük maliyetli havayolu firmasına ihtiyaç vardı. Diğer ticari faaliyetlerine ilave olarak 
düşük maliyetli bir havayolu şirketi kurarak amacına ulaştı. Bu şirket çok uzun bir dö-
nem Türkiye’nin düşük maliyetli havayolu ihtiyacını karşıladı. Hem yaz ve hem de kış 
sezonlarında Almanya, Hollanda, Polonya, İskandinavya ülkeleri, İngiltere ve Fransa 
gibi Avrupa’nın birçok şehrinden Antalya ve Ege bölgesine uçuşlar planlamış ve iflas 
etmesi nedeniyle piyasadan çekildiği 2013 yılına kadar hemen her yıl iki milyondan 
fazla ziyaretçiyi Türkiye’ye taşımıştır. Sadece Almanya’dan kış aylarında 20’ye yakın ve 
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yaz aylarında da 35’den fazla havalimanından Antalya’ya uçarak, bu alanda rekorlar 
kırmıştır. Bu uçuşların bir kısmını kendi tur operatörlerine ait ziyaretçilerle doldururken 
diğer büyük bir bölümünü oldukça uygun fiyatlarla Türkiye’ye ziyaretçi gönderen yerli 
ve yabancı tur operatörlerine ayırmıştır. 

Düşük maliyetli havayolu hizmeti sunmak için sadece uçak sahibi olmak yeterli 
değildir. Türkiye gibi elverişsiz durumların sıklıkla yaşandığı pazarlarda düşük maliyet-
li havayolu hizmeti sunmak büyük riskler taşır. Özellikle kış aylarında ve yaz sezonu 
başlangıçları hem tur operatörleri için ve hem de oteller için zor geçen aylardır. Bu 
nedenle havayolu şirketleri tüm risklerini tur operatörlerine yıkarak çalışmayı tercih 
ederken Kayı tur bu aylarda yaptığı uçuşlarla diğer tur operatörlerinden hiçbir ön öde-
me ve ağır teminatlar istemeden tamamen herkesin kazanması prensibiyle çalışmıştır.  
Partnerlerine sadece satabildiği kadar koltuğu ödeme şartı ile uçaklarını pazarlamış ve 
uzun süre bu işin altından kalkmayı başarmıştır. 

Kayı Tur’un başarısının altında yatan en önemli neden Türk turizm pazarının potan-
siyeline olan inançtır. Diğer önemli etkenler ise; turizmin ana kolları olan konaklama, 
ulaşım ve tur operatörlüğü ve yerel hizmet ayağı olan seyahat acentecilik faaliyetle-
rinin hepsini birlikte yürütüyor olmasıdır. Bu şirketin iflas etme nedeni faaliyet alanı 
dışındaki başka sektörlere girerek buralarda yapılan yanlış yatırımlar sonucunda likit 
darboğazına düşmekten kaynaklanmıştır.

Türk Sermayeli Turizm Şirketlerine Ne Tür Teşvikler Sağlanmalı?
Bu tebliğin ana amacı olan yerli sermayeli turizm şirketlerinin desteklenmesini kalıcı ve 
geçici teşvikler olarak iki kısma ayırarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Kalıcı teşvikler 
olarak aşağıdaki teşvikler sağlanmalıdır:

Türkiye’de yurtdışına ziyaretçi gönderen, bilet satan, taşımacılık yapan ve benzeri 
birçok değişik faaliyetlerde bulunan seyahat acenteleri var. Yurtdışından döviz kazan-
dırıcı hizmet üreten tur operatörleri ve Seyahat Acenteleri diğer firmalardan ayrılarak 
ihracatçı kapsamına alınmalıdır. Bu tür firmalar ihracatçılara sağlanan tüm teşviklerden 
yararlandırılmalıdır. 

Yerli sermayeli tur operatörleri faaliyet gösterdiği ülkede tur operatörlüğü lisansı 
almak ve kullanmak için Avrupa’daki “tüketiciyi koruma kanunları” çerçevesinde bir-
takım ölçütleri yerine getirmek zorundadır. Bunlardan en önemlisi o ülkedeki sigorta 
şirketlerine yüklü miktarda nakit ya da nakit paraya çevrilebilecek mal varlığını teminat 
olarak vermek zorundadır. Bu tarz teminatlar, sigorta şirketleri tarafında çoğunlukla 
keyfi uygulamalar ve karşılaması zor isteklerle Türk sermayeli tur operatörlerinin önü-
ne konarak kendi ülkesinin turizm firmalarıyla rekabet edebilirliğinin önü kesilmekte-
dir. Bu gibi durumlarda yerli operatörlerin Türkiye’deki nakit para veya taşınmazlarını 
teminat göstermesi için devlet bankalarının devreye girmesi ve bu tarz teminatları çok 
cüzi miktarlardaki masraflarla sağlaması şeklinde olabilir. İhtiyaç halinde bu tarz lisans 
işlemlerinde kullanmak için ucuz kredi teşvikleri devletin garantörlüğünde sağlanma-
lıdır. Turizm şirketleri için en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt için yeni 
teşvik modelleri geliştirilmelidir. 

Belirli sürelerde yapılmak koşuluyla geçici tedbirler olarak aşağıdaki teşvikler sağ-
lanmalıdır:
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Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki herhangi bir noktadan hava limanları vasıtasıy-
la ziyaretçi getiren yerli tur operatörlerine ve onların Türkiye’de bulunan şirket merkez-
lerine veya temsilciliklerine getirilen ziyaretçi sayısına bakılmaksızın kişi başı 35 Euro 
teşvik ödemeleri yapılmalıdır. Verilecek teşvikler 02-12 yaş grubunda olan çocukları da 
kapsayarak yetişkinler için ödenen fiyatın yarısı olmalıdır. 

Kişi başı teşvik ödemesinin yapılması için konaklama şartı aranmalıdır. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nca ve belediyelerce belgelendirilmiş turistik konaklama tesislerinde 
öncelikle en az 4 gün konaklama şartı aranmalıdır. Yedi gün ve üzeri konaklamada 
35 Euro, 4 ile 6 gün arasındaki konaklamalara da 20 Euro ödeme yapılmalıdır. Türki-
ye’ye yönelik düşük maliyetli hava yolları için Antalya, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum, 
İzmir gibi Türkiye’nin turistik havalimanlarına de her bir sefer için en az 100 ziyaretçi 
turist taşıması koşuluyla 2.000 Euro yakıt destek teşviki verilmelidir. Türkiye’deki turistik 
bölgelerindeki ulaşım, barınma ve rehberlik hizmetleri için yurtdışından döviz girdisi 
sağlayan ve yasal yetkiye sahip yerel seyahat acentelerine kişi başına 1 Euro teşvik 
ödemesi yapılmalıdır. Kültür ve Turizm bakanlığımızca hala hazırda verilen bazı teş-
vikler vardır. Şirketlerimiz bu harcamaların tahsilatlarının yapılmasında ciddi sıkıntılar 
yaşamakta ve yapılan iş bir daha ki seferde tercih edilmemektedir. O nedenle yurtdışı 
turizm fuarlarındaki katılım ve tanıtım harcamalarının bir kısmının ödenmesi gibi teş-
viklerin daha kolay tahsilatını yapacak tedbirler alınmalıdır. Devlet tarafından verilecek 
tüm teşvikler kamuda evrak trafiği gibi iş yükü yaratmadan hiçbir zaman kaybına ve 
karmaşaya sebep olmadan yapılmalıdır.

Sadece Türk Sermayeli Turizm Şirketlerine Teşvik Sağlanmasındaki Sorunlar
Yabancı sermayeli şirketler kendi ülkelerinde yerli statüsünde olmaları bakımından Türk 
sermayeli şirketlerimiz karşısında belirli imtiyazlara sahipler. Ucuz kredi kullanmaktan 
tutunda yurtdışına sattıkları mal ve hizmetler için KDV desteği almaktadırlar. Dolayısıy-
la yerli sermayeli şirketlere verilen teşvikler için yabancı sermayeli şirketlerin vereceği 
tepkiler veya yapmak isteyecekleri misillemeler yüzeysel olmaktan öteye gitmeye-
cektir. Ancak ölçütleri belirlerken rekabet kanunlarına uygunluk oluşturmak açısından 
aşağıdaki hususlar ele alınmalıdır. Teşviklerin kapsamının Türkiye merkezli ve sermaye-
sinin en az %50’si Türk vatandaşı olan şirketlere uygulanması olarak belirlenebilir. Bu 
uygulama Dubai ve Tayland gibi turistik potansiyeli olan yerlerde mevcuttur. Teşvikten 
yararlanmak isteyen yabancı tur operatörleri Türkiye’de yatırım yapmaya davet edile-
bilir. Böylece yabancı sermayeli şirketler milli istihdam seferberliği kapsamında ülkenin 
istihdamına direkt katkı sunması sağlanmış olacaktır. Yapılacak teşviklerde ülkeye gire-
cek olan döviz miktarı en önemli ölçütlerden biri olmalıdır. Dövizini Türk bankalarında 
TL cinsinde tutan yabancı sermayeli şirketler de teşvikten yararlandırılabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türk turizm piyasasından satış veya iflas yoluyla çekilen birçok yerli tur operatörü sek-
törde derin boşluklar yaratmıştır. Özellikle Antalya ve Ege gibi turizmi çok yoğun ya-
şayan bölgelerde yaz sezonu başlarında ve kış aylarında doluluklar çok ciddi düşmüş 
ve buna paralel olarak istihdam azalmıştır. Sektör, dolulukların düşük seyrettiği bu dö-
nemleri canlandıracak düşük maliyetli havayollarının ihtiyacını çok derinden hissedi-
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yor. Acil bir şekilde bu tarz uçak seferlerini yapmayı teşvik edecek yapıların oluşması 
için desteğe ihtiyaç vardır. 

Hükümetimiz, Türkiye’nin turizm politikalarına katkı sağlayacak bu tarz oluşumların 
artması için yatırımcıyı hem heveslendirecek ve hem de cesaretlendirecek yeni dü-
zenlemeler yapmalıdır. 

Hiçbir bürokratik engele takılmayacak şekilde tamamen şeffaf uygulamalarla yukarı-
da örneğini verdiğimiz yerli sermayeli tur operatörleri ve bunların ucuz koltuk sağlaya-
cak düşük maliyetli havayolları ihtiyaçlarını karşılayacak oluşumlar için özel finansman 
destek havuzları oluşturulmalıdır. Bu havuzlar Cumhurbaşkanlığı himayesinde Başba-
kanlıkta veya Turizm bakanlığı bünyesinde oluşturulabilir. 

Teşvik verilecek firmaların belirlenmesinde yukarıda anlatılan ideal turizm firmala-
rı örneklerindeki ölçütler olmalıdır. Konaklama, tur operatörlüğü, havayolu ve yerel 
seyahat acentesi hizmetlerinden en az üçünü bir araya getirerek üretilecek hizmet 
kabiliyeti mutlak gerekliliktir.  Bu firmalar, turizm hareketliliği bakımından tercihen Al-
manya olmak üzere en az Avrupa’da bir ülkede tur operatörlüğü hizmetleri sunan ve 
Türkiye’ye ziyaretçi taşıyan olmalıdır.

Bütün bu ölçütlerin yanında havayolu şirketleriyle veya havayolu şirketlerinin kol-
tuklarını satan aracı firmalarla (broker şirketleri) yüksek miktarlar koltuk anlaşmaları ya-
pılmış olması gerekiyor. Bu koltuk anlaşmaları Antalya veya Ege gibi en az bir turistik 
bölgemize uçuş planlamış olmalıdır. Hem yaz ve hem de kış aylarındaki talebi karşıla-
yacak ölçüde büyümeye ve gelişmeye açık firmalar olmalıdır. 

Türkiye’nin turizmdeki “Anadolu aslanları’nı” oluşturacak güçlü firmalarla ve düşük 
maliyetli havayollarının çoğalmasıyla turizm sektörümüzün yeniden şaha kalkacağı 
kaçınılmazdır. 
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ÖZET
Turizm sektörü, dünya genelinde toplam 1.2 milyarın üzerinde turist sayısı ve net 1.2 
trilyon doların üzerinde gelir yaratıcı güce kavuşan ve en hızlı gelişen sektörlerden 
biridir. Ekonomik kalkınma, istihdam, çevre, kültürel değerler, ülke imajı gibi pek çok 
alana doğrudan etki edebilen turizm, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNW-
TO) verilerine göre, dünyadaki toplam ihracatın %7’sini, hizmet ihracatının %30’unu ve 
her 10 istihdamdan 1’ini gerçekleştirmektedir. İlk kez 2012 yılında 1 milyar sınırını aşan 
turist sayısının 2030 yılında 1,8 milyara ulaşması, ziyaretçilerin büyük bölümünün ge-
lişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu kapsamda turizmin gelir yaratıcı gücünün artarak 
devam etmesi öngörülmektedir. Dünya genelinde uluslararası turist varışlarındaki artış 
uzun vadeli ortalama tahmini olan %3,3’ün çok üzerinde seyretmekte olup, özellikle 
2017 yılı ilk 6 aylık dönemde bu oran %6’ya ulaşarak son yedi yılın rekorunu kırmıştır. 
Ülkemiz ise aynı dönemde %24’lük bir artışla, adeta 2016 yılı rakamlarını telafi edebildi-
ğini ispatlamıştır. Bu da göstermektedir ki; dünyanın pek çok bölgesinde pek çok türde 
kriz, terör, savaş, güvenlik, salgın hastalık vb sorun varken insanların seyahat etmekten 
vazgeçmediğidir. Başka bir deyişle; turizm hareketleri ve seyahat tercihlerinin bölgesel 
ve küresel tehditlerden etkilenme düzeyi, artık eskisi kadar güçlü ve uzun vadeli gö-
rünmemektedir. Bu çalışmada; turizmin yükseliş eğilimi, 2000’lerden sonra ve özellik-
le son bir kaç geçirdiği değişim ve dönüşüm, sosyal-dijital mecralar başta olmak üzere 
yeni teknolojiler ile olan ilişkisi UNWTO raporlarında yer alan güncel veriler ışığında 
incelenmiş; turizmin çok boyutlu önemine ve sektördeki küresel eğilimlerin takibine 
yönelik farkındalık seviyemizin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO); sürdürülebilir, sorumlu ve erişile-
bilir bir turizm olgusunun geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan ulus-
lararası kuruluştur. 156 ülke, 6 ortak üye ve özel sektörden eğitim kurumlarına, turizm 
birliklerinden yerel yönetimlere kadar 500’ün üzerinde bağlı üyesi olan UNWTO (Wor-
ld Tourism Organization [UNWTO], 2017a), turizmin yerel/ulusal/uluslararası düzeyde 
sağladığı katkıların arttırılmasını amaçlamakta, “Küresel Etik İlkeler” oluşturmakta, “Bir-
leşmiş Milletler [BM] Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni turizm aracılığıyla destekle-
mekte, hazırladığı kapsamlı raporlarla bu alana ışık tutmakta ve sormaktadır: “Turizm 
Neden Önemli? (UNWTO, 2017b)”

Bu soruya bireysel, toplumsal, kurumsal, yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde 
farklı açılardan farklı cevaplar verilebilir, ama yine de tüm cevapların muhtemel ortak 
özelliği; turizmin önemi ve faydalarının gün geçtikçe artmakta olduğu ve bu faydaları 
mümkün olduğunca fırsata çevirmek gerektiği olacaktır.

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ VERİLERİ VE TURİZM EĞİLİMLERİ
UNWTO’ya göre turizm; ekonomik kalkınma, sosyo-ekonomik refah, istihdam, tarih ve 
kültür mirasının korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme, dünya barışı gibi pek 
çok alana doğrudan/dolaylı katkı yapabilmektedir. Kuruluşun turizm eğilimlerine ilişkin 
hazırladığı dönemsel barometreler ve analiz çalışmalarının yanı sıra her yıl düzenli 
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olarak yayınladığı “Turizm Gelişmeleri (Tourism Highlights)” adlı raporun Temmuz 2017 
versiyonu adeta bu gerçeği teyit etmektedir (UNWTO, 2017c). 2016 yılsonu itibariyle 
dünya çapında yaklaşık 1,2 milyarın üzerinde turist sayısına ve net 1,2 trilyon dolardan 
fazla gelir yaratıcı güce kavuşan ve en hızlı gelişen sektörlerden olan turizmin, küresel 
ihracatın %7’sini, hizmet ihracatının %30’unu ve her 10 istihdamdan 1’ini yaratan güçlü 
bir endüstri olduğu görülmektedir (UNWTO, 2017b). Konaklamadan ulaşıma, tekno-
lojiden gıdaya, inşaattan tarıma, etkinlik organizasyonundan iletişime, bankacılıktan 
halkla ilişkilere kadar birçok sektör, turizmin gelişmesine bağlı çarpan etkenlerinden 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir (Economic and Commercial of the 
Organization of Islamic Cooperation [COMCEC], 2016) 

Şekil 1: BM Dünya Turizm Örgütü Güncel Turizm Rakamları
Kaynak: UNWTO (2017b)

İlk kez 2012 yılında 1 milyar sınırını aşan uluslararası turist sayısının, UNWTO ra-
porlarına göre, 2030 yılında 1,8 milyara ulaşacağı, ziyaretçilerin büyük bölümünün 
gelişmekte olan ülkelere yöneleceği öngörülmektedir (UNWTO, 2017c). 1950’de en 
çok turist alan 15 destinasyon, dünyadaki toplam turistlerin %98’ini ağırlarken, bu oran 
1970’te %75’e, 2007’de %57’e, 2010’dan sonra ise % 50’ye gerilemiştir. Gelişmekte 
olan ülkelerde turist sayısı 1990 yılında dünya toplamının %31’ini oluşturmaktayken, 
2010 yılında % 47’ye  ulaşmıştır (UNWTO, 2011).

Uluslararası Turizme Yönelik Milenyum Tespitleri
Turizm eğilimlerine ilişkin olarak UNWTO tarafından hazırlanan analiz çalışmaları ve 
raporların, özellikle 2000 yılından sonraki gelişmelere yönelik bazı ortak tespitlerde 
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bulunduğu, bu tespitlerin büyük bir kısmının “2017-Turizm Gelişmeleri Raporu” ile gün-
cellendiği görülmektedir. Bunlar;

• Asya Pasifik pazarının en çok büyüme gösteren bölge olduğu (örn; 2016 artış 
oranı %9’dur) (UNWTO, 2017c);  

• Bölge içi seyahatlerin (örn; Avrupa Bölgesi, Asya-Pasifik Bölgesi gibi), toplam se-
yahatlerin 4/5’ini, bölge dışı seyahatlerin ise 1/5’ini oluşturduğu, bununla birlikte 
bölge dışı seyahatlerin artma eğiliminde olduğu;

• Havayolu ile seyahatlerin, karayolu ve deniz yolu ile yapılan seyahatlere oranla 
daha hızlı artış gösterdiği (2016 yılı güncel rakamları: havayolu %55, karayolu 
%41, deniz yolu %4 şeklindedir) (UNWTO, 2017c); 

• Uluslararası turizm taşımacılığından kaynaklanan ihracat gelirleri ile turizm ge-
lirleri birleşince, turizm sektörünün 1.4 trilyon dolar ile küresel ihracatta 3. sıra-
ya yükseldiği (petrol ve kimyadan sonra, gıda ve otomotivden önce) (UNWTO, 
2017c);

• 1950’de dünya çapında 25 milyon olan turist sayısının 1980’de 278 milyona, 
2000 yılında 674 milyona ulaştığı, 2016’da 1.2 milyarın üzerine çıktığı; 1950’de 
en çok turist alan 15 destinasyon toplam turistlerin %98’ini ağırlarken, bu oranın 
1970’te %75, 2007’de %57, 2010’dan sonra % 50 civarına gerilediği (UNWTO, 
2008); 

• Tatil, eğlence ve dinlenme amaçlı seyahatlerin %53; iş seyahatlerinin % 13; aile/
akraba ziyareti, hac, sağlık gibi sebeplerin % 27; %7’lik kısmın ise belirtilmeyen 
kategoride olduğu (UNWTO, 2017c);

• Gelişmekte olan ülkelerde turizm pazar payının 1980’de %30 iken 2016’da %45’e 
ulaştığı, 2030 yılı oranının ise %57 olarak tahmin edildiği –ki bunun da 1 milyarın 
üzerinde turist sayısına tekabül edeceği  (UNWTO, 2017c);

• Uluslararası turizmde hızlı büyüme kaydedilen yılların: 1995, 1996, 2000, 2004-
2007, 2010-2017 dönemi, durağan yılların ise 2001-2003 dönemi ile 2008 ve 
2009 yılları olduğu (UNWTO, 2010); 

• Fransa, ABD, İspanya ve Çin’in, 10 yıldan fazla süredir dünyanın en çok turist 
alan ülkeleri olarak ilk dörtte yer almaya devam ettiği; turizm gelirleri açısından 
ise Çin’in 2010’dan itibaren ilk dörtte yer almaya başladığı;  

• Turizm harcamaları açısından bakıldığında Çin’in uzun yıllardır ilk 10’da, son beş 
yıldır 1.sırada olduğu; onu ABD, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin 
takip ettiği;

• Turizmin, dünya çapında yoksulluğun azaltılması, özellikle kadınlar, gençler, 
göçmen işçilerin durumlarının iyileştirilmesi ve yeni istihdam olanakları yaratıl-
ması için önemli fırsatlar sunmaya devam ettiği (COMCEC, 2016) şeklindedir.

En Güncel Turizm Eğilimi: Yeni Nesil Teknoloji Kullanımı 
ve Seyahat Planlamasında Gelinen Nokta
UNWTO raporları ve bu raporların ışık tuttuğu pek çok ulusal ve uluslararası çalışma, 
turizmde birey tercihlerinin yönlendirilmesine ilişkin olarak son yıllarda yaşanan geliş-
meleri ortaya koymaktadır. Ülkelerin turizm tanıtım politikalarını doğrudan etkileyen 
bu gelişmelerin en önemlisi, internetin ve sosyal-dijital-mobil mecraların kullanımı-
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dır. Öyle ki, turizme ilişkin bir çok alanda yoğunlaşan internet kullanımının, online re-
zervasyonların, akıllı telefonların rezervasyon amaçlı kullanım oranının arttığı, sosyal 
medya kullanımının bazı toplumlarda (örn: Asya Pasifik ülkeleri) bağımlılık derecesine 
varacak kadar yaygınlaştığı görülmektedir.

Turizme ilişkin bloglar, portallar, hesaplar vb online ortamlara olan ilgi ve seyahat 
planlaması/destinasyon seçiminde sosyal ve dijital mecraların kullanım oranı her ge-
çen gün artmakta, insanlar sosyal medyadaki en küçük bir yorum üzerine bile seya-
hat planlarını değiştirebilmektedir. Seyahatlerde yer bildirimleri yapılmakta; fotoğraflar, 
videolar, yorumlar paylaşılmaktadır. Yeni nesil turist, dijital ve sosyal mecraları adeta 
daha güvenilir bulmakta ve kurumsal reklamlardan çok diğer kullanıcıların yorumlarına 
daha fazla ilgi göstermektedir. 

 “2030’a Doğru Turizm: DTÖ Küresel Bakış” Raporu
UNWTO tarafından 1990’dan başlayarak uzun dönemli verilerin ve özellikle 2010-2030 
arasında gerçekleşen turizm hareketlerinin değerlendirildiği, turizmin geleceğine iliş-
kin olarak her yıl güncellenen öngörülerin yer aldığı bir analiz çalışması bulunmaktadır. 
Söz konusu çalışmada; geçmişte turizmi etkileyen ve gelecekte de etkilemesi muh-
temel sosyal, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik faktörler verilere dayalı olarak 
incelenmektedir (UNWTO, 2017c). 

2017 yılında güncellenen rapor, 2030 yılı turist varışlarının dünya çapında 1.8 milya-
ra ulaşacağını öngörmekte olup, diğer önemli tahminleri ise şu şekildedir;

• Uluslararası turist varışları açısından 2010-2030 döneminde küresel yıllık artış 
hızı ortalama %3.3 olarak öngörülmüş olmakla birlikte; bu oran 2014 yılında 
(UNWTO, 2015) % 4.3, 2015 yılında (UNWTO, 2016) %4.6, 2016 yılında % 3.9 
olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde ise artış oranı %6’ya ulaşarak 
son yedi yılın ilk altı ay rekorunu kırmıştır. 

• Asya, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika 
gibi gelişmekte olan ekonomilere ait destinasyonlarda uluslararası turist varışları 
2010-2030 dönemi için yıllık ortalama %4.4; gelişmiş ekonomilerde ise %2.2 
oranında artış gösterecektir. Böylece 2030 yılına doğru, turistlerin %57’si geliş-
mekte olan ülkelere yönelmiş olacaktır (1980 yılında bu oran %30’du).  

FARKINDALIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DETAY: “Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi”  
UNWTO Genel Kurulu, turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya 
turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlamak amacıyla 1999 
yılında “Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi”ni kabul etmiştir. Hâlihazırda Türkiye de 
dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 500’ün üzerinde kuruluş, şirket ve birlik, 
bu belgedeki ilkelere bağlı kalacağına dair imza atmıştır (UNWTO, 2017e). Bildirgenin 
hukukî bağlayıcılığı olmasa da, temel amaç; imzacı kuruluş ve şirketler aracılığıyla etik 
ilkelerin uluslararası düzeyde tanınması ve uygulanmasına yönelik bir tür gönüllü me-
kanizma oluşturmaktır (UNWTO, 2017d). Turizmde Etik İlkeler, turizm ve seyahat sek-
törünün ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel unsurlarını kapsayan 10 başlık altında 
toplam 48 maddeden oluşmaktadır1. Bu başlıklar;

1 Metnin Türkçe tercümesi için bkz. http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turkey.pdf 
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• Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
• Turizmin Bireysel ve Kollektif Yönleri
• Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
• Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
• Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm
• Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri
• Turizme Katılma Hakkı
• Turizm Hareketlerinde Özgürlük
• Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
• Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması

Bu başlıklarda yer alan maddeler: turist güvenliğinden, çocuk, yaşlı, engelli, etnik 
azınlık haklarının gelişmesine; din, sağlık, eğitim, kültür, dil öğrenme amaçlı seyaha-
tin teşvikinden, gelecek nesiller için çevre, ekosistem ve vahşi yaşamın korunmasına; 
turizm faaliyetlerinin sanatsal/arkeolojik/kültürel mirasa saygı içinde yürütülmesinden, 
sektörün yarattığı istihdama, altyapı, üstyapı, mobilite kolaylıkları vb hususlara kadar 
turizmin katkı/etki yaptığı, insanlığa faydalı pek çok unsurun yazılı hale getirilerek ulus-
lararası alanda tanınması ve uygulanmasını amaçlamaktadır (UNWTO, 2017d).

Ülkemizden şimdiye kadar 14 kuruluş ve birlik Bildirgeye imza atmış olup, hangi 
ülkeden hangi kuruluşların imzacı olduğu UNWTO internet sayfasında yer almaktadır. 
(TÜRSAB, TÜROFED, TYD, TOBB, Fest Travel, The Marmara, Küçük Oteller Derneği, 
Skal International, Rixos Grubu, Pronto Tur, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Ha-
liç Kongre Merkezi, Antur, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi). 
(UNWTO, 2017e)

….Ve Bir “Son Dakika” Gelişmesi: “Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi” Uluslararası 
Sözleşme Olarak Kabul Edildi! UNWTO’nun Eylül 2017’de Çin’in Şezuan bölgesinde 
gerçekleştirilen 22.Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlardan biri, Turizmde 
Global Etik İlkeler Bildirgesi’nin “Turizm Etiği Çerçeve Sözleşmesi” (Framework Con-
vention) adıyla kabul edilmesidir (UNWTO, 2017f). Sözleşmenin, sürdürülebilir turizmin 
yaygınlaşmasına ilişkin olarak tüm paydaşların sorumluluklarını içerdiği, turizme katıl-
ma hakkı, turistlerin hareket özgürlüğü ve sektör çalışanlarının haklarını da kapsayan 
sürdürülebilir bir uygulama yönteminin genel çerçevesini çizdiği belirtilmektedir. Ayrı-
ca turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınma, sosyal konular, yerel kalkınma, kültürel 
etkileşim, istihdam gibi hususlar ekseninde kapsamlı olarak ele alınmasını sağlayacak 
oldukça önemli bir adım niteliğinde olduğu da vurgulanmaktadır (UNWTO, 2017f). 

DTÖ GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE
UNWTO raporlarında her yıl, “Turist Varışları”, “Turizm Gelirleri” ve “Turizm Harcama-
ları”na ilişkin ilk 10 ülke listeleri yayınlanmaktadır. Türkiye ilk olarak 2003 yılında turizm 
gelirleri listesine 13.2 milyar dolar ile 9. sıradan girmiştir. 2004 ve 2005 yıllarında 8. sıra-
ya yükselmiş, 2006 ve 2010 yıllarını kapsayan dönemde 9. ve 10. sıralarda yer bulmuş, 
2011’den itibaren listede yer alamamıştır.

Turist varışları listesine bakıldığında ülkemizin nispeten daha iyi durumda olduğu 
görülmektedir. Listeye ilk olarak 2005 yılında 20.3 milyon turist ile 9. sıradan giriş ya-
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pan Türkiye; 2008 yılında 8., 2009 ve 2010’da 7. sıraya, 2011-2015 arasında 6. sıraya 
yükselmiştir. 2011 yılında turist sayısı 29.3 milyon, turizm gelirleri 23 milyar dolar iken; 
2015 yılında turist sayısı 40 milyona yaklaşmış, turizm gelirleri ise 26.6 milyar dolar ol-
muştur. Oysa 30 milyar doları aşan turizm gelirlerimiz, 2016 yılında 22,1 milyara dolara 
kadar düşmüştür. (EK.1) 

UNWTO tarafından yayınlanan 2017 Ağustos Barometresi’nde yer alan verilere 
göre: Dünya genelinde 2017 yılının ilk altı ayında uluslararası turist varışlarında %6’lık 
büyüme gözlemlenmiştir. Bu büyüme, 2010 yılından itibaren ilk 6 ayda görülen en 
güçlü büyüme oranı olarak karşımıza çıkmaktadır. Raporda; Türkiye’nin bu dönemde  
%24’lük artış yaşadığı ve 2016 yılındaki güvenlik gerekçeli düşük profilin ardından hızlı 
bir büyüme gösterdiği belirtilmiştir (UNWTO, 2017g).

Kültür ve Turizm Bakanlığı Küresel Turizm Eğilimlerinin Ne Kadar Farkında? 
Bu sorunun cevabı aslında o kadar da iç karartıcı değil. Teknolojik gelişmelerin, kül-
türel diplomasi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin turizme ve turist tercihlerine etkisinin 
farkındalığıyla hareket eden Bakanlık; küresel düzeyde reklam ve imaj çalışmalarından 
yabancı kanaat önderlerinin ağırlanmasına, turizm fuarlarına katılımdan halkla ilişkiler 
faaliyetlerine, sektör kuruluşlarıyla işbirliğinden desteklemeye, uluslararası stratejik iş-
birliği çalışmalarına kadar çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir (KTB, 2017). Türk 
turizminin özellikle 2015 yılına kadar süren ilerlemesinde, söz konusu faaliyetlerin ve 
geliştirilen stratejilerin büyük katkısı bulunmakla birlikte, 2015 yılsonu ve 2016 yılı iti-
bariyle oluşan krizler ne yazık ki, ülkemiz turizmi açısından çeşitli kayıplar verilmesine 
sebep olmuştur. 

Yaşanan olumsuzluklara rağmen, turizm sektöründeki küresel gelişmeleri ve son yıllar-
da yaşanan sorunları da dikkate alarak özellikle yurt dışındaki tanıtım ve imaj çalışmalarını 
yoğunlaştıran Kültür ve Turizm Bakanlığı,  küresel kampanya ve uluslararası işbirliği faali-
yetlerinin yanı sıra, kültürel diplomasi, sanat ve halkla ilişkiler etkinliklerini de yeni ülkeler, 
şehirler ve içeriklerle çeşitlendirerek sürdürmektedir. Böylece rutin reklam anlayışının dı-
şında etkileşimi güçlü çalışmalara ağırlık verilerek, birçok izleyiciye, dinleyiciye ve katılım-
cıya doğrudan ulaşılmakta, kültür-sanat değerlerimizin, günümüzde kamu diplomasisinin 
en etkin unsuru olan kültürel diplomasi aracılığıyla tanıtılması için çabalamaktadır (KTB, 
2017).

UNWTO raporlarındaki önemli turizm trendleri arasında yer alan sosyal-dijital-mobil 
mecraların destinasyon tanıtımında kullanımı açısından da Bakanlığın günceli yakalamaya 
çalıştığı, hatta önemli başarılar elde ettiği göz ardı edilmemelidir. Bakanlığın Tanıtma Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan ve halen sürdürülen “Turkey:Home of” 
küresel imaj kampanyası, hâlihazırda 6,5 milyonu aşan sosyal medya takipçi sayısı ile diğer 
turizm tanıtım örgütleri arasında dünya genelinde 4. sıraya yükselmiştir. İlk sırada bulunan 
Avustralya’nın bu alanda 2008 yılından itibaren etkin olduğunu dikkate alırsak, 3 yıl içinde 
bu başarıya ulaşmanın, bir kamu kurumu için iyi bir gösterge olduğu kabul edilmelidir.

Bununla birlikte ülkemizde turizm sektörünün, kamu yönetimi açısından bakıldığında 
yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev alanında olmadığı, pek çok Bakanlığın yanı 
sıra yerel ve ulusal kamu kurumlarının da görev alanları çerçevesinde sektöre dâhil olduk-
ları, dolayısıyla farklı kurumlara ait turizme ilişkin karar, politika, strateji ve uygulamaların 
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belli bir koordinasyon içinde olup olmamasının, turizmi doğrudan ve çoğunlukla olum-
suz etkileyen bir faktör olduğu unutulmamalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm hareketleri ve turist tercihleri, önemli oranda tanıtım, pazarlama, imaj çalış-
malarından etkilense de, ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi ve ekono-
mik sorunlar ile terör olayları, ülkemize gelen turist sayısını olumsuz etkilemektedir. 
2013 yılında %9.8’in, 2014’te %5.5’in üzerindeki artış oranlarına ulaşan yabancı ziya-
retçi sayımız, özellikle Orta Doğu ülkelerinde gittikçe yoğunlaşan savaş ve terör or-
tamının ve gerek Rusya’daki ekonomik kriz, gerekse bu ülke ile yaşanan siyasi krizin 
de etkisiyle 2015 yılında azalış kaydetmiştir. 2016 yılında yoğunlaşan terör eylemleri 
ve menfur darbe girişimi sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde yıl sonu itibariyle 
toplam ziyaretçi sayısı %30 oranında azalmıştır. 

Mevzû turizm olduğunda, hakkaniyetle göz önünde tutulması gereken bir husus 
vardır: Elde edilen sonuçlar % 100 oranında belli bir kurum/kuruluşun, hatta ülkenin 
elinde olmayabilir. Bir İktisat terimi olan “ceteris paribus” (diğer değişkenler sabitken) 
turizm alanında pek mümkün görünmemektedir. Başka bir deyişle sizin dışınızdaki 
değişkenler her daim olumlu ya da olumsuz varlıklarını sürdürmekte ve yalnızca kendi-
lerini değil sizi –ve gayretlerinizi, stratejilerinizi- de bir şekilde etkilemektedir. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar ile terör olaylarının ülkelere 
yönelen turist sayılarını olumsuz etkileyebildiği gerçeği, bunun en somut örneğidir.

Ancak Türkiye, 2016 yılında turist varışlarında 6. sıradan 10.luğa gerilemiş olsa da, 
2017 yılındaki hızlı yükseliş ile küresel turizmdeki gücünü ve etkisini geri kazanma yö-
nünde önemli gelişme kaydetmiştir. Dünya genelinde uluslararası turist varışlarındaki 
artışın uzun vadeli ortalama olan %3.3’ün çok üzerinde seyrettiğini, özellikle 2017 yılı 
ilk 6 aylık dönemde bu oranın %6’ya ulaşarak son yedi yılın rekorunu kırdığını, ülke-
mizin ise aynı dönemde %24’lük bir artış yaşadığını belirtmiştik. Buradan çıkan önemli 
bir sonuç: dünyanın pek çok bölgesinde pek çok türde kriz, savaş, güvenlik, salgın 
hastalık vb sorun varken insanların seyahat etmekten vazgeçmediğidir. Bu rakamlara 
bakıldığında; turizm hareketleri ve seyahat tercihlerinin bölgesel ve küresel tehditler-
den etkilenme düzeyinin artık eskisi kadar güçlü ve uzun vadeli olmadığı rahatlıkla söy-
lenebilir -ki bu durum 2017 yılı turist sayımızda büyük artış olarak yansımış durumdadır. 
Artık ne olursa olsun seyahatinden/tatilinden vazgeçmeyen bu yüz milyonlarca insanı 
ülkemize çekmek için gerekli tüm araçları kullanmamız, güncel eğilimleri anında takip 
etmemiz kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Bir diğer önemli husus da; Türkiye’de turizmin önemine ilişkin olarak küresel göster-
gelerin ortaya koyduğu şekilde bir farkındalığın tam olarak gelişemediğidir. Ülkemizde 
turizm, gerek yerel ve ulusal düzeyde, gerekse kurumsal ve toplumsal düzeyde büyük 
oranda ekonomik açılardan ele alınmakta; sosyal, kültürel ve çevresel etkileri ne yazık 
ki rahatlıkla göz ardı edilebilmektedir.

Oysa turizmin potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek, yalnızca bir ekonomik 
güç olarak görmeksizin “Turizmde Küresel Etik İlkeler Sözleşmesi”nde belirtildiği şek-
liyle turizmi adeta bir yaşam tarzı haline getirebilmek ülkemiz için elzemdir. Mimariden 
modaya, sanattan yeme-içme kültürüne kadar pek çok alanın turizmle ilişkilendirilme-
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si sağlanarak toplumda, bürokraside, siyasette turizm sektörüne yönelik bir tür bilinç 
oluşturulmalı, bu bilinç temel politika ve stratejilere yansıtılmalıdır. Bu amaçla;

• Üst Düzey Farkındalık: Turizmin öneminin ülke siyaseti ve üst düzey bürokrasi 
açısından tam olarak anlaşılması için gerekli adımların atılması öncelikli hu-
sustur. Örn: Alınan üst düzey birçok kararda turizm sektörünün bundan nasıl 
etkileneceğine dair herhangi bir endişe duyulmaması, turizmin etkilediği eko-
nomi, istihdam, cari açık, çevre altyapısı gibi alanların da doğrudan olumsuz 
etkilenmesine sebep olmaktadır.             

• Gelir Odaklı Turizm: Turist sayısının arttırılmasından çok “nitelikli turist ile yüksek 
turizm gelirlerine” odaklanan bir yaklaşıma öncelik verilmelidir. Örn: UNWTO 
turizm geliri sıralamasında ilk 10’da bulunmayan ülkemiz, 2016 krizini saymaz-
sak, neredeyse Avustralya ile hemen hemen aynı düzeyde turizm geliri elde 
ediyordu, ancak yabancı turist sayısı açısından bakıldığında Türkiye 6. sırada 
iken, Avustralya ilk 40 ülke içinde bile değildi! Bu da demek oluyor ki, Avustral-
ya 1/5 oranında turist sayısı ile dâhi, ülkemizle aynı turizm gelirine ulaşabilmişti. 
Her ne kadar turizm yapıları birbirine çok benzemese de, bu örnek bile “gelir 
odaklı turizm”in önemi hakkında fikir verebilmektedir. 

• Tanıtımda Koordinasyon: Ülkemizde tanıtım politikaları ve faaliyetleri karmaşık 
ve düzensiz bir yapıda olup, bu alanda koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. 
Türkiye’de ülke tanıtımı için kaynak kullanan tek kuruluş Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı değildir. Başbakanlık Tanıtma Fonu başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Basın Yayın ve Enformas-
yon Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları gibi kamu kurumlarının yanı sıra 
TOBB, TURSAB ve benzeri yarı kamusal kuruluşlar ve bir takım özel sektör ku-
ruluşları da tanıtım için kaynak kullanmakta ve birbirlerinden habersiz tanıtım 
faaliyetleri yürütmektedirler. (Bunun en bariz örneklerinden biri; KTB tarafından 
2014 yılında başlatılan “Turkey:Home of” küresel imaj kampanyası ile Ekono-
mi Bakanlığı ve TİM işbirliğiyle 2015 yılında başlatılan “Discover the Potential” 
kampanyasının logo-slogan-içerik açılarından farklı ögelere sahip olmasıdır)2. 
Bu durum hem kaynakların verimli kullanılamamasına, hem de ülkemizin yurt 
dışındaki imaj bütünlüğü açısından karışıklıklara sebep olmaktadır. Oysa, hâli-
hazırda yurt dışında 41 ülkedeki 46 Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile ülkemizin 
kültürel ve turistik tanıtımını yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (Tanıtma 
Genel Müdürlüğü), yıllar içinde edindiği kurumsal bilgi, kapasite ve operasyo-
nel kabiliyeti dikkate alındığında tanıtımdaki koordinasyonun sağlanmasında 
temel aktör olarak görevlendirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 
(KTB, 2017)

• Uluslararası İşbirliği: Başta UNWTO olmak üzere turizm ile ilgili uluslararası 
kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, turizme ilişkin uluslararası güncel yenilik-
lerin adaptasyonuna yönelik özel tedbirler alınması gerekmektedir. Örneğin: 
Turizme ilişkin bir çok yerel, ulusal, uluslararası araştırmaya kaynak teşkil eden 
UNWTO raporları, kuruluşun son dönemde Asya-Pasifik ülkeleri ile olan yakın 
ilişkileri nedeniyle bu bölgeye yoğunlaşmış durumdadır. Oysa ki, sosyal medya 

2  Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.hometurkey.com/ 
http://www.turkeydiscoverthepotential.com/ 
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tanıtımları ile önemli yol kat eden ülkemize ilişkin olarak kuruluşun doğrudan/
dolaylı bir çalışması bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, 
tarafımızca işbirliğinin arttırılmasına yönelik özel bir çaba harcanmamış olması 
sayılabilir. 

• Yeni Teknolojiler: Turizm politikalarının uygulanması esnasında yeni nesil tek-
nolojilerden –dijital, mobil ve sosyal mecralar- başta “imaj-algı yönetimi” olmak 
üzere pek çok alt alanda yoğun olarak yararlanılması kaçınılmazdır. Örneğin: 
Sosyal ve dijital mecraların en yoğun olarak kullanıldığı Asya-Pasifik vb pazarlara 
yönelik tanıtım stratejilerinin, Avrupa ülkeleri vb klasik pazarların aksine büyük 
farklılık göstermesi gerekmektedir. 

• Kültürel Diplomasi: Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin (konser, sergi, gastronomi 
festivali, sempozyum, konferans vb) turizmin çeşitlendirilmesi ve imaj yönetimi 
alanlarında yoğun olarak kullanılmasına dikkat edilmesi; özellikle İstanbul’un bir 
“sanat şehri” olarak anılmasına yönelik faaliyetlerin arttırılması, seyahat amaçları 
bu yönde olan nitelikli turistin çekilmesi için elzemdir.
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3   Tablolar, UNWTO Barometreleri ve Turizm Göstergeleri Raporlarından derlenerek hazırlanmıştır.

EK.1: UNWTO İlk 10 Ülke Sıralamalarında Türkiye (2003-2016)3
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ÖZET
Türkiye’nin turizm endüstrisi, risklerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risk-
lere karşı alınan önlemlerin geliştirilmesi gibi risk yönetimi eksikliği çekmektedir. Tür-
kiye turizmini negatif yönde etkileyen risklere örnek olarak terör, uluslararası politika, 
hava ve iklim koşulları ve dünya çapında ekonomik durgunluk verilebilir. Bu makale-
nin amacı, turizm endüstrisinin gelecekte çeşitli tehdit ve risklere karşı korunması 
ve önlemler alınması için gerekli stratejiler geliştirilerek Türkiye’de turizm alanında-
ki makro düzeyde risk yönetim modelinin geliştirilmesidir. İlgili literatür taraması ve 
sekiz katılımcı ile yapılan görüşmeler ışığında Türkiye’nin turizm endüstrisine özgü, 
Türkiye’nin yedi farklı bölgesi için ulusal riskleri ve bölgesel riskleri içeren bir model 
geliştirilmiştir. İlerde makro düzeyde Türkiye turizmi için bir yapılanma gerektiğinde, 
bu teorik çalışmada önerilen model, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri için 
değerli bir kaynak olarak görülebilir.

GİRİŞ
Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in tanımına göre, turizm, eğlence, iş ya 
da başka amaçlarla bir yıldan fazla olmamak kaydıyla her zamanki çevrenin dışındaki 
yerlerde bulunan ve bu yerlerde kalan kişilerin faaliyetleridir (Glaesser, 2006). Özellikle 
kadınlar ve gençler için nitelikli ve yarı vasıflı iş imkanları yaratan ve turistler için ulaşım, 
konaklama, ikram, dinlenme imkanı sunan seyahat ve turizm sektörü, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kalkınma açısından çok önemli bir rol oyna-
maktadır (Wilks & Moore, 2004). Türk turizmi için TÜİK ve bakanlık istatistiklerinde 
2015 ylındaki turizm geliri ve yabancı turist sayısı düşüş göstermektedir; Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun (TÜİK)’nun raporuna göre, ülkenin turizm gelirinin 2016’da 22,1 milyar 
dolara düştüğünü bildiriyor; 2015’e göre yüzde 29.7’lik bir düşüş (nsnbc International, 
2017). Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2015 yılı yabancı turist 
sayısı 36 milyondan 25 milyona düşmüştür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Bu tür 
düşüşler göz önüne alındığında, makalede Türk turizminin iyileştirilmesi için yapılması 
gerekenlerin başında risk yönetimi olduğu düşünülmüştür. Makalenin amacı, Türkiye 
turizmini çeşitli risk ve tehditlere karşı korumak için önerilen bir model ortaya koyarak 
Türk turizminin makro düzeyde risk yönetimi ihtiyacını karşılamak ve gerekli stratejiler 
konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu çalışmada riskin tanımı, risk yönetimi ve risk 
yönetiminin önemi açıklanmıştır. Son bölümde ise katılımcılarla yapılan görüşmeler-
in sonuçları ve bu sonuçlar ışığında Türk turizmi için önerilen risk yönetim modeli 
açıklanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Riskin Tanımı 
Risk, olumsuz veya istenmeyen bir olayın olasılığı (olasılık, olasılık) ve o olayın 
sonuçlarının ciddiyeti olarak görülebilir (Berg, 2010). Ayrıca, risk kelimesinin kökeni, te-
hlikeye atılmak anlamına gelen Latince “riscare” kelimesinden gelmektedir (El-Halwa-
gi, 2005). Kişilerin, bir organizasyonun, bir kaynağın, bilginin veya bir destinasyonun 
potansiyel olarak kaybı veya zararı, risk olarak görülebilir (Raval & Fichadia, 2007). 
Kerzner’e (2001) göre iş hayatı, insanlar ve destinasyonlar üzerinde istenmeyen etki 
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yaratan gelecek hakkındaki bilgi eksikliği, risktir. Ayrıca risk, olasılığın ölçümü ve olum-
suz etkinin derecesi olarak da tanımlanmaktadır (Lowrance, 1977).

Turizm Sektöründe Risk Türleri
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, turistlerin, ev sahibi toplu-
lukların ve turizm çalışanlarının güvenliği ve güvenliğiyle ilgili risklerin, turizm sektörü 
dışındaki insani ve kurumsal çevre, turizm sektörü ve ilgili ticaret sektörleri, bireysel 
seyahat edenler (kişisel riskler); ve fiziksel veya çevresel riskler (doğal, iklimsel, salgın) 
olarak 4 gruba ayrılmıştır (WTO, 1996). Tablo 1’ de görüldüğü gibi Shaw’a (2010) göre 
riskler doğa, suç, sağlık ve güvenlik, siyasi faktörler, ekonomik, teknoloji ve sosyo de-
mografik gibi altı kısma ayrılabilir.

Risk Kategorileri                  Örnekler

Doğa                                    - Doğal afetler (sel, vb.) 
                                             -  Hava ve iklim koşulları
                                             -  İklim değişikliği
                                             -  Çevresel faktörlerCrime - Fraud              
                                             -  Uçak kaçırma
                                             -  Terör eylemleri
Sağlık ve Güvenlik                -  Bulaşıcı hastalıklar
Siyasi Faktörler                     - Savaş 
                                             -  Siyasi dengesizlik
                                             -  Grevler
Ekonomik                             -  Finansman eksikliği
                                             -  Döviz kurları
                                             -  Artan petrol ve yakıt fiyatları
                                             -  Ekonomik durgunluk (yerel ve dünya çapında)
                                             -  Finansal krizler
                                             - Ulaşım 
                                             -  Ulaştırma gelişimi
Teknoloji                             -  Bilgi Teknolojisi  
                                             - Rezervasyon Sistemleri 
                                             - Bilgisayar Programları 
Sosyo demografik                - Aile yaşamı 
                                             -  Yeni / yaşlanan pazarlar
                                             - Yeni rotalar

Tablo 1: Risk Kategorileri
Kaynak: Shaw, 2010
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Risk Yönetiminin Önemi
Risk yönetimi sürecinin önemli unsurları ve faydaları danışmak ve iletişim kurmak-
tır. Başarılı bir sonuç elde etmek için, kaliteli bir iletişim kurularak herkese yüksek 
seviyede yaratıcı girdiyle bir projenin gerçekleştirilmesinde rol oynamaya yeterli bir 
fırsat verilmelidir (AS/NZS 4360, 2004). Risk yönetimi, insanların ve kuruluşların bil-
gi tabanını geliştirerek ve onları teşvik ederek operasyonel verimliliği optimize eder. 
Organizasyon ve paydaşları için organizasyonun hedeflerine öncelik vererek tutarlı 
ve kontrollü bir şekilde uygulamak için gelecek bir faaliyet çerçevesi yaratarak çeşitli 
değerler kazandırır (FERMA, 2003). Ayrıca, riskin değişen bir doğası ve dalgalanmaları 
olduğundan, risk yönetimi dinamik bir faaliyettir. Risk yönetimi süreci öngörü ve ileriye 
dönük planlama olmalıdır (Silvers, 2008). Risk yönetimini verimli bir şekilde uygula-
mak için, bir organizasyonun genel vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini destekleyen 
risk yönetimi kültürünün geliştirilmesi gereklidir (Berg, 2010). Shaw’a (2010) göre risk 
yönetim modeli 4 adımda incelenmektedir; riskin tanımlanması, riskin değerlendir-
ilmesi, riske karşı alınacak olan önlemlerin geliştirilmesi ve kararlaştırılan önlemlerin 
uygulandığı son adım ise riskin yönetilmesidir.

YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmış olup katılımcılar ile 2017 Haziran 
ve Temmuz aylarında yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma grubu sekiz katılımcıdan 
oluşmaktadır. İki katılımcı akademisyen olup, diğer altı katılımcı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, oteller, seyahat acenteleri 
ve turist rehberi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından katılmıştır. Katılımcıların 
cevaplamış olduğu, Türk turizminin risklere karşı tutumunu sorgulayan ve bunun 
için çözüm önerilerini araştıran  görüşme soruları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Türk turizm endüstrisinde risklerin iyi yönetildiğine inanıyor musunuz? Neden?

Ne tür çözümler önerirsiniz?

Riskler hükümet organları tarafından mı, sivil toplum örgütleri tarafından mı yoksa her 
ikisi tarafından mı yönetilmeli?

Bu yapıya hangi örgütlerin katılması gerekir? 

Tablo 2: Görüşme Soruları
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BULGULAR
Soru 1: Türk turizm endüstrisinde risklerin iyi yönetildiğine inanıyor musunuz? Neden?
İlk olarak, her katılımcı, Türkiye’nin turizm sektörünün risk yönetimi eksikliklerinin 
varlığı konusunda fikir birliğine varmıştır. 

Yeterli Yeterli Değil

Akademisyen

Akademisyen

STK* (Otel)

STK * (Seyahat Acentesi)

STK * (Turist Rehberliği)

K&T** Bakanlığı 

K&T** Bakanlığı

İl K&T Müdürlüğü

*STK: Sivil Toplum Kuruluşları, **K&T: Kültür ve Turizm

Katılımcılar risk yönetimi eksikliğine sebeb olan faktörleri şu şekilde ifade etmişlerdir;
K1 “Türkiye’nin turizm endüstrisindeki yetersiz risk yönetiminin sebeblerini, yönetim 

sorunları, gerekli pozisyonlar için uygun bireylerin bulunmaması ve tahmin eksikliği 
olarak sıralayabiliriz. Örgütsel yapılar da görevlerin hızlı ilerlemesini ve karar alınmasını 
zorlaştırdığı için örgütlerin yapılarını da bu sebebler arasında sayabiliriz”

K2 “Kısa vadeli düşünce tarzı nedeniyle yedek bir plan yoktur. Uygun bireylerin ger-
ekli pozisyona sahip olmadıkları için risk türlerini ve sonuçlarını tanımlayan bir plan ve 
politika yoktur. Ayrıca, hükümetin politikasından kaynaklanan bazı sorunlar da vardır”

K3 “Turizm endüstrisinin dinamikleri ayrıntılı bir şekilde tartışılmadığından, riskler 
hedef bazında ve ulusal bazda iyi yönetilemiyor. Turizm endüstrisinin sürdürülebil-
irliğini sağlamak için bu amaçla yeni bir yol haritası oluşturulmalıdır. Temel eksiklikle-
rden biri, turizm riskini ve Türkiye krizini yönetme biçimini tartışmamaktır. Yalnızca 
riskler ve krizlerle karşı karşıya gelindiğinde çözümlerin tartışılmaya başlanmasını ana 
sorun olarak görüyorum”

K4 “Burada altını çizmemiz gereken yer uzun vadeli planlarımızın ve tahminlerimiz-
in olmaması. Politik olarak, krize ve risklere nasıl yaklaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. 
Turizm stratejisi, sürdürülebilirlik ve standardizasyon eksikliği var”

K5 “Kısa vadeli işler ön plandadır. Uzun vadeli planlar yapan organizasyon ihtiyacı 
vardır”

K6 “İdari yapı çok dağınık. Bir dernek, komite kurulması gerekiyor. Mevcut mali 
yapının dışına çıkabilmek için 5018 nolu yasanın dışında bir yol kullanılmalıdır. Tanıtım 
Genel Müdürlüğü’nün etkisinin arttırılması gerekiyor” 

Tablo 3: Katılımcıların Türkiye Turizm Sektörünün Risk Yönetiminin Yeterli Olup 
Olmadığı Konusundaki Fikri
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K7 “Risk yönetimi çok önemli görülmüyor ve bu da turizm endüstrisini risklere karşı 
çok daha savunmasız bırakıyor. Mevcut durumda, 5018 nolu yasa turizm özel sektör 
yerine bakanlığın işleyişinin risk yönetimini yaptığı için değişime ihtiyaç var”

K8 “Turizm endüstrisinde risk ve kriz yönetimi Türkiye için bir ihtiyaçtır”
Soru 2: Ne tür çözümler önerirsiniz?
Her katılımcının yeni bir model yaratılmasına yardımcı olan turizmde risk yönetimi 

hakkında fikirleri ve planları olmaktadır. Katılımcılar çözüm önerilerini ve bu konudaki 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

K6 “Belli bir komitenin kurulması gerekiyor”
K7 “Risk yönetimi üst kurulu oluşturulmalı ve yüksek planlama kurulu kararıyla 

bağlayıcı olmalıdır. Karar vermede çok daha hızlı olmalıdır. Tüm risk senaryoları 
ve tüm risk kontrolleri oluşturulmalıdır. Her üç ayda bir yapılacak bir toplantı ol-
malıdır. Bu risk yönetimi için bir finansal kaynak ayrılmalıdır. Yöneticiler, alternatif 
çözümlerle üst yönetime gitmelidir. Hangi koşullarda risk veya krizin meydana 
geldiği, bölümlerin sorumlulukları ve hangi eylem planının uygulanacağı bilin-
melidir. Risk yönetimi üst komitesi farklı şehirlerde kurulmalıdır”

K8 “Bir komite kurulmalıdır. Sadece bölgesel düzeyde, risk yönetimi turizm 
etkinliklerini etkin bir şekilde sürdürmek için yeterli değildir. Bu nedenle komit-
enin ulusal ve bölgesel düzeyde olması gerekiyor. Ana yapı ulusal düzeyde 
başlamalıdır”

K3 “Risk yönetiminin yapısal eksikliğinden dolayı gelecek için bir komiteye ihti-
yaç duyulmaktadır. Sorun çıktığı zaman hiçbir birlik olmaması ve çözüm odaklı bir 
çalışmanın olmaması problemin basilica kaynaklarındandır. Önemli kararları hızlı 
almak için bölgesel düzeyde olmak önemlidir. Ulusal düzey, kararların, finans-
manın ve kaynağın uygulanması açısından bölgeler için destekleyici ve yönlendi-
rici bir rol oynamalıdır. Bu komite, riskleri tanımlamalı, gelecek için çeşitli planlar 
yapmalı ve sorumlu kişileri veya departmanı belirlemelidir” 

K2 “Hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ayrı bir komiteye ihtiyaç vardır. Ulusal 
düzeydeki komite kararların alınmasında ve uygulanmasında ana rolü oynamalıdır”

K1 “Yeni bir komite oluşturulmalıdır. Kriz masasından ziyade örgütsel yapıya ihtiyaç 
vardır. Komite, ulusal ve bölgesel düzeyde riskler ve krizler için önlemler almalıdır. 
Bölgesel düzeyde yerel dinamikler hesaba katılmalıdır. Komite bağımsız olmalı, kendi 
politikasına, bütçesine ve kurallarına sahip olmalıdır” 

K4 “Ulusal düzeyin önplanda olduğu ulusal ve bölgesel düzeyde bir komite kurum-
alıdır. Uzun vadeli standartlaştırma sağlamak için risk ve kriz koşulları altında kalınsa 
bile komite üyelerinin vazgeçilmez unsurları olmalıdır”

K5 “Yeni bir organizasyon gerekiyor. Bu, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde ver-
imli bir şekilde yönetilmelidir. Ayrıca, halkın turizm eğitim seviyesi arttırılmalıdır”

Soru 3: Riskler hükümet organları tarafından mı, sivil toplum örgütleri tarafından mı 
yoksa her ikisi tarafından mı yönetilmeli?
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Hükümet Organları STK* Her ikisi

Akademisyen

Akademisyen

STK* (Otel)

STK * (Seyahat Acentesi)

STK * (Turist Rehberliği)

K&T** Bakanlığı 

K&T** Bakanlığı

İl K&T Müdürlüğü

*STK: Sivil Toplum Kuruluşları, **K&T: Kültür ve Turizm

Tablo 4’te görüldüğü üzere tüm katılımcılar turizm risk yönetiminin hem hükümet organları 
hem de sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması konusunda hemfikir olmaktadır. 
Soru 4: Bu yapıya hangi örgütlerin katılması gerekir?
Her katılımcı, vakıflar, işadamları, akademisyenler ve turizmle ilgili kuruluşlar gibi 
ilgili bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilgili bir görüş birliğine 
varmaktadır. K6 ve K7 görüşlerini şu şekilde belirtmiştir; 

K6 “Komite, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan oluşmalıdır. Bu komite 
Kültür ve Turizm Bakanlığına veya Başbakanlığa bağlı olmalıdır. Bu eylem yüksek bir 
planlama komitesi ile gerçekleşirse, plan tüm bakanlıkları birbirine bağlayacak ve 
böylece bu konunun görmezden gelinmesi kaçınılmaz olacaktır. Özel komitenin özel 
sektör temsilcileri dahil edilmelidir. Üst düzey yönetim kurulu sekreteryası risk eylem 
planı oluşturulmalıdır” 

K7 “Özel sektörden meslek örgütleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Şöforler ve Otomobilciler 
Federasyon Başkanı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Telif Hakkı Genel 
Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü, Müsteşar, üst yönetim kurulu üyelerini teşkil edecektir. 
Teknik komiteler, alt komisyon, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise teknik 
komiteleri ve alt komisyonu oluşturacaktır. Yerel sorunlardan oluşan eylem planları alt 
komitede oluşturulacaktır. Her bakanlık kendi alanıyla ilgili bir eylem planı hazırlayıp 
bu planı risk yönetimi üst kurulu tarafından onaylanacaktır. Anında harcanabilmesi için 
maliye bakanlığının emirleri altındaki bir fona sahip olunması gerekir. Bakanlık içindeki 
sekreterler müstesaraya bağlı olmalıdır. Bununla birlikte, yerel kuruluşların katkıları da 
çok önemlidir. Büyükşehir belediye başkanları ve valiler komitenin doğal üyesi ol-

Tablo 4: Katılımcıların Türkiye Turizm Sektörünün Risk Yönetiminin Kimler Tarafından 
Olması Gerektiği Konusundaki Fikri
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malıdır ve böylelikle her toplantıda hazır bulunmaları gerekmez. İl Kültür ve Turizm 
Müdürü, ihtiyaç duyulursa, yerel bir temsilciyi çağırmalıdır”

SONUÇ VE ÖNERİLER
Görüşme sorularının cevapları göz önüne alınarak Türkiye turizm endüstrisi için risk 
yönetim modeli önerisi oluşturulmuştur. Model, Ulusal Turizm Risk Komitesi Kültür 
ve Turizm Bakanı, bağlı kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ na bağlı kuruluşlar arasında Tanıtım Genel Müdürlüğü, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tarihi 
Kentler Birliği, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Strateji Başkanlığı yer almak-
tadır. İlgili STK’leri ise şu şekilde sıralanmıştır; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TURO-
FED), Türkiye Otelcilik Birliği (TUROB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turist 
Rehberleri Birliği (TUREB), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Turizm Resta-
urant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYID), Türk Hava Yolları (THY), TCDD 
Genel Müdürlüğü, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Deniz Turizm Birliği 
ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURCEV). Ulusal Turizm Risk Komitesi tarafından alınan 
kararların uygulanmasından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı sorumludur. Müste-
şara rapor veren Strateji Başkanlığı, Bölgesel ve Ulusal Risk Analizi Koordinatörlerinden 
sorumludur.

Ulusal Riskleri Belirleme: Her bir risk grubu için Teknik Çalışma Grubu oluş-
turulur. Gruplar ilgili bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Her Teknik Çalışma Grubu için risk gruplarına göre hazırlanan eylem 
planları bulunur. Bu eylem planları Ulusal Turizm Risk Komitesi’nin onayından ge-
çer.

Bölgesel Riskleri Belirleme: Bölgesel Risk Analizi Koordinatörü, bölgesel düzeyde 
bölgesel riskleri belirlemekten sorumludur. Türkiye’nin yedi farklı bölgesini dikkate 
alarak, Bölgesel Risk Analizi Koordinatörü, Ulusal Turizm Risk Komitesi ile bağlantılı 
olarak yerel riskleri tanımlar. Bu yedi bölgede her il için Yerel Risk Analizi Koordi-
natörleri ve Teknik Çalışma Grubu oluşturulur. Bu gruplar, yerel düzeyde riskleri 
belirlemekte ve Ulusal Turizm Risk Komitesi’ ne planlar göndermek için Bölgesel 
Risk Analizi Koordinatörü tarafından onaylanması gereken eylem planlarını hazırlar.

Türkiye turizmi için risk yönetim modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Ulusal Tu-
rizm Risk Komitesi, Türkiye’nin yedi bölgesinin yerel düzeyde risklerinin üzerinde 
durmak için Yerel Turizm Risk Komiteleri ile işbirliği içinde çalışırken, ulusal risk-
lerin üzerinde çalışmak için oluşturulan Teknik Çalışma Grupları ile işbirliği içinde 
olmaktadır.  
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Literatür taramasından ve yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere Türkiye’nin tur-
izm sektöründeki risk yönetiminin yetersiz olduğu ve iyileştirilmesi gerektiği ortaya 
konmuştur. Görüşmelerin sonuçları değerlendirildiğinde, Türkiye’nin turizm riski 
yönetiminde etkin olmadığını ve turizm endüstrisinde sürdürülebilirliği ve güvenliği 
sağlamak için yeni bir komiteye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Katılımcılar, hem 
sektör uzmanları hem de devlet kurumları tarafından oluşturulan komitenin ulusal ve 
bölgesel düzeyde her bir riskli durum için bir eylem planı hazırlaması gerektiğini be-
lirtmiştir. Görüşmeler ışığında, ulusal ve bölgesel düzeyde Türkiye’ye özgü yeni bir 
risk yönetimi modeli önerilmektedir. Temel şart, komitenin kendine özgü mevzuat, 
politika, kurallar, bütçe ve idari yapıya sahip olmasıdır. Ulusal Turizm Risk Kurulu, ulusal 
ve bölgesel düzeyde sivil toplum kuruluşları ve hükümet organlarından oluşmaktadır. 
Bu model karar alıcılar tarafından kabul edilip uygulanırsa, Türkiye turizm endüstris-
inin turizm risklerine karşı güçlü ve hazır olacağı savunulmaktadır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ nın 2023 Turizm Stratejisi’ ne göre ulusal, il ve yerel düzeyde komiteler ku-
rulması öngörülmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Eğer bu komiteler 
kurulursa önerilen modelin rolü ve yapısı bu komitelere bağlı olarak yerine getirilebilir. 
Bu çalışmanın ışığında önerilen model gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalarla 
güçlendirilebilir. 
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ÖZET
Turizm ve seyahat sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve istihdam sağlama-
sında önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak turizm destinasyonlarında yaşanan doğal 
afet, terör,  ekonomik sıkıntılar ve siyasi gerilimler turizmi olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Turizmi olumsuz yönde etkileyen etmenlerden terör ve siyasi gerilimlerin ülkemiz 
turizmi üzerine etkisinin ele alındığı bu çalışmada, Almanya turizm pazarı ele alınmak-
ta ve son zamanlarda Almanya ile yaşanan siyasi krizin ülkemiz turizm sektörüne etki-
lerine vurgu yapılmaktadır. Çalışmada ayrıca, siyasi kriz ve terör olaylarının yaşanması 
ile birlikte ülke imajının korunması ve kriz döneminin en az kayıp ile atlatılması için 
yapılmasında fayda görülen tanıtım faaliyetlerine ilişkin öneriler getirilmektedir.

GİRİŞ
Küresel gayri safi hasılaya otomotiv ve kimya sektörlerinden daha fazla katkı sunan 
turizm ve seyahat sektörü tabii olarak ülkemiz için de cari açığı bertaraf etme, çarpan 
etkisinin fazlalığı, sektörleri kesen bir endüstri olması, doğrudan ve dolaylı olarak istih-
dam üzerindeki muazzam etkisi göz önünde bulundurulduğunda sorunsuz çalışması 
gereken bir faaliyetler bütünü olarak öne çıkmaktadır.

Farklı dinamiklere sahip olmalarına rağmen, özellikle günümüz gelişen kitle iletişim 
araçlarının olağanüstü yaygınlaşması, sansasyonel içerikteki haberlerin çok hızlı tü-
ketilmesi gibi nedenlerle terörizm ve siyasi gerilimler turizm sektörünü oldukça fazla 
etkilemektedir. Olayların mahiyetine binaen terörizmin orta ve uzun vadeli etkiler gös-
termesi beklenirken, siyasi krizlerin turizm sektörü üzerine daha çabuk etki gösterdiği 
gözlemlenmektedir.

Bu çalışma Almanya pazarında turizm tanıtımı konusunda aktif olarak çalışan kamu 
görevlilerinin uygulama birikimleri ve gözlemlerine dayanmakta olup, kriz anında pra-
tikte uygulanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini özetler bir mahiyet arz etmektedir.

SİYASİ KRİZ VE TERÖR OLAYLARININ TURİZME ETKİSİ
Siyasi kriz, bir ülke için lokal olmaktan çok uzak bir şekilde domino etkisiyle, birden 
çok bölgeyi,sektörü, işletmeyi etkileyebilen hatta ülkeye giriş çıkışları sıkıntıya sokan en 
büyük kriz türlerinden biridir (Yenişehirlioğlu vd., 2013). Terör olayı ise, her türlü ideo-
lojiye hizmet eden, devletler tarafından desteklenebilen, siyasal amaçlı şiddet tehdidi 
veya şiddet kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Ündücü, 2011). Bu tanımlardan yola çı-
kıldığında, siyasi krizler ve terör olaylarının, ülkelerin ekonomik yapılarına ve dolayısıyla 
ülkeler tarafından ekonomik bir kaynak olarak görülen turizm sektörüne de doğrudan 
etki edebileceğini anlamak mümkündür.

Bu doğrultuda, turistik tüketicilerin seyahat kararlarını alırken ve/veya destinasyon 
tercihinde bulunurken ziyaret edecekleri yerlerin güvenli olup olmadığına oldukça 
önem verdiği bilinmektedir. Dolayısı ile ziyaret edilecek ülke veya destinasyonun he-
def pazarlara yönelik güvenli ve istikrarlı bir imaj sağlaması o bölgede turizmin geli-
şimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır (Yılmaz ve Yılmaz, 2005). Diğer taraftan, ül-
keler arasında yaşanan siyasi gerilimler ve politik tehditler ekonomik yapıyı doğrudan 
etkilediği gibi ülkeler arasındaki turizm ilişkilerini de önemli ölçüde zarar vermektedir 
(Yenişehirlioğlu vd., 2013).  Nitekim 2015-2017 yılları arasında dünyada ve ülkemizde 
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yaşanan terör olayları turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemiş, güvenlik algısı tu-
ristik tüketicinin seyahat tercihlerini belirlemesinde önemli bir yer bulmuştur. Bunun 
yanında ülkemiz turizmi yaşanan terör olaylarından dolayı bir gerileme kaydetse de, 
bazı ülkeler ile yaşanan siyasi gerilimlerin terör olaylarından daha çok etki gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Özellikle Almanya ile son zamanlarda yaşanan siyasi gerilimler ülke-
miz turizmine önemli ölçüde zarar vermiş, Almanya'dan ülkemizi ziyaret eden turist-
lerin sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasına neden olmuştur.

ALMANYA TURİZM PAZARI
Almanya’nın resmi turizm otoritesi olan ve Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bün-
yesi altında faaliyet gösteren Almanya Turizm Merkezi (Die Deutsche Zentrale für Tou-
rismus) ülke turizminin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır. Ya-
bancı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinin artırılması, seyahat ülkesi olarak Almanya’nın 
çekiciliğinin, cazibesinin ve turizm çeşitliliğinin ön plana çıkarılması Almanya Turizm 
Merkezi’nin amaçları arasında yer almaktadır. Almanya’da turizmin oluşturduğu eko-
nomik büyüklük Almanya ekonomisinin %4,5’ine karşılık gelmektedir. Turizm sektörü 
Almanya’da 2,9 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı olarak iş olanağı sağlayarak ülkedeki 
toplam istihdamın %4,8’ini oluşturmaktadır.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da 2016 yılında 53,4 milyon Alman 
tarafından 5 gün veya daha fazla süreli toplam 68,7 milyon seyahat gerçekleşmiştir. 
Seyahatlerin yaklaşık %40’i paket turlarla gerçekleşmiş ve bunların da %85’i seyahat 
acentasından satın alınmıştır. Paket turlardan sonra Alman ziyaretçilerin en çok 3-4 yıl-
dızlı otelleri ve tatil köylerini tercih ettikleri ve konaklama sürelerinin 8-14 gün arasında 
değişiklik gösterdiği görülmektedir. Toplam seyahat eden kişilerin %30'u kendi ülke-
lerinde tatillerini gerçekleştirirken, %70'i yurtdışında tatil yapmayı tercih etmiştir. (DRV 
Alman Seyahat Acentaları Birliği, 2016).  Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 
(BMDTÖ) 2016 yılı verilerine göre; Almanya’nın, 35.6 milyon ziyaretçi ile en çok ziyaret 
edilen 7. ülke olduğu, aynı zamanda turizmden 37.4 milyar dolar gelir elde ettiği ve bu 
gelir ile dünya turizm pazarında 8. sırada yer aldığı görülmektedir.

FUR (Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.) adlı Alman tatil ve seya-
hat araştırma şirketinin 2016 yılına ilişkin yaptığı araştırmada ise, Almanların %51 olan 
tatil isteklerinin bu yıl %56’ya çıktığı belirtilmektedir.  Aynı araştırmada, anket yaptık-
ları Almanların % 41'inin daha önce hiç gitmedikleri bir yeri tatil için tercih ettiği ve 
Almanların tatil için toplam 66 milyar Euro (2015 yılında 69 milyar Euro) harcadıkları 
vurgulanmaktadır. Bu da Almanların seyahat harcamalarının 2015 yılına göre yaklaşık 
%4 oranında düştüğünü göstermektedir. 

Aynı araştırmada ayrıca, Almanya pazarında artan trend olarak sosyo-ekolojik ve 
çevreci seyahatlerin önem kazandığı, bunun yanında online satın alımların da giderek 
artış gösterdiği görülmektedir. Almanya pazarında genel tatil ve seyahat eğilimlerine 
bakıldığında, Almanların yaklaşık üçte birinin tatil için kendi ülkelerini tercih ettikle-
ri, ülke dışına yaptıkları seyahat tercihlerinin ise İspanya (%13,1), İtalya (%8,2), Türkiye 
(%7,3) ve Avusturya (%5,3) olarak sıralandığı görülmektedir.

Almanların deniz-kum-güneş tatili tercihlerinde ülkemiz 3. sırada yer almakta olup, 
bu doğrultuda deniz-güneş-kum turizminin Almanların ülkemizi tercih etmesinde 
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Tablo 1: Almanların Seyahatlerinde En Çok Tercih Ettiği Ülkeler

Yıllar Ülkeler Oran

2011

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%12,3
%8,2
%7,4
%5,2

2012

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%13,0
%8,4
%7,3
%5,5

2013

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%12,6
%7,6
%7,4
%5,9

2014

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%13,5
%7,8
%7,0
%4,9

2015

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%13,1
%8,2
%7,3
%5,3

2016

İspanya
İtalya
Türkiye
Avusturya

%14,8
%8,2
%5,6
%4,6

Kaynak: FUR (2017); DRV (2016)

önemli bir rol oynadığının ve Almanya’dan ülkemizi ziyaret edenlerin genel olarak dü-
şük ve orta gelirli turist profiline sahip olduklarının belirtilmesi gerekmektedir.

ALMAN TURİZM PAZARINDA TÜRKİYE’NİN PAYI
Ülkemizi 2016 yılında toplam 25.352.213 turist ziyaret etmiş olup, milletler arasında en 
fazla paya sahip olan ülke Almanya'dır. 2015 yılında 5.580.792 Alman turistin ziyaret 
ettiği ülkemizi 2016 yılında toplam 3.890.074 Alman ziyaret etmiştir. Bu istatistiklerden 
yola çıkıldığında, 2015 yılına göre %30,30 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

Yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Almanya, 2016 yılında milletler payında 
%15,34 oranıyla birinci sıradaki yerini korumuştur. 2017 yılının Ocak-Ağustos döne-
minde ülkemizi ziyaret eden Almanların sayısı ise 2.500.197 kişi olup, geçen yılın aynı 
dönemine göre  %7,91 oranında bir düşüş söz konusudur( yigm.kulturturizm.gov.tr, 
Erişim Tarihi: 21.09.2017).

Almanya’dan ülkemize giriş yapan turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında ilk 
sırada Antalya yer almaktadır. Ayrıca Almanya pazarında Antalya online satışlarda bi-
rinci sırada satılan destinasyondur. Ocak-Ağustos 2017 döneminde Antalya 1.107.224 
Alman tarafından ziyaret edilmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %17,65 bir dü-
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şüş meydana gelmiştir. 2016 yılında Almanya'dan Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı              
%35,92 oranında bir düşüş ile 2.017.464 kişi (Milliyet payı: %33,87) olmuştur. 2015 yı-
lında ise Antalya’yı 3.148.458 Alman ziyaret etmiştir. Almanya’dan ülkemize yönelik 
destinasyon tercihlerinde ikinci en önemli destinasyon ise İstanbul’dur. Ocak-Ağustos 
2017 döneminde İstanbul 656.428 Alman tarafından ziyaret edilmiş ve geçen yılın aynı 
dönemine göre %6,9 bir düşüş meydana gelmiştir. 2016 yılında İstanbul'a en çok zi-
yaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 1.006.495 ziyaretçi sayısı ile (Ülke oranı: %10,9) 
Almanya ilk sırada gelmektedir. İstanbul, 2015 yılında 1.298.235 Alman tarafından zi-
yaret edilmiştir. Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen Alman turistler, Antalya ve İstan-
bul’dan sonra sırasıyla en çok Ege kıyıları ve Kapadokya bölgesini tercih etmektedir. 

2015-2017 YILLARINDA ALMANYA PAZARINDAKİ TANITIM FAALİYETLERİ
Dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olayları ile iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilim 
nedeniyle Alman pazarından ülkemize yönelik tercihlerin azalmasını önlemek, hedef 
pazarda ülkemize yönelik oluşturulmak istenen olumsuz algının önüne geçmek, he-
def pazardaki olumlu Türkiye imajının korunmasını sağlamak ve ülkemize yönelik turist 
sayılarını artırmak amacıyla Almanya turizm pazarında hedef kitleyi olumlu anlamda 
etki altına alacak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar 2015-2017 yılları 
arasında Almanya turizm pazarından ülkemize yönelik yapılan seyahatlerde bir düşüş 
olsa da, yapılan tanıtım faaliyetlerinin son derece olumlu geri dönüşleri olmuş, siyasi 
kriz ve terör olayları nedeniyle ülkemiz turizminin bu dönemi en az etki ile atlatılması 
için çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu dönemde yapılan önemli reklam ve halkla 
ilişkiler faaliyetleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

• Almanya pazarında imaj çalışmalarını pekiştirmek ve ülkemiz görünürlüğünü arttır-
mak amacıyla, Almanya’da önemli TV kanalları, yazılı basın, internet, açıkhava, radyo, 
sosyal medya kanalları ve sinema mecralarında reklam kampanyaları gerçekleştiril-
miştir.

• Alman turizm pazarında en etkili tur operatörleri ile yazılı basın, TV, internet, 
radyo, açıkhava ve vitrin düzenlemesi mecralarında birlikte reklam faaliyetleri ger-
çekleştirilmiş, ayrıca hedef pazardan ülkemize gelen sektör temsilcileri ve acenta 
çalışanları söz konusu tur operatörleri ile birlikte ülkemizde ağırlanmışlardır.

• Berlin Kültür Müşavirliği ve Frankfurt Kültür Ataşeliği aracılığıyla ITB Berlin, IMEX 
Frankfurt, CMT Stuttgart gibi önemli turizm fuarlarının yanında Almanya’da etkili 
birçok turizm fuarına katılım sağlanmıştır.

• Dünyanın en büyük turizm organizasyonlarından biri olan ve turizm profesyonel-
lerinin buluşma noktası olarak bilinen ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası ülkemiz 
görünürlüğünün hedef pazarda artırılması ve çeşitli tanıtım faaliyetlerinin yürütül-
mesi için önemli bir etkinlik olarak görülmektedir. Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı 
standı ile katılım sağlanan söz konusu fuar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı ile 
beraberindeki heyet tarafından bir basın toplantısı düzenlenmekte, toplantıda yerli 
ve yabancı medya mensuplarına ülkemizin Almanya pazarındaki genel durumu, Ba-
kanlığın tanıtım stratejileri, yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili ilk ağızdan bilgiler 
aktarılmaktadır. Ayrıca fuar süresince Almanya turizm pazarındaki sektör kuruluşla-
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rının üst düzey yetkilileri ile pazardaki mevcut durum ve işbirliği imkânlarına ilişkin 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

• Yurtdışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında ger-
çekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanması 
amacıyla Almanya pazarında gerçekleştirilen turizm fuarlarına kendi standları ile iş-
tirak eden birçok turizm sektör kuruluşuna 2010/9 sayılı “Yurtdışı Turizm Fuarlarına 
Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Tebliğ” kapsamında fuar desteği sağlanmıştır. 

• Almanya pazarından ülkemize yönelik ziyaretçi ve rezervasyon sayılarının artırıl-
ması ve ülkemize seyahat eden Alman turistlerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 
hedef pazarda geniş kitlelere hitap eden çeşitli medya kuruluşu çalışanları, kanaat 
önderleri, sosyal medya fenomenleri ve kamuoyunda dikkatleri üzerlerine çekebil-
me yetkinliğine sahip kişiler ülkemizde ağırlanmıştır.

• Almanya turizm pazarında Alba Berlin Basketbol Takımı, Euroleague Basketbol 
Ligi, weg.de adlı seyahat portalı,  Mercedes Benz Arena gibi pazarda etkili ve bü-
yük kuruluşlar ile tanıtım ve PR işbirlikleri gerçekleştirilmiş, uluslararası kültürel ve 
sanatsal etkinliklere destek sağlanmış ve bunlar gibi birçok özel etkinlik ve proje 
gerçekleştirilmiştir.

• Almanya'nın dünya turizm sektörünün merkezi ve yapılan işbirliği çalışmaları çer-
çevesinde önemli bir turizm ortağımız olması hasebiyle, Almanya’da turizmi yön-
lendiren sektör kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ve kanaat önderleri ile yıl içinde 
belirli periyotlarda gerek ülkemizde gerekse Almanya’da çeşitli görüşmeler ger-
çekleştirilmekte, roadshow, workshop, yıllık toplantılar gibi etkinlikler düzenlen-
mektedir.

• Bunun dışında olağandışı durumların vuku bulmasına müteakip, ortak çözümler 
üretmek ve stratejiler geliştirmek amacıyla Alman paydaşlarımızla bir araya gelin-
mektedir.  

• Ayrıca ülkemizin güvenilir bir destinasyon olduğunun vurgulaması amacıyla 2015 
yılı Kasım ayında G20 Liderler Zirvesi ve 2016 yılı Ekim ayında Antalya Botanik Expo 
gibi uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmiş olması önemli bir avantaj ola-
rak görülmüştür. 

2015-2017 YILLARINDA ÜLKEMİZDE YAŞANAN TERÖR OLAYLARI 
ALMANYA İLE YAŞANAN SİYASİ GERİLİMLERİN PAZARA YANSIMASI
Sosyal hayata ve ekonomik refaha yıllardır katkıda bulunan 3,4 milyon vatandaşımızın 
yaşadığı, 2016 yılında 35,5 milyar dolar ticaret hacmimizin olduğu Almanya ile 2015 yı-
lından itibaren önemli siyasi gerilimler yaşanmış, dünya ve ülkemizde meydana gelen 
terör saldırılarının ülkemiz turizmine yönelik olumsuz yansımaları olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatürün 
Almanya'da bir ders kitabında yer alması üzerine, Almanya'nın Ankara Büyükelçisinin, 
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, geçtiğimiz yıl Alman Federal Meclisi’nde sözde Er-
meni soykırımına onay çıkması ve daha sonra İncirlik’teki Alman askerlerinin federal 
milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesinin engellenmesi, Die Welt gazetesi muha-
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biri Deniz Yücel'in tutuklanması, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk istihbaratının 
Almanya'ya listeler vermesi ve bazı Fethullah Gülen yanlılarının iadesini istemesi ve 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bazı Bakanlara Almanya’da 
mitinglerde konuşma yasağı getirilmesi söz konusu siyasi krizi büyüten önemli geliş-
meler olmuştur(www.amerikaninsesi.com, Erişim Tarihi: 21.09.2017). Ayrıca özellikle 
İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırı-
larında birçok Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi sonucu, Alman Dışişleri Bakan-
lığı ülkemize yönelik seyahat uyarısı yapmış, söz konusu gelişmelerin pazara yansıması 
olmuştur (www.auswaertiges-amt.de).

Tüm bu gelişmeler ele alındığında, terör olaylarının pazara olumsuz etkileri olmuş 
olsa da, siyasi gerilimlerinin yansımasının daha ciddi ve hızlı olduğu görülmüştür. Özel-
likle basında çok sayıda doğrudan Türkiye seyahatlerini bloke etmeye yönelik haberler 
yer almıştır. (bkz. EK:1-4) Alman siyasiler tarafından iç siyasetlerini konsolide etmek 
amacıyla ülkemize yönelik olumsuz algı kampanyaları yürütülmüştür. Yaşanan tüm bu 
gelişmeler doğrultusunda, özellikle siyasi gerilimler nedeniyle, Alman pazarından ül-
kemize yönelik seyahatlerde düşüşler meydana gelmiş olup, 2015-2017 yılları arasında 
Alman ziyaretçilerdeki değişim şu şekildedir:

Tablo 2: Ocak-Aralık 2015 – 2016 Döneminde Almanya’dan Ülkemize Yapılan Ziyaretler

Tablo 3: Ocak-Ağustos 2015 – 2017  Döneminde Almanya’dan  Ülkemize Yapılan Ziyaretler

YILLAR          MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI

2015 2016 2015 2016* 2015/2014 2016/2015

5.580.792 3.890.074 15,40 15,34 6,30       -30,30

YILLAR          MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

3.750.082 2.714.861 2.500.197 14,70 15,61 11,37 -27,61 -7,91

Kaynak: (yigm.kulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi: 21.09.2017)

Kaynak: (yigm.kulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi: 21.09.2017 )
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Destinasyonlarda yaşanan terör, siyasi gerilim, doğal afet, ekonomik çalkantılar gibi du-
rumlar destinasyonlardaki turizm endüstrisini olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda, 
son yıllarda yaşanan terör olayları ve siyasi gerilimlerden en çok etkilenen sektörlerden 
biri de turizm endüstrisi olmuştur. Bu olumsuz gelişmeler her ne kadar ağırlıklı olarak 
güvenlik sebebiyle gibi görünse de temelinde aslında siyasi etkenler yatmaktadır.  La-
kin bu durum sadece ülkemizde yaşanmamış, son yıllarda dünya genelinde hatta Av-
rupa’da sık ve şiddetli terör olayları vuku bulmuş, Avrupa da artık terör ile burun buruna 
yaşamaya başlamıştır. Örneğin 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te meydana gelen sal-
dırıda 150'den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra Paris geçmişte ve bu 
tarihten sonra da birçok terör saldırısının yaşandığı bir şehir olmasına rağmen, turizm 
destinasyonu olarak imaj kaybı Türkiye’ninki kadar olmamıştır. Aynı durum Avrupa'da 
İngiltere, Almanya ve İspanya'da da yaşanmıştır. Ancak söz konusu terör olaylarının 
bu ülkelerde turizme yansıması Türkiye'deki kadar olumsuz olmamıştır. Bu da ülkemiz 
turizminin terörden ziyade, siyasi gerilimlerden daha çok etkilendiğini göstermektedir. 
Bunu aşmak, tüm bu siyasi olumsuzluklar ve terörün etkilerine rağmen sağlıklı işleyen 
bir turizm endüstrisine kavuşmak ise sağlam bir tanıtım stratejisi ile mümkündür. 

2015 yılında Türkiye’de yaşanan terör olaylarının ardından turizm destinasyonu ola-
rak Türkiye’nin güvenli bir seyahat destinasyonu olmadığı vurgulanmaktaydı. Hatta Al-
man Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarını güncelleyerek Türkiye seyahatleri konusunda 
son derece dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu uyarılar o 
günden bugüne kadar kademeli olarak arttırılarak son olarak aşağıdaki hale gelmiştir:

“2016 yılı Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminden sonra Türkiye’de Alman va-
tandaşları keyfi olarak tutuklanmıştır. Vatandaşların Antalya gibi turistik bölgelere seya-
hat ederken dahi dikkatli olmaları gerekmektedir. 2017 yılının başından bu yana devam 
eden tutuklamalarda kişiler birkaç saatten birkaç güne kadar gözaltında tutulmakta ve 
cep telefonlarına el konulmaktadır. Alman vatandaşlarının Türkiye’deki konsoloslukla-
rının “Kriz Listesi”ne kaydolmaları da önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca vatandaşlara 
böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, en yakın Almanya Temsilciliği ile iletişime 
geçmeleri ve avukat ve tercüman olmaksızın hiçbir beyanda bulunmamaları ve hiç-
bir belge imzalamamaları önerilmektedir.” (www.auswaertiges-amt.de, Erişim Tarihi: 
21.09.2017 ). Alman siyasetçilerinin kendi iç dinamiklerine ve güncel siyasi yaklaşım-
larına matuf bu faaliyetlerinin aynı zamanda ülkemiz turizmini hedef alan yaklaşımlar 
olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak terör kaynaklı da olsa siyasi nedenlerden do-
layı da olsa, söz konusu olumsuzlukları en hafif şekilde atlamanın yolu çeşitli reklam 
ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin sistematik, yerinde ve programlı olarak yürütülmesidir. 
Bahse konu kriz dönemleri ancak bu şekilde en az kayıpla atlatılabilecektir. 

Bu kapsamda hedef pazarlarda benzer süreçlerde;

• Ağırlama faaliyetleri düzenleyerek pazar ülkede Türkiye hakkında olumlu çok sa-
yıda yazı, makale ve haber yayınlanmasını sağlamak, 

• Birebir tatil kararlarını etkileyebilecek kişiler olan seyahat acentası çalışanlarını bu 
dönemlerde Türkiye’ye davet etmek ve basınlarında çıkan haberlerin aksine her 
şeyin yolunda olduğunu bizzat görüp yaşamalarını sağlamak, 
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•  Dünya turizm sektörünün yakından takip ettiği ve sektör önde gelenlerinin bu-
luşma noktası olarak görülen uluslararası organizasyonları Türkiye’ye çekmek, 

• Ülkemizin kültürel ve sanatsal değerlerinin yurtdışında bilinirliğinin artırılması 
amacıyla yurtdışında gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin sayılarını arttır-
mak, 

• Ülkemize yönelik tercih ve rezervasyon sayılarını artırmak için tatil çekilişi, otel 
indirimi, promosyon bilet gibi ülkemize yönelik seyahati teşvik edici kampanyalar 
yapmak, 

• Hedef pazarda ve ülkemizde ortak basın toplantıları düzenlemek ve birebir gö-
rüşmelerde bulunmak, gibi faaliyetlerin yürütülmesinde fayda olacağı düşünül-
mektedir.
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Yazar : Thorsten Knuf
Çeviri Yeri : Berlin

Çeviri Şekli : Tam Metin

--İnsan Hakları Savunucularının Tutuklanmalarının Ardından Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Türk Büyükelçisini 

Dışişleri Bakanlığına Çağırdı. Son Yaşanan Hadiseler Türkiye Açısından Ekonomik Olarak Birtakım Neticeler 

Doğurabilir—

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir süreden beri ağır bir krizde. Daha kötüsü olamaz diyenlerin bugünlerde 

gözü açılıyor: İstanbul önlerindeki bir adada insan hakları savunucusu Peter Steudtner ile çok sayıda yabancı 

meslektaşının tutuklanmasından sonra gerilim yeni bir boyuta tırmandı. Federal Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 

Gabriel (SPD/Sosyal Demokrat Parti), çarşamba günü, Türk Büyükelçisini Alman Dışişleri Bakanlığına çağırttı. Bir 

sözcü, tutuklamaların kabul edilmez olduğunun ve Almanya’nın insan hakları savunucusunun derhâl serbest 

bırakılmasını talep ettiğinin kendisine çok açık ve net bir şekilde söylendiğini belirterek, Steudtner hakkındaki terör 

suçlamalarının “eften püften bahaneler” olduğunu kaydetti.

Ancak bununla da kalmıyor: Bakan Gabriel, yaşanan yeni gerilim yüzünden perşembe günü Berlin’de diğer 

hükûmet üyeleri ve uzmanlarıyla yeni durumu istişare etmek üzere tatilini yarıda kesecek. Bu adım, Gabriel ile 

Federal hükümetin yeni gelişmeyi ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Gabriel’in sözcüsü, Bakan’ın perşembe 

günü hükümetin gelişmelere vereceği siyasi tepkisiyle ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi.

Vaziyet tam anlamıyla Arap saçına döndü: Şu sıralar Türkiye’de Steudtner’in yanı sıra aralarında Welt muhabiri 

Deniz Yücel’in de bulunduğu sekiz Alman vatandaşı siyasi nedenlerden tutuklu. Türkiye, Alman milletvekillerinin 

İncirlik hava üssündeki Alman ordusunun askerlerini ziyaret etmesini defalarca reddettiği için askerler şu sıralar 

Ürdün’e taşınıyor. Geçen hafta da Türk hükümeti milletvekillerinin NATO üssü Konya’ya ziyaretini de yasaklamıştı.

--Türkiye’ye Seyahat Uyarısı Tartışması—

Türkiye birkaç gün önce başarısız olan darbe girişiminin yıl dönümünü kutlamıştı. Eleştiriciler Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ı, darbe bastırıldığından bu yana Türkiye’deki demokrasiyi sistematik olarak yok etmek ve 

Kürt PKK veya imam Fethullah Gülen’in organizasyonuyla muhalifleri arasında bağlantı kurmak suretiyle rakiplerini 

etkisiz hala getirmekle itham ediyor. Almanya ve diğer AB devletleri, tartışmalı Anayasa referandumuyla bağlantılı 

olarak Türk bakanların ilkbaharda Avrupa’daki seçim kampanyası etkinliklerini yasaklamıştı. Türkiye, fiilen Avrupa 

Birliği adayı. Ancak müzakerelerin kesilmesiyle ilgili çağrılar giderek daha sesli bir şekilde dile getiriliyor. Buna 

karşın Türkiye, mülteci anlaşmasıyla Avrupalılar karşında etkili bir baskı aracına sahip. Türk-Alman ilişkilerindeki son 

gerilim Türkiye açısından birtakım ekonomik sonuçları da beraberinde getirebilir. 

Almanya’da Federal hükümetin bu ülke için kesin bir seyahat uyarısında bulunup bulunmaması tartışması 

kızışıyor. Örneğin Federal Almanya hükümetinin Suriye, Afganistan ve Somali gibi savaşta olan ülkelere yönelik 

seyahat uyarıları var. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığının, tutuklanan insan hakları savunucusu ve medya 

temsilcileri nedeniyle Türkiye’ye seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmasına pek ihtimal verilmiyor.

Bununla birlikte Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü çarşamba günü, Bakanlığın genel anlamda seyahat ve 

güvenlik uyarılarını sertleştirebileceği ihtimalinden söz etti. Böyle uyarılar –mesela Avusturya veya Lüksemburg 

gibi- her devlet için yapılıyor. Bu uyarılar güncel gelişmeler göre sürekli güncelleniyor. 

Türkiye ile ilgili olarak zaten daha şimdiden -ülkedeki gergin iç siyasi durum ve oradaki güvenlik güçlerinin 

gitgide daha çok Alman vatandaşını tutuklamasına işaret edilerek- uyarıda bulunuluyor. Seyahat edenlere genel 

olarak daha dikkatli olmaları öneriliyor.

Seyahat ve güvenlik uyarılarının sertleştirilmesi, Türkiye’de tatil yapmaktan vazgeçecek Alman turist sayısını 

artırabilir. Ülkedeki turizm sektörünün tamamı zor dönemlerden geçiyor. Çok sayıda terör saldırısı ve ülke içindeki 

kızgın ortam müşterilerin çoğunun gözünü korkutuyor. Erdoğan’ın yurt dışındaki itibarının düşük olmasının da 

bunda katkısı olsa gerek.

Rekor yılı 2015’te Türkiye’ye 5,6 milyon Alman gitmişti. Bunu izleyen yıl bu rakam yaklaşık dört milyona indi. 

2017’nin nasıl olacağı henüz kestirilemiyor. Alman Seyahat Birliğinin bildirdiğine göre uzun vadeli rezervasyonlar 

daha ziyade kötü gözüküyor. Buna karşın birçok tatilci kısa vadeli karar veriyor: Çünkü çok sayıda otelin kapasitesi 

mevcut; ayrıca Türkiye’ye son dakika seyahatleri, İspanya veya Yunanistan’dan çok daha ucuz.(BEBM/NP)(AYE)
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Aktuelle Hinweise

Am frühen Morgen des 21. Juli 2017 ereignete sich in der Ägäis vor der Südwestküste der Türkei ein Erdbeben der 
Stärke 6,2. Betroffen sind die Umgebung von Bodrum und die griechische Insel Kos. Es sind Opfer und Sachschäden zu 
verzeichnen. Der Fährverkehr nach Kos ist vorübergehend eingestellt.

Mit vorübergehenden Beeinträchtigungen der Infrastruktur und Verspätungen bei Luft- und Fährverkehr muss ge-
rechnet werden. Reisenden wird empfohlen, sich gegebenenfalls mit ihren Reiseveranstaltern in Verbindung zu setzen 
sowie den Hinweisen und Empfehlungen der Behörden vor Ort Folge zu leisten.

Die innenpolitische Lage in der Türkei ist weiterhin angespannt. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu vereinzelten 
Demonstrationen und Großveranstaltungen kommen kann.

Zuletzt waren in der Türkei in einigen Fällen Deutsche von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen, deren 
Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war. Hierbei wurde teilweise der konsularische Zugang entgegen völkerrecht-
lichen Verpflichtungen verweigert. Personen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen in die Türkei reisen, wird zu 
erhöhter Vorsicht geraten und empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in die Externer Link, öffnet in neuem 
FensterKrisenvorsorgeliste der Konsulate und der Botschaft einzutragen.  Die Auslandsvertretungen werden bei Fest-
nahmen deutscher Staatsangehöriger nicht immer rechtzeitig unterrichtet, der Zugang für die konsularische Betreuung 
wird nicht in allen Fällen gewährt. Seit Anfang 2017 wurde wiederholt deutschen Staatsangehörigen an den Flughäfen 
in der Türkei die Einreise ohne Angabe genauer Gründe verweigert. Die betroffenen Personen mussten nach einer 
Wartezeit in Gewahrsam von mehreren Stunden ihre Rückreise nach Deutschland antreten. In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass ungeachtet des gesetzlichen Anspruchs deutscher Staatsangehöriger auf konsularischen 
Rat und Beistand, konsularischer Schutz gegenüber hoheitlichen Maßnahmen der türkischen Regierung und ihrer Be-
hörden nicht in jedem Fall gewährt werden kann, wenn der oder die Betroffene auch die türkische Staatsangehörigkeit 
besitzt.

Nach dem gewaltsamen Putschversuch am 15.07.2016 hat die  türkische Regierung in allen 81 Provinzen der Türkei 
den Notstand nach Art. 119 und 120 der türkischen Verfassung und des Notstandgesetzes von 1983 ausgerufen. Dieser 
wurde erneut verlängert und gilt zumindest bis zum 19. Oktober 2017 fort.

Auf dieser Grundlage können u.a. Ausgangssperren kurzfristig verhängt, Durchsuchungen vorgenommen und all-
gemeine Personenkontrollen jederzeit durchgeführt werden. Es kann im Einzelfall auch zu Festnahmen von Personen 
kommen, gegen die türkische Behörden strafrechtlich vorgehen (etwa bei Verdacht auf Verbindungen zur sogenannten 
Gülen-Bewegung, der verbotenen „Kurdischen Arbeiterpartei“ PKK oder tatsächlichen oder vermeintlichen terroristi-
schen Straftaten ).

Während eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens kann u.a. die Ausreise untersagt werden. Unter den während 
des Notstands geltenden Bestimmungen können Verdächtige auch bis zu 14 Tagen in Polizeigewahrsam genommen 
werden, bevor sie einem Haftrichter vorzuführen sind. Außerdem kann ihnen für 24 Stunden jeglicher Kontakt zur 
Außenwelt verwehrt werden. Von diesen Maßnahmen, sowie von der Möglichkeit zur Verhängung von Untersuchungs-



187

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

haft (nach türkischem Recht von bis zu fünf Jahren möglich) im Anschluss an den Polizeigewahrsam, wird unter der 
Geltung des Notstands reger Gebrauch gemacht. Dabei genügen oft bereits geringe Verdachtsmomente.

In der Türkei ist es, insbesondere seit Mitte 2015, wiederholt zu terroristischen Anschlägen gekommen.

Es ist keinesfalls auszuschließen, dass terroristische Gruppierungen auch weiterhin versuchen werden, Anschläge, 
insbesondere in den großen Metropolen, durchzuführen. Diese können sich auch gezielt gegen Ausländer richten.

Reisende sollten besonders aufmerksam sein und Menschenansammlungen und Orte, an denen sich regelmäßig 
viele Ausländer aufhalten, möglichst meiden.

Reisenden wird ferner empfohlen, sich über Medien und diese Reise- und Sicherheitshinweise zur weiteren Lageent-
wicklung informiert zu halten sowie engen Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Fluglinie zu halten.

Im Reiseverkehr kann es weiterhin zu Beeinträchtigungen und insbesondere zu verstärkten Sicherheitskontrollen an 
den Flughäfen kommen. 

Güncel Seyahat Uyarıları

Yayın: Alman Dış İşleri Bakanlığı
Yayın Tarihi : 21 Temmuz 2017
Ülke : Almanya
Çeviri Yeri : Berlin
Çeviri Şekli : Tam Metin

21. Temmuz 2017 tarihinde sabah saatlerinde Türkiye’nin güney batısında bulunan Ege denizinde 6.2 şiddetin-
de bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Bodrum ve çevresi ile Kos Adasını etkilemiştir. Can kaybı ve maddi 
hasar görülmüştür. Kos ile deniz yolu ulaşıma kapatılmıştır. 

Geçici altyapı sorunları ve deniz ile kara yollarında rötarlar yaşanması mümkün görünmektedir. Seyahat eden-
lerin tur operatörleri ile iletişime geçmeleri ve bölgede bulunan kurumların önerilerini ve uyarılarını dikkate al-
maları gerekmektedir. 

Türkiye’nin iç siyasi durumu hala gergindir. Yer yer gösteriler veya büyük mitingler olma ihtimali vardır. 

Son olarak da Alman vatandaşlarına yönelik nedeni ve süresi bilinmeyen nedenlerle özgürlüğü kısıtlayıcı 
bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır. Kimi durumlarda ise insan haklarına aykırı olarak konsolosluk yetkilileri-
nin Alman vatandaşlarına ulaşımı engellenmektedir. Özel veya iş nedeniyle seyahat edecek kişilerin, ikametleri 
kısa süreli de olsa, konsolosluk ve büyükelçilik listelerine kayıt yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir. Alman 
vatandaşlarının tutuklanmaları halinde Alman makamları sürekli olarak anında bilgilendirilmemekte ve konsolos-
luğa erişimleri her zaman sağlanmamaktadır. 

2017 senesinin başlangıcından bu yana Türkiye’deki havaalanlarında Alman vatandaşlarının ülkeye girişi en-
gellenmekte ve bu engeller için kesin bir sebep belirtilmemektedir. Bu kişiler saatler süren bekleyişten sonra 
Almanya‘ya geri dönebilmektedirler. Buna bağlı olarak, bu uygulamaya maruz kalan kişiler Alman vatandaşlığının 
yanı sıra Türk vatandaşlığına da sahip ise Alman vatandaşlarının hakkı olan konsolosluk tavsiye ve desteğinden 
faydalanamamakta, bu kişiler Türk kanunlarına tabi olmaktadırlar. 

15.07.2017 tarihinde yaşanan şiddetli darbe teşebbüsünden sonra Türk hükümeti tüm 81 ilde Türk Anaya-
sasının 119. ve 120. Maddesine göre Olağanüstü Hal ilan etmiştir. Söz konusu olağanüstü hal yasası 1983 yılına 
dayanmaktadır. Olağanüstü hal yeniden uzatılmış olup, 19. Ekim 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

Buna dayanarak, kısa vadeli sokağa çıkma yasakları ilan edilebilir, aramalar ve kimlik kontrolleri yapılabilir. İs-
tisnai durumlarda Türk ceza kanunları gereğince, tutuklamalar yapılabilir (Gülen cemaatine bağlantı, yasaklı “PKK” 
örgütüne - Kürt İşçi Partisi- bağlantı veya bir terör suçu şüphesi ile).

Cezai hukuk soruşturmaları esnasında ülkenin terk edilmesi engellenebilir. Olağanüstü hal durumunda 
şüpheliler mahkemeye çıkarılana kadar, 14 gün boyunca tutuklu kalabilirler. Bu durumda dışarı ile iletişim 24 saat 
boyunca engellenebilmektedir. Soruşturma yapma kararı (Türk Ceza Kanununa göre 5 sene sürebilmektedir.) ve 
sonucunda çıkarılan gözaltı kararı olağanüstü hal nedeniyle fazlasıyla kullanılmaktadır. Bu kararın uygulanması 
için küçük şüpheler dahil yeterli olmaktadır. 

Türkiye’de özellikle de 2015 ortasından beri birçok terör saldırısı gerçekleşmiştir. Terör örgütlerinin bu saldırıları 
tekrarlamayacağı garanti edilememektedir. Söz konusu saldırılar özellikle yabancıları hedef alabilir. 

Seyahat edenlerin özellikle dikkatli olmaları ve insanların toplandığı ve yabancıların düzenli olarak bulunduğu 
yerlerden mümkün olduğu sürece kaçınılması tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca seyahat edenlerin gelişmeleri ve seyahat uyarılarını takip etmeleri ve tur operatörleri veya uçak şirketi 
ile yakın temasta kalmaları önerilmektedir. Yolculuklarda aksaklıklar ve özellikle havaalanlarında daha sıkı güvenlik 
kontrolleri yaşanabilinir.
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TÜRKİYE’YE YÖNELİK ÇOK SERT SEYAHAT UYARISI YAPILMALI

Yayın Organı: fvw
Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2017
Ülke : Almanya
Çeviri Yeri : Türkiye
Çeviri Şekli : Tam Metin
 

Türkiye’de Alman vatandaşları yeniden tutuklandı. Federal hükümet Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını sert-
leştirmelidir. Dışişleri Bakanı Gabriel, bundan başka diplomatik adımlar da atılacaktır.

Giderek kötüleşen Türk-Alman ilişkilerinden sonra, Alman SPD Başkanı Martin Schutz’un açıklamasına göre 
alman vatandaşların korunması için Türkiye’ye yönelik daha sert seyahat uyarılarının yapılmasının planlandığı dile 
getirilmektedir. Çarşamba günü Berlin’de “Dışişleri Bakanının hangi diplomatik adımların atılması gerektiği konu-
sunda daha net açıklamalar yapacağını” ifade eden Martin Schulz, bu adımlar için daha fazla beklemeye gerek 
olmadığını, Dışişleri Bakanlığından kısa zamanda bu adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Bir alman vatandaşı ve beş insan hakları aktivistinin Türkiye'de tutuklanmasının Dışişleri Bakanı Gabriel tatilini 
yarıda kesti. Bunun üzerine, çarşamba günü Türk büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Martin Schulz, Erdoğan’a yönelik yapılan eleştirilerin Türk halkı ile bir ilgisi olmadığını söyleyerek, Alman 
vatandaşlarına yönelik bu hareketlerin tamamen keyfi olduğunu, Alman ve Türk ilişkilerinin yeniden gözden geçi-
rilmesi gerektiğini, gümrük birliği görüşmelerinin ve Türkiye’ye yönelik finansal yardımların bu bağlamda artık çok 
anlamsız olduğunu ifade etmiştir.
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Lukas PODOLSKI ile Reklam/ TV Kanalları Türkiye Spotunu Durdurdu

Yayın Organı: fvw
Yayın Tarihi : 21 Temmuz 2017
Ülke : Almanya
Çeviri Yeri : Türkiye
Çeviri Şekli : Tam Metin
 

Türkiye İhracatçılar Birliği ve birkaç birlik tarafından Lukas Podolski ile yapılan reklam kampanyası dikkat çekmişti. 
Şimdi ise n-tv ve N24 adlı TV kanalları bu reklam spotunu artık yayınlamıyor. Sebep ise değişen siyasi durum.

Lukas Podolski yaklaşık bir dakika süren reklamda Türkiye için turist ve yatırımcı çağrısında bulunuyor. Reklam kam-
panyası, Temmuz ayında özellikle ülkede tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel nedeniyle eleştirilere neden oldu. n-24 
ve N24 adlı yayıncı kuruluşlar spotun artık gösterilmeyeceğini duyurdu.

n-tv adlı kanalın web sitesinden yaptığı duyuruda: " Reklam pazarlama birimimiz, siyasi durumun Salı gününden 
beri tamamen değiştiğini belirterek, kampanyanın daha fazla yayınlanmasının da anlamsız olduğu kararını almıştır." 
açıklamaları yer alıyor. Türk birlikleri ve dünyaca tanınmış bazı şirketler tarafından oluşturulan ve bu kuruluşların başk-
anlarının içinde yer aldığı diğer spotların gösterimi de durduruldu.

Perşembe günü bu reklam filmlerinin yanıltmalara neden olduğundan bahsedildi. n-tv ve N24 adlı kanallarda re-
klam spotları, Dışişleri Bakanı Sigmar GABRIEL'in seyahat uyarısı yaptığı ve ülkeye yapılacak yatırımlar konusunda uyarı-
da bulunduğu basın toplantısından önce yayınlanmıştı. N24 kanalından bir spiker: "Program ve reklam arasında ayırım 
yapabilsek de, halkımızı yaşanan yeni gelişmeler bakımından yanıltmamak bizim için önemli." açıklamasında bulundu.
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ÖZET
Bu çalışmada turizm sektörünün en büyük problemlerden biri olan terör ve terörizm 
kavramı tanıtılarak, terör eylemlerinin turizm sektörü ile ilişkisi incelenmiştir. Yapılan 
araştırma, Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezi olan İstanbul’un, meydana ge-
len terör eylemlerinden ne oranda etkilendiğini, otel işletmeleri üzerinde yapılan ça-
lışma ile analiz edilerek ölçmeye yöneliktir. İstanbul’un en yoğun turizm merkezleri 
Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde faaliyet gösteren 46 otel işletmesi çalışmamızın ör-
neklemini oluşturmaktadır. Araştırmada literatür taraması yapılarak anket tekniği uygu-
lanmıştır. Hazırlanan anket, katılımcıların demografik özelliklerini, işletmeye ait bilgileri, 
İstanbul’daki turizm faaliyetlerini başta terör olmak üzere, etkileyen diğer faktörleri be-
lirlemeye yönelik 3 bölümden oluşmaktadır. 

GİRİŞ
Ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmasında ve gelişmesinde önemli yere sahip olan 
turizm sektörü, günümüzde değerini giderek arttıran ve üzerinde hassasiyetle duru-
lan bir sektör haline gelmiştir. Turizm faaliyetlerine katılan insanlar açısından, bu faali-
yetlerin daha çok güvenli bölgelerde yapıldığı, bölgelerinde güvenliğin sağlanamadığı 
ülkelerde ise turizmin ciddi yaralar aldığı gözlenmektedir. Günümüzde ise güvenliğin 
sağlanamadığı ve turizmin en çok etkilendiği unsurların başında terör gelmektedir. 

İnsanlığın en önemli sorunlarında biri olan terörün üzerinde uzlaşılmış evrensel bir 
tanımı bulunmamaktadır. 1991 yılında kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu’nun da açıkça belitilen terör tanımı farklı araştırmacılar tarafından da yorumlan-
mıştır. Latin kökenli bir kavram olan terör şiddeti içerdiği için şiddetle arasındaki fark, 
terörün her zaman şiddet içerdiği fakat her şiddetin terör olmadığıdır (Aydın, 2014 :6).  
“Histoire de la violence” başlıklı çalışmasında şiddet kavramını kapsamlı inceleyen Fran-
sız araştırmacı Jean-Claude Chesnais, şiddeti Özel Şiddet ve Kolektif Şiddet olarak iki 
sınıfa ayırırken, özellikle üzerinde durduğu kolektif şiddette vatandaşların iktidara karşı 
şiddetini; terör, iktidarın vatandaşlara karşı şiddetini; devlet terörü, şiddetin en yaygın 
biçimini ise; savaş olarak tanımlamıştır (Özerkmen, 2012:6). 

Siyasi amaçlarla şiddet kullanan terörün tanımında genel olarak vurgulanan kavram-
lar şiddet, korku, endişe, yıldırmadır (Çapar, 2013:52). 

Terörizm ise, siyasi amaçla, örgütlü, sistemli ve sürekli olarak terör faaliyetlerini stra-
tejik olarak kullanılmasıdır. Yani terör korku ve şiddeti tanımlarken terörizmin buna 
siyasi amaç ve süreklilik katar (Altay vd., 2013:3). Terörizmin tanımına yönelik Leiden 
Üniversitesi’nde Alex Scmid ve Albert Jongman isimli araştırmacılar üniversite öğretim 
üyeleri ve görevlileri ile elde ettikleri 109 terörizm tanımı derlemeleri sonucu terörizm 
tanımlarının %83,5’inde şiddet, %65’inde siyasal hedef, %51’inin merkezinde korku ve 
terör olduğunu tespit etmişlerdir  (Chalıand ve Blın, 2016:27 ).

Fransızca bir terim olan turizm kavramı ise; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, 
sportif faaliyetlerde bulunma veya izleme, bilgi ve görgüsünü artırma gibi amaçlarla; 
ya da sadece zevk için yapılan gezi (seyahate çıkma) olarak tanımlanmaktadır (Do-
ğanay ve Zaman, 2016:1 ). Söz konusu tanım Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları 
Birliği tarafından turizm kavramını “İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çakıştıkları ve 
herzamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, 
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genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konak-
lamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür” şeklinde tanımlamıştır (Kozak vd., 
2014:3).

Oluşumunda ekonomik bunalım, toplumsal çatışmalar ve işsizlik ortamının bulun-
duğu terörizmin, ulusal ve uluslararası barış, politik istikrar ve ekonomik kalkınma gibi 
unsurlarla faaliyet sürdürebilen ve bu unsurlara duyarlı olan turizmi hedef alması bu iki 
kavramın birbirleriyle aynı ortamda olamayacağının en açık göstergesidir (Serçek ve 
Serçek, 2016:4). Dünya Turizm Örgütü’ne (2001) göre, turizm çalışmaları için sağlıklı 
bir ekonomik ortam gerekmektedir;  turizmin verimliliği, yeterli rekabet gücü ve teşvik 
politikalarının gelişmesine uygun bir şekilde gerçekleşir, bunun sağlanması için ise ye-
terli kaynak gerekmektedir. Terörizm, böyle bir ortamın yaratılması veya korunmasına 
engel olmaktadır (Niekerk, 2015:3-4).

Turizm sektöründe büyük öneme sahip olan İstanbul şehri son dönemlerde terör 
olaylarıyla gündeme gelmektedir. İstanbul; Boğaz, Adalar, Tarihi Yarımada gibi hem 
kültürel hem de doğal özellikleri ve gelişen turizm çeşitleriyle, alternatif bir turizm 
destinasyonu olarak çok sayıda turist çekmektedir (İstanbul Kalkınma Ajansı [İSTKA], 
2012:28). Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde Karadeniz, Akdeniz ve Hint 
Denizine geçişin bağlantılarındaki İstanbul, uygarlıkların beşiği Anadolu’nun güçlendir-
dirdiği ve büyük bir kültürel mirasa sahip olması nedeniyle bir dünya şehridir. Siyasi ve 
iktisadi özelliklerinin yanında asıl İstanbul’u Dünya şehri yapan; Doğu ve Batı toplum-
larının ilişki ve çatışmalarının birlikte yaşandiği bir yer olmasındandır (Bilgili, 2012:25). 
Şehrin bu özellikleri, savundukları ideolojiyi duyurmak isteyen terör örgütleri tarafın-
dan, gerçektirdikleri eylemlere hedef seçilmesine neden olmaktadır.

TERÖR FAALİYETLERİNİN TURİZM İLE İLİŞKİSİ
Turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilir olması ülkenin turizm potansiyeli-
nin yükselmesine olanak sağlamaktadır. Turizm potansiyelinin yükselişi de ülkenin ge-
lişmişlik düzeyini, imajını, ekonomik durumunu artırmaktadır. Bu nedenledir ki turizm 
uzun yıllar araştırmacılar tarafından ‘bacasız sanayi’ olarak adlandırılmıştır.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de en temel gereksinimlerden biri olan güvenlik 
ihtiyacı, insanların farklı bölgelere seyahatlerinde de gereksinim duyulan bir kavram 
olduğu için, uluslararası turizm faaliyeti gerçekleştiren, turizm faaliyetlerine önem ve-
ren, turizm ürün ve destinasyonuna sahip ülke ve bölgelerin öncelikli önlem alması 
gereken hususların başında gelmektedir (Bayhan ve Ünlüönen, 2016:4). Terörizm, tu-
ristlerin seyahat zamanını ve yönünü değiştirmekte, risk taşıyan bölgeler yerine daha 
güvenli bölgelerin tercih edilmesine sebep olmakta, terörden doğrudan etkilenmeyen 
komşu ülkelere terörizm riskini aktararak, ülkelerin daha fazla turist çekebilmeleri için 
gereken harcamaları arttırmaktadır (Akıncı ve Yılmaz, 2015:53).

Ülkemizde gerçekleştirilen terörist eylemlerin çoğu turistlere yönelik olmamasına 
rağmen, Türkiye’nin terör olayları gerçekleşen ülke olarak anılması, ülkeye gelme 
potansiyeli olan turistlerin kararlarını olumsuz etkilemektedir (Güvenek ve Alptekin, 
2015:27). Turizm sektöründeki daralmanın ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği 
ve turistlere yönelik saldırıların uluslararası platformda olumsuz imaj oluşturabilece-
ğinin bilincinde olan terörist grupların, turistlere ve turizm destinasyonlarına yönelik 
eylemleri şaşırtıcı olmamaktadır (Karaçuka ve Çelik, 2014:5).
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İstanbul’da Meydana Gelen Terör Eylemleri
Son yıllarda gerçekleştirilen terör eylemleri incelendiğinde bu eylemlerin belli bölge-
lerle sınırlı kalmadığını, kalabalık grupların bulunduğu metropol şehirlerin, turistik des-
tinasyonların, ülkede ve dünyada yankı uyandıracak bölgelerin seçildiğini görmekteyiz. 

TERÖRÜN İSTANBUL TURİZMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Araştırma bölümünde çalışmanın amacına, sınırlılıklarına, yöntemine, hipotezlerine, 
evrenine ve evrendeki örneklemine değinilerek toplanan veriler yorumlanmıştır.

S.n. Tarih Yer Ölü Yaralı Hedef

1 11 Eylül 2012 Sultangazi Karakolu 1 7 Polis

2 5 Ocak 2015 İstanbul/Sultanahmet 1 1 Polis

3
26 Temmuz 
2015

İstanbul/Sultangazi 1 Polis

4 10 Ağustos 2015 İstanbul/Sultanbeyli 1 10
Polis-
Vatandaş

5 19 Ağustos 2015 Dolmabahçe - - Polis

6 23 Aralık 2015
İstabul/Sabiha 
Gökçen Havalimanı

1 1 Vatandaş

7 12 Ocak 2016 İstanbul /Sultanahmet 13 16 Turist Kafilesi

8 19 Mart 2016
İstanbul/İstiklal 
Caddesi

4 36 Turist Kafilesi

9 12 Mayıs 2016 İstanbul/Sancaktepe 8 Asker

10 7 Haziran 2016 İstanbul /Vezneciler 11 36
Polis-
Vatandaş

11 28 Haziran 2016
İstanbul Atatürk 
Havalimanıı

44 237
Turist-
Vatandaş

12 6 Ekim 2016 İstanbul/Yenibosna 10
Polis 
Merkezi

13 10 Aralık 2016 İstanbul/Beşiktaş 44 155 Polis

14 1 Ocak 2017 İstanbul/Ortaköy 39 69
Turist ve 
vatandaş

Toplam 336 1492

Tablo 1: 2012-2016 Yılları Arasında İstanbul’da Meydana Gelen Terör Eylemleri
Kaynak: Alan, 2016
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Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın temel amaçlarından birisi Dünyada ve ülkemizde artan terör olaylarının 
İstanbul ilinde turizm faaliyeti gösteren otel işletmelerinde, 2014-2015 ve 2016 yılların-
da meydana gelen değişimler, bu değişimler üzerinde terör olayları ve terör olaylarının 
yanında diğer faktörlerin ne kadar etkisinin olduğu, işletmelerin yönetim olarak nasıl 
bir politika izledikleri ve bu tür durumlardan etkilenilmemesi için departman yönetici-
lerinin görüşlerinin belirlenmesine yöneliktir.

Literatür açısından geniş yere sahip terör-turizm ilişkisi üzerine bir çok çalışmanın 
olması, fakat Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri İstanbul üzerine 
bu tarz çalışmanın sınırlı olması da dikkate alındığında çalışmanın bu alandaki açığa 
katkı sağlayabileceği ve bu konuda çalışmalarını yürütecek akademisyenler ile otel 
işletmeleri yöneticilerine destek olabileceği düşünülmektedir.

YÖNTEM
Veri Toplama
Araştırma anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anketler ilgili katılım-
cılara elden dağıtılmış ve belirli sürenden sonra geri toplanmaları sağlanmıştır. Elden 
dağıtımı yapılamayan işletmelerle telefonla görüşülerek anket mail yolu ile ulaştırılmış 
ve geri dönüşler yine mail yolu ile sağlanmıştır.

Anket, 3 bölümden meydana gelmekte olup,  2 bölümündeki 4 açık uçlu soru ha-
ricinde tamamen kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Birinci bölüm otel yöneticisi 
(ya da departman yöneticisi) hakkında demografik özellikleri belirlemeye yönelik 9 
soru yer almaktadır. İkinci bölümde işletmeyi tanımlayıcı 10 soru yer almaktadır. Üçün-
cü ve son bölümde ise beşli likert tipine (Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2, 
Kararsızım=3, Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5) göre tasarlanmış, turizm faali-
yetlerini başta terör olmak üzere etkileyen faktörlerin işletmeyi ne kadar etkilediğine 
işletme ya da departman yöneticilerinin algılamalarını belirlemeye yönelik 42 soru yer 
almaktadır.

Örneklem ve Süreç
Araştırmanın evrenini İstanbul’un Avrupa yakasında Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde 
faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı şehir otelleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada İstanbul ilinin seçilmesinin sebebi burada yer alan işletmelerin tüm yıl 
faaliyet gösteriyor olmaları ve son yıllarda Türkiye’de turizm destinasyonu olarak te-
rörden en çok etkilenen şehir olmasıdır. Çalışmanın Avrupa yakasında yapılmasının 
sebebi ise otel işletmelerinin büyük çoğunluğunun bu alanda yer alması ve meydana 
gelen terör olaylarının çoğunluğunun burada gerçekleşmesidir. 

Hazırlanan anketler Mayıs ve Haziran 2017 tarihlerinde otellere dağıtılmış, Temmuz 
ayında tüm anketlerin toplanma işlemi tamamlanmıştır. Toplam 46 otel işletmesinden 
44’üne elden dağıtılan anketler elden temin edilmiş, 2 anket mail yolu ile işletmelere 
ulaştırılarak, geri dönüş yine mail yolu ile gerçekleşmiştir. İşletmelere elden dağıtılan 
anketlerden 3’ü, mail ile ulaştırılan 13’ünün geri dönüşleri olmamıştır. Anketlerin büyük 
çoğunluğunun elden toplanması sebebiyle önemli eksiklerin bulunduğu anketlerin 
tamamlanması açısından görüşmeler yapıldığından geri dönüşü yapılan anketlerden 
değerlendirmeye alınmayan anket olmamıştır. Toplam 4 üç yıldızlı, 28 dört yıldızlı ve 
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n %

Yaş

20-29 24 52,2
30-39 15 32,6
40-49 6 13
≥ 50 1 2,2

Cinsiyet
Erkek 27 58,7
Kadın 19 41,3

Medeni Durum
Bekar 27 58,7
Evli 19 41,3

Eğitim Durumu

Lise 10 21,7
Yüksekokul 17 37
Lisans 18 39,1
Lisansüstü 1 2,1

İşletmedeki Unvanı

Alt kademe yönetici 16 34,8
Orta düzey yönetici 20 43,5
Üst düzey yönetici 7 15,2
Cevapsız 3 6,5

İşletmede Çalıştığı 
Departman

İnsan kaynakları 1 2,2
Ön büro 24 52,2
Satış/Pazarlama 15 32,6
Diğer 6 13

Meslekte 
Çalışma Süresi

1 yıldan az 1 2,2
1-4 yıl 13 28,3
5-8 yıl 11 23,9
9-12 yıl 9 19,6
13-16 yıl 4 8,7
≥ 17 yıl 8 17,4

İşletmede 
Çalışma Süresi

1 yıldan az 12 26,1
1-3 yıl 19 41,3
4-6 yıl 7 15,2
7-9 yıl 4 8,7
≥ 10 yıl 4 8,7

Gelir Düzeyi

≤ 2500 22 47,8
2501-3500 15 32,6
3501-4500 6 13
≥ 4501 2 4,3
Cevapsız 1 2,2

Tablo 2: Demografik Özelliklerin Dağılımı
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14 beş yıldızlı otel işletmesi departman yöneticilerinin doldurduğu anketler değerlen-
dirmelerde dikkate alınmıştır. 

Hipotez 
1. Terör saldırıları ile işletmenin yer aldığı ilçe arasında anlamlı bir ilişki vardır.
2. Terör saldırıları ile işletmenin yıldız özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır.
3. Terör saldırıları ile işletmelerin son 4 yıllık doluluk oranları arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.

Değerlendirme
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS 
Statistics 22.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatis-
tiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin gruplar arası 
karşılaştırmalarında Oneway ANOVA kullanıldı, iki grup arası karşılaştırmalarında Stu-
dent t test kullanıldı. Parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson kore-
lasyon analizi, kullanıldı. Anketin geçerlik-güvenirlik analizi için Alpha yöntemi kullanıl-
dı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR
SPSS istatistik programıyla verilerin değerlendirilmesine yönelik olarak elde edilen bul-
gular ana baslıklar altında ve tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma 22 Mayıs – 30 
Haziran 2017 tarihleri arasında toplam 46 otel işletmesi ile yapılmıştır.

Ankete katılanların yaş dağılımı incelendiğinde; 24’ünün (%5,2) 20-29 yaş, 15’inin 
(%32,6) 30-39 yaş, 6’sının (%13) 40-49 yaş aralığında ve 1’inin (%2,2) 50 yaş ve üzerin-
de olduğu saptanmıştır. Ankete katılanların 27’si (%58,7) erkek, 19’u (%41,3) kadındır. 
Katılımcıların 27’si (%58,7) bekar olup, 19’u (%41,3) evlidir. Katılımcıların 10’u (%21,7) 
lise, 17’si (%37) yüksekokul, 18’i (%39,1) lisans, 1’i (%2,1) lisansüstü mezunudur. Ankete 
16 (%34,8) alt kademe yönetici, 20 (%43,5) orta düzey yönetici, 7 (%15,2) üst düzey 
yönetici katılmış olup, 3 (%6,5) kişi unvanını belirtmemiştir. Ankete katılanların 1’i (%2,1) 
insan kaynakları, 24’ü (%52,2) ön büro, 15’i (%32,6) satış-pazarlama departmanlarında 
çalışmakta olup, 6’sı (%13) diğer departmanlarda çalışmaktadır. Meslekte çalışma süre-
leri incelendiğinde; 1’inin (%2,2) 1 yıldan kısa, 13’ünün (%28,3) 1-4 yıl, 11’inin (%23,9) 5-8 
yıl, 9’unun (%19,6) 9-12 yıl, 4’ünün (%8,7) 13-16 yıl, 8’inin ise (%17,4) 17 yıl ve daha uzun 
olduğu görülmektedir. İşletmede çalışma süreleri incelendiğinde; 12’sinin (%26,1) 1 
yıldan kısa, 19’unun (%41,3) 1-3 yıl, 7’sinin (%15,2) 4-6 yıl, 4’ünün (%8,7) 7-9 yıl, 4’ününse 
(%8,7) 10 yıl ve daha uzun süredir şu anki işletmede çalıştığı görülmektedir. Gelir dağılı-
mı incelendiğinde; 22’sinin (%47,8) 2500 TL ve veya daha az, 15’inin (%32,6) 201-3500 
TL arasında, 6’sının (%13) 3501-4500 TL arasında, 2’sinin (%4,3) 4500 TL üzerinde ol-
duğu görülmekte olup, 1 (%2,2) kişi gelir düzeyini belirtmemiştir.

İşletmelerin yıllara göre doluluk oranları incelendiğinde; 2013’te ortalama 79.2±12.7, 
2014’te 79.5±11.7, 2015’te 74.7±11.9, 2016’da 60.2±17.0 olduğu görülmektedir. Son 
4 yılın doluluk oranlarının ortalaması ise 72.1±11.5 saptanmıştır. İşletmelerin 21’i 
(%45.7) Beyoğlu, 14’ü (%30.4) Fatih, 11’i (%23.9) Şişli ilçesinde faaliyet göstermektedir. 
İşletmelerin turizm alanında faaliyet süreleri incelendiğinde; 4’ünün (%8.7) 0-3 yıl arası, 
14’ünün (%30.4) 4-7 yıl arası, 6’sının (%13) 8-11 yıl arası, 22’inin (%47.8) 12 yıl veya daha 
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Min-Mak Ort±SS

Yıllara Göre 
Doluluk Oranı

2013 50-100 79,2±12,7
2014 50-100 79,5±11,7
2015 40-100 74,7±11,9
2016 35-90 60,2±17,0
4 yılın ortalaması 35-98 72,1±11,5

n %

Faaliyet İlçesi
Beyoğlu 21 45.7
Fatih 14 30.4
Şişli 11 23.9

İşletmenin 
Turizm Alanındaki 
Faaliyet Süresi

0-3 yıl 4 8.7
4-7 yıl 14 30.4
8-11 yıl 6 13
≥ 12 yıl 22 47.8

İşletmenin Türü
Belediye belgeli 3 6.5
Turizm işletme belgeli 43 93.5

Yıldız Sayısı
3 4 8.7
4 28 60.9
5 14 30.4

Personel Sayısı

≤ 30 15 32.6
31-60 8 17.4
61-90 6 13
91-120 6 13
≥ 120 11 23.9

Yatak Kapasitesi

≤ 50 3 6,5
51-100 7 15,2
101-150 11 23,9
151-200 7 15,2
≥ 201 17 37
Cevapsız 1 2,2

Konferans ve 
Toplantı Salonu

Var 38 82,6
Yok 8 17,4

Hitap Ettiği 
Turist Kitlesi

Asya Ülkeleri 7 15,2
Avrupa Ülkeleri 12 26,1
Ortadoğu Ülkeleri 38 82,6
Amerika Ülkeleri 6 13,0
Uzakdoğu Ülkeleri 8 17,4

Tablo 3: İşletmeye Ait Özellikler
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uzun süredir turizm alanında faaliyet gösterdiği saptanmıştır. İşletmelerin 3’ü (%6.5) 
belediye belgeli olup, 43’ü (%93.5) turizm işletme belgesine sahiptir. 

İşletmelerin 4’ü (%8.7) 3 yıldız, 28’i (%60.9) 4 yıldız, 14’ü (%30.4) 5 yıldızlı işletme-
lerdir. İşletmelerin 15’inin (%32.4) personel sayısı 30 veya daha az iken, 8’inde (%17.4) 
31-60 arası, 6’sında (%13) 61-90 arası, 6’sında (%13) 91-120 arası, 11’inde (%23.9) 120 
veya daha fazla personel çalışmaktadır. İşletmelerin 3’ünde (%6.5) yatak kapasitesi 50 
ve altında iken, 7’sinde (%15.2) 51-100, 11’inde (%23.9) 101-150, 7’sinde (%15.2) 151-200 
ve 17’sinde (%37) 201 veya daha fazladır. İşletmelerin 38’inde (%82.6) konferans ve 
toplantı salonları bulunmakta iken, 8’inde (%17.4) bulunmamaktadır. İşletmelerin hitap 
ettiği turist kitleleri incelendiğinde, en fazla oranla (%82.6) Ortadoğu ülkeleri olduğu 
görülmektedir. Bunu sırasıyla Avrupa ülkeleri (%26.1), Uzakdoğu ülkeleri (%17.4), Asya 
ülkeleri (%15.2) ve son sırada da Amerika ülkeleri (%13) takip etmektedir.

İstanbul Turizmini Etkileyen Faktör Analizleri
Şekil 1’de yer alan 3 faktör içerisinde, 2016 yılında İstanbul’da meydana gelen terör 
saldırılarından sonra otel işletmelerinde en çok mevcut konaklayan sayısında azalış 
(4,8) gerçekleştiği görülmekte, buradan yola çıkarak meydana gelen olaylardan he-
men sonra misafirlerin o bölgeyi planlanan zamandan daha önce terk ettiği yorumu-
nu yapabilmekteyiz.

Şekil 1: İstanbul’da 2016 Yılında Meydana Gelen Terör Saldırılarından Sonra İşletmede 
Meydana Gelen Değişimler (Personel-Konaklayan Sayısı ve Rezervasyon)
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Şekil 2’de anketimize katılan 46 otel işletmesi, 2016 yılında işletmedeki değişimlerin 
en büyük sebebini ülkedeki dış politikadan (4), dış politikadan sonra da değişimlerde 
en fazla rol oynayan faktörün yaşanan terör olaylarından (3,8) kaynaklandığı anlaşıl-
maktadır.

Şekil 2: İşletmede 2016 Yılında Meydana Gelen Değişimlerin Sebepleri

Şekil 3: İstanbul Turizmini Etkileyen En Önemli Faktörler
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Şekil 3’de İstanbul turizmini etkileyen en önemli faktör, 4,5 ortalama ile güvenlik ve 
terör faktörü olmuş, bu faktörü 4 ortalama ile komşu ülkelerde yaşanan savaş ve iç 
karışıklıklar izlemiştir.

Şekil 4’de Ülkemizi ziyaret eden turist pazarının son üç yılda farklılaşması, ilk olarak 
terör saldırıları ile açıklanırken (4,5), ülke dış politikasının etkisinin ise mevcut turist 
profilindeki değişimi 3,9 ortalama ile etkilediği görülmektedir.

Şekil 4: Son 3 Yılda (2014-2015-2016) Ülkemizi Ziyaret Eden Turist Profilindeki Değişim 
Sebebinin İşletme Açısından Değerlendirilmesi

Şekil 5: Turizm Açısından İşletmenin Son 3 Yılını (2014-2015-2016) Değerlendirmesi
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Şekil 5’de son üç yılda sektörde izlenen politikaların turizm açısından yetersiz ol-
duğu (2,2) ve turizm teşvik paketlerinin otel işletmelerine olumlu katkısı olmadığı (2,5) 
gözlenmektedir.

İşletme 
kapasite 
olarak 
küçülmeye 
gitmiştir

O
rt

al
am

a

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

İşletmede 
personel 
sayısı 
azaltılarak, 
personele 
ücretsiz 
izinler 
verilmiştir

İşletmenin 
sunduğu ürün 
ve hizmet 
fiyatları 
düşürülmüştür

İşletme 
satış ve 
pazarlamaya 
ağırlık 
vermiştir

İşletme 
etkilenmemiş, 
faaliyetler 
her zamanki 
gibi devam 
etmiştir

İşletme 
farklı turist 
pazarlarına 
yönelmiştir

İşletmeyi 
tercih eden 
yerli turist 
profilinde 
azalışa 
sebep 
olmuştur

İşletmeyi 
tercih eden 
yabancı 
turist 
profilinde 
azalışa 
sebep 
olmuştur

Şekil 6’de son yıllarda meydana gelen terör saldırıları otel işletmelerinde en çok 
yabancı turist sayısında azalışa sebep olarak (4,2), işletmede sunulan ürün ve hizmet 
kalitesinin düşmesine (4,1) yol açtığı gözlemlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için farklı güçler tarafından maşa 
olarak kullanılan terör ve terörist eylemlerinin ülkemizde verdiği zararlar günden güne 
farklı boyutlara ulaşmakta, bu eylemler, amacı sadece turizm faaliyetine katılmak olan 
insanlara hedef olarak seçtiğinde ise yaptıklarının haklı gerekçe olmadığını daha açık 
bir şekilde göstermektedir.  Terör faaliyetleri tam olarak ortadan kaldırılamasa da ül-
kemiz açısından yarattığı olumsuz durumları en aza indirmek, ülke imajını özellikle 
turizm sektörümüze verdiği zararları önlemek adına çeşitli tedbirler alarak yaşanacak 
olan krizlerin önüne geçmek hedeflenmektedir. Alınan önlemler ile turist kaybı, döviz 
girdisi, sektörde çalışan iş gücü kaybını en aza indirerek alternatif pazarlar hedefleme 
ve zarar gören imajı en güçlü şekli ile tekrar kazanmak öngörülmektedir. 

Şekil 6: İstanbul’da Son Yıllarda Meydana Gelen Terör Olayları Sebebiyle İşletmede 
Yaşanan Gelişmeler
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Ülkeler bazında terör ve turizm ilişkisini ortaya koymaya çalışan pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Avusturya, İtalya, Yunanistan’a ait veriler kullanarak terörün turizm üze-
rindeki etkisini ortaya koymaya çalışmış, çalışma sonucuna göre terörist saldırılardan 
hem saldırının gerçekleştiği ülke hem de komşu ülkelerin olumsuz etkilendiği, 1974-
1988 döneminde Kıta Avrupası’nın 12.6 milyar SDR’lik turizm gelirinin Kuzey Ame-
rika’ya yöneldiğini belirtmektedirler (Enders vd., 1992:531-554). 1986-2006 dönemi 
için Türkiye’ye ilişkin kullandığı verilerde turizm ve terörizmin uzun dönemli negatif bir 
ilişkisinin bulunduğu, terör saldırılarının sektörün önüne geçerek ekonomiyi olumsuz 
etkilediği tespit edilmiştir (Feridun, 2010, s. 3353-3354). “Turizm, Terörizm ve Politik 
İstikrarsızlık” isimli çalışmasında ise terörizmin siyasi çalkantı ve savaşın turizmle ilişki-
sinin, görüldüğü kadar masum olmadığını ortaya koymuştur (Sönmez, 1998:416-456). 
Terörizmin ülkenin ekonomik faaliyetleri üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğu-
nu belirtmiştir (Abadie ve Gardeazabal, 2008:1). ABD’deki 359 büyük turizm şirketleri 
üzerinde yaptıkları çalışmada seyahat acentalarının ve pazarlama yöneticilerinin 1986 
yılında meydana gelen krizden nasıl etkilendiklerini belirlemeye yönelik çalışmaların-
da, seyahat edenler için bir takım güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, promosyon uy-
gulamaları, iknaya dayalı satış uygulamaları ile istenen sonuca ulaşılabileceği sonucu 
çıkarılmıştır (Conant vd., 1988:1).

Söz konusu turizm-terörizm ilişkisi ile ilgili tarafımızdan yapılan çalışmada ise; 
İstanbul’da özellikle 2013 - 2016 yılları arasında gerçekleşen terör eylemleri sonrası 
otel işletmelerinde konaklayan sayılarında, planlanan zamandan daha önce azalışların 
yaşandığı, 2016 yılında otel işletmelerinde meydana gelen değişimlerin büyük sebebi-
nin dış politikadan kaynaklandığı belirlenmiştir. İşletmelere göre, İstanbul’daki turizm 
faaliyetlerini, en fazla güvenlik ve terör faktörlerinin etkilediği, bu faktörlerin son 3 yılda 
turist profilindeki değişimlerde büyük rol oynadığı görülmektedir. Ayrıca turizmdeki 
düşüşün önlenmesi amacıyla çıkarılan teşvik paketlerinin otel işletmeleri açısından 
yeterli görülmediği, gerek anket verileri sonucu, gerekse çıkarılan turizm acil eylem 
planı destek paketi sonucu 2016 yılında gerçekleşen düşüşün % -30 olması anketimiz-
deki sonucu desteklemektedir. Buradan yola çıkarak sektöre yönelik teşviklerin sadece 
bununla yeterli olmadığını, bunun yanında dış politika, terör, dış basının ülkemize karşı 
olumsuz tutumu vb. unsurların sektör üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması gerekli-
liğini ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın hipotezlerinde ise, terör saldırıları ile işletmenin 
faaliyet gösterdiği ilçe arasında, işletmenin yıldız özelliği arasında ve son 4 yıllık doluluk 
oranları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Çağımızın en çok konuşulan konulardan biri kültürel diplomasi, kamu diplomasisi ve 
ya turizm diplomasisi olarak görülmektedir. Bu faaliyetlerin ne olduğu, nasıl gerçek-
leştirildiği vb. konular hakkında ise çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu tartışmaları bir 
kenara bırakarak burada tüm bu faaliyetlerin merkezine sempati olgusunu yerleştirip 
bir örnek olay üzerinden konuyu incelemeye çalıştık. Kültürel diplomasi, kamu diplo-
masisi veya turizm diplomasisi gibi bir ayrıma gitmeden, kritik bir dönemde, doğrudan 
toplumlar arasında köprü kurmaya ve karşılıklı sempati uyandırmaya yönelik çaba-
lar anlatıldı. Europalia Sanat Festivali’nin amaç, içerik ve görevlerinden bahsedilerek, 
festivalin güven atmosferi içinde kültürler arası diyaloğu desteklemedeki misyonu ve 
bunun yansımaları açıklandı. Misafir ülkenin hükümeti ile gerçekleştirilen bir çerçe-
ve anlaşma uyarınca ülkenin kültür alanındaki uzman kişi ve kuruluşlarının desteğiyle 
karşılıklı hemfikir olunan programlar çerçevesinde yürütülen festival, misafir ülkenin 
tüm kültür ve sanat kurumlarına açık olup birlikte programlar oluşturulmasını teşvik 
ettiği için başından sonuna kadar basın yansımaları, dinleyici ve seyirci katılımları, başta 
Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere’de gündeme gelerek arzu 
edilen yankılara ulaşılmıştır. Tebliğde; Europalia Türkiye 2015 Festival örneğinden yola 
çıkılarak kültür ve sanat etkinliklerinin turizme yansıması değerlendirilerek, Europalia 
Türkiye Festivali’nin etkileri ölçülürken içinde bulunulan dönem konjonktürünün de 
mutlaka dikkate alınması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Bu tarz festivallerin Türki-
ye’nin tanıtım stratejisindeki yeri ve önemi sorgulanmış ve kültür-sanat etkinlikleri vası-
tasıyla ülkelerin yumuşak güç kavramı ile uluslararası arenada özellikle de ulaşılmak is-
tenen ülke kamuoyunlarında etkin biçimde tanıtım yapabileceği sonucuna varılmıştır. 
Bu olgudan yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Europalia Sanat Festivali ile geniş 
halk yığınlarına ulaştığı görülmüş ve Türkiye’nin yurtdışı tanıtımında bu tarz etkinlikle-
rin öneminin kavranarak kültür sanat etkinliklerinin nitelik ve niceliğinin artırılmasının 
gerektiği anlaşılmıştır. 

GİRİŞ
Günümüzde birçok devlet kendilerini ifade yöntemi olarak kültürel diplomasi ve sem-
pati yöntemini benimsemiş görünüyorlar. Peki nedir kültürel diplomasi? Devletler, po-
litik, ticari ve askeri manevralar yerine günümüzde kültür, medya ve spor aracılığıyla 
dünyaya kendilerini anlatıyor ve bu yolla etkilemeye çalışıyorlar. Böylece ortak kültüre 
katkılarını ifade ederek bu alanlarda üretimleri oranında da sempati kazanıyorlar. Kül-
türel diplomasi her ülkenin az ya da çok önem verdiği bir konu. Kamu diplomasisi, 
turizm diplomasisi ve hatta spor diplomasisi gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bu fa-
aliyetlerin ne olduğu, nasıl gerçekleştirildiği, etkileri vb. konular hakkında ise çeşitli gö-
rüşler bulunmaktadır. Burada bu tartışmaları bir kenara bırakarak tüm bu faaliyetlerin 
merkezine sempati olgusunu yerleştirip bir örnek olay üzerinden konuyu incelemeye 
çalışacağız. Tebliğin tamamında diplomasi kavramı ile ilgili hiçbir ayrıma gitmeden, kri-
tik bir dönemde, doğrudan toplumlar arasında köprü kurmaya çalışarak karşılıklı sem-
pati uyandırmaya yönelik çabalar anlatılacaktır.
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YÖNTEM
Bu çalışmada, Tanıtma Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin 
planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının irdelenmesi neticesinde ortaya çıkan bulgu-
ların değerlendirilmesinden faydalanılmıştır. Dolayısıyla; doğrudan doğruya alıntı yap-
maktan ziyade, konuyla ilgili kişisel tecrübe, gözlem ve değerlendirme en önemli rolü 
oynamıştır. Bunun yanı sıra konuyla ilgili web siteleri, çıkan haberler, makaleler ve basılı 
yayınlar (broşür, dergi, bülten)  özellikle incelenmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

EUROPALIA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından oluşturulan ve 1992 yılında Maastricht Ant-
laşması ile Avrupa Birliği sürecini doğuran birlik çalışmalarının –özellikle bu anlaşma-
dan itibaren- en büyük destekçisi kültürel farklılıkları da gözeten bir anlayışla gerçekleş-
tirilen kültür programları olmuştur. Avrupa Birliği’nin başkenti olması nedeniyle dikkat 
çeken, 1969 yılından itibaren Brüksel merkezli bir kültür kurumu tarafından gerçekleş-
tirilen Europalia Kültür Sanat Festivali de başlangıçta Avrupa halkları arasındaki kültürel 
kaynaşmayı destekleyen ve sonrasında da Avrupa dışına taşan bir görev edinmiştir. 
Europalia Kültür Sanat Festivali her iki senede bir farklı misafir ülkelere odaklanarak 
sanat bienalleri gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 4 ay boyunca yüzlerce kültür sanat faali-
yeti başta Belçika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gündemi oluşturabilmektedir.

Europalia Festivali sadece modern ve klasik sergilerle izleyicilerine ulaşmamakta, 
performans sanatları, edebiyat, konferanslar ve film gibi dallarda da izleyiciyle buluş-
maktadır. Festivalin amiral gemisi klasik arkeoloji sergisidir ancak bunun yanında mo-
dern sanatlar da çok üst seviyede temsil edilmektedir. Misafir ülkenin sanatçılarıyla 
etkileşim ve onların Avrupa’ya tanıtılması da önem verilen konulardan biridir. Festival, 
güven atmosferi içinde kültürler arası diyaloğu desteklemeyi kendisine temel amaç 
edinmiştir. Europalia Festivali, misafir ülkenin hükümeti ile gerçekleştirilen bir çerçeve 
anlaşma uyarınca ülkenin kültür alanındaki uzman kişi ve kuruluşlarının da desteğiy-
le karşılıklı hemfikir olunan programlar çerçevesinde yürütülmektedir. Festival, misafir 
ülkenin tüm kültür sanat kurumlarına açık olup, birlikte programlar oluşturulmasını 
özellikle teşvik etmektedir. Festivalin başarısı birlikte oluşturulan görevdeşlik ve karşılıklı 
anlayışa dayalı olarak artmaktadır. 

2015 EUROPALIA TÜRKİYE FESTİVALİ
2015 yılında Europalia Sanat Festivali’nin konuk ülkesi Türkiye olmuştur. Ülkemizin Av-
rupa ile ilişkilerinin geliştirilmesinin taraflarca arzu edildiği, Avrupa’nın Suriye meselesi 
nedeniyle ortaya çıkan mülteci sorununu içselleştiremediği, sözde Ermeni iddialarının 
yıl itibariyle gündeme getirilme çabalarının arttığı ve maalesef terör olaylarının tüm 
dünyada ve özellikle Avrupa’da etkili olduğu bir dönemde Europalia, Türkiye Kültür Sa-
nat Festivali hazırlıkları taraflarca resmi olarak 2014 yılında başlatılmıştır. Festivalin Tür-
kiye’deki muhatabı Kültür ve Turizm Bakanlığı olmuştur. Bakanlık adına koordinasyon 
Tanıtma Genel Müdürlüğü’nce yürütülmüş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdür-
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lüğü birimlerinin ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin katkılarıyla program oluştu-
rulmuştur. Çerçeve anlaşma gereğince festivalin Türk tarafının Genel Sanat Danışmanı 
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, maddi ve manevi destekçisi de Dr. Erman Ilıcak 
olarak belirlenmiştir. Europalia Türkiye Festivali’nde yer alan sanat programları çalışma 
grupları da; Sinema, Edebiyat, Dans, Müzik ve Arkeolojiden oluşmuştur. Gerçekleşti-
rilen faaliyetler sadece Bakanlığın sanat kurumları veya imkanlarıyla oluşturulmamış, 
küratörlerce uygun görülen ve Belçika tarafıyla da karşılıklı mutabık kalınan birçok sa-
nat faaliyeti de programa dahil edilmiştir. 

Europalia Türkiye Festivali, Türk tarafının yükümlülükleriyle ilgili olarak, mali anlamda 
büyük oranda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu kaynaklarıyla 
gerçekleştirilmiş ayrıca özel sektörden Rönesans Holding, Türk Hava Yolları ve Coren-
don Tur Operatörü’nün de mali sponsorluklarını almıştır.  

Ülke çalışma gruplarının yaklaşık 1,5 yıl süren karşılıklı yoğun gayretleri sonunda ha-
zırlanan programın açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da teşrifleriyle, Belçika Kralı’nın 
katılımıyla 6 Ekim 2015 tarihinde Brüksel’de Bozar Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir. 
31 Ocak 2016 tarihinde son bulan festival toplam 118 gün sürmüştür. Festival süresin-
ce 5 ülkede 44 farklı şehirde toplam 20 sergi, 248 etkinlik yapılmıştır. 127 kültürel ortak 
ile gerçekleştirilen Europalia Türkiye Festivali’nde 604 sanatçı ve uzman görev almıştır. 
Sergi ve etkinliklere de toplam 472.517 ziyaretçi gelmiştir. (europalia.eu, erişim tarihi: 
25.09.2017) 

BULGULAR
Europalia 2015 Türkiye Festivali’nin en önemli etkinliği Bozar Sergi sarayında gerçekle-
şen Anatolia; Home of Eternity (Sonsuzluğun Evi; Anadolu) Sergisi idi. Ülkemizin otuz 
kadar müzesinden toplanan yaklaşık 200 eserin sergilendiği sergiyi 7 Ekim 2015-17 
Ocak 2016 tarihleri arasında 44.968 kişi ziyaret etmiştir. Bu sergi aynı zamanda ülke-
mizin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük ve kapsamlı sergi olma özelliği de taşı-
maktadır. Ayrıca diğer tüm etkinliklere (konserler, sinema, konferans vs.) 123.684 kişi 
de dinleyici ve seyirci olarak katılmıştır.
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Festival süresince basın yansımaları ve iletişim etkinlikleriyle ilgili olarak şunları söy-
leyebiliriz: Europalia Türkiye Festivali ile ilgili olarak gazetelerde toplam 160 bin bahis 
geçmiştir. Festivalin program kitapçıkları 100 bin adet basılmış ve dağıtılmıştır. 100 bin 
mini broşür, 1500’ün üzerinde basında makale-haber, TV programları ve yayınlar yer 
almıştır. Ayrıca medya ve halkla ilişkiler kampanyaları da yürütülmüş ve 4 ay boyunca 
Türkiye kültür, sanat üretimiyle başta Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya 
ve İngiltere’de gündeme gelmiştir.

Festival öncesinde Belçika ve çevre ülkelerde (Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere) 
Türkiye ile ilgili ön planda olan konular; Türkiye-AB ilişkileri, Suriye Savaşı ve mülteci 
konusu, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Suriye kaynaklı terör olayları ve 2015 
yılında ayrıca sözde Ermeni iddiaları ile ilgili olarak özellikle Belçika’da Ermeni toplu-
munun ülkemiz ve festival aleyhinde yürüttüğü çalışmalar olmuştur. 

Tablo 1: Festival Kapsamında Gerçekleşen Sergiler ve Ziyaretçi Sayıları
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Europalia Kültür ve 
Sanat Festivali Raporu, 2015

Anatolia 44.968

Imagine İstanbul 20.456

Bieke De Poorter 45.507

İstanbul Antwerpen 41.953

Mystic Transport (Centrale) 2.883

Hüseyin Bahri Alptekin 13.048

Ayşe Erkmen en an Veronica Janssens 35.953

Karagöz 2.056

Elif Erkan 360

Afwezigheid van een permanente ik 18.968

Archetypes 259

Aga Kan Award for Architecture 3.692

Turkoois 41.473

Turquitudes 330

Wavelengths 1.450

Wavelengths 447

Bibs 75.000
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Turist sayısında 2016 yılında keskin bir düşüş yaşanmasının nedeni ülkemizin çeşitli 
şehirlerinde terör örgütlerince gerçekleştirilen bombalı terör olaylarıdır. Ülke turizmi 
2016 yılında %30’a yakın ziyaretçi kaybı yaşamıştır. Bu kaybın yoğun yaşandığı ülkeler 
ise özellikle Batı Avrupa ve OECD ülkeleri olmuştur. Europalia Türkiye Festivali’nin ger-
çekleştiği 2015 yılı süresince ve hemen ertesi yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan 
terör hadiseleri ve siyasi konjonktür ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısını doğrudan 
olumsuz etkilemiştir. (Tanıtma Bülteni, 2016 Mart) Bununla birlikte anılan ortam koşul-
ları söz konusu olmasına rağmen, kültür ve sanat faaliyetleri yoluyla ülkemizin pozitif 
gündem oluşturma çabaları insanların zihninde olumlu izlenimler bırakmayı başarmış-
tır.

Özellikle Türkiye’nin 2016 yılında yaşadığı tüm olumsuz durumlar (terör olayları, dar-
be girişimi) dış dünyada ülkenin güvenlik algısına büyük zarar vermiş ve başta turizm 
olmak üzere ülke ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Bu durumda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın iletişim ve tanıtım çalışmalarının merkezine aldığı en önemli konuların 
başında kültür ve sanat faaliyetleri yer almıştır. Özellikle ülkemizde uluslararası arenada 
bilinen ve izlenen önemli kültür ve sanat faaliyetlerinin tanıtımına ve iletişimine katkı 
verilmiş böylece ülkede yaşamın normal akışında olduğu, kültür ve sanat faaliyetleri-
nin üretiminin her zaman olduğu gibi yaşamımıza katkısının sürdüğü mesajı iletilmeye 
çalışılmıştır.  Bütün bunların yanı sıra burada İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 
düzenlenen İstanbul Bienali’ne değinmekte de yarar bulunmaktadır. 2017 yılının he-
men başında ünlü Newsweek Dergisi, 2017 yılında uğruna seyahat edilmesi gereken 5 
sergi listesine bienali de katmış ve bununla da İstanbul’da gerçekleşen kültür sanat et-
kinliğinin seviyesini ve kalitesini dünyaya etkili bir yorumla duyurmuştur. (Gavin, 2017)  
Bakanlığın tanıtım kampanyası Turkey Home, etkili sosyal medya mecraları aracılığıyla 
hem bienalin hem de yıl boyunca İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından ger-
çekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin tanıtımını, duyurusunu ve etkinliklerin bizzat 
tanıtımını kendisi yapmaktadır.  Tanıtma Genel Müdürlüğünce bu etkinliklere davetli 
olan yabancı basın mensubu ve kültür sanat insanlarının ülkemizde ağırlanmalarına da 

Tablo 2: Belçika’dan Son 4 Yılda Ülkemizi Ziyaret Eden Turistler
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Sınır Giriş-
Çıkış İstatistik Raporu, 2017

Yıl Ziyaretçi Sayısı Yüzdelik Değişim Oranı

2012 608 bin -

2013 651 bin -

2014 660 bin -

2015 617 bin -%6,5

2016 413 bin -%33

2017 (6 ay) 138 bin -%8
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katkı verilmektedir. Bunun gibi Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Etkinliği de ileti-
şim ve tanıtımına katkı verilen uluslararası etkinliği yüksek bir faaliyet olarak sayılabilir. 
Bu tür faaliyetlerin ülke ve gerçekleştirildiği destinasyonun algı ve imajına verdiği  katkı 
tartışılamaz. Özellikle bu katkının etkileri yukarıda değinilen zor süreçlerde daha da 
önemli hale gelmektedir. Tanıtma Genel Müdürlüğü’nce yurt dışında önemli kültür, sa-
nat, gastronomi, spor vb. faaliyetlerde yer almak da anılan stratejinin önemli bir unsuru 
olmuştur. Bu faaliyetlerin özellikle büyük kitlelerce takip edilen ve insanlarla doğrudan 
iletişime olanak veren faaliyetler olmalarına dikkat edilmiştir. 2016 yılında İspanya’da 
San Sebastian Gastronomika Festivali’ne ilk kez katılım sağlanmış ve ülkemiz konuk 
ülke olarak özel sektörümüzle birlikte etkili bir varlık gösterilmiştir. (Tanıtma Bülteni, 
2017 Şubat) İngiltere’de katılım sağlanan Taste of London Gastronomi Etkinliği de bu 
anlamda önemli etkinlikler arasında sayılabilir. Tanıtım kampanyamız Turkey Home’un 
destinasyon ortağı olarak iş birliği yaptığı THY Eurolig’in dörtlü finallerinin 2017’de İs-
tanbul’da gerçekleştirilmesinde de Tanıtma Genel Müdürlüğü olarak katkı verilmiş ve 
ülke görünümü ve destinasyonlarımızın tanıtımına katkı sağlanmıştır. Bakanlığın yurt 
dışı teşkilatı eliyle katılım sağlanan bu örnekler daha da çoğaltılabilir ancak burada 
belli başlılarına değinilerek iletişimde ve tanıtımda kültür ve sanatın önemi vurgulan-
maya çalışılmıştır. Hiç kimsenin kültürün, sanatın ve sporun hayatına pozitif katkısını 
reddetmesi mümkün değildir. Bu anlamda insanların hayatını olumlu yönde etkileyen, 
sempatik duyguları kuvvetlendiren ve insanlar arasında iletişimin en kuvvetli biçimlerini 
oluşturan tüm anılan faaliyetlerin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görülmek-
tedir. (Önal, 2009)

Ayrıca tüm bu tartıştığımız konularla ve konunun bütünleyici parçası ile ilgili olarak 
sosyal medyanın etkisinden de kısaca bahsetmekte fayda görmekteyiz. İnsanlar bir 
süredir artık yeni bir kültür olan sosyal medya kültüründe yaşamaktadırlar. Bu kültürün 
etkilediği yeni davranış ve tutumlar sosyal hayatımızı etkilemekte ve değiştirmektedir. 
Bu yüzden kültür ve sanatın bireye ulaşmasında yeni medya araçları ve sosyal med-
yanın çok büyük etkisi bulunmaktadır. Bu sayede kültür ve sanatın çok daha geniş 
kitlelere ulaşmasından ve insanların kültürle etkileşiminin artmasından söz edebiliriz. 
Kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan destinasyonların yeni medya araçları 
vasıtasıyla sosyal medyayı kullanarak çok daha geniş kitlelere ulaştıklarını, kendilerini 
doğrudan ifade ettiklerini gözlemliyoruz. Bu açıdan ülkemizde gerçekleştirilen her fa-
aliyetin yeni medya araçlarına uygun içerik üretimleri ve sosyal medya aracılığıyla çok 
daha geniş kitlelerle buluşturulması oldukça önemli bir husustur. Bu noktada Kültür ve 
Turizm bakanlığımızın tanıtım kampanyası olan Turkey Home’un, sosyal medya mec-
ralarından ülkemiz destinasyonlarındaki kültür ve sanat faaliyetlerinin iletişim ve tanı-
tımının yapılmasındaki rolünü ve bu doğrultuda da içerik açısından desteklenmesinin 
önemli olduğunu bir kere daha vurgulamakta fayda görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kültür sanat faaliyetlerinin turizme olumlu etkisi yıllar içerisinde yapılacak araştırmalar 
ve istatistik çalışmaları ile ortaya konabilir. Dünyada da bunun birçok olumlu örneğini 
sıralayabiliriz ancak Europalia Türkiye Festivali’nin etkilerinin de ölçülürken içinde bulu-
nulan konjonktürün mutlaka dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin 
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birçok olumsuz olayla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirildiği bir dönemde anı-
lan faaliyetlerle doğrudan erişilen 472 bin insanın ve medya aracılığıyla ulaşılan mil-
yonlarca insanın düşüncesinde kültür ve sanat ile gündem oluşturulmaya çalışılması 
ise çok değerli bir çaba olarak değerlendirilmelidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son dönemde gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı 
etkinlik olan Europalia sayesinde ülke imajının çeşitli menfi olaylarla aşınmaya uğra-
masının önüne bu şekilde geçilebilme konusunda önemli adım atılmış ve bakanlığın 
bundan sonra izleyeceği tanıtım stratejisinde kültürel diplomasinin daha etkin şekilde 
kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. 3. Milli Kültür Şûrası’nda da bu konuya değinilerek 
tüzel kişiliklerin kültür diplomasisine katkı sağlayan inisiyatiflerinin teşvik edilmesi ve 
öncelikle desteklenmesi konusunda karar alınmıştır. (Kültür Diplomasisi Komisyon Ra-
poru, 2017) Europalia sonrası süreçte alınan geri bildirim Kültür ve Turizm Bakanlığı 
başta olmak üzere yurtdışı tanıtım bileşeni olan kurum ve kuruluşların bu konuda daha 
fazla sayıda çalışma yapması gerekmektedir. 

Önümüzdeki dönemde Belçika’da Türkiye algı ve imajı ile ilgili yaptırılacak bir araş-
tırmanın içeriğinde Europalia Türkiye Festivali ile ilgili bir sorgulamanın ihtiyacı açıktır. 
Bu cümleden olarak, yapılan çalışmaların çıktılarının geniş şekilde incelenerek sonraki 
adımların bu inceleme neticesinde atılması gerekmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, tanıtım ve iletişim stratejisinde kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerine verilen önemin sürekli kılınmasında, kitlelere ulaşmada ve bu sayede 
insanımız ve ülkemiz adına olumlu duyguların yerleştirilmesinde etkili bir araç teşkil 
etmekte olduğunu da tekrar vurgulamakta yarar bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin ger-
çekleştirilmesi zaman, mali kaynak ve koordinasyon gerektirmektedir. Ülkemizde bu 
alanda koordinasyonda görülen olumsuzlukları da giderecek yapılanmalar üzerinde 
çalışmak da başka bir önemli husus olarak ortaya çıkmaktadır. Kültür ve sanat faali-
yetlerinin turizme etkilerini tartışırken, ayrıca değinilen hususlar özellikle bu alanda 
stratejik yaklaşım ve koordinasyonun da öneminin vurgulanmasını gerekli kılmıştır. Bu 
yüzden bu konuda yetkin olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderlik yapacağı bi-
çimde yurtdışı kültür sanat etkinliklerinin koordinasyonu sağlanmalıdır. Bu doğrultuda 
yapılacak faaliyetlerin olumlu çıktıları ve etkilerinin daha da artırılması mümkün hale 
gelecektir. Böylece, süreklilik gerçekleştirilecek ve uzun dönemde ülke imajı ve algısı-
na verilen katkının kurumsallaştırılması da sağlanmış olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, engelsiz turizmin insani bir hak olduğu esas alınarak ve ortaya 
konularak, mevcut mevzuat uyarınca, engelsiz turizm anlayışı ile verilecek hizmet ve 
olanakların, talep eden ve ihtiyaç duyan herkese sunulmasının gerekliliğine vurgu ya-
pılarak, bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmaktır. Bu çalışmada ayrıca, engelsiz 
turizm olgusunun sosyal ve ekonomik yönden turizm sektörüne ve ülkeye kazandı-
racaklarına önem atfedilmiş ve bu kapsamda, konuya hiç yakınlığı olmayanların da 
bilgi sahibi olmasına yönelik mevzuatın ilgili bölümleri derlenerek, bunlar üzerinden 
sürdürülebilir bir engelsiz turizmin sağlanması konusunda açıklamalar, eleştiriler ve 
yorumlar paylaşılmıştır.

GİRİŞ

Engelsiz Turizmin Önemi
Engellilik, bedensel ya da zihinsel farklılıklara bağlı insana dair özel bir durumu ifade 
eder. Bu farklılıklar çoğu kez bir eksiklik ve kısıtlılık olarak ortaya çıkar ve engelli kişi ya-
şamsal ihtiyaçları konusunda özel düzenlemelere ve desteklere ihtiyaç duyar. Yaşamı 
boyunca her insan bu durumu süreğen veya geçici olarak tecrübe etmek zorunda kal-
maktadır. Bu gerçek, herkes için tasarım/düzenleme ve herkes için turizm anlayışının 
benimsenmesinin ne denli gerekli olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşır.

Ayrıca, engelsiz turizm ve bununla paralel olarak engelsiz tasarım ve düzenleme 
anlayışı nüfusun büyük bir kesimine yarar sağlayacak bir olgudur. Uygun yapılmış bir 
rampa, tekerlekli sandalye kullanıcısı bir engelli kadar, hareket güçlüğü olan yaşlı in-
sanları, bebekli aileleri, hamile kadınları ve hatta çocukları bile rahatlatacaktır.
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Engelsiz Turizm Potansiyeli
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada nüfusun %15’ini oluşturan 1 milyarın üzerinde 
bir engelli insan kitlesi bulunmaktadır (WHO, World Report on Disability). Bu oran esas 
alındığında, ülkemizde de 12 milyona yakın engelli insandan bahsetmek gerekmekte-
dir. Bu insanlar için de gezmek, eğlenmek, dinlenmek, tatil yapmak en doğal ihtiyaç 
olarak ortaya çıkar. Bu ihtiyacın karşılanmasının yolu ise kendilerine sunulacak hizmet-
lerin niteliği ve yeterliliğinden geçmektedir. Engelsiz turizm ekonomik anlamda büyük 
bir pazarı da ortaya koymaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Engelli Forumu’nun 3 
Aralık 2013 Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yayınladığı raporda, bazı tahminlere göre 
2020 yılında seyahat ve tatil harcamalarının %25’inin engelli kişilerce yapılacağı belir-
tilmiştir.

ABD’de bulunan Open Doors Organization [ODO], 2015) adlı kuruluşun yaptığı pa-
zar araştırmasında, Amerika’daki engelli kişilerin seyahatleri için yılda 17,3 milyar dolar 
harcadıkları açıklanmıştır. 

Engelsiz turizm anlayışı, sosyal ve ekonomik unsurları içermesi itibariyle önemli bir 
dinamizmi ve çok değişik kesimler adına maddi ve manevi kazancı ifade eder. Örne-
ğin, engelsiz turizmden istifade eden kesim seyahatlerini yoğun sezona sıkıştırmaz; 
çünkü, bu kesimi oluşturan engelli bireyler ve yaşlılar daha sakin dönemlerde tatil 
yapmayı tercih ederler. Bu turizm sektörü için önemli bir avantaj anlamı taşır. Engelsiz 
turizmin en önemli etkilerinden biri de turizme katılımda çarpan etkisi yaratmasıdır. 
Engelli ve yaşlı gezginlere seyahatlerinde genellikle başka kişilerde eşlik ederler. Bu 
sayede hem seyahat eden kişi sayısı, hem de harcama artmaktadır. 

Bu bağlamda, engelsiz turizmi tanımlamak istersek; herkes için eşit ve adil fırsatlar 
ve olanaklarla donatılmış tüm seyahat ve turizm hizmetleri ağıdır diyebiliriz.

İNSAN HAKKI OLARAK ENGELSİZ TURİZM    
  
Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Engelli bireylerin haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almak amacıyla müzake-
relerine 2000 yılında başlanan Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş-
me, 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu’nda oylamasız kabul edildi ve 3 Mayıs 
2008’de yürürlüğe girdi. Bu sözleşme 21. yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi olma-
sının yanısıra engelli hakları alanında en kapsamlı ve detaylı uluslararası belge olma 
özelliğini taşımaktadır.

Türkiye, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi, 30 Mart 2007’de imzalamış, 3 
Aralık 2008’de TBMM’nde onaylamış ve sözleşmeye taraf olmuştur. Engellilerin Hak-
larına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun da 3 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BM Engellilerin Haklarına İliş-
kin Sözleşme, hem Sözleşme’yi onaylayan devletlere yükümlülükler getirmiş hem de 
Sözleşme’de güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasında olan 
engelli bireylerin Engelli Hakları Komitesi’ne başvurmasını (iç hukuk yolları tükendik-
ten sonra) mümkün kılmıştır. Bu sözleşme, engellilerin seyahat ve tatil ihtiyaçlarına da 
atıfta bulunarak, bir anlamda evrensel engelsiz turizm ve seyahat düzenlemesi olarak 
görülmüştür. Sözleşme’nin engelsiz turizmle ilgili maddeleri aşağıda verilmektedir:
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Madde:9                                                                                                          
Erişebilirlik 
1. Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına 
etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, 
ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim 
olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmet-
lere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin 
tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda 
belirtilenlere de uygulanır:

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve işyerleri dâhil 
diğer kapalı ve açık tesisler;

2. Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri alacaklardır:
(a) Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere erişime ilişkin   

asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması ve bunlara ilişkin uygula-
maların izlenmesi;

(b) Kamuya  açık tesisleri  işleten veya  kamuya hizmet  sunan  özel  girişimlerin  
engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının sağlanması; 

(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorunlarıyla ilgili olarak eğitilmesi;
(d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik 

taşıyan işaretlemelerin sağlanması;
(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehberler, okuyu-

cular ve profesyonel işaret dili tercümanları dâhil çeşitli canlı yardımların ve araçların 
sağlanması;

Madde : 18
Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat ve yerleşim 
yerini seçme özgürlüğüne ve uyrukluk hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Madde : 30
Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım 

1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama ka-
tılım hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden yararlanmasını sağlamak için 
gerekli tüm tedbirleri alır:

(a) Kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek;
(b) Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere ulaşıla-

bilir biçimleri aracılığıyla erişmek;
(c) Tiyatro, müze, sinema, kütüphane ve turistik hizmetler gibi kültürel etkinliklerin 

yapıldığı veya hizmetlerin sunulduğu yerlere ve ayrıca mümkün olduğu ölçüde ulusal 
kültür açısından önemli anıtlar ve alanlara erişmek.

5. Taraf Devletler, engellilerin eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine diğer bireyler-
le eşit koşullar altında katılımını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı tedbirleri alır:

(e) Eğlence, turistik, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerini organize edenlerin 
sunduğu hizmetlere engellilerin erişebilmesini sağlamak.
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BM Engelli Hakları Sözleşmesi, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, engelli insanların 
toplumsal hayata eşit ve adil katılım sağlamaları adına katkı verilmesini esas kılmakta; 
muhtemel sorunların giderilmesi için tedbir alınmasını önermekte; böylece erişilebilir 
ve ulaşılabilir bir hizmet düzeneğine yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin kabulü ve onaylanması bu sözleşmeyi ül-
kemiz için de bir ulusal mevzuat olgusu haline getirdiğinden 2005 yılında çıkarılan 
5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun’un engelsiz turizm konusuyla doğrudan ve 
dolaylı olarak ilgili maddeleri de Sözleşme’ye göre yeniden ele alınmış ve aşağıdaki 
hale (Madde 2.2) dönüştürülmüştür.

5378 Sayılı ‘’Engelliler Hakkında Kanun’’ (Resmi Gazete : 07.07.2005) 
Topluma dâhil olma  

Madde 4/B- (Ek:6/2/2014-6518/66 md.) Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri 
ve ayrı tutulmaları önlenir. Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda bağımsız olarak 
toplum içinde yaşamaları esas olup, özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar. Engel-
lilerin topluma dâhil olmaları ve toplum içinde yaşamaları amacıyla bireysel destek 
hizmetleri de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli destek hizmetlerine 
erişimleri sağlanır. 

Erişilebilirlik 
Madde 7- (Değişik:6/2/2014-6518/69 md.) Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin 
sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme sü-
reçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanır. Özel ve kamu toplu taşıma 
sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve 
kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur. Bil-
gilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması 
sağlanır.

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince 
sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltu-
ğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine 
uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç 
dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm ta-
şımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası 
toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişi-
lebilir duruma getirilir. (Ek:6/2/2014-6518/75 md.) 7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile 
turizm taşımacılığı yapan veya şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel 
kişiler, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami 
yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevzuatı
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın engelsiz turizm kapsamında ele alınabilecek yönet-
meliğinin ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğin ilgili maddeleri aşağıda der-
lenmiştir :
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Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Resmi Ga-
zete : 21.06.2005) 

Madde 18 - Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri aşağıdaki şekildedir:
c) Bedensel özürlüler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde 

olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin 
yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis girişi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- 
içme ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi 
türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen şekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun 
düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir.

Madde 35 - Eğlence merkezleri;
a) En az yüz elli kişilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi,
b) En az beş yüz kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema gibi etkinliklerin yapılabileceği 

salon veya salonlar,
c) En az yüz kişilik kapalı alanı olan bar,
g) Yüzme havuzu,
h) En az iki yüz elli metrekare bağımsız alanı olan kapalı sergi salonu,
i) Spor ünitesi olarak;
l) Ayrıca ;
1) En az beş yüz kişilik açık hava tiyatrosu,
2) Elektronik, bilgisayar, ses, ışık gibi teknolojilerin kullanılarak simülasyon, animas-

yon gibi sanal ortamların yaratılmasına veya gösterilerin yapılmasına imkan sağlayan 
teknik donanıma haiz en az üç ünite, 

3) Sirk,
4) Kay-kay, bisiklet ve benzeri aktiviteler için gösteri alanı,
5) Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreş,
6) El sanatları atölyeleri ve bunların satışına ilişkin üniteler,
7) Gokart pistleri,
8) Geleneksel yaşantıyı yansıtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler,
9) Sauna, Türk hamamı, masaj yerleri, aletli jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme 

yerlerini içeren sağlık merkezi,
10) Lunapark,
11) Doğa müzesi,
12) Su parkı,
13) Su altı canlılarının bilgilendirme ve gösteri amaçlı sergilendiği dev akvaryum,
14) Hava oyunlarına imkan sağlayan düzenlemeler,
15) Müşteriler için katılım ve canlı izleme imkanının sağlandığı film stüdyoları,

ünitelerinden en az dört adedinin yapılması, (m) (a), (b), (c), (g) (h), (i) ve (l) bentlerinde 
yer alan ünitelerden en az üç adedinde bedensel özürlüler için gerekli düzenlemeler.

Madde 36 - (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) 
Temalı tesisler; e) Bedensel engelliler için düzenlemeler (genel tuvaletler, dolaşım 
alanları gibi).

Spor temalı tesisler; a) Bedensel engelliler için düzenlemeler (genel tuvaletler, dola-
şım alanları, seyir koltuğu düzenlenmesi gibi).
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Madde 49 – Mola Noktaları ;
j) Bedensel özürlüler için düzenlemeler.

Madde 55 -  Tebliğler ile düzenlenecek hususlar; 
j) Bedensel özürlü düzenlemelerine ilişkin esaslar,

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ (Resmi Gazete: 26 Haziran 2011)
Bedensel engelliler düzenlemelerine ilişkin esaslar

MADDE 20 –  Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi hükmü 
uyarınca bedensel engelliler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Tesis bahçe ve girişi;                                                                                                   
1) Farklı seviyedeki yerler bedensel engelli dolaşımına uygun olarak düzenlenir.
2) Tesis giriş kapısı temiz genişliği en az doksan santimetre olmalıdır.
b) Resepsiyonda tekerlekli sandalye erişimine izin verecek şekilde tasarlanmış en 

fazla 90 cm yüksekliğinde banko düzenlemesi yapılır.
c) Genel tuvaletler:
1) Temiz kapı genişliği en az 85 cm olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle 

birlikte yapılması halinde en fazla 1,5 cm yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.
2) Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel engellinin  kullanabileceği 

şekilde düzenlenmelidir. Klozet etrafına, bitmiş döşemeden 85-95 cm yükseklikte ola-
cak şekilde tutunma barları yerleştirilmelidir

3) Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru 10-15 derece eğik 
olmalıdır. Aynaların alt kenarı bitmiş döşemeden en fazla 100 cm yükseklikte olmalıdır.

4) Tekerlekli sandalyenin tam bir dönüş yapmasına imkan sağlayacak 150 cm ça-
pında bir daire kadar alan sağlanmalı ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplan-
malıdır.

5) Sabunluk, havluluk ve kağıtlık gibi aksesuarlar bitmiş döşemeden 50-120 cm yük-
sekliğe monte edilmelidir.

ç) Yatak odaları:
1) Odalar, bedensel engellilerin rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, 

uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri 
köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2) Oda giriş kapısı genişliği en az 85 cm olmalıdır.
3) Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.
4) Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla 140 cm olacak şekilde düzen-

lenmelidir.
5) Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla 120 cm, en az 40 cm 

yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.
6) Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.
7) Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak beden-

sel engelli kullanımına uygun şekilde küvet  veya  duş  düzenlemesi  yapılır.  Bu bölüm-
lerde oturma yeri ile  uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı 
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rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle 
birlikte yapılması halinde en fazla 1,5 cm yükseklikte ve pahlı olarak yapılır. Resepsiyon-
la bağlantı alarm sistemi veya telefon bulunur.

8) Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranının değerlendirilmesinde küsuratlar 
dikkate alınmaz.

d) Bedensel engelli kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan 
farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanım ile sağla-
nır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

1) Kapı fotoselli olmalıdır. Kapı açılıp kapanma aralığı 5 saniyeden kısa olmamalıdır.
2) Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden 90 cm - 120 cm yükseklikte ve 

tekerlekli sandalye yaklaşmasına izin verecek konumda yer almalıdır.                                            
3) Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık 85 cm yüksekliğinde yerleştirilmiş 

kesintisiz tutunma barları sağlanır.
4) Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.
e) Yeme-içme üniteleri;
1) Giriş kısmından yeme-içme ünitelerine engelsiz erişim sağlanmalıdır.                        
2) Masaların ve tezgahların altında 70 cm yüksekliğinde ve en az 50 cm genişliğinde 

diz boşluğu bırakılmalıdır. Masaların arasında bırakılacak geçişler en az 90 cm olma-
lıdır.

3) Zemin kaygan olmamalı, kalın, yumuşak ve tutan halı kullanılmamalıdır.

Yedinci Bölüm

Son Hükümler
Geçici Madde 1 –  Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce belge almış olan tesisler-
de, bu Tebliğde belirtilen bedensel engelli düzenlemelerinin yapılması, ilave bedensel 
engelli düzenlemesi gerektiren oda kapasitesi artışına kadar, zorunlu değildir.

Mevzuatın Değerlendirilmesi
Mevcut haliyle, ‘’Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönet-
melik’’ ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ,  engelsiz turizm adına her ne 
kadar turizm tesislerine yönelik bazı düzenleme ve uygulama hükümlerini içeriyor 
olsa da, bağlayıcı, müeyyidelendirici ve olması gereken teşvik edici hususlarla destek-
lenmediği ve en önemlisi Engelli Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre yenilenmediği 
için kadük kalmakta ve işlevini yerine getirememektedir. 

Bu nedenle, Yönetmelik ve Tebliğ, konuyla ilgili ve yetkin özel sektör, kamu ve sivil 
toplum temsilcilerince Engelli Hakları Sözleşme hükümleri çerçevesinde yeniden ele 
alınmalı, eksiklikleri giderilerek daha kapsamlı ve çağdaş dünyanın gerekleriyle bütün-
leşik bir duruma getirilmelidir.

Ülkemizde sadece 1500 tane civarında olan, çoğunun penceresi bile olmayan en-
gelli odaları, denize sıfır ama denizi görmeyen engelli odaları,  önü saksılanmış %45 
eğimli rampalar, uygun merdiveni olmadığı için girilemeyen havuzlar, kilitsiz ve tek 
cinsiyetli engelli tuvaletleri, asansörsüz katlar, tırabzansız merdivenler gibi görüntüler 
turistik işletmelerimize ve ülke turizmimize yakışmamaktadır. 
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Engelsiz turizm anlayışının yerleşmesi ve gelişmesi için ‘’Turizmi Teşvik Kanunu’’ gibi 
turizmin en önemli yasal öğesine de mutlaka yön verici ifadeler eklenmeli, keyfe ve 
bir anlamda işletmecilerin insafına bırakılmış engelsiz turizm alanında, öncelikle güçlü 
mevzuat hükümleri ile farkındalık ve motivasyon yaratılmalıdır.                          

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, engelsiz turizm konusunda sektör bileşenlerine yö-
nelik bilgilendirici ve yönlendirici materyaller hazırlanmalıdır. Yatırımcıları ve işletmeci-
leri teşvik etmek için turistik tesislerin sınıflandırılmasında kullanılan puanlama sistemi-
ne engelliler için yapılan düzenlemeler de dahil edilmelidir. 

Şüphesiz ki ortaya konulacak insana yaraşır kaliteli hizmet anlayışının getirileri sa-
yesinde, engelli turistlerin beklentileri karşılanacak, buna bağlı talep artacak; ardından 
gelecek hizmet çeşitliliği ve rekabetle birlikte engelsiz turizm, genel turizm hareketlili-
ğinin ayrılmaz parçası haline gelecektir.

ENGELSİZ TURİZM İÇİN ÖRNEK DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR                                                                                                   

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TURİZM (DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ)                                                                                                                     
Özel ihtiyaçları ve beklentileri göz önüne alındığında engelli insanlara yönelik temel 
düzenleme ve uygulamalar aşağıdaki genel açıklamalar doğrultusunda gerçekleşme-
lidir:

Bilgilendirme ve Basılı Malzeme
• Turizm literatüründe ve diğer tanıtım araçlarında engellilerin elde edebileceği hiz-

met ve olanaklar açık bir şekilde, tercihen kolay anlaşılır sembollerle belirtilmelidir.
• Turistlerin gittiği yerlerde engelliler için hizmetler listelendirilmeli, ihtiyaç duyulabi-
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lecek hizmet ve malzemelerin varlığı ya da yokluğu hakkında bilgi verilmelidir.
• Rezervasyon sistemlerinde hizmet ve olanakların tanıtımı sağlanmalıdır.
• Ortaya çıkan şikâyetler değerlendirilmeli ve şikâyet konusu olumsuzluklar gideril-

meye çalışılmalıdır.

Personelin Hazırlanması
• Turizm işletmelerinde ve turizmle ilgili hizmetlerde görev yapan personel, engelli 

müşterilerin özellikle de tekerlekli sandalyeli, görme ve işitme engelli kişilerin ihtiyaçla-
rını, sorunlarını anlayacak ve onlara yardımcı olabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

• Personel, bu müşterilerine yönelik hizmetlerin uygulanması ve kontrolüne ilişkin 
yeterli eğitimi almalıdır.

• Personel, sunulan hizmet ve olanaklarla ilgili engelli müşterilerine bilgi aktaracak 
ve zorlukla karşılaşabilecekleri konularda gerekli yardımı sağlayacak şekilde eğitilme-
lidir.

• Güvenlik görevlileri veya güvenlikten sorumlu personelde acil durumlarda kullanıl-
mak üzere, engelli müşterilere ait odaların ya da bölümlerin listesi bulunmalıdır.

Ortak Alanlarda Düzenleme
1. Park Alanları: Engelli insanların araçları için özel park yerleri ayrılmalıdır. Bu alanlar 

bina giriş-çıkışlarına en yakın şekilde, engelli müşterilerin geliş-gidişlerini kolaylaştırıcı 
özel tasarlanmış yerler olmalıdır. Bu alanların başka araçlarca kullanılmaması sağlan-
malıdır.

2. İşaretleme: Tekerlekli sandalye kullananlar için resepsiyon bankoları açık olarak 
belirtilmeli, kullanımı kolaylaştırılmalı; sesli ve görsel duyuru araçları kullanılmalı, en-
gelli turistlere sunulan hizmet ve olanaklar kolay anlaşılır sembollerle gösterilmelidir.

3. Asansörler: Tekerlekli sandalye kullananlar için yeterli genişlikte ve görmeyenler 
için de sesli uyarı veya Braille kabartma sistemine sahip olmalıdır.

4. Genel Telefonlar: Tekerlekli sandalye kullananlar için geniş ve alçak pozisyonlu 
telefon yerleri ile duyma zorluğu olanlar için ses yükseltici cihazı (amplifikatör) olan 
telefonlar bulunmalıdır.

5. Genel Tuvaletler: Genel tuvalet bulunan her yerde giriş-çıkışı kolaylaştırılan teker-
lekli sandalyeliler için tasarlanmış engelli tuvaletleri bulunmalıdır.

6. Ücretlendirme: Bazı hizmetlerin sunulması amacıyla işletme tarafından ek masraf 
yapılması gerekse de engelli insanlardan ek ücret talep edilmemelidir.

Diğer Etkinliklerdeki Özel Olanaklara İlişkin Kurallar
 A) Terminaller, İstasyonlar ve İlgili Hizmetler
• Terminallerden terminallere, hareket güçlüğü olan ve özellikle tekerlekli sandalye 

kullananlara uygun ulaşım servisleri sağlanmalıdır.
• Terminallerin ihtiyaç duyulabilecek yerlerinde rampalar ile hareketli (mobile) kaldı-

raçlar bulunmalıdır.
• Görme ve işitme engelliler için yollarda karşıdan karşıya geçişi güvenli hâle getiren 

özel sinyaller ve trafik ışıkları yerleştirilmelidir.
• Ulaşım araçlarına giriş olabildiğince kolay sağlanabilmeli, gerektiğinde yardım ve-

rilmelidir.
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• Tekerlekli sandalye kullananlar için ulaşım aracında en kolay giriş-çıkışı sağlayan özel 
yerler bulunmalı, tekerlekli sandalyenin araçta hasar görmeyecek şekilde yerleştirilmesi ya-
pılmalı ve gidilecek yere varıldığında hemen sahibine iletilmelidir.

B) Konaklama Etkinlikleri
• Tekerlekli sandalye kullananlar için konaklama tesislerinde makul sayıda uygun tasarımlı 

oda bulunmalıdır.
• Bu tür özel odalarda tekerlekli sandalyeliler için uluslararası standartlara sahip banyo, 

tuvalet ve yeterli manevra alanı sağlanmalıdır.
• Bu odalarda görme ve işitme engellilere yönelik uyarı ve alarm sistemleri bulunmalı, 

gerekli yerlere Braille kabartma numaraları yerleştirilmeli ve görmeyenler için zarar verebi-
lecek unsurları engelleyici önlemler alınmalıdır.

• Koridorlar ve geçiş yerleri iki tekerlekli sandalyenin karşılıklı geçişine uygun olmalıdır.
• Kamping türü alanlarda da uygun tuvalet ve banyolar ile alarm sistemleri kurulmalıdır.

C) Yeme-İçme Etkinlikleri
• Yeterli sayıda kafeterya, restoran, kafe ve bar, engelli insanların kullanımına uygun ola-

nakları sunmalıdır. Örneğin, uygun masalar, büyük harfle yazılı ve Braille kabartma harfli 
menüler, uygun tuvaletler ve telefonlar gibi. Ayrıca gerekli yönlendirme unsurları da bulun-
durulmalıdır.

D) Müzeler ve Diğer Turistik İlgiye Açık Binalar
• Müzeler, tarihî, kültürel ve dinî turistik yerler tekerlekli sandalye girişi için en az bir uygun 

giriş yerine sahip olmalıdır.
• Ziyaret sırasında gerektiğinde kullanılmak üzere yeterli sayıda tekerlekli sandalye bulun-

durulmalıdır.
• Görmeyenler için kablosuz ve benzeri rehberlik hizmeti ile mümkünse gerektiğinde 

sunulabilecek dokunulabilir örnekler bulunmalıdır.

E) Şehir Turları
• Tur otobüslerinde fiziksel engelliler için uygun yerler ile görsel ve işitsel bilgi sağlayacak 

araçlar olmalıdır.
• İşitme engelliler için mümkünse işaret dilinde rehberler temin edilebilmeli veya basılı 

tanıtıcı malzeme kullanılmalıdır.

F) Konferans vb.
• Önceden söz edilen binalara yönelik düzenlemelere (uygun giriş-çıkışlar, telefonlar, 

tuvaletler, asansörler, park yerleri, işaretler gibi) ilaveten konferans mekanlarında tekerlekli 
sandalyeliler için yeterli sayıda oturma yerleri ve duyma zorluğu olanlar için özel teçhizat 
bulundurulmalıdır.

G) Ana Yollar
• Paralı yollar da dahil olmak üzere ana yollardaki tesislerde engelli turistlere uygun gi-

riş-çıkış yerleri, banyo ve tuvaletler, telefonlar ve işaretlemeler gibi özel hizmet ve olanaklar 
sunulmalıdır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizdeki turistik belgeli otel, tatil köyü, lokanta, kafeterya gibi tesislerin çoğunda 
uygulama eksiklikleri mevcut iken, belediye belgeli tesisler ise engelsiz turizme hiç uy-
gun değildir. Öte yandan demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolu ulaşımı mevzuat 
ve uygulamalarındaki eksiklikler eklendiğinde potansiyel engelli turistler için ülkemiz 
tüm değerlerine ve güzelliklerine rağmen zorlu bir destinasyona dönüşmektedir. 

Çağdaş yaşam oluşturulmasında, engelli insanların toplumsal yaşamın tüm kesitle-
rine dâhil olmalarının sağlanması çok önemli bir göstergedir. Bu gösterge toplumun 
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir.

Herhangi bir işletme için özel müşterileri hangi anlamı taşırsa, bir ülke için de özel 
turistler aynı anlamı taşımalı ve engelli turistler de bu bağlamda düşünülmeli ve de-
ğerlendirilmelidir. Yerli ya da yabancı, engelli turistlere sunulan hizmetler ve olanaklar 
bir yandan ülkemiz adına pozitif bir imajın oluşmasına yardımcı olup tanıtıma katkı 
yaparken, öte yandan ekonomik kazancı da beraberinde getirir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, bir engelli turist yanı sıra en az bir, belki iki veya 
daha fazla turist demektir. Bu gerçekten yola çıkarak, engelsiz turizm için gerekli dü-
zenlemelere azami önem verilmelidir. 

Sosyal devlet olmayı destekleyici olarak, engelli bireylerin ve yakınlarının konaklama 
tesislerinden indirimli istifade edebilmeleri;  ayrıca, özel kuruluşların engelli bireylere 
yönelik seyahat ve konaklama harcamalarına verilen desteklerin ve sponsorlukların 
vergiden düşülmesi gibi yasal düzenlemelere gidilmesinde de yarar görülmektedir. 

Engelsiz turizm anlayışını geliştirici ve kalıcı kılacak düzenlemelerin yapılması;   ta-
nıtım materyallerinde engelliler için yönlendirici-bilgilendirici açıklama ve işaretlerin 
olması, ülkemizi ziyareti sonrası mutlu ve olumlu intiba ile ayrılan engelli turistlerin 
ülkemizin tarihi ve turistik yerlerindeki görüntülerini sosyal medyada paylaşmaları artık 
sağlanmalıdır.
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ÖZET
Turizmin en önemli unsurlarından biri ülkenin sahip olduğu destinasyonlardır. Desti-
nasyonları ziyaret eden turistin zihninde oluşan destinasyon imajı ülkenin tercih edi-
lebilirliğini etkilediği için bu konunun ülke açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. 
Destinasyon merkezinin turistin algısında yarattığı etki, turistin destinasyona olan bağ-
lılığından kalış süresine kadar, destinasyon ile alakalı birçok konuyu etkileme gücüne 
sahiptir. Bu bağlamda çalışma destinasyon yönetimi çalışanlarına ve otoriteye bilgi ve 
öneri sağlaması açısından, yabancı turistin gözünden ülkeye özgü destinasyon imajı 
algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın, ülkenin var olan destinasyon imajının ne 
durumda olduğu ile ilgili, konu ile alakalı birimlere yol göstermeyi amaçlamasından 
dolayı da önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma nicel bir çalışma olarak planlan-
mış ve veriler anket yöntemi ile ziyaretini gerçekleştirmiş ülkeden yeni ayrılan/ayrılacak 
olan turistlerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi 
tutularak sonuçlar yorumlanmış ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgu-
larına göre, ziyaretçilerin yaş ve eğitim değişkenleri bakımından destinasyonun tanıtıl-
ması aşamasında var olan bilgi kaynakları (Sosyal platform, acente, reklam, kitap, bro-
şür) kullanımında yüzde ve frekanslarının değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Eğitim 
seviyesi yükseldikçe internet tabanlı bilgi kaynakları kullanımı artarken acente, reklam, 
doğrudan iletişim gibi diğer bilgi kaynaklarının kullanımının düştüğü, eğitim seviyesi 
düştükçe ise tam tersi sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Destinasyon merkezine 
olan ziyaretlerin (tur, konaklama, aktivite) kim tarafından planlandığına bakıldığında ise 
çoğunluğunun turu bireysel olarak planlandığı sonucuna ulaşılmış, seyahat acentele-
ri kullanımının neden az tercih edildiği, acentelerin sürekliliği açısından sorgulanarak 
öneriler sunulmuştur. Turizm tanıtım araçlarından biri olan ülke broşür ve dergilerinin 
kullanım sıklığının az oluşu araştırmada belirlenen diğer sonuçlardandır. 

GİRİŞ
Turist, tercih ettiği destinasyon merkezinde bulunan turistik deneyimini yaşarken des-
tinasyon içerisinde bulunan birçok kamu ve özel sektör hizmetlerinden yararlanacak, 
bunlardan yararlanırken de yerel halk ve çevreyle sürekli etkileşim halinde olacaktır. 
Fakat bu deneyim sırasında turizm hareketlerine paralel olarak yerel halkın olumsuz 
tepkileri ile karşılaşmak mümkündür. Önceleri bölge halkı tarafından hoş karşılanan 
turizm hareketliliği, yerel halkın huzurunun, haklarının, yaşayış şekillerinin ve benzeri 
durumlarının göz ardı edilmesi ya da öyle hissettirilmesi durumunda turistlerden ra-
hatsızlık duyma hatta düşmanca tavırlar sergileme şekline dönüşebilir. Bu yüzden bu 
durumun yaşanmaması ve herkesin bulunduğu konumdan memnun olması için tu-
rizmden doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenen ve aynı şekilde turizmi etkileyen tüm 
paydaşların (işletmeciler, yerel halk, kamu ve özel sektör, yöneticiler, turist) koordineli 
ve işbirliği içerisinde çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu da etkili bir destinasyon yönetimi ile 
oluşabilmektedir (Doğan ve Gümüş, 2014; Doxey, 1975:195-198; Gökçe, 2007:30). 
Destinasyon yönetiminin işbirliği içerisinde yürümesi ile birlikte ülkeden/bölgeden 
memnun ayrılan turist, en önemli pazarlama faaliyetlerinden biri olan ağızdan ağıza 
pazarlama faaliyetini ülke adına yaparak ülkeye olumlu destinasyon imajı algısı ile ba-
kılmasını ve amaçlanan turistik çekiciliği sağlamaktadır (Ateşoğlu ve Bayraktar, 2011). 
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Araştırmanın inceleme alanını ülkeye gelen yabancı turistler oluştururken, zaman 
ve maliyet açısından araştırma sınırlandırılarak evren üzerinden örneklem alma yo-
luna gidilmiştir. Çalışmanın amaçlı örneklemini Temmuz-Ekim arası Ankara’ya gelen 
yabancı turistler oluşturmaktadır. Çalışma, temelde destinasyon yönetimi çalışanlarına 
ve otoriteye bilgi ve öneri sağlaması açısından, yabancı turistin gözünden ülkeye özgü 
destinasyon imajı algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Turist gözünden ülkenin/bölge-
nin destinasyon imajının pozitif olması ve destinasyon yönetiminin daha etkili, verimli 
bir şekilde çalışabilmesi için neler yapılabilir sorunsalına yanıt üretmeyi amaçlamış-
tır. Araştırmada öncelikle destinasyon yönetimi, kültürel miras ve destinasyon imajına 
ilişkin yazın taraması yapılmıştır. Çalışmada, kavramsal çerçevenin oluşturulmasından 
sonra saha araştırması sürecinden toplanan verilerin analizleriyle elde edilen bulgulara 
yer verilmiş ve bu bulgulara bağlı olarak sonuç ve öneriler kısmıyla bitirilmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI 

Destinasyon Yönetimi / Kültürel Miras 
Bir ülkenin ya da bölgenin sahip olduğu kültürel miras, turizm açısından büyük önem 
taşıyan kaynaklardan birisidir (Alvarez vd., 2016; Tomas vd., 2015;). Sahip olunan kültü-
rel miraslar korunması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması ülkenin turizm konusunda 
kalkınması açısından önemli ve gerekli bir unsur olarak görülür. Kültürel miras ve des-
tinasyon yönetimi arasındaki geniş çaplı işbirliği ve sıkı ilişki ise buradan gelmektedir 
(Alvarez vd., 2016; Tomas vd., 2015; Wang ve Pizam, 2011: 347-349).

Turizm faaliyetlerinin büyük bir kısmı kültürel mirasın, deniz, güneş kum üçlemesi-
nin, doğal ve tarihi güzelliklerin olduğu destinasyonlarda gerçekleşir. Bu yüzden desti-
nasyon kavramı turizmin temel birimi olarak ortaya çıkmaktadır (Wang ve Pizam, 2011: 
1-20). Destinasyon kavramı, turistik ürünlerin (konaklama, yeme içme, eğlence) bir 
araya getirilerek sunulduğu yer olmasının yanı sıra kendisi de turistik bir ürün olarak ifa-
de edilmektedir (Crouch ve Ritchie, 1999; Doğan ve Gümüş, 2014). Yaygın olarak ise 
destinasyon, bir kişinin ikamet ettiği yerden farklı olarak seyahat ettiği yer olarak tanım-
lanmaktadır (Jago vd., 2003; Jenkins vd., 2011; Presenza vd., 2005; Yeşiltaş, 2013:3). 

Destinasyonun çekici hale getirilerek turist tarafından tercih edilebilirliğinin üst se-
viyelere çıkartılması geniş anlamda destinasyon yönetimi adı altında yönetim fonksi-
yonunun bir unsurudur. Çünkü destinasyonun geleceği, turist tarafından çekiliğinin 
sağlanması, korunması ve gelecek nesillere taşınması, sahip olunan destinasyonların 
nasıl yönetileceğine bağlıdır. Bu da destinasyon yönetimi kavramını ön plana çıkartır. 
(Crouch ve Ritchie ,1999; Doğan ve Gümüş, 2014). 

Destinasyon yönetimi; genel anlamı ile destinasyonun kendisi dışında farklı yönle-
rini de ön plana çıkartarak bu yönleri çekici hale getirmeye çalışan kapsamlı bir süreç 
veya yaklaşım olarak tanımlanır (Pearce, 2015; Tomas vd., 2015; Van Niekerk, 2014). 
Morrison’a (2013: 5) göre destinasyon yönetimi turizm pazarında var olan rekabet 
ortamında lider konumda olabilmek açısından en önemli rekabet aracı ve gereklilik 
olarak görülmektedir. 

Destinasyon yönetimi konusundaki genel yargı destinasyon yönetiminin çok fonk-
siyonlu bir yapıya sahip olduğudur. Bu fonksiyonların sayısı ve türü araştırmadan 
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araştırmaya farklılık gösterse de destinasyon yönetimi yaygın olarak, destinasyon pa-
zarlaması, konumlandırma ve markalaşma, destinasyon planlaması, ürün geliştirme, 
kaynak idaresi, çevre yönetimi gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındırır. Ayrıca, 
destinasyon yönetimi ile ilgili hızla gelişen yazın, bu yönetimin çok fonksiyonlu yapı-
sından kaynaklı olarak, destinasyon için farklı eylemler, amaçlar belirlenme evresinde 
dünya turizm örgütü başta olmak üzere (WTO), DMO (destination marketing and/or 
management organizations), yerel yönetim veya kamu sektörü, özel sektör gibi farklı 
aktörlerin koordineli ve uyum içerisinde çalışması gerektiğini ancak öyle destinasyon 
yönetiminin gücünün hissedilebileceğini ve turistik ürünün ön plana çıkarılabileceğini 
vurgular. (Laesser ve Beritelli, 2013; Pearce, 2015; Pearce vd., 2017; Van Niekerk, 2014; 
Wang ve Pizam, 2011: 341-343; World Tourism Organization (WTO), 2007). 

Turizm Destinasyon İmajı
Turizm Destinasyon İmajı  Destinasyon imajı turistlerin bir destinasyonu tercih etme-
sinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bir bölgenin/ülkenin 
turist tarafından algılanan destinasyon imajının nasıl olduğunun belirlenmesi, mev-
cut destinasyonun geliştirilmesi ve turistik ürün olarak bulunan destinasyonun uzun 
ömürlü olması açısından önemlidir (Öztürk ve Şahbaz, 2017). Olivia Jenkins (1999) 
destinasyon imajı kavramına kesin, herkes tarafından kullanılabilecek bir tanımlama 
getirmenin oldukça karmaşık ve zor bir durum olduğunu savunmuştur. Yazarların bu 
konu hakkında bir tanımlama yapmaktan kaçınması ise bu görüşün kanıtı niteliğinde 
olmuştur (Haahti ve Yavas, 1983; Kale ve Weir, 1986; Pearce, 1982). 

Destinasyon imajı üzerine çalışmalar, ilk defa Hunt’un turizm gelişimi için imajın 
rolünü incelediği 1970’lerde başlamış ve destinasyon imajı ile ilgili çalışmalar özellikle 
1990 yılı sonrasında ise artış göstermiştir (Baloglu ve Mccleary, 1999: 868). İlerleyen 
yıllarda kavrama tanımlama getirmeye çalışan diğer yazarlar destinasyon imajı kav-
ramını, “destinasyonun bireyde uyandırdığı her şey” (turistin mekanla ilgili düşüncesi, 
fikri, inanç, his ve tutumları) olarak tanımlamıştır (Bigné vd., 2009). Yakın tarihli bir 
bildiride ise turizm destinasyon imajı, “bir ürün, bir yer veya turizm destinasyonuna 
karşı turistin kendisinde şekillenen bir dizi karmaşık zihinsel gösterim veya duyguların 
toplamı” olarak tanımlanmıştır (Matos vd., 2012). Baloğlu ve Mccleary’e göre (1999) ise 
destinasyon imajı, turistin destinasyon hakkında sahip olduğu bilgi, inanç, his ve genel 
izlenimlerinin zihinsel tasviri şeklinde oluşan kendisine has (kişisel) yargılardır. 

Turizm destinasyon imajının tanımlanması ile ilgili bir fikir birliğine varılamamasına 
rağmen turizm destinasyon imajının birçok özelliği içinde barındırdığına dair yazın-
da yazarlar tarafından kabul görmüş birçok görüş bulunmaktadır (Echtner ve Ritchie, 
2003; Gallarza vd., 2002; Grosspietsch, 2006:226). Örneğin, turizm destinasyon ima-
jı sadece gidilecek/gidilen yerin turistte yarattığı algı olmasının yanı sıra destinasyon 
merkezinin tüm özelliklerinin (konaklama, yeme-içme, eğlence) turistte yarattığı ge-
nel bakışı da ifade etmektedir. Turizm destinasyon imajı sahip olduğu bu özellik ile 
çok boyutlu bir yapı olarak yorumlanmaktadır (Baloglu ve McCleary, 1999; Lawson 
ve Baud-Bovy, 1977; Matos vd., 2012). Özellikle, 1930 yılından bu yana psikoloji, 1970 
yılından bu yana da tüketici davranışları ile ilgili pazarlama araştırmalarında, turizm 
destinasyon imajının bilişsel boyutu, duygusal boyutu ve davranışsal boyutunun ayırt 
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edilebilir olması kavramın çok boyutlu olduğunun ispatı olarak nitelendirilebilir (Gart-
ner, 1993). 

Turizmin soyut bir hizmet ve tatil satın alımı, katılımı olduğu düşünülürse turizm 
destinasyon imajının etkisi turistin tatil deneyiminin tüm aşamalarını etkiler (Ashworth 
ve Goodall, 1988; Bigné vd., 2001; Fakeye ve Crompton, 1991). Bunlardan birincisi 
tatil öncesi gidilecek yere karar verme süreci iken (tüketim öncesi) ziyaret sırasında 
yaşanan deneyimde (tüketim sırası) devam eden turizm destinasyon imajı olarak al-
gılanmaktadır. Ziyaret bittikten sonra ise, gidilen yeri tekrar gözden geçirme, diğer 
bireylere önerme, tekrar ziyaret etme isteği gibi ziyaret sonrası gerçekleşen (tüketim 
sonrası) niyet ve eylemlerde turizm destinasyon imajı dahilinde yer almaktadır (Galì ve 
Donaire, 2005; Tasci ve Gartner, 2007). 

YÖNTEM
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistin destinasyon imajı algısının ne/nasıl olduğunun 
belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada verilerin toplanması amacıyla ölçme aracı ola-
rak anket kullanılmıştır. 77 önermeden oluşan anket Calabrese ve Atar’ın (2017) devam 
eden’’Heritage and Tourism Destination Image (TDI). An Explorative Comparative Sur-
vey Between Italy and Turkey’’çalışmasından alınarak Ankara İl’inde faaliyet gösteren 
Esenboğa Havalimanı’ndan ülkesine dönecek olan 84 turiste uygulanmıştır. Çalışma-
nın verilerinin halen toplanıyor olması, zaman ve maliyet açısından güçlükler nede-
niyle kişi sayısı ve örneklem yeri çalışmanın kısıtlılıkları olarak belirtilmektedir. Fakat 
kısıtlılıklara rağmen çalışmada elde dilen verilerin turizm adına gerekli paydaşlara yol 
göstermesi aşamasında yardımcı olacağı düşünülmüştür. Verilerin analizinde tanım-
layıcı istatistikler (yüzde, frekans, ortalama) kullanılırken, değişkenler arasında yapılan 
karşılaştırma aşamasında ise tek yönlü varyans analizi ve Anova kullanılmıştır.

BULGULAR 
Tablo 1’e göre; katılımcıların yaklaşık olarak %52’sinin erkek %48’inin kadınlar oldu-
ğu görülmektedir. Araştırmaya katılanlar yaş grupları açısından değerlendirildiğinde, 
%43,4’ünün 25-34 yaş, %28,9’unun 35-44 yaş, %12,0’sinin 45-54 yaş %10,8’inin ise 55 
ve üzeri yaş grubu, %4,8’inin ise 18-24 yaş grubu aralığında olduğu görülmektedir. Ka-
tılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, lisans üstü eğitime sahip katılımcıların payı 
%42,2, üniversite eğitim %39,8 mesleki ve teknik okul eğitimi %13,3, lise ve altı eğitime 
sahip katılımcı yüzdesi ise %4,8’dir. Yönetici olarak çalışmaya katılan katılımcıların oranı 
%36,1, idari çalışanların %18,1, girişimcilerin %14,5, iş/uğraşını tam olarak belli etmeye-
rek diğeri işaretleyen katılımcıların yüzdesi %12,0 iken öğrencilerin %10,8, emeklilerin 
4,8 ve son olarak teknik çalışanların yüzdesi ise 3,6 olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların %69’unun Avrupa, azınlıkta kalan %31’inin ise diğer kıta/ülkelerden gel-
diği tespit edilmiştir. (Tablo 2)
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

% n

Cinsiyet 

Kadın 48,2 40

Erkek 51,8 43

Toplam 100 83

Yaş 

18-24 4,8 4

25-34 43,4 36

35-44 28,9 24

45-54 12 10

55 ve üzeri 10,8 9

Toplam 100 83

İş/Uğraş 18,1 15

Idari çalışanlar 3,6 3

Teknik çalışan 36,1 30

Yönetici 14,5 12

Girişimci 4,8 4

Emekli 10,8 9

Öğrenci 12 10

Diğer 100 83

Toplam

Eğitim

Lise ve altı 4,8 4

Mesleki ve Teknik okul 13,3 11

Üniversite 39,8 33

Lisans üstü 42,2 35

Toplam 100 83
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Tablo 2: Katılımcıların Ülke Orijinlerine Göre Dağılımları

N %

Avrupa 

Hollanda
Kosova
Almanya
Belçika 
İtalya 
İsveç 
Polonya 
Çek Cumhuriyeti 
İngiltere 
Sırbistan 
Rusya
Bosna-Hersek
İspanya

Diğerleri 

İran 
Amerika 
Kore
Küba 
Gana
Nijerya
Etiyopya
Hindistan 
Çin 

57

26 31

69
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Turistlerin yılda ortalama ne kadar süreyi kendi ülkeleri dışında tatil maksatlı ge-
çirdiklerinin gösterildiği tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların çoğunluğunun 21 gün-
den fazla (%.42,2) tatil süresine sahip olduğu belirlenirken, 28,9’unun 14-21 gün arası, 
21,7’sinin 7-14 gün ve son olarak 7,2’sinin ise 7 günden az süre ile tatil için ülke dışına 
çıktıkları belirlenmiştir.

Katılımcıların %54,2’si Türkiye’de 7 günden fazla tatil yapmayı tercih ederken, %43,4’ü 
3-7 gün arası, %2,4’ü ise 3 günden az süre ile ülkemizde tatil yapmayı tercih etmekte-
dir. (Tablo 4)

Tablo 3: Katılımcıların Yıllık Ortalama Tatil Sürelerine İlişkin Dağılımları

Tablo 4: Katılımcıların Türkiye’de geçirdikleri Tatil Sürelerine İlişkin Dağılım

N %

7 günden az 6 7,2

7-14 gün arası 18 21,7

14-21 gün arası 24 28,9

21 günden fazla 35 42,2

Toplam 83 100,0

n %

3 günden az
3-7 gün arası
7 günden fazla
Toplam

2
36
45
83

2,4
43,4
54,2
100,0
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Tablo 5’de görüldüğü üzere katılımcıların seyahate çıkmaya karar verdiği aşamada 
%15,7’si acenteleri tercih ederken %84,3’ü bunu bireysel yapmayı tercih etmektedir. 
Yine katılımcıların %31,3’ü konaklayacakları yerlerin acente tarafından ayarlanmasını 
isterken, %68,7’si bunu kendisi yapmaktadır. Destinasyon merkezinde geçirecekleri 
zaman boyunca yapacakları, yapmak istedikleri aktivitelerin acente tarafından belirlen-
mesini isteyen katılımcılar %15,7, kendisi tarafından belirlenmesini isteyen katılımcıların 
ise %84,3 olduğu görülmektedir.

Şekil 1 ve 2 katılımcıların gidecekleri destinasyon hakkında bilgi edinme kaynağı 
olarak yaş gruplarına göre hangi kaynakları daha sık kullandıklarını yansıtmaktadır. Şe-
kil 1’e göre seyahat acentelerini bilgi kaynağı olarak en az 18-24 yaş arası kullanırken, 
acente kullanım çoğunluğu 55 yaş ve üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şekil 2’de ise katı-
lımcılardan 55 ve üzeri yaş grubuna dâhil olanlar bilgi kaynağı olarak reklamlardan en 
aktif faydalananlar olarak görülürken, 18-24 ve 45-54 yaş aralığına dahil katılımcıların 
reklamları çok fazla bilgi kaynağı olarak tercih etmedikleri görülmektedir.

Seyahat Acentesi Bireysel

 n %  n %

Tur Organizasyonu 
25

15,7
58

84,3

Konaklama Organizasyonu
26

31,3
57

68,7

Etkinlik Katılımı 13 15,7 70 84,3

Tablo 5: Katılımcıların Seyahat Acentesi Yoluyla veya Kişisel Olarak Planladıkları 
Seyahatlerine İlişkin Önermelere Verilen Cevapların Dağılımı

Şekil 1: Acente Kullanımının Yaş 
Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş ortalama Yaş ortalama

Şekil 2: Reklamlardan Etkilenme Oranının 
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

1,00

18-24 25-34 35-44 45-54 55 
yaş ve 
üzeri

2,00

3,00

4,00

5,00

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

18-24 25-34 35-44 45-54 55 
yaş ve 
üzeri
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Ağızdan ağıza pazarlamanın ne kadar etkili olduğunu gösteren Şekil 3’e göre, tanı-
dık/akran/akraba tavsiyesinden etkilenme oranının 55 yaş üzeri ve 45-54 yaş aralığında 
yoğun, 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki tercih edilirliğin orta derece, buna nazaran 18-
24 yaş aralığında ise nadir olduğu görülmektedir.

Şekil 4’e bakıldığında ise kaynak olarak resmi internet sitesi kullanımının 18-24 yaş 
aralığında nadir kullanımı dışında diğer yaş gruplarında tercih edilen bir bilgi kaynağı 
olduğu görülmektedir. 

Şekil 3: Tanıdık Önerisinden Etkilenme Oranının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Şekil 4: Resmi İnternet Sayfasından Etkilenme Oranının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

18-24 25-34 35-44 45-54 55 
yaş ve 
üzeri

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

18-24 25-34 35-44 45-54 55 
yaş ve 
üzeri
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Doğrudan iletişimin kaynak bilgi olarak tercih edilme oranının analiz edildiği Şekil 
5’göre, 18-24 yaş aralığı doğrudan iletişimi en az kullanan grup olarak karşımıza çıkar-
ken, 25-34 yaş aralığı bu bilgi kaynağını en çok kullanan yaş aralığı olarak görülmek-
tedir. Son olarak 35-44, 45-54, 55 yaş ve üzeri yaş grupları ise bu bilgi kaynağına orta 
derecede bir eğilim göstermektedir. 

Şekil 5: Doğrudan İletişimden Etkilenme Oranının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Şekiller katılımcıların gidecekleri destinasyon merkezi hakkında bilgi edinme kayna-
ğı olarak sahip oldukları eğitim durumlarına göre hangi kaynakları daha sık kullandık-
larını yansıtmaktadır. Şekil 6’ya göre, doğrudan iletişimin bilgi kaynağı olarak kullanan 
en yoğun grup  ’’lise ve altı’’ olurken en az kullanan grup ise ’’lisansüstü’’ grup olarak 
görülmektedir. Site kullanımı ve yorumlarının bilgi kaynağı olarak kullanılma oranının 
analiz edildiği Şekil 7’ye göre ise ’’lise ve altı’’ bu yorumları bilgi kaynağı olarak pek 
kullanma gereği duymazken ’’lisansüstü’’ eğitim grubunun ise bu kaynağı yoğun bir 
şekilde kullandığı görülmektedir. 

Şekil 6: Doğrudan İletişimden Etkilenme 
Oranının Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı

Şekil 7: Site Yorumlarından Etkilenme 
Oranının Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı

3,90

4,20

4,50

4,80

5,10

18-24 25-34 35-44 45-54 55 
yaş ve 
üzeri

4,50

4,00

5,00

5,50

6,00

6,50

Lise ve altı Mesleki ve 
Teknik Okul

Lisans ve 
Dengi

Lisansüstü ve 
Dengi

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

Lise ve altı Mesleki ve 
Teknik Okul

Lisans ve 
Dengi

Lisansüstü ve 
Dengi
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Şekil 8 ve 9’a bakıldığında çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte ’’lise ve altı’’ eği-
tim grubuna dahil katılımcıların acente ve reklamları bilgi kaynakları olarak kullanma 
oranları daha yüksek olarak görülmekte iken, bu eğilimin eğitim seviyesi yükseldikçe 
(lisans/lisansüstü) düşüşe geçtiği görülmektedir.

Şekil 8: Acente Kullanım Oranının Eğitim 
Gruplarına Göre Dağılımı

Şekil 10: Katılımcıların Bilgi Kaynağı Olarak Turizm Dergi/Broşür Kullanımına İlişkin Dağılımları

Şekil 9: Reklamlardan Etkilenme Oranının 
Gruplara Göre Dağılımı

Doğrudan iletişimin ve site yorumlarının bilgi kaynağı olarak kullanılması aşamasın-
da Şekil 6 ve 7’ye birlikte bakıldığında ortaya çıkan sonuç, eğitim seviyesi ile bu kay-
nakların kullanımının ters orantılı olduğudur. Eğitim seviyesi düştükçe bu iki kaynağın 
kullanımı artış gösterirken, eğitim seviyesi yükseldikçe bu bilgi kaynaklarının kullanımı 
azalmaktadır. Bunun sebebi olarak eğitim seviyesinden kaynaklı dil sorunları gösteri-
lebilir. Bu yüzden eğitim seviyesi düşük katılımcılar daha kolay ve rahat bilgi edinebi-
lecekleri doğrudan iletişim yolunu tercih ederken, eğitim seviyesi yüksek katılımcılar 
destinasyon deneyimlerinin yazılı hale getirildiği site yorumlarını daha çok bilgi kayna-
ğı olarak tercih edilebilir.
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Şekil 10 katılımcıların gidecekleri yer hakkında bilgi edinme kaynağı olarak desti-
nasyon merkezleri tanıtımına ait turizm dergi/broşürlerini ne kadar sık kullandıklarını 
yansıtmaktadır. Şekil dikkate alınarak yorumlandığında katılımcıların büyük bir çoğun-
luğunun (1: Kesinlikle bilgi kaynağı olarak kullanmıyorum %42,2, 2: Bilgi kaynağı olarak 
kullanmayı pek tercih etmiyorum %13,3) tanıtım ve broşürleri bilgi kaynağı olarak kul-
lanmadıkları, kullananların ise azınlıkta kaldığı görülmektedir. 

Şekil 11’e bakıldığında sıklık sırasıyla İstanbul, Antalya (Side, Alanya, Kemer, Kaş, Ma-
navgat) Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris), İzmir ve Kapadokya’nın Türkiye’de mutla-
ka görülmesi gereken destinasyonlardan olduğunu görülmektedir. Pamukkale, Anka-
ra, Trabzon, Çanakkale destinasyonları katılıcımlar tarafından diğer görülmesi gereken 
yerler olarak tavsiye edilmektedir.

Şekil 12’ye göre katılımcıların Türkiye denildiğinde akıllarına ilk gelen kelimenin yemek 
olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, doğa Türk misafirperverliği sahip olunan geniş kül-
türel mirasımız ve derin tarihimiz takip etmektedir. Atatürk, din ve terör kelimeleri de ka-
tılımcıların Türkiye denildiğinde akıllarına gelen orta derece sıklığa sahip kelimeler olarak 
tespit edilmiştir.

Şekil 11: Katılımcıların Türkiye’de Görülmesi Gereken 5 Destinasyona Verdikleri Cevapların Dağılımı

Şekil 12: Katılımcıların Türkiye Denildiğinde Akıllarına Gelen 5 Kelimeye Verdikleri Cevapların Dağılımı
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Şekil 13’de katılımcılara göre Türkiye’ye denildiğinde akıllarına gelen en iyi 5’in başın-
da’ ’Yiyecek’’ kelimesinin geldiği görülmektedir. Ardından ise sırasıyla ’’Konukseverlik’’ 
seviyesi, Doğa ‘’Gözde Ülke (lovely places)’’sonrasında ise ’’Kültürel Miras’’ kelimesi 
gelmektedir.

Şekil 14’e bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun ülkemizde son yıllarda 
meydana gelen iç karışıklıklardan dolayı Türkiye’yi terör ülkesi olarak betimledikleri 
görülmektedir. Devamında ise sırasıyla ülke politikası, çoğunlukla yabancı dil eksikli-
ğini vurguladıkları eğitim seviyesi, güvensiz ülke imajı ve trafik katılımcıların Türkiye’de 
karşılaştıkları kötü olarak nitelendirdiği hususlardandır. Grafiğe bakıldığında karşımıza 
çıkan olumsuzluklardan bir diğeri ise ülke ekonomisi olarak belirlenmiştir.

Şekil 13: Katılımcıların Türkiye’yi Tanımlayan En iyi 5‘e Verdikleri Cevapların Dağılımı

Şekil 14: Katılımcılara Göre Türkiye’yi Tanımlayan En Kötü 5 İfade
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, destinasyon yönetimi çalışanlarına ve turizm paydaşlarına fikir sunması 
açısından, yabancı turistin gözünden ülkeye özgü destinasyon imajı algısının belirlen-
mesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak kullanılan anket sonuçla-
rına göre ülkeye ziyarette bulunan ziyaretçilerin eğitim düzeyi yüksek, mesleklerinde 
kariyer sahibi oldukları ve yoğunlukla 25-55 yaş aralığını temsil ettikleri saptanmıştır. 
Ziyaretçilerin geldikleri ülkeler sorgulandığında Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olduğu 
görülmekle birlikte (%69) Türkiye’nin birçok farklı ülkeden turist çekebilen bir ülke ol-
duğu söylenebilir.

Ziyaretçilerin tatil sürelerine ilişkin bilgilere bakıldığında, büyük bir çoğunluğunun 
yılda 21 günden fazla (%42,2) tatil amaçlı ülke dışına çıktığı, tatil sürelerinin 7 günde 
fazlasını (54,2) ona yakın bir değer olarak ise 3-7 gün (43,4) aralığını ülkemizde tatil 
yaparak geçirdikleri saptanmıştır. Bu bilgilerden yola çıkılarak, kendi ülkemizde kalın-
ma süresini uzatabilmek adına ülke olarak destinasyon imajımızı daha da çekici hale 
getirecek uygulamalara yer verilebilir. Eğer gün aralığı söz konusu paydaşlar açısından 
yeterli ve uygun ise hedeflenen kalış süresine ulaşıldığı da söylenebilir. 

Seyahat acenteleri kullanımının neden az tercih edildiği, acentelerinin sürekliliği açı-
sından sorgulanması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkarken, diğer yandan 
bilişim ve teknolojinin bireysel tur planlamasının yaygınlaşmasında etken bir faktör 
olduğundan da bahsedilebilir. Buradan çıkan sonuç itibari ile kitle turizmi (deniz, gü-
neş, kum) dışında farklı amaçlar ile gelen ziyaretçilerin acenteyi daha az tercih ettiği 
düşünülebilir. Ayrıca, acentelerin kullanımının artması aşamasında, bireysel tur orga-
nizasyonlarına da ağırlık verilmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması kendilerine olan 
yönelimi arttırabilir. 

Destinasyon merkezlerini ziyaret etmeden önce hangi bilgi kaynaklarından fayda-
lanıldığına bakıldığında, 18-24 yaş aralığının çok fazla acente/reklam ve tanıdık önerisi 
bilgi kaynaklarını kullanmadığı görülür iken 55 yaş ve üzeri ziyaretçilerin acente, rek-
lam ve tanıdık/akran kullanımından yoğun bir şekilde faydalandığı sonucuna ulaşılmış-
tır. Bunun nedeni olarak ise, katılımcıların ilerleyen yaşlarından dolayı bütün faaliyet-
lerin acente tarafından yapıldığı, daha rahat bir tur planlamasına sahip olma istekleri 
gösterilebilir. 

Bilgi kaynağı olarak resmi internet sayfası kullanımının 18-24 yaş aralığında nadir 
olması ile birlikte tüm yaş gruplarınca kullanılan bilgi kaynağı olduğu görülmektedir. 
Destinasyon imajının daha çekici hale getirilme ve ülke olarak daha çok tercih edile-
bilme aşamasında tüm yaş grubuna hitap edebilme özelliğine sahip bu resmi tanıtım 
sitesine/sitelerine daha etkili tutundurma elemanları (fotoğraf, video, doküman, blog, 
ziyaretçi yorumları, memnuniyet anketi) eklenebilir. 

Eğitim ve destinasyonlar için bilgi kaynağı tercihi arasındaki ilişkilere bakıldığında 
sosyal platformdan edinilen bilgi kaynaklarının eğitim seviyesi yükseldikçe tercih edil-
diği görülmüştür. Bunun sebebi olarak eğitim seviyesi düşük katılımcıların yabancı dil 
sorunları ve teknoloji ile olan uyumlarının eksikliği gösterilebilir. Sosyal platformda ya-
zılan yabancı yorumların dil bilmemeden kaynaklı anlaşılamaması veya bu kaynakların 
kullanımının teknolojiyle uyum gerektirmesi sebebiyle tam bilgi edinilememesinden 
dolayı eğitim seviyesi düşük katılımcıların göz ardı ettikleri bilgi kaynakları olarak gö-
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rülmektedir. Diğer yandan eğitim seviyesi yükseldikçe de acente, doğrudan iletişim, 
reklam gibi bilgi kaynaklarının kullanım oranı azalış göstermektedir. Bu yüzden etkili 
bir destinasyon imajı çekiciliğinin sağlanması amacıyla, tutundurma faaliyetleri bu bilgi 
kaynakları ile yapıldığı zaman hedef pazarın eğitim seviyesi göz önünde bulundurula-
rak yapılabilir. 

Turizm tanıtım araçlarından biri olan broşürler ve dergilerin amacı destinasyona yö-
nelik olarak turistin dikkatini çekmek, turiste gerekli ilgiyi uyandırarak destinasyonu 
yakından görme arzusu yaratmaktır (Alipour vd., 2012). Sonuçlara göre kullanımı az 
olan ülkemizin tanıtım broşür ve dergilerini daha etkin kullandırabilmek adına desti-
nasyonların kendilerini en iyi şekilde yansıtacakları ve turistte de ilgi uyandıracak logo-
lar tasarlanabilir.

Ülkeyi ziyaret edenlerin hangi destinasyonları bildiklerini belirlemek amacıyla so-
rulan soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, ülkemizin birçok yerinin yabancı turistler 
tarafından bilindiği söylenebilir. Ülkemizde bilindik destinasyon merkezlerinin dışın-
da, bilinmesine rağmen tercih edilme oranı az olan tarihi ve doğal güzelliklere sahip 
destinasyon merkezlerimizde bulunmaktadır. Hem bu destinasyon merkezlerimizin 
çekiciliğinin sağlanması hem de ülke olarak turistik destinasyon imajımızı daha pozi-
tif hale getirebilmek adına, bu destinasyonları ön plana çıkartacak yeni uygulamalara 
yer verilebilir. Bilindik destinasyon merkezlerine uyguladığımız tutundurma faaliyetleri 
diğer destinasyon merkezleri ile uyumlu hale getirilerek o bölgelerinde tanıtımı daha 
sık yapılabilir. Anadolu’da bulunan, özellikle tarihi ve doğal güzellik potansiyeline sahip 
destinasyonların (Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu) dün-
ya genelinde tanıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu destinasyonların tanıtımları daha 
aktif şekilde yapılarak adı geçen bölgelere daha sık turist yönelimi gerçekleştirilebilir. 

Böylelikle ülkeye gelen turistin belli bölgelere birikmesinin biraz olsun önüne geçi-
lebilir. Çünkü bir destinasyon merkezinin taşıma kapasitesinin üstünde turisti bünye-
sinde toplaması zamanla turistte olumsuz ülke imajı çizerken, yerel halkın da tepkisine 
yol açmaktadır. Bu olumsuzlukları giderebilmek adına etkili bir destinasyon yönetimi 
ile diğer bölgeler için de tutundurma faaliyetleri planlanabilir. 

Ülkenin ziyaretçilerde oluşturduğu imaj algısının saptanması amacıyla yapılan so-
rulara verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcılar tarafından genel olarak ülkenin yerel 
mutfak açısından oldukça olumlu algılandığı, takibinde doğal güzellikler, kültürel çe-
kicilikler, halkın misafirperverliği açısından pozitif bir ülke imajı çizdiği tespit edilmiş-
tir. Yerel mutfak lezzetlerinin sevilmesinden yola çıkılarak rekabet avantajı sağlanması 
için gastronomi turizmine daha da yönelmek etkili olabilir. Destinasyonların yörelerine 
özgü yemek kültürünü koruyarak, bu kültürü turistlere yansıtacak stratejiler geliştirme-
si destinasyonların da gelişmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca tanıtım broşürlerinde ve 
videolarında az yer verilen yöresel yemeklerin reklamlarda ve tanıtımlarda ön plana çı-
kartılması, destinasyon çekiciliğini arttırıcı özellik gösterebilir. Doğal varlıklar ve kültürel 
değerlerin korunması, gerek yerel halkta gerek ise destinasyona gelen turistlerde çev-
re bilincinin oluşturulması ve bilincin kalıcı olmasının sağlanması bu değerleri sürdürü-
lebilir kılacağı için destinasyon çekiciliğinin artarak devam etmesine yarar sağlayabilir. 
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Olumlu ifadelerin yanı sıra ziyaretçilerin terör ülkesi, kötü politika algısı, ülkede var 
olan trafik, güven sorunu gibi konularda olumsuz bir takım ülke algılarına sahip olduk-
ları belirlenmiştir. Ayrıca ülkenin eğitim seviyesi, ekonomi ve insan ilişkileri yönünden 
de zayıf görüldüğü tespit edilmiştir. Buradan ülkenin eğitim, insan ilişkileri, ekonomi, 
trafik ve politikada yeni düzenlemeler gerekliliği ile ülkenin tam anlamı ile tanıtılmasın-
da eksiklikler olduğu sonucu çıkarılabilir. Söz konusu kişilerin alternatif destinasyonları 
tercih etmelerini önleme, diğer bir ifade ile tercihlerini Türkiye’den yana kullanmaları-
nı sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Dış politikada daha 
yapıcı bir dil kullanılması ülkeyi daha sempatik hale getirerek diğer ülkeler açısından 
tercih edilebilirliği arttırabilir. Kötü olarak yorumlanan trafik sorununun azaltabilmek 
adına gerekli birimler ile koordine bir şekilde çalışılarak alt ve üst yapının tekrar göz-
den geçirilmesi ile ulaşım yoğunluğunun önüne geçilebilir. Ülkedeki huzurlu ortamın 
vurgulanıp Türkiye’nin uluslararası medyanın gündeminden olumsuz her anlamda 
düşmesi uzun vadede terör kavramının zihinlerden silinmesine ve ülke imajının toplar-
lanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ülke ile ilgili geniş kitlelere ulaşabilecek uluslararası 
düzeyde kitap yazılması veya film çekilmesi ülkeyi merak ettirecek gizemi yaratarak 
güven kavramını tekrar kazandırabilir. 

Ülke adına olumsuz olarak adlandırılan en önemli sonuçlardan biri tecrübesiz tu-
rizm çalışanı ifadesi iken diğeri yabancı dil sorununun çoğunlukla içerisinde bulundu-
ğu eğitim seviyesidir. Destinasyon imajını olumsuz olarak etkileyen bu ifadelerin önü-
ne geçebilmek adına öncelikle turizm alanında sadece turizm ve benzeri eğitim almış, 
kalifiye elemanların çalışması için düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca verilen yabancı dil 
eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi, gerekir ise daha küçük yaşlarda, daha gelişmiş 
bir İngilizce eğitimi verilerek bireylerin yetiştirilmesi ülke imajını daha olumlu hale geti-
rebilir. Turizm okullarında var olan yabancı dil eğitimine daha fazla ağırlık verilmesinin 
yanı sıra bunun sadece turizm çalışanı sorunu değil genel bir ülke sorunu olduğunun 
farkına varılması yapılacak olan yeni düzenlemelerde dil eğitiminin de üzerinde durul-
ması açısından gerekli birimlere yol gösterebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, genel olarak gelişen ulaşım ve iletişim imkânlarının toplumlar arasındaki 
etkileşimi artırması sonucu turizmin dünyada uluslararası varışlarda artış yönündeki iv-
mesi, ülkelerin ekonomik olarak gelirlerine yaptığı katkılar nedeniyle gittikçe kazandığı 
önem değerlendirilerek, dünyadaki turizm eğilimlerinde meydana gelen değişimle-
re paralel olarak ülke tanıtımından ziyade destinasyon tanıtım ve pazarlamasına yö-
neliş, paydaşların koordinasyon ve işbirliğinin önemi, bu bağlamda ülkelerin turizm 
örgütlenme modellerinde yaptığı değişim ile “destinasyon yönetimi” örgütlenmesine 
değinilmiştir. Destinasyonlarda yer alan paydaşların koordinasyonsuzluğu, görev ve 
yetki çatışmaları, turizm yatırımlarının yüksek finansal kaynak gerektirmesi gibi pek çok 
sorun ve gerçeğin yanı sıra destinasyona yönelik ürün ve marka geliştirilmesi, farklılaş-
ma, konumlandırma, belirlenen hedef pazarlarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi gibi pek çok faaliyetin etkin bir biçimde yapılabilmesi özellikle ye-
rel ölçekli destinasyon örgütlenme modelini ön plana çıkarmaktadır.  Sağladığı katkı 
pek çok çalışmayla ortaya konulmuş olan destinasyon örgütlenmesinin, ülkemizin ve 
destinasyonlarımızın marka değerini yaratmak veya geliştirmek, talep artışı sağlamak, 
pazarda rekabet edebilme gücümüzü artırmak üzere etkin tanıtma ve pazarlama ya-
pabilmek için destinasyonlarımızın özgün koşulları doğrultusunda hazırlanarak uygu-
lanmasının son derece faydalı olacağı değerlendirilmiş; Bakanlığımızca gerçekleşti-
rilen ve devam eden “Destinasyon Yönetimi Projesi” çalışması özetlenerek öneriler 
getirilmiştir. 

GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) verilerine göre, turizm son 60 yıl-
da pek çok yeni destinasyonun da ortaya çıkmasıyla, dünyanın en büyük ve en hızlı 
büyüyen sektörleri arasında yerini almıştır. Öyle ki; uluslararası turizm varışları 1950 
yılında 25 milyondan, 2000 yılında 674 milyona, 2015 yılında 1 milyar 186 milyona 
yükselmiştir. 1950 yılında 2 milyar $ olan turizm gelirleri ise 2000 yılında 495 milyar $’a 
ulaşmış 2015 yılında 1 trilyon 260 milyar $’lık bir rakam kaydedilmiştir (Dünya Turizm 
Örgütü [UNWTO], 2016:2). 2016 yılında dünya genelinde 1,235 milyon turist seyahat 
etmiş olup, uluslararası turist varışlarında 2015 yılına göre %3.9 büyüme gözlenmiştir 
(UNWTO, 2017:1) 

BMDTÖ son verilerine göre ise 2017 yılının ilk altı ayında uluslararası turist varışla-
rında görülen %6’lık büyüme, 2010 yılından itibaren ilk 6 ayda görülen en güçlü büyü-
medir (UNWTO, Ağustos 2017:1). DTÖ’nün tahminlerine göre 2030 yılına kadar ulus-
lararası turist varışlarının 1 milyar 800 milyona ulaşacağı, 2010-2030 yılları arasında bu 
artışların yeni ortaya çıkan destinasyonlarda gelişmiş ekonomilerdeki destinasyonlara 
göre iki katı daha fazla olacağı değerlendirilmektedir (UNWTO 2016:3) 

Uluslararası turizm gelirleri de 2016 yılında 2015 yılına oranla %2.6 oranında artmış-
tır. Destinasyonlardaki gelir toplamı 1.220 milyar ABD doları olarak tahmin edilmek-
tedir. (UNWTO, Haziran, 2017:6) 2017 yılı ilk 6 ayında ise turizm gelirlerinde ortalama 
%7 artış görülmüştür (UNWTO, Ağustos 2017:10). Uluslararası turizm gelirleri dünya 
çapında yerel ekonomilere gelişim fırsatları ve istihdam yaratarak önemli oranda katkı 
sağlamaktadır (UNWTO, Haziran, 2017:6).
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Türkiye’de turizm hamlesinin başladığı 1980’li yıllarda ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 
1 milyon 57 bin, turizm geliri ise 327 milyon dolar iken; 2000 yılında turist sayısı 10 mil-
yon kişiye turizm geliri ise yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. (Türkiye İstatistik Kurumu 
[TÜİK], 2010: 397-398) Ülkemiz 2016 yılının sonunda yaklaşık 25 milyon turist ağırlayıp 
22 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017). 

Turizmin ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı getirilerine ilişkin farkındalık gittikçe 
artmaktadır. Dünyada hızla gelişerek önemli bir ekonomik sektör haline gelen turizm-
den pek çok ülke pay almaktadır. Son yıllarda global pazardaki değişiklikleri dikkate 
alarak pek çok turizm politikası ya güncellenmiş veya yeni planlar geliştirilmiştir Bu 
rekabet ortamında devletler aktif, yaratıcı ve bütüncül politikalar üretmektedir (Ekono-
mik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü [OECD], 2016: 24, 32). 

Turizm sektörü,  değişen tüketici davranışları, teknolojik gelişmeler, iklim değişik-
likleri, doğal kaynak kullanımındaki sorunlar, global pazarda süregelen oynaklık gibi 
durumlarla karşı karşıyadır. Bu tehditler ve sorunlara karşı hazırlıklı olma ve hızlı bir 
şekilde çözüm oluşturabilecek, ileriye dönük önleyici karar alıcı, fırsatları maksimize 
eden, ters etkileri minimuma indiren ve rekabet üstünlüklerini muhafaza eden strateji-
ye, gelecekteki eğilimleri izleyen, tanımlayan, planlı, sürdürülebilir, disiplinli yaklaşımla-
ra ihtiyacı vardır (Ruhanen vd., 2013: 220-237). Devletin merkezi  rolü kapsamlı, etkin 
turizm politikası, uzun dönemli stratejik yaklaşımların geliştirilmesi, sektörel dağınıklı-
ğın üstesinden gelmek ve turizm ürünü geliştirmek için  çok önemlidir ancak turizmin 
çok parçalı yapısından dolayı işbirlikleri gerektirir.  Pek çok ülke destekleyici bir devlet 
çatısının esas olduğu kamu/özel sektör uyum ve etkinliğini artıran entegre stratejileri 
dikkate almaktadır (OECD, 2016: 24-32).

DESTİNASYON YÖNETİMİ

Destinasyon Nedir?
Destinasyon çeşitli ürün ve hizmetleri sunan çok sayıda ortak üretim aktörünün faali-
yet gösterdiği karmaşık ağlar bütünü olarak düşünülebilir. Doğa, kültür, tarih, etkinlik, 
aktivite, eğlence, gastronomi ve diğer turistik çekicilikleri barındıran, turistlerle birlikte 
yerel halkın ve çok sayıda paydaşın da  içinde bulunduğu bir varış noktası  ya da bölge 
olarak da tanımlayabiliriz (Özer vd., 2015). Genellikle her bir destinasyon yönetim or-
ganizasyonu aşağıdaki kategorilerden biri içerisinde yer alır (WTO, 2004: 3).

• Ulusal Turizm Otoriteleri veya Örgütleri 
• Bölgesel Turizm Örgütleri 
• Kent ya da kasaba gibi daha küçük coğrafi alanların turizm yönetiminden ve 
pazarlamasından sorumlu Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri 

Destinasyonun siyasi olarak sınırları çizilmiş bir bölgeden ziyade turistik kaynakların 
kümelendiği bir coğrafi alanı ifade etmesi bu bölgelerin yönetiminde ve pazarlanma-
sında farklı yerel yönetim birimlerinin ve STK’ların birlikte hareket etmesini zorunlu 
kılmaktadır (Türker vd.: 53).
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Destinasyon Yönetimi Örgütlenmesi   
Destinasyon yönetim örgütleri, destinasyonların yönetimi ve/veya pazarlanması ve ta-
nıtımından sorumlu organizasyonlardır (WTO, 2004: 3).

İlgili kamu kurumları ve kuruluşları, konaklama tesisleri, tur operatörleri, seyahat 
acentaları, ticari kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ulaştırma sektörü, ye-
rel yönetimler, yatırımcılar gibi geniş bir yelpaze ve yerel halk, destinasyon yönetimin-
de yer alan paydaşlardır. Söz konusu bileşenler arasındaki iletişim ve işbirliği destinas-
yon yönetimini ifade etmektedir  (Özer vd., 2015: 12-14).

Turizmden daha fazla pay alabilmek için ülkeler rekabet güçlerini artırıcı ürün geliş-
tirme, tanıtım, iletişim, pazarlama stratejilerine uygun örgütlenme sistemleri kurmak-
tadır. Ülkeler turizm ürünleri açısından farklılık gösteren bölgeleri farklı pazar grupla-
rına göre konumlandıran örgütlenme modelleri geliştirmişlerdir. Uluslararası turizm 
sektöründe ortaya çıkan yeni eğilimler doğrultusunda, ulusal düzeyli veya kitlesel, yek-
pare ülke tanıtımına yönelik politikalar yerine rakiplerinden üstün, farklı,  özgün turizm 
destinasyonlarını ve ürünlerini tanıtmaya olanak sağlayan modeller benimsenmekte-
dir. En kabul gören örgütlenme modeli olarak “destinasyon esaslı örgütlenme modeli” 
olmuştur (Yavuz vd., 2009: 115-117).

Ülkeler ulusal ve bölgesel politikalar ile pazarlamayı mümkün olduğunca senkroni-
ze edebilmek için etkili yollar aramakta, yapılanmalar oluşturmaktadır. Örneğin Fransa 
mevcut destinasyon markalarını geliştirmek veya yeni çekici markalar oluşturmak için, 
kamu ve özel paydaşlar arasında sorumlulukları ortaya koyan  “destinasyon sözleşme-
leri” yapmıştır (OECD, 2016: 37). Avustralya’da Destinasyon Yönetimi Organizasyonu-
nun (DMO)  yaklaşımının farklı bir modeli olarak Eyaletlerinde TİC “Tourism Industry 
Comission”ları adı verilen tüm turizm paydaşlarını bölgesel düzeyde tek çatıda topla-
yan ve kamu-özel işbirliğini verimli ve başarılı şekilde uygulayan örgütler geliştirmişler-
dir (Cengiz, 2015).

BMDTÖ tarafından, dünya genelinde 550 destinasyon yönetim örgütü üzerine yapı-
lan geniş ölçekli bir çalışmanın sonuçlarında turizm gelişiminin,  yönetim, pazarlaması 
ve tanıtımda entegre bir yapı ile yürütülmesi gerektiği ve kamu-özel sektör işbirliğinin 
destinasyonların tanıtım ve organizasyonunda en ideal örgütlenme olduğu güçlü bir 
şekilde kabul görmüştür (World Tourism Organization [WTO], 2004: 26).

Türkiye’de destinasyon yönetimine ilişkin birçok araştırmacı tarafından çalışmalar 
yapılmış, örgütlenme modeline ilişkin öneriler getirilmiştir (Genç vd., 2014; İnanır vd., 
2016; Türker vd., 2014 ). Bodrum, Antalya, Marmaris gibi marka değeri yüksek olan 
destinasyonlarda farklı projeler yapılmış  (Türker vd. 2014: 55), örgütlenme modelleri 
oluşturulmuştur (Yavuz ve Karabağ, 2009).

Çalışmalarda dikkat çeken husus örgütlenmenin her destinasyon için farklı bir çatı 
altında modellenmesidir. Destinasyon Yönetimindeki “Liderlik”  için destinasyonun 
sahip olduğu özel koşullarına göre bölgede yer alan bir kamu kurumu, turizm ör-
gütü, yerel yönetim ya da turizm işletmesi tercih edilebilir. Kaynak/finans temini ise  
Destinasyon Yönetim Planlaması’nın en önemli aşamalarından biridir. Ortak bir bütçe 
havuzu oluşturulması veya paydaşların ortağı olduğu bir “Tanıtım Şirketi” kurulması 
mümkündür (Australian Tourism Ministery, 2007; Güripek, 2013: 66; Morrison, 2013: 
5-6’den akt. Türker vd,. 2014: 58-59; Prideaux, 2009: 22).
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Muğla ve İzmir destinasyonları da Valilik otoritesi ve/veya Ticaret Odası çatısı altında 
örgütlenme çalışmalarında bulunmuşlardır (Cengiz, 2011). Antalya Tanıtma Vakfı, Bod-
rum Yarımadası Tanıtma Vakfı, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, KAPTİD, ALTİD gibi birçok 
sivil toplum kuruluşları, İstanbul, İzmir ve Antalya Kongre ve Ziyaretçi Büroları gibi ya-
pılar bölgelerindeki paydaşlar arasında koordinasyon sağlamak, işbirlikleri ve projeler 
hayata geçirmek için çaba göstermektedir. 

Ülkemizde Destinasyon Yönetiminin ve koordinasyonun önemi Kamu otoritele-
ri tarafından da kabul edilerek kalkınma programlarına, stratejik planlama ve eylem 
planlarına alınmıştır.  2014-2018 Dönemi Onuncu Kalkınma Planı’nda “varış noktası 
yönetimi” kapsamında yeni projeler hayata geçirileceği, turizm hareketlerinin yoğun-
laştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’lerin ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı 
artırılacağı belirtilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
2017). 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planında Destinasyon bazında Planlama, “Varış 
Noktalarının Markalaşması”, hedef kitle ve bölge odaklı tanıtım yapılması, yasal düzen-
leme ile ulusal, il ve noktasal düzeyde “Turizm Konseyleri”nin kurulması hususları yer 
almaktadır. 

Bakanlığımız 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda; iç ve dış paydaş analizlerinde tu-
rizm faaliyeti gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarının koordineli çalışarak 
sektörde ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi konusunda iyileştirmelerin gereklili-
ğine işaret edilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2017).

 Görüldüğü üzere kamu otoriteleri tarafından yapılan tüm analiz ve stratejik planla-
malarda turizm faaliyeti gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarının koordineli 
çalışmasının, işbirliğinin önemi, bu konudaki eksiklikler,  “varış noktası yönetimi” esaslı 
yapılanma ihtiyacı, destinasyon odaklı  tanıtım ve  pazarlama  yer almaktadır.

Bakanlığımız Destinasyon Çalışmaları
Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki eğilimler ve Bakanlığımız 2023 vizyo-
nu doğrultusunda destinasyon odaklı tanıtım faaliyetleri yürütülmekte; destinasyonla-
rımızın evrensel, özgün, ayırt edici özellikleri yurt içi ve yurtdışında pek çok mecrada 
klasik reklam faaliyetlerinin yanı sıra özel projeler, kültürel diplomasi, halkla ilişkiler faa-
liyetleri, destinasyonlara özel yayınlar, videolar, filmler, ağırlamalar, fuarlarda tanıtımlar 
gibi etkinliklerle hedef pazarlara göre farklı stratejilerle tanıtılmaktadır. Turkey - Home 
of.... kampanyamızın modüler yapısı da destinasyon ve niş pazarlarımızın tanıtımına 
elvermektedir. 2014 yılından bu yana aktif olarak yer aldığımız ve önemli ölçüde başa-
rı sağladığımız sosyal medya hesaplarımızda da (http://www.hometurkey.com/) pek 
çok destinasyonumuza ilişkin fotoğraflar, içerikler, videolar, filmler yayınlanmaktadır.  
Ancak doğrudan devlet eliyle tanıtımdan ziyade farklı alanlardaki sektörlerle, farklı he-
def kitlelerine tanıtımın gittikçe önem kazanması ve daha inandırıcı olması nedeniyle 
gerek tur operatörleriyle birlikte tanıtım faaliyetleri (reklam, infotur, worshop, roads-
how) gerekse uluslararası platformlarda  yaptığımız stratejik işbirlikleri yürütülmektedir. 
Örneğin 2015 Euroleague Final Four Basketbol Şampiyonası Global Partner Ülke” 2016 
Euroleague “Premium Destination” Extreme Sailing, Eurosport ile “Sport Trip Turkey” 
TUROFED ile Moskova’da “Türkiye Festivali”, Mercedes Benz Arena ile tanıtım işbirliği 
(Tanıtma Bülten 2014, 2015, 2016, 2017),   Mediaset España’nın yapımcısı olduğu “Ta-
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deo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı” animasyon filminde Kapadokya tanıtımı vd. işbirlikleri 
yapılmaktadır.   

Ayrıca Bakanlığımızda, 2004 yılından itibaren tarafımca da katılım sağlanmış olan 
Destinasyon Çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalarda, çeşitli nedenlerle turizmden 
yeterli pay alamayan destinasyonlarda turizmin sosyo-ekonomik katkısının artırılması 
amaçlanmıştır. Bakanlığımız bünyesinde söz konusu çalışmalardan sorumlu Araştırma 
ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve katılımıyla, Tanıtma Genel Mü-
dürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nde görevli uzmanlardan oluşan  “Destinasyon Çalışma Grupları” oluştu-
rulmuştur.  Söz konusu ekipler, görev aldıkları destinasyonla il, ilçe, beldelerde turizm 
potansiyelinin ve sorunların tespiti için alan çalışmaları yapmak, tüm ilgili paydaşlarla 
görüşmelerde bulunmak, çalıştay, toplantı ve organizasyonları düzenlemek ve proje 
ortakları bularak eylem planları hazırlamak ve izlemekle görevlendirilmiştir. 

2004 Aralık ayından itibaren, • İpek Yolu (Ayaş, Beypazarı, Geyve, Güdül, Göynük, 
Mudurnu, Nallıhan, Sapanca ve Taraklı), • Hitit (Çorum), • Asi’nin Kucağındaki Uzlaşma 
(Hatay), • Üç Şehir, Üç Nehir, Üç Deniz (Edirne, Kırklareli Ve Tekirdağ), • Frig Vadisi I 
(Kütahya), • Ulu Çınarın Kökleri (Bursa, Bilecik), • Ankara – Bolu, • Taşın Ve İnancın Şehri 
Mardin, • Adana, • Batı Karadeniz (Sakarya, Kocaeli, Düzce), • Şehzadeler Şehri Amas-
ya, • Sinop, • Kastamonu, • Yalova, • Burdur, • Isparta, • Gaziantep, • Mersin, •  Ordu, 
• Eskişehir, • Aksaray, • Kırşehir destinasyonlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir 
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 2017). 

Sonraki yıllarda ilgili Genel Müdürlükler münferit olarak birçok noktada destinasyon 
çalışmalarını yürütmüştür. Bakanlık öncülüğünde ve sinerjisiyle yürütülen çalışmalar 
o destinasyonda var olan ve turizmle ilgili tüm aktörler arasında bir farkındalık yara-
tılmış, çeşitli eğitimlerle turizm bilincinin gelişmesi ve bölgelerde turizm uyanışının 
sağlanması gerçekleştirilmiş, destinasyonların turizme yönelik alt yapı sorunları, sokak 
sağlıklaştırma, restorasyon, konservasyon vd. çalışmalar hız kazanmış, turizm yatırım-
cılarının ilgisinin çekilmesi sağlanmış,  yerel turizm tanıtım faaliyetleri belirgin bir ivme 
kazanmış, bu bölgelere yapılan tur organizasyonları artmış, ulusal ve uluslararası basın 
yayın organlarında destinasyonların yer alması sağlanarak tanınırlığı artırılmış, çeşitli 
fonlardan yerel projeler için ciddi destekler sağlanmıştır (T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 2017).

Ancak dünyadaki eğilimler de dikkate alınarak, destinasyonlarımızın sahip olduğu 
ayırt edici, özgün değerlerinin marka olmasını sağlayacak, cazibe merkezleri haline 
getirerek, yerel ekonomiye katkıyı artırmak, tüm yerel aktörlerle kendi kendini pazarla-
ma döngüsünü/dinamizmi yaratacak, çağdaş destinasyon çalışmaları uygulamalarının 
önünü açacak, kamu-özel sektör birlikteliğine dayalı,  ürün oluşturma ve yönetme-pa-
zarlama konusunda doğru eylem planları ortaya koymasını sağlayacak bir çalışma ih-
tiyacı doğrultusunda  “Destinasyon Yönetimi Projesi” başlatılmıştır.

Tanıtma Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve katılımıyla, Yatırım ve İşletme-
ler,  Araştırma ve Eğitim, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüklerinden oluş-
turulan ekipler ile 9 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Eskişehir, Afyonkarahisar, Kü-
tahya,  Bursa, Bilecik, Adapazarı illerini kapsayan bir çalışma başlatılmıştır (İnce vd., 
2017: 9; Keskin vd., 2017). Yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli sorunun,  yine 
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örgütsel yapıdaki dağınıklık olduğu görülmektedir. Kaynakların, zaman ve emeğin 
bölünmesi, farklı anlayışlar ve yaklaşımlarla ayrı ayrı yapılan projelerin, çalışmaların 
sonuç vermemesi, yanlış uygulamaların yapılması, özgün değerler üretmek yerine 
benzer veya yakın destinasyonların taklit edilmesi, strateji ve planlama sorunları mar-
kalaşabilecek turistik değerlerin belirlenerek öne çıkarılması yerine her şeyin birden 
tanıtılmaya çalışılması, turistik ürün karmaşası, özellikle bazı alanlarda yerel halkın 
konunun önemine yönelik bilincinin oluşturulamaması gibi pek çok sorunun Des-
tinasyon Yönetimi boşluğundan veya çok başlılığından kaynaklandığı gözlenmiş-
tir. Dolayısıyla söz konusu çalışmalarda uzun vadeli hedefimiz destinasyonun tüm 
kamu-özel sektör paydaşlarını içine alan bir “örgütlenme modeli” oluşturmak, kısa 
vadede ise Bakanlığın hali hazırda gerçekleştirdiği pazarlama ve planlama alanların-
da ortak hareket ederek destinasyona yönelik talepte artışa yol açacak faaliyetleri 
birlikte hayata geçirmektir. Bu doğrultuda tanıtım ve pazarlama açısından amaç ve 
hedeflerimiz: 

• Olumlu bir ülke imajı oluşturmak yönünde tek bir tanıtım stratejisi yerine daha 
sade anlamları barındıran “destinasyon” imajı üzerinden hareket etmek, 

• Birbirleriyle benzerlik gösteren veya birbiri ile fonksiyonel bağlılık sergileyen 
temel destinasyon birimlerinin ya da yerel destinasyon örgütlerinin kendi arala-
rında tematik bölgeler oluşturulması,

• Destinasyonda sahip olunan en önemli ayrıştırıcı özelliklerin ve değerlerin be-
lirlenerek söz konusu destinasyonla anılır hale getirmek,  «çeşitliliği» «karmaşa-
ya» çevirmeden destinasyonların rekabette üstün markalaştırılacak ürünlerinin, 
küresel ve ayrıca pazara özel, dönemsel, turist eğilimleri de izlenerek tanıtımı 
yönünde stratejiler izlemek,

• “Destinasyon Yönetimi” sayesinde destinasyonlara yönelik herhangi bir olum-
suzluk ve çeşitli risklere karşı strateji oluşturulmasını, harekete geçilmesini, alter-
natiflerin geliştirilmesini daha hızlı ve uygulanabilir hale getirmek, 

• Çağımızın gerektirdiği dijital tanıtım ve pazarlama tekniklerine yönelik desti-
nasyonlarımızın gelişim ve uyumunu sağlamak, dinamik, her bir destinasyon için 
sürdürülebilir ve işleyen dijital bir Destinasyon Pazarlama Platformu inşa etmek, 

• Hedef pazarlarda destinasyona yönelik imaj-algı/pazar araştırmaları ile durum 
analizi ve yol haritası planlamaları yapmak, 

• Ses getirecek halkla ilişkiler çalışmalarını projelendirmek,

• Destinasyonun öncelikle yurt içinde çocuklar, gençler, tüm kesimden vatan-
daşlarımızın tanıması ve bilinçlenmesine yönelik yazılı görsel medya kuruluşları 
ile ortaklıklar sağlamak (havayolları, arkeoloji, seyahat dergileri, çocuk dergileri, 
TRT ve diğer TV kanallarının macera, çocuk, yemek, belgesel, seyahat program-
ları vb),

• Yurt içi ve yurt dışı hedef kitleler için yapılabilecek kampanyaları değerlendir-
mektir  (İnce vd., 2017). 
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Eskişehir Örneği
Yukarıda söz edilen birimlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülen, koordinasyon 
sorumlusu olduğum ve alan çalışmasında da kısmen yer aldığım Eskişehir destinasyon 
çalışması, Eskişehir’in doğal, kültürel ve tarihi potansiyeline yönelik -ilçeleri ve beldeleri 
dahil- yerinde yapılan alan araştırması, yerel paydaşlarla birebir gerçekleştirilen görüş-
meler, ziyaretler, değerlendirmeler sonucu oluşturulan raporda; altyapı, ulaşım, desti-
nasyona yönelik turizm verileri, istatistikler, tercih edilme nedenleri, turizm potansiyeli 
ve ürünleri,  mevcut ve potansiyel pazarlar, hedef kitle, mevcut örgütlenme, GZTF 
analizi, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar, alan çalışması, her Genel Müdürlüğün 
ayrı ayrı görev alanlarına göre değerlendirmeleri ve örgütlenmeye yönelik öneriler 
yer almaktadır.  Örgütlenme konusunda Eskişehir’de turizmin planlaması, tanıtım ve 
pazarlamasına ilişkin bir örgütlenme modeli bulunmamaktadır. Farklı şekillerde oluştu-
rulmuş bazı dernekler ve bireysel çabalar dışında dikkat çeken Eskişehir Ticaret Oda-
sı’nın birleştiriciliğinde Valilik, TÜRSAB Eskişehir, TUROB Eskişehir, GÜMTOB, SKAL, 
FRİGKÜM gibi turizm paydaşlarını ve Anadolu ile Osman Gazi Üniversiteleri’nden aka-
demisyenleri içine alan bir (Eskişehir Turizm Platformu) örgütlenme planlaması yapıl-
maya başlanmıştır. Örgütün modellemesi, kaynakları, paydaşları ile çalışma biçimi ve 
Bakanlık ile koordinasyonu değerlendirme aşamasındadır. Eskişehir’in cazip bir turizm 
destinasyonu olarak geliştirilmesine ilişkin tanıtım ve pazarlama boyutundaki öneriler 
aşağıda özetlenmiştir (İnce vd. 2017): 

• Rekabete girilecek alanlarda ürünü zenginleştirerek farklılaştırılması ve dolayısıyla 
bu alanlarda pazardan pay almak yerine pazarı genişletecek yöntemler uygulamak 
(örneğin Frig Vadisinin Kapadokya benzeri olmak yerine özgün koşulları çerçevesin-
de değerlendirilmesi ve farklı turizm ürünleri oluşturulması 

• Anadolu Üniversitesi ile Bakanlık işbirliğinde Eskişehir’e hâlihazırda gelen turistler 
üzerinde bir pazar araştırması (Valilik, Belediye, ETO, TÜRSAB, GÜMTOB, TUROB, 
Yerel Yönetimlerin de katkılarıyla) yapılması 

• Araştırma gerçekleştirildikten sonra Eskişehir için bir iletişim stratejisi hazırlanması

• Eskişehir ve çevresinin sunduğu özgün kimliğin ve değerlerin ortaya çıkarılması, 
ilgili hedef kitlelere yönelik halkla ilişkiler kampanyası planlamasının yapılması,

• Turkey Home reklam kampanyasının iletişim stratejisinden hareketle Eskişehir öze-
linde bir reklam kampanyası geliştirilmesi 

• Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen Eskişehir Mobil Kent 
Rehberi aplikasyonunun kullanıcı deneyimi pozitif bir hale getirilmesi için çalışmalar 
yapılması (tüm yerlerin işaretlenmesi, offline çalışması, etkinliklerin güncellenmesi 
vb.)

• Geliştirilecek olan reklam kampanyasına ait görünümle web sitesi ve gerekli sosyal 
medya hesaplarının hayata geçirilmesi, içerik üretimi sisteminin planlanması,

• Hâlihazırda Eskişehir’i ziyaret etmiş turistlere yönelik veri toplanması, tekrar gelme 
oranlarını artırmaya yönelik farklı taktikler planlanması,

• Frig Vadisi’ne ilişkin gerçekleştirilecek olan, iletişim bağlamında konumlandırma 
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çalışmalarının (Frig Yürüyüş Yolu, Atlı Gezi, Bisiklet ile Gezi vb.) yapılması, 

• Frig Yolu Eskişehir - Afyon bağlantısında kültür ve termali birleştiren turların düzen-
lenmesi için çalışmaların yapılması,

• Kongre turizmi potansiyeline ilişkin yürütülen faaliyetlere kolaylaştırıcılık ve planla-
ma desteği sağlanması, 

• Eskişehir’de bir endüstriyel miras rotası oluşturulması için Fabrikalar Bölgesi’ndeki 
işletmelerin yöneticilerine, kamu kurumlarına ve belediyelere endüstriyel miras tu-
rizmi fırsatlarının anlatılarak desteklerinin alınması,

• Yurt içi tur operatörlerine yönelik olarak info tur düzenlenmesi,

• Hafta içi doluluk oranını arttırmak için festival, kongre, fuar, sempozyum vb. top-
lantıların tarihlerinin işbirliğinde planlanması,

• Eko turizm, yürüyüş, kuş gözlemciliği, kırsal turizm gibi niş turizm türlerine özgü, 
ilgi alanlarından olan insanlara turlar düzenlenmesi, 

• Şehrin güçlü yanlarından biri olan Sivrihisar’ın başarıyla yaratılan turizm potansiye-
line ilişkin yakın yerlerden gerçekleştirilebilecek olan turların oluşturulması için tur 
operatörleri ile görüşmeler yapılması,

• Mevcut düzenlenen festivallerin uluslararası nitelikte olanlarını, özel ilgi alanı he-
deflemeli tanıtımlarının yapılması,

• Konaklama tesislerine “yapmadan dönmeyin” mini broşürleri, uygun alanlara yön-
lendirici ve özendirici spot görseller hazırlanması,

• Yöresel yemeklerin standardına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilerek şehrin yerel 
gastronomi alanına pilot uygulamalar ile kazandırılması,

• Eskişehir’in genç potansiyeli değerlendirilerek, üniversiteler ile işbirliğinde yurt dı-
şından sağlanacak gençlik turizminin geliştirilmesine yönelik yabancı üniversitelerle 
bağlantı kurulması, internette bloglar oluşturulması,

• Eskişehir’de yerleşik yabancıların veya iş turisti olarak sıklıkla ziyaret edenlerin tanı-
tımlarda aktif olarak yer almasının sağlanması,

• Tanıtım amaçlı “Direct Mail” kampanyası yapılması,  

• Otel dışı aktivite, yıllık etkinlik takvimi, alternatif turizm faaliyetleri için   broşür ha-
zırlanması ve aktif şekilde dağıtılması,

• Hedef pazar ülkelerdeki kültür-seyahat yazarları, arkeologlar ve gastronomi yazar-
larına yönelik ağırlama programları düzenlenmesi,
• Hazırlanacak tanıtıcı içerik, fotoğraf vd. bilgilerin yurt içi ve yurt dışında belirlene-
cek hedef pazarlarda ilgili yayınlarda ve sosyal medyada yer almasının sağlanması 
(İnce vd., 2017)  

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde turizm pazarı her geçen gün pazara yeni destinasyonların katılımı ile re-
kabetin giderek arttığı bir tablo sunmaktadır.  Bu ortamda, bir destinasyonun eşsiz bir 
turistik ürün olarak geliştirilmesi ve markalaşması ancak kamu ve özel sektör birlik-
teliğiyle yerel, bölgesel, ulusal tüm aktörlerin yer aldığı yönetim modeli ile mümkün 



255

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

görülmektedir. Dünyada turizm pazarındaki yeni eğilimler, ihtiyaçlar,  rakip ülkelerin 
uyguladığı örgütlenme modelleri ile birlikte değerlendirilerek destinasyonlarımıza 
özgü  “Destinasyon Yönetim Modelleri” oluşturulması ve pilot destinasyonlardan 
başlayarak uygulamaya konulması son derece önemlidir.

Bakanlığımızca yürütülen “Destinasyon Yönetimi Projesi” nin amacı da Eskişehir, 
Bursa gibi hâlihazırda olgunlaşmış, hazır koşullara sahip destinasyonlarımızda pilot 
uygulamalarla bu oluşumu kurgulamaktır. İlgili tüm aktörleri kapsayan bir çatı ör-
gütün kurulması, Eskişehir’de “Turizm Platformu” modelinin hayata geçirilmesi için 
Bakanlığımızın öncülüğünde ilerlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  Bur-
sa’da “Bursa Turizm A.Ş.” adı altında kuruluş aşamasında olan bir yapı bulunmaktadır. 
Ayrıca Bursa Ticaret Odası bünyesinde bir “Turizm Danışma Kurulu” ve Valilik bün-
yesinde ise “Turizm Tanıtma Birliği” bulunmaktadır. Ancak henüz modeller üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir. (İnce vd. 2017) (Keskin vd. 2017) Görüldüğü üzere tek 
bir örgütlenme modelinin tüm destinasyonlarda uygulanması efektif değildir. Her 
destinasyonun kendine özgü dinamikleri ve dengeleri vardır. Dolayısıyla model oluş-
turulurken destinasyonların sosyal, kültürel, demografik, ekonomik, her açıdan farklı 
yapılarının göz önüne alınması gerekmektedir. Bakanlığımız bilgi birikimi ve tecrü-
besi ile söz konusu örgütlenme modelinde kolaylaştırıcı, kapsayıcı rolü üstlenerek, 
sürecin her aşamasının gerekli temaslar ile izlenmesini sağlayacaktır.
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ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, ekonomik açıdan gelişimini ve 
büyümesini sağlarken destek bulduğu en önemli sektörlerden birisi de turizm sek-
törüdür. Turizm sektörünün Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla’sına (Milli Gelir) önemli 
ölçüde katkısına rağmen sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel mirası göz 
önünde bulundurulduğunda Türkiye, turizm gelirleri konusunda istenilen noktada de-
ğildir. Bu eşsiz doğal güzellik ve kültürel mirasın daha da etkili bir şekilde kullanılıp, 
Türkiye’nin turizm gelirleri açısından ilk sıralarda yer alan ülkeler arasında kendine yer 
bulması için turizmde çatı örgütlenmesinin tamamlanması gerektiği düşünülmektedir. 
Bu bağlamda turizmde çatı örgütü; kamu – özel sektör arasında bir yönetişim modeli 
öngören, turizm ile ilgili sorunların çözüm sürecine özel sektörün de dâhil edilmesini 
amaçlayan bir yönetim modeli olup, dünyada turizm gelirleri açısından önemli nok-
talarda bulunan ülkelerde bunun farklı örnekleri mevcuttur. Bu çalışmada, öncelikle 
Türkiye’de mevcut bulunan turizm örgütlerine değinilmiş, Türkiye Turizm Stratejisi 
(2023) çerçevesinde turizmde çatı örgütünün kurulmasının önemi üzerinde durularak 
turizm çatı örgütlerinin dünyada bulunan farklı örnekleri karşılaştırılmış ve Türkiye’de 
kurulacak benzer bir örgütün yapısına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

GİRİŞ
Türkiye’de ve dünya çapında turizm sektörü, ciddi bir ekonomik öneme sahip olmakla 
birlikte ülkelerin kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması 
açısından önemli bir işleve sahiptir. Bundan dolayı günümüz dünyasında turizm sek-
törüne ülkeler tarafından ayrı bir önem verilmektedir. Nitekim ülkemizde de turizm 
sektörü, 1980’lerden itibaren özellikle ekonomik gerekçelerle önem kazanmaya baş-
lamış ve turizme devletin desteği ve yönlendirmesi ile önemli yatırımlar yapılmıştır. 
Diğer yandan turizm sektöründe dünya çapında başı çeken ülkeler, sadece doğal 
güzelliklere ve kültürel mirasa sahip olmayıp aynı zamanda turizm örgütlenmesini bü-
yük ölçüde tamamlamış ve bu örgütlenme sayesinde diğer ülkelerde etkili bir tanıtım 
ve pazarlama faaliyeti yürüten ülkelerdir.

Bu kapsamda, belli bir seviyeye gelen Türk turizminin en üst seviyeye çıkarılması 
amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, turizm sektöründe, kamu ve özel sek-
törün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama 
çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını öngören, Türk 
turizminin yönünü ve hedeflerini belirleyen bir çalışma olan “Türkiye Turizm Stratejisi 
(TTS) 2023” hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 28/2/2007 tarihli ve 2007/4 
sayılı kararı ile bu stratejik plan yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu stratejik planın Yük-
sek Planlama Kurulu kararıyla yayınlanarak yürürlüğe girmesi Türk turizminin gelişimi-
nin “resmi devlet politikası olarak” benimsendiğini ve önemsendiğini göstermektedir. 

TTS 2023’e göre turizm sektörünün başarısının etkin bir yönetim organizasyonu-
nun sağlanması ile mümkün olduğu, bu bağlamda sektörde hem alan yönetiminde 
hem de kurumsal yönetimde etkin bir örgütlenme oluşturulması hedeflendiği belir-
tilmiştir. Nitekim TTS 2023’ün örgütlenmeye ilişkin bölümünde ana strateji olarak “iyi 
yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü 
ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını 
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sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesi” gerektiği belirtilmiştir. Bu 
amaçla da “Ulusal Turizm Konseyi” adında bir çatı örgütü modeli çizilmiştir. Bu model-
de, örgütün karar alma mercii olan yönetim kurulunun oluşumunda sektörde yer alan 
tüm paydaşların temsili esas alınmakta ve yönetim kurulu 15–20 üyeden oluşmaktadır. 
Konsey’e Kültür ve Turizm Bakanlığı (3), Devlet Planlama Teşkilatı (1), turizm sektörü 
(7), işçi örgütleri (1) ve Sivil Toplum Örgütleri’nden (2) temsilci olacak şekilde katılım 
sağlaması öngörülmektedir. Bu çatı örgüt altında ise il bazında yerel turizm örgütlerin 
oluşturduğu “İl Turizm Konseyleri”ne yer verilmiştir. 

Ancak örgütlenme açısından Türk turizm sektörünün 2023 hedeflerinin ulaşılabilir 
olmasının yolu öncelikle sektörünün mevcut durumunun ortaya konulmasında geç-
mektedir. Ayrıca dünya çapında faaliyet gösteren, uluslararası niteliğe sahip çatı turizm 
örgütleri hakkında da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Böylelikle dünyadaki diğer 
çatı örgütleri ile karşılaştırmalar yapılarak Türk turizm sektörünün hangi konuda eksik-
liklerinin olduğu ve sektörde ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılabilir. 

TÜRKİYE’NİN MEVCUT TURİZM ÖRGÜTLENMESİ 
Türkiye’nin mevcut turizm örgütlenmesinde kamu kesimini Kültür ve Turizm Bakanlığı 
temsil etmektedir. Bakanlık mevcut durumda sektörel destek mekanizmaları ile ilgi 
birçok kararı alma yetkisine sahip durumdadır (Bayraktaroğlu ve Dikmen, 2015:48). 
Bakanlığa 4848 sayılı kuruluş Kanunu’nun 1. maddesi ile turizm örgütlenmesi bağ-
lamında kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek 
ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak gibi görevler verilmiştir. Böylelikle 
kamunun turizm sektöründeki belirleyici ve düzenleyici otoritesi oluşturulmuştur. An-
cak Bakanlık, her ne kadar turizm sektörünün kamu kesimini günümüze kadar temsil 
etmiş olsa da özel sektör-kamu işbirliği hedeflenen noktaya ulaşamamıştır.

Diğer yandan Türkiye’nin mevcut turizm örgütlenmesinde özel sektör kesimini ise 
1618 sayılı Kanunla kurulmuş olan tek turizm örgütü olan Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) ile birlikte Türkiye Otelciler Birliği (TUROB), Türkiye Otelciler Federas-
yonu (TUROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turizmi Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (TUGEV) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) gibi başlıca birçok mesleki 
birlik temsil etmektedir. 

Türk turizm sektörünün gelişimi için bu örgütlerin her biri tarafından önemli faaliyet-
ler yürütülmesine rağmen turizm sektörünün çatı örgütlenmesinin henüz oluşturula-
maması nedeniyle bu birlikler arasında yeterli iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağ-
lanamamaktadır. Ayrıca yasa ile düzenlenmiş hukuki niteliği ve yaptırımı olan, turizm 
sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarını çatısı altında toplayan örgüt olan 
TÜRSAB dışında diğer meslek birliklerinin kanuni dayanağı henüz oluşturulmadığından 
bu birliklerin faaliyet gösterdikleri alanlarda yetkili ve dolayısıyla yeterince etkili olama-
malarına neden olmaktadır.

Bu konudaki eksikliğin giderilmesi amacıyla, turizm sektörünün diğer paydaşlarını 
kanuni dayanağa kavuşturacak düzenleme olarak 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve 
Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”nda değişiklik yapılması gündeme gelmiş, kamu ve 
sektör temsilcilerinin ortak çalışması sonucu değişiklik taslağı hazırlanmış ancak, bu 
değişiklik taslağı yasalaşamamıştır.
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Yine kendine özel kanuni dayanağı olmayan mesleki birliklere kanuni dayanak oluş-
turmak ve turizmde çatı örgütlenme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla “Turizm Ya-
tırımcıları ve İşletmecileri Meclisi” adında bir turizm örgütü kurulması için kamu ve 
sektör temsilcilerinin ortak çalışması sonucu kanun taslağı hazırlanmış ve bu kanun 
taslağında amaç olarak “turizmcilerin turizm politikalarının oluşumuna katkılarını ve 
oluşan politikalara uyumlarını sağlamak, turizmcilerin menfaatinin sektör ve ülke men-
faati çerçevesinde korunmasını temin etmek, sektörü oluşturan kurum ve kuruluşlar 
arasında sağlıklı bir gelişme ortamına katkıda bulunmak, sektörel sorumlulukla birlikte 
kaynakların etkin kullanımı, sosyal, ekonomik ve uluslararası dalgalanmalar karşısında 
daha güçlü bir özel sektör yapısının oluşması” belirtilmiştir. Ancak, bu kanun taslağı da 
yasalaşarak yürürlüğe girmemiştir.

 
TURİZM ÇATI ÖRGÜTLERİNİN DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ 
VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Bu bölümde dünya çapında turizm gelirleri ve turist sayısı bakımından önde gelen 
ülkelerinde bulunan bazı turizm çatı örgütlerinin yapısı ve işleyişi ile ilgili değerlendir-
meler yapılmıştır.

İspanya Turizm Konseyi (Conestur)
Amaç ve görevleri 

• Uluslararası tanıtım ve kamu-özel işbirliği üzerine aksiyonların geliştirilmesi
• Turizm sektörü mevcut durum raporlarının hazırlanması
• Analiz ve çalışmalarının diğer paydaşlara ulaştırılması
• Ulusal plan ve programların kriterler üzerinden raporlanması,
gibi başlıca görevleri bulunan Conestur idari ve mali yapısı bakımıyla kamu-özel 

sektör işbirliğini sağlayan bir turizm örgütüdür. 

Atout France 
Amaç ve görevleri 

• Atout France pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini destekleme görevi bulunur. 
• Örgütün yönetiminin kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan karma yapısı 

bulunmaktadır. 
• Örgütün yabancı ülkelerde yer alan tanıtım ofislerini yönetme görevi bulunmak-

tadır. 
• Atout France 800’ü özel sektörden olmak üzere 1200 üyeye sahiptir.

Las Vegas Kongre ve Turistik Ziyaretçiler Otoritesi (LVCVA)
Amaç ve görevleri 

• Kamu kurumu statüsünde kurulmuştur.
• Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini destekleme görevi bulunur. 
• LVCVA özel olarak Las Vegas’ın en çok tercih edilen iş turizmi destinasyonu ol-

masına yönelik faaliyetler yapmaktadır.
• Gelirlerinin büyük bir bölümü ilçe oda vergisi tarafından finanse edilmekte ve 

özerk bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.
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• 2016 yılında 6.3 milyon kişinin katıldığı kongrelere ev sahipliği yapmıştır (Las Ve-
gas Kongre ve Turistik Ziyaretçiler Otoritesi [LVCVA], 2017). 

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmanı (DTCM)
Amaç ve görevleri 

• DTCM, Kamu- Özel sektör iş birliğini sağlamaya yönelik kurulmuştur.
• DTCM, yabancı ülkelerde kurulan tanıtım ofislerini yönetmekle görevlidir.
• Örgütün dünya çapında 20 tane ofisi bulunmaktadır.
• Örgüt, Dubai Turizm Vizyonu- 2020 kapsamında turizmin gelişimi için Dubai›de 

ve yurtdışında, kamu ve özel sektördeki kilit paydaşların ortak gücünden 
yararlanmayı amaç edinmiştir (Dubai Turizm ve Ticari Pazarlama Departmanı, 
2017).

Genel olarak dünyadaki turizm çatı örgütü örneklerine baktığımızda belirli turizm 
hedeflerini gerçekleştirme amaçları olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca bu çatı örgüt-
leri “sürdürülebilir turizm” kavramına önem vererek, turizm politikalarını bu yönde 
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu çatı örgütlerle Türk turizm sektörünün mevcut du-
rumu arasında kıyaslama yapacak olursak, Türkiye’de henüz bir çatı turizm örgütü 
oluşturulamadığından, Türk turizminin geliştirilmesi ve 2023 hedeflerine ulaştırılması-
na yönelik çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte birkaç kamu kuruluşu dev-
let adına özel sektör mesleki birlikleri ise kendi sektörü adına sadece sektör bazında 
yürütmek zorunda kalmakta ve bu durum sektörün karşılıklı etkileşiminin ve birlikte 
hareket etmesinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurunu turizm sektörü 
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın önceki bölümlerinde bahsedildiği üzere turizm sek-
törünün güçlendirilmesini sağlayacak önemli bir husus, kamu-özel sektör iş birliğinin 
arttırılarak, sektörde yer alan tüm paydaşların yetki ve sorumluluklarının belirlendiği bir 
çatı örgüt yapılanmasıdır. (İSEDAK, 2014) 

Nitekim Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde bu çatı örgüt ihtiyacını karşıla-
mak üzere “Ulusal Turizm Konseyi”nin kurulmasının öngörüldüğü daha önce belir-
tilmiştir. Ancak, TTS 2023’de yer alan “Ulusal Turizm Konseyi”nin görevleri dikkatlice 
incelendiğinde, bu konseyin görevinin daha çok Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tavsi-
ye ve önerilerde bulunmak olduğu görülmektedir. Dünyadaki diğer çatı örgütlerinin 
yapısına bakıldığında ise bu örgütler kendi ülkelerindeki kamu kurumlarına sadece 
tavsiye ve öneriler sunmamakta, onun yerine turizm sektörünün gelişimi için uygula-
maya yönelik kararlar almaktadırlar. Hatta bazı ülkelerde bu örgütler bir kamu kurumu 
niteliğinde görev yapmaktadırlar. 

Ayrıca önemle vurgulamak gerekir ki yeni bir yapılanmaya gidilerek turizm sektö-
rünün bütün paydaşlarının temsil edileceği Ulusal Turizm Konseyi kurulmasını hedef-
leyen Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışmasının Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
kabul edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala bu konuda herhangi bir 
düzenleme yapılamaması Türkiye’nin sağlıklı ve işlevsel bir örgütlenme konusunda 
yaşadığı sorunları ortaya koymaktadır. 
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CONESTUR
(İspanya)

 ATOUT 
FRANCE
(Fransa)

LVCVA
(ABD)

DTCM
(BAE)

Amaç / 
Görevler

-Kamu özel ortaklığını 
desteklemek üzere 
iletişim, katılım ve 
işbirliği sağlamak.
- Uluslararası tanıtım 
ve kamu-özel işbirliği 
üzerine aksiyonların 
geliştirilmesi
- Turizm sektörü 
mevcut durum 
raporlarının 
hazırlanması

-Fransa turizm 
sektör oyuncularının 
gelişimini 
sağlamaktan ve 
Fransa turizminin 
tanıtımından 
sorumludur
-Uluslararası 
pazarlama ve 
tanıtım faaliyetlerini 
destekler 
-Yabancı ülkelerde 
tanıtım ofislerini 
yönetir.

-Las Vegas’ın dünyanın 
en çok tercih edilen 
dinlence ve iş turizmi 
destinasyonu olması için 
turizm, kongre, toplantı 
ve özel organizasyonların 
tanıtım ve pazarlamasını 
yapmaktadır.

-DTCM (Dubai Turizm 
ve Ticari Pazarlama 
Departmanı ) Turizmin 
büyümesini ve 
kamu – özel işbirliğini 
sağlamakla görevledir. 
-DTCM bünyesinde bir 
kurum olup kamu-özel 
işbirliğine dayanır.
-Dubai Turizm 
olanaklarının pazarlanması 
ve tanıtılmasından 
sorumludur. 
-Yurtdışındaki tanıtım 
ofislerini yönetir.

İdari Yapı
ve Mali 
Olanaklar

-Turizm Bakanlığı
- Özerk Bölge 
Yönetimleri
- İspanya Bölgeler 
ve Belediyeler 
Federasyonu
- Ticaret Odaları
- Sendikalar
- İşveren Kurumları
- İşadamları ve 
uzmanlar

-Yönetim Kurulunu; 
CPT1 (Fransa Turizm 
Promosyon Konseyi), 
CNT2 (Ulusal 
Turizm Konseyi), 
IFT3 ( Fransa 
Turizm Enstitüsü),
7 kamu temsilcisi 
(Tarım Bakanlığı, 
Enerji Bakanlığı),
20 özel sektör 
temsilcisi (şirket 
yöneticileri, 
temsilcileri…),
4 sektör odası 
temsilcisi, 
oluşturur.
-Bütçesi, devlet 
ödeneği ve üye 
aidatlarından 
oluşmaktadır.

-Kamu kurumu 
statüsünde kurulmuştur.
-Kamu – özel 
işbirliğine dayanır.
-8’i Güney Kaliforniya 
Bölgesinin kamu 
temsilcilerinden, 6’sı Las 
Vegas Ticaret Odası ve 
Nevada Resort Otelleri 
Odası’nın atadığı özel 
sektör temsilcilerinden 
olmak üzere 14 yönetim 
kurulu üyesi bulunur.
- Bütçesinin %82 si otel 
misafirlerinden gecelik oda 
başına alınan vergilerden 
(%4-5) karşılanmaktadır.
- Harcamaların büyük 
bir kısmını pazarlama, 
reklam ve organizasyon 
faaliyetleri oluşturmaktadır.

 DTCM, 
Dubai Turizm ve 
Ticari Pazarlama 
Kurumu (DCTCM)
Dubai Festival ve 
Perakende Kuruluşu (DFRE)
Dubai İş Organizasyonları 
(DBE),
Turizm Stratejisi Yatırım 
ve Geliştirme,
Ruhsatlandırma Birimi,
Ortak Hizmetler
birimlerini bünyesinde 
barındırır.
- DCTCM bütçesi,
Devlet ödeneği ve otel 
misafirlerinden gecelik oda 
başına alınan ücretlerden 
karşılanmaktadır.

1 CPT, 2020 turizm stratejisi doğrultusunda aksiyonların oluşturulmasında sektör paydaşlarını bir araya getirmek 

amacıyla devlet tarafından görevlendirilmiştir.

2 CNT, Turizm paydaşlarının temsilcilerinin oluşturduğu danışma kuruludur.

3 IFT, Eğitim ve ARGE çalışmalarının geliştirilmesinden uluslararası ortaklıklar kurulmasından sorumlu kuruluştur. 

Üyeleri; Kamu Temsilcileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerdir.

Tablo 1: Dünyadan Turizm Çatı Örgütü Örnekleri Karşılaştırması
Kaynak: Turizm Sektörü Yönetişim Modeli, Strategy& PwC-Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği, Ocak 2015 çalışmasından ve çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.
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Öte yandan Türk turizm sektörünün özel sektör kısmını oluşturan birçok birliğin veya 
derneğin kendilerine özel kanuni dayanağı olmadığı çalışmanın önceki bölümünde be-
lirtilmiştir. Bu amaçla, daha önce gündeme gelmiş ve taslak aşamasında kalmış olan 
1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”nda yapılacak deği-
şikliğin veya farklı bir kanuni düzenlemenin hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulması ile sektö-
rün diğer paydaşlarının da yasal dayanağa kavuşturulması Türk turizmi açısından önem 
arz etmektedir. Aynı zamanda yine bu kanuni düzenleme ile Türkiye Turizm Stratejisi 
2023’de önemle vurgulanan tek elden etkili ve yetkili “iyi yönetişim” modelini benimse-
yen bir turizm çatı örgütünün kurulması sağlanabilir. Bunun yanı sıra, bu çatı örgütünün 
kararlarının sadece tavsiye kararları olmayıp bağlayıcı niteliğe haiz olması sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca bu çatı örgütüne, turizm sektöründe ortaya çıkan sorunların tes-
pit edilmesi, bu sorunlara karşı çözüm önerilerinin sunulması ve sektörün ihtiyaçlarının 
belirlenmesi gibi üst ölçekli görevler verilmesi, sektörün sorunlarının hızlı bir şekilde çö-
zülmesi için zemin oluşturulmasını sağlayacaktır.

Ancak yukarıda bahsi geçen yeni yapılanma sektördeki mevcut yapılara bir yenisinin 
eklenmesi değil, aksine yetki ve görev alanları net olmayan, eşgüdümsüz ve kendi başı-
na hareket eden bu kurumları toparlayıcı bir çatı oluşturma amacını taşımalı ve bunu da 
sahip olduğu düzenleme yetkisi ile gerçekleştirebilmedir. (Bilgen, 2009)

Bununla birlikte turizmin paydaşlarının “özel-kamu kesim ortaklığı” kavramı içindeki 
yeri ve “çatı örgütü” örgütündeki rolünün ne olacağı konusu oldukça önemlidir. 2023 
Stratejisi 2014-2018 Eylem Planının ele alınmasıyla birlikte hızla aşama kaydedebilecek 
olan çatı örgütü gündeminde, gerçek “Ulusal Birliğin” yasal konumda yerine oturtulması 
son derece gerekli ve elzemdir (Cengiz, 2017).

Son söz olarak, TTS 2023’nün yayınlanmasının üzerinden 10 yıl gibi uzun bir süre 
geçmesi, bu sürede ne yazık ki örgütlenme açısından çok fazla bir yol alınmaması ve 
hedef yıl olan 2023’e sadece 6 yıl kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, TTS-2023’e 
örgütlenme açısından hakim olan “iyi yönetişim” ilkesi kapsamında çatı örgütlenmesinin 
oluşturulması için şu ana kadar yapılan çalışmalar da dikkate alınarak gerekli yasal düzen-
lemelerin yapılması amacıyla bütün sektör paydaşlarının (kamu ve özel sektör) bir araya 
gelerek hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlamaları gerektiği düşünülmektedir.
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ÖZET
Kültür ve turizm kavramları hem birbiri ile içe içe girmiş hem de birbirlerinden farklı 
konuları kapsamaktadırlar. Bu yakın ilişkinin ve farklılıkların turizmin verimli yönetilmesi 
noktasında herhangi bir sorun teşkil edip edilmediği net değildir. Bu noktada mevcut 
araştırmada turizm paydaşlarının (akademisyenler, sektör temsilcileri ve bürokratlar) 
görüşlerine başvurulmuş ve bu paydaşlardan elde edilen veriler analiz edilerek de-
ğerlendirmelerde bulunulmuştur. Paydaşların önerileri ağırlıklı olarak turizmin ayrı bir 
kamu yapılanması altında idare edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

GİRİŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın amacı “kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, 
tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve 
yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine 
olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, 
teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirli-
ği yapmak’tır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017a). Bu amaçlar bağlamında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının görevleri şu şekilde sıralanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017a);

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütün-
lüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu 
kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme 

elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yön-

lendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamu-

laştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve 

araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bunlara ilaveten Türkiye’nin 2023 stratejisi kapsamında ulaşmak istediği birçok he-
def de bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Bu amaçların ve hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi ise ancak verimli bir organizasyon yapısı ile mümkündür. Verimli 
bir organizasyon yapısı ise ilgili sektör paydaşlarının yeterli düzeyde barındırılması ve 
sınırlarının net olması ile sağlanabilir. Geçmişten günümüze kadar turizm faaliyetle-
rinin organize edilmesi ve geliştirilmesi noktasında farklı çerçevelerde ve isimlerde 
turizm ile ilgili bakanlıklar oluşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle turizm faaliyetlerinin or-
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ganize edilmesi noktasında katkı sağlaması beklenen bakanlığın yıllar içerisinde farklı 
şekillerde yapılandırıldığı görülmektedir.

Turizmin, kamu çerçevesinde örgütlenmesi ilk olarak 1934 yılındaki 2450 sayılı “İkti-
sat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile başlamıştır. 1957 yılında ise 4951 
sayılı kanun ile “Basın, Yayın ve Turizm Vekaleti” kurulmuştur. 1963 yılında ise bu kuru-
luş turizm konusunda yeni politikalar oluşturabilmek için 265 sayılı kanun kapsamında 
“Turizm ve Tanıtma Bakanlığı”na dönüştürülmüştür. Kültür Bakanlığı ise 1971 yılında 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinden ayrılarak kurulmuştur. 1982 yılında ise hem Kültür 
Bakanlığı hem de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bir çatı altında birleştirilerek Kültür ve 
Turizm Bakanlığı olarak yapılandırılmıştır. 1989 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tekrar ayrılarak Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı olarak şekillendirilmiştir. Günü-
müzde ise turizm faaliyetlerinin yönetimi 16.04.2003 tarihli ve 4848sayılı kanun ile 
tekrardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ismi ile adlandırılan bakanlık çerçevesinde idare 
edilmektedir (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017b). Ancak kültür ve turizm sınırlarının 
ve konularının net olarak belirlenmesi gereken kavramlardır.

Kültür, bir toplum içerisindeki bireylerin birbirleri ile ve toplum içerisindeki gruplarla 
olan etkileşimleri sonucu oluşturdukları ortak inanç, görüş, gelenek, görenek, davranış 
ve değerler bütünüdür (Denison, 2004: 63; Jelinek vd., 1983: 331; Van Gorp, 2007: 
62) ve toplumdan topluma farklılık gösterebilir (Hofstede, 1999). Bu nedenle ülkenin 
kendine özgü kültür politikaları bulunmaktadır. Ülkemizdeki kültür politikaları Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir (Eren, 2008). Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kültürü milli kültür öğeler, sanat ve tarih başlıkları altında değerlendirmektedir ve bun-
ların tümüne kültürel varlıklar denilmektedir.

Turizm ise bir kişinin rutin olarak yaşadığı yer dışında bir yere belirli amaçları gerçek-
leştirme amacıyla yaptığı geçici ziyaret faaliyeti tanımlanabilmektedir (Medlik, 2003: 
vii). Bu nedenle turizm turistlerin aktivite alanları dahilinde bulunan, kültürün sahip 
olduğu kültürel varlıkları kapsayan bir unsur konumundadır. Diğer bir ifadeyle kültür ve 
kültürün sağladığı varlıklar, turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan unsurlardan 
yalnızca bir tanesi olarak görülebilir. Daha açık bir ifadeyle kültür turizm bağlamında 
değerlendirildiğinde araç olarak kullanılmalı ve onun vasıtasıyla ülke turizmine katma 
değer sağlamalıdır. Buna ilaveten kültür görece olarak statik bir yapıya sahip iken (Gal-
livan ve Srite, 2005: 315), turizm dinamik bir yapıya sahiptir (Butler, 1989: 10). Daha net 
bir şekilde açıklamak gerekirse toplumun sahip olduğu kültür ve kültürel yapının deği-
şimi oldukça uzun süreleri gerektirir (Flynn ve Saladin, 2006: 585). Ancak turizm gerek 
organizasyon yapılarını oluşturması gerekse tüketicileri kendine çekmesi bağlamında 
daha hızlı değişim gösteren bir olgudur. Turistlerin yeni istekleri ve arzuları turizm ta-
leplerini, arzlarını ve trendlerini şekillendirirken, bu trendler de turizmin daha etkili ve 
verimli şekilde yönetilme ihtiyacını doğurmaktadır. Dolayısıyla turizmin dinamizmiyle 
paralel olacak şekilde, yönetim ve organizasyon yapısının da kendine özgü bir şekilde 
oluşması gerekebilir. 

Kültür ve turizm tanımları ve kapsamları incelendiğinde bu iki kavramın birbiri ile ya-
kın ilişki içerisinde ancak birbirinden farklı unsurlar olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki 
Kültür ve Turizm Bakanlığı incelendiğinde kültür bakanlığının ve turizm bakanlığının tek 
bir yapı altında yönetildiği görülmektedir. Bu durumun kültür ve turizm yatırımlarının 
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planlanmasında ve yönetilmesindeki olumlu ya da olumsuz rolü net değildir. Nitekim 
daha öncede belirtildiği üzere kültür ve turizme ilişkin bakanlık yıllar içerisinde farklı ve 
aynı organizasyon yapıları içerisinde yönetilerek doğru bir yapı üzerinde uzlaşılmaya 
çalışılmıştır. Ancak turizm paydaşlarının fikirlerinin alınarak bu yapının değerlendirilme-
si daha verimli ve etkin bir organizasyon yapısının oluşabilmesi ya da bu noktada bir 
fikir vermesi bağlamında yararlı olabilir. Yurt dışındaki örneklere bakıldığında, özellikle 
Akdeniz Çanağı’ndaki benzer turizm özelliklerine sahip ülkelerin, bakanlık düzeyindeki 
turizm yönetimleri turizm ağırlıklı bir yapı içerisinde ele alınmaktadır. İtalya’da turizm 
faaliyetleri Türkiye’dekine benzer bir şekilde Kültürel Miras ve Aktiviteler ve Turizm Ba-
kanlığı (Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism) kapsamında idare 
edilmektedir. Bu bakanlık kültürel mirasın korunması, fiyatlandırması ve kullanılması 
ile ilgilenmesinin yanında, güzel sanatlar bağlamında seyir alanlarının güvenceye alın-
masıyla da ilgilenmektedir. 2013’den beri ise turizm portföyleri bu bakanlık tarafından 
tahsis edilmektedir. İspanya’da ise turizm faaliyetleri Enerji, Turizm ve Dijital Gündem 
Bakanlığı (Ministry of Energy, Tourism and the Digital Agenda) tarafından yönetilmek-
tedir. Bu bakanlık bünyesinde hem enerji hem turizm hem de iletişim ve bilgi toplu-
muna ilişkin yürütülecek faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yunanistan’da turizm faa-
liyetleri ile ilgilenen bakanlık Turizm Bakanlığı’dır. Her ne kadar 2009 yılında Kültür 
Bakanlığı ile birleşseler de 2012 yılında tekrar ayrı bakanlıklar altında idare edilmişlerdir. 
Benzer şekilde Mısır ülkesinde de turizm faaliyetleri bakanlık düzeyinde Turizm Bakan-
lığı tarafından yürütülmektedir. İsrail’de turizm faaliyetlerinin kamu tarafından idaresi 
amacıyla 1964 yılında Turizm Bakanlığı kurulmuş. 1977 ve 1981 yılları arasında Ticaret 
ve Endüstri Bakanlığı’na eklenmesine rağmen bu tarihten sonra tekrar ayrı bir bakanlık 
olmuştur. Diğer bir önemli Akdeniz Çanağı ülkesi olan Fas turizm faaliyetlerinin kamu 
tarafından yönetilmesi için 1985 yılında Turizm Bakanlığı’nı kurmuştur. Görüldüğü üze-
re turizm faaliyetlerinin kamu aracılığı ile yönetilmesi noktasında bakanlıkların ağırlıklı 
olarak “Turizm Bakanlığı” çerçevesinde ele alındığı söylenebilir. Bu nedenle mevcut 
araştırmada Kültür ve Turizm Bakanlığı yapısının ve idaresinin turizmin gelişimindeki 
etkisini anlayabilmek için turizm paydaşlarının bakanlık yapısına ilişkin görüşleri alınmış 
ve incelenmiştir.

YÖNTEM VE BULGULAR
Bu çalışma, araştırma tasarımı olarak keşifsel nitelikte olup, kültür ve turizmin kamu 
yapılanmasını değerlendirmek için yapılmış bir araştırmadır. Kültür ve turizm ile ilgili 
kamu ve özel sektör yöneticilerinden görüşme tekniği ile veriler toplanmış ve bu ve-
riler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma, kültür ve turizmin kamu ya-
pılanmasına ilişkin değerlendirmesini kapsamlı olarak yapabilecek olan kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin aralarından seçilen alanında uzman kişiler ile yapılmıştır. Araştır-
maya katılan alanında uzman kamu ve özel sektör temsilcilerinin bulundukları sektör 
Tablo 1’de belirtilmiştir. 
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Araştırmada veriler önceden hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanıla-
rak telefonla ve yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile 
çözümlenerek Tablo 2’de özetlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapılan bu çalışmada görüşme yöntemi ile kültür ve turizm bakanlığına yönelik bazı 
olumlu ve olumsuz düşünceler ortaya konulmuştur. Görüşmeler neticesinde çoğun-
luğun, bakanlığın kültür ve turizm alanlarının neden ayrılması gerektiğini dile getirme-
leri önemli bir sonuçtur. Bu açıdan bakıldığında bakanlığın kültür konusunda ön plan-
da olması ancak turizm konusunda geride kalması en önemli nedenlerden biri olarak 
görülmektedir. Bakanlığın kültürü koruma konusunda turizme göre daha başarılı oldu-
ğu söylenebilir. Kültür ve Turizm bakanlığı’nda kültür konusuna daha fazla önem veril-
mesi turizm yanına az önem verilmesi önemli bir sorundur. Çünkü kültürün tanıtılması 
ve ekonomik getiri sağlayabilmesi için turizme ihtiyaç vardır. Turizmin geliştirilmesi için 
ise kültürel unsurlara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda turizm konusuna da ağırlık verilmesi 
kültürü de daha fazla tanıtmaya yardımcı olacaktır. Katılımcıların Destinasyon Yönetim 
Örgütleri önerisi de kültür ve turizme verilen değer açısından ortaya çıkan farklılığın 
ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Değerlendirmelere göre bakanlığın zayıf yönleri güçlü yönlerine göre daha fazla 
dile getirilmiştir. Bakanlığın zayıf yönlerine bakıldığında da yine turizme verilen deste-
ğin az olması dile getirilmekte, hantal bir yapıya sahip olması, bakanlığa ayrılan bütçe-
nin yetersiz olması ve taşraların yetkisiz olması en önemli sorunlar olarak görülmekte-
dir. Ayrıca teşkilatlanmanın her ilde olması ve kültür alanında kadrolaşması en önemli 
güçlü yanları olarak ifade edilmiştir 

Katılımcıların mevcut yapının genişletilmesi veya daraltılmasına yönelik düşüncele-
rine bakıldığında daraltılma veya genişletmeden ziyade bir dönüşüme gidilmesi gerek-

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Kamu ve Özel Temsilcilerinin Dağılımı

Paydaşlar Katılımcı Sayısı

Akademisyen 7

Bürokrat (Müsteşar, Genel Müdür) 5

Sektör Temsilcileri (TUREB, TURSAB, TUROFED, TUROB) 4

Toplam 16
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Ayrılmalı mı? 
Ayrılmamalı 
mı?

Ayrılmalı Ayrılmamalı

Çoğunluk ayrılması yönünde, gerekçeleri; doku 
uyuşmazlığı, turizm ikinci planda kalıyor, kültürel 
icraatlerin daha fazla olması, birleştiği dönemler-
de olumlu sonuçlar vermiyor, tek bir yöne ağırlık 
veriliyor, Bakanlık olarak Kültür varlıkları koru-
maya, Turizm ise yatırım, imar planı yapmaya 
yönelik birbirine zıttır

Turizm faaliyet-
leri kültürden 
bağımsız olarak 
düşünülmemeli

Zayıf Yönleri

Merkeziyetçi olması, taşra örgütlerinin yetkisizliği, hantal bir yapıda 
olması, sektörden uzak olması, kültüre daha fazla önem verilmesi, 
kültür ve turizmin birlikte yapılanmış olması, birimler arası koordi-
nasyon eksikliği, personelin kültür ağırlıklı olması sebebiyle turiz-
mi bilmemesi, politize olması, Destinasyon yönetim örgütlerinin 
olmaması, turizm bilgisini almış personel istihdamının sınırlı olması, 
bakanlık bütçesinin sınırlı olması (yıllık devlet bütçesinin binde beşi), 
bütçeden turizm ayrılan payın az olması, turizm ile ilgili birimlerin 
az olması, yurt dışı teşkilatlanmanın güçsüz olması, farklı meslek 
grubundan şahısların istihdamı,

Güçlü 
Yönleri

Bakanlığının köklü geçmişi, Teşkilatların tüm ülkeye yayılması, Kül-
tür alanında yoğun kadrolaşma, Alanında uzman kişilerin çalışıyor 
olması, Kültürel varlıkların turizm içerisinde yer alması,

Mevcut 
Yapılanma-
nın Durumu, 
Genişletil-
meli mi/ 
Daraltılmalı 
mı?

Turizm Bakanlığının kurularak turizm alanında başarılı olmuş ülke-
lerin modelinin örnek alınması, yeni bir model geliştirilmeli, Sektör 
veya kamu özel ortaklıkları yapılanmaya dâhil edilmeli, Liyakat 
sisteminden uzaklaşılması sebebiyle kurum hafızası zayıf, Sürekli 
personel yer değişimi mevcut, Turizm bölümünün yapılanması ele 
alınmalı, kültür ve turizmin birlikte ele alınması ile birlikte karmaşa-
nın doğması, birimler arası koordinasyon zayıf, Merkez teşkilatın-
dan taşra teşkilatının yönetilmesinin zorluğu sebebi ile taşra teşki-
latlarının görev ve sorumlulukları genişletilmeli, Turizm Üst Kurulu 
gibi kurul kurularak yapılanma düzenlenmeli

Turizm ile 
ilgili olma-
ması gere-
ken birim

Olmaması gereken bir birim yerine bazı birimler eklenmeli

Tablo 2: Bulgular
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tiği üzerinde durulmuştur. Çıkan sonuçta da bazı noktalarda daralma bazı noktalarda 
genişletilme olması gerektiği sonucu çıkarılabilir. Turizm il müdürlüklerinin destinas-
yon yönetim örgütlerine dönüştürülmesi, diğer bakanlıklar, kamu ve özel sektör iş 
birlikleri çerçevesinde bir yapılanma ortaya çıkarılması katılımcıların vurguladığı çö-
zümlerden birkaçıdır. 

Elde edilen sonuçlar oldukça önemlidir. Devlet kurumlarının içinde bulunduğu sı-
kıntıların giderilmesi özel sektörün de daha iyi faaliyetlerde bulunmasını sağlayacaktır. 
Özel sektör ve kamunun birlikte ortaya koyacağı proaktif yaklaşımla turizm sektörü ge-
lişim sağlayabilecektir. Turizm sektörü yapısı gereği değişkendir ve hareketli bir sektör-
dür. Bu nedenle durağan ve hantal bir yapının ortaya koyacağı reaktif bir organizasyon 
yapısı uygun olmaz. Proaktif bir organizasyon yapısı ve yönetim anlayışı sektöre yön 
verme, sektör dinamiklerini harekete geçirme ve en önemlisi sektörün elastik yapısına 
göre strateji geliştirme gibi konularda avantaj sağlar. 

Değerlendirmelerde özellikle vurgulanan Destinasyon Yönetim Örgütleri fikri des-
teklenmesi gereken önemli bir çözümdür. Ülkemizde birçok il ve ilçe de turizm des-
tinasyonu olabilme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bunların birçoğu bilinmemekte 
ve takip edilememektedir. Ayrıca il müdürlüklerinde yeteri kadar yetki ve bütçe ol-
madığından destinasyon potansiyeli olan yerler yeterince değerlendirilememektedir. 
Bunun yanı sırsa turizm destinasyonu olabilmiş yerlerde ise bilinçsiz ve amatörce uy-
gulamalar bulunduğundan yine istenilen düzeyde bir turizm gelişmişliği görüleme-

Turizm ile 
ilgili eklen-
mesi gere-
ken birim

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri yerelde Destinasyon Yönetim 
Örgütlerine dönüştürülmeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışa-
rak koordinasyon sağlayacak bir birimin kurulması, Kamu ile Özel 
Sektörün koordinasyonunu sağlayacak bir birimin kurulması,

Bazı Yetkile-
rin Devredil-
mesi

Bakanlık asli görevini (denetim ve kontrol) icra etmeli Destinasyon 
Yönetim Örgütleri şeklinde bir yapılanma ile yetkilerinin bazılarını 
Kamu-Özel sektör şeklindeki yapılara devretmeli, Tanıtım ve Pazar-
lama destinasyon odaklı bir örgütsel yapılara devredilmeli, Denetim 
yetki baki kalacak biçimde sektörel STK’lara yatırımların yönlendiril-
mesi, turizm belgelerinin verilmesi, ilk denetim hazırlığı aşamaları, 
tahkim yetkisi, sınıflandırma gibi işlemle devredilmeli, Turizm Yöne-
tişim modeli ile kamu ve sektör birlikte hareket etmeli

Ek Görüş ve 
Öneriler

Turizm Fakültelerinin ürettiği akademik bilginin diğer bakanlıklarda 
olduğu gibi bakanlığın faaliyetlerine daha etkin bir şekilde dahil 
olması, Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Kurulması, Turizm Üst 
Kurulunun Kurulması,

Tablo 2’nin devamı
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mektedir. Kamu kurumlarında yerleşmiş olan hantal bir yapı yerini daha dinamik bir 
yapıya bıraktığı takdirde ivme kazanılabilir. Destinasyon Yönetim Örgütleri proaktif bir 
kurumun yerel dinamiklerini harekete geçirmek ve profesyonelliği yerleştirmek için 
önemli bir örgütlenme olabilir. 

Kültür ve Turizm bakanlığı’nda çalışanların istihdamı ile ilgili bazı eleştiriler söz ko-
nusudur. Nitekim bakanlıkta çalışanların küçük bir kısmının turizm mezunu olması dü-
şünülmesi gereken bir konudur. Liyakat esasına dayalı ve kültür ve turizm alanlarından 
mezun olan bireylerin istihdam edilmesi kurumsal yapının dinamik bir yapıya kavuş-
masını ve daha yararlı projelerin geliştirilmesini sağlayabilir. 

Dile getirilen konulardan bir diğer ise turizm sektörünü ilgilendiren diğer kurumlar-
la işbirliklerinin ve koordinasyonların sağlanmasına yöneliktir. Turizm sektörü kendisi 
haricinde 72 sektöre doğrudan ve dolaylı olarak etki eden bir sektördür. Ayrıca turizm 
bir bütün olarak ele alınması gereken bir sektördür. Kamu kurumları ile özel sektör 
koordinasyon halinde çalışmazsa hedeflenen sonuçlara ulaşılması zorlaşır. 
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de son yıllarda yaşanan içsel ve dışsal kaynaklı krizlerin turizm 
sektörü üzerine etkilerini azaltmak ve proaktif bir yaklaşımla kriz yönetimi uygulamak 
için bir model önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak kriz yönetimi ile yönetişim 
kavramının ilişkisini açıklayan bilgiler verilmiştir. Ardından Turizm Stratejisi 2023’ün ör-
gütlenme başlığı altında yönetişim anlayışını uygulamaya koymak amacı ile kurulması-
nı hedeflenen turizm konseyleri incelenmiştir. Türkiye’de 2015-2017 yıllarında yaşanan 
krizler karşısında alınan önlemler ve verilen destekler sıralanarak, ilgili kesimlerden uy-
gulamalara yönelik getirilen eleştiriler ve eleştiriler doğrultusunda yapılan revizyonlar 
anlatılmıştır. Daha etkin bir kriz yönetimi için yönetişim bazlı bir model önerisi ve tu-
rizm konseylerinin yapısının geliştirilerek hayata geçirilmesinin gerekliliği yönündeki 
öneriler sonuç bölümünde verilmiştir.

GİRİŞ
Son yıllarda yaşanan krizlerin neden olduğu olumsuzluklar tüm turizm sektörünü et-
kisi altına almıştır. Çoğunlukla önlenmesi olanaksız veya son derece güç olan krizlerin 
olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınan önlemler çeşitli yönleri ile eleştirilere 
maruz kalmaktadır. Bu durumda “Türkiye turizm açısından nasıl bir yaklaşım ile krizleri 
yönetmelidir?” sorusu akla gelmektedir. Bu çalışma yazarların konu hakkındaki görüş-
leri tartışmaya açma amacı taşımaktadır. Turizm Stratejisi 2023’de hedef olarak be-
lirtilmiş olan turizm konseylerinin hayata geçirilmesi yönetişim anlayışına dayalı bir 
kriz yönetimine geçişi sağlayabileceği ve bu tür yaklaşım değişikliğinin gerekliliği ileri 
sürülmektedir.

KRİZ YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ
Kriz yönetimi “kriz olarak nitelendirilen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistema-
tik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur…” (Pira ve Sohodol, 2012).
Başarılı bir kriz yönetimi krizin yarattığı tehditlerin yanı sıra getirdiği fırsatları da de-
ğerlendirmelidir. Muhtemel zararlar minimuma indirilirken fırsatlardan elde edilecek 
kazançlar maksimum seviyeye çıkarılmalıdır (Ofluoğlu ve Mısırlı, 2001).
Kriz yönetiminin kendisine has bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri dikkate 
almadan başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirmek olanaksızdır. Asunakutlu ve Dirik 
(2009) kriz yönetiminin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır;

• Birden fazla aşamayı kapsayan karmaşık bir süreçtir
• Krize karşı hazırlıklı olmaya yönlendirir
• Kriz yönetimi ilkeleri, stratejik yönetim ilkeleri ile benzeşir
• Başarısız bir kriz yönetimi çok ağır kayıplara neden olabilir
• Başarılı bir kriz yönetimi krizin en az zararla atlatılmasına yardımcı olur
• İyi bir kriz yönetimi çoğunlukla ek maliyetler içerir.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik gelişmeler, 
her alanı olduğu gibi yönetsel alanı da etkilemekte ve yönetim alanında yeni kavramla-
rın, anlayışların ve kurumların ortaya çıkmasına veya mevcutların değişime uğraması-
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na neden olmaktadır. İşletme yönetiminden kamu yönetimine, siyasetten uluslararası 
ilişkilere kadar birçok disiplini etkileyen yeni kavramlardan biri yönetişimdir (Sobacı 
2007). Yönetişim kavramının açılımı “karşılıklı yönetim”, “etkileşim içerisinde yönetim” 
olarak ifade edilmektedir (Demir, 2009). Yönetişim, yönetim olgusuna yeni bir yak-
laşımdır ve yapısal olmaktan çok zihinsel bir dönüşümü ifade eder. Yönetişime dair 
yapılan tüm tanımlamaların ortak özelliğinin yönetimde mükemmele ulaşma çabasına 
vurgu yapmalarıdır. Daha başarılı ve daha kusursuz bir yönetim uygulaması yönetişi-
min temel hedefidir.

Yönetişim Rhodes tarafından “bir dizi aktörün, sürecin ve merkezi yönetimin birin-
cil olmaktan çıkarak diğer aktörlerle görece eşit olduğu bir durum” olarak tanımlanır. 
Rhodes’un tanımı yönetişimde yöneten tarafın baskın olmadığına yönetilenler ve di-
ğer paydaşların mutlak olmasa dahi göreceli bir eşitliğe, söz hakkına sahip olduklarına 
vurgu yapmaktadır.

Smouts yönetişimin dört önemli özelliği olduğunu belirtmektedir  (Varol, 2010);
• Yönetişim, bir kurallar sistemi veya eylem değil bir süreçtir. Süreç yoğun ve sağ-

lıklı bir iletişimi amaçlamaktadır.
• Egemenlik değil uzlaşma üzerine kuruludur.
• Kamu ve özel kesimin birlikteliğini kapsamaktadır. 
• Sürekli etkileşime bağlı bir süreçtir.  

Rhodes yönetişimin özelliklerini açıklarken ağ üyeleri arasındaki etkileşimin sürme-
sinin ortak amaçları müzakere etme ve kaynak mübadelesinde bulunma ihtiyacından 
kaynaklanan bir gereklilik olduğunu belirtmektedir (Uğurlu, 2008).

Tarihi gelişim süreci açısından değerlendirildiğinde, yönetişimin yönetimde görülen 
zafiyetler ve suiistimallere karşı geliştirilmiş ileri bir yönetim modeli olduğu, hatta yö-
netişim uygulamalarındaki olumsuzlukların önüne geçebilmek için iyi yönetişim ola-
rak adlandırılan bir üst modelin geliştirildiği görülmektedir.  

Yönetişim ilkeleri meşruiyet, hesap verebilirlik, etkinlik, bilgilendirme ve eşitlik olarak 
sıralanmaktadır (Palabıyık, 2004). İyi yönetişim ilkeleri ise; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, cevap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etkinlik, eşitlik, stratejik vizyon olarak 
sayılmaktadır (Özer, 2006). Şeffaflık, katılımcılık ve stratejik vizyon ilkeleri iyi yönetişi-
min ayırt edici ilkeleri olarak dikkat çekmektedir.

Kriz yönetiminde reaktif ve proaktif olmak üzere iki farklı yaklaşım söz konusudur. 
Reaktif yaklaşımda oluşan kriz koşullarına uyum sağlama çabaları ağırlık kazanır. Kriz 
öncesi ve başlangıcında fazla bir çaba gözlenmez iken krizin neden olduğu olumsuz-
luklara yönelik kısa vadeli düzenlemeler ile negatif etkiler azaltılmaya çalışılır. Bu yakla-
şımda genellikle uzun vadeli, yapısal ve kalıcı çözüm uygulamaları ihmal edilir. Reaktif 
yaklaşımda kriz çıktıktan sonra yaratacağı etkileri kısa vadede azaltma yönünde karar-
lara yoğunlaştığından krizi önlemekten çok durumu toparlayıcı niteliktedir (Tanrısevdi, 
2004). Reaktif yaklaşımda kısa vadeli kararların oluşumunda yeterli özen gösterilmez 
ise kriz yönetimi büyük ölçüde başarısız olacaktır.

Proaktif yaklaşımda kriz ortaya çıkmadan önce olası tüm riskler dikkate alınarak kriz 
olasılığına karşı hazırlanılmaktadır. Bu yaklaşımda reaktif yaklaşımın tersine mevcut 
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koşullara ayak uydurmak yerine sürekli olarak olası krizlere karşı önlem alınıp düzen-
lemeler yapılmaktadır.  Proaktif yaklaşımda olası krizlere ilişkin sürekli bilgi toplamak, 
kısa vadeden çok orta ve uzun vadeli çözümlere yönelmek ön planda tutulmalıdır 
(Tanrısevdi, 2004).

Kriz yönetimi ile yönetişim ilişkisini yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde değerlen-
dirmek gerekir. İyi bir kriz yönetimi uzmanların ortak aklına ihtiyaç duyar. Bu uzmanlar 
grubu krizden etkilenen tüm kesimleri temsil edebilme niteliğine sahip olmalıdır. Yö-
netişim yaklaşımı ile kriz yönetimi paydaş olarak adlandırılan kesimleri temsil edebile-
cek uzmanlar vasıtası ile krize ilişkin tüm tarafları tatmin edebilecek çözümlerin hızla 
ortaya konmasını kolaylaştıracaktır. Böylelikle daha isabetli ve kapsamlı kararlar ile kriz 
yönetiminin başarı olasılığı da artacaktır. Kriz yönetiminden ihtiyaç duyulacak kaynak-
ların belirlenmesi, kaynak yaratılması, kaynakların doğru ve adil bir biçimde dağıtılması 
sağlanabilecektir. İyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda sürekli işler kılınacak yönetişim 
mekanizmaları sayesinde krizlere reaktif müdahalelerde bulunmak yerine proaktif yak-
laşımla önleme veya önceden hazırlanma fırsatı da yakalanabilecektir. Kriz yönetimin-
de yalnızca tehditlere yoğunlaşmadan fırsatların da gündemde tutulması yönetişim 
uygulamaları ile daha kolay olacaktır.

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ-2023 İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENME VETURİZM 
KONSEYLERİ
Turizm, ziyaretçiler tarafından tüketilen malların ve hizmetlerin üretimine müdahale 
eden çok sayıda aktör ve acenteler arasında çoklu ilişkileri içeren bir faaliyet alanıdır. Bu 
çerçevede, hükümetin mevcut koşullardaki yönlendirici fonksiyonları, özellikle turiz-
min kalkınma dinamiklerinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir olma-
sını sağlayarak kalkınmaya olan katkısını artırmaya yönelik çabaları koordine etmekle 
ilgilidir (Dünya Turizm Örgütü [UNWTO], 2013).

2007-2013 yılları arasını kapsayan 9. Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında  sektörün uzun 
vadeli ve sağlıklı gelişmesinin gerekliliği saptanmış ve bu doğrultuda Turizm Sektörü 
Ana Planı hazırlanması hedeflenmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023-Eylem Planı 2007-
2013 bu hedefin gerçekleştirilmiş halidir. Planda, sürdürülebilir turizm yaklaşımı be-
nimsenerek istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör 
konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar uluslararası pazarda turist sayısı 
ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslara-
rası bir marka haline getirilmesi vizyon olarak belirlenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı 
[KTB], 2007).

Sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde belirlenen vizyona yönelik ilkeler ara-
sında da “Turizm sektöründeki karar verme süreçlerinde merkezi-yerel-sivil aktörlerin 
beraber çalışmasının ve işbirliği içinde olmasının sağlandığı yönetişim mekanizmaları-
nın işler kılınması” yer almıştır.

Dünya Turizm Örgütü tarafından yönetişim, karşılıklı bağımlılıkların ve paylaşılan so-
rumlulukların tanınmasına dayanan anlaşmalar yoluyla çözümler ve fırsatlar geliştirmek 
amacı ile sektörde yer alan paydaşların ortak hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan; 
hükümetin farklı düzeylerindeki turizmin alt sektörlerini verimli, şeffaf ve hesap verebi-
lirliğe tabi tutan; hedeflere ulaşmaya yardımcı olan koordinasyon ve işbirliğini amaçla-
yan ölçülebilir bir hükümet uygulaması olarak tanımlanmaktadır (UNWTO, 2013).
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Böyle bir yönetişim mekanizması Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de turizm sektö-
rünün güçlendirilmesine yönelik stratejilerden olan “Örgütlenme” başlığı altında ele 
alınmıştır. Örgütlenme stratejisi, iyi yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve 
noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında ku-
rumsallaşmaya gidilmesidir (KTB, 2007).

Örgütlenme yapısındaki bu değişim ile hedeflenen;
• Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin ilişkilerinin geliştirilerek, bakan-

lığın turizm çeşitliliğinin sağlanmasında, yerel yönetimlere ve özel sektöre yön-
lendirilmesinde daha etkin bir rol üstlenmesi,

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 4848 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teş-
kilât Ve Görevleri Hakkında Kanunda yönetişim ilkesi çerçevesinde düzenleme-
lerin yapılması,

• Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile oluşturulacak yapıların 
ulusal, bölgesel, il ve nokta bazında Konsey adı altında kurumsallaştırılmasıdır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de; Ulusal Konseyin karar alma merciinin 15 üyeden 
(3 kişi Bakanlık, 1 kişi DPT, 7 kişi sektör, 1 kişi İşçi Örgütleri, 2 kişi STK) oluşan yönetim 
kurulu olması öngörülmüştür. Gerekli görülen hallerde konseyde yer almayan kurum, 
kuruluş ve kişiler görüş ve önerileri alınmak üzere konseye geçici üye olarak davet 
edileceklerdir. Bu konseylerin temel görevleri arasında; iç turizmin gelişimi doğrultu-
sunda, turizmin olumlu etkilerinden ülke vatandaşlarının da yararlanmasını sağlamak 
ve bu amaca yönelik politikalar geliştirilmesi için bakanlığa bilgi ve öneriler sunmak; 
turizm pazarında, tüketicilerde ve dünya konjonktöründe oluşan değişimler dolayısıyla 
ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlere ilişkin politika ve programlar hazırlamak; turizm-
de yaşanabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesinde ve kriz yönetiminde ba-
kanlığın uygulamalarını yönlendirecek önerilerde bulunmak yer almaktadır

Ayrıca, İl Turizm Konseyleri ile ilde yer alan tüm paydaşları temsil edebilecek şekilde 
görüş, talep ve önerilerin Ulusal Turizm Konseyi’ne sunulması hedeflenmiştir.   

2007-2013 yılları arasını kapsayan dönem için hazırlanan Eylem Planında ise “Örgüt-
lenme” iki başlık altında ele alınmıştır (KTB, 2007)

1- Yeni Kurumsal Yapının Oluşumu İçin Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi: 
4848 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak ulusal, il ve noktasal düzeyde Konseylerin ku-
rulmasına yönelik gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. 

2- Turizm Sektörünün Gelişiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeni Rolü: Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın teşkilat şemasında değişiklik yapılarak yeni birimlerin (Ulusal 
Turizm Belgeleme (Accreditation) Birimi, İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi, 
Turizm Eğitimini Yönlendirme Birimi, Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi)  kurulmasına 
yönelik gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu düzenlemelerin 2009 yılında tamamlanacağı belirlenmiş ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak yer almıştır.

Dünya Turizm Örgütü (2004) destinasyon yönetim örgütlerini, destinasyonun yö-
netimi ve pazarlamasından sorumlu örgütler olarak tanımlar ve genellikle aşağıdaki 
kategorilerden birine girdiğini belirtir  (Prezensa vd., 2005).
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• Ulusal düzeyde turizmin yönetim ve pazarlamasından sorumlu Ulusal Turizm 
Otoriteleri ve Örgütleri,

• Amaca yönelik olarak tanımlanan bir coğrafi bölgede turizmin yönetimi ve/veya 
pazarlanması için sorumlu bölge, il veya eyalet destinasyon yönetim örgütleri.

• Küçük bir coğrafi bölgenin veya kasabaların pazarlanmasından sorumlu yerel 
destinasyon yönetim örgütleri

Destinasyon yönetim örgütlerinin finansmanı çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Ör-
neğin, kamu fonlarının devlet tahsisi, özel turizm vergileri veya otel / oda vergileri, kul-
lanıcı ücretleri, kumar ve piyangolardan tahsisler, turizm organizasyonları tarafından 
ödenen üyelik ücretleri, rezervasyon ve satış komisyonları, vb. katkılar bu kaynaklar 
arasında yer almaktadır. Las Vegas, belki de dünyanın en iyi finanse edilen destinasyon 
yönetim örgütüne sahiptir (Prezensa vd., 2005).

2015-2017 YILLARI ARASINDA KRİZLERE KARŞI ALINAN 
ÖNLEMLER VE VERİLEN DESTEKLER
Rusya ile yaşanan uçak krizinin sonucunda Rusya ve bağımsız devletler tarafından 
uygulanan ekonomik ambargolar gıda, inşaat, konut sektörleri ile birlikte turizm sek-
töründe de ciddi kayıplara yol açmıştır. 2016 yılına gelindiğinde 12 Ocak tarihinde 
gerçekleşen Sultanahmet Bombalı Saldırısı, devamında yaşanan Ankara-İstanbul saldı-
rıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve 19 Aralık tarihinde gerçekleşen Rusya Büyükelçisine 
yönelik saldırı sektöre çok ciddi darbeler vurmuştur. Bu olayların sonucu olarak gelen 
ziyaretçi sayımızda, turizm gelirimizde ve ortalama harcamada düşüş yaşanmıştır. “Çı-
kış Yapan Yabancı Ziyaretçiler Anketi” sonucunda elde edilen verilere göre 2014 yılında 
34 milyon $ olan turizm geliri %35,6’lık düşüşle 2016 yılında 22 milyon $’a, ortalama 
harcama ise 828 $’dan 705 $’a gerilemiştir. Yaşanan kayıp karşısında devlet acil eylem 
planı desteklerini yürürlüğe koymaya başlamıştır.

2015 yılında yaşanan kriz sonucunda, uçuş ve rezervasyon iptallerinin önüne ge-
çilebilmesi ve turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için “tarifesiz 
(charter) turistik uçak” seferleriyle turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına destek 
sağlanması Ekonomi Bakanlığı, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile uygun 
görülmüştür. Destekten Antalya, Muğla ve İzmir illerindeki beş havalimanına en az 
100 yolcu kapasiteli tarifesiz (charter) uçak sseferleriyle 13 ülkeden (Rusya Federas-
yonu, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan Ermenistan, 
Kırgızistan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna ve İran) turist getiren acentalar yararlan-
dırılmıştır. Destek tutarı uçak başına 6.000 $ olarak ve destek aralığı ise 15/09/2015-
30/11/2015 olarak belirlenmiştir (KTB, 2015)

Ayrıca,  (A) Grubu Seyahat Acentalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak ama-
cıyla 18.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kredi Garanti 
Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar” ile 100 milyon TL.’ye kadar kredi kullanma imkanı 26 ülke için 
uygulanmaya başlanılmıştır. Böylece kefalet desteğinden yararlanmak için 2015 yılın-
da turist getirilecek ülke sayısının 13’den 26’ya çıkartılmasıyla kredi kullanmaları için 
gereken 400.000 turist sayısına daha kolay ulaşmaları sağlanmıştır (KTB, 2017).

Eleştiriler sonucunda bu destekler, 2016 yılından itibaren ülke ayrımı yapılmaksızın 



280

uygulanmaya başlanılmıştır. 2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren ve (A) Grubu Seyahat Acentalarına destek sağlamaya yönelik olan kararlar ve teb-
liğler tarih sıralamasına göre aşağıda verilmiştir.

 1) 12.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de (Resmi Gazete, 2016a) yayımlanan  “Ülkemi-
ze Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”

• Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin 05.04.2016 tarihli Tebliğ (Resmi 
Gazete, 2016b)

• Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 09.06.2016 tarihli Karar (Resmi Gazete, 
2016c)

• Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 09.09.2016 tarihli Karar (Resmi Gazete, 
2016d)

2) 31.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  “Ülkemize Turist Getiren (A) 
Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar” (Resmi Gazete, 
2016e)

• Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin 15.02.2017 tarihli Tebliğ (Resmi 
Gazete, 2017f)

3) 26.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  “Ülkemize Kruvaziyer Gemi 
İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar” 
(Resmi Gazete, 2017g)

(A) Grubu seyahat acentalarına destek sağlanmasına yönelik yürürlüğe giren ilk ka-
rar ve uygulama tebliği kapsamında, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dala-
man, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İzmir Adnan 
Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına ise tarifesiz (charter) uçak seferleri destek 
kapsamına alınmıştır. Bu havalimanlarına yapılan en az 100 yolcusu bulunan uçak se-
feri başına 6.000 $ destek sağlanması ve tarih aralığının 1 Nisan-31 Mayıs 2016 olması 
uygun görülmüştür.

Basında bu desteklerle ilgili çıkan haberlere ilişkin yorumlar incelendiğinde aşağıda 
belirtilen eleştirilerin yoğunluğu dikkat çekmiştir. 

• Turizmin en büyük sorunu olan istihdama yeni bir öneri getirmemesi,
• Sadece yurtdışı tur operatörlerini ve az sayıda acentayı içermesi, oysa küçük ve 

orta ölçekli acentaların desteklenmesi gerektiği,
• Seçilen havalimanı kriterlerinin belirsiz olması,
• İstanbul gibi çok büyük çabalarla marka olmuş bir destinasyonun destek dışı 

bırakılması,
• Gelir düzeyi yüksek turistleri çekmeye yönelik destek unsurlarını kapsamaması,
• Havayolu hariç başka yolcu transferi sağlayan ulaşım alanını kapsamaması,
• Destek paketinin hazırlanmasında sektörün diğer paydaşları ile konunun değer-

lendirilmemesi,
• Uzun vadeli ve yapısal çözümleri kapsamaması kısa vadeye yönelik olması.

09.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, bir tarifeli uçak seferin-
de birden fazla seyahat acentasının turist getirmesi durumunda, destek tutarının nasıl 
hesaplanacağı belirlenmiştir. Ayrıca değişiklikle destek süresi 31 Ağustos 2016’ya uza-
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tılmış ve 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip charter seferleri ile en az 150 yolcu 
getirilmesi durumunda destek tutarı %30 arttırılarak uygulanmaya başlanılmıştır.

Ancak, 2016 yılında yaşanan terör eylemleri destek süresinin uzatılmasını zorunlu 
kılmış ve süre 09.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kararı ile 31 
Aralık 2016 yılına kadar uzatılmıştır.

Bu defa 31.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile destekten yararla-
nan havaalanı sayısı arttırılmış ve kapsama Trabzon, Denizli, Isparta, Eskişehir, Ordu 
Giresun ve Samsun havaalanları da alınmıştır. Ayrıca, havaalanı bazındaki tarifeli ve 
tarifesiz uçak seferleri ayırımı kaldırılmıştır (Resmi Gazete, 2016e).

Destek paketinde yer almayan kruvaziyer gemilerle turist getiren Acentalara yönelik 
düzenleme ise 26.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  karar ile gerçekleştiril-
miştir. Kararda, ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) 
Grubu Seyahat Acentalarına getirdiği turist başına 30 $ verilmesi hükme bağlanmıştır.

2016 yılında Acil Eylem Planı kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından krediler ve diğer alacaklara ilişkin yönetmelik ihdas edilerek, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım ve işletme belgeli tesisler ile seyahat acentalarının 
kullandığı kredilerin, geri ödemelerinin ötelenmesi ya da yeniden yapılandırılmasında 
aranan, bankalarda karşılık ayrılması veya anaparanın belli bir miktarının ödenmiş ol-
ması gibi şartlar hususunda kolaylık sağlanmıştır (KTB, 2017).

Konaklama ve deniz turizmi tesisleri için 2016 yılındaki destek sürecine baktığımızda 
ilk olarak deniz turizmi tesislerinin bölgesel desteklerden yararlanması yönünde yasal 
düzenleme yapıldığı görülmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında belir-
lenmekte ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerinden faydalandırılmaktadır. Bu kararda 
08.04.2016 tarihinde değişiklik yapılarak, turizmin 12 aya yayılması ve ülke geneline 
yaygınlaştırılması kapsamında özellikle yüksek gelir grubuna hizmet veren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesislerine yeni yatırım ve yenileme işlem-
lerinde, bulundukları bölge teşviklerinden konaklama tesisleri gibi yararlanma imkanı 
sağlanmıştır. 

Özellikle istihdama yönelik bir destek verilmesi gerektiği yönündeki görüşler çerçe-
vesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 
turizmde faaliyet gösteren konaklama tesislerindeki istihdama yönelik işbirliği proto-
kolü 12.04.2016 tarihinde imzalanmıştır. Protokolün amacı, Antalya ve Muğla illerinde 
faaliyet gösteren işverenlere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 
prim ödemesi yapılmasıdır. 06.06.2016 tarihinde İŞKUR tarafından yayımlanan 2016/1 
sayılı SİDEP Genelgesi ile desteğin kapsamı tüm illerimizi kapsayacak şekilde genişle-
tilmiştir (KTB, 2017).

Konaklama tesisi gerçekleştirmek üzere adlarına tahsis işlemi gerçekleştirilen ya-
tırımcılara ayrıca ödemeler yönünden destek sağlanmıştır. Bu kapsamdaki destek,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tesisler için Maliye Bakanlığı’nca 2016 yılı için 
tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri 
ve hasılat paylarının 1 yıl ertelenmesi ve bu süre sonunda ödemelerin herhangi bir faiz 
uygulanmaksızın eşit taksitler halinde üç yılda geri ödenmesi şeklindedir. Belgeli tesis-
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lerin öncelikle kıyı kullanımları olmak üzere hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımına 
yönelik Maliye Bakanlığı’nca 2016 yılı için tahsil edilmesi gereken ecrimisil bedelleri 
içinde aynı kolaylık sağlanmıştır. (KTB, 2017).

Konaklama ve deniz turizmi tesisleri için verilen diğer bir destek ihracatçı sayılmaları 
yönündeki düzenlemedir. Bir önceki yıl 750.000 $ döviz getiren tesislerin ihracatçı 
sayılması ve Eximbank kredileri, yurtdışı fuarlara katılım desteği, resim ve harçlardan 
muaf olma gibi desteklerden yararlanmalarını sağlayan yasal düzenleme 05.05.2016 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
2015 yılından itibaren Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan kriz karşısında yapılan 
uygulamalar ile ilgili verilen bilgiler ışığında Ekonomi Bakanlığı ile başlayan ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile devam eden süreçte krizlere yönelik eylem planlarının geliştirildiği, 
gelen eleştiriler doğrultusunda zaman içerisinde revizyonlar yapıldığı ve uygulamala-
rın kapsamının genişletildiği görülmektedir. 

Burada tespit edilmesi gereken ana sorun kriz dönemlerinde en uygun eylem 
planını oluşturacak sağlıklı ve hızlı işleyen bir öneri mekanizmasının bulunmaması-
dır. Bakanlığın Türkiye Turizm Stratejisi 2023-Eylem Planı 2007-2013’de belirtilen ve 
2009 yılında sonuçlandırılması hedeflenen Turizm Konseyleri’nin oluşturulması ve kriz 
dönemlerinde kriz yönetimi bağlamında aktif olarak kullanılması bu temel problemi 
çözebilir. Nitekim planda konseylere atfedilen ana görevlerden biri “turizmde yaşana-
bilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesinde ve kriz yönetiminde bakanlığın uy-
gulamalarını yönlendirecek önerilerde bulunmak”tır. Ancak, Turizm Stratejisi 2023-Ey-
lem Planında söz konusu örgütlenmenin 2009 yılında tamamlanacağı ifade edildiği 
halde hala uygulamaya dönük bir girişimde bulunulmamıştır.

Bunların yanısıra Turizm Stratejisi 2023’te ele alınan konsey kavramının ulusal, il ve 
daha küçük destinasyon olarak yapılanmasının Dünya Turizm Örgütü’nün destinas-
yon yönetim örgütleri kategorilerine benzer olduğu görülmektedir. Ancak bu örgütler, 
destinasyonun yönetimi ve pazarlamasından sorumlu örgütler olarak tanımlanmasına 
rağmen planda, yönetim ve pazarlama sorumluluğuna, dolayısıyla finansman konusu-
na yer verilmediği görülmektedir.

Stratejik planda konsey yapılanmasında yer almadığı görülen diğer husus, paydaş 
olarak yerel yönetimlerin karar alma merciinde bulunmamasıdır. Oysa iyi yönetişimin  
“katılımcılık” ilkesi ile stratejik planın vizyona yönelik ilkelerinden biri olarak kabul edilen 
“karar verme süreçlerinde merkezi-yerel-sivil aktörlerin beraber çalışmasının ve işbirliği 
içinde olmasının sağlanması” doğrultusunda yerel yönetimlerin konseylerin karar alma 
merciinde yer alması gerekmektedir.

Stratejik planda 2013 yılı hedefi olan 50 milyar $ turizm gelirine ulaşamadığımız 
(KTB, 2007) gerçeğiyle yüzleşip, 2023 hedefi olan 86 milyar $ dış turizm geliri ve 1350 
$ ortalama harcamaya ulaşmak için (KTB, 2007)  tüm turizm paydaşlarını kapsayan 
örgütlenme yapısının yeniden ele alınması öncelikli hedefimiz olmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada, özellikle yüksek gelir gurubuna yönelik olarak gelişen ve günümüzde 
gittikçe büyüyen golf turizmi ile golf turizmini etkileyen faktörler ve golf turisti profili 
incelenmiştir. Golf turistlerinin ihtiyaçları, beklentileri, eğilimleri irdelenmiş ve tekno-
lojik gelişmeler, golf pazarındaki aktörler arası ilişkiler de dikkate alınarak golf turizmi 
destinasyonu ve bu destinasyonların planlama stratejileri üzerinde durulmuştur. Gü-
nümüzde, sınırları çok geniş olan turizm pazarlarında turistik tesislerin tek başlarına 
çeşitli disiplinleri kapsayan faaliyetleri yürütmesi son derece zor ve karmaşık bir yapı 
almıştır. Bu nedenle tek tek tesisler yerine destinasyonlar turizm pazarlarında ağırlık 
kazanmaya başlamış, bu noktada destinasyon yönetimi kavramı ile bu kavramı oluş-
turan bileşenler golf turizmi bağlamında incelenmiştir. Son bölümde ise, gerek golf 
destinasyonu planlaması gerekse golf destinasyonu yönetim yapısı ile ilgili değerlen-
dirmeler yapılmış ve bu hususlarda öneriler getirilmiştir.   

GİRİŞ
Özellikle dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak mesafelerin kısal-
ması, ulaşım imkânlarının artması, insanların şehir yaşantısından uzaklaşma istekleri 
gibi nedenlerle turistik hareketlilikte artış yaşanmaktadır. Golf turizmi de buna bir ör-
nektir. Bugün insanlar hafta sonu golf oynamak için birkaç saatlik hava yolculuğu ile İn-
giltere’den, Almanya’dan, Hollanda’dan İspanya’ya, Portekiz’e, Türkiye’ye gelebilmekte 
ve diğer gün tekrar ülkesine dönebilmektedir. Özellikle Kuzey Avrupa’da golf sporuna 
duyulan ilginin artması ve iklim koşulları nedeniyle kış ve bahar aylarında golf oynama 
imkânlarının yetersizliği, Akdeniz çanağındaki golf destinasyonlarına olan talebi arttır-
maktadır. Bu artan talep, golf turizmi destinasyonları arasında rekabeti tetiklemektedir.

Golf turizmi destinasyonları, artan golf pazarından daha fazla pay sahibi olmak iste-
mektedirler. Bu noktada golf turistin isteklerine cevap verecek şekilde planlanmış bir 
destinasyon ile iyi örgütlenmiş bir yönetim anlayışı, golf turizmi pazarında kuşkusuz ön 
plana çıkacaktır. Yapılan çalışmada, golf turizmi ve destinasyon yönetimi kavramlarına 
açıklık kazandırmak amacıyla, golf turizminin yapısı, golf turizminin etkileyen faktörler 
ve turizm destinasyon yönetimi ile ilgili hususlar incelenecek ve başarılı bir golf turizmi 
destinasyonu ve destinasyon yönetimi için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği üzerin-
de durulacaktır.

GOLF VE GOLF TURİZMİ

Golf Nedir?
Golf oyununa ilişkin yapılmış birçok tanım vardır. Önen (1992) golfü, 3 cm çapında 
yüksek yoğunluktaki bir topun, belli kurallara uyarak, ucu değişik kıvrımlardan oluşan 
75 cm kadar uzunluktaki bir sopa ile birbirini izleyen vuruşlarla başlangıç noktasından 
bir deliğe doğru hareket ettirilmesi temelinde oynanan bir çim sporu olarak tanımla-
mıştır.

Golf sporu sadece yarışma ya da kazanma amacıyla oynanmamaktadır. Diğer bir 
değişle, golf sadece kurallar zincirinden oluşan ve amacı kazanmak olan bir spor de-
ğildir. Hobi amaçlı golf oyuncuları golf oyununu hayatlarının önemli bir parçası olarak 
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görmekte ve golfsüz bir hayat düşünememektedirler. Golfü sadece oyun olarak gö-
renler, bu oyundan daha fazla zevk almaktadırlar (Gürkan, 2007:12).

Golf Turizmi
Golf turizminden anlaşılan; insanların golf yarışmalarına aktif ya da pasif olarak katıl-
mak, golf oynamak ya da sadece izlemek amacıyla yaptıkları hareket etme eylemin-
den ortaya çıkan akımdır. Golfün turistik seyahatin temel amacı olmadığı durumlarda, 
golf oynamak diğer turizm aktiviteleri için tamamlayıcı bir faaliyet olarak görülmekte-
dir (Malaga Ticaret Odası [CCM], 2008).

Golf turizmi, en basit ifadeyle golf oynamak ya da golf müsabakalarını izlemek ama-
cıyla yapılan seyahat olarak tanımlanmaktadır (Hudson, 2009). Günümüzde golf, se-
yahat etmek için gerçek bir motivasyon kaynağı ve doğa kaynaklı olmasından dolaylı 
özellikle turistik faaliyetleri ve gayrimenkul sektörünü harekete geçiren çekici bir spor 
dalıdır. Artan önemi nedeniyle golf, turizm endüstrisinin farklı aktörleri tarafından git-
tikçe daha fazla turizm ürünü olarak değerlendirilmektedir (Completo ve Gustavo, 
2014).

Golf sporunu turizm sektörü ile birleştirerek genel bir tanım yapmak gerekirse, sü-
rekli golf oynama isteğinde olan ve golf sporu hayatlarının bir parçası haline gelmiş 
insanların zamana bağımlı olmaksızın golf oynama imkânlarının olduğu bölgelere se-
yahat etmeleri, seyahat ettikleri bölgelerdeki turistik tesislerde geçici sürelerle kalma-
ları ve bu tesislerin ürettiği mal ve hizmetlerden yararlanmaları şeklinde ortaya çıkan 
faaliyetler bütününe golf turizmi denir.

Özetle, golf turizmi için;
- Golf oyunu
- Bir bölgeden başka bir bölgeye hareket
- Konaklama
- Turistik mal ve hizmetlerden yararlanma
faaliyetlerinin olması gerekmektedir.

Golf Turisti Profili
Golf turistlerini ağırlıklı olarak 3. yaş grubu erkekler oluştursa da kadınlarda ve genç-
lerde de golfe yönelik ilgi artmaktadır. Golf turistleri, aynı zamanda iyi bir gelir, iyi bir 
eğitim seviyesine sahip ve daha yüksek bir sosyo-ekonomik statüye sahip olarak görül-
mektedirler (Readman, 2003; aktaran Jae Hak, 2007). Genel olarak golf turistleri, daha 
yüksek bir sosyo-ekonomik geçmişe sahiptirler, yüksek gelir grubuna aittirler, lükse 
önem verirler ve genellikle eşleri ve/veya arkadaşları grupları ile seyahat etmeyi tercih 
etmektedirler (Centre for the Promotion of Imports From Developing Countries [CBI], 
2016). Çoğu Avrupalı golf turisti tatillerinde golf oynamayı ve diğer faaliyetlere katılmayı 
isterler. Çoğu zaman, golf ile diğer sportif aktiviteleri (yelken, yüzme, bisiklet sürme, 
yürüme) birlikte yapmayı ayrıca yemek yemeyi ve kültürel faaliyetlere (şehir gezileri vb.) 
tercih ederler (Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği [IAGTO], 2013). Bu çerçevede 
golf turistleri, yüksek gelirli, eğitim düzeyi yüksek, kaliteye önem veren, golf oynamak 
için başka destinasyonlara grup olarak giden, gittikleri destinasyonlarda farklı sportif ve 
kültürel aktivitelere de katılma eğiliminde olan ziyaretçiler olarak tanımlanabilir.
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Golf Turizmini Etkileyen Faktörler
Golf sporunun popülaritesinde yaşanan büyük artışın önemli göstergelerinden biri de 
uluslararası golf turnuvalarıdır. Canlı televizyon yayınlarının yapılması ve izleyici sa-
yısının artması bu turnuvalara yönelik sponsor firma taleplerini arttırmaktadır. Ayrıca 
turnuvalarda verilen ödüllerdeki artış da son derece dikkat çekicidir. 1860 yılında ilk 
defa düzenlenen The Open Championship’de birincilik ödülü; birinci için 50 pound, 
toplamda 115 pound iken; 2006 yılında ise birincilik ödülü, birinci için 720.000 pound, 
toplamda 4.000.000 pounda ulaşmıştır (Isaac, 2007). Ryder Cup Golf Turnuvası şu 
anda dünya çapında bir milyar insan tarafından televizyonda izlenmektedir. 2006 
Dünya Futbol Şampiyonasını izleyen kişi sayısı 260 milyondur. TV, artan turnuva kap-
samı ve reklam tanıtımı ile dünya çapında golf simgeleri yaratmaya yardım etmektedir. 
Birçok marka, bu tür faaliyetlere sponsor olmak için büyük meblağlarda yatırım yap-
maktadırlar (Hudson, 2009). Görüldüğü üzere, önemli golf organizasyonları ve turnu-
vaları medyada daha fazla yer almakta, ekranlara daha fazla izleyici kitlesi çekmekte 
ve büyük markaların da bu tür turnuvalara sponsor olma çabaları artmakta, dolayısı ile 
insanların golfe olan ilgisi daha da artmaktadır.

Golf tatil yerini seçerken önemli faktörler arasında erişilebilirlik (örneğin doğrudan 
uçuşlar), paket fiyatları, golf sahalarının kalitesi ve konaklama tesisleri (en az 4 ila 5 yıl-
dız) yer almaktadır (IAGTO, 2013). Golf tesislerinin özellikle yurtdışına direkt uçuşların 
olduğu havaalanlarına yakın olmaları, golf turistlerine sunacakları konaklama imkânları 
ve sahaların kalitesi golf turizmi açısından önemlidir.

Sadece golf satışı yapan tur operatörleri olduğu gibi golf bölümü olan tur opera-
törleri vardır. Bu tur operatörleri arasında yılda sadece 250 golfçü gönderen küçük 
firmalar olabildiği gibi TUI, Thomas Cook ve Hana Tour gibi golf ve spor bölümleri 
olan çok büyük tur operatörleri de yer almaktadır. Tur operatörünün büyüklüğü ile golf 
destinasyonlarına yönelik toplam satış oranları arasında net bir paralellik vardır (IAGTO, 
2013). Golf ürünü satışı yapan tur operatörleri, büyüklükleri ve buna bağlı olarak satış 
miktarları ile golf turizminin gelişimi açısından büyük önem arz etmektedirler.

Avrupalı golf turistleri gittikçe artan bir şekilde kendi gezilerini internet üzerinden 
araştırmakta ve planlamakta, doğrudan kendi golf sahalarına sahip olan otellerde yer 
ayırtmaktadır. Ayrıca bilgi toplamak ve kullandıkları deneyimleri paylaşmak için TripAd-
visor ve Holidays Uncovered gibi tarama sitelerini; Golf Breaks ve The Sand Trap gibi 
seyahat forumlarını; Instagram, Facebook, Flickr, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya 
sitelerini; Expedia, Priceline veya Booking.com gibi çevrimiçi seyahat acentelerini kul-
lanmaktadırlar (IAGTO, 2013). 

Golf tesisleri golf turistlerine, onlara sunabileceği tecrübeyi göstermelidir. Bunun 
için fotoğraflar ve videolar gibi görsel araçlar yararlı olacaktır. Golf sahalarının resim-
lerini ve çevresini sosyal medyada paylaşmak popülerdir. Çevrimiçi araştırma, son beş 
yılda katlanarak artan bir eğilimdir. Turizme yönelik yapılan araştırmalarda internet kul-
lanımı artmaya devam edecektir ve önümüzdeki yıllarda en önemli araştırma kanalı 
olarak internetin ön plana çıkacağı öngörülmektedir (IAGTO, 2013). Günümüzde, in-
ternet sayesinde farklı kaynaklardan bilgiye ulaşımın kolaylaşmıştır. Artan sosyal med-
ya kullanımı ile golf turistleri, yaşadıkları tatil tecrübelerini hem sözlü hem de görsel 
olarak paylaşmakta, tatil tercihlerini yaparlarken de bu şekildeki paylaşımları dikkate 
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almaktadırlar.  Pazar araştırması analiz edildikten ve hedef pazarlar belirlendikten son-
ra golf tesisleri, hedef kitleye ulaşmanın en etkili ve uygun araçlarına karar vermelidir. 
Bu noktada reklamlar, pazarlara ilişkin veri tabanları ve halkla ilişkiler önem arz et-
mektedir. (Ulusal Golf Sahası Sahipleri Birliği [NGCOA], 2008). Golf turizmi gelişimi 
ile imaj arasında bir paralellik olduğu söylenebilir. İyi bir imaj için ise, doğru yapılmış 
pazar analizleri, hedeflenen pazarlara ve kitlelere yönelik doğru stratejiler ve özellikle 
reklamlar etkili olmaktadır.

Golf Turizmi Destinasyonu
Hudson’a (2009) göre, golf destinasyonunun temelinde insan vardır ve golf destinas-
yonunu oluşturan temel ögeler ise ulaşım imkanları, golf sahaları, golf okulları, konak-
lama birimleri, golf faaliyetleri, golf medyası, golf operatörleri/ acenteleri, gastronomi 
birimleri (restoran vb.), eğlence faaliyetleri, alış-veriş birimleri ve gayrimenkuldür. Coa-
tes (2007) golf turizmini destekleyici turizm faaliyetlerinin gerekliliğinin sürekli dile ge-
tirildiğini, golfçülerin golf oyunu dışında farklı aktivitelerden de yararlanmak istemekte-
diklerini, kongre ve konferansların golf oyunu ile yakın ilişki içinde olduğunu ve çoğu 
konferans organizasyonunun golf sahaları dikkate alınarak yapıldığını ifade etmektedir. 
Golf odaklı bir turizm destinasyonunda, golf sahaları dışında destekleyici turizm türleri-
nin (kongre turizmi, termal turizm, ekoturizm, spor turizmi, vb.) yer alması o destinas-
yonun çekiciliğini arttıracağını söylemek mümkündür. Bir turizm bölgesinde yer alan 
turizm ürünü çeşitliliği, o bölgedeki turizm faaliyetlerinde hem kaliteyi hem de buna 
bağlı turist memnuniyetini arttıracaktır. 

DESTİNASYON YÖNETİMİ
Turizm son derece rekabetçi bir endüstridir ve etkin rekabet edebilmek için destinas-
yonların turistlere en iyi şekilde hizmet sunması gerekir. Bu, bir birliktelik içerisinde 
çalışan pek çok hususa bağlıdır. Turistin varış noktasına geldiği andan ayrılışına kadar 
süre içerisinde, turistik ziyaretin değeri, bir dizi kamu hizmeti, özel turizm ürünleri, 
toplumsal etkileşim ve konaklama gibi birçok hizmet ve deneyim ile doğrudan ilişkili-
dir. Tatil boyunca turist memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek için turistik ziyareti 
kapsayan çeşitli bileşenlerin yönetilmesi ve koordine edilmesi hayati önem taşımak-
tadır. Başarılı destinasyon yönetimi, bir taraftan turist memnuniyetini arttırırken diğer 
taraftan yerel kazançlar ve turizmde sürdürülebilirliği sağlamaktadır (Dünya Turizm Ör-
gütü [UNWTO], 2007).

UNWTO (2007) etkili bir destinasyon yönetiminin başlıca avantajları olarak, rekabet-
te üstünlük kurulması, turizmde sürdürülebilirliğinin sağlaması, turizmden elde edilen 
faydalarının genişletilmesi, turizm ürününün geliştirilmesi, güçlü ve canlı bir marka 
kimliğinin oluşturulması olarak sıralamaktadır. 

Dünya turizminin geliştirilmesi ile birlikte, ülkeler turizmde rekabet güçlerini artırıcı 
her tür yöntem ve bilgiyi kullanmaya çalışılmaktadırlar. Bu amaçla, ülke turizm yö-
neticileri, destinasyonların yönetimi için bazı örgütlenme sistemleri kurmakta ya da 
geliştirmektedirler. Bu amaçla, özellikle Avrupa ve Amerika’da “Destinasyon Yönetim 
Örgütleri (DYÖ)” adı verilen organizasyonlar hayata geçirilerek turizm pazarından 
en yüksek verim alınması amaçlanmaktadır. Bu örgütler, destinasyonların yönetil-
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mesi, pazarlanması ve tanıtılması konusunda rekabet gücünü etkileyen önemli bir 
etken olmaktadır. DYÖ’ler çoğunlukla kamu - özel ortaklıklarıyla kurulan örgütler 
olup çeşitli turizm paydaşlarından oluşmaktadır. Bu amaçla oluşturulan DYÖ’lerin 
fonksiyonu, turizme hizmet eden doğrudan ve dolaylı birçok turizm işletmesiyle or-
tak çalışarak, turistik bölgenin sürdürülebilir anlamda geliştirilmesi için koordinasyon 
görevini görmek ve bölgedeki hizmet sağlayıcıların yaptıkları işleri uyumlaştırmakta-
dır (Öztürk  vd., 2013).

Morrison’a (2013) göre, Destinasyon yönetimi,  çekici organizasyonlar ve etkinlikler, 
tesisler, ulaşım, altyapı, konaklama imkânlarının bir araya geldiği koordine ve bütün-
cül bir yönetimi kapsamaktadır. Başarılı destinasyon yönetimi, destinasyon vizyonu ve 
turizm planlaması temeline dayanan uzun vadeli ya da stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç 
duymaktadır. Destinasyon yönetimi, destinasyon yönetim örgütleri olarak bilinen uz-
manlaşmış örgütler aracılığı ile başarılı olur. Öztürk ve diğerlerine (2013) göre, başarılı 
bir destinasyon yönetiminden söz edebilmek için; destinasyonu ziyaret edebilecek 
potansiyel turistlere yönelik tanıtım, pazarlama ve imaj faaliyetlerini yönetebilecek bir 
örgüt yapısına ihtiyaç vardır. Destinasyonların yönetilmesinde profesyonel örgütlen-
melerin eksikliği o destinasyonda uzun vadede turizmin gelişmesi ve pazarlaması ko-
nusunda birbirinden kopuk yaklaşımlar, bölgesel turizm işletmeleri arasında iş birliğinin 
eksikliği, turizm endüstrisinin olanaklarının yetersiz kalması, bölgesel kamu kuruluşla-
rının yetersiz desteği, turizmi ilgilendiren önemli sorunlar, konular ve fırsatlar için giri-
şimlerin başarısız kalmasına sebep olur. Bu hususların ortadan kalkması ya da olumsuz 
etkilerinin azaltılması amacıyla destinasyon yönetiminde profesyonel örgütlenmenin 
gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Golf turisti, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, doğrudan golf oynamak için tatile gi-
den ya da tatil için gittikleri yerlere golf oynama eğiliminde olan bir turist profili çiz-
mektedir. Golf oyununun ülke sınırlarını aşması ve golf oyuncularının farklı ülkelerde 
golf oynama isteği beraberinde golf sporunun bir turizm hareketi haline gelmesini 
sağlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşım imkânlarının artması da golf turizminin 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle iklim koşulları nedeniyle kısıtlı mevsimlerde golf 
oynanan ülkelerdeki golfçülerin, yılın tamamında golf oynanabilen ülkelere olan hare-
ketini arttırmıştır.

Golf turizmini etkileyen başlıca faktörler olarak, ulaşım imkânları, golf tesislerinin 
kalitesi, golf dışı diğer turistik aktiviteler ile kültürel faaliyetler, golf turnuvaları ve şam-
piyonaları, medya, tanıtım faaliyetleri ve internet araçları sayılmaktadır. Golf odaklı 
turizm destinasyonu için ulaşım imkânları hayati öneme sahiptir. Bu nedenle turizm 
bölgesinin hava alanlarına yakın olması, havaalanı ile turistlerin geldiği ülkeler arasında 
direkt uçuşların bulunması büyük önem taşımaktadır. Havaalanından turizm bölgesine 
ulaşım karayolu ya da demiryolu ile sağlanabilir.

Golf odaklı bir turizm destinasyonu planlanırken dikkate alınması gereken en önemli 
etkenler, golf turisti beklentilerinin iyi analiz edilmesi ve tesis yerine destinasyonun bü-
tüncül olarak ele alınmasıdır. Planlama yapılmadan önce hedef turist kitlesi ve hedef 
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kitlenin beklentileri tespit edilmeli, sonrasında gerçekleştirilecek bütüncül planlama ça-
lışmalarında da bu beklentileri karşılamaya yönelik bölgesel çözümler geliştirilmelidir.

Golf odaklı bir turizm destinasyonunun; 
• İçerisinde golf sahaları, otel ve golf villaları, golf kulüpleri, golf okulları bulunan bü-
tünleşik golf tesisleri,
• Kongre merkezleri, sağlık turizmine yönelik tesisler, kültürel faaliyetlere yönelik orga-
nizasyonlar (kültür turları, konserler vb.), sportif faaliyetler (doğa sporları, tenis vb.), ve 
diğer destekleyici turizm türleri,
• Golf turistlerine yönelik restoranlar, yeme içme birimleri, eğlence merkezleri, özellik-
le lüks ürünlere yönelik alış-veriş birimleri,
• Tanıtım, pazarlama, koordinasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü ve içerisin tur operatö-
rü/acentesi temsilciliklerinin, emlak ofislerinin, basın ve halkla ilişkilerle ilgili birimlerin 
bulunduğu bir merkez,

olacak şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır.
Golf odaklı turizm destinasyonunda, uzmanlaşmış bir yönetim biriminin olması, gü-

nümüzdeki rekabetçi turizm pazarı bir zorunluluk haline gelmiştir. Başarılı bir destinas-

Golf 
Destinasyonu

Bütünleşik Tesisler
- Golf Tesisleri
- Golf Okulları
- Oteller & Golf Villaları
- SPA

Destekleyici Turizm 
Türleri
- Kongre Turizmi
- Kültür Turizmi
- Sağlık & Termal Turizmi
- Spor Turizmi

Destekleyici Sektörler
- Gastronomi (Restoran vb.)
- Ticaret (Alışveriş Birimleri)

Ulaşım
- Havayolu
- Karayolu
- Demiryolu

Tanıtma & Pazarlama
- İnternet (web, sosyal medya, 
forum vb.)
- Tur Operatörleri & Acenteler
- Reklam (görsel & yazılı basın)
- Basın ve Halkla İlişkiler
- Emlak Ofisleri

Faaliyetler
- Golf Turnuvaları & 
Şampiyonaları

Şekil 1: Golf destinasyonu 
bileşenleri

Kaynak: Coates (2007), Hudson (2009), IAGTO (2013), NGCOA (2008), UNWTO (2007)
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Özel Sektör ya da 
Kamu-Özel İşbirliği

Golf Destinasyon 
Yönetimi

Şekil 2: Golf Destinasyon 
Yönetimi Yapısı

Kaynak: Morrison (2013), NGCOA (2008), UNWTO (2007), Öztürk vd. (2013)

yon yönetimi için sadece özel sektör temsilcileri ya da kamu-özel işbirliği çerçevesin-
de bir yönetim yapısı kurulmalıdır.

Başarılı bir destinasyon yönetimi;
• Destinasyonlardaki çeşitli sorunları (altyapı, planlama vb.) çözmek ve tespit edilen 
eksiklikleri gidermek için çalışmalar yapmalıdır,
• Hedef pazarlara yönelik analizler yapmalı, değişen pazar şartları ve yeni eğilimlere 
göre yeni stratejiler geliştirmelidir,
• Tur operatörleri ve acenteleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile federasyonlar, ulus-
lararası turizm örgütleri, uluslararası golf turnuvaları düzenleyen organizasyonlar ve 
bölgedeki diğer turizm birlikleri ile koordinasyonu sağlamalıdır,
• Ulusal ve uluslararası çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik 
faaliyetler yürütmelidir,
• Destinasyonun tek elden ve bütüncül olarak tanıtımına yönelik web sitesi kurmalı, 
golf turizmine yönelik forumları takip etmeli, görsel ve yazılı basında reklamlar yapmalı 
ve uluslararası organizasyonlara iştirak etmelidir,
• Basın ve halkla ilişkilileri tek elden yürütmelidir.

Organizasyonlar
- Şampiyonalar
- Turnuvalar

Araştırma & Değerlendirme
- Pazar Analizleri
- Pazar Stratejileri

Hizmetler
- Altyapı
- Planlama
- Halkla İlişkiler

Tanıtma 
- İnternet (web, sosyal medya, 
forum vb.)
- Reklam (görsel & yazılı basın)
- Fuarlar
- Workshop

Koordinasyon
- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Uluslararası Örgütler
- Turizm Birlikleri
- Organizasyon Firmaları
- Tur Operatörleri ve Acenteler
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ÖZET
Çağımızın hızla gelişen ve değişen dünyasında turizm pastasından daha büyük pay 
almak ve turizmi ülke ekonomisinin verimli bir sektörü haline getirmek için çabalayan 
ülkeler, her geçen gün farklı stratejiler, yöntemler ve araçlar geliştirmektedirler.  Bu 
kapsamda, devletler öncelikle turizmdeki örgütsel yapılanmalarını modern, işlevsel ve 
küreselleşmeyle birlikte gelişen ve değişen pazar koşullarına uyum sağlayacak ve hızla 
adapte olacak biçimde yapılandırmaktadırlar. Dünyada destinasyon yönetimi modeli, 
özellikle Avrupa ve Amerika’da turizmden yüksek pay alan ülkelerce yaygın bir şekil-
de uygulanmakta ve randımanlı sonuçlar alınmaktadır.  Türkiye, sahip olduğu zengin 
kültürel ve tarihi değerleri, eşsiz coğrafi güzellikleri, örnek ve alternatif turizm faaliyet 
ve imkânları ile turizm sektörünün gelişebilme potansiyeli açısından en avantajlı ülke-
lerden biridir. Bununla birlikte, mevcut ulusal turizm tanıtım ve örgütlenme sistemimiz 
bürokratik bir yapılanmaya sahip olup dünyadaki ve sektördeki değişikliklere süratli bir 
şekilde adapte olma yeteneğine ve işlevselliğine yeterince sahip değildir. Bu neden-
le, ülkemizdeki turizm sektöründeki örgütlenme yapısı yeniden gözden geçirilmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, yıllık yabancı ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelir 
bakımından üst sıralardaki konumunu istikrarlı biçimde koruyan ülkelerden ikisi olan 
İspanya ve İtalya’nın örgüt yapıları ile Türkiye’deki mevcut yapıya değinilerek etkin bir 
organizasyon yapısı için öneriler getirilmiştir. 

GİRİŞ
Teknolojik olanakların artması, gelişen ekonomiler, küreselleşmeyle birlikte sosyal de-
ğişimler ve uluslararası sınırların ortadan kalkmaya başlamasıyla insanların daha uzak 
mesafelere seyahat etme eğilimleri, destinasyonların yönetimine ilişkin özel politika-
ların, stratejilerin ve araçların geliştirilmesini bir gereklilik haline getirmiştir. Özellikle 
gelişen ve değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefleyen Des-
tinasyon Yönetim Örgütleri (DYÖ), daha çok destinasyonların pazarlanması konusun-
da çaba harcamakta ve geleceğe yönelik planlama faaliyetlerini yürütme konularında 
aktif gözükmektedirler. İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkeler, 
turistik destinasyonların pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini bölgelerinde kurulan desti-
nasyon yönetim birimleri aracılığı ile yürütmektedir. Ülkemizde bu nitelikte organizas-
yonlara pek sık rastlanamamakta; bu işlevlerin valilikler, belediyeler ve ticaret ve sanayi 
odaları gibi kurumlar tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

DESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜTLERİ (DYÖ)  
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün yapmış olduğu ve literatürde 
yaygın olarak kullanılan tanımda, Destinasyon Yönetim Örgütleri; “Destinasyonların 
imajını, markasını ve konumunu yöneten, pazarlayan ve yönlendiren profesyonel ve 
kuruluş şekline göre kar amaçlı ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar” olarak tanım-
lanmaktadır. 
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Yönetim şekli ve boyutuna göre Dünya Turizm Örgütü, DYÖ’leri aşağıdaki kategori-
lerden birine dahil etmektedir (Özdemir 2008, Dünya Turizm Örgütü [UNWTO], 2004):

• Ulusal düzeyde turizm pazarlaması ve yönetiminden sorumlu olan Ulusal Turizm 
Örgütleri (UTÖ), 

• Amaca göre tanımlanan belirli bir coğrafi bölgede turizm pazarlaması ve yöne-
timinden sorumlu olan bölgesel veya eyalet bazında destinasyon yönetim örgütleri 
(DYÖ),

• Şehir, kasaba ya da daha küçük bir coğrafi bölgeyi temel alarak turizm pazarlaması 
ya da yönetiminden sorumlu olan yerel destinasyon örgütleri ya da Kongre ve Ziya-
retçi Büroları.

Ulusal Turizm Örgütleri (UTÖ) 
Ülke turizmini yönlendiren “Ulusal Turizm Örgütleri (UTÖ)”, ülke turizminin gelişimine 
katkı sağlaması amacıyla devlet tarafından kurulur ve bu örgütler, kamu kurumu nite-
liğinde ve merkezi hükümetin bir parçası olarak faaliyet gösterirler. UTÖ’lerin genelde 
tanıtım ve pazarlamadan sorumlu bir alt birimi bulunmaktadır. Bu alt birim destinasyon 
yönetim örgütleridir. UTÖ’ler ülkelerdeki yapılanmaya göre bakanlık, genel müdürlük, 
kurul, otorite, konsey veya özerk bir kuruluş olarak yer almaktadırlar (UNWTO, 2004).

Ulusal Turizm Yönetimi (UTY)
Kamu ve özel sektör ortaklığı şeklinde yapılanmış bir örgütlenme biçimi olan “Ulusal 
Turizm Yönetimi (UTY)”, bağımsız idari otorite niteliğinde olup daha çok gelişmiş Batı 
Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır. Ulusal turizm yönetimlerinin görev ve sorumluluk-
ları arasında (Kotler vd., 1999:57); ülke imajı oluşturulması konusunda mutlak otoriteye 
sahip olmak, ülke (destinasyon) için marka değeri belirlemek, farkındalığı artırmak, su-
nulan mal ve hizmetler hakkında kalite garantisi vererek tüketicileri cezbetmek, enfor-
masyon hizmetlerinde standardizasyona giderek enformasyon dağıtım kalitesini yük-
seltmek, enformasyonun hedefe doğru şekilde ulaştırılmasını sağlamak, turistik mal ve 
hizmetlerin sürekli yenilenmesi konusunda Enformasyon Teknolojisi (IT) destekli ürün 
yönetimine yatırım yapmak, yeni ürün geliştirilmesi ve pazarlanmasında özel sektörle 
iş birliği yapılarak pazarlamaya doğrudan ve daha aktif katılımda bulunmak, kamu kay-
nağının kullanımına ilişkin gereken şeffaflığı sağlamaktır. 

Bölgesel Turizm Örgütleri (BTÖ) 
Bölgesel turizm örgütleri (BTÖ), belli coğrafi sınırlar içinde kalan bölgelerin çıkarları ve 
amaçları doğrultusunda turizmi yönetmeye ve pazarlamaya çalışan örgütlerdir (WTO 
2004). BTÖ’ler, yerel bölge ile hükümet arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayıcı 
çalışmalarda bulunur. Sorumlulukları arasında, yerli ve yabancı turistler için destinasyon 
yönetim ve pazarlama aktiviteleri oluşturmak,  destinasyon için ürün ve alt yapı geliş-
tirmek, bölgesel anlamda sektörü geliştirmeye yönelik çeşitli bilgiler sağlamak, iletişimi 
güçlendirmek ve eğitici ortamlar yaratmaktır. Bu örgütler çoğunlukla bölgesel anlamda, 
belli şirketler arasında iş birliği ile yürütülen örgütlerdir (Gretzel vd., 2000:151).
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Kongre ve Ziyaretçi Büroları (KZB)
Kongre ve ziyaretçi bürolarının (KZB) ortaya çıkışı, kentlerin bir bütün olarak pazarlanmaya 
başlanması ve zaman içinde kendi başına bir marka olmasıyla koşuttur. Kent ölçeğinde ve 
genelde belediye, ticaret odaları ve vakıfların önderliğinde kurulan, kâr amacı gütmeyen 
bu büroların üyeleri oteller, seyahat acenteleri, kongre ve sergi salonlarıdır. 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de destinasyon bazında pazarlama yapmak üzere 
kongre ve ziyaretçi büroları kurulmuştur. Türkiye’de ilk benzer oluşum 1996 yılında Antal-
ya Tanıtım Vakfı bünyesinde kurulan Antalya Kongre Bürosu’dur. Belediye, oteller, seya-
hat acenteleri, taşımacılık şirketleri ve kongre merkezlerinin desteklediği büro, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluş olarak çalışmalarına başlamıştır. 1998 yılından bu yana söz konusu 
büro, Antalya Tanıtım Vakfı’nın bir yan kuruluşu olarak aktif hizmete devam etmektedir. 
1997 yılında, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB),  Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(TUGEV) bünyesinde, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir büro olarak kurulmuştur. Büro hâ-
len İstanbul’daki potansiyeli bir destinasyon olarak ortaya çıkarmak, işletmelerin ve kurum-
ların toplantılarını İstanbul’a getirmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 2007 yılında, İzmir’in uluslararası kongre pazarında yerini alabilmesi için 
İzmir Kongre ve Ziyaretçi Tanıtım A.Ş. kurulmuştur. Büro, Uluslararası Kongre ve Toplantı 
Birliği’ne üye olarak kabul edilmiş ve İzmir’i tanıtmak üzere yoğun bir çaba içine girmiştir. 

DESTİNASYON YÖNETİMİNDE ÖRGÜTLENME MODELLERİ
Destinasyon yönetim örgütlerinin organizasyon yapıları ülkelere göre değişiklik göster-
mektedir:

Tamamen Devlet Destekli DYÖ Modeli
DYÖ’ler ilk olarak devletin finanse ettiği ve dolayısıyla yönetimde devletin egemen olduğu 
örgütler şeklinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde DYÖ’lerin faaliyetlerinde kamu sektörünün 
rolünün önemli ölçüde devam ettiği görülmektedir (Mintel, 2005; Buhalis 2000). Bunun 
en önemli sebebi, destinasyon yönetimi için ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarının tah-
sisinde devletin belirleyici olması ve kamu gelirlerinden ayrılan paylarla bu tahsisin ger-
çekleşmesidir. Ayrıca, destinasyon yönetimi, bir ülkede yaşanan politik, ekonomik ve sos-
yal gelişmelerden etkileneceğinden kamu sektörünün desteği ve düzenleyici rolü büyük 
önem taşımaktadır.

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı DYÖ Modeli 
Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği ve ortaklığın destinasyon yönetiminde önemli fay-
dalar sağladığı son yıllarda bir gerçeklik olarak ortaya çıkmıştır. Turizm alanında kendini ka-
nıtlamış ve lider konumundaki ülkelerin (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya) büyük 
bölümünde turizm yönetiminde en yüksek otorite olarak kamu ve özel sektörün birlikte 
temsil edildiği özerk kuruluşlar bulunmaktadır. Destinasyon Yönetiminde iş birliği ve ortak-
lık yaklaşımına Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 2003 yılında yayınladığı bir raporda da 
yer verilmiştir. Bu modelde, özel sektör, turizm tanıtım maliyetlerine %25 ile %75 oranında 
katkıda bulunmaktadır. Yine bu modelde, özel sektör, pazarlama faaliyetlerinin stratejik 
planlanmasında ve taktiksel kampanyalarda pay sahibidir (Augustyn ve Knowles, 2000).
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Özel Sektörün Öncü Olduğu DYÖ Modeli
Doğrudan devlet müdahalesinin olmadığı bu yapılanmada bir destinasyona ilişkin bü-
yük ölçekli tanıtım ve pazarlama kampanyalarını özel sektör gerçekleştirir. Özel sektör, 
destinasyonda var olan olanaklardan turistlerin yararlanmaları karşılığında, kazanç ve 
kâr elde edeceği için bir destinasyonun tanıtımı ve pazarlanmasında daha etkin ve 
öncü bir rol almak ister. Bu modeli benimseyen ülkelere örnek, ABD ve Japonya gös-
terilebilir.

DESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜTLERİNE ÜÇ ÖRNEK: İTALYA, İSPANYA, TÜRKİYE
Dünyada, turizm sektöründe ulusal düzeydeki örgütsel yapılanmalar; ekonomik geliş-
mişlik düzeyi, turizm sektörünün ülke ekonomisi içindeki önemi, ayrılan bütçe miktarı 
gibi etkenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Sektörün mevcut durumunun 
analizi ve bunun sonucunda yeni bir örgütlenmenin gerekip gerekmediği gibi hususlar 
dünyada farklı olan diğer örgüt modellerinin incelenip karşılaştırılmasıyla ortaya kona-
bilir. Bu sebeple ülkemizdeki mevcut yapının ve farklı örgüt modellerinin incelenmesi 
ve karşılaştırılması büyük önem taşır. Diğer yandan, bu sunumda böylesi kapsamlı bir 
inceleme ve karşılaştırma yerine, ülkeye gelen yıllık yabancı ziyaretçi sayısı ve elde 
edilen gelir bakımından üst sıralardaki konumunu istikrarlı biçimde koruyan ülkelerden 
ikisi olan İspanya ve İtalya’nın örgüt yapıları ile Türkiye’deki mevcut yapıya kısaca deği-
nilerek aradaki temel farklılıklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.  

İspanya 
Katalunya, Valensiya, Balear Adaları, Bask ve Galisya gibi 17 ayrı otonom bölgenin 
bulunduğu İspanya’da turizm; Turizm Genel Sekreterliği vasıtası ile Enerji, Turizm ve 
Dijital İşler Bakanlığının sorumluluğundadır. Söz konusu Bakanlığın çatısı altında Tu-
rizm Bakanına bağlı olarak İşbirliği ve Turizmde Rekabet Genel Müdürlüğü, Kalkınma 
ve Sürdürülebilir Turizm Genel Müdürlüğü, Bilgi Analizi ve Turizm Politikaları Değer-
lendirme Bölümü yer almaktadır. Genel Sekreterlik, merkezi hükümetin sorumlulu-
ğu alanına giren turizm politikasının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal 
ilişkilerin geliştirilmesinden, koordine edilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. 
Genel Sekreterlik, ulusal düzeyde 3 yapıyı koordine eder: 1. İspanya Turizm Enstitüsü 
(Turespana) 2. İspanya Turizm Oteller Ağı  (Paradores de Turismo de Espana S.A.) 3. 
İnovasyon ve Turizm Teknolojileri Yönetimi Topluluğu (SEGITTUR).

İspanya Turizm Enstitüsü (Turespana); İspanya’nın dünya çapında pazarlanmasın-
dan ve tanıtımından sorumlu Turizm Genel Sekreterliğine rapor veren, özerk bir kamu 
yapılanmasıdır. Turespana’nın yurtdışında Büyükelçilik ve Konsoloslukların bir bölümü 
olarak çalışan 33 adet turizm ofisi bulunmakta olup bu ofisler, bölgesel yönetimler ve 
özel sektörle sürekli iletişim ve iş birliği içindedir. Bu kapsamda, Turespana’nın görev-
leri şu şekilde sıralanabilir:

• Bölgesel otoriteler, yerel yönetimler ve özel sektör ile işbirliği içinde uluslararası 
pazarlarda turizm ürünlerinin ve destinasyonlarının tanıtımını yapmak ve pazarlanmak,

• İlgili diğer devlet organları, kamu otoriteleri ve özel sektörle işbirliği içinde turizm 
politikalarının temelini belirlemek,
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• Yurt dışındaki turizm firmalarını desteklemek; aynı zamanda, turizm alanında ulus-
lararası ilişkiler ve işbirliğine ivme kazandırmak,

• Turizm ekonomisi konusundaki bilgi birikimi ve farkındalık düzeyini analiz ederek 
artırmak,

• Turizm ürünlerinin ve hedeflerinin yenilik, kalite, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü-
nü artırmak için planlar ve programlar hazırlamak,

• Turizm sektörünün bilimsel ve teknolojik kapasitesini geliştirmek; yönetim süreç-
lerinin etkililiğini ve etkinliğini artırmak,

• Devletin sahip olduğu oteller ağını işletmekle yükümlü kuruluş olan Paradores de 
Turismo de España S.A ile ilgili yatırım ve stratejileri belirlemek suretiyle, yurtdışındaki 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmektedir (Turespana, 2017).

Turespana’nın gelir kaynaklarını; devlet sahipliğindeki oteller zinciri, ticari faaliyetleri, 
turizm ofislerinden sağlanan geri ödemeli finansal destekler ve Bakanlığın ayırdığı pay 
oluşturmaktadır (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD], 2014).

Paradores de Turismo S.A, tarihi 1930’lara gitmekle birlikte kuruluşu 1991’de gerçek-
leştirilen ve devlet malı oteller ağını işletmekle sorumlu bir kamu şirketi teşebbüsüdür.  

SEGITTUR, kamu sektöründe ve özel sektörde İspanyol turizm endüstrisinde ino-
vasyona yönelik araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekten sorumlu bir kamu kuruluşu-
dur (SEGITTUR, 2017).

İtalya
İtalya Cumhuriyetinin idari yapılanmasında bölge, vilayet ve belediyeler yer almakta-
dır. Campania, Lazio, Lombardiya, Sardunya, Sicilya, Toscana, Trentino-Veneto gibi 
toplamda 20 bölge yönetimi bulunmaktadır. Bu bölgelerden beşi tarihi, etnik, coğrafi 
sebeplerden ötürü özel statüdedir. Bölge yönetimlerinin altında, vilayetler ve bunlara 
bağlı belediyeler bulunmaktadır.

İtalya’da turizmle ilgili Kültürel Miras, Etkinlikler ve Turizm Bakanlığı bulunmaktadır.  
Bakanlığın bünyesinde Turizm Genel Müdürlüğü yer alır. Genel Müdürlük, stratejik po-
litika gündemini belirler; diğer yandan İtalyan Anayasası, bölgelere, turizm işletmelerini 
düzenleme, stratejik pazarlama faaliyetleri geliştirme ve Avrupa Yapısal Fonlarını yö-
netme dahil olmak üzere bölgedeki kilit faaliyetleri devreder. İller ve belediyeler ayrıca 
turizm sektörü için yerel düzenlemeler çıkarabilirler. 2014’te, İtalya’da Turizm Teşviki 
için Daimi Komite kurulmuş ve beş yıllık Ulusal Turizm Planı hazırlanmıştır. Komite, 
özel ve kamu kuruluşlarından oluşur. Turizm Genel Müdürlüğü, bölgeler ve özerk il-
lerle koordineli olarak ulusal turizm politikaları geliştirir ve başlatır. Genel Müdürlük, 
Ulusal İtalyan Turizm Ajansı (ENIT), İtalyan Otomobil Kulübü ve İtalyan Alp Kulübü için 
denetim otoritesi olup, ayrıca, bölgelerin yetkileri dışında kalan tüm turizm faaliyetle-
rini yönetmektedir. Turizm alanında destek ve teşvik sağlamak, yabancı sektör profes-
yonellerine gerekli sertifika ve yetkilendirmeyi vermek, turizm alanındaki uluslararası 
örgütlerle ilişkileri yürütmek ve Avrupa Birliğinin turizm alanındaki kanuni düzenleme-
lerin katılımcısı ve aktörü olmak da Genel Müdürlüğün yetkileri arasındadır (OECD, 
2016)
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İtalyan Ulusal Turizm Ajansı (ENIT)’nın temel rolü, İtalya’yı, turistik bir destinasyon 
olarak tanıtmak ve pazarlamaktır. Merkezi Roma’da olan ENIT’in, Tursepana’ya benzer 
biçimde, yurt dışında çeşitli bölgelerde kurulu 22 adet ofisi bulunmaktadır. 2014’ten bu 
yana ENIT, kamu kurumu statüsünden, Bakanlık denetiminde kamu iktisadi teşebbü-
süne dönüşmüştür. Görev ve faaliyetlerini merkez ve çevre birimleri vasıtasıyla yürüten 
ENIT’in, ayrıca; bölgeler, iller, yerel otoriteler ve diğer kamu kurumlarıyla anlaşmalar 
yapma yetkisi bulunmaktadır. Yönetim kurulunda, Bakan tarafından atanan iki üyesi 
bulunmaktadır (OECD, 2016) 

Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığınca denetlenen ENIT’in, kendi muhasebe ve idari 
düzenlemeleri vardır. Ajans, turizmi teşvik amacıyla yasayla görevlendirilmiş tüm gö-
revleri yerine getirir ve yanı sıra aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

• Yurtdışında İtalyan turist imajının tanıtımının yanı sıra Bölgeler, Trento ve Bolzano 
Özerk Vilayetleri ve bunlarla yerel makamların turistik kaynaklarının entegre tanıtımıyla 
ilgilenmek,

• Ulusal ve uluslararası seviyede tanıtım stratejileri ve yurtdışında bilgi sağlamak, 
İtalyan turistik ürünlerin pazarlanması için işletmeleri desteklemek, diğer ekonomik ve 
üretim sektörlerinin, kültürünün ve çevrenin kaliteli üretimi ile bağlantılı olarak Trento 
ve Bolzano Bölgeler ve Özerk Bölgeler Konferansı ile mutabık kalınarak, Turizm Poli-
tikası Komitesi vasıtasıyla ihtiyatlı yönetim tarafından belirlenen adresleri uygulamak,

• İtalyan turist ve kültür hizmetlerini belirlemek, düzenlemek, tanıtmak ve pazarla-
mak;

• Turizm alanında İtalyan markasını tanıtmak,
• “Italia.it” portalının yönetimi ile uygun gördüğü diğer iletişim araçlarının kanunla, 

tüzük ve yönetmeliklerle, dijital medyanın, teknolojik platformların ve internet ağı özel 
kullanımının sağlanması,

• Trento ve Bolzano Bölgeleri ve Özerk Bölgeleri için bölgesel bürolar ve ajanslar da 
dahil olmak üzere kamu ve özel kuruluşlar için danışmanlık ve yardım faaliyetleri yü-
rütmek ve organize etmek; turistlerin resepsiyon ve bilgi hizmetlerini uyumlaştırmaya 
yönelik süreçleri geliştirmek ve ayrıca, iletişim ve halkla ilişkilerde tanıtım faaliyetlerin-
de bulunmak,

• Diğer İtalyan temsilcilik ofisleri ile belirli protokoller çerçevesinde sağlanan Kültür 
Kurumu da dahil olmak üzere, Kamu Makamları ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kon-
solosluk şebekesi ve uluslararası işbirliği daireleri ile anlaşmalar ve işbirliği sağlamak 
(ENIT, 2017).

Türkiye
Ülkemizde en son resmi turizm örgütlenmesi 2003 yılında bakanlık düzeyinde Kültür 
ve Turizm Bakanlıkları’nın birleştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Bakanlık merkez teşkilatı, 
10 adet ana hizmet birimi, 6 adet danışma ve denetim birimleri ile 3 adet yardımcı 
hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Bunun dışında, 40 ülkede 45 yurtdışı müşavirlik/
ataşelik düzeyinde birimi bulunmaktadır. Bakanlığın taşra teşkilatında ise, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri ile doğrudan merkez birimlerine bağlı taşra birimleri yer almak-
tadır.
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16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hak-
kında Kanun”, Bakanlığa aşağıdaki görevleri yüklemektedir:

• Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütün-
lüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

• Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu 
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak;  yerel yönetimler, kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler 
ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kül-
tür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından 
gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,

• Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
• Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme 

elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
• Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yön-

lendirmek,
• Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamu-

laştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
• Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve 

araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak (Resmi Gazete, 2003).

Görüldüğü üzere, turizm sektöründeki en yetkin otorite Kültür ve Turizm Bakan-
lığı olup; görev, yetki ve sorumluluk alanının genişliği ve fazlalığı, oldukça ağır bir iş 
yükünü de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu bürokratik yapı, sektördeki deği-
şikliklere süratli bir şekilde adapte olma, hızlı hareket edebilme yeteneğine ve işlevsel-
liğine yeterince sahip değildir. Dünyada başarılı olan ve genel kabul gören uygulama, 
destinasyonları yönetmenin en iyi yolunun kamu-özel sektör ortaklığı şeklinde oldu-
ğu yönündedir. Dünya Turizm Örgütü tarafından dünya genelinde 550 destinasyon 
yönetim örgütü üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucunda bu örgütlerin kamu-özel 
sektör ortaklığı şeklinde örgütlenmesinin en ideal olduğuna işaret etmektedir (Bedük 
vd,, 2007:15). 

Ülkemizde konuyla ilgili Türkiye’nin Turizm Stratejisi - 2023 Belgesinde ulusal ve 
bölgesel düzeyde kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının turizmle 
ilgili karar verme süreçlerine katılımlarıyla oluşturulacak “Ulusal Turizm Konseyi” ile “İl 
Turizm Konseyleri”nin kurulması planlanmıştır. Turizm Konseyleri Yasası ve Konseylerin 
Kurulmasına ilişkin 4848 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak ulusal, il ve noktasal düzey-
de Konseylerin kurulmasına yönelik gerekli yasal düzenlemenin yapılacağı, kamu ve 
özel sektörün katkıları ile turizm tanıtım fonu oluşturulacağı ve bu fonun Ulusal Turizm 
Konseyi tarafından izleneceği eylem planında belirtilmiştir. Konseye ilişkin ilk örnek 
yapılanma, Antalya’da 2003 yılında, Antalya Valiliği bünyesinde,  Yönergeyle “Antalya 
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Turizm ve Tanıtma Konseyi” adı altında kurulmuştur. Sektör temsilcileri, kamu kurum 
ve kuruluşları ile tüzel kişilerden oluşan konsey, aylık toplantılar yaparak Antalya’da 
turizme ilişkin güncel sorunları tespit ederek çözüme yönelik kararlar almış ve uygu-
lamaya koymuştur. Sektörde Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olan Antalya, herhangi 
bir yasal dayanağı olmamakla birlikte kamu-özel sektör ortaklığını başarıyla uygulayan 
bir turizm merkezi konumundadır. Ayrıca, Muğla (2011), Kahramanmaraş (2011), İzmir 
(2014) ve Hatay’da (2016) benzer yapılanmalar, Valilikler bünyesinde oluşturulmuştur. 
Ancak, bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaşabilmesi için ye-
relde sürekli yetki ve sorumluluk üstlenebilecek daha işlevsel bir uygulamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Küreselleşme sürecinin getirdiği sosyal ve ekonomik yönlü çeşitli değişimler,  tekno-
lojik gelişmeler ve turizm sektörünün dinamik özelliği destinasyonların değişen pazar 
koşullarına uyum sağlayacak ve hızla adapte olacak biçimde yapılanmalarını gerektir-
mektedir.  İspanya ve İtalya örneklerinde olduğu gibi turizmde öncü olan çoğu ülke-
de, destinasyon yönetim örgütlenmelerinin kamu-özel sektör işbirliği üzerine kurulu 
dinamik bir yapılanmada olduğu, devlet yükünün pay edildiği, özellikle destinasyona 
yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ciddi anlamda özel sektör katkısının oldu-
ğu görülmektedir.

Türkiye’nin Turizm Stratejisi - 2023 Belgesi’ne göre, 2023 yılı itibarıyla Türkiye için 
60 milyon turist, 86 milyar dolar turizm geliri öngörülmektedir (Resmi Gazete, 2007). 
Söz konusu hedefin gerçekleştirilebilmesi için ildeki örgütlenmelerin sonuç almaya 
yönelik, çabuk karar alıp uygulayabilen kendine özgü çalışma ve finansman mekaniz-
masına sahip, ortak aklın ve uzlaşmanın etkin olduğu bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bir destinasyona yönelik söz konusu yapılanma için öneriler aşağıda sunulmaktadır:

• Kamu-özel sektör-üniversiteler işbirliğiyle oluşturulacak meslek kuruluşlarının ve 
STK’ların yer aldığı bir organizasyon yapısının kurulması,

• Karar verme sürecine mümkün olan en alt yönetim kademelerinin dahil edilme 
ilkesinden yola çıkılarak yapılanma sürecinde ilçe düzeyine inilmesi, turizm aktivitele-
rinde tabandan merkeze yönelen bir inisiyatifin oluşturulması,

• Kamunun bu yapılanma içinde düzenleyici ve denetleyici rolünün olması, desti-
nasyonun tanıtım ve pazarlanmasına yönelik politika ve strateji geliştiren, standartları 
saptayan, izleyen bir denetim mekanizmasına sahip olarak organizasyon yapısında yer 
alması, 

• Özel sektörün tanıtım ve pazarlamadan sorumlu olacağı, destinasyon vizyonunun 
ifade edildiği, destinasyon ürünü, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma, pazarlama 
unsuru olarak imaj, markalama ve konumlandırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir fonk-
siyonda yer alması, ayrıca kısa vadede “Yurtdışında Ofis/Mağaza Açma ve Tanıtım” 
birimlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunması,

• Üniversite/üniversitelerin; turizm faaliyetine paydaşların katılım düzeylerinin belir-
lenmesinde ve sektörel performans göstergelerinin tutulduğu turizm veri bankasının 
oluşturulmasında, ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılmasında, kapasite geliş-
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tirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesinde, bunun dışında, sivil halkın ve bireylerin 
sektöre sahip çıkmasına yönelik gerekli bilinç yaratma faaliyetleri,  destinasyona yöne-
lik yeniliklerin araştırılması, uluslararası model ve eğilimlerin belirlenmesi gibi araştır-
ma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olması,

• Meslek kuruluşları ve STK’ların, destinasyondaki mesleki faaliyetleri kolaylaştırıcı, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini, meslek mensuplarının birbirle-
riyle ve halkla olan ilişkilerinin düzenlenmesinde koordinasyonu sağlayıcı olarak fonk-
siyon göstermesi, ayrıca; destinasyonda turizmin gelişmesine yönelik her türlü proje 
geliştirme ve yazma faaliyetlerinde yer alması gerektiği düşünülmektedir.

Organizasyon yapısında, bütçenin oluşturulmasında devlet desteğinin yanı sıra ku-
rumlar vergisinden, ayakbastı, KDV gibi turizmden elde edilecek gelirlerin bir kısmının 
kullanılarak oluşturulabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, tüm bu yapılanma için 
öncelikle mevzuat çalışmalarının yapılması ve kanun/yönetmelik taslağının hazırlan-
ması önem arz etmektedir. Söz konusu taslak çalışması yapılırken sektörün mevcut 
durum analizinin yapılarak yönetimsel, işlevsel ve örgütsel ihtiyaçların net bir şekil-
de ortaya konması; turizm ve bağlantılı sektörleri temsil eden tüm aktörlerin (kamu, 
özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının) görüşlerinin alınarak 
ortak bir çizgide hareket edilmesi; ülkemizi turizm örgütlenmesi ve destinasyon yö-
netimi açısından 2023 yılı hedeflerine ulaştırabilecek en sağlıklı yapılanma modelini 
oluşturmak ve uygulamaya koymak açısından büyük katkı sağlayacaktır.  
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ÖZET
Bu çalışma makro düzeydeki turizm politikaların oluşturulmasında, geleneksel hiye-
rarşik süreçlerden farklı olarak, kamu kurumları ve özel sektör aktörleri arasındaki kar-
maşık ilişkiler ağına dayanmakta olan ağ yönetişimi yaklaşımının bir alternatif olarak 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışmada ağ yönetişim yaklaşımı, turizm hareketi-
nin bir parçası olan farklı sektörlerdeki paydaşları belirlemek ve bu paydaşlar arasında-
ki karmaşık ilişkileri anlayabilmek ve turizmin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına, 
faydalı ve uygulanabilir bir bakış açısı olarak vurgulanmaktadır. Bu çalışmada ayrıca, 
Türkiye’de turizm idaresi alanında örgütsel ve yönetsel bir reforma ihtiyaç duyulduğu 
belirtilmekte ve Türkiye örneğinde ağ yönetişimi yaklaşımının uygulanması üzerine bir 
model önerisi sunulmaktadır. 

GİRİŞ
20. yüzyılın sonlarından itibaren tüm Dünyada yaşanan hızlı değişim süreci geleneksel 
yönetim anlayışında ve klasik bürokratik yapılanmalarda köklü bir yeniden yapılanmayı 
gündeme getirmiştir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile birlikte ortaya çıkan refah 
devleti kavramı ve Keynesyen politikalar, zaman içerisinde dinamizmini yitirmiş, tu-
tucu, kalıplaşmış, hantal bir yapıya bürünmüş ve fonksiyonlarını etkili ve verimli bir 
şekilde yerine getirememeye başlamıştır. Nihayetinde 1973 Petrol Kriziyle birlikte re-
fah devleti kavramı ciddi biçimde sorgulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede pek çok 
ülke kamu yönetimi alanında 1980’li yıllardan sonra reform yapma gereğini duymuştur 
(Gruening, 2001:2).

1990’lı yıllarda ise özellikle küreselleşme söylemleri ile birlikte her düzeydeki yöne-
tim aygıtı gibi ulus-devlet de demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katılım, esnek-
lik, hesap verilebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında yeniden şekillenmeye 
zorlanmıştır. Bu kapsamda 90’lı yıllar yönetişim kavramının ortaya çıktığı yıllar olarak 
tanımlanabilir. Yönetişim, terim olarak ilk kez Kuzey Avrupa’da, ardından da bütün dün-
yada kullanılmaya başlanmıştır. 

Yönetim ve yönetişim kavramları arasındaki tarihsel sürece dayalı genel bir karşılaş-
tırma yapılacak olursa; 21. yüzyılın yönetişim anlayışının, 20. yüzyılın yönetim anlayışını 
oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı söylenebilir. Bu yeni anlayışla, önceden belir-
lenen bir ortak amacı gerçekleştirmek için, tek özneli, merkezi, hiyerarşik bir iş bölümü 
içinde karar alan değil çok aktörlü, yerel, ağsal ilişkiler içinde, kendisi yapmaktan çok 
toplumdaki aktörleri yapabilir kılan, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini kolay-
laştıran yönetişim anlayışına geçilmektedir. Nitekim yönetişim yaklaşımının en önemli 
isimlerinden biri olan Rhodes, yönetimi “devlet merkezli bir anlayışı yansıtır” olarak 
nitelendirmekte bu nedenle de yönetişimi bundan daha kapsamlı olarak görüp “bir 
dizi aktörün, sürecin ve merkezi yönetimin birincil olmaktan çıkarak diğer aktörlerle 
görece eşit olduğu bir durumu” tanımladığını belirtmektedir (Rhodes, 1996:652). 

Kamu yönetimi disiplininde aynı zamanda bir paradigmatik dönüşümü yansıtan yö-
netişim fikri, Osborne ve Gaebler’in 1993 tarihli ünlü çalışmalarında “kürek çeken değil 
dümen tutan devlet” sloganıyla gündeme gelmiş ve pasif tüketiciliği içermeyen katı-
lımcı vatandaşlık anlayışı ile şekillenmiştir. Daha sonraki dönemlerde, tüm dünyada; 
karşılıklı bağımlılıkların artması, bilgi toplumunun artan ihtiyaçlarını karşılamak, vatan-
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daşı politika oluşturma sürecine dahil etmek, devlette daha fazla şeffaflık ve hesap 
verebilirlik gibi nedenlerden dolayı yönetişim düşüncesi hızlı bir şekilde yayılmaya 
başlamıştır (Osborne, 1992).

Tüm bu gelişmeler sonucunda, “Yeniden tanımlanan devlet kavramının toplumdaki 
işlevi ne olmalıdır?” konusu günümüzün en önemli sorunlarından birisi haline gelmiş-
tir. 2000’li yıllara gelindiğinde artık, devletin üstün olduğu bir refah devleti anlayışın-
dan, devletin özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte merkezde olduğu yeni 
bir devlet anlayışına doğru değişim yaşanmakta kamu sektörü, özel sektör ve sivil 
toplum arasındaki sınırların geçirgenliği gittikçe artmaktadır. 2000’li yılların başından 
itibaren ise ağ yönetişimi kavramı kamu siyasalarının oluşturulmasında sıklıkla bahse-
dilmeye başlayan bir kavram haline gelmiştir. Kavramın özü, gittikçe karmaşıklaşan 
toplumlarda devletlerin tek başına siyasa oluşturmakta yetersiz kalacağı ve bu sebep-
le ilgili birçok aktörün kamu siyasası sürecinde daha geniş bir etki alanı talep etmesine 
dayanmaktadır. Bu süreci açıklamada kullanılan ağ kavramı ise, çoğulcu yönetişim 
formları olarak ifade edilebilir. Bu nedenle ağ yönetişimi yaklaşımında siyasalar ağ-
lar içinde pazarlık, etkileşim, müzakere gibi siyasa araçları kullanılarak yapılmaktadır 
(Kurt, 2015:83-85).

Ağ yönetişimi modelinde klasik kamu yönetimi anlayışında pek de yeri olmayan, 
devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ve yarı resmi kuruluşlar gibi çok değişik 
ve farklı aktörler bir araya gelerek kamu hizmeti sunumunda birlikte rol alabilirler. 
Ağ yönetişimi modelinde hiyerarşik ilişki yerine heterarşik ilişki vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede heterarşi; karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eşgüdümünü ve 
kendi kendini organize eden kişiler arası ağları, örgütler arası eşgüdümü ve sistem-
ler arası döngüyü içermektedir. Ağ yönetişim modeli kolektif eylemi öngördüğü için 
modelde rol alan örgütler, diğer organizasyonlara bağımlıdır. Bu örgütler hedefleri-
ne ulaşabilmek için karşılıklı kaynak alışverişine girerler çünkü süreçteki hiçbir örgüt 
sorunları tek başına çözecek bilgi ve kaynak kapasitesine sahip değildir. Makro poli-
tikaların oluşturulması sürecinde yaşanan ve yukarda kısaca özetlenen bu değişim 
rüzgârı 2000li yılların başlarından itibaren turizm politikalarının oluşturulması ve karar 
alma süreçlerini de etkilemeye başlamıştır (Kalağan, 1980:93).

TURİZM POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASI SÜRECİ
Turizm, yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkiler ile oldukça önemli bir 
sektördür. Bu durum uluslararası turizm hareketinden pay alabilmek amacıyla ülkele-
rin turizme verdiği önemin artırmasına neden olmuştur. Sektörün ekonomik etkileri 
ve diğer sektörler ile bağlantıları dikkate alındığında Dünya Turizm ve Seyahat Kon-
seyi, sektörün küresel GSH’nın %9,1’ini (yaklaşık 6,5 trilyon ABD doları) ürettiğini ve 
dolaylı etkileri de hesaba katıldığında yaklaşık 260 milyon kişiye istihdam yaratarak 
küresel istihdama %8’den fazla katkı sağladığını belirtmektedir (WTTC, 2013). Başka 
bir ifadeyle; dünyada her 11 çalışandan biri turizm sektöründedir ve tüm uluslararası 
sermaye yatırımlarının yaklaşık %7’si turizm alanına yapılmaktadır (Emekli, 2005: 101).

 Ayrıca, turizm dünyanın en hızla gelişen endüstrisi ve ekonomik büyümenin en 
önemli bileşenlerinden biridir. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 1950 yılından bu 
yana turizm hareketleri her yıl ortalama %7 oranında artış göstermektedir.
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Turizmin yatırımları geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam olanakları ya-
ratan nitelikleri, pek çok ülkenin bu sektör üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları ekonomik sorunların ve 
darboğazların aşılmasında, turizmin yarattığı dinamik ekonomik etkiler, turizme daha 
çok önem verilmesine neden olmuştur.

Turizm politikaları en genel manasıyla iç ve dış turizmin geliştirilmesi ve sağladığı 
faydalardan tam anlamıyla yararlanılabilmesi için kamu yönetiminin turizm alanında 
aldığı önlem ve müdahalenin tümü şeklinde tanımlanabilir. Tıpkı diğer siyasa alanları 
gibi hükümetin turizm politikaları alanındaki tutumu da bu alandaki amaçlar ve beklen-
tiler çerçevesinde şekillenmektedir. Turizm politikaları alanına yapılan müdahalelerde 
hükümetler genel olarak, ekonomik faydayı ya da ölçüsüz gelişmelerin ulusal kaynak-
lar (sosyal, kültürel, çevre vs.) üzerinde yaratacağı zararların azaltılmasını hedeflemek-
tedirler (McIntosh ve Gupta, 1980: 184-188).

Kamu yönetiminin turizm politikalarının belirlenmesinde rol almasının gerekli olup 
olmadığına ya da ne derecede etkin olması gerektiğine ilişkin tartışmalara literatürde 
sıklıkla rastlanmaktadır. Mill ve Morisson (1989: 255) turizm politikalarının oluşturulma-
sı ve uygulanmasında aktif olarak yer alan devletlerin genellikle aşağıdaki fonksiyonları 
yerine getirmekte olduklarını belirtir. 

1. Koordinasyon: Turizm politikasının başarı şartlarından biri politika yapıcı durumunda 
olan kamu yönetimi ile sektör arasında etkin bir diyalogun sağlanmasıdır. Turizmin, 
çok boyutlu bir sektör olması farklı sektörlerin birbirleriyle ilişkide olmasını gerektirme-
si, kamu yönetiminin düzenlemesi ve koordinesini gerekli kılmaktadır. 

2. Planlama: Hükümetler turizm planları hazırlamak ve uygulamak suretiyle, hangi 
sektörlerin geliştirileceğini, sektörde öngörülen büyüme oranlarını ve sektörün ge-
lişimi için ihtiyaç duyulan sermayeyi belirlemektedirler. 

3. Yasa Koyucu: Turizm sektörü ile ilgisi olan alanlarda yasal düzenlemeler yapılması 
gerekliliği, kamu yönetiminin turizm politikalarının üretimine dâhil olmasını zorunlu 
kılan bir sebep olarak görülmektedir.

4. Girişimci: Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün ve girişimciliğin yete-
rince gelişmemiş olması kamu yönetiminin sektörde aktif bir rol oynamasını zorun-
lu kılmaktadır. Turizmin yeni gelişim gösterdiği ülkelerde büyük yatırım sermayesi 
gerektiren alt yapı ihtiyacı, devlet desteği ve yardımını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu 
ülkelerde devlet turizmin gelişim sağlaması için öncü rol üstlenip, otel, havayolu şir-
keti gibi turistik tesisler işletebilir ve yatırımcıları bu alana yönlendirmek adına vergi 
oranlarının azaltılması, düşük faiz oranları gibi mali teşvikler geliştirebilir. 

5. Çevrenin Korunması: Turizm aslında bir bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasının 
pazarlanması eylemidir. Bu nedenle de fiziki ve kültürel çevreye zarar verme potan-
siyeline sahiptir. Bu sebeple turizm politikalarının oluşturulmasında devletin müdahil 
olması çevrenin korunması anlamında gerekli görülmektedir.

6. Tüm bu fonksiyonlara ek olarak, tanıtma ve reklam konusunda destek, global kon-
jonktüre bağlı değişimlerden kaynaklı oluşabilecek sektörel finansal kayıplar, sosyal 
turizmin geliştirilmesi gibi nedenlerle devletin turizm alanına müdahalesi gerekli gö-
rülmektedir.
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Bu noktada, turizm politikalarını hazırlayan ve geliştiren ulusal düzeydeki turizm ida-
re birimi büyük önem kazanmaktadır. Turizm politikaları, literatürde NTO (National 
Tourism Organizations) şeklinde ifade edilen “Ulusal Turizm Örgütleri”nce hazırlan-
makta ve uygulanmaktadır. Ancak bu örgütlerin örgütsel yapısı, rolü ve fonksiyonu her 
ülkede farklılık göstermektedir. Mill ve Morisson (1989:251-252) dünya genelinde 3 tip 
ulusal turizm örgütünün varlığından bahsetmektedir. 

Bunlardan ilki merkezi hükümetin bir organı olarak yapılandırılmış olan turizm ör-
gütleridir. Bu yapılar Türkiye örneğinde olduğu gibi bağımsız bakanlık; ya da Meksi-
ka örneğinde olduğu gibi Turizm Genel Sekreterliği; ya da başka bir bakanlığa bağlı 
olarak çalışan bir turizm ofisi şeklinde olabilir. İkinci tip ulusal turizm örgütü ise yarı 
özel nitelikli bütçesinin bir kısmı hükümet tarafından finanse edilen şirket, kurul ya da 
benzeri bir örgütlenme biçimidir, Hong Kong Turizm Birliği, İrlanda Turizm Kurulu ya 
da İngiltere Turizm İdaresi bu tip örgütlenmeye örnek olarak gösterilebilir. Bu tip bir 
turizm örgütlenmesinin en önemli avantajı ise ilk modele göre daha esnek bir yapı-
da olması ve böylelikle turizm politikalarının belirlenmesinde özel sektör koşullarının 
daha fazla dikkate alınabilmesidir. Üçüncü tip turizm örgütlenmesi ise bağımsız, özel 
kuruluşlardır. Bu kuruluşlar hükümet dışı bir görüntü çizmekle beraber, tıpkı Japonya 
Turizm Birliği örneğinde olduğu gibi dolaylı yollardan hükümet tarafından mali olarak 
desteklenebilmektedirler (Mill ve Morrison, 1989:252).

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda turizm politikalarının be-
lirlenmesi sürecine devletlerin müdahalesinin 4 aşaması olduğu tespit edilmiştir. İlk 
aşamada ulusal turizm örgütleri her tür turizm faaliyeti ile ilgili oldukça geniş kapsam-
lı sorumluluğa sahiptir. Bu bağlamda, ulusal turizm örgütleri tanıtma, pazarlama ve 
planlama stratejilerini hazırlamak dışında bunların uygulanmasından da sorumludur. 
İkinci aşamada ulusal turizm örgütlerinin rolü teşvik sağlayıcı olarak değişir, üçüncü 
aşamada devletin sadece ülkenin uluslararası turizm pazarından aldığı payın ve tüke-
ticilerin korunması konusunda sorumluluğu vardır. Son aşamada ise devlet turizmin 
gelişmesi için taraflar arasında sadece koordinatör rolü üstlenir, öncü olmak ve özel 
sektörün girmediği boş alanları doldurmak yerine teknik destek sağlayıcı konumun-
dadır. Bu aşamalar kesin sınırlar ile birbirinden ayrılmaz, bunların hepsi aynı anda bir 
arada da bulunabilmektedir (Göymen, 1997:19). Örneğin Göymen’e göre, günümüz-
de pek çok ulusal turizm örgütü yetkilerinin büyük bölümünü özel sektör, STK ve ye-
rel yönetimlere devretmekte ve böylelikle turizm politikalarının üretimi merkezilikten 
uzaklaşmaktadır.

Bu çerçevede, dünyada giderek artmakta olan neo-liberal ekonomik politikalar neti-
cesinde, pek çok ülke ulusal turizm politikalarının oluşturulmasındaki karar süreçlerini 
ve bu politikaların finansmanında devletin rolünü tartışmaya başlamıştır. Özelleştirme 
ve kamu-özel ortaklığı gibi uygulamalar hükümetlerin turizm alanındaki varlığının azal-
masını sağlayan önemli gelişmelerdir. Bu kapsamda günümüzde pazar odaklı ve ağırlıklı 
olarak kamu-özel sektör ortaklığında yürütülen ulusal turizm örgütleri ya da yapılanma-
larına yönelik bir eğilim göze çarpmaktadır (Lickorish ve Jenkins, 1997:251-252).

Özetle, globalleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan siyasa oluşturma yaklaşımlarına 
paralel olarak ulusal turizm yönetiminde de kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıkları 
ve karar alma süreçlerinde yatay örgütlenme modelleri literatürde sıkça tartışılmaya 
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başlanmıştır. Bu yaklaşımda turizm sektörü karmaşık ve disiplinler arası bir alan 
olarak kabul edilmekte ve bu nedenle ulusal turizm örgütlerinin turizm politikalarının 
oluşturulmasında ilgili diğer kamusal organlar, bölgesel ve yerel idareler, özel sektör 
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışması önem kazanmaktadır

TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE TURİZM POLİTİKALARININ OLUŞTURULMA SÜRECİ
Bu tartışmalar ışığında 21. yüzyılda hızla değişen yönetim modelleri, uluslararası ve 
uluslarüstü örgütlenmeler, değişen turizm talepleri, teknolojik gelişmeler gibi neden-
lerle Türkiye de turizm alanındaki ulusal örgütlenme yapısını ve karar alma süreçlerini 
gözden geçirmek zorunda olup; sektördeki devlet-özel-sivil toplum dengesini ve iş-
bölümünü yeniden değerlendirmelidir.

Türkiye’de turizm endüstrisinin gelişimi dört aşamada incelenebilir: İlk dönem 
1923’den 1950’ye kadar olan süreci içermektedir. Bu dönemde kamu yönetiminin tu-
rizm sektörü ile olan ilişkisi başlamış ve 1934 yılında İktisat Bakanlığı içinde bir Turizm 
Bürosu kurulmuştur. 1939 yılında ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir Turizm Müdürlü-
ğü oluşturulmuştur (Göymen, 1997:22).

İkinci dönem ise 1950-1980 yılları arasındaki süreci kapsamaktadır. Bu dönemde 
turizmi teşvik ile ilgili ilk yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1950 
yılında turizm yatırımlarının özendirilmesi için “Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu” 
yayımlanmıştır. Bu yasa Türkiye’de turizmin geliştirilmesi için çıkarılan ilk yasal 
düzenlemedir (Kozak, 2002:133-134). 1957 yılında ise 4951 sayılı yasa ile “Basın Yayın 
ve Turizm Bakanlığı” kurulmuş olup, bu düzenleme ile Türkiye’de ilk kez turizm, 
bakanlık düzeyinde bir organizasyonda temsil edilmeye başlanmıştır.

1981 ile 2002 yılları arası Türk turizminin gelişimindeki üçüncü dönemi içermekte-
dir. Bu dönemin en önemli özelliği turizmin gelişimi için devletin neo-liberal politikalar 
çerçevesinde her tür yasal ve kurumsal düzenlemeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu 
dönemde Turizm Bakanlığı turizm planlaması ve koordinasyondan sorumlu ana bi-
rim haline gelmiştir. Ayrıca bu dönemde profesyonel meslek örgütlerinin kurulmaya 
başlandığı görülmektedir. Bu dönemin örgütsel manada en önemli gelişmesi ise 1981 
yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesidir. 1989 yılına gelindiğinde ise iki 
bakanlık tekrar ayrılmış ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur.

2002 yılından günümüze kadar uzanan süreç ise Türkiye’nin Turizm vizyonundaki 
değişimin izlenebildiği bir süreç olup bu dönem aynı zamanda “ikinci turizm hamlesi” 
dönemi olarak anılmaktadır.1 Bu dönemde kurumsal anlamda yaşanan en önemli ge-
lişme 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 4848 sayılı kanunla tekrar birleşti-
rilmesidir. Aynı dönemde hazırlanan 8. ve 9. Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyonu 
Raporlarında, bu çalışmanın ilk bölümünde bahsedilen dünyadaki kamu yönetiminde 
yeniden yapılanma eğilimlerine paralel yeni bir yaklaşımdan bahsedilmekte ve yöneti-
şim ilkelerinin turizm politikalarının oluşturulması sürecinde uygulanabilir kılınmasının 
öneminden bahsedilmekte ve “Turizm sektöründe etkin bir eşgüdüm ve işbirliğinin 
sağlanması için kamu ve özel sektörden tüm tarafların katılımını sağlayacak sistematik 
bir işbirliği ortamı ve organizasyon yapısının oluşturulması” (9. Kalkınma Planı, 2007: 
31) önerilmektedir. Ayrıca bu dönemde turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı ge-

1  Bu dönemler keskin sınırlarla birbirinden ayrılmayıp; analiz açısından bir çerçeve oluşturması amaçlanmaktadır.
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lişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı niteliğinde hazırlanan “Türkiye Tu-
rizm Stratejisi 2023” metni yayımlanmıştır (Yüksek Planlama Kurulu, 2007). Planının, 
örgütlenme kısmında özet olarak, sektörde iyi yönetişim ilkelerinin etkin kılınması için 
ulusal, bölgesel, il düzeyinde ve nokta bazında konseylerin kurulması önerilmektedir.

Yerel perspektiften bakıldığında ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle 90’lı yılla-
rın başından beri, merkezi yapıdan, Türk kamu yönetiminin aşırı bürokratik yapısından 
kaynaklı karşılaşılan sorunları aşmak adına özel sektör ve sivil toplumun da dahil oldu-
ğu projeler geliştirmiştir. Bu anlamda iyi örneklerden biri Belek Turizm Yatırımcıları Bir-
liği (BETUYAB)’dir. Belek Turizm Merkezi’ndeki alt yapı sorunlarının Devlet-Özel Sektör 
işbirliği ile çözülmesi amacıyla kurulmuştur (BETUYAB, 2009). İlerleyen dönemlerde 
ise hedefleri ve çok taraflı ve katılımlı çalışma biçimi bağlamında, BETUYAB’a benzer, 
bölgesel birlik ve vakıflar kurulmuş ve kendi bölgelerinin turizm gelişimi için faydalı 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu anlamda, bölgesel bazda, kamu-özel sektör-sivil 
toplum işbirliğinde turizm politikaları üretme sürecinin başarılı olması, turizmde ağ 
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Kurul Başkanı

Turizm Standartları 
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Başkanlığı

Ürün Geliştirme ve 
İstatistik Başkanlığı

Pazarlama ve Tanıtma 
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Şekil 1: Düzenleyici Turizm Üst Kurulu Modeli
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yönetişim modelinin uygulanabileceğini göstermek açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca bu projelere Bakanlığın olumlu yaklaşımı, Bakanlığın özel sektör ve sivil toplumla 
ortaklaşa iş yapma arzusunu göstermekte ve bu olumlu yaklaşımın turizm idaresinde 
yeni bir model, bir reform çalışmasına dönüştürülebileceği düşünülmektedir.

TÜRKİYE’DE TURİZM ÖRGÜTLENMESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Türkiye’de turizm politikaları ve turizm idaresinin gelişimi ile ilgili olarak yapılan çalış-
malar incelendiğinde, turizm politikalarının oluşturulma sürecinde ilgili tüm taraflar 
arasında düzenli olarak koordinasyon, işbirliği ve eşgüdüm sağlayacak sabit bir ku-
rumsal yapının eksikliği en önemli eleştiri noktası olarak göze çarpmaktadır. Türkiye’de 
turizmin idari yapı içinde kendine yer edinmeye başladığı 1930’lu yıllar itibariyle hü-
kümetler turizmin statüsünü bir türlü netleştirememiş ve çoğu zaman kendi politik 
eğilimleri ve dünya görüşleri çerçevesinde turizmi konumlandırmaya çalışmışlardır. 
İktidara gelen her yeni hükümet kendi turizm politikasını oluşturmuş ve oluşturulan 
politikalar açısından da istikrar ve devamlılığın sağlanması mümkün olamamıştır. Nite-
kim Turizm Bakanlığı’nın Cumhuriyet tarihi içerisinde kimi zaman bir Bakanlığa bağlı 
Genel Müdürlük, kimi zaman Kültür Bakanlığı gibi Bakanlıklarla birleştirilmesi, stabil ve 
güçlü bir kurumsal yapılanmanın oluşturulmasını engellemiştir. 

Türkiye’nin dünya turizm pazarında kat ettiği yol göz önüne alındığında, turizmin 
emekleme aşamalarında sadece merkezin söz sahibi olduğu, merkezi idarenin tek 
otorite olduğu model kabul edilebilirken, günümüzde sektörü tek merkezden idare et-
mek, kısa zamanda bu kadar büyüyen turizm sektörünün ihtiyaçlarına mevcut merkezi 
idare ağırlıklı model ile cevap vermek mümkün görünmemektedir. 

Bu bağlamda, turizm gibi pek çok sektör ve tarafı barındıran bir alanda, politika 
oluşturma süreçlerinde ve idari yapılanmada, ağ yönetişimi gibi müzakere, pazarlık ve 
katılımcılık esasına dayanan çoğulcu bir yönetişim formunun turizm gibi pek çok çıkar 
grubunu ilgilendiren ve pek çok unsuru aynı anda planlamayı gerektiren bir süreçle 
uyumlu olduğu düşünülmektedir. Türkiye’nin Akdeniz çanağında yer alan rakipleri olan 
İspanya ve İtalya’da da buna benzer yönetsel reformlar yapıldığı ve bu reformlar ne-
ticesinde hem ziyaretçi rakamlarında hem de elde edilen gelirde olumlu yönde artış 
olduğu bilinmektedir (Özalp, 2015: 201-209).

Bu kapsamda bu çalışmada turizmin 2 temel sütuna dayanan bir idari yapı ile ele 
alınması önerilmektedir:

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ayrılarak turizm ile ilgili görev ve sorumlulukların dü-
zenleyici, denetleyici ve koordine edici bir üst kurul yapılanması yoluyla yerine getiril-
mesi. Düzenleyici ve denetleyici devlet kavramı, ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 
ortaya çıkmış olmasına rağmen kavramın küresel olarak yaygınlaşması özellikle 1995 
sonrasında Avrupa kıtasında başlamıştır. Kavram kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 
ve düzenleyici üst kurulların oluşturulması gibi unsurları da beraberinde getirmiştir. 
Kavramın Türkiye’deki yansımaları ise AB sürecinde bir idari reform düzenlemesi olarak 
varlık bulmaya başlamıştır. Bu kapsamda enerji, radyo-televizyon, sermaye piyasası, 
bankacılık gibi pek çok çıkar grubunu etkileyen alanlarda düzenleyici üst kurullar oluş-
turulmuştur. Üst kurulların ideal biçimde, siyasetten uzak, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde işlemesi halinde çalışma alanı olan sektörlerde başarılı sonuçların 
alınabildiği gözlemlenmektedir (Özalp, 2015:210).
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Önerilmekte olan modelin ikinci ayağı ise Batıda da örneklerine sıkça rastladığımız 
Destinasyon Yönetimi Örgütlerinin oluşturulmasıdır. Bu örgütler ulusal, bölgesel ya 
da kent bazında kurulabilen ve söz konusu destinasyonun planlaması, tanıtılması ve 
genel olarak yönetiminden sorumlu örgütlerdir. Bu örgütler bir destinasyonun turizme 
açılması için tüm ilgili aktörleri bir araya getirip bir orkestra şefi gibi çalışırlar. Destinas-
yon yönetimi örgütleri kamu idaresi tarafından yönlendirilen ve ağırlıklı olarak finan-
se edilen, kamu- özel ortaklığıyla oluşturulan ve özel sektör temelli olarak yapılandı-
rılabilir. Önerilen model Türkiye’nin 26 NUTS 2 bölgesinde oluşturulacak “Bölgesel 
Destinasyon Yönetim Örgütleri”nin kurulmasıdır (Özalp, 2015:220).

Şekil 2: Bölgesel Destinasyon Yönetim Örgütleri Modeli
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Son olarak, önerilen bu iki sütunlu modelde Bölgesel Destinasyon Örgütlerinin, Dü-
zenleyici Turizm Üst Kuruluna doğrudan bağlı olarak çalışması, Turizm Üst Kurulundan 
gelen makro verileri kullanarak çalışmalarını yürütmesi ve üst kurula düzenli aralıklarla 
rapor vermesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
1980’li yıllar sonrasında, ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde büyük bir 
döviz girdisi sağlayarak cari açıkların giderilmesinde, ödemeler bilançosunun iyileş-
tirilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, önemli bir paya sahip olan turizm endüstrisinin 
daha da çok geliştirilebilmesi için günümüz koşullarına uygun bir örgütlenme mode-
linin oluşturulması elzemdir. Bu bağlamda, Türk turizminin küresel ekonomiye eklem-
lenmesi noktasında ağ yönetişimi modelinin bir alternatif olarak kullanılması mümkün 
olup; ağ yönetişimi gibi aşağıdan yukarıya doğru politika oluşturma modellerinin ter-
cih edilmesinin, karar süreçlerinde bürokratlar kadar uygulayıcıların da yer almasının, 
politikaların uygulamadaki etkinliğini artıracağı düşünülmektedir. Ağ yönetişim tüm so-
runlarımızı çözecek “sihirli bir formül” olmasa da çağdaş kamu yönetimi perspektifine 
uygun, demokratik, katılımcı, saydam ve hesap verebilen bir yönetsel sistem oluştur-
mak için yararlanılması gereken bir model olarak değerlendirilmektedir. 
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ÖZET
İnternet ve dijital platformların hızla gelişmesiyle beraber dünyadaki rekabet edebilirlik 
koşulları da her gün yeniden belirleniyor.  Sürekli değişen bu kurallara turizm piyasaları 
da ayak uydurmak zorunda kalıyor. Tüketici zevkleri ve istekleri zamana göre sürekli 
değişkenlik gösteriyor ve bu değişim yeni akımları ortaya çıkarıyor. Değişen tüketici ve 
değişen pazara göre ürünleri hazırlamak ve bu ürünlerin pazarlama şekillerini oluştur-
mak gerekmektedir. Bu bakımdan turizmin yönetilme anlayışının da söz konusu deği-
şimlere ayak uyduracak şekilde genelden yerele kadar yeniden ele alınmalıdır. Rekabet 
edebilirliği sağlamak ve en kısa sürede ayak uydurmak için gelişmiş pazarlardaki turizm 
eğilimlerini yakından takip etmek gerekiyor. Bütün bunları yapmak ancak turizm böl-
gelerinin koordineli bir şekilde işin sahipleri ve muhatapları tarafından yönetilmesiy-
le mümkün olacaktır. Turizm sektöründe müşteri beklentileri doğrultusunda zamanı 
doğru kullanarak sorunların çözmek çok önemlidir. Turizm sektörü birçok iş kolunun 
üretim ve hizmetlerinin bileşeni olması sebebi ile başlık olarak sadece “turizm” olarak 
adlandırılsa da aslında kara ulaşımı, hava ulaşımı, konaklama, eğlence, enerji, pazar-
lama, uluslararası iletişim, maliye, kültür, müzecilik, rehberlik, çalışma ve iş güvenliği, 
sağlık, gümrük, limanlar, dış ilişkiler, dış temsilcilikler, orman, genel güvenlik, kıyılar ve 
benzeri birçok konunun alanına giriyor ve barındırıyor. Kurumların her birinin sorun-
ları ele alış biçimi farklılığı sebebiyle yukarıdaki alanların herhangi birinde oluşacak bir 
sorunda tüm işleyiş aksamaya başlayacaktır. Onun için turizm kavramının bütününe 
etki eden oluşumları tek bir çatı altına toplayarak yönetmek bütün sorunları ortadan 
kaldıracaktır ve daha hızlı yol alınmasını sağlayacaktır.

GİRİŞ
1980’li yıllardan itibaren Türk turizmi sürekli bir büyüme göstermiş ve bugünlere kadar 
gelmiştir. Ancak bu büyüme hiç de kolay olmamıştır. Bir taraftan ülkemizin eşsiz do-
ğal güzellikleriyle oluşan turizm çeşitliliği ile rakiplerimize üstünlük sağlamışken diğer 
yandan sürekli siyasal, sosyal ve ekonomik krizlere maruz kalınmıştır. Ama sektör pay-
daşlarının azmi ve inancı bu engelleri aşarak sektörü ayağa kaldırmıştır. 

Turizm sektörü ülkeye giren döviz cinsinden sıcak para sayesinde cari açığa direkt 
etki etmektedir. Ayrıca, üretime ve istihdama yaptığı katkı açısından tüm sektörler için-
de çok önemli bir yer tutar. Yaklaşık 50 civarında farklı sektörle iç içe girmiş ve yarattığı 
sinerji ile bu sektörleri beslemiş Türk turizmi bugünkü yönetilme biçimiyle tıkanma 
noktasına gelmiştir. O nedenle turizm gelişigüzel yönetilecek bir sektör değildir. Bu 
sektörün etkin bir şekilde yönetilmesi için ulusal ve bölgesel düzeyde turizm piyasaları 
düzenleme ve denetleme kurullarının oluşturulması elzemdir. Turizm paydaşları ola-
rak yapılan toplantılarda veya düzenlenen çalıştaylarda hep bu konu gündeme gelmiş 
ve turizmin farklı kanallar ve alakasız zihniyetler üzerinde yönetilmesi yerine, kamu-
da sektörü bilenlerle, sektörün içinden gelmiş kişileri bir araya getiren, genişletilmiş 
bir kurul tarafından yönetilmesi yerinde olacağı kanaati ağır basmıştır (SAYD-Seyahat 
Acentaları Yöneticileri Derneği “Seyahat Acentalarının Sektör Sorunlarını Belirleme Ça-
lıştayı, 2013). 

Bugün müşteri alışkanlıklarından tutun da perakende satış kanallarına kadar her şey 
değişirken turizm piyasası da bu gelişmelerden nasibini almaktadır. Teknolojik bakım-
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dan her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde, dijital dünya da klasik anlayışla 
yönetilme alışkanlığından kurtulmalıdır. Bu durum etkileşim alanı oldukça zengin olan 
turizm sektörünün de hem yerel hem de ulusal anlamda yönetilebirliğini zorlaştırmış-
tır. Değişen piyasa koşullarında diğer sektörler de turizm sektörü de bu değişimlerden 
nasibini aldığı düşünülecek olursa sektörün yönetilebilirliğini kolaylaştırmak ve sürdü-
rülebilir bir turizmi sağlamak için bölgesel yönetim şekilleri geliştirilmelidir.

Hızla değişen koşullarda rekabeti sağlamak için özellikle karar alma ve uygulama sü-
reçlerinin aynı ölçüde olması gerekiyor. Sektördeki dinamizmi an be an hissedebilmek 
ve oluşabilecek her türlü aksaklıklardan en az seviyede etkilenmek için turizm bölge-
lerinde turizm piyasaları düzenleme ve denetleme kurulu (TPDDK) gibi yeni yönetim 
modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşturulacak kurullarda yer alacak kişiler kamu, 
özel sektör kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) kapsayacak şekilde olmalıdır. 
Bu kuruluşlar karar verme süreçlerini kısaltarak ve tek elden çıkartarak işleyişi sağlaya-
caktır. Bu tür geniş katılımlı oluşumlar, turistik bölgelerdeki yönetim anlayışını da geliş-
tirerek kurumsallaşmayı sağlayarak sorumluluklarını artıracaktır. Sorumlulukların arttığı 
yerde de denetim mekanizmaları çalıştırılarak işleyişin zaman ve efor kaybı olmadan 
sürdürülmesini sağlayacaktır. Çünkü turizm sektörünün başarısı etkin bir yönetim an-
layışıyla mümkündür.  Bunun için sektörde sahadaki kişiler ve kurumlarla kamudaki 
yönetimlerle beraber etkin bir yönetimin de organizması oluşturulmuş olacaktır. 

TPDDK’nın oluşturacağı stratejiler sayesinde turizm alanında yapılacak kamu veya 
özel sektör yatırımları daha efektif ve turizm realitesine uygun olacaktır. Sektördeki 
planlamalar daha verimli ve şeffaf olacaktır. Oluşturulacak kurallarla turizm sektöründe 
yatırımlara belirli standartlar getirilmesi ve hatta belgelendirilmesi sağlanacaktır. 

Turizm piyasaları düzenleme ve denetleme kurulunun oluşturacağı stratejiler ve 
bu stratejilere göre bölgesel ya da ulusal turizm ilgili alacağı tüm kararların kamu ve 
özel kurumlarda yasal bağlayıcılığı olmalıdır. Tıpkı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) gibi. Bu çerçevede Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılacak çalışmalarla bu yönde adımların atılması 
yasal ve örgütsel düzenlemelerin yapılması çok önemlidir. 

TURİZM PİYASALARI DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU
Türkiye’de turizm sektörünün denetlenme ve düzenlenmesinde kamu otoritesi anla-
mındaki en etkin kuruluş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turistik bölgenin yerel yöneti-
mi ve sektörün içinden gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının aynı dili konuşması, turizmin 
gelişiminin sağlanmasında en etkin yöntem olacaktır.

Oluşturulacak turizm piyasaları düzenleme ve denetleme kurulu o turizmin gelişi-
mini ve sürekliliğini sağlayacak tedbirleri tartışıp karara bağlayacaktır. Karara bağlanan 
konuların hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ve hem de yerel yönetimler tarafından 
uygulamaya konma zorunluluğu olacaktır. Bu nedenle TPDDK’nın almış olduğu ka-
rarların tüm yönetimlerde yasal sorumluluğu ve bağlayıcılığı olacaktır. TPDDK’da alın-
mış bazı kararların yasal gerektirmesi halinde hallerde TBMM’nin çalışmalarını Kültür 
ve Turizm Bakanlığı yürütecektir. Diğer yandan şehir belediye meclislerinde yapılması 
gereken değişiklikleri de o bölgenin belediye meclisleri yerine getirecektir. Bu örgü-
tün karar alma mercii olarak yönetim kurulu, sektörde yer alan tüm paydaşları temsil 
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edebilecek olan maksimum 20 üyeden oluşmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, THY, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 
birer temsilci ile temsil edilecektir. Bu kurul kamu kurumları olarak sadece Kültür ve 
Turizm Bakanlığı başkanlığında da temsil edilebilir. Bu kurulda turizm STK’ları olarak da 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TUROFED), Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Özel 
Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği 
(SAYD), Spor Turizm Birliği (STB)  ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) de 
birer temsilci ile temsil edilecektir.

Yerel yönetimlerde ise büyükşehirlerde Büyükşehir belediye başkanları, diğer şehir-
lerde ise Belediye başkanları düzeyinde temsil edilmelidir. Ayrıca turizm geçmişi ve 
başarıları ile bilinen ve sektöre dair yön gösterici niteliğinde olacak (ombudsman) ba-
ğımsız 3-5 üye tespit edilebilir. TPDDK üyelerinde bulunması gereken özellikler şunlar 
olmalıdır. Turizm sektöründe bilgi ve tecrübeye sahip olma, Genel turizm politikalarını 
belirleyebilme akademik ve analitik düşünce yeteneğine sahip olma ve ulusal politika 
ve diğer sektörlerin programları ile turizm politikalarını uyumlaştırabilecek bilgi düze-
yine sahip olma yer almalıdır. 

Turizm Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Görevleri 
Altyapı ve üstyapı gibi bölgesel fiziki gelişimini tamamlayamamış yerlerin hızla iyileştiri-
lip turizm faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için gerekli kontrol ve takip yapılmalıdır. 
TPDDK, bu tarz yerleri hazırlayarak pazarlanabilir hale getirecektir. Ulusal, bölgesel ve 
yerel anlamda markalaşmayı teşvik ederek diğer turizm bölgelerinin pazarlanması ve 
sektörel faaliyetlerin bölge özelliklerine göre gelişimini koordine edecektir.  

Turizm işletmelerimizin belirlenmiş standartları uygun işletilip işletilmedikleri ko-
nularında yerel, ulusal ve uluslararası standartlara uygunlukları takip edilecektir. Yerel 
makamların denetim ve tespitlerinin etkisini arttıracak kurumlar arası koordinasyon 
sağlanacaktır. Örneğin; Otel standartları, Seyahat Acenteleri standartları, Havacılık 
Standartları, Etik pazarlama, Tüketici hakları, Sigortalar, İş Güvenliği, Çalışma Hakları, 
Lisanslar, Ulaşımda teknik yeterlilikler, Ehliyetler, Kıyı Şeridi Uygulamaları, İnsan hakları, 
Hayvan hakları, Yabancı Temsilcilikler ile koordinasyon .

Üniversiteler, Yüksekokullar, Meslek Okulları, Özel Eğitim Kurumları, Bakanlıklar, Be-
lediyeler ve STK’ların vermekte olduğu Eğitim-Öğretim Müfredatlarına tavsiyelerde bu-
lunulması. Sürekli Eğitim Programlarının düzenlenerek hızla değişen ve gelişen turizm 
piyasalarının ihtiyaçlarına uygun olarak turizm çalışanlarının ulusal değerlere saygılı ve 
uluslararası gereksinimlere hazır hale getirilmesi. STK’lar ve yerel idareler aracılığı ile 
uygulanabilecek düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmasını sağlamaktır. 

Tanıtım ve ülke imajı konuları ana başlığı altında yetkili kurumlara tavsiyeler vererek 
turizmin ve turizmcilerin ihtiyacı olan tanıtım ve destinasyon pazarlama stratejileri be-
lirlenmesi ve uygulanması hususunda yol gösterici olmalıdır. TPDDK üyelerince oluş-
turulacak çalışma grupları ile pazar ve destinasyon araştırmaları yapmalıdır. Ülkemizde 
turizm bölgeleri ile benzerlik gösteren diğer destinasyonlarının alt ve üst yapılarının 
yanı sıra turizm pazarlama ve sürdürülebilirlik politikalarını incelemek uygulamaları 
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yerinde görebilmek ve bu sayede eksikleri görmek gerekir. TPDDK üyelerinin tayin 
edeceği araştırmacı veya uzman kişileri yurt dışına göndererek inceleme gezileri, ça-
lıştaylar ve ikili heyet görüşmeleri organize edilmesi sonucunda gerekli raporlamaları 
sağlamaktır. TPDDK, Maximum 7 kişiden oluşacak çalışma grupları aracılığıyla ben-
zerlik arz eden destinasyonları resort, şehir, kültür, alternatif turizm başlıkları altında 
kümeleyip yıllık iş planları ile paylaşarak seyahat sonrası ve dönem sonrası raporlarını 
sunabilir. TPDDK kurulu buradan elde edilecek verilerle sektörde iyileştirme ve yenile-
me faaliyetlerini başlatabilecektir. 

TPDDK’nın oluşturacağı çalışmalar sayesinde teşviklerin daha etkin bir şekilde sek-
törün tüm alt birimlerine kadar ulaşacak şekilde ve gerçek ihtiyaca yönelik çalışmalar 
yapılarak buna göre iş planları geliştirilmesi sağlanacaktır. Turizm ekonomisi içerisinde 
yaptıkları ciroları ile ölçüldüğünde çok göz önüne gelmeyen fakat turizme ve ülkemi-
ze ciddi katma değer sağlayan bazı turizm branşlarının farkındalıklarının arttırılması ve 
ülke ekonomisine, turizmin beslediği onlarca yan kola, turizmin toplum üzerindeki et-
kilerine, turizmin ülke sathına yayılmasına, turizm bölgeleri hinterlandının turizm eko-
nomisi ile buluşmasına katkı veren bu tür işletmelerin hemen ve öncelikle teşviklerden 
faydalanmasına yönelik kararlar alınabilir. 

Turizm kobilerinin ekonomi ve kurumlar ile sıkıntılarının büyük bir bölümü mevzu-
at ve uygulamalardaki turizm piyasalarına uygun olmayan durumlardan oluşmaktadır. 
Bankalar, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, ihracat statüleri, sezonluk işçi uygula-
maları, uluslararası tanıtım ve fuar konuları, kırsal kalkınma kapsamındaki bazı uygu-
lamalar ve pek çok başka başlık tek tek ele alındığında her biri ile ilgili detaylar ortaya 
çıkmaktadır. Bütün bu konular ancak TPDDK gibi bir koordinasyon kurulu ile olacaktır. 
Turizm modellerinin gelişimi doğrultusunda, turizmin faydalarından tüm ülke vatan-
daşlarının da yararlanmasını sağlamak için politikalar üretmelidir. Turizm pazarındaki 
hızlı değişimleri takip ederek bu değişimlerin tüketicide oluşturduğu satın alma alış-
kanlıklarının tespit edilmesi gerekir. Yine bu değişimle beraber pazardaki rakiplerin du-
rumunu inceleyerek ona göre stratejiler geliştirmek ve dolayısıyla ortaya çıkabilecek 
fırsatları ve tehditleri irdelemelidir. Ayrıca bu fırsatların kullanılması veya tehditlerin etki-
lerinin minimuma indirilmesi için politika ve programlar hazırlamalıdır. TPDDK gerekli 
gördüğünde alt komisyonlar kurarak çalışmalarını en geniş katılımlı bölgesel kurullara 
ayırıp verileri direkt sahadan alabilecek hale getirecektir. Bu sayede gerek sorunların 
gerekse çözüm modellerinin direk muhatabından alımı sağlanmış olacaktır. Bu sayede 
gerçeğe yakın verilerle stratejiler geliştirilebilir.  Fakat sadece yukarıdaki konular dahi 
turizm ekonomisinin tek bir noktadan yönetilmesinin ne kadar zor olduğunu ortaya 
sermektedir. Bu sebepten TPDDK kurumu bir ihtiyaçtır ve çok hızlı gelişen ve uluslara-
rası etkilere son derece açık olan sektörümüz için elzemdir. O nedenle turizm piyasası 
düzenleme ve denetleme kurulu oluşumu için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ku-
ruluş ve görevleri hakkındaki kanunda da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle birlikte dünya, seyahat pazarının hızla bü-
yüdüğü bir dönemdedir. Turizm artık lüks tüketim olmaktan çıkmış ve zorunlu ihtiyaca 
dönüşmüştür. Bu dönüşüm turizm sektörünü birçok meslek grubu ile iç içe çalışan bir 
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sektör haline getirmiştir. Dijital dünyayla birlikte ortaya çıkan rekabet kurallarına ayak 
uyduracak bir sektör için yeniden yapılanma kaçınılmazdır. 

Halihazırda mevcut turizmle ilgili yasalarımız ve hukuki altyapımız, dijital tatil satış ve 
pazarlama sektördeki mevcut ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır. Bütün bunlar dik-
kate alınarak ve en az 50 yıllık geleceği de öngörecek şekilde fiziki ve hukuki altyapıyı 
oluşturmak gerekmektedir. Müşteri, acente, konaklama sektörü ve tedarikçi firmalara 
kadar tüm kesimleri kapsayan ve meslek etik değerlerini de içine alan yeni bir “Turizm 
meslek yasası” düzenlenmelidir. Bu yasaları oluşturacak, uygulamaya koyacak ve son-
rasında denetleyecek yegâne kurul da TPDDK olarak öne çıkmaktadır.

Türk turizm sektörü dünya turizm pazarında ilk on sırada yer almaktadır. Turizm 
ülke ekonomisine direkt katkısıyla başlı başına ayrı bir sektördür ve her yönüyle kendi 
dinamikleri içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Döviz kazandırıcı, istihdam sağla-
yıcı, birçok meslek grubuna iş alanı üreten ve ülke tanıtımına katkıda bulunma gibi pek 
çok yönü bulunan bu sektör artık kendine has modellerle yönetilmelidir.  Sektörle ilgili 
tüm paydaşları bir araya getirecek bir yönetim modeli olmalıdır. Turizm sektörünün 
çok daha iyi yönetilmesi sektör paydaşlarıyla kamunun el ele vermesiyle mümkün 
olacaktır. 

Turizmin ülkeye sağladığı girdilerin ekonomik değeri bilindiği üzere diğer sektörler-
den farklıdır. Hizmet sektörü olması itibarı ile ülke kaynaklarını tüketmeden ve hatta 
yeniden düzenleyerek ve güzelleştirerek yabancı misafirlerin hizmetine sunmak gere-
kiyor. Turizm, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin dünyaya daha doğ-
ru anlatılması bakımından da çok değerli bir araçtır. Özellikle politik kutuplaşmaların 
gün geçtikçe belirgin hale geldiği dünyamızda Türkiye dostlarının sayısını arttırmak için 
en hızlı ve güzel yol turizmdir. Milletler arası iletişimin ve kültür alışverişinin de en hızlı 
ve basit yolu olması itibarı ile turizmdeki iyi gelişmeler diğer tüm sektörleri de olumlu 
etkilemektedir. Ülkemize ilk seferinde turist olarak gelen pek çok kişi ülke değerlerini 
ve Türk misafirperverliği ile kültürümüzü tanıyıp hayran kalmaktadır. Ülkemize gelen 
turistler arasında bulunan iş adamları ve müteşebbisler ülkemizi bu vesileyle tanıyacak 
ve belki de sadece bir tatil destinasyonu olarak değil yatırım yapılabilecek bir destinas-
yon olarak görecektir. 

2023 Hedefleri doğrultusunda turizm tekniklerini düzenleme, denetleme ve geliştir-
menin yanı sıra uluslararası lobi faaliyetleri kapsamında faaliyet sürdürecek bir TPDDK 
gerek uluslararası algı, lobi, bilinirlik ve network geliştirme işlevleri ile uzun vadeli ve 
sürdürülebilir turizm politikalarını belirlemek açısından son derece önemli görevler 
üstlenecektir.

Turizm sayesinde ülke halkları arasında oluşacak köprülerle hem siyasal hem kültü-
rel ve hem de ekonomik ilişkiler olumlu yönde etkilenecektir. Turizmin yarattığı etki-
leşimler sayesinde ülke halkları birbirini daha iyi anlayacak ve dışarıdan müdahalelerle 
oluşturulan algılara itibar etmeyecektir. Birbirine anlayışlı halklar sayesinde ülkelerin 
politikalarını bu çerçevede şekillendirmek zorunda kalarak siyasi ilişkilere olumlu katkı 
yapacaktır. Sonuç olarak tüm bu ilişki yumağı ile yaratılan dostluklar ticarete dönüşe-
bilecektir.

Tüm turizm piyasalarının hemfikir olarak eksikliğini hissettiği bu çapta bir koordi-
nasyon kurulu bilindiği üzere benzer başlıklar ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
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düzenlediği 2. Turizm Şurası’nda da gündeme alınmış ve hatta sonuç raporunda ya-
yınlanmıştır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 
2007-2013, 2007). Ancak o günden bu yana gerekli adımlar atılamamış ve geçen on 
yıllık süre içerisinde turizm yönetim organizasyonları bir türlü oluşturulamamıştır 

Yaşanan pazar kaymaları ve değişen turist profili, ülkemize sadece klasik kaynak pa-
zarlardan değil üzerinde çalışıldığı takdirde ulaşım imkanları mümkün olan tüm kaynak 
pazarlardan turist çekebildiğini göstermiştir. Bu başlıklar altında ihtiyacı hissedilen bu 
kurulun ve kurula bağlı oluşturulacak çalışma gruplarının Türk turizmini, turizm politika 
ve stratejileri oluşturmak adına rakipleri arasında bir adım ileriye götürecektir.

KAYNAKÇA
SAYD-Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği “Seyahat Acentalarının Sektör Sorunlarını Belirleme 

Çalıştayı”, Erişim tarihi: 03.10.2017. http://www.sayd.org.tr/files/downloads/ÇALIŞTAY%20SONUÇ%20
RAPORU-29.05.2013.pdf

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Türkiye Turizm Stratejisi 20023 Eylem Planı 2007-2013” Erişim tarihi: 03.10.2017, 
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0



321

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI



322

aDoç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 
Turizm İşletmeciliği Bölümü

gurelc@istanbul.edu.tr

bDr., Umeå Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, 
Coğrafya ve İktisat Tarihi Bölümü

cenk.demiroglu@umu.se

cProf. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 
Turizm İşletmeciliği Bölümü

istanbul@istanbul.edu.tr

dProf. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 
Turizm İşletmeciliği Bölümü
mzdincer@istanbul.edu.tr

DESTİNASYON STRATEJİLERİ: GELİŞTİRME, 
YÖNETİM, PAZARLAMA

Gürel ÇETİNa, Osman Cenk DEMİROĞLUb, 
Füsun İSTANBULLU DİNÇERc ve Mithat Zeki DİNÇERd



323

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

ÖZET
Destinasyonlar bir bölgedeki turistik ürünler, hizmetler ve etkileşimlerin tümünü içe-
ren bütüncül yapılardır ve çoğunlukla turistin satın aldığı ana üründür. Bu anlamda 
olumlu bir toplam turist deneyimi yaratılabilmesi için destinasyondaki bireysel unsur-
ların uyumu önemlidir. Bu şekilde bütünsel bir anlayışın benimsenmesi aynı zamanda 
çeşitli alanlarda destinasyonların daha etkin geliştirilmesini, yönetilmesini ve pazar-
lanmasını sağlayacak, paydaşlar arası işbirliğini geliştirerek verimli bir sinerji oluştura-
bilmelerine de katkı sağlayacaktır. Bütüncül bir destinasyon yönetişiminden mahrum 
diğer birçok destinasyonda olduğu gibi Türkiye’de de destinasyonların birer ana ürün 
olarak yönetilmesi turizm ile ilgili birçok yapısal sorunun yerel düzeyde daha etkin 
çözülmesini sağlayabilir. Bir ön derleme çalışması olarak bu bildiri ilgili yazıda belirtilen 
destinasyon stratejilerini gelişim, yönetim ve pazarlama stratejileri olarak genel bir an-
layışla gruplandırarak açıklamaktadır. Destinasyon geliştirme stratejileri bir destinasyo-
nun doğumu ya da yeniden yapılandırılması sürecinde kullanılabilecek örgütlenme ve 
yönetişim, altyapı ve erişebilirlik, turizm kültürü ve insan kaynakları oluşturma, yatırım-
ların planlanması ve özendirilmesi stratejilerinden oluşmaktadır. Ürün iyileştirme, ürün 
çeşitlendirme ve etkinlik yönetimi, finansman sağlama ve sürdürülebilirlik stratejilerin-
den oluşan destinasyon yönetim stratejileri bütüncül turistik ürününün tüm paydaşları 
tatmin edecek seviyede yönetilmesini amaçlar. Son olarak destinasyon pazarlama 
stratejileri; pazar geliştirme, dağıtım kanallarının düzenlenmesi, stratejik işbirlikleri ve 
ortaklıklar oluşturma, dijital pazarlama, markalaşma ve rekabet stratejileri olarak lis-
telenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, destinasyon kavramının önemini vurguladıktan 
sonra, turizmin bu başlıca ürününün geliştirilmesi, yönetilmesi ve pazarlanmasına yö-
nelik stratejileri örneklerle derlemeyi amaçlamıştır. Gelecek çalışmalarda bu stratejiler 
hiyerarşik olarak veya eşgüdüm açısından ele alınabilir.

GİRİŞ 
Turizm destinasyonu; konaklama, yeme-içme, ulaştırma, rehberlik, eğlence, doğal ve 
kültürel çekim merkezleri, hediyelik eşya gibi farklı turizm ürün ve hizmetlerinin bir 
alaşımıdır, ve seyahat deneyimini oluşturan ana yapı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, 
bileşenlerinde olduğu gibi bu ana ürünün de profesyonelce ve bütünsel bir şekilde 
geliştirilmesi, yönetilmesi ve pazarlanması kalıcı bir başarı için elzemdir. Aksi takdirde 
hizmet ve ürünler bireysel olarak ne kadar üstün olurlarsa olsunlar, genel bir organi-
zasyon anlayışının noksan olması nedeniyle bu parçalar tek başına etkin yönetilseler 
bile destinasyon potansiyel başarısına ulaşamayacaktır. 

II. Dünya Savaşı sonrası turizm her ne kadar hızla modern bir endüstri halini almaya 
başlamışsa da, turizmin odak noktası olan destinasyonların bir ürün olarak algılanması 
ve stratejik bir yönetim çerçevesine oturtulması çok daha geç cereyan etmiştir. Türki-
ye’de de 1980’li yıllarla birlikte turizmde önemli adımlar atılmış ancak destinasyonların 
birer ana ürün olarak profesyonelce yönetilmesi hususunda benzer bir ilerleme tam 
olarak kaydedilememiştir. Bu durum, günümüzde turizm ile ilgili süregelen birçok ya-
pısal sorunun başlıca nedenlerinden biridir.

Bu çalışma, özellikle yaşam eğrilerinin henüz erken aşamalarında bulunan ya da ye-
niden yapılandırma ihtiyacı hisseden tüm turizm destinasyonlarının ve bunları yöneten 
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örgütlerin izleyebileceği stratejileri genel bir anlayışla derlemektedir. Böylece, Türki-
ye’nin ulusal ve bölgesel temelde uygulamaya alabileceği bir stratejik destinasyon yö-
netimi gündeminin de oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, destinasyonlara 
yönelik stratejiler Şekil 1’de gösterildiği gibi üç ana kategoride ele alınmıştır; geliştirme, 
yönetim, pazarlama.

Şekil 1: Destinasyon Stratejileri

DESTİNASYON GELİŞTİRME STRATEJİLERİ
Destinasyon geliştirme stratejileri, bir destinasyonun başlangıç ya da yeniden canlan-
dırılması aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu aşamalarda ilk 
ve en önemli adım bir “destinasyon yönetim örgütü” marifetiyle yönetişimin yapılan-
dırılmasıdır. Akabinde bu örgütün diğer ilgili paydaşlarla birlikte altyapı, erişilebilirlik, 
yerel turizm kültürü ve insan kaynakları kapasitesi yaratma ve yatırımların planlanması, 
çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması gibi alanlara dönük stratejileri uygulaması beklen-
mektedir. 

Örgütlenme ve Yönetişim
Turistler, destinasyonlardaki turizm hizmetleri, çekicilikleri ve ürünleri ve bunları sunan 
paydaşlar, yerel halk ve diğer turistler ile etkileşime girerek kendi bireysel deneyimlerini 
oluştururlar (Cetin ve Bilgihan, 2016). Dolayısıyla, paydaşların ortak bir vizyon teme-
linde ve tutarlı bir mesaj aktaracak şekilde uyumlarının sağlanması ve farklı alanlardaki 
çabaların bu vizyon temelinde hizalanması, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağ-
layacak ve turistlerin bireysel deneyimlerinden alacakları toptan değeri arttıracaktır. 
Turist deneyimlerini oluşturan çeşitli soyut ve somut öğeler ve bunları etkileyen pay-
daşlar göz önüne alındığında, bu uyumun sağlanması ve akabinde farklı stratejilerin 



325

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi noktasında etkin liderlik gösterecek bir 
destinasyon yönetim örgütünün varlığı son derece önemlidir (Sainaghi, 2006). 

Destinasyon Yönetim Örgütleri
Destinasyonların başarısında destinasyon yönetim örgütlerinin rolü, turizm alanya-
zınında yaygın olarak kabul görmektedir. Geleneksel anlamda, destinasyon yönetim 
örgütlerinin temel faaliyetleri tanıtım, rezervasyon, eşgüdüm, ziyaretçi bilgilendirme, 
etkinlik ve ürün geliştirme ve yönetme olarak öne çıkarken, destek faaliyetleri ise eği-
tim, danışmanlık, girişim, araştırma, finansman sağlama, planlama, lobi faaliyetleri ve 
destinasyonun içsel (öncelikle destinasyon paydaşlarına) pazarlaması çerçevesinde 
gerçekleşmektedir (UNWTO, 2007).

Destinasyon yönetim örgütlerinin yapısında kamu veya özel sektörün ağırlığı 
değişebilmektedir. Kamunun egemen olduğu örgütlerde sonuç odaklılık sınırlı kal-
makta ve karar alma ve uygulamada gecikmeler yaşanabilmektedir. Özel sektör ağır-
lıklı destinasyon yönetim örgütlerinde ise genellikle daha piyasa odaklı ancak uzun 
vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden uzak bir anlayış hakim olmakta ve kamuya kıyasla 
finansman açısından sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla sağlıklı bir destinasyon 
yönetim örgütü yapısı için doğru oranda bir kamu-özel sektör (ve hatta sivil toplum) 
ortaklığının yakalanması önemlidir. Başlangıç aşamasındaki destinasyonlarda ise özel 
sektörün bilgi ve finansman açısından henüz zayıf olacağı varsayılarak kamu hamiliği-
ne daha fazla yer verilebilir (Flagestad ve Hope, 2001; UNWTO, 2007). Tüm bunların 
ötesinde, destinasyonların dinamik bir ağ sistemi olmasından yola çıkılarak stratejik iş 
sahalarına özel çözümleri dikkate alan “St. Gallen Modeli” de modern bir yapılanma 
türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Beritelli vd., 2014;2015).

Türkiye küresel turizm arenasında birçok açıdan avantajlı olmasına rağmen desti-
nasyon örgütlenmesinde yeterli bir mesafe kaydedememiştir. Günümüzde destinas-
yon yönetim örgütüne en yakın yapılanmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İl Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri olarak görülebilir. Ancak bu birimlerin de gerçek bir profesyonel 
destinasyon yönetim örgütünün görevlerini yerine getirebilecek yetkinlik, finansman 
ve yapıya sahip oldukları söylenemez. Bununla birlikte, geçmiş yıllarda Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 Eylem Planı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007) kapsamında “Turizm 
Konseyleri” adı altında ulusal, bölgesel ve hatta yöresel ölçekte destinasyon yönetim 
örgütlerinin oluşturulması önerilmiş ancak uygulamaya yönelik genel bir irade bugüne 
kadar gözlemlenmemiştir. Yine de bazı destinasyonlarda özel sektör (ör. BETUYAB - 
Belek Turizm Yatırımcıları Birliği), belediyeler (ör. Kayseri Erciyes A.Ş.) ve hatta farklı 
kurumların (ör. Kars Kültür, Turizm ve Tanıtım Konseyi) bir araya gelerek destinasyon 
yönetim örgütlerinin bazı işlevlerini yerine getiren alternatif örgütler oluşturdukları 
gözlemlenmektedir. 

Teknik Altyapı ve Erişilebilirlik
Bu stratejiler, diğer aktör ve paydaşlarla birlikte destinasyonun enerji, iletişim, ulaşım, 
geri-dönüşüm gibi fiziksel ve teknik altyapısının oluşturulması ve erişilebilirliğin en iyi 
şekilde sağlanmasına yöneliktir. Özellikle destinasyonun turist gönderen bölgeler için 
ulaşılabilir olması önemli bir başarı kriteri olarak değerlendirilmektedir (Cetin vd., 2016). 
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Bu nedenle destinasyon içi ulaşımın yanında destinasyonun hava, kara, demir ve uy-
gunsa denizyolu marifetiyle hız, sıklık, bütçe ve konfor açılarından uygun koşullarda 
erişilebilir olması da ayrı bir önem arz etmektedir. 

Turizm Kültürü ve İnsan Kaynakları 
Turist deneyiminde çalışanların profesyonelliği kadar yerel halkın misafirperverliği de 
önemli bir yer tuttuğu için hem halk hem de işletmelerin özellikle yabancı dil, hizmet 
niteliği ve kültürlerarası iletişim gibi temalarda eğitime tabi tutulması ve hizmet seviye-
sinin destinasyon genelinde tutarlı bir hale getirilmesi destinasyon yönetim örgütleri-
nin ön ayak olması gereken önemli bir görevdir. Ayrıca toplumsal katılımı arttırıcı, tu-
rizmin sosyo-ekonomik faydalarına yönelik bilinçlendirme sağlayan bir destinasyon-içi 
pazarlama sürecinin de etkinliği önemlidir. Zira rekabetçi destinasyonlar, bu başarıla-
rını bir ölçüde toplumsal katılıma borçludur (Dwyer ve Kim, 2003). Toplumsal katılımı 
göz ardı etmiş, turizm kültürü eksik kalmış destinasyonlar özellikle büyüme ve olgun-
luk aşamasında Barselona ve Venedik örneklerinde olduğu gibi toplumsal mukavemet 
ile karşılaşabilmektedirler. Toplumsal katılım, paydaşların destinasyon stratejilerine yö-
nelik sahiplenme, sorumluluk alma ve hatta girişimcilik isteklerini de destekleyecektir.

Yatırımların Planlanması ve Kolaylaştırılması
Konaklama, yeme-içme, ulaştırma gibi yatırım tesis ve araçlarının kapasitelerinin plan-
lanmasında, mevsimsellik, hedef kitle ve fiyat esnekliği gibi unsurlar özellikle dikkate 
alınmalı, yatırım karmasının farklı pazarlara hitap edebilecek bir çeşitlilik göstermesi 
sağlanmalıdır. Yatırımların, gerek yatırım gerekse işletme aşamalarında gerekli sermaye 
ve uzmanlığın destinasyona çekilebilmesi için kamuyla işbirliği içerisinde girişimcile-
re uygun finansman, vergi ayrıcalıkları, arazi tahsisi gibi teşvikler sağlanmalıdır. Ayrıca 
yatırım arzının planlaması atıl kapasiteye neden olmayacak şekilde muhtemel talep ve 
altyapı göz önünde tutularak yapılmalıdır.

DESTİNASYON YÖNETİM STRATEJİLERİ
Destinasyon yönetim örgütleri, destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlanması kadar, 
turist memnuniyetinin sağlanması, destinasyonun operasyonel anlamda doğru yöne-
tilmesi ve sürdürülebilir olarak gelişiminden de sorumludur. Zira yerel yaşam kalitesi-
nin geliştirilmesi, olumlu bir turist deneyiminin oluşturulması, girişimciler için tatmin-
kar olanaklar sağlanması ve çevrenin korunması destinasyon yönetim stratejilerinin 
ana amaçlarıdır (Buhalis, 2000). Bu bağlamda öne çıkan başlıklar ürün iyileştirme, ürün 
çeşitlendirme ve etkinlik yönetimi, finansman yaratma ve sürdürülebilirlik olarak öne 
çıkmaktadır. 

Ürün İyileştirme 
Destinasyonlar, beklentileri aşarak ziyaretçilerini memnun bırakmak için derin bir 
pazar bilgisine hakim olmalıdır (Go ve Govers, 2000). Bu bilgi, pazar araştırması, sü-
rekli memnuniyet anketleri ve veri madenciliği gibi araçlarla kazanılabilir. Dolayısıyla 
destinasyon yönetim örgütleri bünyesinde merkezi bir veri toplama ve inceleme bi-
rimi kurulması, hizmet kalitesi, turist tercihleri, fiziksel koşullar, insan kaynakları gibi 
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konularda önemli bilgiler edinilmesini sağlayabilir. Ayrıca kalite, çevre yönetimi, sosyal 
sorumluluk gibi alanlarda da sertifikasyon sistemleri oluşturulabilir. 

Ürün Çeşitlendirme ve Etkinlik Yönetimi
Mevsimsellik, birçok destinasyonun karşı karşıya kaldığı önemli bir sorundur. Gelir ve 
istihdamın tüm yıla yayılması adına yüksek sezonu sağlayan (deniz-kum-güneş, kayak, 
bağbozumu gibi) ana faaliyetin yanında diğer doğal ve beşeri potansiyeli de dikkatle 
harekete geçirebilecek bir geliştirme çabası gereklidir. Destinasyondaki ürünlerin çe-
şitlendirilmesi ayrıca ortalama harcama ve kalış sürelerini de olumlu etkileyecektir. 

Etkili ürün çeşitlendirme yöntemlerinden biri de yerel etkinlikler ve festivallerdir. Et-
kinlikler destinasyonlara sadece ürün çeşitlendirme, mevsimsellikle mücadele ve ek 
gelir yaratma imkanları sağlamaz, aynı zamanda dışsal pazarlama anlamında olumlu 
bir imaj oluşturur ve içsel anlamda ise yerel halkın turizmi daha güçlü benimsemesini 
sağlar (Chen, 2016). Bu bağlamda destinasyon yönetim örgütleri bünyesinde (veya or-
taklığında) bir birim veya şirket kurularak ulusal ve uluslararası çaplı etkinliklere organi-
zasyon, koordinasyon, sponsorluk ve lojistik sağlama çabalarına ön ayak olunmalıdır. 

Finansman Sağlama
Destinasyon yönetim örgütlerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için finans-
mana ihtiyaçları vardır. Bu tür bir bütçe, destinasyonun rekabet gücü adına da önemli 
bir göstergedir (Cetin vd., 2017) ve finansmanı hem kamu (ör. kalkınma ajansları, mer-
kezi ve mahalli idareler) hem de özel sektör (ör. üyelik aidatları, etkinlik sponsorlukları 
ve katılım/ziyaret ücretleri, çevrimiçi rezervasyon ve reklam komisyonları gibi) kay-
naklarından sağlanabilir. Ayrıca destinasyondaki çekicilikler ve ulaştırma hizmetlerini 
indirimli olarak tek bir kalemde toplayan ziyaretçi kartı ya da mobil uygulamalar gibi 
hizmetlerin satışı ve ulusal/bölgesel bazı çekicilikler ve/veya kongre merkezlerinin 
işletilmesi ve kiralanması yollarıyla da destinasyon yönetim örgütleri ek gelir sağla-
yabilirler. Yine konaklamadan doğacak vergi kalemlerinin bir bölümü de bu örgütün 
finansmanına ayrılabilir. Ancak tüm bu finansman imkanlarının destinasyon yönetim 
örgütüne kâr sağlamaktan ziyade destinasyon genelindeki operasyon ve destek faa-
liyetlerine fon sağlamaya yönelik olduğu unutulmamalıdır. Destinasyon yönetim ör-
gütleri yöresel turizmin sürdürülebilir gelişimini amaçlayan kar amacı gütmeyen sivil 
toplum kuruluşlarıdır. 

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Destinasyonların başlıca stratejik amaçları yerel halkın uzun vadeli refahını güvence 
altına almak, ziyaretçi memnuniyeti ve sektör kârlılığını en yükseğe çıkarmak ve eko-
nomik faydalar ile çevresel maliyetler arasında bir denge yakalayarak destinasyonun 
tüm paydaşlar için sürdürülebilirliğini sağlamaktır (Buhalis, 2000). Dolayısıyla destinas-
yon yönetiminde kısa vadeli çıkarlardan evvel uzun vadeli stratejik amaçlara odaklan-
mak esastır (Ritchie ve Crouch, 2000). Bu bağlamda destinasyon yönetim örgütleri 
turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik sürdürülebilirlik göstergeleri 
oluşturmalı ve izlemelidir. Bu yönde yapılabilecek uygulamalar arasında, yerel katılımın 
ekonomik anlamda özendirilmesi ve yerel faydaların arttırılması, atık yönetimi ve geri 
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dönüşüm faaliyetleri, taşıma kapasiteleri ve sürdürülebilirlik kriterlerinin belirlenmesi ve 
kontrolü örnek olarak verilebilir.

DESTİNASYON PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Destinasyon yönetim örgütlerinin İngilizce karşılığına denk gelen “DMO” kısaltması, 
önceleri “destination marketing organization – destinasyon pazarlama örgütü” nü ifa-
de etmekte idi. 2000’li yıllarla birlikte bu tür örgütlerin sadece pazarlama değil ope-
rasyonel anlamda yönetim ve öncesinde destinasyonun geliştirme aşamalarını da 
içeren daha geniş sorumluluk alması gerektiği anlaşıldı. Ancak bu örgütlerin önceleri 
birer pazarlama kurumu olarak doğmuş olmaları halen bünyelerinde sürdürdükleri 
stratejilerde pazarlama faaliyetlerinin oldukça geniş yer almasının bir nedenidir. 

Destinasyon pazarlama stratejileri genellikle pazar araştırması, talep niceliği ve ni-
teliğini arttırma, iletişim ve markalaşma ile ilgilidir. Destinasyon yönetim örgütünün 
liderliğinde ve diğer aktör ve paydaşların eşgüdümünde bütünsel bir pazarlama pla-
nı geliştirilmesi, bireysel çabalarla kıyaslandığında hem erişim alanını artırıp hem de 
maliyetleri düşürerek çifte fayda sağlayacaktır. Böylesi bir plan bağlamında izlenmesi 
gereken belli başlı adımlar aşağıda açıklanmıştır.

Pazar Geliştirme
Turizm destinasyonlarının geliştirilmesinde ana amaçlardan biri döviz elde etmek-
tir. Ancak bu durum pazar geliştirme çabalarını yurtdışı ile sınırlandırmamalı, yerel 
pazar da dikkate alınarak iyi bir denge kurulmalı, pazarlar ürün geliştirme süreci de 
ele alınarak çeşitlendirilmeli ve risk dağıtılmalıdır. Ayrıca güçlü bir yerel pazara sahip 
destinasyonlarda yabancı talebi çekmek de nispeten kolaylaşmakta (Dwyer ve Kim, 
2003), endüstrinin uluslararası pazarlara bağımlılığı azalmaktadır. 

Yeni pazarlar geliştirmeyle birlikte mevcut pazarları elde tutmak ve turistlerin tekrar 
ziyaretini sağlamak da önemli bir pazarlama çabasıdır. Burada veri toplama ve işleme 
yanında, müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri vasıtasıyla ziyaret sonrası da sadakat sağ-
lama, sadık bir ziyaretçi kitlesi yaratmada önemli adımlardır.

Dağıtım Kanalları
Özellikle başlangıç aşamasında bulunan destinasyonlarda tur operatörleri ve seyahat 
acentaları ile iletişime geçilmesi, bunların uygulama gezileri “fam trip” kapsamında 
bölgeye davet edilmesi ve profesyonel fuarlara katılım hedeflenen pazarlara ulaşma 
adına başlangıç için önemlidir. Tur operatörlerinin sunacakları paketler, yeni bir des-
tinasyonu ziyaret etmenin algılanan riskini düşürecek, aynı zamanda gruplar halinde 
“charter” uçuşları ile yapılan paket turlar daha az maliyetli ve destinasyon açısından 
kontrol edilebilir olacaktır. Dolayısıyla bu tür işletmelerle birlikte “charter” uçuşlarının 
destinasyona yönlendirilmesi için gerekli teşvik ve desteklerin sağlanması destinasyon 
yönetim örgütünün başlıca görevlerinden biri olmalıdır. 

İşbirlikleri ve Ortaklıklar
Destinasyonlar, farklı aktörlerle karşılıklı çıkar doğuracak birlik ve ortaklıklar kurabilirler 
(Evans vd., 2012). Örneğin havayollarının sık uçuş gerçekleştiren yolcularına ayrıca-
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lıklar sağlamak hem havayolu şirketi hem de destinasyon açısından fayda sağlayabi-
lir. Hatta rakip destinasyonlarla bile ortaklaşa bazı stratejik işbirlikleri kurulabilir. Ortak 
ürünler, “turizm koridorları” oluşturulabilir. Fiziksel yakınlığı olan ya da benzer ürün ve 
hizmetler sunan destinasyonlarla birlikte güdülecek ortak bir pazarlama faaliyeti, hem 
erişimi artıracak hem de maliyetleri düşürecektir, aynı zamanda günümüzün dev tu-
rizm oyuncuları olan çevrimiçi seyahat acentaları ile pazarlık şansını yükseltebilecektir.

Dijital Pazarlama
Dijital pazarlamanın turizmdeki yeri gün geçtikçe güçlenmekte, artık tüketicilerin bü-
yük çoğunluğu karar alma süreçlerinde çevrimiçi mecralara başvurmaktadır. Bunun 
yanında ziyaretçiler seyahatleri esnasında, destinasyonda da çeşitli mobil lokasyon 
tabanlı çevrimiçi uygulamalardan faydalanmakta, bu nedenle özellikle internet bağ-
lantı olanaklarını önemsemektedirler. Dolayısıyla bir destinasyonu tüm yönleriyle dijital 
ortamlarda sunmak ve satmak artık elzem bir hal almıştır. Yine dijital ortamlar sadece 
bir broşür ve dağıtım kanalı olarak görülmemeli, aynı zamanda pazar ile ilgili veriler 
üreten önemli bilgi toplama araçları olarak kullanılmalıdır.  Dolayısı ile destinasyonun 
bütünsel bir imaj ile her bir tüketiciye özel sosyal medya ve mobil uygulamalarla da 
ulaşabilmesi sağlanmalıdır. 

Markalaşma ve Rekabet
Her bir destinasyon, öne çıkan üstünlüklerine dayanarak kendini farklılaştırarak rekabet 
gücünü arttırmalı (Hosany vd., 2006), potansiyel ziyaretçilerin gözünde rakip destinas-
yonlardan farklı ve önemsenen bir konuma sahip olmalıdır. Destinasyonları farklılaştır-
madaki en önemli araçlardan biri marka ve imaj yaratmak ve bunu yönetmektir (Gar-
rod ve Fyall, 2016). Markalaşma, destinasyon pazarlama stratejilerinin kalbinde yer alır 
ve destinasyon kimliği, imajı, konumlandırması gibi tanıtımın farklı işlevleriyle ilgilidir. 
Dolayısıyla potansiyel pazarların değer yargıları ve yaşam tarzları ile destinasyonu öne 
çıkaran özellikler belirlendikten sonra destinasyon için belli bir marka oluşturulmalı ve 
bu marka tutarlı bir şekilde destinasyonla ilgili tüm ürün, hizmet ve mesajlara yansıtıla-
rak potansiyel turistlerin gözünde önemli bir yer edinilmelidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, destinasyon kavramının önemini vurguladıktan sonra, turizmin bu başlı-
ca ürününün geliştirilmesi, yönetilmesi ve pazarlanmasına yönelik bütünsel stratejileri 
örneklerle derlemeyi amaçlamıştır. Önerilen stratejiler tüm destinasyonlar için her ko-
şulda geçerli olmaktan ziyade derinlemesine incelenmesi gereken öneriler niteliğin-
dedir. Gelecek çalışmalarda bu stratejiler hiyerarşik olarak veya eşgüdüm açısından ele 
alınabilir. Ancak her durumda destinasyonların stratejik yönetiminde ilk ve en önemli 
adım bu stratejilerden sorumlu olacak ve uygulamaya sokacak bir destinasyon yöne-
tim örgütünün kurulması olmalıdır. Aksi takdirde söz konusu stratejilerin geliştirilmesi 
ve uygulanmasının yetki ve sorumlulukları farklı kurumlar arasında dağılacak, bazen 
sahipsiz kalacak ve birçok çaba başarısızlıkla sonuçlanacaktır.  

Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte destinasyonların fiziksel olarak geliştirilmesi mer-
kezi hükümetler, belediyeler ve özel sektör işbirliğinde nispeten başarılı bir şekilde 
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gerçekleştirilmiş, bu çabalar ülkenin turizme yönelik doğal ve beşeri kaynaklarındaki 
zenginlik ve çeşitlilik ile de birleşince küresel anlamda bir rekabet üstünlüğü elde edile-
bilmiştir. Ancak destinasyon geliştirmedeki bu üstünlüğün yönetme ve kısmen de pa-
zarlama konusunda aynı düzeyde gerçekleştiği söylenemez. Bunun da temel yapısal 
nedenlerinden biri Türkiye’nin özellikle bölgesel ve yöresel ölçekte destinasyonları-
nın profesyonel bir yönetişim çerçevesine oturtulmamış olmasıdır. Nasıl en iyi fizik-
sel özelliklere sahip, bireysel olarak restoranı çok iyi işleyen, odaları çok iyi yönetilen, 
çok büyük toplantı salonları olan bir otelin bütünsel yönetimden yoksun olduğunda 
başarısızlık riski artıyorsa; iyi işletilen otellere sahip, çok özel doğal ve kültürel çe-
kicilikleri bulunan ama aynı seviyede yapılandırılmış bir yönetimi olmayan, hatta hiç 
yönetimi olmayan, destinasyonların da başarıları sürdürülebilir olmayacaktır. Dolayı-
sıyla Türkiye Turizmi Stratejisi 2023’te adı konulan “Turizm Konseyi” benzeri bir yapı-
lanmaya, özellikle de bu kriz sürecinde, hızlıca geçilmedir. Destinasyonların stratejile-
rini uygulayacak örgütlerin profesyonel ellere teslimi için sektörde çapraz tecrübeye 
sahip uzmanlara başvurulmalı, ayrıca özellikle yükseköğretim düzeyinde destinasyon 
planlaması ve yönetimine yönelik yaygın ve örgün eğitim örnekleri nitelikleri artırılarak 
yaygınlaştırılmalıdır.
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ÖZET
Turizmde son yıllarda en önemli gündem, ihtiyaç duyulan yeni düzenin şekillendiril-
mesi olmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de kaydedilen iki önemli gelişme vardır. Birincisi, 
Dünya Turizm Örgütü [UNWTO] tarafından geliştirilen Destinasyon Yönetim Örgü-
tü [DMO] yaklaşımı ve bu bölüm tarafından verilen seminerlere rağmen, tavsiyelerin 
anlaşılamamış ve hayata sokulamamış olmasıdır. Tüm dünyada ortaya çıkan bu ana 
akım faaliyetlerinde, yıllardır Türkiye’den tek bir destinasyon ve kurum yer alamamıştır. 
İkincisi ise 2007 başında resmen kabul edilen bir belge olarak “2023 Türkiye Turizm 
Stratejisi” ve 1. Eylem Planı’nda “milli örgütlenme niteliğinde yer alan” Turizm Konse-
yi Modelidir. Bu kapsamda, her turizm yerleşkesinde oluşacak “Noktasal Konseyler" 
katılımıyla ‘İl Turizm Konseyi’ olarak çalışacak bir destinasyon yönetimi öngörülmüş-
tür. Tüm illerin merkezde buluşmasıyla da, merkezi meclis olarak Ulusal Turizm Kon-
seyi oluşmaktadır.  Asıl çözümlenmesi gereken detaylar, turizm endüstrisinin 40 alt 
sektörünün destinasyonlarda sürdürülen üretim organizasyonuna uyumlu bir şekilde 
entegrasyonudur. Anadolu destinasyonları gelişim sürecinin bakanlık marifetiyle koor-
dinasyonu ve desteklenebilmesiyle ilgili iş ve işlemlere odaklanılmasıdır. Bu modelin 
örgütsel uygulama yöntemi ise, “uygulama yönetmeliğinde yer alacak tercihlere” göre 
gerçekleştirilebilir. 

GİRİŞ
Turizm endüstrisinin parçalı yapısı, planlama aşamasında paydaşlar arasında “koordi-
nasyon sağlamak ve işbirliği yapmak için” zorunlu bir ihtiyaç meydana getirmekte-
dir (Aas vd., 2005). Turizmde planlı yaklaşımla yenilikçi modeller geliştirilmesi üzerine 
uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarda, ulusal çapta yaşanan çelişkilerin ötesinde 
tüm dünya çapında turizmin yönetsel zorluklarının bir türlü çözülemediği ve her ülke-
de çeşitli düzeylerde yoğun problemler yaşandığı, açıkça tespit edilmiştir. Bu bakım-
dan, net olarak “geleneksel piramit örgütlenmeyle turizmin gereğince yönetilemeye-
ceği” artık yeterince ispat edilmiştir.

Turizm endüstrisinin çok sayıdaki alt sektörlerinde gerekli olan ‘işlevsel entegrasyon 
ve koordinasyon’ ihtiyacı, hiçbir merkezi ve yerel otorite tarafından karşılanamamakta-
dır. İşte bu nedenle, on üç yıl önce UNWTO tarafından geliştirilen Destinasyon Yöneti-
mi Modeli tüm dünya hükümetlerine tavsiye edilmiş, ancak bu teknik ihtiyaç idrak edi-
lerek uygulanamamıştır. Fakat bunun paralelinde olan Konseyler Modeli, stratejimizde 
Milli Örgütlenme Yöntemi olarak mevcuttur.

Söz konusu modelin özü, ulusal çapta adeta imkânsız olan geniş örgütsel yöne-
tim ihtiyacının, alt destinasyonlarda ve tüm yerel paydaşların katılacağı Sivil Toplum 
örgütlenmesiyle çözümlenmesidir. Destinasyonlarda resmi dernek statüsündeki ça-
lışmaların, elbette yürütme yetkisi yoktur. Fakat yerel ortak aklın tartışarak ve uzlaşarak 
vereceği ortak kararlar merkezi hükümetin ve yerel yönetim teşkilatıyla oluşan devlet 
yapısının ev ödevi niteliğindedir.

Turizmin yönetsel zorluklarında iki temel eşik mevcuttur: i) Birçok farklı ürünün öz-
gün bileşiminden oluşan ‘turizm hizmetlerini’ özel bir şekilde yönetebilmek ve verim 
alacak tarzda mikro (işletme ölçeklerinde) bazda koordine edebilmek. ii) Mevcut ku-
rumlar arasındaki koordinasyonu (makro ölçeklerde) özgün bir şekilde formule ede-
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bilmek. Aksi takdirde “mevcut-örgütler ve mevcut piyasa düzeniyle” bunu verimli ve 
istikrarlı olarak başarmak imkânsız görünmektedir.

TURİZMDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM AÇISINDAN TEMEL İŞLEVLER
Turizm endüstrisinde rol oynayan temel unsurların, üretime dönük işlevlerini basit ola-
rak sergileyen piramit şemasında (Şekil 1) görüleceği üzere, kamu ve özel kesim pay-
daşları turizmin ihtiyacı olan yatırım ve işletme fonksiyonlarını sürdürmektedir. Fakat 
henüz gereğince uygulamaya alınamayan stratejik atılımda öne çıkan işbirliği ortamı 
ve pazarlamanın şiddetle ihmal edilmiş olması, oluşan sorunlu yapıdaki temel eksik-
lerdir. 

Söz konusu eksiklerin ötesinde devrede olan; Planlama, Örgütlenme ve Koordi-
nasyon işlevlerindeki boşluklar ise, üstyapıya yansıyan tüm faaliyetlerin yetersizliğine 
neden olarak, ticari ürünlerde çok yönlü verimsizliğe yol açmaktadır. Tanıtma ise, bu 
konuda güzel bir örnek oluşturmaktadır; Bir şekilde sürdürülen Ülkesel ve Bölgesel 
tanıtımın yanı sıra, işletme tanıtımları da yapılmaktadır. Fakat plansızlık ve uyumsuzluk 
sonucu, uyum ve etkinlik sağlanamamaktadır. Özellikle, yenilikçi bir turizm akımı ola-
rak “turizmde gözetilmesi gereken gerçek ürünün, yöresel özellikler taşıması gereği” 
gibi bir modern yaklaşım, ulusal turizmde hemen hiç dikkate alınamamaktadır. Tüm 
turizm destinasyonlarının bağımsız bir “hizmetler üretim tesisi” olarak ele alınarak, yö-
resel verimliliğin yükseltilmesi ve destinasyon imajı ile kalitesinin artırılması gereklidir. 
Ülkenin turizm değerleri ise, bunların toplamıdır. 

UNWTO tarafından geliştirilerek, tüm dünyaya tavsiye edilen DMO modeli, 2023 
Stratejisinde Resmen Ulusal Örgütlenme Modeli olarak tescil edilmiştir. Günümüzde 
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Şekil 1: Turizmde Temel İşlevler ve Eksiklikler Tablosu

Kaynak: Cengiz (2015)
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giderek yükselen “bölgesel turizmde destinasyon yönetimi” kavramı, henüz her ülkede 
ve yörede tam olarak devreye sokulamamıştır. Fakat başarı örnekleri ile birlikte, teorisi 
ve pratikte uygulanma kabiliyeti giderek çözümlenecek olan bu başlık, henüz akade-
mik ortamda hiç işlenememiştir. 

Son yıllarda UNWTO’nun da dünya çapında yeterince başarılı olamadığı bu yaklaşı-
mın, önümüzdeki yıllarda tekrar ele alınması ve yükselen bir trend olması kaçınılmaz-
dır. 2023 stratejimizde öngörülmüş olan “alt yörelerdeki konseylerin illerde ve 81 ilin 
de Başkent’te bütünleşerek Ulusal Konsey oluşturması modeli” ise, DMO modelinde 
de yer almayan ve tüm dünyaya örnek teşkil edecek önemli bir sentez çözümdür. 
Fakat 2023-TTS gereğince resmi örgütlenme modeli olmasına rağmen, stratejinin 
uygulanmasının beklenmesi paralelinde,  henüz piyasada sivil toplum örgütü olarak 
uygulamaya geçebilmiş tek bir örnek mevcut değildir. Ancak, son yıllarda devreye gi-
ren çok sayıdaki ‘yerel turizm platformları’ bu konuda geniş çapta ihtiyacın yansıması 
olarak görülebilir. 

ULUSAL STRATEJİ VE TURİZM KONSEYLERİ MODELİ
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı'nın örgütlenme bölümünde öngörülmüş olan 
"Ulusal Turizm Konseyi" ve "İl Turizm Konseyleri" konusunda, son yıllarda hiçbir yeni 
çalışma üretilememiştir. Bu planda ulusal ve bölgesel bazda turizm endüstrisinin koor-
dinasyonunu sağlayacak konseylerin oluşumu ve temel görevleri tarif edilmiş olması-
na rağmen, uygulamaya yönelik gerekli adımlar son kesitte stratejinin uygulanmasına 
paralel olarak adeta unutulmuştur. 

Konseyin özü, iyi yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal dü-
zeyde turizm endüstrisiyle ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar ver-
me süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gitmesidir. 
Parker (1999) çalışmasında Wood ve Gray’den (1991:146) atıf yaparak işbirliğini şöyle 
tanımlamıştır: “Bir sorun alanının etkileşimli bir süreçte, otonom paydaş grupları tara-
fından ortak paylaşılan kuralları, normları ve yapıları kullanarak bu alanla ilgili konularda 
hareket etmeye veya karar vermeye başlaması”. 

Bu bağlamda “Özyönetim, katılımcı sivil toplum, kamusal çıkarların gözetilmesi, sür-
dürülebilir turizm, yerel güç birliği ve yönetişim” gibi çağdaş kavramların tümü, Konsey 
Modelinde yerel birleşim enerjisi ve ana sinerjiyi ortaya çıkartacak ‘icra edilmesi çok 
zor olan’ ana unsurlardır. Aktif (öne-çıkan) sektörlerin yanı sıra “pasif sektörler” olarak 
turizm paydaşlarının geniş boyutunu ortaya koymak ve pasif paydaşların da turizm 
endüstrisi mekanizmasında yer alması gerekliliğinin, organik ve bütünleşik bir ihtiyaç 
olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Günümüzde Kamu-Özel İşbirliği kavramı, çok çağdaş ve geçerli bir yaklaşımdır. Fa-
kat bunun turizm gibi anlaşılması ve sonuca bağlanması güç bir endüstri alanında, 
sürekli ve hızlı gelişime ayak uyduracak tarzda ‘en verimli ve etkin’ şekilde devreye so-
kulması, yepyeni ufuklar açabilecek ve turizmin karmaşık yapısını çözebilecek bir yak-
laşımdır. Ulusal stratejimizde öngörülmüş olan “81 ilde çalışan konseylerin Ankara’da 
Ulusal Konsey Çatısı oluşturması” yöntemi ise, çok yenilikçi ve tüm dünyaya örnek bir 
yaklaşımdır. 
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TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ - 2023

KONSEYLER
ULUSAL TURİZM KONSEYİ

İL TURİZM KONSEYLERİ
NOKTASAL TURİZM KONSEYLERİ

KAMU KURUMLARI
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI

DİĞER KAMU KURUMLARI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TANITMA GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA 
BİRLİĞİ KOORDİNASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SEKTÖR KURULUŞLARI
TURİZM BİRLİKLERİ
MESLEK ODALARI

BELEDİYELER BİRLİĞİ
YATIRIMCILAR BİRLİĞİ

TÜRSAB
OTELCİLER BİRLİĞİ
REHBERLER BİRLİĞİ

YATIRIM DESTEKLEME VE TANITMA 
AJANSI

KALKINMA AJANSLARI

Şekil 2: Turizm Örgütlenme Şeması

Şekil 3: DYÖ’nün İşleyiş Mekanizması

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Bakanlık isimleri güncellenmiştir.

Kaynak: UNWTO, 2014

Ulusal ve Bölgesel Bazda Turizmde Koordinasyonu Sağlayacak Konseylerin Oluşumu 
Dünya Turizm Örgütü 2004 yılında Destinasyon Yönetim Örgütleri'ni [DYÖ], desti-
nasyonların yönetimi ve pazarlamasından sorumlu olan örgütler olarak tanımlamıştır. 
Turizm, çok hızlı değişip-dönüşen ve küresel alanda gittikçe rekabetçi bir pozisyona 
gelen bir endüstridir. DYÖ’lerinin görevi bilgi tedarik edicisi olmaktan, e-işletme olabi-
lecek duruma gelerek faaliyetlerini bu şekilde sürdürmektir. Sadece destinasyon pa-
zarlaması değil onu da kapsayan destinasyon yönetimi ön plana çıkmıştır. DYÖ’ler ile 
sunulan Konseyler Modeli uyuşmaktadır. DYÖ’nün şematik işleyiş mekanizması aşağı-
daki şekilde gösterilmektedir.  

Ulusal Turizm Konseyi (2023-TTS’de yar alan orijinal haliyle sunulmuştur)*

Ziyaretçiler

Turizm
Destinasyonu
(Yapı, Doğal 

Çevre ve 
Kültür)

TopluluklarTurizm Endüstrisi 
Hizmetleri

Bölgesel
Otoriteler

Destinasyon 
Yönetim 
Örgütü

* Demokratik Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyet göstermesi gereken yerel konseylerin temsilcilerinden oluşacak 

Ulusal Turizm Konseyi’nin yönetsel prensiplerinde revizyona ihtiyaç vardır.
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Bu örgütün karar alma mercii olarak yönetim kurulu, sektörde yer alan tüm pay-
daşları temsil edebilecek olan 15 -20 üyeden oluşacaktır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2007: 12-14). Konsey’e Kültür ve Turizm Bakanlığı (3), Devlet Planlama Teşkilatı (1), 
turizm endüstrisi (7), işçi örgütleri (1) ve Sivil Toplum Örgütleri’nden (2) temsilcinin ka-
tılım sağlaması öngörülmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde, Konsey'de yer almayan 
kurum ve kuruluş veya kişilerin görüş ve önerileri alınarak Konsey’e geçici üye olarak 
davet edilebileceklerdir. Dolayısıyla, üyelerin seçilme ölçütleri arasında; 

• Turizm endüstrisinde bilgi ve tecrübeye sahip olma, 
• Makro turizm politikalarını belirleyebilme, akademik ve analitik düşünce yeteneği-

ne sahip olma,
• Ulusal politika ve diğer sektörlerin programları ile turizm politikalarını uyumlaştıra-

bilecek bilgi düzeyine sahip olma yer almaktadır.
Ulusal Turizm Konseyi'nin temel görevleri; 
• Ulusal, bölgesel ve yerel anlamda marka oluşturarak turizm bölgelerinin pazarlan-

ması ve sektörel faaliyetlerin bölge özelliklerine göre gelişimini koordine etmek, 
• İç turizmin gelişimi doğrultusunda, turizmin olumlu etkilerinden ülke vatandaş-

larının da yararlanmasını sağlamak ve bu amaca yönelik politikalar geliştirilmesi için 
bakanlığa bilgi ve öneriler sunmak, 

• Turizm pazarında ve tüketicilerde oluşan değişimler, dünyadaki konjonktürel yapı 
dolayısıyla ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditler ve bu fırsatların kullanılması veya teh-
ditlerin etkilerinin asgariye indirilmesi için politika ve programlar hazırlamak, 

• Turizm endüstrisi açısından, tesis, ürün ve işgücüne ilişkin minimum kalite stan-
dartları belirlemek, 

• Ürün çeşitliliğinin arttırılmasına ve kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesine ve mi-
nimum bir kalitenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

• İnsan kaynakları gelişimi çerçevesinde, hizmet içi eğitim kapsamında işletmeleri 
bu konuda desteklemek ve teknik yardımın sağlanmasını koordine etmek, 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, tüm ortakları dikkate alacak şekilde bir politika belir-
leme ve gerektiğinde değişiklikler yapabilme anlamında ulusal turizm bakışı sağlamak 
amacıyla politika belirleme çalışmalarında temel teşkil edecek verileri hazırlama, sun-
ma ve turizm ile ilişkili tüm konularda tavsiyelerde bulunmak, 

• Net ve ölçülebilir kriterlere dayanan çalışmalar yaparak, uygulanan turizm politi-
kalarının tutarlılığını değerlendirme ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde 
bilgilendirme yapmak, 

• Turizmde yaşanabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesinde ve kriz yöneti-
minde bakanlığın uygulamalarını yönlendirecek önerilerde bulunmak, 

• Konsey üyelerine bir düşünce ve fikir üretme ve teknik destek sağlama birimi ola-
rak hizmet etmek olarak ifade edilebilir. 

Konsey, gerekli gördüğünde alt komiteler şeklinde çalışmalarını yürütecek olup bu 
komiteler noktasal programlar belirlemek ve bunu konsey yönetim kuruluna bildir-
mekle sorumlu olacaklardır. Bu komiteler pilot araştırmalara ve projelere bağlı görev-
lendirmeler tamamlandığı zaman dağılabileceklerdir. Diğer bir deyişle bu komiteler iş 
ve proje odaklı olarak kurulacaklardır. 
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İl bazında turizm gelişiminin sağlanması amacıyla ilde yer alan tüm paydaşları temsil 
edebilecek turizm konseylerinin geliştirilmesi il düzeyinde ve yerel düzeyde sekretarya 
görevi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından üstlenilecektir. 

İl Turizm Konseyleri (2023-TTS’de yer alan orijinal haliyle sunulmuştur)
Ulusal Turizm Konseyine ilde yer alan tüm paydaşları temsil edebilecek şekilde görüş, 
talep ve önerileri sunmak İl Turizm Konseyleri'nin öncelikli görevleri arasında olacaktır. 
Ayrıca bu Konseyler, Ulusal Turizm Konseyi'nin aldığı kararların daha sağlam, tutarlı ve 
katılımcı olmasına katkıda bulunacaktır. İl konseylerinin üyeleri Ulusal Turizm Konseyi 
üyelerini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. 

Gerekli görüldüğü hallerde, bilgisine başvurulması amacıyla, üye olarak Konsey-
de yer almayan kişi ve/veya kurum/kuruluşların görüş ve tavsiyelerine başvurulma-
sı amacıyla yeni/geçici üyeler eklenecektir. İl Turizm Konseyleri, işletmelere hizmet 
sağlanması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde anahtar rol oynayacaklardır. 
Kamu, özel sektör tarafından finansal ve danışmanlık anlamında yardım alacaklar ve 
danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra işletmeler arasında ve işletmeler arasında işbirliğini 
sağlayan birim olarak görev yapacaklardır. Turizm Konseyleri'nin kuruluş ve çalışma 
süreçleri aşağıda gösterilmiştir.

Temel olarak Konseyler;
• Yerel talep, beklenti ve ihtiyaçların araştırılarak Ulusal Turizm Konseyi'ne sunulması, 
• Üyeler arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, 
• İl bazında turizm potansiyelinin en üst seviyede kullanılabilmesine yönelik çalışma-

lar yaparak politikaların belirlenmesi, 

Tablo 1: Turizm Konseylerinin Kuruluşu ve İşleyişi

TURİZM KONSEYLERİ: KURULUŞ ve ÇALIŞMA SÜREÇLERİ ŞEMASI

SÜREÇ PİYASA BİRİKİMLER GELİŞMELER ORGANİZASYON

A
İHTİYAÇ
SÜRECİ

Yörede Turizme Geçiş
Yerel Yaşam Şartları Değişim Baskıları İmar Planlaması

Yetersiz Altyapılar

Çarpık Gelişmeler Turizme 
Entegrasyon

Uyum Sorunları İşletme Rekabeti
Bireysel Pazarlama

B
OLUŞUM
SÜRECİ

Arz-Talep Artışı
Turizmin Baskıları Gelişim Sorunları Bölge Planlama

Arz-Talep Dengesi

İşgücü & Eğitim
Örgütsel Bütünlük TURİZM KONSEYİ  Bölgesel Birlik

Yerel Pazarlama

C
HİZMET
SÜRECİ

Arz-Talep Dengesi
Plan Bütünlüğü TURİZM PLANI Master Planlama

Planlı Gelişim

Merkezler Dayanışma
Yönetsel Bütünlük TURİZM YÖNETİMİ Destinasyon Yönetimi

Bölgesel Pazarlama

Kaynak: Cengiz, 2014
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Tablo 2: 26 Adet Kalkınma Ajansı (KAJ) Paralelinde 15 Bölgeli Kümelenme Modeli
Kaynak: Kalkınma Ajanslarından derlenmiştir.

• Örgüt üyelerinin eğitiminin sağlanması ve işgücü kalitesinin arttırılması amacıyla 
çalışmalar yapılması, 

• Üyeler arasında etkin ağların kurulması, 
• Noktasal Turizm Konseyleri'nin talepleri sonucu küçük işletmelere teknik yardımı 

koordine etmek veya teknik yardım alınabilecek kişi ya da kurum/kuruluşlarla iletişime 
geçilerek yerelin faydalanmasının sağlanılması ve bunun noktalar arası koordineli şe-
kilde yapılmasının sağlanması, 

• Diğer bölgesel ve yerel turizm örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak bir bütün 
olarak “Türkiye markası” yaratılması çalışmalarının desteklenmesi, görevlerini yerine 
getirecektir. 

Kalkınma Ajansları Bölgelerine Paralel Turizm Örgütlenmesi
Türkiye turizm örgütlenmesini şekillendirmek ve mevcut örgütlere uyum sağlamak 
üzere kalkınma ajanslarının bölgesel yapılanması paralelinde 81 ili içerisine alan bir 
model sunmak da olasıdır (Tablo 2). Ajansların “yerel turizm paydaşlarından olması ve 
bölge kalkınma odaklı çalışması” sayesinde, çok etkin ve verimli bir entegrasyon yapısı 
ortaya çıkarılabilmektedir. Bu kapsamda 81 ildeki 26 Ajansın 15 bölgede kümelenme-
siyle, Türkiye turizmine ve Anadolu’nun yerel özelliklerine uyumlu bir şekilde 15 adet 
destinasyon kümesi şekillenebilmektedir. 

MERKEZ KAJ İL % ŞEHİRLER

1.İstanbul 1 1 18 İstanbul*

2.Edirne 1 3 4 Edirne*Tekirdağ-Kırklareli

3.İzmir 4 9 9 İzmir*Balıkesir*Çanakkale-Denizli*Aydın-Kütahya*Uşak-Afyon-Bilecik

4.Muğla 1 1 14 Muğla*

5.Bursa 1 3 1 Bursa*Eskişehir-Bilecik

6.Kocaeli 1 5 2 Kocaeli*Yalova-Sakarya-Düzce-Bolu

7.Ankara 2 3 2 Ankara*Konya-Karaman

8.Antalya 1 3 38 Antalya-Isparta*-Burdur

9.Adana 2 5 4 Adana*Mersin-Hatay*K.Maraş-Osmaniye

10.Nevşehir 1 5 2 Nevşehir*Aksaray-Kırşehir-Niğde-Kırıkkale

11.Kayseri 1 3 1 Kayseri*Yozgat-Sivas

12.Zonguldak 2 6 1 Zonguldak*Bartın-Karabük-Kastamonu* Çankırı-Sinop

13.Samsun 2 10 2 Samsun*Amasya-Çorum-Tokat-Trabzon*Artvin-Giresun-Ordu-
Gümüşhane-Rize

14.Erzurum 4 15 2 Erzurum*Bayburt-Erzincan-Kars*Ağrı-Ardahan-Iğdır-Malatya*Elazığ-
Bingöl-Tunceli-Van*Bitlis-Muş-Hakkâri

15.Gaziantep 3 9 2 Gaziantep*Adıyaman-Kilis-Diyarbakır*Şanlıurfa-Mardin*Batman-Şırnak-
Siirt

TOPLAM 26 81 100 *Kalkınma Ajanslarının bulunduğu iller; 
% Turizmin ekonomik ağırlığı
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Bu çalışmada, Muğla ili, Denizli merkezli Güney Ege Kalkınma Ajansı’na bağlı olması-
na rağmen başlı başına lider bir turizm destinasyonu olduğu için ayrı bir merkez olarak 
değerlendirilmiştir. Sunulan modellerin uygulanması tercihe göre değişebilmektedir. 
Önemli olan bu modellerin, stratejik planlama çalışmalarında resmen benimsenerek, 
politika yapıcılar tarafından da uygulamada desteklenmesidir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Turizm endüstrisi için ‘karar verme sürecinin anlaşılması’ ve bundan da öteye ‘uygula-
nabilir sürecin belirlenmesi ve yürütülmesi’ turizmin sürdürülebilir yönetiminde muh-
temelen en önemli araç olarak görülmektedir (Wray, 2009). Bu karar verme sürecine 
bölgesel turizm organlarının katılımı, ‘özgün bir bölgesel turizm yönetimi’ yaklaşımın-
da incelenmektedir. Bölgesel turizm yönetimi yaklaşımında “fonksiyonel örgütlenme-
nin sivil topluma devri” bir “olmazsa olmaz” esas unsur olarak kabul edilmektedir. Bu 
yaklaşım, tüm turizm paydaşlarını yörelerde bağdaştıracak ve bütünleştirecek olan 
“sivil toplum inisiyatifinin gereğince devreye sokulması” eylemidir. Bu atılımın yerel ör-
gütlerce desteklenerek, kendi özerk yapısı içinde yaşatılması, Bakanlığın da bürokrasi 
yükünü hafifletmesine yol açacak ve geniş kapsamda verimlilik ve etkinlik sağlanması-
na yol açacak en kritik uygulama detayıdır. 

Konseylerin alacağı kararlarda “hiçbir yaptırım yetkisi yoktur” ve kararlar tamamen 
tavsiye niteliğindedir. Fakat ‘katılımcı demokrasi prensibiyle’ alınan kararların tabandan 
gelen, üzerinde fikir birliğine varılan uygulama tercihleri olması bakımından da, çok 
ciddi bir demokratik tercih ağırlığı mevcuttur. Bu kararlara “itiraz edebilecek bir otorite 
olamaz” ama ancak- bürokratik ve/veya politik yokuşlarla askıya alınabilmekte veya 
ertelenebilmektedir.

İyi yapılanmış turizm örgütlenmesi destinasyon rekabetçiliğine etki etmektedir. Mi-
halic’in (2000) önerdiği Calgary Rekabetçilik Modeli üzerinden gerçekleştirdiği çalış-
mada destinasyon yönetim örgütleri, yetenekler ve stratejik ittifaklar ile destinasyon 
rekabetçiliğinin artırılabileceğini savunmuştur. DYÖ’nün rekabetçilik açısından ne ka-
dar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu bağlamda 2023 Turizm Stratejimi-
zin hızla revize edilerek en kısa zamanda uygulamaya geçmek üzere başlatılması, bu 
konuda piyasa ile sağlam bir diyalog kurularak “Kamu ve Özel İşbirliği esaslarını detay-
landırıp” buna paralel her türlü organizasyon atılımlarının uyumlu şekilde başlatılması, 
Bakanlığın esas odaklanacağı ve hızla çözümleyeceği husus olmalıdır. 

Turizm Konseyleri Uygulama Yönetmeliği beklenen strateji revizyon çalışmaları ön-
cesinde hemen devreye alınabilir. Getirilecek kriterlerde, görev-yetki ve çalışma esas-
ları belirlenecek olan yerel konseylerin ‘yasal özerk dernek statüsünde kurulması ve 
tüm yerel kamu ve özel girişimlerin katılımı ile oluşturulup desteklenmesi’ örgütlenme 
tarzı olarak tanımlanabilir. Ulusal Strateji'de öngörülen bu Milli Örgütlenme Politikası, 
yerel platformlarda ve destinasyonlarda turizmin dağınık sektörel sinerjisini bağdaştı-
racak en önemli unsurdur.

Bugün gelinen noktada ulusal turizmin özeti:
Tüm sorunların detaylarına girmeksizin ana eksiklerin başlıklarla irdelenmesi gerekirse;

1) Genel kabul gören “yapısal reform ve yasa ihtiyaçları” olduğu gibi beklemektedir,
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2) Turizmde özlenen ve yegâne çözüm olan “stratejik planlama” yaklaşımına odak-
lanma süreci, belirsizliğini korumaktadır,
3) Ulusal Stratejide “Milli Örgütlenme Modeli” olan yerel konseyler ihtiyacı artmıştır,
4) Ülkesel tanıtma ve buna paralel medyada “imaj ve itibar oluşturma” çabaları acil-
leşmiştir,
5) Sektörel örgütlenmedeki mevcut eksiklik ve aksaklıkların büyüyerek sürdürüldü-
ğü görülmektedir,
6) Hükümet kararı olarak çıkartılan “acil önlemler paketi” yetersiz ve tutarsız kalmıştır,
7) Geniş çapta bir belirsizlik ve dağınıklık yaşanmış ve bu turizm sezonu da başarı-
sızlıkla kapanmıştır,
8) Bu durumda “hem acil tedbirlerde, hem de stratejik hamlede” başarı şansı yitirilmiştir.

Altını çizerek belirtilmesi gereken iki önemli durum vardır:

1) Kamu tarafı olarak bakanlığın bu yoğun gündemleri yönetecek turizm kadroları-
nın yetersizliği,
2) Özel kesim olarak, turizm STK’larımızın ‘10 yıldır Stratejik Atılıma duyarsız kalması’ 
ve aralarındaki işbirliği kopuklukları

Sonuç olarak: Turizmin daha yeni yeşermeye başladığı yıllarda, planlama çalışmala-
rıyla sağlanan ‘makro ekonomik etütler’ sayesinde, ulusal turizmin boyutları hakkında 
sindirilmiş bir yaklaşım ortaya çıkartılmıştır. Fakat hem planlamanın devreden çıkması, 
hem de stratejide öngörülen Ar-Ge hizmetlerinin eksikliği ile “bugün gelinen noktada 
bilinmezlik ve boyutsuzluk paralelinde yaşanan çaresizlik ortamları hâkim” durumda-
dır. Öte yandan ulusal stratejimizde kurulması hedeflenen yeni düzende “Kamu ve 
Özel işbirliğiyle gelişecek olan Destinasyon Yönetimi prensibiyle” sağlanması gereken 
turizmin örgütlenmesine bakanlığımızın odaklanması ve gerekli uygulama detayları 
kapsamında “konseyler uygulama yönetmeliğinin” acilen uygulamaya sokulması, çok 
önemlidir. Bu sayede, turizme bu dönemde çok ihtiyaç duyulan “doğal moral ilacı 
olarak” taze bir kan ve can verilmesi söz konusudur.
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ÖZET
Günümüzde turizmin yarattığı gelirin büyüklüğü herkes tarafından fark edilmiş bu-
lunmaktadır. Bu gelirden pay almak isteyen ülkeler turizm destinasyonlarını artırmak 
ve turizm türlerini çeşitlendirmenin yollarını aramaktadırlar. Bu nedenle kongre tu-
rizminin hem yarattığı turizm gelirinin diğer turizm türlerine oranla fazla olması hem 
de turizmin temel sorunlarından olan ve ülke olarak da gerçekleştirmeye çalıştığımız 
turizmin on iki aya yayılmasına katkıda bulunacak olması dolayısıyla ön plana çıktığı 
görülmektedir. Dünya turizm pazarına bakıldığında Amerika, Almanya, İspanya, Fransa 
ve İngiltere’nin dünyanın önde gelen kongre turizmi yapan ülkeleri olduğu görülmek-
tedir. Ancak Türkiye’nin genelinde yayılmış olan doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerine 
rağmen; dünya turizm gelirleri içinde en önemli paya sahip olan kongre turizminden 
yeteri kadar yararlanamadığı bilinen bir gerçektir. Hatta bu konuda, Türkiye’nin genel 
turizm alanında yakaladığı başarının da gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durumun 
başlıca nedeni Türkiye’nin kongre turizmi yapabilmek için yeterli alt ve üst yapıya sahip 
olamamasıyla birlikte, ülkenin tamamını kongre turizmi alanında pazarlayacak bir ör-
gütlenmesinin bulunmamasıdır. Türkiye’nin dünya kongre turizminde hak ettiği yerde 
bulunması ve bunun için halihazırdaki sorunlarına çözüm üretebilmesi için kongre 
turizminde yer alan kurum ve işletmeler arasındaki ilişkileri planlayacak, koordinas-
yon ve işbirliği olanaklarını düzenleyecek, kongre turizminde yer alan çeşitli kurum 
ve kuruluşların tek başlarına değil, işbirliği içinde çalışmalarını sağlayacak, destinasyon 
yönetim, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini organize edecek bir birliğe yani “Türkiye 
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu”na ve bu büronun altında teşkilatlanmış destinasyon odaklı 
“Kongre ve Ziyaretçi Büroları”na ihtiyacı vardır. 

GİRİŞ
Kongre kavramı, “Bir veya daha fazla günle sınırlandırılmış ve önceden kararlaştırılmış 
bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda ya da meslek dalla-
rında, belirli bir konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından 
gelen kişilerin de katılımlarıyla meydana gelen bir toplantıdır” (İçöz, 2003: 264), şek-
linde tanımlanmıştır.

Dünya çapında ele alındığında kongre turizm sektörü hızla büyüyen ve gelişen bir 
sektördür. Bu gelişim sürecini artan iletişim ve ulaşım kolaylıkları tetiklemiştir. Dünya 
genelinde yaşanan ekonomik durgunluklara rağmen kongre turizm sektörünün bü-
yümeye devam etme nedeni insanların turizme bakış açılarının değişmiş olmasıdır. 
İş dünyası ve devletler artık turizmi sadece yıllık izinlerinde ve tatillerde değil çalışma 
hayatları esnasında da bir araç olarak kullanmaktadır. Kongre turizminin önümüzdeki 
yıllarda daha da ivme kazanarak önemini koruyacağı tahmin edilmektedir. 

Destinasyon yönetim ve pazarlama stratejilerinin tek elden oluşturulması ve özel-
likle tanıtım ve pazarlama alanındaki çatışmaların ve dağınıklığın önlenebilmesi için 
çeşitli ülkelerde bağımsız kongre ve ziyaretçi bürolarının yanı sıra kongre bürolarının 
oluşturduğu birlikler veya ulusal kongre büroları şeklinde örgütlenmeye gidildiği görül-
mektedir. ” Avusturya’da Viyana Kongre Bürosunun yanı sıra ayrıca Avusturya Kongre 
Bürosu mevcuttur. Avustralya’da Avustralya Kongre Büroları Birliği, Almanya’da Alman-
ya Kongre Bürosu, Hollanda’da Hollanda Kongre Bürosu, Norveç’te Norveç Kongre 
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Bürosu, İsviçre’de İsviçre Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, İngiltere’de İngiltere Kongre Bü-
roları Birliği örnek olarak sayılabilir” (Arslan, 2008: 131).

Uluslararası platformda 880’i aşkın Kongre ve Ziyaretçi Bürosu hizmet vermekte-
dir. Kongre ve Ziyaretçi Büroları, kar amacı gütmeyen ve aynı zamanda tarafsız ku-
ruluşlardır. Büroların yapılanmaları ve çalışma disiplinleri bulundukları ülke, bölge ya 
da şehirlerin turizm politikalarına, yasal mevzuatlarına ve sektörel dinamiklerine göre 
şekillendiğinden değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak amaçları aynıdır. Bu örgütler, 
pazardaki kongre alıcılarını, organizatörlerini belirler ve kongre bölgesindeki tedarikçi-
lere, ürün ve  hizmet sağlayıcılarına iş alternatifi ve rekabet ortamı sağlar. Bu bağlamda 
Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının öncelikli görevleri şöyledir (İstanbul Kongre ve Ziyaret-
çi Bürosu, 2017a)

1. Kongre bölgelerinin turizm alt yapısının gelişmesiyle ilgili tüm organizasyonla-
rı, kurum ve kuruluşları bir araya getirmek,

2. Uluslararası toplantı sektörüne kongre bölgesiyle ilgili bilgi akışı sağlayarak, çatı 
örgüt özelliği üstlenerek tanıtım ve pazarlama yapmak,

3. Kongre bölgesinin uluslararası toplantı ve kongre pazarındaki iş potansiyelini 
artırmaktır.

Kongre sektörünün ulusal ve bölge ekonomilerine katkısı her geçen gün artmak-
tadır. Birçok destinasyon sektördeki fırsatları değerlendirmeye odaklanmakta,  tanıtım 
ve pazarlama amaçlı örgütlenmeler bu sayede hız kazanmaktadır. Dolayısıyla CVB’ler 
günümüz turizminde, sektörün son derece  önemli oyuncuları konumundadırlar. 
Dünya Turizm Örgütü, turizm alanında bir ülkenin gelişmesinin sadece kamu ya da 
sadece özel sektörün kendi başına hareket etmesiyle mümkün olamayacağını; kamu 
ve özel sektörün birlikte hareket ederek ulusal düzeyde turizm alanında oluşturacakları 
örgütlerin turistik ürün oluşturma ve pazarlama konularında çalışması gerektiğini be-
lirtmektedir. Kongre turizmi, meydana geldiği ülkeye yaptığı olumlu ekonomik etkiler, 
katılımcıların statü ve konumları itibariyle özel kişiler oluşu gibi nedenlerden dolayı 
diğer turizm çeşitlerine göre titizlikle üstünde durulması gereken ve gelişmesi teşvik 
edilen turizm çeşitleri arasındadır. Kongrelere gelir düzeyi yüksek hukukçu, doktor, 
bilim insanı, iş adamı gibi meslek gruplarının katılması ve bu kongre delegelerinin nor-
mal turistlerden 3-4 kat daha fazla harcama yapmaları kongre turizmini dünya çapında 
son derece karlı bir sektör yapmaktadır.

Türkiye’nin turizm gelirlerindeki artışa en büyük katkıyı sağlayacak alanlardan biri 
olan kongre turizminin belli bir sezona bağlı olmama özelliği, kongre turizmine sezon 
dışı gelir getiren bir turizm çeşidi niteliği kazandırmış, özellikle son dönemde kongre 
turizmi alternatif turizm alanında ciddi ölçüde gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmenin 
önemli nedenlerinden biri Türkiye’nin coğrafi konumundan ve tarihi özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerde olması, sahip olduğu kültürel ve 
tarihi değerlerden dolayı Türkiye toplantı, kongre ve teşvik seyahatleri için en uygun 
mekân konumundadır. Ülkemizde başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve Antalya 
kongre turizmi merkezleri haline gelmiştir. Uluslararası kongrelerin % 68’i İstanbul’da 
yapılmaktadır. Ulusal kongrelerde ise Antalya ağırlık kazanmaktadır (Arslan, 2008: 27). 
Bugün İstanbul, Antalya ve İzmir’de örgütlenmesini tamamlamış Kongre ve Ziyaretçi 
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Büroları mevcuttur. ICCA (International Congress and Convention Association) tara-
fından her yıl kongre alanında raporlar yayınlanmaktadır. Türkiye 2016 yılı itibari ile 103 
kongre ile dünya 37.si konumundadır.

Bu artan önem karşısında Türkiye’nin ciddi bir kongre turizmi altyapısının olduğu 
görülmekte ancak var olan birliklerin ortak hareket etme konusunda zaaflarının oldu-
ğu bilinmektedir. Dinamik bir sektör olan turizm sektörünün ihtiyaçları ve sorunları her 
geçen gün çeşitlenmekte ve artmaktadır. Hızla gelişen bu sektörde günlük hatta anlık 
çözümler gerektiren sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunları gidermek için tüm 
ülke çapında çalışacak bir örgütlenmenin varlığı kaçınılmazdır.

Tablo 1: ICCA Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği’nin 2016 yılı Kongre 
İstatistik Raporu                  
Kaynak: İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, 2017b

Kongre Sayısı Dünya Sıralaması Avrupa Sıralaması

1999 41 33 19

2000 35 34 20

2001 52 31 17

2002 51 34 19

2003 61 31 18

2004 80 31 18

2005 93 27 16

2006 98 28 17

2007 105 25 16

2008 98 28 18

2009 118 25 16

2010 160 20 12

2011 159 23 13

2012 179 21 12

2013 221 18 10

2014 190 19 11

2015 211 18 11

2016 103 37 20
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Türkiye’de Kongre Turizminin Avantajları
Türkiye gerek coğrafi konumu, gerek alt yapısı gerekse toplumsal açıdan kongre tu-
rizmine elverişli bir yapıya sahiptir. Tarih ve kültür hazinesiyle Türkiye, heyecan verici 
beklentilerin kapısı durumundadır. Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerde, Türkiye toplantı, 
incentive ve kongreler için ideal bir lokasyon konumundadır.  Bütün bunlara, mükem-
mel bir iklim ve alternatif destinasyonlara göre çok daha düşük maliyet avantajı eklen-
mektedir. “Türkiye, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve egzotikliği ile ideal bir destinasyondur. 
İzmir, Antalya ve Ankara’ya transfer bağlantısı ve direkt uçuş imkânıyla, Türk Havayolları 
ve diğer ulusal havayolu şirketlerince İstanbul’a iki ile üç saat içinde ulaşmak mümkün-
dür. Günlük seferler İstanbul’u Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Asya’nın birçok 
şehrine bağlamaktadır”. Kongre turizmi dâhilinde şehir turları ve eğlence programları 
paket halinde düzenlenebilmektedir.

“Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yerde olması bakımından kongrelere 
çok uygun bir mekan olarak görülmekte ve daha önce bahsedildiği gibi çok sayıda 
birinci sınıf konaklama ve kongre tesislerine sahip olması, dünyanın önemli şehirlerine 
ulaşımın rahatlıkla sağlanması ve doğal ve tarihi çekiciliklerin zenginliğiyle de kongre 
turizmi açısından avantajlı durumdadır” (Tavmergen vd., 2004:29). Türkiye bugün her 
tür ve boyutta toplantı, incentive ve konferansı uygun konfor ve tarzda düzenlemek 
üzere tüm donanıma sahiptir. Geleneksel Türk konukseverliği, Türk mutfağının zen-
ginliği, eğlence ve gezi olanakları, tarihi ve doğal çekiciliği ve kendine özgü kültürel 
çeşitliliği ile Türkiye’de düzenlenecek her kongreyi başarıyla gerçekleştirmenin yanı 
sıra unutulmaz da kılacaktır.

“Zengin tarih ve kültür değerlerine sahip Türkiye, birinci sınıf otellerde konaklama 
imkânı, düşük maliyet avantajı, dünyanın belli başlı şehirlerine kolay ulaşımı, sahip ol-
duğu doğal güzellikler ve konferans tesisi zenginliğiyle kongre ve toplantı turizminden 
daha fazla pay alabilecek kapasiteye sahiptir” (TURSAB, 2017). “Türkiye’deki bu iklim 
çeşitliliği, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları açısından ülkeye zenginlik kazandırırken, 
turizm açısından da bir çekicilik unsurudur”. Örneğin, Antalya şehir sınırları içinde bu-
lunan Saklıkent’te kayak yapılırken, aynı anda Antalya ve çevresindeki kıyılarında denize 
girilebilecek sıcaklıklar görülmektedir.

“Özellikle, ülkemizdeki İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi kongre ve toplantı 
merkezlerinin bulunduğu şehirlerimiz, arkeolojik değerler, tarihi ve kültürel eserler ba-
kımından zengin bir yapıya sahiptir” (Aymankuy, 2003:126). Bu nedenle, kongre mer-
kezlerine ve konaklama tesislerine en fazla bir saat uzaklıkta olan bu arkeolojik yerler 
için günlük kısa tur programları yapılabilme imkânlarının varlığı da ülkemiz açısından 
büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’de Kongre Turizminin Dezavantajları
Birçok olumlu özelliğin yanında Türkiye en çok döviz getiren turizm çeşidi olan kongre 
turizminden yeterli payı alamamaktadır. Türkiye’nin dünya kongre pazarında rekabette 
yerini alabilmesi kongre turizmi ile ilgili sorunları çözmesine bağlıdır. Bunlar şu başlık-
lar altında toplanabilir alt yapı ve üst yapı sorunları (Karasu, 1985:33):
• Örgütlenme ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sorunu,
• Tanıtma ve pazarlama sorunu,
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• Uluslararası kataloglara girme sorunu,
• Toplantıların Türkiye’ye daveti sorunu,
• Toplantı organizasyonu sorunudur.

Türkiye’de seyahat acentaları kongre düzenleyebilmektedirler. Ancak Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndaki deneyimlerimiz ve gözlemlerimiz bu konuda uzmanlaşmış se-
yahat acentası sayısı pek fazla olmadığına işaret etmektedir. Turizm alanında fazla bir 
geçmişe sahip olmayan ülkemizde seyahat acentaları genellikle tatil turizmi alanında 
uzmanlaşmışlardır ve bu konudaki başarıları, ülkemize gelen turist sayılarının artışın-
dan da görülmektedir. Ancak kongre organizasyonu işi oldukça karmaşıktır ve seyahat 
acentası dâhilinde yer alan ve uzmanlık alanı kongre organizasyonu olmayan mevcut 
personelle geçiştirilecek bir faaliyet değildir. Dolayısıyla bu konuda eğitim almış kali-
fiye kişilerin oluşturduğu birimlerin kongre düzenleme konusunda çalışmaları gerek-
mektedir. Kongre turizmi alanında yeteri kadar gelişemememizin ve organizasyonların 
hazırlık ve uygulama aşamalarında ortaya çıkan olumsuzlukların sebeplerinden biri de 
konuya yeterli hassasiyetle yaklaşılmamasıdır.

Türkiye’de kongre organizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe birikimi olmayan 
acentalar tarafından düzenlenecek organizasyonlarda ortaya çıkabilecek olumsuzluk-
lar, ülke olarak hedefe ulaşmada olumsuz yönde etkiler bırakabilir (Çizel, 1999: 82). 
Diğer bir dezavantaj ise toplantı merkezlerinin yanı sıra, toplantının düzenlendiği ken-
tin de katılımcıların beklentilerine cevap verebilecek yeterlilikte alt ve üst yapıya sahip 
olmamasıdır. Örneğin “konaklama merkezlerinin, yemek yenilecek restoranların kali-
tesi, ulaşımın kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştirilebileceği yolların olması, şehrin 
otantik değerlerini koruyor oluşu, alışveriş-eğlence merkezlerinin varlığı ya da kalitesi 
de bir kentin seçiminde önemli bir rol oynamaktadır” (TURSAB, 2017). Kongre turiz-
minin pazarlanmasındaki en büyük katalizör ülkenin uluslararası platformdaki algısı ve 
kendini tanıtmadaki başarısıdır. Kongre turizmi çok kaliteli alt ve üstyapı gereksinim-
lerine gerek duyduğundan planlama, diğer turizm türlerine göre çok daha önemlidir. 
Bu bakımdan doğal ve kültürel cazibeleri ile konumu bakımından ideal bir kongre 
destinasyonu olduğu halde, Türkiye’de belirli kongre merkezleri haricinde hala ciddi 
bir kongre merkezi kazandırılamamıştır. Oysa Türkiye’nin çok daha fazla iyi planlan-
mış kongre merkezlerine ihtiyacı vardır. Diğer yandan Türkiye’de kongre turizmi son 
birkaç yıldır dikkat çekmeye başlarken, dünyanın önde gelen kongre şehirlerinde ise 
bu turizm çeşidi uzun yıllardan beri var olduğu için, pazarlama teknikleri de oturmuş 
durumdadır.

Türkiye’nin diğer turizm alanında yaşadığı tanıtım ve pazarlama sorunu kongre tu-
rizmi içinde geçerlidir. Kongrelerle ilgili tanıtım ve pazarlamanın yapılabilmesi, şehrin 
tanıtım ve pazarlaması ile ilgili işleri planlayan ve girişimler yapan kongre bürolarının 
kurulması şarttır. Oysa bugün sadece az sayıdaki belirli kentlerde kongre büroları ku-
rulmuştur. Kongre turizmi pazarlama çalışmalarının bu konuda uzmanlaşmış kişiler 
tarafından yapılması gerekmektedir. “Türkiye’nin ulusal bir kongre bürosuna ihtiyacı 
vardır. Bu büro öncelikle Türkiye’nin arz kapasitesini belirlemeli, ürün analizi ve bu 
analizden hareket ile hedef pazar saptanmak amacıyla pazar bölümlemesi yapmalıdır” 
(Karasu, 1985: 33). Sonuç olarak Türkiye’nin en büyük dezavantajlarının üst sıralarında 
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kongre turizmi alanında bir birlik oluşturamaması olduğu ileri sürülebilecektir. . Nitekim 
kongre turizmi alanında ulusal boyutta bir birlik oluşturulması sorunların çözümünde, 
organizasyonların planlanmasında ve planlanan organizasyonların belirli standartlara 
uygun yapılması açısından yadsınamaz bir önem taşımaktadır.

Türkiye’nin Kongre Turizmi Sektöründeki Sorunları
Destinasyon Sayısının Yetersizliği
Türkiye’nin kongre turizmindeki en önemli sorunu destinasyon sayısının yetersiz ol-
masıdır. ICCA’nın ortaya koyduğu uluslararası toplantıların şehirlere dağılım sıralama-
sında genellikle Türkiye’den yalnızca 2 şehir (İstanbul ve Antalya) vardır.  Söz konusu 
sıralamada ilk 100 içerisinde turizmde Türkiye’nin rakibi sayılabilecek ülkelerden İtal-
ya’nın 6 ve İspanya’nın 4 destinasyonu yer almaktadır. Türkiye’nin sektörde ön plana 
çıkabilmesi için yalnızca İstanbul’a odaklanılmaması, yeni destinasyonlar oluşturulma-
sı ve bunların pazarlanması gerekmektedir. 

Altyapı ve Üstyapı Sorunları
Türkiye’deki altyapı sorunları, turizmin zamanda ve mekânda yoğunlaşmasından ve su, 
kanalizasyon, haberleşme, güvenlik gibi mevcut altyapı eksikliklerinden kaynaklanmak-
tadır. Üst yapıya ilişkin Türkiye’nin konaklama tesislerinde yakaladığı kalite ve yeterliliği 
kongre ve toplantı tesislerinde yakalayamadığı görülmektedir. ABD ve Avrupa ülkele-
rinde birçok kasabada kongre merkezlerinin bulunduğu gerçeğinden yola çıkılarak 
Türkiye’nin sektörde rekabet edebilmesi için yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca kongre turizminin önemli aktörlerinden kongre ve ziyaretçi büroları açısından 
da Türkiye gerekli organizasyonu sağlayamamıştır. Detroit Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 
1896 yılında kurulurken Türkiye’nin en önemli kongre merkezi İstanbul’un Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu ise ancak 1997 yılında kurulabilmiştir. 

Eğitimli Personel İstihdamı Sorunu
Kongre delegesi gibi yüksek gelir ve kültür seviyesine sahip kişilerden oluşan topluluk-
lara hizmet edecek personelin, en üst seviyede turizm eğitimi almış olması ve yabancı 
dil bilmesi şarttır. 

Kongre Alanında Türkiye’de Oluşturulabilecek Destinasyonlar 
Bir ülkeyi ziyaret eden turist sadece bir tek unsurdan faydalanmaz, ziyaret ettiği ülke-
nin ekonomik, coğrafik ve toplumsal durumunun birleşimini satın alır. Dolayısıyla bir 
destinasyonun tek bir unsurunu ön plana çıkararak pazarlanması mümkün değildir. 
Çünkü kongre turizminde uluslararası arenada yer alabilmenin bir diğer koşulu da des-
tinasyonların varlığı ve markalaşma dereceleridir. Bu nedenle alt ve üst yapısı yeterli 
yeni destinasyonlar oluşturmaya çaba harcanmalı ve bu konurda yatırım yapmak iste-
yen girişimciler yönlendirilmelidir.

Ülkemizin kongre turizminden nasıl daha fazla pay alabileceği konusunda Doku-
zuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan ilke şöyledir: ”İstanbul Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu’nun örgütlenme ve finansman yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra sektörün 
desteği ile ilgili sorunları çözülmelidir. Ülkemizin kongre altyapısına sahip diğer bölge-
lerinde benzer büroların kurulabilmesi için gerekli işbirliği ve koordinasyon esaslarının 
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belirlenmesi gerekmektedir. Finansman yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi bürosu 
oluşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör kuruluşları ve yerel yönetimleri 
kaynaştıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak bir model belirlemelidir” 

Bu ilke Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kuruluş yasası ile verilen görevler ve AB sürecin-
de mesleki oluşumların desteklenmesi çalışmaları ile de uyum sağlamaktadır. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”e bakıldığında 
kongre turizminin öneminin farkına varıldığı ve bu konudaki eksikliğin örgütlenme ol-
duğu ve bu konuda neler yapılabileceği üzerinde durulduğu görülmektedir. Buna göre 
kongre ve fuar turizminde ön plana çıkabilecek şehirler, İstanbul, Ankara, Antalya, Mer-
sin, İzmir, Konya ve Bursa olarak belirlenmiştir. Kurulabilecek Türkiye Kongre ve Turizm 
Bürosu’nda ağırlıklı olarak bu illere yer verilebilir. “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”e göre 
kongre ve fuar turizmi adına belirlenen diğer hedefler ise şöyledir:
• Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalışmaları yapılarak, yatırımcılara yön 

gösterici, kongre, fuar vb. etkinlikleri teşvik edici politikalar geliştirilecektir.
• Kongre turizminde varış noktası yönetim şirketlerinin rolü yeniden düzenlenecektir.
• Kongre merkezi olarak planlanan bölgelerin nitelikli turizm tesislerine ve uluslararası 

havaalanına sahip olması sağlanacaktır.
• Her ilde bir kongre merkezi oluşturularak gerek ulusal gerekse de uluslararası kong-

relerin Türkiye’de yapılması için tanıtma, planlama ve uygulama projeleri yapılacak-
tır.

• Fuar turizminin geliştirilmesi için fuar şehirleri ve merkezleri belirlenerek fuar orga-
nizasyonları geliştirilecektir.

• İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara birinci derecede önemli fuar illeri olarak ve 15 yıllık 
zaman zarfında bu şartları kazanabilecek 3 ilimiz Adana, Gaziantep, Trabzon ikinci 
derece önemli fuar ili olarak belirlenerek bu çerçevede planlama çalışmaları yapı-
lacaktır.

• 1. ve 2. derece fuar şehirlerinde bulunan fuar merkezlerinde Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Fuar Merkezleri Yönetmeliği’ne ek olarak Kültür ve Turizm Bakan-
lığı konfor ve teknik altyapı standartları belirlenecektir.

• 1. ve 2. derece fuar illerinde bulunan fuar merkezlerinin çevre düzeni planları, ken-
tin ana ulaşım planı, kentin konaklama, restoran hizmetlerinin fuarlardan beklenen 
faydayı azamiye çıkaracak yönde gerçekleşmesi yönlendirilecektir.

• Bu illerin dışından gelecek “Fuar Merkezi” yapma talepleri Ulusal Turizm Konseyi ve 
TOBB’un görüşleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

1. ve 2. derece fuar şehirlerinde bulunan fuar merkezleri Kültür ve Turizm Bakan-
lığının tanıtım materyallerine alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belge-
lendirilecektir. Bu ilkelerden yola çıkılarak kongre turizmi sektörünün ülke ve sektör 
menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, uluslararası standartlara ulaşılması, dağınık 
planlama ve tanıtım faaliyetlerinin tek elden planlanması ve yürütülmesi, kongre ve 
ziyaretçi bürolarının koordinasyonu ve işbirliğinin sağlanması için yeni bir model oluş-
turulması gerekmektedir. Bütün faktörler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de 
bugün gelinen noktada kongre turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları etkin şekil-
de planlayacak, tek elden yönetecek ve performans değerlendirmelerini yapacak bir 
otoritenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin, uluslararası kongre pazarından 
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daha fazla pay alabilmesi için yeni kongre merkezlerine, tanıtım ve pazarlama açısın-
dan mali ve teknik desteğe ve kongre turizmine yönelik ayrıntılı bir planlama sistemine 
ihtiyacı vardır. Türkiye’de kongre turizmiyle doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorun-
lar yaşanması, sektörün daha dinamik bir gelişim göstermesini engellemektedir. Bu 
sebeple, kongre turizmi ile ilgili stratejileri tüm boyutlarıyla bir bütünlük içinde planla-
yacak ve hayata geçirecek, sektördeki dağınıklığı önleyecek bir otorite oluşturulması 
gerekmektedir. Söz konusu otoritenin, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini almış ortak bir eylem grubu olması, organi-
zasyonu uyumlu ve etkin kılacak katılımcı bir model oluşturacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye’de henüz kongre turizmi kenti niteliğini ve özel-
liğini kazanamamış olan, turizm hareketlerinin az olduğu, uluslararası pazarlarda iyi 
bilinmeyen, turizm endüstrisinin zayıf ve dağınık olduğu kentlerde, bağımsız kongre 
ve ziyaretçi bürolarının kurulması fazla bir yarar sağlamayacak ve işlevi olmayan yeni 
bürolar yaratılmasından öteye gidemeyecektir. Bunun yerine, kongre turizmi ile ilgili 
stratejilerin belirli bir merkezde toplanması, her bir destinasyonla ilgili güçlü ve zayıf 
yönlerin belirlenmesi ve bu veriler ışığında imaj geliştirme, tanıtım ve pazarlama fa-
aliyetlerinin organize edilmesi, bu faaliyetler için gerekli finansman ihtiyacının karşı-
lanması ve finansman kaynaklarının gerçekçi olarak belirlenmesi ve temin edilmesini 
sağlayacak bir ulusal örgütün kurulması olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bütün faktörler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de bugün gelinen noktada 
kongre turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları etkin şekilde planlayacak, tek elden 
yönetecek ve performans değerlendirmelerini yapacak bir otoritenin varlığına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Türkiye’nin, uluslararası kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi 
için yeni kongre merkezlerine, tanıtım ve pazarlama açısından mali ve teknik deste-
ğe ve kongre turizmine yönelik ayrıntılı bir planlama sistemine ihtiyacı vardır. Türki-
ye’de kongre turizmiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorunlar yaşanması, 
sektörün daha dinamik bir gelişim göstermesini engellemektedir. Bu sebeple, kongre 
turizmi ile ilgili stratejileri tüm boyutlarıyla bir bütünlük içinde planlayacak ve hayata 
geçirecek, sektördeki dağınıklığı önleyecek bir otorite oluşturulması gerekmektedir. 
Söz konusu otoritenin, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların desteğini almış ortak bir eylem grubu olması, organizasyonu uyumlu 
ve etkin kılacak katılımcı bir model oluşturacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye’de henüz kongre turizmi kenti niteliğini ve özel-
liğini kazanamamış olan, turizm hareketlerinin az olduğu, uluslararası pazarlarda iyi 
bilinmeyen, turizm endüstrisinin zayıf ve dağınık olduğu kentlerde, bağımsız kongre 
ve ziyaretçi bürolarının kurulması fazla bir yarar sağlamayacak ve işlevi olmayan yeni 
bürolar yaratılmasından öteye gidemeyecektir. Buradan anlaşılması gereken en çok 
kongre turizmi etkinliği yapan ilk beş şehir dışında kongre turizmine yoğunlaşılması 
olmayacaktır. Bunun yerine, kongre turizmi potansiyeline sahip diğer belli şehirleri de 
kapsayacak şekilde kongre turizmi ile ilgili stratejilerin belirli bir merkezde toplanması, 
her bir destinasyonla ilgili güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bu veriler ışığında 
imaj geliştirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin organize edilmesi, bu faaliyetler 
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için gerekli finansman ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının gerçekçi 
olarak belirlenmesi ve temin edilmesini sağlayacak bir ulusal örgütün kurulması ola-
caktır.

Sonuç olarak Türkiye’nin, kongre turizmine ilişkin alt ve üst yapı sorunlarının çö-
zülmesini, kongre olanaklarının uluslararası alanda tanıtılmasını, pazarlanmasını ve 
önemli bir kongre merkezi olarak konumlandırılmasını sağlayacak ve bir çatı organi-
zasyon olarak ülke çapında yetkili ve görevli bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu oluşumun ise 
başta kamu olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar tara-
fından desteklenmesi ve bir an önce oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu birlik, 
ülkemizin kısa sürede kongre turizminin yapısal sorunlarıyla baş edebilir hale gelme-
sini sağlayarak sektörün ilerlemesini kolaylaştıracak ve Türkiye’nin tanıtımına da büyük 
katkı sağlayacaktır. Kongre turizminde başarı, bu alanda ulusal birlik sağlanmasından 
ve kurum ve kuruluşların bu birliği desteklemesinden geçmektedir.  
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ÖZET
Günümüz turizm anlayışı 19. yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Başlangıçta konak-
lama, yeme içme ve ulaşım olarak algılanan turizm; süreç içerisinde gelişmiş, spor, 
sağlık, dinlenme, eğlence, toplantı, kongre, dünya mirası, yaratılmış güzellikleri göz-
lemleme, eş dost akraba ziyaretinde bulunma, fiziksel ve psikolojik olarak tazelenme 
ve sıhhat bulma gibi kavramları da içine almıştır. Bu süreç içinde gün geçtikçe ge-
niş bir yer almaya başlayan helal turizm, dini vecibelerini yerine getirmede hassasiyet 
gösteren mütedeyyin turistlerin konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi turizm 
faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlarını İslami kural ve inanışlarına uygun bir şekilde karşı-
laması olarak ortaya çıkmıştır. 2016 yılında 121 milyon Müslüman turist seyahat etmiş 
ve pazarın değeri 156 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamın 2021 yılında 243 milyar do-
lara yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, helâl turizmin kavramsal 
çerçevesini çizmek, turizm endüstrisinde helal turizmin yerini ve önemini incelemek 
ve Türkiye’nin neden helal turizm pazarında olması gerektiğini irdelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda doküman analizi tekniği ile helâl turizm alanyazını derinlemesine ta-
ranmış, helâl turizm kavramı, kapsamı, ortaya çıkış nedenleri, istatistiki verileri ince-
lenmiş, helâl turizm pazarının sosyo-kültürel ve ekonomik katkıları sentezlenmiştir. 
Sonuç olarak sosyal bir devlet olan Türkiye’nin, helal turizm pazarından daha fazla yer 
alabilmesi için projeler üretmesi ve helal turizm stratejisini bir an önce belirlemesi ve 
uygulaması gerektiği ortaya çıkmıştır.

GİRİŞ
İlk çağlardan beri insanlar farklı amaçlarla seyahat etmektedir. Günümüz seyahat an-
layışı ise 1950’li yıllardan sonra farklılaşmaya başlamış, özellikle 1970’li yıllardan sonra 
iletişim kanallarının iyileştirilmesi, tatil ihtiyacının yaygınlaşması, kişisel gelirlerin artma-
sı, konaklama ve seyahatlerde yaşanan kolaylıklar ile turizme katılanların sayısı artmaya 
başlamıştır. 1980’lerde bireyler turizmin bir lütuf mu yoksa bir felaket mi olduğunu 
tartışırken şimdi turizm, dünyanın en geniş sektörü, küresel işçi ve işvereni olarak de-
ğer gören özünde akademik bir konu olmuştur. Avcılık ve toplayıcılıkla başlayan tarihi 
serüven, yerleşik hayata geçilerek emek yoğun tarım toplumlarını oluşturmuş, bilginin 
üretimle birleşmesi ile insanlar daha az emekle daha fazla ürün üretmeyi öğrenmiş-
lerdir. Tarımda artan verimlilik, Sanayi Devrimi ve bunun sonucunda daha az insanın 
istihdam edilmesi farklı ihtiyaçların ve dolayısıyla farklı sektörlerin kurulmasını sağla-
mıştır. İstihdam sağlayan en önemli iş kaynaklarından biri olarak da turizm sektörü öne 
çıkmıştır (Pamukçu vd., 2015).

Turizm bilincinin gelişmediği, refah seviyesinin yüksek olmadığı ve özellikle dini ve-
cibelerini geleneksel turizm ile yerine getiremeyeceği endişesini taşıyan mütedeyyin 
kesimin turizm sektörüne ilgisi ise Batıya göre nispeten daha geç tarihlerde başlamış-
tır. Bu sebeple turizmin başlangıcı sayılan 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar mütedeyyin 
turistler turizm hareketlerine fazlasıyla katılamamıştır.

Dolayısıyla Türkiye’de uzun yıllar sadece gayrimüslim turistlere has bir şekilde su-
nulan geleneksel turizm alt yapısı gelişim göstermiştir. Son yıllarda ise mütedeyyin 
kesimin de refah seviyesinin yükselmesi ve turizm bilincinin artması ile turizm hem 
iç hem de dış pazarda Müslümanları cezbeden bir sektör haline gelmiştir. Böylece 
Müslümanların ilgisini çeken, İslam dininin kural ve inanışlarına uygun hizmet sunan 
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işletmeler ortaya çıkmıştır. Yatırımcıların da ilgisini çeken bu yeni pazara yönelik birçok 
ülkede projeler gerçekleştirilmiştir. Malezya, Dubai, Endonezya gibi Müslüman nüfus 
yoğunluğu fazla olan ülkelerin yanında Müslüman nüfus yoğunluğu fazla olmayan Sin-
gapur, Tayland, Japonya, Filipinler gibi birçok ülke bu konuda stratejiler geliştirmiştir. Tür-
kiye’nin de bu pazarda yerini alması maksadıyla başta üniversiteler olmak üzere birçok 
sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri bu sektörde lider konuma yükselebilmek 
için çalışmalarına başlamıştır.

Turizm eğilimleri çerçevesinde düzenlenen ve gelecekteki değişimlere ayak uydura-
bilen bu çalışmaların Türkiye’nin turizm politika ve stratejisine uyarlanması hem kaynak-
ların etkin kullanılmasına sağlayacaktır hem de ülkeye turizmde rekabet avantajı suna-
caktır. Her ülke gibi Türkiye’nin de potansiyeli gereği yönelebileceği sınırlı sayıda turizm 
eğilimi bulunmaktadır. Güncel turizm eğilimlerine bakıldığında Müslüman nüfus yoğun-
luğu fazla olması bakımından Türkiye’de rahat bir şekilde uygulanıp sürdürülebilirliğinin 
sağlanabileceği eğilimlerden birinin helâl turizm olduğu görülmektedir.   

Bu araştırmanın amacı, helâl turizmin kavramsal çerçevesini çizmek, turizm endüstri-
sinde helal turizmin yerini ve önemini incelemek ve Türkiye’nin neden helal turizm pa-
zarında olması gerektiğini irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda helâl turizm alanyazını 
derinlemesine taranmış, helâl turizm kavramı, kapsamı, ortaya çıkış nedenleri, istatistiki 
verileri incelenmiş, helâl turizm pazarının sosyo-kültürel ve ekonomik katkıları ortaya 
konmuştur.

LİTERATÜR TARAMASI

Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi
Günümüzde turizm daha çok dünyevî yönden mütalaa edilmektedir. Piramitleri gör-
mek, Eyfel Kulesi’ni görmek, Amerika’nın Özgürlük Heykeli’ni görmek gibi unsurlar ön 
plana çıkmaktadır. İnsan fıtratındaki merak, insanı bu tür şeyleri araştırmaya sevk etmek-
tedir. Lakin beşere ait eserleri merak etmenin yanında âlemde merak edilecek Allah’ın 
eserleri de bulunmaktadır.

Helâl turizm kavramının temelini, Allah’ın yarattığı veya beşere ait eserlere seyahat 
ve de bu seyahatler esnasında ihtiyaç duyulan konaklama, yeme içme ve ulaşım gibi 
unsurların İslami kural ve inanışlara göre karşılanması oluşturmaktadır. Helâl turizm kap-
samında seyahat eden mütedeyyin turistin temelde Allah’ın eserlerini hayranlıkla seyret-
meye çalışan, âleme ibretle bakan kimseler olması beklenir. Çünkü helâl turizm, Kur’an-ı 
Kerim, sünnet ve bu iki temel etrafında oluşturulmuş seyahat kültüründen istifade edilen 
bir turizm uygulamasıdır.

Helâl turizm, farklı turist profili ve bu profile uygun olarak geliştirilen oteller, moteller, 
tatil köyleri, pansiyon, ulaştırma işletmeleri, seyahat işletmeleri, eğlence işletmeleri, yi-
yecek içecek işletmeleri, hostel gibi ürünlerin karşılıklı etkileşiminden ortaya çıkmakta ve 
kendine has birtakım ürünleri bünyesinde barındırmakta olan geniş bir pazardır.
Farklılaşan turistik talepler, dine bağlı olarak yeni sayılabilecek bazı kavramları ortaya çı-
karmış ve zihinsel olarak kabul edilme sürecini başlatmıştır. Tam bu noktadan hareketle 
turizmde dengeli gelişimin planlanması ve denetlenmesi, gerekli görülen turistik tüketi-
min incelenmesi ile helâl turizm pazarının gün geçtikçe genişlediği, yatırım ve örgütlen-
me faaliyetlerinin hız kazandığı görülmektedir.
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Şekil 1 ‘de görüldüğü üzere helâl turizm öncelikle bir farkındalık ile ortaya çıkmaktadır. 
Bu farkındalık kişinin takvasına göre çeşitlilik göstermekle beraber temelde İslami kural 
ve inanışlara olan farkındalıktır. Bu farkındalık ayrıca kişinin turizm bilincinin oluşması ve 
refah seviyesinin yükselmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Farkındalığın belirgin bir şekilde 
hissedilmesinin akabinde özellikle mütedeyyin turistlerin dini vecibelerini yerine getir-
mede istekli olmaları ve bu doğrultuda ürün ve hizmet talep etmeleri doğrultusunda 
helâl turizm altyapı çalışmaları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların konaklamadan, se-
yahate, yeme içme faaliyetlerinden ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilmesi ve 
mütedeyyin turistlerin ihtiyacı olan tüm unsurları içermesi beklenmektedir. Mütedeyyin 
kesime özel sunulan altyapı çalışmaları ise bu kesimin beklentileri, davranışları, tüketim 
harcamaları, turistik eğilimi nezdinde farklılıklar arz etmektedir. Aynı şekilde bu durum 
pazarlama faaliyetlerine de yansımaktadır. Bu pazarlama faaliyetleri mütedeyyin turistle-
rin davranış ve temennilerini de araştırmayı gerekli kılmaktadır. Madem bu kesime özel 
bir turizm faaliyeti sunulacaktır o halde bu kesimin hayat anlayışı, bakış açısı derinlemesi-
ne analiz edilmeli ve bu kesimin beklentileri araştırılmalıdır. Tüm bu unsurlar birleştiğinde 
helâl turizmin kapsamı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda helâl turizm altyapı çalışmaları, 
helâl turizm pazarlama faaliyetleri ve helâl turizmi talep eden mütedeyyin turistin ihtiyaç 
ve beklentileri analiz edilmekte, misafirin memnuniyetini sağlayabilmek için çalışmalar 
yapılmaktadır.

Şekil 1: Helâl Turizmin Gelişim Seyrinin Bir Döngü Olarak Değerlendirilmesi
Kaynak: Kunt, 2017

Helâl Turizm

Farkındalık

Mütedeyyin Turist 
Beklentilerinin 
Araştırılması

Helâl Altyapı 
Çalışmaları

Helâl Pazarlama 
Faaliyetleri
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Ayrıca helâl turizm ürününü talep eden mütedeyyin kesim, helâl turizm kapsamında 
faaliyet gösteren turizm işletmelerinin, kazançlarını helâl yollarla elde etmelerini, per-
sonelin emeğinin karşılığını zamanında vermelerini, faiz uygulamalarından uzaklaş-
malarını ve alışverişlerini İslam inancına uygun bir şekilde yapmalarını beklemektedir 
(Dinçer ve Bayram, 2017: 371).

Helal Turizm Pazarı
Müslüman turistler küresel anlamda, dinamik genç nüfusu ve gelir oranlarının artma-
sıyla turizm sektöründe önemli bir pazar haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda, dini 
hassasiyeti yüksek Müslümanlar için helâl ürün, hizmet ve süreçlere ilişkin olarak dün-
yada gelişen bir algı ve talep görülmektedir. Hızla gelişme gösteren helâl turizm pazarı 
dini hassasiyeti yüksek insanların İslami kural ve inanışları çerçevesinde beklediği ve 
temenni ettiği ürün ve hizmetleri kapsamaktadır.

Bu minvalde dünya turizm pastasından daha büyük pay almak isteyen ülkelerin re-
kabet güçlerini arttırıcı yeni yönetim, pazarlama ve tanıtım teknikleri geliştirmesi ve 
bunları uygulamaya geçirmesi zorunlu bir hal almıştır. Bu düşünceye paralel olarak 
Türkiye’nin mevcut turizm potansiyelini etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve reka-
bet üstünlüğü elde etmesi için gerek genel gerekse alt bölge bazlı yönetim anlayışı, 
turizm tanıtım ve pazarlama örgütlenmesi yeniden tasarlanmalıdır (Karapınar, 2013: 3).
Müslüman turist kitlesine yönelmek için 4 önemli neden bulunmaktadır (Bahardeen, 
2013): 

1-Nüfus büyümesine bağlı olarak artan turist sayısı
2-En hızlı büyüyen ekonomilerden bazılarının Müslüman ülkesi olması
3-Genç nüfusa sahip olması
4-İnançları doğrultusunda hayat tarzı seçeneklerinin artması

Bilgi teknolojileri de turizmi talep edenler ile turistik ürünü sunanlar arasındaki uzaklığı 
kısaltmakta ve pazarlama yöntemlerini çeşitlendirmektedir. Farklı turistik destinasyonlar 
hakkında geniş bilgiye kolayca ulaşabilen bireylerin seyahat motivasyonları ulaştıkları 
bilginin çekiciliği oranında artmaktadır. Turist sayısındaki artışlar, turist beklentilerindeki 
değişmeler, dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, politik değişmeler, bilgiye ulaşmanın 
kolaylığı ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ülkeleri, bölgeleri, işletme-
leri turist beklentilerine uygun, yeni ve farklı turistik ürünler sunma arzusuyla yeni turizm 
pazarlarını keşfetmeye itmiştir (Sarkım, 2007: 169; Yılmaz, 2008: 9).

Küreselleşen dünyada, gelişen turizm eğilimleri, daha sık seyahat eden, bilgi tek-
nolojileri açısından yetenekli, farklı dillere hâkim, farklı kültürleri ve denizaşırı turistik 
çekim yerlerini merak eden, paralarının ve zamanlarının tam karşılığını almayı talep 
eden mütedeyyin turistleri de cezbetmektedir. Sosyal, kültürel ve çevresel konulara 
daha duyarlı hale gelen ve beklentileri sürekli artan mütedeyyin turistler, bilginin çok 
hızlı bir şekilde yayıldığı, bilgiye ulaşımın her geçen gün kolaylaştığı bir yüzyılda bilgi 
teknolojilerinin ve internetin sunduğu olanaklar sayesinde daha duyarlı ve bilgili hale 
gelmektedirler.

Dinarstandard ve ThomsonReuters’ın, (2017) hazırladığı “State of the Global Islamic 
Economy” başlıklı rapora göre Müslüman seyahat pazarı 2015 yılında (Hac ve Umre 
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ziyaretleri dışında) 151 milyar dolara ulaşmıştır ve bu rakamın 2021 yılında 243 milyar 
dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Bu rapora göre Türkiye, Müslümanların ziyaret 
ettiği en popüler ülkeler arasında üçüncüdür. Popüler ilk on ülke sırasıyla şöyledir: Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya, Türkiye, Singapur, Ürdün, Maldivler, İran, Lübnan, 
Umman ve Suudi Arabistan. Aynı rapora göre Müslüman turizm giderleri şu bölgelerde 
en yüksektir (Dinarstandard ve ThomsonReuters, 2017: 86):

• Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Körfez İşbirliği Ülkeleri (54 milyar dolar)
• Diğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (26 milyar dolar) 
• Doğu Asya (21 milyar dolar) 
• Batı Avrupa ülkeleri (17 milyar dolar)
• Orta Asya ülkeleri (10 milyar dolar)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Körfez İşbirliği Ülkeleri bölgesi, küresel Müslüman 
nüfusunun sadece yüzde üçünü teşkil etmesine rağmen Müslüman seyahat harcamala-
rının yüzde 36’sını oluşturmaktadır. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, konaklama, 
yeme-içme, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

Dinarstandard ve Crescentrating (2012) isimli şirketlerin birlikte hazırlamış olduğu “Kü-
resel Müslüman Yaşam Şekli Seyahat Pazarı” raporuna göre uluslararası turizm pazarı son 
dönemde yıllık ortalama yüzde 3,8 büyürken, helâl turizm pazarı yüzde 4,8 büyüme kay-
detmiştir. Raporda helâl turizm pazarının büyüme hızının, 2020 yılına kadar devam eden 
sürede uluslararası seyahat sektörüne göre daha hızlı büyümeye devam edeceği belirtil-
mektedir. Aynı araştırma turizm potansiyeli olan ülke veya işletmelerin rekabet üstünlüğü 
sağlama hususunda yönelebileceği pazarlardan biri olan helâl turizm pazarının küresel 
ekonomi için önemli bir müşteri haline geldiğini ve 2030 yılında toplam dünya nüfusu-
nun % 25’ ten fazlasını teşkil edeceğini  bildirmiştir (Boğan vd., 2016; DinarStandard ve 
CrescentRating, 2012; MasterCard ve CrescentRating, 2016; MÜSİAD, 2014; Pamukçu ve 
Sarıışık, 2017: 89; Zulkharnain ve Jamal, 2012: 338).

DinarStandard ve ThomsonReuters‘ın (2017) hazırladığı “State of The Global İslamic 
Economy Report 2016/17 (2017) başlıklı çalışmaya göre Türkiye, 2015 yılında Müslüman 
seyahat pazarında en popüler İslam ülkeleri arasında yedinci sırada iken 2016 yılında dört 
basamak yükselerek üçüncü olmuştur. 2016 yılında gelen Müslüman gezi kafilelerinin se-
viyesinde nispeten düşüş olduğu halde Türkiye’nin harika bir şekilde helâl dostu ekosiste-
mini geliştirdiği belirtilmektedir. Ayrıca, Doğu ve Batı arasında helâl dostu bir destinasyon 
olmasıyla elde ettiği ünden yararlanarak farkındalık oluşturduğu belirtilmiştir (DinarStan-
dard, 2017: 85).

Seyahat eden Müslümanlar, 2014’te sahil otellerinde yaklaşık 28 milyar dolar harca-
mıştır. Türkiye, Müslüman gezginlere ayrılan 28 resort ile sahil resortları konusunda en iyi 
pazardır. Helâl yiyeceklerin sunumu, alkolsüz hizmet ve mescitlerin olmasına ek olarak 
sadece kadınlara ayrılmış havuzları, sahilleri, SPA ve spor merkezleri vardır (DinarStandard, 
2017: 93).

DinarStandard ve Thomson Reuters’ın, (2015) hazırladığı “Islamic Growth Markets In-
vestment Outlook 2015” başlıklı çalışmada İslam ülkelerinde yatırım ve işbirliği olanaklarını 
arttırmak amacıyla seyahat ve taşımacılık yatırımlarına yönelik fırsatların sunulduğu bir en-
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deks yayınladı. Bu endekse göre, yatırım açısından en cazip ilk üç ülke arasında Türkiye 
de yer aldı. 

Türkiye, helâl turizmde rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için hedef ve stratejilerini gün-
lük planlar üzerine değil, orta ve uzun vadeli planlar üzerine tesis etmelidir. Her şeyden 
önce ülkemize gelen Müslüman turistlerin memnuniyetinin sağlanması şarttır. Bunu sağ-
lamak için ise turizm sektöründe çalışanların bu hususta eğitilmesi ve kalifiye personelin 
sektörde çalışması desteklenmelidir. Türkiye’nin helâl turizm potansiyelini hak ettiği şekilde 
değerlendirebilmesi yolunda tur operatörleri, rehberler, acenteler desteklenmeli, bölge ve 
destinasyonlar hakkında ön broşürler, belgeler ve tanıtım afişleri hazırlanmalıdır (Demirci, 
2010).

Türkiye’yi Helal Turizm Pazarında Önemli Kılan Hususlar
Müslümanların güçlenmesi, refah seviyesinin artması ve turizm bilincinin oluşmasıyla or-
taya çıkan helâl turizm günden güne gelişmektedir. Turizm faaliyetleri esnasında Müslü-
manların çektikleri sıkıntılar sonucunda gündeme gelen helâl turizm, turizm sektöründe 
problem yaşayan mütedeyyin turistleri sevindiren bir olay olmuştur. Müslümanların ihtiyaç 
duyduğu gereksinimlerin karşılanması ve helâl turizm sertifikalı konaklama işletmeleri ak-
reditasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye’yi bu alanda güçlendirecektir. 

Türkiye’nin helal turizm pazarında neden yönelmesi gerektiği, sahip olduğu üstünlükleri 
ve söz konusu cazibesini oluşturan avantajları şöyledir (Cengiz, 2015; MÜSİAD, 2017: 28; 
Tekin, 2014: 764): 

• Dünyanın en fazla turist karşılayan ilk on ülkesinden biridir.
• İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasında en fazla turist karşılayan ülkedir.
• İİT ülkelerinden yola çıkan turistlerin en fazla tercih ettiği ilk 3 destinasyondan biridir 

(Malezya, Dubai ve Türkiye). 
• İslam kültürünü taşıyan bir ülkedir, İslam kültürüne ait önemli tarihsel ve kültürel miras-

lara sahip bir ülkedir, İslam ülkeleri arasında olumlu imaja sahip bir ülkedir.
• İslam ülkeleri içerisinde en yüksek kişi başı Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) değerine 

sahip olan ülkelerin neredeyse tamamına çok yakın mesafededir.
• Turizmde kayda değer deneyimlere sahip bir ülkedir, özellikle İİT ülkeleri içerisinde en 

yüksek turizm deneyimine sahip ülke olduğu düşünülmektedir. 
• Turizmde farklı türlerde tesis altyapısı oldukça gelişmiş bir ülkedir, farklı turizm türlerin-

de gelişme kaydetmiş bir ülkedir.
• Farklı zaman dilimlerinde birçok farklı turizm türünün gerçekleştirilebileceği, coğrafi ve 

iklimsel koşullara sahip bir ülkedir.
• Hem yatak kapasitesi hem de uçak koltuk kapasitesi ile dünyada en fazla büyüyen 

ülkelerinden biridir. 
• Hava yolları sektörü, 2000’li yıllarından başından itibaren 12 yıl içinde dünya ortalama-

sının yaklaşık üç katı hızda büyümüştür (Yüzde 14,5). 
• Ailelere yönelik Müslüman turizm pazarını çekecek yatırımlarla dikkat çekmektedir. 
• Müslüman kadınlar, giyim tarzı olarak kendilerini Türkiye’de daha rahat hissetmektedir.
• Türk dizilerinin, Müslüman nüfusu yoğun ülkelerde sahip olduğu popülerlik dizilerde 

yer alan mekânların ziyaret edilmesine vesile olmaktadır.
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• Helâl yiyecekler sunan zengin bir mutfağa sahiptir.
• Müslüman seyahat harcamalarının yüzde 36’sını oluşturan Körfez bölgesine ortalama 

3,5 saatlik uçuş mesafesindedir.
• İklimi, coğrafyası, tarihi ve doğal güzellikleri, alışveriş merkezleri ile İslam inancı ile 

yoğrulmuş merkezleri, mütedeyyin turistler için cazibe unsurudur.
• Helâl turizm sertifikalı tesis sayısı günden güne artmaktadır.
• İslam’a uygun kruvaziyer turlar veya paket turlar gibi seyahat acenteciliği faaliyetleri 

tertip edilmeye başlanmıştır.
• Çeşitli zincir işletmeler helal turizm alanında yatırımlar yapmaya başlamıştır. Örneğin; 

Katarlı Retaj Royale ve Hotels Grubu, Retaj Royale helâl konsept oteli İstanbul Güneşli’de 
açmıştır (Resort, 2015).

• Helâl ürün fuarları yapılmaktadır (Dünya Helal Zirvesi, Helal ve Tayyip Konferanslar 
gibi). 

• Online seyahat pazarı hızla gelişme göstermektedir (halaltourism, halalbeds, halalvilla 
gibi).

• Ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, çalıştay, konferans ve kongreler yapılmaktadır 
(1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi gibi).

• Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİM-
DES), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Dünya Helâl Birliği helâl turizm sertifikası verme-
ye başlamıştır. 

• Turizmci akademisyenlerin alana ilgisini günden güne artmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Varlığını tamamen turizme dayandıran küçük ekonomiler varlıklarını sürdürebilmek, eko-
nomik darboğazlarla boğuşan gelişmekte olan ülkeler ise gelişmelerini sürdürebilmek ve 
sorunlarını aşabilmek için turizmi bir iktisat politikası aracı olarak görmektedir. Gelişmiş ül-
keler ise, sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşlarının seyahat ve tatilin sağladığı mut-
luluğu tatmaları, verimliliğinin artması ve ekonomik nedenlerle turizme ilgi göstermektedir 
(Timur, 2014: 1).

Türkiye, turizm sektörüne ülke ekonomisi içinde gereken önemi vermiş, ekonomik kal-
kınma ve sosyal gelişme süreci içinde turizm yatırımları da artan bir ölçüde gelişme gös-
termiştir. Sandıkçı ve Pamukçu’ya (2014) göre turizm sektörü, yaşanan küresel ekonomik 
krizlerde bile yatırımlarını sürdürmesi, oluşturduğu iş hacmi, istihdamı ve gelirleri ile Türkiye 
ekonomisinin temel taşlarından biridir ve Türkiye’nin geleceğidir.

Türkiye turizminde temel amaç, nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir 
marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm mal ve hiz-
metlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalite-
nin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör 
haline gelinmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda yatırımlara etkili plan, politika 
ve stratejiler ile devam edilmelidir. Çünkü turizm sektörü, ülkelerin veya bölgelerin sahip 
oldukları turizm arz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanması ile gelişmektedir. 

Turizm eğilimleri çerçevesinde düzenlenen ve gelecekteki değişimlere ayak uydurabi-
len bir turizm politika ve stratejisi hem kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacaktır hem 
de ülkeye her bakımdan turizmde rekabet avantajı sunacaktır. Nüfusunun %99’unun Müs-
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lüman olması ile potansiyeline binaen Türkiye’nin yönelebileceği en önemli yeni eğilim ise 
helâl turizmdir. Helâl turizm, inanç turizmini de içeren geniş bir anlam taşımaktadır. İnanç 
turizmi kapsamında seyahat eden mütedeyyin turistler de konaklama, seyahat, yeme-iç-
me ve ulaşım gibi hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacını İslami inanç ve kuralları 
çerçevesinde karşılaması helâl turizm ile doğrudan ilişkisini ortaya koymaktadır.

Türkiye helal turizm pazarındaki güçlü yanlarına binaen bu pazarda aktif bir şekilde pro-
jeler üretmeli, potansiyeline binaen daha fazla mütedeyyin turist çekebilmeli, helal turizm 
stratejisini bir an önce belirlemeli ve uygulamalıdır. Sosyal bir devlet olması bakımından 
Türkiye’nin helâl turizm pazarına yönelik stratejiler belirleyerek hem ülke içindeki hem de 
ülke dışındaki bu profile uygun hizmetler geliştirmesi ve helâl turizm için bir standardizas-
yon ve akreditasyon sistemi geliştirmesi önem arz etmektedir.
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ÖZET
Sürdürülebilir turizm politikası destinasyonların sahip olduğu değerlerin geçmişini ko-
ruyarak bugün de yaşatılması ve geleceğe aktarılması felsefesini taşımaktadır.  Bu poli-
tikada yerel halk önemli bir role sahiptir. Yerel halkın, kendi değerlerine sahip çıkması, 
bu değerleri geliştirmesi bir beldenin geçim kaynaklarının çeşitliliğini, yaşam seyrini ve 
hatta ismini bile değiştirebilmektedir. İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı eski ismi Kuru-
dere olan köyün adı,  2007 yılında Nazarköy olarak değiştirilmiştir.  Nazarköy, kültürel 
mirasımızdan biri olan nazar boncuğunun kullanılması ve geliştirilmesiyle turistik bir 
destinasyon haline gelmiş bir köydür. Çalışmada kültürel mirasın korunup geleceğe 
aktarılmasına örnek olan Nazarköy ele alınmıştır. Çalışmanın amacı yörenin sahip ol-
duğu kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi ile birlikte turistik bir ürün oluşturu-
larak turizm destinasyonu haline gelme sürecinin incelenmesidir. Çalışmada gözlem 
ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik bakış açısı ile 
kültürel ve tarihsel zenginliklerin yerel halkın katkısı ile turistik ürüne dönüştürülme-
si süreci incelenerek önerilerde bulunulmuştur. Ülkesel boyutta değerlendirildiğinde 
köklü ve tarihsel bir zenginliğe sahip olan Türkiye’nin diğer bölgelerinin de sahip oldu-
ğu kültürel mirası hem geleceğe aktarılmasında hem de turizme kazandırılmasında bu 
çalışma yol gösterici olması açısından önem arz etmektedir.   

GİRİŞ
En hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm sektörünün başta insan olmak üzere tüm 
canlılara, çevreye ve sahip olunan değerlere olumlu ve olumsuz etkileri bulunmakta-
dır. Turizmin olumlu etkilerinin artırılması ve olumsuz etkilerinin azaltılmasında sürdü-
rülebilir turizm politikası önemli bir yere sahiptir. Turizmin sürdürülebilirliğinin değer-
lendirilmesi; toplumsal refah, doğal ve kültürel çevrenin korunması, ürünün kalitesi 
ve turist memnuniyetinin yanında yönetim ve izleme ölçütlerine göre yapılmaktadır. 
Sürdürülebilir turizm politikası ile kültürel miras korunarak gelecek nesillere aktarılmak-
tadır. Sürdürülebilirlik bakış açısıyla kültürel mirasın korunması ve turizm sektöründe 
kullanılması yöre halkının gelir düzeyi ile birlikte yaşam kalitesini artırarak bölgesel kal-
kınma arasındaki farkın azalmasına da katkı sağlamaktadır. Burada katılımcı bir yakla-
şımın benimsenmesi, yöre halkının sahip olduğu değerlerin turistik arz kaynaklarına 
dönüştürülmesinde önem arz etmektedir. Aksi halde yerel halkın desteklemediği bir 
girişim turistik toplumlar arasında sorunlara yol açmaktadır. Yapılan çalışmada görül-
düğü üzere sürdürülebilir turizm politikasının benimsenmesi ve katılımcı bir yaklaşımın 
gözetilmesiyle geçimini tarımdan sağlayan bir köyün kaderi değişmekte ve turistik bir 
destinasyon haline gelmektedir. Çalışmada Nazarköy’ün sürdürülebilir turizm politikası 
ekseninde kültürel bir miras olan nazar boncuğunun, yeni iş imkânı sağlayarak yerel 
halkın sosyo-ekonomik refah düzeyini arttırdığı ortaya konulmuştur. Bu çalışma az 
gelişmiş bölgelerde yerel kalkınmaya katkı sağlanmasına örnek teşkil etmesi amacıyla; 
sahip olunan kültürel mirasın turistik bir ürüne, bu turistik ürünün de bir köyün turistik 
destinasyona dönüştürülmesinin incelenmesi açısından önem arz etmektedir. 
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Sürdürülebilirlik, geçmişte var olan kültürel değerlerin, tarihi zenginliklerin ve doğal 
kaynakların geleceğe taşınmasına ve gelecek nesillerin bu kaynaklardan mahrum kal-
mamasına katkı sağlamaktadır. Ancak bazı tarihi ve doğal yapılar zamanla yıpranarak 
yok olmaktadır. Kültürel açıdan ise yaşanılan çağın şartları nedeniyle bazı gelenekler, 
araç-gereçler veya meslek grupları yok olmaya mahkûm olmuştur. Örneğin, yer sofra-
sı üzerine kurulan siniler yerini yaygın olarak kullanılan masalara ve ayrı ayrı servislere 
bırakırken, gramofon yerini teybe, teyp yerini yavaş yavaş telefona, tablete veya bilgi-
sayara bırakmıştır. Ayrıca birçok terzilerin yerini büyük fabrikalara almıştır. Bazı değerler 
zamanla yok olmaya mahkûm olmakla birlikte bu değerlerin bilinmesi, hatırlanması ve 
yaşatılmasında sürdürülebilirlik önemli bir politikadır (Karaman ve Aylan, 2017: 368). 

Sürdürülebilirlik her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çok önemli bir yere 
sahiptir. Sürdürülebilirlik, doğal güzelliklerin, tarihsel motiflerin ve kültürel zenginlikle-
rin yaşatılması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Böylece turizmin arz kaynakları 
korunmakta ve turistik ürün yelpazesi çeşitlendirilmektedir. Turizm kaynakları petrol, 
maden vb. türdeki yeraltı ve yer üstü zenginlikleri gibi tükenebilir bir özellik taşımamak-
tadır. Turizmi tükenebilir bir kaynak haline getirecek en temel unsur, geri dönülemeye-
cek bir çevre tahribatıdır. Burada önemli olan, bir ülkenin sahip olduğu doğal çevrenin, 
tarihin, kültürün ve toplumsal değerlerin uzun dönemde de pazarlanabilir olması ve 
turizm arz ve talebinin iyi bir şekilde dengelenmesidir. Turizmin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve gelişmesi, kavramsal olarak turizme kaynak oluşturan bölgesel ve yerel, 
kültürel ve doğal değerlerin korunup geliştirilerek turistik çekiciliğin devamının sağ-
lanması gerekmektedir (Kızılırmak, 2011:3). Birleşmiş Milletler (BM) 1987 Brundtland 
Raporunda Sürdürülebilir Kalkınmanın tanımını; “Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek kalkınma” olarak yapmıştır (WTO, 1998). Sürdürülebilir turizm uygulamalarını, 
ekolojik, kültürel, sosyal, ekonomik, kurumsal ve estetik boyutta birçok maddesel yü-
rütme politikalar izlemektedir. Ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayan turizm sek-
töründe de sürdürülebilirliğin sağlanması, turizm kaynakları olarak doğal ve kültürel 
değerlerin titizlikle korunması, bunun yanında ekolojik dengenin bozulmasının engel-
lenmesi gibi bazı koşulları gerekli kılmaktadır (Akşit, 2007:447). Turizmin sürdürülebilir-
liğini sağlayan değerlerin bilinmesi, korunması, geliştirilmesi; çekiciliğinin gelecekte de 
devamlılığının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm, 
sektörü besleyen doğal çevre ve insan kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeden, tu-
rizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin kalitesini arttırmaktır (Can, 2013:27).

Sürdürülebilir turizm sayesinde (Gelecek Turizmde, 2017);

• Ekolojik süreçler devam ettirilip doğal miras ve biyolojik çeşitlilik korunarak gele-
cek nesiller için de çevresel kaynakların optimal kullanımı sağlanmaktadır.

• Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel değerleri ve varlıklarına saygı gösterilerek 
kültürel mirasın korunması ve kültürlerarası anlayışın gelişmesine katkıda bulunulmak-
tadır.
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• Eşitlikçi katılım modelleriyle kadınların, kırsal ve yoksul toplulukların fayda sağlaya-
bileceği bir gelir yaratılmaktadır.

• Sürdürülebilir turizm politikası ile turistler, yerel yaşam alanını, yaban hayatını, yerel 
kültürel değerlerini ve gelenekleri keşfederek yerel kültüre saygı duyulmasını sağla-
maktadır.

Sürdürülebilir turizm politikası doğal, kültürel ve tarihsel mirasın korunması ve ya-
şayan kültürlere saygı gösterilmesi, kültürlerarası hoşgörünün sağlanması ile birlikte 
ekonomik ve sosyal yararın topluma eşit dağıtılması ve yoksulluğun azaltılması ama-
cını taşımaktadır. Turizmin olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de mevcuttur. 
1950’ler de kitle turizminin artırılmasına yönelik stratejiler belirlenirken günümüzde 
kitle turizminin yol açtığı zararların ortadan kaldırılması amacıyla alternatif turizm tür-
lerine yönelik stratejiler belirlenmektedir. Birçok sektörde olduğu gibi hem gelecek 
nesillerin refahını koruma altına almak hem de değişen tüketici profiline hitap edip 
kar sağlamak amacıyla turizm sektöründe de sahip olunan değerlerin korunmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZDEN BİRİ OLAN NAZAR BONCUĞU
Nazar; bir tür güç ya da enerjiye oluşan ve insanın bakışından kaynaklanması ile diğer 
insan, hayvan ve cansız nesnelere zarar verdiğine inanılan halk arasındaki olumsuz-
luktur. Nazardan korunmak amacıyla, camdan imal edilmiş, çoğunlukla ortasında göz 
şekline benzeyen objeye nazar boncuğu denir. Bazı yörelerde nazar için “göz değ-
mesi”, “göze gelme” gibi deyimler de kullanılmaktadır. Bu nedenle nazar boncuğuna 
göz boncuğu da denilmektedir. Nazar boncuğu sanatının geçmişi 3000 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Bu sanat Anadolu’ya Doğu Akdeniz bölgesinden gelen cam ustaları 
vasıtasıyla aktarılmıştır. Nazar boncukları “ocak”’ adı verilen fırınlarda imal edilmektedir. 
Atık camlar ve renklendirici maddeler ocak içerisinde yer alan özel bölmelere yerleşti-
rilir ve ocak yakılır. Ocağın ısısı yaklaşık 1000°C sıcaklığa ulaşınca atık camlar ve renk-
lendirici maddeler eriyerek nazar boncuğu üretimi başlatılır. Boncuk yapımında sındır-
gısı demiri, merdan, asabe, ray demiri, çelik çubuk, merteke ve kalıp adı verilen çeşitli 
aletlerden yararlanılır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Türkiye’de özellikle doğum, 
sünnet, evlenme gibi insan hayatının önemli dönüm noktalarında, işlerin yolunda git-
mesini sağlayıcı bir etkisi olduğuna inanılan ve gündelik yaşamın her alanında kulla-
nılan nazar boncukları halk mimarisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Davulcu, 2015:61).

Boncuk ustalığı usta-çırak ilişkisi içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze 
ulaşmış geleneksel bir meslektir. Üzerinde ya da sahip olduğu eşyada nazar boncuğu 
taşıyan kişiler kötülüklerden korunacaklarını düşünerek kendilerini huzurlu hissederler. 
Doğumda anne ile bebeğe, sünnette sünnet çocuğuna, düğünde geline ve damada 
nazar boncuğu takılır. Ayrıca gündelik yaşamın diğer alanlarında buğday ambarında, 
bol süt veren inekte, traktörde, yeni alınan bir eşya ya da arabada, öğrenci karnele-
rinde ve evlerin giriş kapısında da nazar boncuğuna rastlanılmaktadır. Neredeyse her 
evde nazar boncuğu ya da nazar boncuğu resmi bulunan masa örtüsü, anahtarlık, 
biblo, kumaş, araba süsü, takı gibi dekoratif bir eşya bulunmaktadır (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2017). Nazar boncuğu, ilk üretim dönemlerinde hayvanlara takılan bir eşya 
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olarak kullanılırken zamanla hem inanış gereği hem de süs eşyası olarak kullanılması 
ile dünyada da tanınmıştır.  

YÖNTEM
Çalışmada veri toplamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve gö-
rüşme tekniği kullanılmıştır. 30.08.2017 tarihinde araştırmacı tarafından bizzat İzmir 
Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy’e gidilmiştir. Köyün eski muhtarı Mehmet Yiğit ile 
görüşülmüş olup köyde nazar boncuğu üretimi yapan atölyeler ziyaret edilmiş, göz-
lemlenmiş, resimler çekilmiş, nazar boncuğu üretimi yapan ustalarla ve üretilen bu 
nazar boncuklarının satışını yapan esnafla görüşmelerde bulunulmuştur. Çalışmada 
bulgulara ulaşabilmek için 10 kişiyle görüşülmüş ve aşağıdaki sorular sorulmuştur.

• Geçmişte köyün geçim kaynakları nelerdir?
• Nazar boncuğu üretimine ne zaman başlanılmıştır?
• Köyün ismi ne zaman değiştirilmiştir?
• Köyün tanıtımı için yapılan faaliyetler nelerdir?
• Köyde kaç tane nazar boncuğu satan işletme mevcuttur?
• Nazar boncuğu ile üretilen ürün çeşitleri nelerdir?
• Nazar boncuğunun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

BULGULAR
Çalışma kapsamında görüşme ve gözlemler neticesinde aşağıdaki bulgulara ulaşıl-
mıştır. Nazarköy, İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’ne bağlı 29 köyden birisidir. İlçe merkezi-
ne sadece 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Eski ismi Kurudere olan ve geçimini kiraz 
yetiştiriciliğinden kazanan Nazarköy’ün kaderi eski köy muhtarının girişimci ruhu ile 
biranda değişmiştir. Nazarköy’ ün kaderi emekli olduktan sonra bu köye yerleşen eski 
köy muhtarı girişimci ruhu ile bir anda değişmiştir. Nazarköy’ ün geçim kaynağı tarım, 
hayvancılık ve göz boncuğudur. Bu köy dere yatağına kurulmasından dolayı Kurudere 
Köyü ismini almıştır. Zamanla el emeği göz nuru göz boncuğu imalatının gelişmesi ile 
20.03.2007 günü Bakanlık tarafından Kurudere köyünün adı Nazarköy olarak değişti-
rilmiştir. Köyün Kurudere olan adını Nazarköy olarak değiştirmekle başlayan muhtar, 
kurduğu Esnaf Sanatkâr Kooperatifi, ahşap satış stantları ve yaptığı Nazar Köy Boncuk 
Festivali ile yerel halk ile birlikte nazar boncuğunun tanıtım çalışmalarına başlanmıştır. 
Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarına katılarak pazar oluşturulmuş olup Nazarköy 
halkı ile birlikte boncuk üretmeye başlamışlardır.  2017 tarihi itibariyle Nazarköy’de 60 
tane hediyelik dükkâna ulaşılmıştır. Hediyelik dükkânların yanı sıra Nazar adında yiye-
cek içecek işletmeleri kurulmuştur. Çalışmada yapılan alan gezisinde de görüldüğü 
üzere her yer nazar boncuğu ile donatılmıştır. Evlerin duvarlarından ağaç dallarına, 
sokak çeşmelerine kadar hemen her yerde nazar boncuğu süslemeleri mevcuttur. 
Yerel halk, ziyaretçileri ilgiyle karşılayarak nazar boncuğu imalatıyla ilgili her türlü bilgi-
lendirmeyi sağlamaktadır. 

Boncuk ocakları ile cam süs eşyaları halen yerel usullerle yapılmaya devam edildi-
ği görülmektedir. Ancak 2005 yılına kadar 12 boncuk ocağı bulunan köyde zamanla 
mesleğe olan talebin azalması sonucunda yeni ustaların yetişmemesi, teknolojinin 
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gelişmesi ve Çin malı süs eşyalarının artmasından dolayı boncuk üreten atölye sayısı 
6’ya düşmüştür. 

Bu el sanatına dayalı zanaatın turizme kazandırılmasında yerel halkın katılımı önemli 
olmakla birlikte sürdürülebilirliğinin önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Bunlara 
örnek olarak, gençlerin sosyal güvencesi olan bir işte çalışma isteği nedeniyle çırak 
olarak çalışacak elemanların bulunamaması ve önümüzdeki yıllarda bu alanda yeni 
ustaların yetişmeyeceği gözlenmektedir. Kültürel bir miras olan nazar boncuğunun 
gelecek nesillere aktarılmasında karşılaşılan engellere rağmen bu köyde gerçekleş-
tirilen katılımcı bir anlayış ile turistik bir destinasyona dönüştürülen Nazarköy, geçim 
kaynakları sınırlı olan küçük yerleşim yerleri için model alınarak ilham kaynağı olarak 
gösterilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sürdürülebilir turizmin, turistler kadar ev sahibi toplulukların da ihtiyaçlarını gözeterek 
çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede ekonomik olarak 
da kısa vadeli değil kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımıdır. Bu 
çalışmada sürdürülebilirlik politikasının öneminin bir kere daha altı çizilmiş olup bu 
politika sayesinde yerel halka kalıcı faydaların sağlandığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada 
kültürel bir miras olan nazar boncuğu ile eşleşen ve markalaşan bir köy olan Nazarköy 
ele alınmıştır. Nazarköy geçimini ağırlıklı olarak kiraz yetiştiriciliğinden sağlamaktayken 
köye yerleşen girişimci ruhlu eski muhtarın sayesinde köyün yaşam seyri değişmiş, 
turistik bir destinasyon haline dönüşmüştür. Ancak nazar boncuğu üretiminin devam 
etmesinin önünde bir takım engeller mevcuttur. En önemlileri yurda çeşitli yollara 
giren ucuz Çin malları nedeniyle çalışanların kar oranlarının düşmesi yanında çalışan-
ların sosyal güvencesinin oluşmaması nedeniyle başka mesleklere yönelmesi Nazar 
boncuğu üretiminin sürdürülebilirliğini tehlike altında bulundurmaktadır. Aşağıda kül-
türel mirasın sürdürülebilirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına amacıyla sektöre 
yönelik birtakım öneriler bulunmaktadır. 

• Geleneksel el zanaatlarının sürdürülmesinde ve gelire dönüştürülmesinde X kuşa-
ğı önemli bir rol oynamaktadır. Ancak yapılan çalışmada da görüldüğü üzere Y kuşağı 
daha çabuk para kazanmak ve rahat yaşamak arzusu ile emek, sevgi ve zamanla yoğ-
rulan işlerde çalışmak istememektedir. Dolayısıyla kültürel değerlerin hem sürdürüle-
bilirliği hem de turizme kazandırılarak gelir getirici etkisinin Y, Z hatta alfa kuşağına yö-
nelik özendirici ve öğretici çalışmalar yapılması çırak bulma sorununa çözüm olacağı 
gibi yeni iş imkanlarının ortaya çıkması ile beyin göçünü azaltacaktır.

• Sürdürülebilir turizm politikası ile kültürel değerlerin ve tarihsel motiflerin (eski kili-
seler, şatolar, çiftlik binaları, evler) korunması ve işlev kazandırılması (müze, el sanatları 
merkezi, konaklama evi, vb.) sağlanabilir.

• Kültürel değerlerden meydana gelen ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs mal-
zemeleri gibi geleneksel zanaatların ve el sanatlarının sürdürülebilmesiyle yöre halkı-
nın sahip olduğu bu kültürel değerleri turistik ürüne dönüştürmesine yönelik kurslar 
açılabilir ve sertifika programları oluşturulabilir.



372

• Yerel halkın turizmden daha fazla pay alması için ürettiği ürünlerin satışının nasıl 
yapılacağı ve müşteriyle nasıl iletişime geçileceği hususlarında pazarlama, iletişim, hiz-
met kalitesi gibi alanlarda bilgilendirilmeye yönelik eğitimler verilebilir.

• Turizm potansiyeline sahip olan destinasyonlara turizm profesyonellerinin yol 
göstermesi amacıyla turizm akademisi, sektör ve bakanlık nezdinde ekip oluşturulabi-
lir. Küçük ölçekteki destinasyonların turizm stratejisi oluşturulabilir.

• Yerel ölçekte;  köy, kasaba, ilçe ve il bazında turistik ürün yelpazesi çeşitlendirile-
bilir.

• Sahip olunan kültürel değerleri geleceğe taşımak adına bu değerler yaşatılarak 
sürdürülebilirliği ve geleceğe aktarılması sağlanabilir.

• Beşeri ve sosyal yapı güçlendirilebilir.
• Küçük ölçekte turistik destinasyonların oluşturulmasında kültürel değerlerin sürdü-

rülebilir bakış açısı ile korunması ve kullanılmasında katılımcı bir politika izlenmesi ile 
birlikte yerel halkın sosyo-ekonomik düzeyinin artırılması bölgesel adaleti sağlayabilir.

• Kırsal alanlarda sürdürülebilir turizm politikasının benimsenmesi, fiziksel gelişmiş-
lik düzeyinin yükseltilmesi suretiyle yaşam kalitesi artırılabilir ve kent ekonomik-sos-
yal-kültürel aktiviteler için gerekli alt ve üst yapı donanımına sahip olabilir.

• Kültürel değerlerin sürdürülmesi ve kullanılması ile yeni iş imkânları sağlanarak, 
bölge istihdamına katkı sağlanabilir.

• Bölgesel kalkınma düzeyi düşük alanlarda yörenin sahip olduğu turistik arz kay-
nakları sayesinde turistik bir destinasyona dönüşmesi ile birlikte sanat, folklor, festival, 
tiyatro gibi kültürel faaliyetleri desteklenerek bu faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik 
olarak kaynak oluşturulabilir.

• Sürdürülebilir turizm bakış açısı ile kültürel mirasın korunması ve turistik arza dö-
nüştürülmesi ile birlikte yöreye alternatif turistik ürünlerin oluşturulmasında bilgilendir-
me çalışmalarının yapılması, örneğin yörede bir diğer turistik ürün olarak aile pansi-
yonculuğu gerçekleştirilebilir.

•  Türkiye’de özellikle az gelişmiş bölgelerde Nazarköy gibi turizm potansiyeline sa-
hip olup da turizme kazandırılmayı bekleyen yöreler gün ışığına çıkarılmalıdır. Bununla 
birlikte Türkiye genelinde turizm potansiyeline sahip olmayan ancak fiziki ve beşeri 
alt yapı güçlendirme çalışmaları ile birlikte yeni turistik destinasyonlar meydana geti-
rilebilir. Örneğin şiir köyleri, telkâri köyü, örgü köyü, kilimci kasabası, bakırcı kasabası 
gibi geleneksel zanaatlar ve kültürel değerler ile yörenin markalaştırılması sonucunda 
yeni turistik destinasyonlar oluşturulabilir. Turizmin ülke geneline yayılması sayesinde 
turizm gettolaşması önlenmiş olup mikro düzeyde yerel makro düzeyde bölgesel kal-
kınmaya katkı sağlanabilir.  

Çalışma konusu ile alakalı olarak akademiye şu önerilerde bulunulmuştur. 

• Doxey’in Irridex modeli ile Nazarköy’de ikamet eden ve yaşamını idame ettiren 
yerel halkın turizme katılım evresi belirlenebilir. Böylelikle Nazarköy gibi turizme yeni 
kazandırılan destinasyonlarda yerel halkın turistik yaşam döngüsü içerisindeki yeri tes-
pit edilebilir. 



373

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

KAYNAKÇA
Akşit, S. (2007). Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(l), 

441-460. 
Can, E. (2013). Turizm Destinasyonlarında Sürdürülebilir Turizmin Sürdürülebilir Rekabet Açısından 

Değerlendirilmesi, İstanbul Journal of Social Science, 4, 23-40. 
Davulcu, M. (2015). Ahlat Yöresi Taş Ustalığı Geleneğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Önemi ve 

Yapı Ustası Tahsin Kalender, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(7), 48-80. 
Gelecek Turizmde, “Sürdürülebilir Turizm”, Erişim tarihi: 05.07.2017, http://www.gelecekturizmde.com/gelecek 

turizmde/surdurulebilir-turizm-nedir/. 
Karaman, A. & Aylan, F. K. (2017). Turizmde Gelecek Geçmişte: Sürdürülebilirlik ve Retro-Fütürizm Konya 

Örneği, I. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 367-
375. 

Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: 
Amacı ve Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-12. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (2017)., “Nazar Boncuğu Geleneği”, Erişim 
tarihi: 02.08.2017, http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,51100/nazar-boncugu-gelenegi.html. 

WTO (1998). Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism; World Tourism Organization, 
Madrid.

EKLER:

Resim-1: Nazar Boncuğu Atölyesi

Resim-2: Hediyelik Eşya



374

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
PAZARLAMASINDA KÜLTÜR TURİZMİNİN 

ÖNEMİ: KÜLTÜR ROTALARI ÖRNEĞİ

Mustafa BOZ

Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Turizm İşletmeciliği Bölümü

mboz@comu.edu.tr



375

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

ÖZET
Turizm endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, ulusal ve uluslararası turizm talebinde yeni 
eğilimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Turistler güneş-kum-deniz üçgeninin ağırlıkta 
olduğu geleneksel kitle turizminin dışında, farklı turizm ürünlerini de yoğunluk olarak 
talep etmeye başlamışlardır. Turizm talebinde, diğer toplumların karakteristik özellik-
lerini, kültürlerini tanıma ve deneyimleme isteği, macera, eğlence, doğaya yakın olma 
gibi unsurlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Kırsal, kentsel, macera ve kültür turizmi gibi 
farklı turizm türlerinin giderek yaygınlaşması bu değişimi yansıtmaktadır. Bu konulara 
önem veren, tarihi ve kültürel dokuyu ön planda tutan destinasyonlar giderek daha 
fazla tanınmakta ve turizm endüstrisinde kendilerini daha fazla hissettirmektedirler. 
Günümüzde, yüksek harcama potansiyeline sahip, eğitimli, nitelikli, sorumlu daha 
fazla turist, farklı kültürleri tanımak ve deneyimlemek amacıyla kültür turizmi ağırlık-
lı seyahatlere katılmaktadır. Kültür turizminin bir çeşidi olan kültür rotaları da, turist-
lerin bu isteğini karşılamanın yanı sıra, yerel toplulukların sosyo-ekonomik gelişimini 
teşvik etmekte, bölgenin tarihi, kültürel, el sanatları, folklor, doğa gibi zenginliklerinin 
farkına varılmasına, bu değerlerin korunup geliştirilmesine öncülük etmektedir. Bu-
nun yanında, turistlerin kalış süreleri uzatılmakta, turizmin tüm mevsimlere yayılması 
sağlanmakta, istihdam yaratılmakta, küçük yerel işletmelerin kurulması teşvik edilerek 
turizm gelirlerinin tabana yayılması sağlanmaktadır. Bu kavramsal çalışma, alanyazın 
incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı, sürdürülebilir turizm pazarlama-
sında, kültür turizminin ve kültür turizminin bir parçası olan kültür rotalarının öneminin 
ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, çalışmada kültür turizmi ve kültür rotaları kavramları 
ve önemi açıklanmaya çalışılmış, Türkiye ve Avrupa kültür rotaları örnekleri incelene-
rek, turizm endüstrisindeki yerleri ve gelişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalış-
manın son bölümünde, sürdürülebilir turizm kalkınmasına yönelik öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır.

GİRİŞ
Günümüzde turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için en önemli sektör-
lerden birisidir. İkinci dünya savaşından sonra, 1950’lerde ivme kazanmaya başlayan 
uluslararası turizm hareketleri, 1970 ve 1980’li yıllarda, deniz-kum-güneş destinasyon-
larına dayalı, insanların kitle halinde hareket ettiği, turist davranışlarının pasif olduğu, 
standartlaştırılmış paket turlarla, geleneksel kitle turizmi olarak gelişmiştir (Cojocariu, 
2015:960; Mayorka Konseyi, 2014).

1990’lı yıllardan itibaren pazarların olgunlaşması, yeni destinasyonların ortaya çık-
masıyla rekabetin artması, talep büyümesinin yavaşlaması, kitle turizminin ortaya çıkar-
dığı çevre sorunları, taşıma kapasitelerinin aşılması, turizmin deniz-kum-güneş ekseni 
etrafında belirli bölgelerde yoğunlaşması ve mevsimsellik arz etmesi gibi nedenlerle, 
ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırabilecek ve farklı turist isteklerine cevap verebile-
cek yeni pazarlama politikaları ve stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır. 2000’li yıllarla 
birlikte, bilgisayar, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve ucuzlama, 
harcanabilir gelirlerin ve boş zamanların artması, ülkelerin liberalleşmesiyle uluslara-
rası turizm talebi artarken, turizmden daha fazla pay almak isteyen ülkelerin ve yeni 
destinasyonların ortaya çıkması ile birlikte rekabet de yeni boyut kazanmıştır.   Kitlesel 
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turizm pazarı,  farklı turist ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik farklı pazar bölüm-
lerine ayrılmaya başlamış,  sürdürülebilir turizm kalkınması anlayışı ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Son yıllarda, dikkatler turizm talebinin sadece sayı olarak artmasından zi-
yade, kaliteli, sorumlu, daha çok harcama yapan turist artışına çevrilmiş bulunmaktadır 
(Avrupa Konseyi, 2017). 

Günümüzde, turist motivasyonları farklılık göstermektedir. Kalabalık kentlerde yaşa-
yan insanların büyük bir kesimi, yürümeyi, kültürel değerlerden, doğadan zevk almayı 
ve kırsal yaşamı keşfetmiş bulunmaktadır. Sadece gözlemci olan turistten ziyade, des-
tinasyonun sunduğu çekiciliklere aktif olarak katılmayı tercih eden,  yerel toplulukları 
ve kültürleri yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, yeni turizm biçimlerinin doğmasına 
yardımcı olmaktadır. Bu daha fazla turistin otantik, anlamlı ve dinamik deneyimler ara-
yışında olduğu anlamına gelmektedir (Kamara, 2016:14; Mayorka Konseyi, 2014). Bu 
gelişmeler çerçevesinde kültür turizmi, en önemli pazar bölümlerinden birisi olarak ön 
plana çıkmaya başlamıştır. 

KÜLTÜR TURİZMİ KAVRAMI VE ÖNEMİ
Kültürel miras, turizmin en eski ve en önemli dinamiklerinden birisidir. Kültür turiz-
mi,  temelde kültürel olarak motive olmuş insanların, kültürel çekicilikleri ve etkin-
likleri ziyaret etmelerini, yeni deneyimler yaşamalarını içermektedir (Avrupa Konseyi, 
2017:23). Kültür,  turistler için olduğu kadar, destinasyonların büyük çoğunluğunda 
yaşayan topluluklar ve diğer paydaşlar için de başlıca çekicilik unsurudur. Kültürel mi-
rasın korunması ve geliştirilmesi, kültürel etkinliklerin artması, destinasyona yatırım ya-
pılmasını kolaylaştırmakta (Khovanova-Rubicondo, 2011), destinasyon marka değerini 
arttırmaktadır.  

Kültür, her yıl yeni destinasyonları ziyaret etmeleri için, yüz milyonlarca turiste ilham 
veren, temel bir turizm varlığıdır. Sürdürülebilir şekilde yönetilen kültür turizmi, sanatın, 
el sanatlarının ve diğer yaratıcı faaliyetlerin gelişmesini teşvik ederek, dayandığı soyut 
ve somut kültürel mirasın korunmasında ve tanıtımında önemli bir güç kaynağıdır. 
2020’de uluslararası turist sayısının 1,6 milyarı geçmesi beklenmektedir. Kültür turizmi-
nin popülerliği artarak devam etmekte ve dünya genelinde, diğer pazar bölümlerinin 
birçoğundan daha hızlı büyümektedir (Dünya Turizm Örgütü [WTO], 2015: 14). Örne-
ğin; Dünya Turizm Örgütünün rakamlarına göre kültür turizmine katılan turistlerin ora-
nı 1995’te % 37’den, 2004 yılında % 40’a yükselmiştir. 2009 yılında 375 milyon turistin 
uluslararası kültür turlarına katıldığı hesaplanmaktadır. Dünyanın başlıca destinasyonu 
Avrupa’da da kültürel motivasyonun, toplam turizm pazarının %40’nı oluşturduğu ve 
büyümeye devam ettiği görülmektedir (Cojocariu, 2015:960; Mayorka Konseyi, 2014).

Kültür turizmi talebinin artması, bu kazançlı pazardan pay alabilmek için rekabet 
eden, ülke ve bölgelerin,  birçok yeni kültürel çekiciliği ve kültür turizmi pazarlama 
stratejileri geliştirmesini teşvik etmektedir. Örneğin; İspanya’daki müzelerin sayısı son 
20 yılda, %100 artmış bulunmaktadır. Avrupa’nın lider şehir turizmi destinasyonların-
dan Barselona son yıllarda, kültür turizmini başlıca büyüme alanı olarak hedeflemek-
tedir. Barselona’da kültürel etkinliklere katılım 1994 yılında 4 milyondan, 2005 yılında 
13,2 milyona ulaşmıştır. Şehirde turistlerin bütün girişlerinin %71’inin kültürel etkinlikle-
re olduğu hesaplanmaktadır (Avrupa Konseyi, 2017:23).
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KÜLTÜR ROTALARI
Kültür turizminin bir türü olarak kültür rotaları, son yıllarda artan bir önem kazanmak-
tadır. Kültür rotaları, yenilikçi, yaratıcı turizmin, bir bölge, ülke veya birden çok ülkede 
ilgi çekici destinasyon noktalarını ve farklı etkinlikleri tematik olarak birbirine bağlayan 
eşsiz, özgün bir turizm ürünüdür (Graf ve  Popesku, 2016). Kültür rotaları, kültürel mi-
rasımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bazı rotalar uluslararası değerdedir, bazı-
larının etkisi daha sınırlıdır, sadece ulusal, bölgesel veya yerel olabilmektedir. Geçmişte 
ve hatta günümüzde ulaşım ve iletişim anlamında kültür rotaları birçok farklı türde 
kültürle ilişkili anıtları, ören yerlerini, yapıları, kültürel ve doğal çevreyi, renkli soyut kül-
türel olaylar ve öğelerle birlikte, kültürel tutarlılık ve çeşitlilik içerisinde organik olarak 
birbirine bağlamaktadır (Xia ve Ya, 2005).

‘Kültür Rotaları’ geçmişte askeri, dini, ticari ve sosyal amaçlarla kullanılan ulaşım 
güzergâhları ile bugün daha çok turistik amaçlarla geliştirilen rotalar olarak, kültürel ve 
doğal mirasın korunması ve tanıtımı konusunda giderek işlevsel hale gelmektedir. Bir 
kültür rotası; günümüzde yaratılmış veya tarihin belirli bir döneminde gerçekten kul-
lanılmış, üzerinde kültürel ve/veya doğal miras öğelerini taşıyan ve önemini bu miras 
sayesinde kazanan, koruma, kırsal kalkınma ve turizmin geliştirilmesi gibi amaçlarla 
geliştirilebilen, yerel, bölgesel,  ulusal (Karataş, 2015:12), uluslararası veya kıtalararası 
ölçekli bir ulaşım koridoru şeklinde tanımlanabilir. Kültür rotaları “sınırlar ötesi kültürel 
ilişki yolları”, “ortak tema ile bağlanmış coğrafi bir alan” olarak da tanımlanmaktadır 
(Gómez-Ullate, 2016: 91; Häfele, 2013:6).

UNESCO, ICOMOS ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kültürel mirası koruma orga-
nizasyonları tek bir kültürel rota tanımı ve kapsamı üzerinde anlaşmaya varamamışlar-
dır. Şimdiye kadar yürütülen değerlendirmeler ışığında kültür rotaları,  belirli hedeflere 
ulaşabilmek için iyi tanımlanmış, insanoğlu tarafından yaratılmış veya kullanılmış, tarih 
boyunca ulaşımı ve iletişimi sağlayan kültürel dinamiklerin meyvesidirler. Bir kültür ro-
tası, özel ve iyi tanımlanmış bir amaç için yaratılmış veya daha önce tamamen veya 
kısmen farklı amaçlarla kullanılan rotaların (yolların) avantajlarından yararlanan bir yol 
olabilir (Genovese, 2016:621-622). Kültür rotalarının tipik diğer özelliği ürünün soyut 
değeridir. Patikalar, manzara, doğal zenginlikler ve bölgenin kültürel mirası kolektif 
zenginliğin parçalarıdır. Bunların değerini sayabilmek ve belirleyebilmek zordur. Ancak 
bu gibi zenginlikler kesinlikle rotanın kalbini oluşturmaktadır (Mayorka Konseyi, 2014).

KÜLTÜR ROTALARININ ÖNEMİ
Kültür rotaları, genel kültürel miras bilincini arttırmakta, kültürel etkinliklere toplum ka-
tılımının yaygınlaşmasını teşvik emektedir. Unutulmaz deneyimler yaratarak, turistleri 
etkileyen soyut ve somut kültürel kaynakları bir araya getirmektedir. Kültürel turizm 
ürünleri ve rotalar dizisi, çağdaş kültürü, kültürel mirası, sanat eserlerini, el sanatları-
nı, tarihi, doğal güzellikleri, yaratıcı tematik öğeleri içerebilmektedir (WTO, 2015: 16). 
Örneğin; İpek Yolu, doğunun eski medeniyetlerini batıya bağlayan bir köprüdür. Avru-
pa Mozart Yolları, bestecinin yaşadığı, seyahat ettiği ülkeleri ve şehirleri kapsamakta-
dır. Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş rotası Likya Kral Yolu, Fethiye’den Antalya’ya 
uzanmakta, genel olarak Roma yolları, eski patikalar ve katır yollarından oluşmaktadır 
(Avrupa Konseyi, 2017; Kültür Rotaları Derneği [KRD], 2017; WTO, 2015:16). 
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Birçok kültürel rota, daha iyi hizmet verebilmek ve turistlerin rota boyunca dene-
yimlerini zenginleştirmek için kamu ve özel sektörden farklı birçok paydaşın işbirliği 
yapmasını sağlamış bulunmaktadır (WTO, 2015: 14). Avrupa kültür rotalarının %90’ı 
kırsal alanlarda yer almaktadır (Berti, 2015). Dolayısıyla, kültür rotaları, kırsal bölgeleri 
kapsayan ve az bilinen destinasyonların tanınmasına ve gelişmesine öncülük etmek-
tedir (Cojocariu, 2015: 960). Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınmada, geri planda kal-
mış bölgelerde, istihdam ve küçük işletme girişimleri yaratarak, ekonomik büyüme 
ve kapsayıcı kalkınma için gelirlerin yatay dağılımında, büyük fırsatlar yaratmaktadır. 
Bu rotalar ayrıca, kültürel alışverişi teşvik etmekte, kültürel kimliği ve destinasyonun 
kültürel mirasını zenginleştirmekte, ziyaretçiler ile yerel topluluklar arasındaki bağla-
rı güçlendirmektedir. Bu potansiyel yararlar kültür rotaları yönetimi uygulamalarında, 
sürdürülebilir turizm unsurları geliştirilerek, dijitalleşme ve bilgi teknolojilerinden yarar-
lanarak güçlendirilmektedir (Khovanova-Rubicondo, 2012: 83).

Son yıllarda, kültür rotaları vizyonu kültürel miras kavramının evrimini yansıtmakta 
ve bu mirasın korunması ile ilişkilendirilmektedir. İlk olarak, kültürel kimliğin değerini 
vurgulamak ve bilinirliğini arttırmak için bir araç olarak görülmektedir. Rotayı yürü-
mek, basit coğrafi bir yer değişiminden daha fazlasıdır. Geçmiş ve günümüz doğasını,  
tarihini, kültürünü, rotayı oluşturan çeşitli öğeler ve yorumlar ile geçmişi günümüze 
bağlayan, anlamlı bir yolculuktur (Mayorka Konseyi, 2014).

Avrupa Konseyi (2014) Bakü deklarasyonunun temel sonuçları aşağıdaki gibidir. 

• Kültür rotalarının faal olduğu güzergahlarda yaşayan halk, çevresel sorunların daha 
fazla bilincinde olmakta, sürdürülebilir kalkınmaya büyüyen bir ilgi göstermekte, kim-
liklerin ve kültürlerin farklılığına saygı göstermekte,  giderek artan oranda dayanışma 
ve vatandaşlık değerlerinin farkına varmaktadır. 

• Kültür rotaları sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin itici gücüdür.
• Kültür rotaları, tansiyonu düşüren, barışçıl birlikteliği teşvik eden, geçmiş anlaş-

mazlıkların çözümünde eğitici araçlardır.
• Kültür rotaları tarihsel belleğin ve yaşayan tarihinin gözeticisidirler. 

TÜRKİYE KÜLTÜR ROTALARI
Anadolu ilk insan yerleşimlerinden itibaren günümüze kadar birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, en önemli yerleşim ve geçiş bölgelerinden birisi konumundadır. Sür-
dürülebilir turizm kalkınmasına katkı sağlayacak kültür rotalarının oluşturulmasında 
gerekli kültürel, tarihi ve doğal zenginliklere ülkemiz fazlasıyla sahip bulunmaktadır. 
Ülkemizde kültür rotaları henüz emekleme aşamasındadır. 21-22 Şubat 2011 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen, rota kurucularının ve konu ile ilgili yerel yönetim temsilcileri-
nin katıldığı Kültürel Yollar ve Rotalar Eğitim Çalıştayı, bu konuda henüz yolun başında 
olan Türkiye’de sürdürülebilir, çevre, tarih ve yerel halk dostu bir turizm biçimi olarak 
kültürel rotaların ortaya çıkarılmasının teşvik edilmesi, iyileştirilmesi ve tanıtılması açı-
sından önemli rol oynamıştır. Sonrasında gerçekleştirilen bir dizi toplantı, proje, çalış-
tay ve bilimsel yayın ile konu hem ulusal hem uluslararası  platformlarda daha sık yer 
almaya başlamıştır.  
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Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu 1999 yılında açılmış, ancak resmi olarak 
bir STK tarafından rotaların temsil edilmesi, 2012 yılında kurulan Kültür Rotaları Derne-
ği (KRD) ile mümkün olmuştur (Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 
[ÇEKÜL], 2012; Eryurt ve Clow, 2016:21). 

Türkiye’de KRD (2017) tarafından tescillenmiş kültür rotaları aşağıdaki gibidir; 

Ulusal Rotalar; Likya Yolu, Aziz Paul Yolu, Evliya Çelebi Yolu, Karia Yolu, Kaç-
karlar, Frig Yolu, Hitit Yolu, Gastronomi Yolu, Ağrı Dağı, Küre Dağları, İstiklal 
Yolu, Sarıkamış Parkurları, Yenice Orman Yolları, İki Deniz Arası 

Uluslararası Rotalar; Hazreti İbrahim Yolu, Sultanlar Yolu, Via Egnatia

Kültür rotalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi, 2023 Türkiye Turizm Stratejisinin 
vizyona yönelik ilkeleri ile son derece uyumludur. 15/02/2017 tarih 6793 sayılı kanunla, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakan Yardımcılarının 08/12/2010 tarihinde yapılan 
1101. toplantısında kabul edilen “Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı 
Tesis Eden CM/RES(2010)53 Sayılı Kararı”na beyan ile birlikte katılmamız uygun bu-
lunmuştur. “Ülkemizin de Kültür Yolları EPA’sına katılmasının gerek Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizin gelişimine gerek kültür turizmimizin büyümesine büyük katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir’. Avrupa Kültür Konseyi  “Kültür Yolları” programı kapsamında belir-
lenen yollardan üçü (The Phoenecians’ Route-Fenikaliler Yolu, The European Jewish 
Heritage Route-Avrupa Yahudi Mirası Yolu, The Routes of the Olive Tree-Zeytin Ağacı 
Yolu) ülkemizden de geçmektedir. Söz konusu program, Avrupa’da az bilinen noktala-
rın tanıtımına ve kültür turizminin gelişimine katkı sağlamaktadır (Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 2012).

Konu yeni olduğu için ülkemiz rotaları ile ilgili çalışmalar son derece kısıtlıdır. Ak-
gündüz ve Kızılcalıoğlu (2016) Likya Yolu’nu yürüyen yerli ve yabancı turistlerle yaptık-
ları araştırmada; Likya Yolu’nu yürüyen turistlerin dünyayı tanıma amaçlarının seyahat 
sonrasındaki genel memnuniyetleri ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğunu bul-
muşlardır. Ancak, daha önceki birçok çalışmada, genel memnuniyet düzeyinin tekrar 
ziyaret etme niyetini arttırdığı belirlenmiş olmasına rağmen, bu çalışmada, turistler için 
oldukça zorlu etaplardan oluşan Likya Yolu’nu yürüyen turistlerin, tekrar Likya Yolu’nu 
ziyaret etme niyetinde olmadıkları belirlenmiştir. Tabelaların yerlerinin değiştirildiği, 
çöplerin toplanmadığı, çalışmada bulunan diğer bulgulardandır.

Avrupa Kültür Rotaları
Kültür rotaları kavramı 1987 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş ve tes-
cillenmeye başlanmıştır. Santiago de Compostela “Aziz James Yolu” ilk kültür rotası 
olarak Ekim 1987’de Santiago deklarasyonu ile tescillenmiştir (Häfele, 2013:5). 

Avrupa Konseyi’nin  (2014) CM/Res(2013) 66 nolu kararında kültürel rota “bir temaya 
dayalı, çok uluslu önemi olan, anlayışa dayalı ve ortak Avrupa değerlerine saygılı, bir 
yol güzergahının veya güzergahlar serisinin geliştirilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan 
kültür/ eğitim mirası ve turizm işbirliği projesidir”. 
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Atlantik’ten Güney Kafkaslara, İskandinavya’dan Akdeniz’e uzanan Avrupa kültür rotaları, 
Avrupa kültürü ve hafızasının, kıtalararası boyutta daha iyi anlaşılmasını etkinleştirmektedir. 
2017 yılı itibari ile Avrupa Konseyi Kültür Yolları Programı 32 tescillenmiş rotayı kapsamakta, 
70 ülkeyi içermektedir (Avrupa Konseyi, 2017; Khovanova-Rubicondo, 2012:83).

Avrupa Konseyi tarafından tescillenen, farklı temalara ve özelliklere sahip kültür rotaları 
aşağıdaki gibidir:

The Santiago De Compostela Pilgrim Routes, The Hansa, The Viking Routes, 
The Via Francigena, The Routes of El Legado Andalusi, The Phoenicians’ 
Route, The Pyrenean Iron Route, European Mozart Ways, The European 
Route of Jewish Heritage, The Saint Martin of Tours Route, The Cluniac Sites 
in Europe, The Routes of the Olive Tree, Via Regia, TRANSROMANICA - The 
Romanesque Routes of European Heritage, The Iter Vitis Route, The Euro-
pean Route of Cistercian abbeys, The European Cemeteries Route, Prehis-
toric Rock Art Trails, European Route of Historic Thermal Towns, The Route 
of Saint Olav Ways, The Casadean Sites, The European Route of Ceramics, 
The European Route of Megalithic Culture, The Huguenot and Waldensian 
trail, ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century, Ré-
seau Art Nouveau Network, Via Habsburg, The Roman Emperors and Da-
nube Wine Route, The European routes of Emperor Charles V, Destination 
Napoleon, In the Footsteps of Robert Louis Stevenson, Fortified towns of 
the Greater Region (Avrupa Konseyi, 2017).

Şekil 1, Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış  kültür rotaları ağının ülke bazında oranla-
rını göstermektedir. Fransa %10,4 payla liderdir. Fransayı %9,7 ile İspanya, % 5,8 ile Portekiz 
ve % 5,2’lik paylarla Almanya ve Büyük Britanya takip etmektedir. 

Şekil 1: Avrupa Konseyi Tescilli Kültür Rotaları – Ülke Payları 2011
Kaynak: Avrupa Konseyi, 2017
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Grup ülkeleri içeren ülkeler ve ülke başına kültür rotaları oranları aşağıdaki gibidir.

1. Grup ülkeler;  Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Norveç, Polonya, İsveç ve 
İsviçre,  ülke başına oran % 2,6

2. Grup ülkeler; Cezayir, Avusturya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lübnan, Fas, Hollanda, Slo-
venya ve Tunus, ülke başına oran % 1,9

3. Grup ülkeler; Türkiye, Arnavutluk, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, 
Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Ürdün, Litvanya, Malta, Romanya, Rusya Sırbistan, 
Slovakya, Suriye, Ukrayna’nın oranı ülke başına 0,6 dır (Avrupa Konseyi, 2017; Khova-
nova-Rubicondo, 2011; Khovanova-Rubicondo, 2012:83).

Ülkelere göre Avrupa Kültür rotalarının sayısı ve rotaların merkezleri Tablo 1 ve Tablo 
2’de de verilmektedir.

Tablo 1: Avrupa Kültür Rotaları Merkezinin Bulunduğu Ülkeler (2012)
Kaynak: Khovanova-Rubicondo,.2012

Ülke Rota sayısı Oran %

Fransa 9 28

İtalya 6 19

Almanya 5 16

İspanya 5 16

Avusturya 2 6

Belçika 1 3

Yunanistan 1 3

Norveç 1 3

Sırbistan 1 3

Büyük Britanya 1 3

Toplam 32 100
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Avrupa Kültür Rotaları; doğaları gereği uluslararası, hatta kıtalararası niteliktedir. Ör-
neğin; The Phoenicians’ Route (Fenikeliler Rotası) bir ağ şeklinde tasarlanmış olup, 
Cezayir, Libya, Tunus, Mısır, Fas, Malta, Suriye, Lübnan, Filistin, Türkiye, Yunanistan, 
Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Büyük Britanya olarak 17 ülke ve 3 kıta-
yı kapsamaktadır. Uluslararası  özelliğinden dolayı rotaların merkezlerinin bulunduğu 
ülke ile ülkeden geçen rota sayısı farklı kavramlardır. Büyük Britanya örneğinde olduğu 
gibi bir ülkede bulunan rota merkezi az olabilir (1 rota), oysa o ülkeden geçen rotaların 
sayısı fazla olabilir (14 rota).  Şekil ve tablolardan da anlaşılacağı gibi, Avrupa Konse-
yi tarafından tescillenmiş en fazla kültür rotasına sahip ülkeler aynı zamanda, turizm 
sektöründen  en fazla gelir elde eden ülkelerdir. Avrupa kültür rotalarının etkinliğine ve 
gelişimlerine yönelik iki rota örneği aşağıdaki gibi verilebilir.

Tablo 2: Avrupa Kültür Rotaları Katılımcı Ülkeler (2012)
Kaynak: Khovanova-Rubicondo, 2012

Ülke Rota Sayısı

Fransa 28

İtalya, İspanya 22

Almanya 21

Belçika 16

Büyük Britanya 14

Hırvatistan 11

Portekiz, İsviçre 10

Hollanda, Polonya 9

Avusturya, Yunanistan, Romanya, Norveç, İsveç 8

Danimarka, Macaristan, Slovenya 7

Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Rusya Federasyonu 6

Litvanya, Sırbistan, Türkiye 5

Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg, Beyaz Rusya, Finlandiya, İzlanda, 
Litvanya, Slovakya

3

Cezayir, Andorra, Kıbrıs, Mısır, Gürcistan, Lübnan, Libya, Malta, Fas, 
Tunus, Ukrayna, Azerbaycan, Bosna Hersek

2

Arnavutluk, Ermenistan, İsrail, Moldova, Filistin, Makedonya 1
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Camino de Santiago
Avrupa Konseyinin 1987 yılında tescillediği ilk Avrupa kültür rotasıdır. Saint Jean Pied 
de Port-Fransa’dan Santiago de Compostela-İspanya’ya uzanan rotanın uzunluğu 
800 kilometredir. Rotanın en az 100 kilometresini yürüyerek veya en az 200 kilomet-
resini bisiklet veya atla kateden ziyaretçilere bir belge “Compestelas” verilmektedir. 
Rotanın ilk yıllarında 2-3 bin olan bu sayı, 2016 yılında şekil 2’de görüleceği gibi 277 bin 
kişiyi geçmiş bulunmaktadır. Camino de Santiago ziyaretçi ofisinin istatistiklerine göre 
2016 yılında turistlerin %44’ü dini, %48’i ruhsal/kültürel ve %8’i kültürel motivasyonla 
rotayı gezmişlerdir. Rotanın belirli bölümlerini ziyaret eden turist sayısı günümüzde 
4 milyon/yıl civarındadır (Caminoways, 2017; Conti vd., 2014; Ferris, 2017; Murray, 
2014:14-15). Yolu yürüyenlerin yoğun olduğu yıllar, kutsal merhamet yılı olarak kabul 
edilen yıllardır (Ferris, 2017).

Via Francigena
1994 yılında Avrupa Konseyi Kültür Rotaları onayını almıştır. 990 yılında Cantenbury 
Başpiskoposu Sigeric’in Papa XV. John ile buluşmak üzere kullandığı ve yolculuğu 
süresince tuttuğu günlüğe dayanarak hazırlanan rota, İngiltere-Canterbury’den baş-
layarak, Fransa ve İsviçre’den geçip  İtalya- Roma’ya uzanan 1800 km’lik bir orta çağ 
yoludur. Rota günümüzde,  kültürel veya dini amaçlarla seyahat eden turistlerin büyük 
ilgisini çekmektedir (Avrupa Konseyi, 2016; Graf ve Popesku, 2016). Turistlerin, Via 
Francigena güzergahında yer alan kırsal ve kentsel alanlarda, yürüyüş veya bisikletle 

Şekil 2: Camino De Santiago Yolunu Geçerek Compestelas Belgesi Alan Ziyaretçilerin 
Yıllar İtibarı İle Sayısı (Bin Kişi)
Kaynak: Ferris, 2017
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daha yavaş hareket etmeyi,  konaklamak için  güzergaha bir kilometreye kadar olan 
konaklama tesislerini tercih ettikleri gözlenmektedir (Conti vd., 2014:464).

Conti vd. (2014) tarafından yapılan saha çalışmasına göre, Alplerden Roma’ya kadar, 
rotanın 375 km’lik kısmını oluşturan, Via Francigena Toscana güzergahı 2012 yılın-
da 690 bin turist ağırlamıştır.  2012 yılındaki turist artışı %34 olurken, rota üzerindeki 
konaklama işletmelerinde geceleme sayısı 290 bine ulaşmıştır. Son on yılda bölge 
düzeyindeki turist sayısı artışı %15,7 düzeyinde olurken, Via Fancigena Yolu sayesin-
de daha az gelişmiş, keşfedilmemiş bölgelerde artış oranı %79 olmuştur. Artış hızının 
devam edeceği gözlenmektedir. Gelecek senaryolarına göre, 2022 yılına kadar, Via 
Francigena Toscana güzergahını kullanan turist sayısının yılda 1-2.7 milyonu bulması 
beklenmektedir.

Avrupa Kültür Rotaları yerel ekonomilerde, becerilerde ve topluluklarda güçlü bi-
çimde kök salmış bulunmaktadır. Kültür rotaları az bilinen destinasyonları tanıtmakta 
ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Gelecekte de; kültür rotaları, 
kültür turizmine ve Avrupa bölgelerinin ve şehirlerinin bölgesel kalkınmasına,  aynı za-
manda ortak Avrupa kültür mirasının tanıtımına önemli katkılar sağlayabilirler (Avrupa 
Konseyi, 2016).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmin gelişmesi ile birlikte, son yıllarda kültür rotaları da artan bir ivme kazanmış 
bulunmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün de vurguladığı gibi,   kültür rotaları, benzer-
siz yerel kültürel miras ve gelenekler üzerine inşa edilirken, yerel toplulukların da yakın 
katılımını teşvik etmektedir. Ziyaretçi deneyimini geliştirmesinin yanında kültür rotaları, 
istihdam ve küçük işletme girişimleri yaratarak, ekonomik büyüme ve kapsayıcı kalkın-
ma için gelirlerin yatay dağılımında, büyük fırsatlar ortaya çıkartmaktadır. İlave olarak, 
bu rotalar kültürel alışverişi teşvik etmekte, kültürel kimliği ve destinasyonun kültürel 
mirasını zenginleştirmekte, ziyaretçiler ile yerel topluluklar arasındaki bağların güçlen-
mesini sağlamaktadır. 

Kültür rotalarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde 
vurgulanan vizyona yönelik ilkelerin (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007) gerçekleştiril-
mesinde önemli bir rol oynayabilirler. Örneğin;

• Bölgeler arasındaki gelişme farklıklarının giderilerek sürdürülebilir kalkınma he-
define katkıda bulunulması,

• Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturula-
rak sağlanması,

• Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi,
• Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi,
• Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uygulamalar 

yapılması,
• Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
• Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,
• Turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyo-ekono-

mik konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması,
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Turizm ürünü olarak kültür yollarının geliştirilmesi, turizmin olumsuz etkilerinin en 
aza indirilmesini sağlayarak ekonomik ve sosyo-kültürel yararlarının maksimum dü-
zeye çıkartılmasında gerçek bir potansiyele sahiptir. İlk olarak;  kültürel mirası,  birinci 
sınıf ekonomik değeri olan bir turizm ürünü olarak ön plana çıkartır. Aynı zamanda, 
kültür yollarının aktif ve etkin kullanımı bölgenin dengeli yönetimini sağlar. Kültür yol-
larının oluşturulup desteklenmesi, hem kültürel mirasın geliştirilip korunmasına, hem 
de yerel halkın ve işletmelerin ekonomik ve sosyal gelişimine destek olacaktır. Başarı 
ile yönetilen kültür rotalarının en büyük avantajlarından birisi de; yerel halk, turizm iş-
letmeleri, sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimler, ören yerleri ve restoras-
yon gibi mevcut diğer kaynaklarla sinerji, yaratarak yeni turizm çekiciliklerinin temelini 
oluşturma kabiliyetine sahip olmalarıdır.
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ÖZET
Mevcut turizm yatırım standartlarının korunması ve geliştirilmesi, tanıtım faaliyetleri-
nin artırılarak sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve turizmde mevsimsellik 
sorununun giderilmesi adına; ürün-yaşam eğrisi çerçevesinde talep daralmasına karşı 
önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Tüketici profilleri ve tüketici davranışlarındaki 
değişiklikler, ülkemizde genel olarak hâkim olan kitle ve kıyı turizmine alternatifler ge-
liştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Daha çok para harcayan ve daha uzun konaklayan 
turist profilinin artık daha stressiz, otantik ve keşfetmeye açık doğal alanlara yönelmesi 
kırsal turizmi gündeme getirmektedir. Son zamanlarda, Birleşmiş Milletler Dünya Tu-
rizm Örgütü gibi uluslararası turizm aktörleri ve hükümetler tarafından ciddiyetle ele 
alınan ve özellikle Avrupa’da yaygın olan aşırı turist kalabalığının halk üzerinde yarattığı 
turizm-fobi sorununun çözülmesinde de, bu profilin kırsal kesime yöneltilmesi önemli 
bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira en etkili kırsal kalkınma araçlarından biri 
olan kırsal turizm, yöre halkına istihdam olanakları ve gelir kaynakları yaratarak bölge 
ekonomisinin kalkınmasına, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, göçün önlen-
mesine, turistin yöre halkıyla iletişim ve etkileşimi sonucu karşılıklı önyargıların kırılma-
sına fırsat vermektedir. Ancak, ülkemizde, ulusal ve uluslararası kanalların işbirliğinde 
verilen teşviklerle yaygınlaştırılmaya çalışılan, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 ve Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın da desteklediği kırsal turiz-
min, hala daha hak ettiği değere erişememiş olduğu görülmektedir. Bu sonuç, kırsal 
turizme yönelik tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin başarıya ulaşamadığına işaret 
etmektedir. Bu tebliğde, kırsal turizmin etkileri ve tanıtım yönetiminin nasıl geliştirile-
bileceği ele alınmaktadır.

GİRİŞ
Turizmin geliştirilmesine yönelik politikaların, turist sayısında artışı hedeflerken turizm 
gelirlerini de arka plana atmaması gerekir. Bu çerçevede, hedeflenen turist profilinin 
harcama miktarı ve konaklama süresi önem taşımaktadır. Kırsal turizm, turistlerin ülke-
mizde kalış süresinin uzatılarak turizm gelirinin arttırılması için iyi bir araç niteliği taşı-
maktadır. Örneğin, turizm üzerinde etkisi gitgide artan ve 17-35 yaş arası gençlerden 
oluşan Y kuşağı turistler, kitle turizminden farklı olarak paylaşımcı ekonomiyi destekle-
mek amacıyla, seyahatlerinde otantik kültür alanları ile bozulmamış doğayı uzun süreli 
deneyimleme arzuları, macera ve keşif merakları gibi sebeplerden ötürü kırsal turizme 
yönelmektedir (BMDTÖ, 2017b).

Dünyada en fazla turizm harcaması yapan ülke olan  Çin Halk Cumhuriyeti’nin de 
(BMDTÖ, 2017a) içinde bulunduğu Asya ve Pasifik bölgesinde, Pasifik Asya Seyahat 
Birliği (PATA) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Asyalı Y kuşağının %85’i, kalabalık 
ve popüler şehirlerden uzak, yerel halkın günlük yaşamlarını deneyimleyebileceği ve 
yemeklerini tadabileceği yerlerde tatil yapmayı tercih etmektedir (https://www.pata.
org/living-like-a-local-is-the-key-to-stepping-out-of-the-crowd-for-asian-millennials/
PATA, 2016). Keza, şehrin ses-görüntü-hava kirliliğinden ve stresinden uzaklaşmak is-
teyen, doğallığa ve doğaya hasret kalan 35 yaş üstü kesim de artık tatillerinde dinginlik, 
huzur ve samimiyet bulabileceği kırsal alanları tercih etmeye başlamıştır. 
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kırsal turizmin tanımında, kırsal tu-
rizm bölgelerinde küçük yapı ve yerleşkelerin olmasını; doğayla, mirasla, geleneksel 
toplum ve eylemleriyle temas edilebilecek açık alanların bulunmasını; yerel ölçekte ve 
yerli halkla beraber yavaş ve organik gelişmenin sağlanmasını ve bölgenin kendine has 
kırsal karakterinin sürdürülebilir kılınmasını önermektedir (OECD, 1994). Kırsal turizm, 
bilhassa tarımsal faaliyetlerin fazla olduğu bölgelerde, çiftçilerin temel geçim kaynağı 
olan tarımı terk etmeden, bölgenin kendine has doğal, sosyo-kültürel ve tarihsel de-
ğerlerini sürdürülebilir turizm çatısı altında koruma ve kullanma yoluyla ek gelir elde 
etmelerine ve refah düzeylerini yükseltmelerine vesile olmaktadır (Ün vd., 2012). 

Kırsal turizmin başta tarım, eko ve kültür turizmi olmak üzere birçok turizm alter-
natifiyle bağdaşık bir yapısı bulunmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde kamu, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarınca (STK) desteklenmesine rağmen, çok katmanlı yapısıyla 
yerel ekonomilerin güçlenmesine katkı sağlayan kırsal turizmden arzu edilen seviyede 
verim alınamadığı görülmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri olarak söz konusu 
kavramın halk, yatırımcı ve turist tarafından çok iyi tanınmaması, tanıtım yönetiminde 
gereken başarının yakalanamadığına işaret etmektedir. Bu tebliğde, kırsal turizmin ta-
nıtım yönetiminin nasıl daha da geliştirilebileceği uygulama örnekleri çerçevesinde ele 
alınacaktır.

ÇOK KATMANLI KIRSAL TURİZMİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ
Birçok turizm türüyle iç içe olmasıyla dikkat çeken kırsal turizm;

• Tarım turizmiyle çiftçinin ürün değerlerini artırırken tarım faaliyetlerinin çeşitlendi-
rilmesine (BMDTÖ, 2004a: 9),

• Eko turizm katmanıyla bölgede küçük işletmelerin gelişimini sağlayarak istihdamın 
artırılması ve sürdürülebilir yerel ekonominin oluşturulmasına, kent ile kırsal arasındaki 
sosyo-ekonomik farkın azalmasıyla göçün önlenmesine, gençlerin çevreyi koruma ve 
geliştirme, modernizasyon vb. konularda eğitilmesine ve yerel imajın güçlendirilmesi-
ne (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007),

• Kültür turizmi yönüyle turistlerin başka insanların hayatlarını, geleneklerini, fikirleri-
ni ve mimari, tarihi, arkeolojik ve diğer kültürel değerlerini doğrudan gözlemlenmesi-
ne ve önyargıların giderilmesine (ICOMOS, 1997: 7),

• Bölgenin yemek kültürüyle şekillenen gastronomi turizmi ile ziyaret edilen yörenin 
kendine özgü yemekleri tadılırken hikâyesinin de özümsenmesine (TÜROFED, 2017),

• Macera turizmi ile dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, bisiklet turu gibi fiziksel aktivitele-
rin deneyimlenmesine (BMDTÖ, 2014b),

• Yaratıcı turizmle halı dokuma kursları, toprak kap boyama ya da gönüllü arkeoloji 
yolculukları gibi katılımcı etkinliklerle turistin yöre halkıyla bağ kurmasına (Akşit Aşık, 
2014),

• Gençlik turizmiyle, maceracı genç turistlerin doğal felaketler, terörizm gibi olum-
suz faktörlerden daha az etkilenmesi ve henüz tam olarak yerleşmemiş değer yargıları 
nedeniyle dünyaya yetişkinlerden daha objektif bakabilmeleri (Acır, 2010) sayesinde 
bölge tanıtımının daha nesnel yapılabilmesine,
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• Ayrıca, turizmin ülkenin dört bir yanına yayılmasıyla mevsimsellik sorununun en 
aza indirgenmesine,

• Kırsal bölgelerin sağlık, altyapı, emniyet, ulaşım gibi sorunlarının çözümlenmesine,
• Turistle etkileşime geçen bölge halkının vizyonunun genişlemesine
ve böylelikle ülkemizin benzersiz konumu ve coğrafyasının daha iyi değerlendiril-

mesine yardımcı olacaktır.

Turizmden yerel ekonomilerine daha büyük payda sağlamak isteyen ülkeler farklı 
kırsal turizm uygulama modelleri geliştirmişlerdir. Buna örnek olarak,  1990’lardan beri 
kırsal turizme büyük yatırımlar yapan Çin 2015 yılında, kırsal turizmin toplam turizm 
geliri içerisindeki payını %29’a çıkarmıştır (BMDTÖ, 2017b). Bölgenin kırsal turizmde 
yükselen yıldızlarından Huzhou kentinde, yerel yönetimin önderliğinde çok sektörlü 
bir mekanizma ile benimsenen politika, planlama, eğitim ve pazarlama konularındaki 
sistematik yaklaşım doğrultusunda; 2015 yılında, çiftçi başına düşen gelirdeki artışın 
%20’sinden fazlasını kırsal turizm oluşturmuştur. Çin Ulusal Turizm İdaresi,  yıllık 2 
milyar (tekil olmayan) ziyaretçiyi ağırlayacak 3 milyon kırsal turizm işletmesi sayesinde, 
2020 yılına kadar her yıl 2 milyon kırsal nüfusun yoksulluktan kurtulmasıyla toplamda 
50 milyon kırsal nüfusa fayda sağlamayı öngörmektedir (BMDTÖ, 2017b).

Kırsal turizme yatırımlarını yeni başlıklar altında yönlendiren Çin, 1998 yılında ilk kez 
İngilizce agriculture (tarım) ve entertainment (eğlence) kelimelerinin birleşiminden 
oluşan “agritainment” kavramını tanıtarak pazara farklı bir giriş yapmıştır. Bu tanıtım 
yönetimi kapsamında, iş sahipleri, doğal görünüm ve otantikliğin korunması adına az 
kullanılmış çiftlik evlerinin yerel kaynaklı malzemelerle yenilenmesi konusunda teşvik 
edilmiştir. Ayrıca, kırsal turizm kalkınmasında yerel halkın ilgi odağı olması, yerel yöne-
timin köylüyü yerinde kalması ve turizm ekonomisine yerel girişimci olarak katkı sağ-
laması hususunda cesaretlendirmiştir. Böylelikle, köylüler, gelen yabancı misafirlerle 
etkileşimler sonucu mandarin, yerel lehçe, yabancı dil, bilgisayar gibi konularda sosyal 
gelişim kazanmışlardır. Aynı zamanda, yine yerel yapı bozulmadan ilgili kamu ve özel 
sektör tarafından yeni sağlık, altyapı hizmetleri sağlanmış; halk kütüphanesi, eğlence 
salonu, sergi salonu gibi tesisler kurulmuştur. (BMDTÖ, 2017b). Pazarlama stratejilerin-
de her kırsal bölgenin kendine has olguları ön plana çıkarılmıştır. Çin’in bir bölgesi kır 
evleri ve çiftliklerde çalışma fırsatları sunarken, diğer bir bölgesi çay toplama, bambu 
ağacı dikme; bir diğer bölgesi ise dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi çeşitli katılımcı 
aktiviteler sunmaktadır. Tanıtımda bozulmamış doku ön planda tutularak internette 
pazarlama ve web sitesinin güncel ve popüler kullanıma uygun hale getirilmesiyle 
bölge yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası turizm arenasında tanınmaya başlamıştır.

Bir diğer örnek olarak Malezya, 2001 yılında, kırsal turizmin kalkındırılması kap-
samında oluşturduğu “Aile Yanında Konaklama Programı”nın potansiyelini artırmak 
amacıyla Kırsal Turizm Master Planı’nı uygulamaya koymuştur. Böylelikle, 2010 yı-
lında aile yanında konaklayan turist sayısı 196.472 iken, 2015 yılında 391.225’e ulaş-
mıştır. Buna bağlı olarak, aile yanında konaklama gelirleri 2010 yılında 2,79 milyon 
Dolar iken 2015 yılında 6,38 milyon Dolara yükselmiştir. Bu çerçevede, aile yanı 
konaklamalar, getirdiği ek kazançla hane ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra; eli-
şi, hediyelik eşya, kültürel etkileşim gibi etmenlerle sosyo-ekonomik çarpan etkisi 
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oluşturarak kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır (BMDTÖ, 2017b).

2016 yılında Malezya’da, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Kore Merkezi ile 
Malezya Turizm ve Kültür Bakanlığı ortaklığında, kırsal turizmi tanıtma amaçlı pilot bir 
proje uygulanmıştır. Bu proje kapsamında, Koreli öğrenciler, 1 haftalığına Malezyalı 
ailelerin yanında ağırlanarak, yerel topluluklarla ve ev sahibi ailelerle doğrudan ileti-
şime geçme, kırsal yaşam tarzını ve aile yanında konaklamanın kültürel ve ekonomik 
aktivitelerini deneyimleme fırsatına sahip olmuşlardır. Malezya’nın stratejik kırsal tu-
rizm tanıtımı girişimleriyle uyumlu olarak, öğrenciler çektikleri fotoğraf ve videoları 
Youtube, Facebook ve Instagram gibi kurumsal ve bireysel sosyal medya hesaplarında 
paylaşarak Malezya’nın tanıtımına katkı sağlamışlardır (BMDTÖ, 2017b).

Halen el işçiliğinin ve ekolojik ürünler üretmenin yaygın geçim kaynağı olarak yer 
aldığı Bulgaristan, taş ve topraktan oluşan geleneksel mimarisini ve tarihi kırsal özgün 
yapısını günümüze kadar koruyan nadir ülkelerdendir. Karadeniz ikliminde köy hayatı-
nın dinginliğini eko turizm faaliyetleriyle birleştirerek kırsal turizm potansiyeli yaratması 
birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Bulgaristan’da kırsal ve eko turizm 
üzerine birçok Avrupa Birliği projesi destek görmüştür. 2006 yılında kabul edilen Av-
rupa Birliği projeleri kapsamında, Rodope Dağlarının arasında kalan Celina ilçesinde 
yürütülen kırsal turizm modeli en iyi örnek olarak değerlendirilebilir. Bölge halkına ek 
gelir kaynağı oluşturmak ve bölgede kalkınma sağlamak adına halkın ürünlerini sata-
bileceği dairesel bir pazar yeri, bölgeyle ilgili tanıtım materyallerinin bulunabileceği bir 
tanıtım ofisi ve postane ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeler açılmıştır. 
Kuş gözlemciliği, safari ve mağaracılık gibi aktivitelerle kırsal turizm faaliyetlerini çeşit-
lendirmeye yönelik yatırımlar yapılmıştır. Ülkenin geleneksel mimari yapısını sergileyen 
tek katlı evler inşa edilmiş; özellikle kıyı köylerdeki halkın evlerini modern konukevi ha-
line dönüştürmesiyle kırsal turizme katkı sağlanmıştır. (Şerefoğlu, 2009).1999 yılında, 
Floransa’nın (İtalya) Greve in Chianti belediyesi önderliğinde ortaya çıkan Cittaslow 
hareketi, hızlı yeme-içme ve tüketmeye karşı, bir yere yetişme ve bir şeyi kaçırıyor 
olma düşüncesinden uzak, insanların birbirleriyle sosyalleşebilecekleri, kendi kendine 
yeten, sürdürülebilir, doğasını ve geleneklerini koruyan; öte yandan, alt yapı sorunları 
olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojiden yararlanan kentlerin oluşturul-
ması amacıyla başlatılmıştır. Dolaylı olarak kırsal turizmin geliştirilmesine ve tanıtımına 
yön veren ve 28 ülkede 182 üyesiyle uluslararası görünürlüğe sahip Cittaslow hare-
ketine ülkemizden de 13 şehir üyedir (Cittaslow Türkiye, 2017; Paul ve Heike, 2009).

TÜRKİYE’DE KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IPARD
Ülkemizin, Avrupa Birliği›nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik oluşturduğu 
Katılım Öncesi Yardım Aracı›nın (IPA) beşinci bileşeni olan kırsal kalkınma fonundan 
yararlanmak amacıyla hazırlayıp onayladığı IPARD Programı, AB ve Türkiye Cumhu-
riyeti›nin ortaklığında, kırsal kalkınma altında yapılacak mali yatırımların %50’sini, geri 
ödenmeksizin, kamu katkısı çerçevesinde desteklemektedir. 

Programın genel hedefleri; kırsal turizm alt tedbiri çerçevesinde, kırsal alanda yeni iş 
kollarının yaratılması ve mevcut işlerin sürdürülebilirliğinin korunmasıyla ekonomik fa-
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aliyetlerin artırılarak istihdamın desteklenmesi ve kırsal ekonominin kalkındırılarak kırsal 
nüfusun kentlere göç etmesinin önlenmesidir. Bu alt tedbirin amacı; mikro girişimciler 
veya çiftçiler tarafından açılacak pansiyon, oda-kahvaltı konaklama, çiftlik turizmi ve-
ren tesis ve restoranların kurulması ve gelişimi ile turistik faaliyetlerin (sportif aktiviteler, 
tarihi geziler gibi) oluşturulmasını desteklemektir. Bu tedbir içerisinde, Turizm Tesisle-
rinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca belgelendirilen, 
maksimum 25 oda kapasiteli konaklama ve yeme-içme tesisleri ile rekreasyon faali-
yetlerini içeren yatırımlara hibe verilmektedir (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu [TKDK], 2013).

IPARD’ın Türkiye uygulayıcısı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) ile yapılan görüşmede edinilen bilgilere göre; program kapsamında belirlenen 
42 ilde, kırsal turizm alt tedbiri çerçevesinde, konaklama veya yeme-içme tesisi veya 
rekreasyon tesisi ya da bunların kombinasyonları olarak;

• IPARD I. döneminde, %50 hibe desteğiyle 360 proje için toplam 154 milyon TL; 
• IPARD.II Döneminin 1. Çağrısı kapsamında, %65’e çıkarılan hibe desteğiyle 74 proje 

için 56.5 milyon TL’lik destek sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Gelecek Turizmde
2013 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve Anadolu Efes tarafından geliştirilen “Gelecek Turizmde” sürdürülebilir tu-
rizm destek fonu; yerel girişimciliği teşvik ederek iyi örneklerin oluşturulması, turizm 
aracılığıyla yerel kalkınmaya destek verilmesi, yerel turizm aktörlerinin, kamu ve özel 
sektörün, STK ve üniversitelerin işbirliğinde kapasite geliştirilmesi ve turizme katkıda 
bulunulması amacıyla fon desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda, ülkenin tüm bölgele-
rinde, yerel ekonomik kalkınmaya yön verebilecek mikro ölçekli projeler %100 oranına 
kadar desteklenmektedir. Bu kapsamda, her yıl üç proje olmak üzere, dört dönemde 
toplam 12 projeye fon desteği sağlanmıştır. Aynı zamanda, eğitim, planlama, teknik 
destek, iletişim ve danışmanlık hizmetleriyle projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir 
olmasına da yardımda bulunulmaktadır (Gelecek Turizmde, 2017).

TaTuTa
2004 yılında, Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Programı (SGP) ve UNDP ta-
rafından sağlanan altyapı fonuyla, “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, 
Tecrübe Takası” projesi, bir diğer adıyla TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas), oluşturulmuştur. 
Projenin hedefi, ülkemizde tarım ile geçinen çiftçi ailelere finansal, gönüllü işgücü 
veya bilgi desteği teminiyle, ekolojik tarımın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kılınmasını 
sağlamaktır. Proje kapsamında, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal vb. alanla-
rında bilgi ve ilgi sahibi kişiler, yiyecek, içecek ve barınma karşılığında, çiftlik ve işlet-
melerde bilgi, deneyim ve iş güçlerini paylaşmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olan 
bu proje, çiftçilere ek gelir ve ekonomiye alternatif bir pazar sağlarken, ziyaretçiler ile 
çiftçi aileler arasında kültürlerarası alışverişe, tüketici ve üretici boyutundaki ilişkilerin 
şeffaflaşmasıyla ekolojik sorumluluk bilincinin gelişmesine de vesile olmaktadır.

GENÇTUR’un ziyaretçi koordinasyonu ortaklığında, Buğday Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneği ve tam üyesi olduğu Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi (ECEAT) 
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ve Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü İşçiler (WWOOF) örgütleri işbirliğinde TaTuTa’nın yurt-
dışı tanıtımı yapılmaktadır. 2003 yılında 25 çiftlikte başlayan proje kapsamında, bugün 
80’den fazla çiftlikte ulusal ve uluslararası yüzlerce ziyaretçi ağırlanmaktadır (TATUTA, 
2017).

Diğer
Öte yandan, kırsal turizm kalkınmasına yönelik kamu girişimlerine ek olarak, Doğa 
Turizm Master Planı 2013-2023 kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ayrıca 
Kalkınma Ajansları tarafından projelere destek sağlanmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Görüldüğü üzere, ülkemizde hâlihazırda kırsal turizme yönelik; kamu, özel sektör, üni-
versite ve STK işbirliğinde yatırım projesi destekleri, akademik çalışma ve profesyonel 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ancak, bozulmamış doğaya, konuksever halka 
ve doğu ile batının büyük turizm pazarlarına olan coğrafi yakınlığa sahip ülkemizde, 
kırsal turizmin istenilen ölçüde yayılamamasında ulusal ve uluslararası tanıtım perfor-
mansı eksikliği ön plana çıkmaktadır. Söz konusu eksikliğin giderilmesi adına uygula-
nacak başarılı bir tanıtım yönetimi modelinde aşağıda örneklendirilen uygulama öne-
rilerinden yararlanılabilir.

Ülkemizde kırsal turizmin gelişmesi adına ilk olarak yapılması gereken; kırsal turiz-
min, özellikle kırsal halk tarafından iyi bilinmediğinin kabul edilmesidir (Ün vd., 2012). 
Ülkemizin dört bir yanında kolaylıkla faaliyet gösterebilecek kırsal turizmin doğru, 
kolay ve yaygın uygulanabilmesi için yöre halkının katılımının teşvik edilmesi; ancak, 
bunun için önce konusunda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilmesi ve bilinç-
lendirilmesi gerekmektedir.

Çin ve Malezya örneklerinde görüldüğü üzere, hükümetlerin kırsal turizmin kalkın-
masına destek vermesi ve diğer paydaşlarla işbirliği kurması, yaratıcı ve toplum te-
melli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasında önemli rol oynamıştır. Bu 
kapsamda, kırsal turizm uygulamalarını artırmak amacıyla, işletmelerini veya evlerini 
turizme açacak yerli halka; turizmin bireysel ve toplumsal sosyo-ekonomik getirileri, 
bölgenin sahip olduğu kültürel ve doğal değerler, temel yabancı dil bilgisi, aktif bilgisa-
yar ve Internet kullanımı becerileri, yönetim, ağırlama, hijyen vb. konularda farkındalık 
yaratan eğitimlerin verilmesi önem taşımaktadır. Ulusal ve yerel idarelerin teşvik edici, 
yönlendirici, öncülük edici ve gerektiğinde denetleyici olarak rol alması kırsal halka 
güven telkin edecektir.

Benzer eğitimlerin, hâlihazırda geleneksel turist destinasyonlarına ve kapsamlı ürün-
lere sahip ve kentsel nüfusu bilgilendirebilecek yapıda olan tur operatörlerine de ve-
rilmesi, bölgenin ürün ve pazarlama bazında doğru değerlendirilmesi ve çeşitlendiril-
mesi, turist ve yatırımcı potansiyelinin artırılmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun 
için önce, ilgili tur operatörlerinin envanteri çıkartılmalı ve bu tur operatörleriyle, ister 
ev ister küçük ölçekli işletmeler olsun konaklama tedariki, iş ağı oluşturma ve tanıtım 
konularında iş birliği yoluna gidilmelidir (Avrupa Komisyonu, 1995). Bu amaçla, ulusal, 
bölgesel ve yerel hükümetler tur operatörleri ve diğer kırsal turizm paydaşlarıyla ortak 
çalıştay ve yerinde inceleme ziyaretlerine ev sahipliği yapmalıdır (BMDTÖ, 2017b). 

Öte yandan, kırsal turizm, yer aldığı fiziki, kültürel ve sosyal çevrelerde geleneksel 
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(vernacular) mimarinin korunmasına, bölgeye özgü mimari malzemelerle yapılaşmaya 
katkı sağlamaktadır. Zira kırsal turizmin sürdürülebilirliği de bölgenin geleneksel mima-
ri yapısının, kültür mirasının ve  ekolojik dengesinin bozulmamasına bağlıdır. Bu döngü 
içerisinde, makro ölçekli yatırımlar, zincir oteller ve tema parklar kendi markalarına 
has sunumları ve bölgenin yerel kültürüyle homojenleşen geleneksel mimarisinden 
uzak yapılarıyla (Jessop, 2015) bölgede betonlaşmaya sebep olmaktadır. Bu durumda, 
bölgenin sürdürülebilir kalkınması adına mikro ölçekli yatırımların ön plana çıkarılması 
önem kazanmaktadır.

Yoğun sezonda aşırı kalabalık veya düşük sezonda eksik kullanıma yol açan ve sür-
dürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen mevsimsellik sorununu önlemede, yüksek se-
zonda göreceli olarak daha fazla harcayan uluslararası turistlere; düşük sezonda ise 
daha az harcayan yerli turistlere yönelik stratejiler oluşturulmalıdır (BMDTÖ, 2017b). 
Bununla beraber, kırsal turizmle bağlantılı ve bölgenin yapısına uygun dağ turizmi, 
akarsu turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, inanç turizmi vb. alternatif turizm türleri 
ön plana çıkartılabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından “Kalkınma Adına Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı” 
ilan edilen 2017 yılında (BMDTÖ, 2015), Barselona, Venedik, Dubrovnik ve Mayorka 
gibi şehirlerde, turizmin ülke geneline yayılmamasından ötürü turist yoğunluğunun 
belli başlı bölgelerde sıkışması, turist konaklamalarının mahalle kültürüne ve çevreye 
fazlasıyla zarar vermesine ve yerel halkın günlük yaşantısına müdahaleye sebep ol-
muştur. Öte yandan, aşırı turist kalabalığına karşı yerel halkta oluşan turizm-fobi, turist 
karşıtı yazılı ve görsel protestolarla küçük çaplı saldırılara yol açmıştır. (The Guardian, 
2017). Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, turiz-
min ülke çapında yayılmasıyla mevsimsellik ve aşırı kalabalık sorunlarının çözülmesine, 
turist ile yerli halk arasındaki iletişim ve etkileşimle turizmin saygı ve samimiyet kazan-
masına destek veren kırsal turizmin önemi, turizm-fobi gibi akımların ortaya çıkmasıyla 
daha da belirginleşmektedir. 

Kırsal turizm ürünlerinin pazarlanması hususunda, söz konusu ürünlerin satın alın-
madan önce herhangi bir deneme süreci bulunmayan soyut ürünler olduğu; aktivite, 
deneyim, aile yanında konaklama gibi özel faaliyetlerle gelişebildiği; bir ziyaretçiden 
diğerine kalite ve edinim farklılığı gösterdiği göz ardı edilmemelidir (BMDTÖ, 2017b). 
Kırsal turizmin yaygınlaşmasını destekleyen ve kolaylaştıran yaklaşımların yer aldığı 
KTB Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Onuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı gibi dayanak-
larla ilgili turizm politikaları ve teşvik tedbirleri çerçevesinde geliştirilecek özendirici 
çalışmalarla da ürün çeşitliliği sağlanmalı ve sürdürülebilir profesyonellikte bir tanıtım 
stratejisi yönetimi izlenmelidir. Doğal ve kültürel yapı bozulmadan sunulan aktivitenin 
sayısı arttıkça turist akışının, konaklama gece sayısının ve bırakılan döviz miktarının da 
doğru orantıda artacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Öte yandan, KTB’nin ülke turizminin tanıtımı amacıyla oluşturduğu Turkey Home 
web sitesinin daha da geliştirilerek, kapsamlı, iletişime açık, çarpıcı ve farklı dillerde de 
hizmet veren bir tanıtım aracı haline getirilmesi; benzer şekilde, KTB’nin Facebook, 
Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında kullanılan içeriğinin daha öz, çarpıcı 
ve akılda kalıcı olmasına özenilmesi, alternatif turizm türlerine de yer verilmesi ülkemi-
zin kırsal turizmde dünya pazarına açılmasında faydalı olacaktır.
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Ülkemizin engin tarihi ve kültürel değerlerini sade bir tasarımla kullanıcıların fayda-
sına sunan ve 81 ilimizden ve KTB’nin ilgili birimlerinden derlenen güncel ve güvenilir 
veriler doğrultusunda hazırlanan Türkiye Kültür Portalı (Kültür Portalı, 2017), kırsal tu-
rizmin yayılmasına doğrudan katkı sağlayabilecek çok kapsamlı bir tanıtım aracı olma 
potansiyeline sahiptir. Ancak, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının ağırlıklı ola-
rak Türkçe hizmet veriyor olması sebebiyle sadece yerli turiste hitap edebilmektedir. 
Alternatif turizm tanıtımını uluslararası turizm arenasına taşıyabilmek için Kültür Portalı 
web sitesinin ve sosyal medya ağlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca da-
hil birçok dilde yayın yapmaya başlaması önem taşımaktadır.

Ülkemizde uluslararası bir yarışma düzenlenerek, Çin’in dünyaya kazandırdığı “agri-
tainment” kavramına benzer şekilde, kırsal turizmi tanıtıcı, ülkemizin turizmdeki ko-
numuna uygun, yeni bir marka kavram oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması 
mümkündür. Öte yandan, ülkemiz turizm pazarına katmayı hedeflediğimiz Çin’in ve 
ülkemizin geleneksel pazarlarından olan Almanya ve İngiltere’nin ana pazarını oluştur-
duğu Maldivler’de olduğu gibi (BMDTÖ, 2017b), kırsal turizmin tanıtım, pazarlama ve 
halkla ilişkiler kampanyaları çerçevesinde, havayolu şirketleri, ana tur operatörleri, se-
yahat acentaları ve seyahat medyasıyla ortak promosyonlar, alıştırma (familiarization)  
ve tanıtım turları düzenlenebilir; uluslararası seçkin turizm ve ticaret fuarlarına kırsal 
turizm konseptiyle katılım sağlanabilir. 

Diğer bir yandan, Malezya’da öğrencilere yönelik oluşturulan projeye benzer pilot 
projelerle, ulusal ve uluslararası değişim programlarıyla, ülkemizde de, aktif ve yaygın 
Internet ve sosyal medya kullanıcısı olan Y kuşağının paylaşımlarından reklam faaliyeti 
olarak faydalanılabilir.

Kırsal turizm hizmeti veren kişiler; kişisel Internet siteleri veya Facebook, Youtube 
gibi siteler üzerinden kendi bloglarını oluşturarak, işletmelerine veya bölgeye ait kişisel 
deneyim, gözlem ve fikirlerin paylaşıldığı, istatistik, video ve fotoğrafların bulunduğu, 
İngilizce veya mümkünse daha fazla dil seçeneği olan, takipçilerle etkileşime açık bir 
günlük oluşturabilirler. Bu içerik sayesinde, uzaktan algılanamayan hizmet veya ürün-
lerin samimi bir şekilde içselleştirilmesine imkânı tanıyabilirler. (Saxena, 2016). 

KTB, yerel idarelerin veya konaklama yeri sahiplerinin sponsorluğunda, Dan Flying 
Solo, One Mile at a Time, Nomadic Matt gibi dünyaca ünlü seyahat blogu yazarları-
nın, ülkemizde kırsal yatırımların gerçekleştirildiği bölgelerde ağırlanarak, Internet site-
si veya Youtube, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında deneyimlerini 
anlatarak yörenin tanıtımını yapmaları sağlanabilir. Bunun yanında, tur operatörlerinin 
bu tür bloglara reklam vermesi de önerilebilir. Benzer şekilde, ulusal veya uluslararası 
popüler simaların  kırsal işletmelerde ağırlanması veya kırsal faaliyetlerde yer almasıy-
la da reklam kampanyası yürütülebilir. Örneğin, Gelecek Turizmde projesinin 10.  yılı 
anısına hazırlanan ve içerisinde Ayşe Arman, Sunay Akın, Refika Birgül gibi popüler 
isimlerin yazdığı hikayeleri barındıran “10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye” kitabının kurumsal ve 
şahsi Internet hesaplarında tanıtılması sürdürülebilir turizm proje başvurularının önü 
açmıştır (Hürriyet Gazetesi, 2017). 

Çin’in kırsal alanlarında atıl durumda olan çimento fabrikası gibi yapıların yerel hü-
kümetlerin katkılarıyla turizm amaçlı konaklama yeri veya yardımcı tesislere dönüştü-
rülmesi (BMDTÖ, 2017b), benzer olarak, Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki eski bir okul 
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binasının onarılarak sadece köy ürünlerinin ve köylülerin yaptıkları yemeklerin misa-
firlere sunulduğu bir mekana dönüştürülmesi (Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği, 
2017), ülkemizde kırsal alanda kullanılmayan daha birçok alanın az maliyetle turizme 
kazandırılabileceğine işaret etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası kitapçılarda satışa sunmak üzere birden fazla dilde, kırsal tu-
rizme müsait her bölgeye özgü seyahat rehberi hazırlanması, dizi veya filmlerde kırsal 
alanlara daha çok yer verilmesi, bölgelerde tanıtım materyallerinin temin edilebileceği 
turizm ofislerinin kurulması ve mümkünse bu ofislerde gerekli bilgiye haiz yöre genç-
lerinin istihdam edilmesi, hem yerli hem yabancı turistin anlayacağı şekilde turizm 
yönlendirme tabelalarının konumlandırılması büyük önem taşımaktadır. Önerilen tüm 
bu uygulama örnekleri çerçevesinde oluşturulacak yeni bir tanıtım yönetimiyle kırsal 
turizmden istenilen verimin elde edilmesi mümkün görünmektedir.
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ÖZET
Günümüzde destinasyonların daha iyi planlanabilmesi ve pazarlanabilmesi amacıy-
la çeşitli yöntemler ve stratejiler uygulanmaktadır. Bu çalışmada turistik ürün geliş-
tirme ve çeşitlendirme rekabet ile ilişkilendirilerek turizmde bütünleşme yaklaşımına 
geçilmekte ve Ayvalık-Midilli örneği incelenmektedir. Dünyada turizm planlaması ve 
pazarlamasındaki yeni eğilimlerden biri de “sınır ötesi işbirlikleri” dir. Ayrıca çalışmada 
turizmde tamamlayıcılık ve işbirliklerinin de önemine değinilmektedir. Ayvalık ilçesi ve 
Midilli Adası, Ege Denizi’nde birbirine çok yakın konumda karşılıklı olarak yer almakta-
dırlar. Turizmde belli bir düzeye gelmişlerse de her ikisinin yüksek turizm arz potansi-
yellerine göre bu yeterli değildir. O nedenle Kuzey Ege’nin bu iki destinasyonu, turizm 
ekseninde bütünleşme/tamamlayıcılık yoluyla sınır ötesi ortaklıklara gittikleri takdirde 
bu hem Ayvalık üzerinden Ege Bölgesi ve Türkiye turizmine hem de Yunan adaları ara-
sında turizm açısından coğrafi konumu nedeniyle geride kalan Midilli’ye ve dolayısıyla 
Yunanistan turizmine büyük katkı verebilecektir.  Çalışmanın arka planındaki projede 
yerel halk, yerli turist, yabancı turist ve turizm aktörlerine Ayvalık-Midilli ortaklığı hak-
kındaki görüşlerini öğrenmek üzere bir anket uygulanmış, bu çalışmada yalnızca tu-
rizm aktörlerinin görüşlerine yer verilmiştir. Proje, geçmişteki kültürel bağların yarattığı 
ortak kültür mirasının, Ayvalık ve Midilli için “ortak kültürel turizm ürünü” olabileceği so-
nucuna ulaşmıştır. Bu yönde bir planlama ve pazarlama stratejisinin yalnızca turizmin 
gelişimine değil her iki toplumun ortak mirası bir bütün halinde koruma ve tanıtmaya, 
iyi komşuluk ilişkilerine de katkı vereceği görülmüştür.

GİRİŞ
“Turistik ürün, bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dö-
nemi içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve turizm arzını oluş-
turan unsurlar tarafından servisi yapılan nesnel ve öznel değerlerin bütünüdür” (Kozak 
vd, 2001). Turizm ürünlerinin farklı turizm kaynaklarıyla zenginleştirilmesi olarak ifade 
edilen turizmde ürün çeşitlendirmesi, gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. 
Turizm talebindeki değişime paralel olarak, daha fazla turist çekme çabası içerisindeki 
turizm çekim merkezleri, kaynaklarını daha ayrıntılı değerlendirme yoluna gitmekte-
dirler. (Duman vd, 2007). Bu doğrultuda turizm sektörünün her alanında ve dünyanın 
tüm destinasyonları arasında yaşanan rekabet, onları turizmde çeşitlendirme gibi ye-
nilikler uygulamaya yöneltmektedir. Farklı, kaliteli ürün ve hizmet sunan, fiyatları ve 
ulaşım imkânları uygun, kaliteli ve yeterlilik düzeyi iyi personele sahip, sürdürülebilirlik 
özelliği olan bölgeler ağır rekabet koşulları içerisinde avantajlı duruma gelmektedir 
(Akyurt, 2008). Destinasyonun rekabet gücünün sürdürülebilir olmasında o bölgeye 
yönelik tehditler yok edilmelidir. Bu noktada tüm paydaşlar arasında işbirliğinin önemi 
büyüktür (Can, 2013). “İşbirliği” bizi farklı bir yoruma daha itmektedir. O da komşu des-
tinasyonlar, bölgeler ve ülkeler arasında, turizm planlamasından pazarlamasına kadar 
birçok konuda işbirliğine gidilmesidir. Özellikle de aynı denizi, aynı dağları, hatta aynı 
kültürü paylaşan ülkelerin komşu bölgeleri ya da kentleri turizmde ortaklığa gitmekte, 
hatta “ortak turizm mekânlarını ortak koruma” anlaşmalarına da imza atmaktadırlar. 

Türkiye coğrafi konumunun sonucu olarak çok komşulu bir ülkedir ve onlarla aynı 
denizleri, dağları, ovaları ve akarsuları paylaşmaktadır. Yunanistan’ın Midilli Adası ile 
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Türkiye’deki Ayvalık ilçesi Ege Denizi’ni paylaştıkları için daha ilk bakışta turizm ekse-
ninde bütünleşmelerinin sağlanabileceği akla gelmektedir. Ortaklık zemininde sadece 
bir deniz değil, karşılıklı komşuluk ilişkisi ve göçlerle yaşanan ortak kültür de unutul-
mamalıdır. Bu bildiride önce bazı kavramlara (turistik ürün, turizmde tamamlayıcılık ve 
bütünleşme/bütünleştirme) açıklık getirilmiştir. Bulgular kısmına 2010 yılında yapılmış 
bir proje (Baykal, 2010) kaynaklık teşkil etmiştir. Projeye konu olan araştırma, iki açıdan 
önem taşımaktadır. Birincisi, tarihsel süreçte uzun bir ilişki içinde olan ancak bugün 
farklı ülkelerin sınırları içindeki Ayvalık ve Midilli’nin ortak kültürel mirası hakkında far-
kındalık yaratmak, ikincisi; bu mirastan hareketle kültürel turizmi geliştirme potansiye-
lini araştırmaktır. Ortak gelişecek bir kültürel turizm olgusu ise her iki destinasyonun 
tanınırlığına ve rekabet güçlerinin artmasına destek verecektir. Çalışmada Ayvalık ve 
Midilli turizminin bütünleştirilmesi konusunda turizm aktörlerine uygulanan anket so-
nuçlarına yer verilmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI
Çalışma konusunun kavramsal çerçevesine uyumlu çok sayıda eser bulmak müm-
kündür. Genel turizm kitaplarında ya da özel başlıklar altındaki kitaplarda destinasyon, 
rekabet gücü (Bahar ve Kozak, 2005), planlama, kümelenme, ortaklık karması, büyük 
kent-küçük kent ilişkisi, bölgesel turizm örgütlenmesi (İçöz vd, 2002) gibi konular, 
turizmde bütünleşmeye ışık tutacak niteliktedir. “Turistik Ürün Çeşitlendirmesi” isimli 
kitap çalışmasında (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2011), Türkiye açısından turistik ürün çeşitleri 
ortaya konulmuş ve Türkiye’nin sahip olduğu turistik arz kaynakları ayrıntılı biçimde 
incelenmiştir. Kitap, Ayvalık ve Midilli için turistik ürün çeşitlendirmesi bağlamında yol 
gösterici olmuştur.“City to City Cooperation in Tourism” (Clark, 2006) adlı çalışma-
da, küreselleşme karşısında kentler arasındaki işbirliğinin önemi ve yararları açıklan-
maktadır. Benzer içerikli bir başka çalışma “Conceptualizing Integrated Rural Tourism” 
(Saxena and others, 2007), bütünleşmede kullanılan argümanları (mekan, ekonomi, 
yenilik, sosyal, politika, kurum, insan kaynakları, toplum temelli entegrasyonlar) kırsal 
turizm üzerinden vermekte, bütünleşmenin getireceği yararlar üzerinde durmaktadır. 
Taş vd. nin 2016 yılına ait “Kırsal Turizme Bütünleşik Yaklaşım: Avrupa Birliği Örneği” 
adlı makalesinde de kırsal turizmde paydaşlar ve aktörler arası işbirliğine vurgu yapıl-
makta, turistik ürün farklılaştırılmasına değinilmekte ve bir model önerilmesi açısından 
da çalışmamızla uygunluk taşımaktadır. 

Ayvalık ve Midilli turizmi konusunda Türkçe ve yabancı dilde birçok yayın bulmakla 
birlikte ikisini bir araya getiren alan araştırmalarına dayalı bilimsel bir eser yoktur. Ayva-
lık hakkında “Kentli Ayvalık” (Durmaz, 2005); “Ayvalık Bir Sayfiye Yerleşmesinin Gelişme 
Süreci” (Timor, 2004) ve “Ayvalık’ı Gezerken” (Yorulmaz, 2005), çalışmamıza katkı ver-
mişlerdir.

Bu bildirinin ana kaynağını oluşturan “Ayvalık Ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine 
Doğru” başlıklı proje, 2010 yılında Füsun Baykal’ın yürütücülüğünde Ege Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü’nden 2 araştırmacı ile Theano Terkenli (Department of Geography, 
University of Aegean, Mytilene, Lesvos/Greece) ve 3 kişilik ekibiyle gerçekleştirilmiş-
tir. Ayvalık ve Midilli’nin bir bütün halinde “kültürel turizm ürünü” olabileceğine, böy-
lece rekabet güçlerinin artacağına dikkatleri çekmek, projenin amacını oluşturmuş-
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tur. Projede önce Ayvalık ve Midilli’nin turizm potansiyelleri ortaya konulmuştur. İki 
destinasyon arasında bütünleşme konusunda görüşleri öğrenmek üzere Ayvalık ve 
Midilli’de (Mitilini kentinde) yerel halka, turizm aktörlerine, yerli ve yabancı turistlere 
anket uygulanmış, sonuçlara projede geniş şekilde yer verilmiştir. Proje raporu; turizmi 
ortak geliştirme sonucunda elde edilecek kazanımlar ve ortak uygulama örnekleri ile 
tamamlanmıştır.

Bu kaynaklar dışında turizmde bütünleşmeye yönelik çeşitli uygulamalar ve kurum-
sal projeler internet ortamından elde edilmiştir (bak. www.espace-mont-blanc.com, 
www.tourismtrirhena.com, www.leman-sans frontiere.org, www.euroregion-al-
pes-mediterranee.eu, www.midipyrenees.fr, http://europa.eu/rapid/, Çekül, 2005).

YÖNTEM
Bildirinin temel alındığı araştırma projesi, Türk ve Yunan coğrafyacıları tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Proje, sosyal bilimlerin nitel ve nicel araştırma yöntemi çerçevesinde 
hazırlanmış bir “alan araştırması”dır. Veri kaynaklarını birincil ve ikincil olmak üzere iki 
ana gruba ayırmak mümkündür. Birincil veriler; iki ana tekniğin (anket ve alan araştır-
ması) uygulanması sonucunda elde edilmişlerdir: Anket çalışması yapılmasının nede-
ni; Ayvalık ve Midilli’nin yerli halk, turizm aktörleri ve turistler tarafından hem bilinirlik 
düzeyini ölçmek hem de aralarında turizm ortaklığı kurulması konusunda görüşleri 
öğrenmektir. İkincil veriler; yazılı literatür ve web sitelerinin taranması sonucunda top-
lanan verilerdir. Projede anket çalışmasının evreni Ayvalık kent merkezi (Alibey Adası 
ve Sarmısaklı dâhil) ve Mitilini kentidir. Örneklem, rastgele örneklem yoluyla tespit edil-
miştir. Uygulanan toplam 740 anketten 44’ü turizm aktörlerine aittir. Anketler SPSS 
programıyla değerlendirilmiş, sonuçlar projede çizelge ve grafikler halinde yer almıştır. 
Bu bildiriye yalnızca turizm aktörleri dâhil edildiği için onlara ait sonuçlar maddeler 
halinde ve yorumlar eklenerek özet biçimde verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Turistik Ürün ve Çeşitlendirme
Bir ülke, bölge veya çekim yerinin sahip olduğu turistik kaynakların tümü turizm ürün-
lerini oluşturur. Ülke veya bölgenin doğal güzellikleri, tarihsel ve arkeolojik değerleri, 
iklimi, kültürel gösterileri, modern bilim ve teknolojik gelişmeleri, halkının hayat düzeyi 
ve dini yapısı, turizm ürünlerine örnek verilebilir. Turistik ürün, çekicilikler, ulaşım, ko-
naklama ve eğlence hizmetlerinin turist tarafından birleştirilmesiyle oluşur. Turist ister 
bir paket tur alsın, ister seyahat acentası aracılığıyla veya kendi olanaklarıyla turistik mal 
ve hizmetleri birleştirsin, turistik ürün birleşik bir üründür. Turistik ürünü oluşturan fak-
törler, üç ana başlık altında incelenmektedir: çekicilikler, turizm olanakları, ulaşılabilirlik 
(Akgül, 2003).

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren tatilden beklentilerin önemli ölçüde değişmeye 
başlamasıyla kitle turizmine alternatif birçok turizm türü uygulamaya konmuştur. Bu 
yeni turizm türleri “alternatif turizm” ya da “turistik ürün çeşitlendirmesi” adı altında 
ülkelerin turizm politikalarına yerleşmiştir. Turizmde çeşitlendirme, rekabet gücünü 
artırmak ve turizm pazarındaki payı geliştirmek amacıyla, çeşitli yöntemlerle turizm 
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arzını farklılaştırma yönünde yapılan girişimlerdir. Turizmde ürün çeşitlendirmesine gidil-
mesinin nedenleri olarak; talepteki değişimler, rekabet, pazarlama ve üretim olanakları, 
finansal olanaklar, imaj değiştirme isteği sayılabilir. Ürün çeşitlendirmesinde çok sayıda 
politika uygulanmaktadır. Seçilecek politikaların mümkün olduğunca geniş tüketici kit-
lelerini çekmesi ve bu niteliğini uzun süre sürdürebilmesi gerekmektedir. Çünkü, turistik 
ürün çeşitlendirmesi aynı zamanda yeni bir turistik istasyon, merkez ya da bölge yarat-
mak anlamına gelmektedir   (Akgül, 2003).

Turizmde Tamamlayıcılık ve Bütünleşme: Mekân, Sektör, 
Kurum, Organizasyon, Tanıtım ve Pazarlama
Dünyanın pek çok ülkesinde, bütünleşik (entegre) planlama, sürdürülebilir bütünleşik ko-
ruma, bütünleşik yönetim, bütünleşik pazarlama gibi başlıklar altında sayısız çalışmalar 
yapılmaktadır. Bütünleşme çok farklı şekillerde algılanmaktadır: mekânsal, kurumsal, in-
san kaynakları, yenilikçi, sosyal, toplumsal, politik ve ekonomik bütünleşme gibi (Saxena 
vd., 2007). Turizmde bölgesel işbirliği, etkin turizm gelişiminin ön koşulu kabul edilmek-
tedir. Bölgesel işbirlikleri, bölgelerin çekim gücünü arttırarak, daha fazla turist gelmesini 
ve daha uzun konaklama yapmalarını sağlamaktadır. Bölge; bir ülkenin kendi sınırları 
içinde olabileceği gibi, ülkelerin sınırötesi ortak bölgeleri anlamına da gelmektedir. Böy-
lece bölgeler arası işbirlikleri aynı zamanda tamamlayıcılık işlevini de görmektedir. Bu-
nun sonucunda da rekabete girmek yerine, birlikte hareket etmek daha büyük faydalar 
sağlayacağından turizmin olumlu etkileri de o denli artmaktadır (Baykal vd, 2013).

Alternatif kavramı, nasıl ki tıpta yerini tamamlayıcı tıp yaklaşımına bırakmışsa turizm-
de de aynı sürecin yaşanacağı, alternatif turizmin yerini tamamlayıcı turizmin alacağı 
ileri sürülmektedir. Örnek olarak çiftlik turizminin deniz-kum-güneş turizmi veya termal 
turizmi tamamlayabileceği ifade edilmektedir (Ergüven, 2013). Dünyada yaşanan geliş-
melerin rekabeti değil, ortaklaşa hareketi gündeme getirdiği savunulmakta, rekabet ve 
birlikteliği çağrıştıracak şekilde özel kelimeler (reka-birlik) dahi üretildiği görülmekte, re-
kabete girmek yerine ortak paketler önerilmektedir (Köfteoğlu, 2008). Bu yaklaşım aynı 
zamanda turizmde tamamlayıcılığın da altını çizmektedir. 

ARAŞTIRMA ALANI

Ayvalık
Ayvalık, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir ve Edremit Körfezi’ne oldukça yakındır. Ayvalık, Ege 
Denizi üzerinden Midilli ile karşılıklı konumdadır, uzaklık 14.7 deniz milidir. Ayvalık kent 
merkezi ile birleşmiş iki büyük yerleşme daha vardır: Alibey ve Sarımsaklı. Ayvalık Adaları 
Tabiat Parkı, başlı başına bir habitattır, 19 adaya sahiptir. Ayvalık denizinde çok sayıda 
dalış noktası vardır. 

Ayvalık önündeki adalarda kurulmuş kentler, uzun süre tarih sahnesinde kalmışlardır. 
Bizans döneminde yeterince sahiplenilmeyen ve deniz güvenliğini kaybeden yerleşim-
ler zamanla yok olmuşlardır. Daha sonra yöre, Karesioğulları ve Osmanlı Devleti’ne bağ-
lanmıştır. Deniz güvenliğinin sağlanmasıyla Ayvalık çevresindeki adalarda yaşam süren-
ler, Ayvalık ve Cunda’ya yerleşmişlerdir. Rumların Ayvalık’taki bilim ve kültür kurumlarının 
başında “Ayvalık Akademisi” gelmektedir. Cunda Adası’nın Osmanlı belgelerindeki adı 
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“Yunda”dır. Günümüzde kullanılan “Alibey” adı ise, buradaki direnişin simgesi olan Ali 
Çetinkaya’nın anısını taşımaktadır. Ada bugün bir köprüyle Ayvalık’a bağlanmıştır.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Lozan’da 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan “Türk-Yu-
nan Nüfus Mübadelesi” kapsamında Midilli’den Ayvalık’a 8.000 Müslüman mübadil gel-
miştir. Mimari miras, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ortak mirastır. Dar 
sokakların içinde sıralanan Ayvalık evleri birer neoklasik mimari örneğidir, birçoğu 19. ve 
20. yüzyıllara aittir. Evlerin yapımında “Sarımsak taşı” kullanılmış, çok kolay işlendikleri için 
evlerin taş işçiliği hemen dikkati çekmektedir. Alibey (Cunda) Adası’nda deniz kenarında-
ki Taşkahve, geçmişten bugüne ulaşmış, bir sosyal buluşma mekanıdır. Alibey Adası’nda-
ki yel değirmenleri, geçmişin diğer tanıklarıdır. Ayvalık’ta 11 adet kilise bulunmaktadır. Ki-
liselerin pek çoğu günümüze kadar gelmiş, bazıları da camiye çevrilmişlerdir. Ayvalık’ta, 
Osmanlı döneminde yapılmış tek cami Hamidiye Camisidir. 

Mübadiller kendi yemek kültürünü Ayvalık ürünleriyle birleştirip “eşsiz bir mutfak” 
yaratmışlardır. Ayvalık’ın geleneksel yaşam kültüründe, 1800’lerden beri varlığı bilinen 
“meyhane kültürü”, mübadillerin de kendi geleneklerini eklemesiyle süreklilik kazanmış-
tır. 

Yunanlı turistler “atalarımızın evleri” dedikleri Ayvalık ve Cunda evlerini sıklıkla ziyaret 
etmekte, sokaklarda gezmekte ve de Ayvalık halkı ile sohbet etmektedir. Bu görüntüler 
de kültür ve inanç turizminin gücünü göstermektedir. Kent merkezindeki ve Alibey Ada-
sı’ndaki tarihi evlerden bazıları pansiyona çevrilmişlerdir.

Midilli
Midilli (Lesvos) Adası, Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda, Edremit Körfezi kıyılarına oldukça 
yakın konumdadır (Ayvacık 5 deniz mili). Yükseltisi en fazla dağlar; Lepetimnos (968 m) 
ve Olympos (967 m)’dur. Doğal göl yoktur, termal su kaynakları açısından oldukça zen-
gindir. Adada 1400’den fazla bitki türü bulunmaktadır. Zeytinlikler (yaklaşık 11.000.000 
zeytin ağacı) gerçek bir orman gibidir. Adada volkanik kumlu-çakıllı plajlar, volkanik ka-
yalıklar, uzun kumsallar sıralanır ve “Sigri Fosil Ormanı” bulunur. 

Midilli, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı yönetimine bağlanmıştır. Adanın köyle-
rinde ve kentlerinde Rumlar ve Türkler bir arada yaşamışlardır. Nüfusu tamamen Türk 
olan köyler de vardır. Namık Kemal, adaya sürgün olarak gönderilmiş, 1879’da Midilli 
Mutasarrıflığı’na atanmıştır. Midilli Adası 1912 tarihinde Osmanlı egemenliğinden çıkmış-
tır. Midilli-Türkiye dostluğunu öne çıkaran iki isim unutulmamalıdır: İlias Venezis ve Mikis 
Theodarakis. 

Midilli (Mitilini) Kalesi, 1677 yılında Osmanlılar tarafından büyük bir onarım geçirmiştir. 
Mitilini kentinde Eski ve Yeni Arkeoloji Müzeleri bulunmaktadır. Adanın tarih-kültür bakı-
mından önem taşıyan başlıca yerleşmeleri şunlardır: Mitilini, Pilmar; (Plomari), Polihnit 
ve Molova (Molyvos/Molivos/Mythimna)’dır. Kentin Kioski ve Surada gibi eski mahallele-
ri, görkemli malikaneleriyle soylu havayı korumuşlardır. Geleneksel Osmanlı evlerinin yer 
aldığı Koulampra, bir zamanların Türk mahallesidir. Eski Çarşı içinde geleneksel ürünler 
satılmaktadır. Yeni Cami (1825) ve Çarşı Hamamı da buradadır. 

Kırsal yerleşmeler ada kültürünün ayrılmaz parçasıdır. Ayasos, adada kırsal turizmin 
temsilcisidir. Ayasos’ta seramik ve ahşap oymacılığı yapan birçok el sanatları atölyesi 
faaliyet gösterir. Kilise, Halk Müzesi, dokuma tezgâhlarının olduğu mağazalar, kahveha-
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 Fr %

Ayvalık Türkler 4 13.3

 Yabancı turistler 4 13.3

 Midilli’den gelenler 2 6.7

 Fark etmez 20 66.7

 Toplam 30 100.0

Mitilini Yunanlılar 3 21.4

 Yabancı turistler 1 7.1

 Fark etmez 10 71.5

 Toplam 14 100.0

neler, köyü tamamlar. Midilli, görkemli bir mutfağa sahiptir. Yunanlıların deyimiyle Lesvos 
mutfağı köy, şehir ve Mikrasya (Anadolu)’nın harika karışımıdır. Taverna ve kafeteryaların 
çoğunda ev yemekleri servis edilir. Büyük bayramlarda ise bir Anadolu geleneğini Mi-
dilli’de görmek mümkündür: “kiskeki / keşkek”. Türkçeden Rumcaya pek çok sözcük 
geçmiştir:  Sakat, sandık, sarık, sarraf, sofa, sokak, şalvar, tencere, teneke, tulum, tüfek, 
yoğurt, zambak, zarif, zembil, zevzek, zorba, zurna, zümrüt vd. Rumcadan Türkçeye 
geçenler ise; salamura, salata, salyangoz, semer, sülük, takunya, tavla, tavus, tuğla, turp, 
vida, vişne vd. (www.nedimatilla.com).

BULGULAR
Ayvalık ve Midilli Adası’nın Mitilini kentlerinde toplam 44 turizm aktörüne anket uygu-
lanmış, 18 soru sorulmuştur (aşağıda öz biçimde Ayvalık-Midilli ortaklığını ilgilendiren 
sorunlar ele alınmıştır. Turizm aktörleri (32 erkek, 12 kadın), çeşitli turizm işletmeleri ve 
işyerlerinde (oteller, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları vb. gibi) çalışanlardan oluş-
maktadır. Yaş grubu 30 yaş altı ağırlıklı ve işletmedeki konumları işveren olarak en fazla-
dır. Sorular; katılımcıları ve işletmelerini tanımak, turizm hakkında (etki, önem vd) bilinç 
düzeylerini ölçmek, yaşadıkları yerler hakkındaki düşüncelerini ve Ayvalık-Midilli arasında 
olası turizm ortaklığı konusundaki görüşlerini saptamak üzere üç bölümden oluşmuştur. 
Anket sonuçlarını ayrıntılı biçimde ve tablolar halinde ilgili projede (Baykal, 2013) bulmak 
mümkündür. Burada yalnızca turizm aktörlerinin Ayvalık-Midilli’yi ilgilendiren sorulara 
verdikleri yanıtlar ve kısa yorumlar yer almaktadır.

Ayvalık ve Midilli Turizm Aktörlerinin Görüşleri
1. Ayvalık ve Mitilini’deki turizm aktörleri; Ayvalık ve Midilli’nin potansiyel turistleri kim-

ler olmalıdır sorusuna büyük oranda “fark etmez” yanıtını vermişlerdir (Çizelge 1). 

Tablo 1: Ayvalık’ın/Mitilini’nin Turist Potansiyelini Kimler Oluşturmalıdır?  
Kaynak: Baykal, 2010. Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru
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Bu sonuca göre; konukseverliğin göstergesi olarak kim gelirse gelsin, “herkese kapı-
mız açık” görüşü ağırlık taşımaktadır. Her iki taraf da yalnızca kendi halklarını değil, yerli 
ve yabancı tüm turistleri kabul etmeye hazırdır.

2. Ayvalık turizm aktörlerine göre; Midilli’den Ayvalık’a gelenler birinci derecede 
“alışverişe gelenler”, ikinci derecede “komşularımız” anlamını taşımaktadır. 

Bu durum Midilli halkına gerçek turist gözüyle bakılmadığını göstermektedir. Bu 
hem ticaret hem de dostluk göstergesidir. Mitilini’deki turizm aktörleri Ayvalık’tan ge-
lenleri birinci derecede “komşularımız”, ikinci derecede “turist” sınıfına koymaktadır. O 
halde Ayvalık halkının hem komşu hem de ada için potansiyel turist olarak görülmeleri, 
dostluğa dayalı kültür içerikli bir turizm olgusunun kolaylıkla gelişebileceğine, ortaklık-
lar kurmanın hiç de zor olamayacağına işaret etmektedir. Midilli’den Ayvalık’a gelenler 
için alışveriş gerçekten çok önemli bir motivasyondur. Her hafta Ayvalık Perşembe ve 
Cumartesi pazarı, ada sakinleri ile dolmaktadır. Bu grubu gerçek turiste döndürmek 
zor değildir, bu büyük bir fırsattır. 

Tablo 2: Midilli’den Ayvalık’a – Ayvalık’tan Midilli’ye Gelenler Ne Anlam Taşımaktadır? 
Kaynak: Baykal, 2010. Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru

 Fr %

Ayvalık
Sadece alışveriş için 
buradalar

20 66.7

 
Komşularımız/arka-
daşlarımız

6 20.0

 
Ayvalık turizmine 
katkıları yoktur

1 3.3

 Diğer 3 10.0

 Toplam 30 100.0

Mitilini
Komşularımız/arka-
daşlarımız

7 50.0

 
Midilli turizmine katkı-
ları yoktur

2 14.3

 Sadece turistler 4 28.6

 Diğer 1 7.1

 Toplam 14 100.0
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3. Ayvalık ve Midilli arasındaki turizm hareketinin nasıl olması konusunda Ayvalık tu-
rizm aktörleri, en başa “Türkler için Yunanistan’a vizenin kalkması” isteğini koymuşlardır.

Projenin tamamlandığı 2010 yılından sonra Yunanistan’ın Ege adaları için “kapıda vize” 
uygulaması konulmuş, Midilli’ye giden Türk turistlerde büyük bir artış yaşanmıştır. Bunun 
en net göstergesi, eskiden adaya tek feribot firması çalışırken günümüzde başka firmalar 
daha eklenmiş, katamaran şeklinde deniz otobüsü hizmete girmiş, ayrıca Dikili-Midilli 
seferleri başlamış, adaya çıkış limanlarının sayısı artmıştır. Mitilini turizm aktörlerinin bü-
yük kısmı Ayvalık-Midilli arasındaki turizm hareketinde “ortak turizm politikaları izlenme-
lidir” görüşünü ilk sıraya almışlar, arkasından onlar da vizenin kalkmasını istemişlerdir. Bu 
görüşler, daha çok turist hareketi beklentisinin olduğuna işaret etmekte, Türk ve Yunan 
yetkililerin işbirliği yapmalarının gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla, gelecekte tu-
rizm etrafında ortaklıklar kurulabileceğine sıcak bakıldığı anlaşılmaktadır.

4. Ayvalık ve Midilli turizm aktörleri, turizmin daha fazla gelişmesi için yapılması gere-
kenlerin başına “konaklama tesisleri çoğaltılmalı” seçeneğini koymuşlardır. Bu görüş Mi-
dilli tarafında çok keskin, Ayvalık tarafında ise “mevcut tesisler ve kalite iyileştirilmeli, daha 
iyi tanıtım yapılmalı” gibi ikinci türden görüşlerin de ileri sürülmesiyle daha yumuşaktır. 

Tablo 3: Ayvalık - Midilli Arasındaki Turizm Hareketi Nasıl Olmalıdır? 
Kaynak: Baykal, 2010. Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru

 Fr %

Ayvalık
Karşılıklı turizm hareketi-
ne gerek yoktur

1 3.3

 
Ortak turizm politika-
ları izlenmelidir

6 20.0

 
Türk yetkililer Türkleri 
Midilli’yi ziyaret etmeleri 
için teşvik etmelidir

1 3.3

 
Yunanistan’a vize 
kaldırılmalıdır

15 50.0

 
Yunanlı ve Türk yetkililer 
işbirliğine gitmelidir

6 20.0

 Yanıtsız 1 3.3

 Toplam 30 100.0

Mitilini
Ortak turizm politika-
ları izlenmelidir

10 71.4

 

Yunanlı yetkililer Yu-
nanlıları Ayvalık’ı ziyaret 
etmeleri için teşvik 
etmelidir

1 7.1

 
Türkiye’ye vize kaldırıl-
malıdır

3 21.4

 Toplam 14 100.0
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Tablo 4: Ayvalık’ta/Midilli’de Turizmin Daha Fazla Gelişmesi İçin Neler Yapılmalıdır? 
Kaynak: Baykal, 2010. Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru

Yatak arzının artırılması yönündeki görüş “daha çok tesis daha çok turist” gibi ticari dü-
şünceye paraleldir. Turizm aktörlerine göre daha fazla yatak istenmesi, aralarında anket 
uygulananların büyük kısmının otel-pansiyon işletmecisi olmasıyla da yakından ilgilidir.

 Fr %

Ayvalık
Daha fazla geliştirilme-
meli 

4 13.3

 
Konaklama tesisleri 
çoğaltılmalı

8 26.7

 
Eğlence ve yeme içme 
tesisleri çoğaltılmalı

2 6.7

 
Mevcut tesisler iyileştiril-
meli ve kalite arttırılmalı

4 13.3

 

Turizmle ilgili yasal 
düzenlemeler revize edil-
meli/kontrol ve cezalar 
artırılmalı

1 3.3

 
Tarihi binalar onarılmalı, 
korunmalı

3 10.0

 
Kültür turizmi, kırsal 
turizm vb. turizm türleri 
yaratılmalı

1 3.3

 
Daha etkili tanıtım 
yapılmalı

4 13.3

 
Ayvalık-Midilli ortak tu-
rizm projeleri yapılmalı

2 6.7

 Diğer 1 3.3

 Toplam 30 100.0

Mitilini
Konaklama tesisleri 
çoğaltılmalı

9 64.3

 
Mevcut tesisler iyileştiril-
meli ve kalite arttırılmalı

2 14.3

 

Turizmle ilgili yasal 
düzenlemeler revize edil-
meli/kontrol ve cezalar 
artırılmalı

1 7.1

 Diğer 1 7.1

 Yanıtsız 1 7.1

  14 100.0
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Ayvalık ve Midilli, tercih edilmeleri konusunda arz özellikleri yeterli düzeyde olmasına 
rağmen istenilen talebi yaratamadıkları, daha doğrusu her ikisinin de kendi ülkelerinde 
rekabet ortamında güçlü olmadıkları görülmektedir. O halde turizm pazarına “ortak 
bölge” temelinde çıkmaları bir çözüm olarak görülebilir. Aralarında doğal çevre ve 
kültürel yapı bakımından birçok benzerliklerin bulunması, turizmde her türlü bütün-
leşmeye ve işbirliklerine hazır bir altyapının var olduğunu göstermektedir. Diğer ta-
raftan uygulanan anket sonuçlarında da turizm aktörlerinin olumlu görüş taşıdıkları 
anlaşılmıştır. Ayrıca, Midilli Adası ve Ayvalık’ın benzerlikleri ötesinde farklı özelliklere 
sahip olması (Midilli’de termal su kaynakları, fosil orman, dini yapılar, yerel ürünler 
vd, Ayvalık’ta zengin tarımsal ardülke, alışveriş olanakları, yakın çevrede Bergama’nın 
varlığı gibi) birbirlerini tamamlayacakları anlamına gelmekte, ortak paket turlar yapıla-
bileceğine işaret etmektedir.

Ayvalık ve Midilli’yi ortak bölgesel turizm markası halinde geliştirme süreci üç aşama-
ya bölünebilir. Birinci aşama; her iki tarafın turizm aktörlerinin “ortaklık ve bütünleşme” 
niyetlerini beyan etmesiyle başlamalıdır. Bundan sonra her iki destinasyonun turizm po-
tansiyelleri ayrıntılı biçimde belirlenmeli ve mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı-
dır. Bir swot analiziyle de güçlü-zayıf yönler, fırsatlar-tehditler ortaya konulmalıdır. İkinci 
aşama; ürün geliştirme aşamasıdır. Altyapı-üstyapı yatırımlarını koordine edecek ortak 
bölgesel bir turizm örgütü kurulmalıdır. Bölge, turizm arzı kaynaklarına uygun olarak 
çekici hale getirilmeli, “iki ülke tek destinasyon” sloganıyla hangi turistik ürünlerin ge-
liştirileceği tespit edilmeli, talebin beklentileri göz önüne alınarak uygun mal ve hizmet 
üretimi yapılmalıdır. Üçüncü aşama; ortak turizm ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazar-
larda tanıtım ve pazarlanmasına aittir. Bu aşama, rekabet analizlerinin yapıldığı, ürünlerin 
kalitesinin garanti altına alındığı, uygun standart fiyat politikasının benimsendiği, imaj ve 
marka çalışmalarının yürütüldüğü bir aşamadır. Bütün bunlar bir pazarlama stratejisi dâ-
hilinde sürekli yenilenerek yerine getirilmelidir.

Ayvalık ve Midilli turizm ortaklığına gittikleri takdirde yaşanacak birçok olumlu gelişme 
kazanımlar (çıktılar) şeklinde geri dönecektir. Bu kazanımlar özetle şunlar olacaktır:

• Ortak mirası öğrenme ve koruma yönünde her iki toplumda bilinç uyanacaktır.
• Doğal kaynakların duyarlı şekilde korunması sağlanacaktır.
• Yakın tarihten gelen dostluk, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerini canlandırmaya, pekiştir-

meye ve barışa katkı verilecektir.
• Bu ortak bölgenin kültürel değerlerini bir bütün olarak tanıtma fırsatı doğacaktır.
• Uluslararası işbirliklerine ortak katılma avantajı yakalanacaktır.
• Ekonomik açıdan gelir ve istihdama katkı verilecektir.
• Rekabet gücü yükselmiş olacaktır.
• Turizm sezonunun uzamasında ortak paket turlar yardımcı olacaktır.
• Turistik ürün çeşitlendirmesine destek verilecek, talep artışı sağlanacaktır.

Bütün bu kazanımların elde edilebilmesi, Ayvalık ve Midilli yerel halkları, turizm aktör-
leri ve yerel yöneticiler arasındaki iletişime, ortaklığa sıcak bakmalarına ve somut adımlar 
atmalarına bağlıdır. Sözgelimi kapıda vize uygulaması, 2007-2009 yılları arasında “Ay-
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valık-Midilli Günleri”, 2011 yılından itibaren düzenlenen Midilli Adası’nda ve adı az-çok 
değişen “1. Archipelagos Türk-Yunan Ticaret ve Kültür Fuarı” önemli girişimlerdir. 

Ayvalık-Midilli arasında bütünleşik turizm yaratılmasında atılacak adımları ve yol ha-
ritasını belirleyecek en önemli güç, en büyük dayanak ise iki ülke arasında imzalanan/
imzalanacak politik, kültürel, ticari, ekonomik ve turizm içerikli anlaşmalardır. “Türkiye 
Ege Kıyıları ve Yunanistan Ege Adaları Ekonomi Zirveleri” ilk kez 1998 yılında Midilli’de 
başlamış uzun yıllar devam etmiştir. 2007 yılındaki 8. Zirve’de ortak fuarlar düzenlemesi, 
iki ülkeyi ortak bir turizm merkezi haline getirme gibi fikirler ortaya atılmıştır. Bu tür is-
tekler ve iyi niyetler devam ettiği sürece Türkiye-Yunanistan genelinde ve Ayvalık-Midilli 
arasında turizm ortaklıklarının yaratılması hiç de uzak bir ihtimal olmayacaktır.
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ÖZET
Günümüzde, turizm sektörü; dünya ülkelerinin sosyo-ekonomik gelişimlerinde büyük 
önem arz etmekte ve sektörün; birçok farklı birleşeni bulunmaktadır. Bu birleşenler 
arasında, spor turizmi; turizm sektörünün değişen ve gelişen yapısı içinde önemli bir 
potansiyele sahiptir. Çalışma bütününde, spor turizmi ve spor turizminin Türkiye’de-
ki gelişimine yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak; turizm ve 
spor kavramlarından ve bu kavramların gelişiminden kısaca bahsedilmiş, sonrasında; 
spor turizmi kavramı, spor turizminin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ve 
Türkiye’de spor turizmini geliştirmeye yönelik politika üretmedeki eksiklikler hakkında 
bilgiler verilmiştir. Son olarak, elde edilen bilgiler değerlendirilerek, çalışmanın sonuç 
bölümünde; spor turizminin etkin şekilde, Türkiye turizm politikalarında değerlendiri-
lebilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

GİRİŞ
Turizm politikalarında meydana gelen yeni arayış ve faaliyetler, beraberinde; turizmin 
çeşitlendirilmesi ve bütün yıla yayılması, alternatif turizm türlerinin oluşturulması ve tu-
rizmde rekabetin ve kalitenin arttırılması çalışmalarını getirmektedir. Türkiye’de, 2014-
2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planının hedefleri arasında da, üst gelir grubuna 
hitap edecek; turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm türlerinin 
desteklenmesi politikaları yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Turizmin çeşit-
lendirilmesi, alternatif turizm türlerinin oluşturulması, destinasyonların güçlendirilmesi 
ve/veya tek ürün çeşitliliği üzerine pazarlama anlayışının terk edilerek, yeni destinas-
yonların oluşturulması, ülke tanıtımının arttırılması, turizmde sürekliliğin sağlanması ve 
turizmden elde edilen gelirin arttırılması noktasında, spor turizmi potansiyel durum-
dadır. Dünyada, küresel turizmin yıllık büyüme oranı; %4-5 seviyelerinde seyrederken, 
spor turizminin yıllık büyüme oranı; yaklaşık %14 civarındadır. Uluslararası seyahat ve 
turizm gelirlerinin %10’u spor turizminden kaynaklanmakta, bazı destinasyonlarda bu 
oran %25’lere ulaşmaktadır (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği [TÜRSAB], 2014; Dünya 
Turizm Örgütü [UNWTO], 2016b).

Türkiye’de, turizm sektörü altında; spor turizminin gelişimi incelendiğinde, spor tu-
rizmi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında; sadece, futbol ve golf sporunun 
ön planda tutulduğu ve spor turizminin, genel turizmin ekonomiye etkisi içindeki payı-
nın; %1,5 gibi çok düşük oranda olduğu görülmektedir (TÜRSAB, 2014). Bu kapsamda, 
Türkiye’de spor turizmine yönelik etkin bir strateji veya planlamanın üretilemediği, spor 
turizminin gelişiminde de; sadece futbol ve golf sporlarının yeterli olmadığı anlaşıl-
maktadır. Türkiye’ de, spor turizminin gelişiminde istenilen seviyeye ulaşılamamasında; 
spor ve turizm konusunda sorumlu kurum kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve iş bir-
liği sağlanamaması ve turizm planlamasında; farklı spor dallarının dikkate alınmaması 
rol oynamaktadır. Ayrıca, spor turizmi konusunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı 
ve yapılanmasının da yeterli olmadığı görülmektedir. Çalışmanın amacı; turizm sektö-
ründe -Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesinde, turizmden elde edilen gelirin arttırıl-
masında ve ülke tanıtımının üst seviyelere taşınmasında- büyük potansiyel olan; spor 
turizminin, Türkiye’deki mevcut durumunu değerlendirmeyi ve geliştirilmesine yönelik 
öneriler sunmayı hedeflemektedir.



414

TURİZM VE SPOR İLİŞKİSİ
Turizm ve spor aktiveleri, günümüzde; herhangi bir mesafe gözetmeksizin ülke sı-
nırları ötesinde, dünyanın bütün bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Her iki aktivite 
de; ülke ekonomilerine ciddi getiriler sağlamakta, ülkeler ve sosyal gruplar arasında 
etkileşimi ve yakınlaştırmayı arttırmaktadır (UNWTO, 2016b). Turizm ve spor, 1950’li 
yıllardan itibaren, dünya çapında; önemli birer sektör haline dönüşmeye başlamıştır. 
Ancak, her iki sektörün birlikte değerlendirilmesi 20. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiştir. 
Bu döneme kadar olan süreç içerisinde; spor, turizm için tesadüfi bir olay olarak ele 
alınırken, bu dönemden sonra; insanların spor faaliyetlerine aktif veya izleyici olarak 
katılımları artmış, günümüzde; spor ile ilgili seyahatler, her yaştan insanı cezbeden, 
dünya turizminin önemli bir parçası haline gelmiştir (Eapen, 2014; Gibson, 1998; Hinc 
ve Higham, 2001).

Turizm Kavramı ve Gelişimi
“Turizm kavramı” ile ilgili farklı mesleki disiplinler tarafından, birçok araştırma (ekono-
mik, politik, teknik, istatistiki ölçüm gibi vb. farklı amaçları içeren) gerçekleştirilmesine, 
farklı nitelikte (mekân, zaman, aktivite boyutlarına dayanan) turizm tanımları ortaya 
atılmasına ve konuya ilişkin henüz fikir birliği sağlanamamasına rağmen (Lieper, 2004; 
Netto, 2009), turizm; sektörel olarak, 1950’li yıllardan bu yana sürekli gelişim göster-
mektedir (UNWTO, 2016a):

Yaşanan gelişim sonucunda gelinen noktada:

• 1950 yılında, turizm sektöründen elde edilen 2 milyar dolarlık gelir, 2015 yılı itiba-
riyle 1 trilyon 260 milyar dolara, uluslararası turist hareketliliği de 25 milyon kişiden, 1 
milyar 186 milyon kişiye yükselmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Yıllara göre turist hareketliliği ve turizmden elde edilen gelir 
Kaynak: UNWTO, 2016a
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• Günümüzde, dünya mal ve hizmet ihracatının % 7’si turizmden kaynaklanmaktadır.
• Turizm sektörü; dünya çapında her 11 kişiden, 1’ine iş olanağı sağlamaktadır.
• Sektörde, son yıllarda; deniz, kum ve güneş etkisi değişmekte, turistlerin; turizm 

seyahatlerindeki amaçları farklılaşmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2: Turizm sektöründe seyahat amaçları  
Kaynak: UNWTO, 2016a
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Verilen bilgilerden; turizm sektörünün; dünya ülkeleri için döviz ve istihdam kaynağı 
olduğu, kalkınma için fırsatlar sunduğu ve ülke ekonomileri için vazgeçilmez duruma 
geldiği sonucuna ulaşılmaktadır (UNWTO, 2016a). Ülkeler; bu doğrultuda, turizmin 
gelişen ve değişen yapısını ve yukarıdaki şekilde belirtilen; insanların turizmdeki farklı-
laşan amaçlarını dikkate alarak, turizmin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik 
politikalarını daha verimli hale getirmeye ve ekonomik anlamda turizm sektöründen 
aldıkları payı arttırmaya çalışmaktadır. Ülkelerin bu hedeflerine ulaşabilmelerinde ise, 
sporun ve sporsal faaliyetlerin (spor turizminin) ne kadar önemli etken oldukları çalış-
manın ilerleyen bölümlerinde açık şekilde görülecektir.

Spor Kavramı ve Gelişimi
“Spor kavramının”, turizm kavramına benzer şekilde; farklı bakış açılarıyla, farklı içerik-
lerde tanımlandığı görülmektedir.

Tanımlar incelendiğinde, spor; rekabeti içeren veya içermeyen, grup olarak veya 
bireysel olarak yapılabilen, resmi kuralları olan veya olmayan, açık havada veya kapalı 
bir tesiste gerçekleştirilebilen; eğlence, başarı elde etme, dinlenme, keyif alma gibi 
amaçlar ile fiziksel harekete dayalı aktiviteler bütünü olarak değerlendirilebilir (Ayob ve 
Bong, 2004; Kurtzman, 2001; Zajadacz, 2016). Bu doğrultuda; “spor” kavramının çok 
geniş bir kapsama sahip olduğu ve sporun içeriğinde; yürüyüş, dağcılık, paraşütçülük, 
bisiklete binme, balık tutma, futbol, basketbol, voleybol, tenis, golf, hokey, kriket, at 
binme, araba yarışları, kayak, yelkencilik gibi çeşitli birçok faaliyet alanı bulunduğu an-
laşılmaktadır.



416

Günümüzde spor, küresel olarak tüm dünyaya yayılmış ve dünya ülkelerini etkileyen 
önemli bir sektör haline dönüşmüştür (Estaing, 2001). Sporun genetiğinde; eğlendirici 
ve dinlendirici özelliklerin yer alması (Avrupa Komisyonu, 2010), son yıllarda da; turistle-
rin yarısından fazlasının, turizm seyahatlerinde eğlenme ve dinlenmeyi amaç edinmesi 
hususları dikkate alındığında (Bakınız, Şekil 2); sporun, turizm sektörünü geliştirmeye 
yönelik politikalarda önemli bir potansiyel olduğu ortaya çıkmaktadır.

SPOR TURİZMİ KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Turizm sektörü kapsamında değerlendirildiğinde; spor faaliyetleri için seyahate çıkmak, 
yeni gelişen bir durum değildir. Tarih boyunca insanlar; futbol, basketbol, tenis, kayak, 
yürüyüş, dağcılık gibi vb. farklı spor faaliyetlerine katılmak için yaşadıkları alan dışındaki 
bir yerleşim yerine veya doğal alanlara yolculuk yapmışlardır  (Gibson, 1998; Higham ve 
Hinc, 2001). İnsanların, Milattan Önce; 900’lü yıllarda, Antik Yunanda oyunları izleyebil-
mek için oyunların oynandıkları bölgelere gittikleri bilinmektedir. 1896 yılında gerçekleş-
tirilen, ilk Olimpiyat oyunları da basit bir spor olayından ziyade, turizm amaçlı bir gösteri 
imkânı sunmuştur (Gibson, 1998; Higham ve Hinc, 2001). Spor; bu dönemlerde, turizm 
faaliyeti veya tatil amaçlı seyahat olarak görülmemiş, turizmde; birincil amaç olmamıştır.

Spor ve turizmin birlikte değerlendirilmeye başlanması; 1990’ların sonunda her iki 
sektörle ilgilenen uzmanlar ile uluslararası kuruluşlar ve akademisyenler tarafından ya-
pılan çalışmalar kapsamında gerçekleşmiş (Gibson, 1998; Higham ve Hinc, 2001), ça-
lışmalarda; “spor turizmi kavramının” farklı nitelikte tanımlamaları veya sınıflandırmaları 
yapılmıştır. (Gibson, 1998; Higham ve Hinc, 2001; UNWTO, 2016b), (Şekil 3). Günümüz-
de de; bazı araştırmacılar tarafından, spor turizmi;  etkinlik veya turnuva turizmi olarak 
adlandırılmakta, spor turizmi altında; nostalji, macera, golf turizmi gibi yeni kavramlar 
tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar ve sınıflandırmalar ışığında; spor turizmi ile ilgili 
tanımları derlemek gerekirse, spor turizmi; insanların sınırlı bir zaman için, evlerinden 

Şekil 2: Spor turizminin sınıflandırılması  
Kaynak: Ayob ve Bang, 2004; Higham ve Hinc, 2001; Gibson, 1998

SPOR TURİZMİ

Aktif spor turizmi:
Yüme, tenis, yürüyüş, bisiklet vb. 
faaliyetleri gerçekleştirme

Etkinlik spor turizmi:
Olimpiyatlar, dünya kupaları 
vb.izlenme

Nostalji spor turizmi:
Spor salonları, müze vb. ziyaret

Spor turizmi eğlence programı:
Spor müzeleri, stadyumları ziyaret

Spor turizmi tatilleri:
Spor turizmi beldelerine gitme 
(Spor konferansları, antreman, 
spor kampları vb. katılım amaçlı)

Spor turizmi gemi turları:
Sportif turizm yolculukları (Spor 
kutlamaları, balık tutma vb. 
amaçlar)

Spor turizmi turları:  
Özgün nitelikli, ünlü spor 
merkezlerine, müzelerine ziyaret, 
macera turlarıı, özel turlar 
(bisiklet yürüyüş vb.) önemli spor 
etkinliklerine katılım (basketbol, 
golf turnuvaları vb.)

Spor Turizmi:
1- Rekabetçi spor etkinliklerine 
aktif veya pasif katılım (Olimpiyat 
oyunları, futbol maçları vb.)

2- Spora rekreasyonel amaçlı 
aktif katılım (yürüuüş, bisiklet, 
kano vb.)

Turizm sporu:
1- Tesadüfen katılım, boş vakit 
geçiren ziyaretçiler (Yüzme, mini 
golf, tenis vb.)

2-İkincil aktivite olarak spora aktif 
veya pasif katılım (sağlık, fitnes 
kulüpleri vb.)
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uzak bir çevrede; kırsalda veya kent merkezlerinde, yarışma, eğlenme, farklı deneyimler 
elde etme gibi amaçlar doğrultusunda, küçük ölçekli spor aktivitelerinden (dağ tırmanışı, 
balıkçılık geziler vb.), büyük ölçekli ve önem derecesi yüksek spor aktivitelerine (mara-
tonlar, olimpiyatlar, turnuvalar, toplantılar, vb.) aktif veya pasif her türlü katılım için seya-
hat etmeleridir. (Higham ve Hinc, 2001; UNWTO, 2016b).

Spor turizmi kapsamında gerçekleştirilen seyahatlerde insanlar (çocuk, genç, yaşlı; 
kadın, erkek; engelli):

• Bireysel veya herhangi bir takımın parçası olarak; aktif şekilde spora veya spor olay-
larına (toplantı, turnuva, tur vb.)  katılmayı,

• Kendini geliştirmeyi ve antrenmanlarını yapabilmeyi,
• Seyirci veya takımın taraftarı olarak spor etkinliklerini izlemeyi,
• Spor kültürü, tarihi veya mirası ile ilgili alanları ziyaret etmeyi,
• Spor aktivitesi ile fiziki veya sağlık durumlarını iyileştirmeyi, rahatlamayı veya farklı 

deneyimler yaşamayı,amaç edinmektedir (UNWTO, 2016b). 

Verilen bilgiler ve sporun, çok geniş bir faaliyet alanına sahip olması dikkate alındığın-
da; spor turizminin, çok çeşitli ürün kapasitesine sahip olduğu ve kendi içinde farklı ve 
karmaşık bir yapısının bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

Spor turizmi, karmaşık yapıda ve yeni olarak değerlendirilebilecek nitelikte bir turizm 
birleşeni olmasına rağmen, spor turizminin, turizm sektörüne aşağıda belirtildiği gibi; 
çok büyük katkıları –doğrudan veya dolaylı- bulunmaktadır:

• Turizm sektöründen elde edilen gelirin arttırılmasını sağlamaktadır.
• Spor turisti, normal turiste göre 2 kat fazla harcama yapmaktadır.
• Turizmin çeşitlendirilmesine, bütün yıla yayılmasına ve turizmde sürekliliğin sağlan-

masına olanak tanımaktadır.
• Ülke tanıtımının arttırılması ve müşteri kazanılması için büyük fırsat oluşturmaktadır.

Spor turizminin yukarıda belirtilen faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için 
ise; spor ile turizm arasındaki bütünleşmenin üst seviyelere çıkarılması, spor turistinin 
farklı tiplerinin; davranışsal, beklenti ve deneyim özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahip 
olunması gerekmektedir. (Gibson, 1998; UNWTO, 2016b).

Dünyada Spor Turizmi
Dünya üzerinde, spor turizmi kapsamında; düzenlenen etkinliklerin (toplantı, tur, ya-
rışma,  turnuva vb.) veya amaç olarak gözetilen unsurların içeriğindeki spor faaliyetleri 
ve bu faaliyetlere gösterilen ilgi, ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Örnek olarak (Eapen, 
2014):

• Almanya’ da düzenlenen; futbol, basketbol, tenis, kürek çekme ve at binme gibi spor 
etkinlikleri geniş kitleleri cezbetmekte,

• Hindistan’ da insanlar; kriket, futbol, tenis, formula yarışları gibi spor faaliyetlerine 
büyük ilgi göstermekte ve bu faaliyetlere yönelik etkinlikleri izlemek veya bu etkinliklere 
katılmak için seyahatlere çıkmakta,
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• Arjantin’de ise golf, dağcılık, kayak, tenis, yelken, araba yarışı gibi sporlar insanlar 
arasında çok popüler durumdadır.

2016 yılında, UNWTO tarafından yayımlanan raporda; dünya genelinde, 2016 yı-
lındaki uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin; %10’unun spor turizminden kaynak-
landığı, bazı destinasyonlarda spor turizminin, turizm sektörü içindeki payının %25 ol-
duğu ve bu oranın, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde %55 seviyelerine ulaştığı 
belirtilmektedir (UNWTO, 2016b).

UNWTO raporu dışında, spor turizminin; turizm sektörüne etkisini belirlemeye yö-
nelik gerçekleştirilen araştırmalarda da, söz konusu raporu destekleyici verilerin elde 
edildiği görülmektedir. Yapılan araştırmalarda:

• 2000 yılında, Olimpiyat oyunlarını düzenleyen Avusturalya’ya; oyunlardan sonra, 
tatile gitme isteğinde olan turistlerin sayısında ortalama %30 oranında bir artış olduğu 
(Morse, 2001),

• 2010 yılında, Güney Afrika’da; FIFA Dünya Kupası düzenlenmesinin etkisiyle yıl 
içerisinde, bir önceki yıla göre turist akımının %15 oranında arttığı (Eapen, 2014),

• 2010 yılında, spor turizmi ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletlerinde, son 5 yılda 
yetişkinlerin %38’inin spora yönelik etkinliklere katılım sağladığı (World Travel Market, 
2015),

• 2010 yılında, İngiltere’de turist gezilerinin %20’sinde spor katılımının birincil amaç 
olduğu ve tatillerin %50’sinin tesadüfi spor katılımını içerdiği (World Travel Market, 
2015),

• 2011 yılında, Birleşik Krallıklara gelen 30,8 milyonluk turist sayısının, 2012 yılında 
Londra Olimpiyatları düzenlenmesinin etkisiyle, bu yıl içerisinde 31 milyona, 2013 yı-
lında da 33 milyon kişiye ulaştığı (World Travel Market, 2015),

• 2014 yılında, turizm pazarındaki büyüme % 4-5 oranlarında iken, spor turizmindeki 
büyümenin %14 oranında olduğu (TÜRSAB, 2014),

• 2015 yılındaki, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turunu1   (4 adet Grand 
Slam Turnuvasını da içeren ve toplamda 66 turnuvadan oluşan); 4,5 milyon taraftarın 
yerinde izlediği (ATP, 2017),

bulgularına ulaşılmıştır.
Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve bulgular ile birlikte, insanların; gün geçtikçe spora 

olan ilgisinin artması dikkate alındığında, spor turizminin; dünya turizm sektörü içinde 
ne kadar önemli bir potansiyel olduğu açık şekilde görülmektedir.

Türkiye’de Spor Turizmi
Türkiye’ de, 2000’li yıllardan sonra; gerek turizm sektöründe (işletme belgeli tesisle-
rin, ülkemize gelen turistlerin ve turizmden elde edilen gelirin artması, otellerdeki ve 
ulaşım hizmetlerindeki kalitenin yükselmesi vb.), gerekse spor sektöründe (spor tesisi, 

  1Temeli 1970 yılında dayanmakta, ATP tarafından erkeklere yönelik her yıl düzenlenmektedir. 2017 yılı progra-
mında 31 ülkede; 62 turnuva bulunmaktadır.
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kulüp ve lisanslı sporcu sayınının artması, tesislerdeki kalitenin yükselmesi vb.) önemli 
gelişmeler yaşanmıştır (Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017; (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2017). Spor ve turizm sektörlerinin gelişimine paralel olarak, Türkiye’de; son 15 yıllık 
süreç içerisinde; spor turizmi kapsamında:

• 100’ den fazla uluslararası spor turnuvası (Dünya Basketbol Şampiyonası, Snow-
board Dünya Şampiyonası, Dünya Üniversite Kış Oyunları, İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları vb.) düzenlenmiştir (Aljazeera Türk, 2012). (Turnuvalar incelendiğinde; düzen-
lenen turnuvaların, araba yarışı, voleybol, bisiklet, tenis, basketbol, karate, golf, kayak, 
yüzme, okçuluk, halter gibi birçok farklı spor faaliyetini içerdiği görülmektedir) 

• 2005-2011 yılları arasında, İstanbul’da düzenlenen Formula1 yarışlarından kaynaklı 
olarak, yarışların yapıldığı dönemlerde; otellerdeki oda fiyatları tavan fiyatlara ulaşmıştır 
(Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, 2017).

• 2009-2010 yıllarında, Antalya’da; judo, halter, eskrim, voleybol, badminton, bi-
siklet, atıcılık, tenis, vb. sporları içeren; 39 uluslararası turnuva, 66 ulusal turnuva, 27 
milli takım kampı, 45 kurs ve seminer olmak üzere toplamda; 177 adet spor etkinliği 
düzenlenmiştir (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).

• 2011 yılında, Erzurum’da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Oyunlarına; 58 ülke-
den, 3 000’e yakın sporcu katılmıştır (Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 
[KDK], 2014).

• 2012 yılında, İstanbul; Avrupa Spor Başkenti unvanına sahip olmuştur (Aljazeera 
Türk, 2012).

• 2012 yılında düzenlenen, Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında; 172 ülkeden 683 
sporcu, 700 idareci, 900 medya çalışanı, 400 uluslararası spor temsilcisi, 200 yabancı 
teknik personel ve 2 000 yabancı izleyici Türkiye’de ağırlanmıştır (KDK, 2014).

• 2012 yılında, İstanbul’da düzenlenen Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasında;  157 
ülkeden, 917 yarışmacı yer almıştır (KDK, 2014).

• 2013 yılında, Mersin’de düzenlenen Akdeniz Olimpiyatlarına, 24 ülkeden yaklaşık 3 
500 sporcu katılmıştır (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 2017).

• 2013 yılında, Türkiye’nin 7 farklı şehrinde oynanan, FIFA U-20 Dünya Kupasına; 24 
milli futbol takımı katılmıştır (KDK, 2014).

• 2016 yılında, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) verilerine göre; Türkiye’de top-
lamda 104 adet uluslararası tenis turnuvası gerçekleştirilmiştir (ITF, 2017).

Bilgiler kapsamda, “spor ve turizm sektörlerinde yaşanan önemli gelişmeler”, “dü-
zenlenen sporsal etkinlikler” ve “bu etkinliklerin turizme olan etkileri” dikkate alındığın-
da, turizm sektörü altında; spor turizminin, dünya genelinde olduğu gibi; Türkiye’de 
de, önemli potansiyel olduğu ispatlanmaktadır.

Spor turizmi, Türkiye turizm sektöründe önemli bir potansiyel oluşturmasına rağ-
men, spor turizmi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında; sadece, futbol ve 
golf sporlarının ön planda tutulduğu ve spor turizminin, genel turizmin ekonomiye 
etkisi içindeki payının; yüzde 1,5 gibi çok düşük oranda olduğu görülmektedir. Bu 
noktada, Türkiye’de spor turizminin; bütüncül olarak, belirli bir vizyon doğrultusunda 
ve sporun geniş kapsamı içinde bulunan; bütün sporsal faaliyetleri içerecek şekilde, 
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istenilen seviyelerde geliştirilemediği ve bu yönde detaylı araştırmaların yapılmadığı 
ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de, sporun gelişimi ve spor turnuvalarının düzenlenmesi gibi vb. konularda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili federasyonlar, turizme yönelik politikaların üretilme-
sinde de; Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olan kuruluşlardır. Ancak, spor turizmi 
konusunda; bu kurumlar arasında etkin bir işbirliği sağlanamamakta, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca da, spor turizmini geliştirmeye yönelik, üst düzey çalışmalar gerçekleş-
tirilmemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmi geliştirmeye yönelik politikaları 
incelendiğinde, bu politikaların; 1982 yılında yürürlük kazanan Turizmi Teşvik Kanunu 
doğrultusunda yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Turizmi Teşvik Kanunu, yürürlüğe gir-
diği dönemin koşulları içerinde, turizm sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlamış-
tır. Ancak, Kanun’un yürürlüğe girmesinden günümüze, 35 yıllık süreç geçmiş ve bu 
süreç içerisinde, turizmin yapısı çok büyük değişikliğe uğramış ve turizmde insanların 
amaçları farklılaşmıştır. Bu doğrultuda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun güncelliğini yitirdiği, 
günümüz turizmine yönelik politika üretmede yetersiz kaldığı ve spor turizminin ge-
lişimini ileriye taşıyacak özellikte strateji üretmeye olanak tanımadığı anlaşılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapısına bakıldığında da; turizmin alt dallarını geliş-
tirmeye yönelik projeler üretecek ve spor turizmiyle doğrudan ilgilenecek uzmanlık bi-
rimlerinin bulunmadığı görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının, turizm konusun-
daki mevzuatı ve yapılanması haricinde, Bakanlık tarafından hazırlanarak, 02.03.2007 
tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’de; turizm sektörünün yol haritası olarak adlandı-
rılan; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesi incelendiğinde de, belgede:

• Türkiye’nin, 2023 yılına kadar; uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri ba-
kımından ilk beş ülke arasına girmesinin ve marka haline gelmesinin vizyon olarak 
belirlendiği ve belirlenen vizyona yönelik strateji ve eylemlerin üretildiği,

• Vizyon doğrultusunda geliştirilen strateji ve eylemler arasında, spor turizmi ile ilgili 
olarak sadece golf, kış sporları ve spor amaçlı deniz taşıtları ile ilgili bazı hedeflerin 
bulunduğu,

tespit edilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Bu tespitler, Türkiye turizm sek-
törünü yönlendirici nitelikle olan; bu belgenin hazırlanması sürecinde de, spor turiz-
minin bütüncül olarak dikkate alınmadığını göstermektedir. Ayrıca, geçen süreç içeri-
sinde; söz konusu belgede belirlenen eylemlerin; ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin 
değerlendirme, izleme ve belgenin revize edilmesine ilişkin çalışmaların da gerçekleş-
tirilmediği görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma içeriğinde verilen bilgilerden:

• Turizm sektörü içinde; spor turizminin, dünya ülkeleri için çok önemli bir turizm 
birleşeni haline dönüştüğü,

• Türkiye’de spor turizminin, genel turizm içindeki oranı (%1,5) dikkate alındığında 
ve bu oran; dünya ülkelerindeki oran (%10) ile karşılaştırıldığında, spor turizmini geliş-
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tirmeye yönelik ilgili kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen politikaların yetersiz olduğu,
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, spor turizminin; Türkiye’deki potansiyelinin değerlen-
dirilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve Bakanlık dışındaki paydaşlarca (ku-
rum, kuruluş vb.) yapılması gereken faaliyetlere ilişkin öneriler aşağıda sunulmaktadır 
(Şekil 4).

1- Paydaşlarca (kurum, kuruluş vb.) yapılması gerekli faaliyetlere ilişkin öneriler:

• Sporun; tüm dallarına olan ilgiyi arttırmaya yönelik politikalar geliştirilmeli ve bu 
yönde hukuki düzenlemeler yapılmalı,

• Eğitim sistemi içerisinde; sporun etkinliği arttırılmalı,
• Spordaki tesisleşme ve tesisleşmedeki kalite daha üst seviyelere çıkarılmalıdır.

2- Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması gerekli faaliyetlerle ilgili öneriler:

• Turizm sektörünün gelişimine yönelik Bakanlık olarak sağlanan katkıyı üst seviye-
lere çıkarmak için, turizmin değişen yapısı ve turizmde insanların farklılaşan amaçları 
dikkate alınarak, mevcut Bakanlık mevzuatı yenilenmeli ve Bakanlık birimleri bu yönde 
yeniden yapılandırılmalı,

• Bakanlık mevzuatının yenilenmesi aşamasında; spor ve turizm konularında, ilgili 
kurum kuruluşlar arasında bağlantı sağlamaya ve spor turizmi ile ilgili yetersiz olan 
mevzuatı güncellemeye yönelik hususlar dikkate alınmalı,

• Bakanlık birimlerinin yapılandırılması aşamasında; uzmanlık isteyen alanlar ve bö-
lümler belirlenmeli (spor turizmi gibi) ve bu çerçevede; teşkilat yapısında yapılacak 
yeni düzenleme ile spor turizmine yönelik, en az Daire Başkanlığı düzeyinde bir birim 
oluşturulmalı,

• Türkiye’de turizm sektörünün yol haritası olarak görülen Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 belgesi, yeni oluşturulacak teşkilat yapısı bünyesinde yer alacak sorumlu birim-
lerce (spor, kültür, sağlık turizmi vb. konularda uzman olan) güncellenmeli,

• Spor turizmi ile ilgili oluşturulacak birim sorumluluğunda; spor turizmi ve bileşen-
lerinin detaylı olarak araştırılmasına, spor turistinin farklı tiplerinin; davranışsal, beklenti 
ve deneyim özelliklerinin tanımlanmasına ve spor turizmindeki fırsatların, tehditlerin, 
güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeli,

• Spor turizmi ile ilgili yapılacak çalışmalar kapsamında; spor turizminin geliştirilme-
sine ilişkin; vizyon oluşturulmalı ve ülke bütünündeki diğer paydaşlarla (kurum, ku-
ruluş, dernek, birlik vb.) birlikte, sporun bütün dallarını içerecek şekilde, uzun ve kısa 
vadede yapılması gereken eylemleri içeren stratejik plan hazırlanmalı,

• Stratejik plan kapsamında; sporun farklı dalları için uygun özelliklere (iklim, kültür, 
doğa, ulaşım vb.) sahip olan bölgelerde, spor turizmi kentleri/destinasyonları adı altın-
da uygulamaya dönük pilot projeler gerçekleştirilmelidir.
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Şekil 4: Türkiye’de spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik öneriler 
Kaynak: Bireysel çalışma

TURİZMİN 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

+
SPOR TURİZMİNİN

GELİŞTİRİLMESİ

KÜLTÜR VE
TURİZM

BAKANLIĞI

STRATEJİK
PLAN 

HAZIRLANMASI

DİĞER
PAYDAŞLAR

- Spor dallarına ilginin arttırılması
- Tesisleşme ve kalitenin arttırılması
- Eğitim sisteminde sporun etkinliğinin
  arttırılması

- Turizm mevzuatı ve TTS 2023 yenilenmesi
- Birimlerin yapılandırılması
- Spor turizmi ile ilgili araştırma yapılması ve
  spor turizmine yönelik vizyon oluşturulması

- Kısa ve uzun vadede eylemler belirlenmesi
- Uygulamaya dönük pilot projeler
   geliştirilmesi (Spor turizmi
   kentleri/destinasyonları vb.)
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3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

ÖZET
Dünya turizminde edebiyat turizmi türü önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul edebiyat 
ve edebiyatçı açısından zengin ve aynı zamanda edebî turizm potansiyeli olan bir 
kenttir. Ancak bu potansiyelin edebi turizme yönelik olarak kullanıldığını iddia etmek 
güçtür. Bu çalışmanın amacı İstanbul’un edebi turizm potansiyeli eksik yönleri ile bir-
likte ele almaktır. Bu çerçevede edebi turizm türünün İstanbul’da canlandırılması için 
önerilerde bulunulmuştur.

GİRİŞ
Edebi belleğin korunması ve topluma ulaşması için edebiyat turizmi önemli bir ola-
naktır. Edebi belleğin çeşitli yollarla toplumla buluşmasından doğan “edebiyat turizmi” 
farklı toplumların birbirini tanıması, anlamasının yanı sıra ülkeye sağladığı ekonomik 
katkı açısından da önem taşımaktadır. Pek çok ülkede edebiyat turizmi gelişmiş olup 
bir edebiyatçının yaşadığı şehri ve evi görmek isteyen okur kitlesi olduğu bilinmekte-
dir. İstanbul edebiyat açısından zengin bir ilimizdir. Hem Türkiye’de hem de dünyada 
tanınmış pek çok edebiyatçımız bu şehirde yaşamış ve eserlerini yazmıştır. Edebiyat 
konulu müzeleri, edebiyatçı evleri, edebi mekanları, yayınevleri ve edebiyatçı STK’leri 
açısından zengin olması bir edebiyat kenti olduğunun göstergesidir. İstanbul’un ede-
biyatçı zenginliği göz önüne alındığında edebi turizme ilişkin bir potansiyel olduğu 
görülmektedir. Ancak bu potansiyelin edebiyat turizmine yönelik olarak kullanıldığını 
savunmak güçtür. Bu nedenle “İstanbul’da edebiyat turizmini nasıl canlandırabiliriz?” 
sorusuna cevap aramakta fayda görülmektedir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında 
ve turizme yönelik olarak değerlendirilmesi için nelerin eksik olduğunu da belirlemek-
te yarar olacaktır. Böylece edebi turizme yönelik bir girişim için bir başlangıç yapılabi-
lecektir.

EDEBİYAT TURİZMİ
“Edebiyat turizmi” son yıllarda dünya turizm literatüründe genişçe bir yer kaplamakta-
dır. Yazarın yaşadığı mekanları, yazardan geriye kalanları ve eserlerde geçen mekanları 
kapsayan “Edebiyat turizmi/literary tourism”, “edebi coğrafya/literary geography” kav-
ramları sıkça araştırma konusu olmaktadır. “Edebî miras turizmi edebî mekânlar, edebî 
kişiler ve onların eserleriyle ilişkili alanları ifade etmektedir. Bu açıdan ele alınırsa, edebî 
miras turizmi, edebî mekânların turizm amacıyla tüketilmesi anlamına gelmektedir” 
(Ağaoğlu ve Narlı, 2012: 1-18).

Zaman içinde; yazarların doğduğu veya yaşadıkları evleri ziyaret eden, okuduklarıyla 
gerçeklik arasında bir bağ kurmak amacıyla büyük eserlerin meydana getirildiği yerleri 
gezen, yazarların yürüdükleri yerlerde yürümekten, gördüklerini görmekten hoşlanan 
edebiyat ve kitapsever gezginler zümresi ortaya çıkmıştır. Edebiyatçılarımızdan Pe-
yami Safa, edebiyat turizminin özünü “Bir insanı muhite, bir muhiti memlekete, bir 
memleketi dünyaya ve dünyayı varlığa bağlayan geniş münasebet üstünde çırpınan ve 
yayılan, sezen, düşünen ve kavrayan, bir kainat vizyonu arayan büyük meraktır.” (Safa, 
1936: 129) sözleriyle açıklamaktadır. 

Yazar veya şairlerin çalıştığı mekanı görmek, onların yürüdükleri yerlerde yürümek, 
teneffüs ettikleri havayı solumak, hatıralarına dokunmak başlı başına turistik bir faaliyet, 
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ilişkili mekânlar da turistik ilgi çeken başlıca alanlardır (Ağaoğlu ve Narlı, 2012: 1-18). Bu 
yerler bir yazarın yaşadığı veya çalıştığı bir ev veya müdavimi olduğu bir mekân veya 
romanında yer verdiği bir semt, kent veya bir coğrafya ya da bir roman kahramanının 
başından geçen olayların mekânları olabileceği gibi bir kitap festivalinin gerçekleştiril-
diği bir kasaba veya şehir de olabilmektedir (Beyoğlu, 2010: 16). Bir edebiyatçımız bir 
gezisindeki gözleminde şunları aktarmıştır:

“[…] Amerikalı bir turist çift ile tanışıyorum. Karı koca altmışlı yaşlardalar. İkisi de öğ-
retmenmiş. Amerika’nın küçük bir kasabasından kalkıp da Prag’a gelmelerinin ardında-
ki hikmeti anlamaya çalışıyorum. ‘Edebiyat yüzünden buradayız’ diyorlar. Ne demek 
istediklerini sorduğumda, beni hayrete düşüren bir cevap alıyorum. “Bizler edebiyat 
turistiyiz! … Edebiyat turizmi diye bir şey var artık, … Dünyanın bazı şehirleri edebiyat 
başkenti kabul ediliyor. Prag bunların başında. Biz de otobüslerle şehri dolaşıp bura-
da yaşamış edebiyatçıların evlerini, çalışma mekânlarını, takıldıkları kafeleri, yazılarında 
anlattıkları köprüleri ziyaret ediyoruz. Mola verdiğimiz yerlerde edebiyatçıların kitapla-
rından bölümler okuyor, aramızda tartışıyoruz...” (Şafak, 2009)”

Dublin ve Prag için: “Her yıl aynı gezileri Dublin’de binlerce Ulysses okuru, ellerinde 
James Joyce’un Dublin’ine ait rehberlerle yapıyorlar. (Çeker, 2009)” ve “Praglılar yaşa-
dıkları şehir ile edebiyat ve sanatı etle tırnak gibi ayrılmaz bir ikili olarak görüyor. (Şafak, 
2009)” şeklindeki değerlendirmeler edebi turizmin yerini belirlemektedir.

İSTANBUL’DA EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ
İstanbul hem edebiyatçı zenginliği hem de edebiyat üretimi açısından zengin bir şeh-
rimizdir. İstanbul’da yüzyıllar içerisinde pek çok ünlü şair ve yazar yaşamıştır. İstan-
bul’daki edebi zenginliği sınıflamak yerinde olacaktır: 

a)Doğrudan edebiyatın kendisi: Edebi eserin kendisini, ilk müsveddelerini, ilk baskı-
larını veya el yazmalarını kapsar. Bu birikim “edebiyat konulu müzeler”de korunmakta 
ve toplum ile buluşmaktadır.

b) Edebiyatın üreticisi olan edebiyatçı ile ilgili varlıklar: Edebiyatçının yaşadığı veya 
çalıştığı mekân olan yapı, heykel, anıt ve evler gibi taşınmaz kültür varlıkları başta ol-
mak üzere edebiyatçının kullandığı ve ürettiği taşınır nesnelerdir. Örneğin; mektuplar, 
özellikle okumayı ve yazmayı temsil eden gözlük, kalem, daktilo gibi kişisel eşyalar ve 
diğer gündelik eşyaları kapsar. 

c) Edebiyatçılarla özdeşleşmiş mekânlar: Kafe, kahve veya sokak gibi fiziki bir mekân 
olabileceği gibi bir ağaç, bir sahil, tekne gibi mekâna anlam veren simgesel bir varlık 
da olabilir. 

d) Edebi eserlerde geçen yerler/simgeler: Edebi eserlerde geçen her tür mekân, 
yapı, eser, anıt, semt, kent silueti vb. çevresel unsurları kapsar. Edebi üretim açısından 
zengin olan İstanbul’da romanlarda ve şiirlerde geçen pek çok sahneyi şehirde de 
bulmamız mümkündür.
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Bu potansiyeli dört başlık altında ele almak mümkündür:

a) Edebiyat Konulu Müzeler
b) Edebiyatçı Evleri
c) Edebi Mekânlar
d) Mevcut Diğer İmkanlar

a) Edebiyat Konulu Müzeler
İstanbul’da ünlü isimlere ait evlerin ya da mekânların bir kısmı müzeye çevrilmiş ya da 
bazı isimleri yaşatmak adına çeşitli girişimlerde bulunulmuş, onlara ait belge ve eşya-
ları “korumak” üzere ve belki de bu nedenle adında müze sözcüğüne yer verilen bazı 
kurumlar oluşturulmuştur. Edebiyat meraklılarının ilgisini çekecek edebi mirasımıza 
dair pek çok önemli eser de bu müzelerde sergilenmektedir. Ancak edebi mirasımızın 
büyüklüğüne oranla bu kurumların hiçbiri bunun tümünü ya da bir kısmını “bütüncül” 
olarak ziyaretçilere sunabilecek kapsamda ya da çeşitlilikte değildir. İstanbul’da on iki 
edebiyat konulu müze tespit edilmiştir: 

Tablo 1: İstanbul’da Bulunan Edebiyat Konulu Müzeler

Sıra 
No

Açılış 
Yılı

Müze Adı İlçesi Bağlı Olduğu Kurum

1 1945 Aşiyan Müzesi Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2 1955 Adam Mickiewicz Müzesi Beyoğlu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

3 1959 Sait Faik Müzesi
Adalar  
(Burgaza-
dası)

Darüşşafaka Cemiyeti 

4 1961
Yahya Kemal Beyatlı Kent 
Müzesi 

Fatih Yahya Kemal Enstitüsü

5 2000
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Müze Evi

Adalar 
(Heybeli-
ada)

Adalar Vakfı 

6 2000 Orhan Kemal Müzesi Beyoğlu Orhan Kemal Kültür Merkezi

7 2002
Türkiye Yazarlar Sendikası 
Edebiyat Müzesi ve Yazın 
Belgeliği

Beşiktaş Türkiye Yazarlar Sendikası

8 2005
Şair Faruk Nafiz Çamlıbel 
Müzesi

Beşiktaş T.C. MEB Kabataş Erkek Lisesi 

9 2010 Kemal Tahir Müze Evi Kadıköy Kemal Tahir Vakfı

10 2011
Ahmet Hamdi Tanpınar 
Edebiyat Müze Kütüp-
hanesi

Fatih
T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü

11 2012 Masumiyet Müzesi Beyoğlu Masumiyet Vakfı

12 -
Aziz Nesin ve Çağdaşları 
Müzesi

Çatalca Aziz Nesin Vakfı
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b) Edebiyatçı Evleri
Farklı ülkelerdeki edebiyatçı evleri müzeye dönüştürülmüştür. Berlin’deki Bertolt 
Brecht’in, Londra’daki Virginia Woolf’un, Paris’teki Balzac’ın, Moskova’daki 
Puşkin ve Dostoyevski’nin evleri müzeye çevrilmiştir. Brecht’le ilgili olarak 
“4 bin kitaplık kütüphanesi, el yazısı notları, klavyesi, hatta başucundaki son 
okuduğu gazete bile müze evinde sergilenmektedir.” (Dağlı, 2012) Edebi 
belleğin bir unsuru olan edebiyatçı evleri bir yandan edebiyat/edebiyatçı 
ile ilişkili taşınır varlıklara ev sahipliği yaparken diğer taraftan kendileri de 
tarihî evler kapsamında kültür mirasının bir parçasını oluştururlar. 

İstanbul’da yaşayan pek çok yabancı ve yerli edebiyatçının evi bulunmaktadır. Bu 
evler edebiyat turizmi açısından değerlendirilebilir. Tablo 2’de bu evlerden bazıları yer 
almaktadır: 

Tablo 2: İstanbul’daki Edebiyatçı Evi Örnekleri

İlçe Yazar Evi Not

Kadıköy Fazıl Hüsnü Dağlarca

Fatih Semiha Ayverdi Tabela var

Cihangir Nazım Hikmet Şehri İstanbul Derneği

Beşiktaş Behçet Necatigil Şehri İstanbul Derneği

Maçka Atillâ İlhan

Kadıköy Ömer Seyfettin

Beyoğlu Ahmet Hamdi Tanpınar Narmanlı Han

Beykoz Ahmet Mithat Efendi Yalı restore edilmiş

Beyoğlu Agatha Christie Odası Pera Palas

Beyoğlu M. Akif Ersoy Mısır Apartmanı

Cihangir Oğuz Atay

İstinye Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı

Fatih Şair Nigar Hanım Konağı Şu anda Sağlık Müzesi

Cağaloğlu Abdullah Cevdet İçtihad Evi

Kadıköy Ahmet Rasim

Beyazıt Pierre Loti

Kadıköy Şemseddin Sami

Laleli Halide Edip

Kumkapı Fuad Köprülü

Nişantaşı Süleyman Nazif
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c) Edebî Mekanlar
“Edebiyatçı mekanları” bakımından İstanbul son derece zengin olup pek çok edebi 
mekânı bulunmaktadır. Kafe, kahve veya sokak gibi fiziki bir mekân olabileceği gibi 
bir ağaç, bir sahil, tekne gibi mekâna anlam veren simgesel bir varlık da olabilir. Yazar 
veya şairlerin çalıştığı mekânı görmek, onların yürüdükleri yerlerde yürümek, teneffüs 
ettikleri havayı solumak, hatıralarına dokunmak başlı başına turistik bir faaliyet, ilişkili 
mekânlar da turistik ilgi çeken başlıca alanlardır(Herbert’ten aktaran Ağaoğlu ve Narlı, 
2012: 1-18). Çekya Prag’dan bir kafe için söylenen “Geçmişte entelektüellerin düzenli 
olarak buluşup sanat ve edebiyat konuştukları bir kafe, Cafe Slavia, şehrin en gözde 
mekânlarından biri olmuş. Burası tam bir şehir efsanesi. (Şafak, 2009)” ifadesi dikkate 
değerdir. Bu yerler bir yazarın yaşadığı veya çalıştığı bir ev veya müdavimi olduğu bir 
mekân veya romanında yer verdiği bir semt, kent veya bir coğrafya ya da bir roman 
kahramanının başından geçen olayların mekânları olabileceği gibi bir kitap festivalinin 
gerçekleştirildiği bir kasaba veya şehir de olabilmektedir (Beyoğlu, 2010: 16). İstanbul 
edebiyatçı mekânları açısından zengin olup bazılarını sıralamakta fayda olacaktır:

1. Küllük Kahvesi
2. Baylan Pastanesi
3. Nisuaz Pastanesi
4. Lebon
5. Kemal Efendi’nin Kahvesi
6. Marmara Kıraathanesi
7. Hatay Lokantası
8. Vagon Kıraathanesi
9. Elit Pastanesi
10. Eptalofos Kahvesi
11. Halk Kıraathanesi
12. Kamondo Hanı
13. Maya Sanat Galerisi
14. Meserret Kıraathanesi
15. Orman Birahanesi
16. Petrograd Pastanesi
17. Fevziye Kıraathanesi
18. Tokatlıyan Han

d) Mevcut Diğer İmkanlar
İstanbul edebiyatçı ve edebi üretim açısından zengin bir şehir olduğundan dolayı za-
manla bu üretimi destekleyen kurumlar açısından da önemli bir potansiyele ulaşmıştır. 
Bu imkânı “edebî turizme” katkı sağlamak üzere değerlendirmekte fayda olacaktır. Bu 
kurumlar şunlardır:

a) Yayınevleri
b) Kitapçılar
c) Sahaflar
d) Edebiyatçı Heykelleri
e) Edebiyatçı STK’ları
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f) Edebiyat Festivalleri
g) Kitap ve Sahaf Fuarları

İSTANBUL’DA EDEBİ TURİZM POTANSİYELİNİN EKSİKLERİ
Potansiyelin eksikleri ile ilgili olduğundan dolayı öncelikle son Milli Kültür Şurası’nın 
doğrudan konumuz ile ilgili kısmını ele almakta fayda olacaktır. Şöyle ki:

1. “Yayıncılık ve Kütüphanecilik” başlığı, sıra 4’te “İstanbul’da Kitap Müzesi’ni de içer-
mesi muhtemel bir  “kitap sokağı oluşturulması” eylem planına alınmıştır.

2. “Kültür Ekonomisi” başlığı, sıra 2’de “Kültür turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi” 

Milli Kültür Şurası’nın yukarıda ele alınan kısmı göz ardı edilmeden potansiyelin eksik 
kısımları beş başlık altında incelenebilir. Bu eksikler şunlardır:

a) İstanbul’da genel bir edebiyat müzesine ihtiyaç bulunmaktadır.
b) İstanbul’un UNESCO Edebiyat Kenti programına katılımı yerinde olacaktır.
c) Mevcut edebi mekânların geliştirilmesi ve tanıtım levhalarına ihtiyaç bulunmak-

tadır.
d) Turistlere Yönelik Edebi Tur programı düzenlenmesi gerekmektedir.
e) İstanbul edebiyat broşürü ve haritasının hazırlanmasına ve tanıtımın yapılması 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Genel Bir Edebiyat Müzesi
İstanbul yazarları, edebiyatçı mekânları ve edebi üretimi ile bir edebiyat şehridir. Ede-
biyatçıların yaşadığı, vakit geçirdiği veya edebi eserlerde geçen mekânları belirlemek 
bile edebiyat izleyicisi için çok değerli bir çalışma olacaktır. İstanbul’da edebiyat mü-
zesi olarak adlandırabileceğimiz kapsamlı kurumsal bir yapının da olmadığı görülmek-
tedir. Gerek eski klasik Türk edebiyatı için gerekse modern Türk edebiyatı için yazarlara 
ait elyazmalarını, kitapları, mektupları, günlükleri, ses kayıtlarını, videoları, fotoğrafları, 
dokümanları, gazete yazıları ve onları ilgilendiren diğer materyalleri toplamak, sakla-
mak, düzenlemek ve haklarında araştırma yapmak için ziyaretçiye sunacak bir edebi-
yat müzesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2017’de düzenlenen 3. Milli Kültür Şurası’nın Dil ve 
Edebiyat Komisyonu raporunda Modern bir Türk Edebiyatı Müzesi eksikliğine vurgu 
yapılmış ve raporun 10. maddesine şu cümlelerle konu ayrıntılandırılmıştır: “İstan-
bul’da bir Modern Türk Edebiyatı Müzesi kurulmalıdır. Bir Divan Edebiyatı Müzemiz 
var. Eksikliği duyulan, XIX. yüzyıldan başlatılarak günümüze ve yarına ışık tutacak bir 
modern Türk edebiyatı müzesidir. Bu tasarı için tarihî ve anıtsal özellikleri bulunan, bo-
yutları açısından heybetli (Selimiye Kışlası gibi) bir mekân tahsis edilmelidir. Bu müze 
kurulurken hedefleri arasında öncelikle ‘özgün malzeme belgeliği’ başköşeyi tutmalı: 
Elyazmasından daktilolu nüshaya, notlardan karalamalara her yazar için korunaklı ka-
sa-kutular oluşturulmalı; yazı masaları, yazı araçları, fotoğraflar, belgeler, mektuplar, 
kitap ve dergi kapakları, illüstrasyonlar vb. yazar ailelerinden bağış yoluyla kalıcı olarak 
ya da sergilenmek üzere toplanmalıdır. Müze, etkinlikleri kalıcı ve geçici iki ayrı kolda 
düzenlenmeli. Kalıcı eksen, 1839’dan günümüze “fotoğraflar, belgeler, üçboyutlu nes-
nelerle kronolojik bir Türk Edebiyat Tarihi” üzerine oturtulabilir (T.C. Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı, Dil ve Edebiyat Komisyon Raporu)”. Şura’nın Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
hazırlanan sonuç raporunda da “İstanbul’da bir modern Türk edebiyatı müzesi kurul-
ması,” teklifi yer almaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, III. Millî Kültür Şûrası Sonuç 
Raporu). Şura’nın komisyon raporu ve sonuç raporunda “Modern Türk Edebiyatı Mü-
zesi”nin kurulması önerisi açıkça yer aldığı görülmektedir. Bakanlık şura ile ilgili ola-
rak çalışma yürütmüş ve sonrasında 18.05.2017 tarihli yazı ekinde Valilik’lere “III. Milli 
Kültür Şurası Eylem Planı” kitapçığı göndermiştir. Ancak eylem planında “Modern Türk 
Edebiyatı Müzesi” konusunda herhangi bir değerlendirme, karar veya çalışma planı 
bulunmamaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı).

UNESCO Edebiyat Kenti Listesine Katılım
Edebi belleğin korunmasına yönelik önemli bir örnek de UNESCO’nun Edebiyat Kenti 
Programı’dır. Bu program UNESCO’nun 2004’te başlattığı Yaratıcı Şehirler Ağı Prog-
ramı’nın bir bölümünü oluşturmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişim için stratejik bir 
faktör olarak yaratıcılığı esas alan programın amacı dünyanın gelişmiş ve gelişmekte 
olan şehirlerinde sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi sağlamaktır (Alpaslan, 2016). 

Edebiyatın yanı sıra müzik, tasarım, sinema/film, medya, gastronomi, el işleri ve 
geleneksel sanatlar (City of Literature, 2014) gibi farklı temaları içeren UNESCO’nun 
bu programı, esas amacı sürdürülebilir kentsel gelişim olmakla birlikte yaratıcı endüst-
rilerin geliştirilmesi aracılığıyla bu gelişimi desteklediği ve Edebiyat Kenti temasına iliş-
kin ölçütlerin kapsamı nedeniyle edebi belleğin korunmasına yönelik bir örnek olarak 
değerlendirilmiştir. Mevcut UNESCO Edebiyat Kentleri ise Tablo 3’te katılım yılları ile 
birlikte gösterilmiştir. 
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Mevcut Edebi Mekânların Geliştirilmesi ve Tanıtım Levhaları
Başta edebiyat konulu müzeler ve edebiyatçı evleri olmak üzere bir proje dâhilinde ele 
alınarak geliştirilmelidir. Bu geliştirme kapsamlı bir restorasyon olabileceği gibi basit bir 
tabela takılması şeklinde de olabilir. Örneğin Moskova sokaklarında gezenler evlerin 
duvarlarında orada doğan sanatçı ya da edebiyatçı ile ilgili tabelalarla karşılaşırlar. Şekil 
1 ve 2’de ülkemizden ve yurtdışından birer tabela örneği gösterilmiştir.

Tablo 3: UNESCO Edebiyat Kentleri

Katılım Yılı Şehir Ülke

2004 Edinburgh İskoçya

2008 Iowa ABD

2008 Melbourne Avustralya 

2010 Dublin İrlanda 

2011 Reykjavik İzlanda

2012 Norwich İngiltere

2013 Kraków Polonya 

2014 Dunedin Yeni Zelanda

2014 Prague Çek Cumhuriyeti

2014 Heidelberg Almanya

2014 Granada İspanya

2015 Ulyanovsk Rusya

2015 Baghdad Irak

2015 Tartu Estonya

2015 Lviv Ukranya

2015 Ljubljana Slovenya

2015 Barcelona İspanya

2015 Nottingham İngiltere

2015 Óbidos Portekiz

2015 Montevideo Uruguay



433

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Turistlere Yönelik Edebi Tur Düzenlenmesi
Günümüzde kitap ve yazar turları, kültürel turizm faaliyetlerinin önemli ve doğal bir 
parçası haline gelmiş ve ekonomik değeri artmıştır. İngiltere başta olmak üzere dün-
yanın pek çok ülkesinde kitaplara ve yazarlara yönelik gezi, tur vb. turizm etkinlikleri 
büyük ilgiyle karşılanmaktadır (Beyoğlu, 2010: 16). Bugün birçok insan C. Baudelaire’in 
eserlerinde Paris’i; J. Joyce’un eserlerinde Dublin’i Kavafis’in eserlerinde İskenderiye’yi 
ve Yahya Kemal’in eserlerinde İstanbul’u görmektedir. Bu yerlere gidenler sözü geçen 
yazarların izlerini aramaktadır. 

1970’li yıllarda edebi turları geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında edebiyat at-
lasları (literary atlas) basılmaya başlanmıştır. Bu süreçte birçok şehirde ve kasabada 
yazarlar veya ünlü karakterleri anısına anıtlar, heykeller ve anıt mezarlar inşa edilmiştir. 

Edebiyat turlarına Moskova’dan bir örnek vermekte fayda olacaktır. Rus yazarların 
anısını yaşatan pek çok heykel ve anıt bulunmakta; gezi rehberlerinde edebiyatsever-
ler için “90 dakikalık edebiyat yürüyüşü” adlı “edebiyat yürüyüşleri” yer almaktadır. Bu 

Şekil 1: İstanbul Beşiktaş’ta Behçet Necatigil’in Evini Gösteren Tabela

Şekil 2: ABD Connecticut’ta Mark Twain Evi ve Müzesi Tabelası



434

yürüyüşlerde Dostoyevski, Puşkin, Yesenin ve Bulgakov gibi Rus edebiyatçılara ait izler 
takip edilmekte, örneğin Rusya Devlet Kütüphanesi önündeki Fyodor Dostoyevski’nin 
düşünceli bir şekilde betimlenen heykeli görülebilmektedir. Ayrıca Ölü Canlar’ın ya-
zarı Gogol’un son yıllarını geçirdiği ve eserinin son cildini kaleme aldığı evi, Tverskoy 
Bulvarı üzerinde şair Sergey Yesenin’in heykeli, Gorki Sanat Tiyatrosu ve Puşkin Tiyat-
rosu ya da Puşkin Meydanı’ndaki Puşkin heykeli de bu gezilerde görülebilecek diğer 
duraklardır (Yiğit, 2011: 150). Benzer şekilde St. Petersburg’da ciddi bir “Suç ve Ceza 
turizmi” var. Turistler şehre geldiklerinde bu ünlü romanın kahramanı Raskolnikov’un 
dolaştığı sokakları gösteren bir St. Petersburg haritası edinir ve kasvetli bir maceraya 
sürüklenirler (Çeker, 2009).

Edebi turlar bir şehri, bir ülkeyi veya pek çok ülkeyi kapsamaktadır. Örneğin daha 
çok üniversitelerin edebiyat bölümü öğrencilerine hizmet veren Casterbridge Tours 
adlı firmayla, sadece Amerika ve Avrupa’yı değil tüm dünyayı gezebiliyorsunuz. Yani 
edebi İspanya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Çin, Avustralya ve Latin Amerika turları müm-
kündür (Börekçi, 2017).

İstanbul Edebiyat Broşür-Haritası Oluşturulması ve Tanıtım Yapılması
Edebiyat turizminin tanıtmak için “broşürler” ve “İstanbul edebiyat haritasını” ile müm-
kün olacaktır. Turistler için hazırlanmış genel gezi haritalarında ve gezi rehberlerinde 
edebi turların güzergahları belirtilmektedir. Bazıları müzeye dönüştürülen mekânlara 
ziyaretçiler büyük rağbet gösterecektir. TEDA “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, 
Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” kapsamında yayınla-
nan eserler, hediyelik eşya, yazar fotoğrafları ile desteklenen bu geziler, kitap ve ede-
biyat merkezli bir turizm pazarı oluşmasını sağlayacaktır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Dünya’da edebi turizmin yaygın olduğu ve İstanbul’da önemli bir edebi turizm potan-
siyeli olduğu görülmektedir. İstanbul’da potansiyelin bir kısmının kullanıldığı gerçeği 
ile birlikte “edebi turizme” yönelik olarak bir planlama ve bütünsel olarak değerlendiril-
meye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bunun Türkiye ve İstanbul turizmine için önemli 
katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu katkılar:

a) Kültürlü ve yüksek gelirli turistin ilgisini sağlayacaktır.
b) Turizm ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
c) Edebiyatımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlaya-

caktır. 
d) Ülkemizin imajına olumlu olarak katkı sağlayacaktır.
e) Uluslararası kültür diplomasisine ve yumuşak güce katkı sağlayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, edebiyat STK’ları ve diğer paydaşlar tarafından İstanbul’da 
edebiyat turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik bir çalışma 
yapılması yerinde olacaktır.
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ÖZET
Turizm faaliyetleri kategorize edilirken çeşitli kavramlara başvurulmaktadır. SPA Turiz-
mi-Wellness Turizmi-Kaplıca Turizmi-Termal Turizm vb. kavramlar da son zamanlarda 
bunlar arasında yerlerini almış bulunmaktadır. Bu adlar altında yapılan turizm 2000’li 
yıllardan itibaren Türkiye’de “Sağlık Turizmi” olarak ifade edilmektedir. Uygulamalar, 
ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de konuya hâkim olan kavram “Jeotermal Su” yani 
“Şifalı Su” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de dünyanın çoğu ülkelerinde yay-
gın olarak “Termal Turizm” kullanılmaktadır. Ancak uzun bir süreden beri gelişmiş ül-
kelerde “Alternatif Tıp” olarak da adlandırılan bu alanda tedavi etkeni olarak “Su”dan 
başka, Taş-Toprak-Bitki-Tuz-Hava-Klima-Deniz Suyu gibi unsurlar da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla “Termal Turizm” kavramı artık konunun tamamını kapsa-
makta yetersiz kalmaktadır. Söz konusu unsurlara dayalı olarak yapılan uygulamaların 
“Kür” yaklaşımı içinde hazırlanıp sunulması nedeniyle “Kür Turizmi” ortaya çıkmaktadır.  
Kür turizminin yapıldığı mekânlara da haliyle “Kürkent” denmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yapılan çalışmalarda da “Termal Kent, Termal Merkez, “Turizm Kenti” vb. 
kavramlar sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak uygulamalar, bu kavramların içinin olması 
gereken düzeyde doldurulamadıklarını göstermektedir. Bir diğer ifadeyle bu anlamda 
yapılanlara bakıldığında, hala klasik “kaplıcacılık” anlayışının fazla değişmediği görül-
mektedir. Ülkemiz jeotermal kaynaklar bakımından zengin ülkeler arasında yer almak-
tadır. İlgi Bakanlıkça yapılan planlama çalışmalarında ülkemiz jeotermal kaynaklarının 
1.000.000 yatak kapasitesini besleyebileceği yönündedir. Bu kaynakların verimli kulla-
nılarak daha çok katma değer yaratabilme yönünde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu bu gerekliliğin ilk ve temel aşamasının,  kavram/terim bağlamında yapılan 
doğru tanımlamalara uygun olarak mekânsal düzenlemeler ve yapılandırma olacağı 
açıktır. İkinci aşama ise bu değerlerin kuşkusuz gene kavram/terim bağlamında yapılan 
doğru tanımlar çerçevesinde hazırlanan tanıtım/pazarlama konseptleri ile ekonominin 
hizmetine sokulmasıdır.

GİRİŞ
Turizm; farklı kültürleri bir araya getirerek dünya insanlarını birbirleriyle tanıştıran, kay-
naştıran, dolayısıyla barışa hizmet eden; dinlence ve eğlence faktörleriyle iş gücünün 
korunmasını sağlayan, verimliliğini artıran; gelir ve istihdam yaratarak ekonomik çarkın 
dönmesinde istikrar unsuru olan bir sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler bütünü-
dür. Bu özellikleri itibarıyla da turizm, ülkelerin iktisadi, sosyal ve kültürel yaşamlarında 
çok önemli bir yer işgal etmektedir. Öyle ki ağır sanayi ülkeleri olarak bilinen ülkelerin 
dahi bu konuya büyük önem verdikleri görülmektedir.

Turizm denince deniz, güneş, kum gibi akla ilk gelen üç unsur açısından bakıldı-
ğında, Akdeniz bölgesinde sıradan bir ülke konumunda olan Türkiye’nin, tarih, kültür, 
sanat, doğal güzellikler, mutfak, termal kaynakları, havası ve suyu ile aynı coğrafyada 
eşsiz bir üstünlüğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin bu potansiyelini, turiz-
min hizmetine sunarak katma değer yaratmak ve onu sürdürülebilir kılmak gelişme ve 
kalkınma için zorunluluk arz etmektedir. Bu da rasyonel ve bilimsel çerçevesi olan ça-
lışma ve planlamalar uyarınca uygulamalar gerektirmektedir. 

Bu bildiri söz konusu gerekliliklere katkı sağlama ve ülkemiz açısından önemli bir 
potansiyel teşkil eden termal-kür konusuna açıklık getirme amacı ile hazırlanmıştır. 
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Konunun esasına hükmeden terim “Termal” olarak karşımıza çıkmaktadır. Köken itibarıyla 
bakıldığında da hemen tüm ülke ve dillerde “thermal”, “thermic” ve “balneo” terimlerin 
kullanıldığı görülmektedir. “Kaplıca” Türkçede ve coğrafyamızda termalin karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Ancak Sivas bölgesinde kaplıca yerine “çermik” kelimesinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Keza Diyarbakır il sınırları içinde yer alan Melike Belkıs jeotermal kaynağının 
çevresinde kurulan yerleşim de “Çermik” adı ile tescil edilmiştir. Kolayca anlaşılacağı üzere 
“Çermik” İngilizce “thermic” kelimesinin Türkçe versiyonu olarak kullanılmaktadır.

Turizm ile ilişkilendirilerek kullanılan termal (veya çermik) teriminin özünde şifalı su-
yun yer aldığı görülmektedir. Ancak özellikle gelişmiş ülkelerdeki durum incelendi-
ğinde, termal suya dayalı uygulamaların dışında ya da termal suya ilaveten çok sayıda 
başka unsurlara dayalı olarak yapılan pratiklere rastlanmaktadır. İşte tam da bu noktada 
“Termal Turizm” olarak adlandırılan turizm türü hakkında açıklamalar yapılırken “Ter-
mal” teriminin günümüz koşullarında artık yetersiz kaldığı görülmektedir. Keza “Sağ-
lık Turizmi” kavramında da benzeri bir durum söz konusudur. Geniş bir bakış açısıyla 
incelendiğinde konunun şifalı su (termal) ile sınırlandırılmasının yanlış olduğu, daha 
doğrusu eksik kaldığı anlaşılmaktadır. Çünkü şifalı suya (jeotermal su) dayalı olarak ya-
pılan uygulamaların ötesinde, hava-iklim-deniz-toprak-taş gibi ögeler çerçevesinde de 
yapılan uygulamalar olduğu görülmektedir. Sağlığa yönelik olmakla birlikte pür sağlık 
(tıp) kapsamına girmeyen, bu yüzden de daha çok “alternatif tıp” olarak algılanan “kür” 
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu bildirinin diğer bir amacı da ülkemiz uygulamaların-
da bir kavram birlikteliğine hizmet etmektir. Kavram, terim, isim vb. şeylerin pazarlama 
ve tanıtımda ne kadar önemli olduğu bahsine burada girilmeyecek, sadece dikkat çe-
kilecektir.

TERMAL, KAPLICA, SPA, WELLNESS, KÜR TURİZMİ NEDİR?
Yukarıdaki terimlerin turizm ile ilişkilendirilerek yapılan açıklamalarında genellikle şu 
ifadelerin kullanıldığına rastlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017) Örneğin;

Termal Turizm: Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çe-
şitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikote-
rapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) uygulamaları ve 
eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür.

Kür: İyileşmeyi, canlanmayı sağlamak için başvurulan bakım ve beslenme yöntem-
lerinin tümü. Sağlığın korunması amacıyla herhangi bir yöntemi bir süre uygulamak. 
Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak 
verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.

Kaplıca Tedavisi: Toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, çamurlar 
ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli 
görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir.

Balneoterapi: Termomineral su, çamur ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının ban-
yo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılma-
sıdır.

SPA: Sözcük, “Salus Per Aqua” kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta ve “Su ile 
Sağlık” veya “Sudan Gelen Sağlık” anlamına gelmektedir. Sözcüğe yüklenen ifade ül-
keden ülkeye az da olsa farklılık göstermekle birlikte genel olarak kaplıca=termal an-
lamlarında kullanıldığı görülmektedir.
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Wellness: Türkçe’de “esenlik (well-being)” anlamına gelen “wellness” akıl, vücut, ruh 
ve ilişkilerde iyi ve zinde olmayı sağlamaya yönelik masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun 
banyoları, küvet bakımları, thalasso terapi gibi yöntemlerle yapılan kür uygulamalarıdır.

Sağlık Turizmi: Bireylerin; tedavi ve rehabilite edici, sağlığı koruyucu ve geliştirici 
hizmetleri almak amacıyla yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. İnsan sağlığını 
korumak, işgücü verimini ve üretimi artırmak amacı ile doğal turizm kaynakları (temiz 
hava, güneş, şifalı termal sular, iklim) olanaklarından faydalanılmaktadır. Termal Sağlık 
Turizmi, Medikal Turizm, Üçüncü Yaş Turizmi ve Engelli Turizmi kavramlarını da içer-
mektedir (Sağlık Bakanlığı, 2017)

Eko Turizm: Doğa ve yerel kültürlerin güzellikleri ortamda tatil yaparken bir yandan 
da çevreyi koruyan, çevre bilinci aşılayan, düşük ziyaretçi etkisi bırakan ve turizm öz-
nesi durumundaki bölgenin yerli halkını da sosyo-ekonomik olarak sürece dâhil eden bir 
turizm anlayışını ifade eder (http://www.yesilist.com). 

Bir diğer açıklama da şu şekilde yapılmaktadır (Özbek, 1991):
 “Modern bir termal sistem 3 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Konaklama Tesisi (Kür Oteli): Yeme, içme, yatma, eğlence ve diğer sosyal 
tüm ihtiyaçlara cevap verebilen birimlerdir.

2. Kür Merkezi: Mineralize termal suların tedavi edici özelliklerinden doktor ve 
diğer tıbbi ekip nezaretinde yararlanıldığı, çeşitli teknik ve tıbbi uygulamaların, 
tedavilerin (kür) yapıldığı tesislerdir. Bu birimde asgari olarak; kür havuzu, özel 
banyolar, basınçlı sular, fizik tedavi bölümü, beden eğitimi salonu, masaj, çamur 
banyosu vb. bulunmalıdır.

3. Kür Parkı (Rekreasyon Alanları): Tesislerde konaklama ve tedavi esnasında 
yaşamı renklendirmek amacı ile hazırlanan rekreasyon alanlarıdır. Açık ve kapalı 
spor sahaları, yürüyüş alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları, gazinolar, konser 
salonu, alışveriş merkezi gibi gerekli görülen diğer yapı ve uygulamalardır.

Bu uygulamaların yapıldığı tesislere termal Kür Merkezi veya Kaplıca Tedavi 
Merkezi denilmektedir.”

Buna benzer çok sayıda örnek vermek mümkündür ve hemen hepsinde de çok 
yerde “kür” kelimesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Dikkat edilirse ister “termal” 
konusunda olsun, isterse “kaplıca” veya diğer ilgili turizm türlerinde olsun, söz konusu 
olan asıl kavram “kür” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kür Turizmi ve Mekansal Tanımlamalar
Bu çatı kavram arayışı, yeni bir turizm türü icat etme çabası olarak algılanmamalıdır. 
Bilakis var olan kavram karmaşasına son vererek konuyu daha anlaşılır kılmaya ve “söy-
lenen her ne ise, herkesin tereddütsüz o şeyi anlamasını sağlamaya” yöneliktir. Yani 
yoktan bir terim türetilmemekte, zaten var olan ve yaygın bir şekilde kullanılan kavram-
ları pratikle uyumlu hale getirme amacı güdülmektedir. Kaldı ki Avrupa Kür Merkezleri 
(ESPA) Birliğinde ülkemizi temsil eden derneğin adı da “Türkiye Kaplıca, Talasso ve Kür 
Merkezleri Derneği (TÜRKAP)” olarak tescil edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, çabamız 
sadece teorik olarak bu kavramlar üzerinde düşünce üretmeye yönelik olmayıp, daha 
çok uygulamalar üzerinde yoğunlaşacaktır. Belli bir sistematik içinde Avrupa’dan ve 
Türkiye’den örnekler üzerinde çalışılacaktır. 
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Buraya kadar yapılan açıklamalarda, ister “Termal Turizm”, ister “SPA veya Wellness” 
veya “Kaplıca Turizmi” adı altında yapılırsa yapılsın konuya hükmeden terimin termal, 
yani şifalı su olduğu belirtilmişti. Bu bakımdan “Termal Turizm” ya da Kaplıca Turizmi” 
kavramları yerli yerinde kullanılmış olmaktadır. Ancak, günümüz uygulamalarına bakıl-
dığında, özellikle de bu uygulamalar bakımından çok gelişmiş ülkeler incelendiğinde “Su” 
ögesinin dışında çok sayıda farklı ögelerden de yararlanılarak kür programları oluş-
turulduğu görülmektedir. Dolayısıyla da bu anlamda çok çeşitli kür uygulamalarının 
yapıldığı tesislere yukarıda ifade edildiği gibi “Kür Merkezi” denmesinin daha uygun 
olacağı görüşündeyiz. Burada da “ancak” diyerek cümleyi bağlamak gerekiyor. Ancak 
biz “Kür Merkezi” yerine “Kürkent” demeyi daha uygun ve anlamlı bulmaktayız. 

Kısacası kür bir terapi ve tedavi1 yöntemidir. Bu tedavi yönteminin, termale dayalı olarak 
da yapılsa, talasso, bitki (Fitoterapi), taş, toprak ve hava veya iklimsel koşullara dayalı 
olarak da yapılsa tüm uygulamaları kapsadığı açıktır. Dolayısıyla bu olgu tarafımızca bir 
çatı kavram anlamında “Kür Turizmi” olarak kullanılmıştır.

a. Kür, kavram olarak su (kaplıca ya da termal) ile yapılan uygulamaların seyir ve süreci 
için zaten kullanılagelen bir terimdir. İçme kürü, hamam kürü, banyo kürü gibi… 
Oysa ne termal ne de kaplıca diğer kür türlerini kapsayamamaktadır.

b. Kür, hava ve iklimsel (alpinizm, klimatizm) koşullar temelinde yapılan terapi ve te-
davilerin seyir ve süreci için de zaten kullanılan bir terimdir. Hava kürü, güneş kürü 
gibi vb. Oysa ne alpinizm ne de klimatizm, örneğin kaplıca ya da talassoyu veya 
diğer kür türlerini kapsayamamaktadır.

c. Kür; talasso, toprak, çamur ve diğer mineraller temelinde yapılan terapi ve tedavile-
rin seyir ve süreçleri için baştan beri kullanılagelmektedir. Ancak bunlardan herhan-
gi biri, diğer kür türlerinden herhangi birini dahi kapsayamamaktadır.

Kürkent Olgusu ve Tanımlama Gerekçesi
Şimdi de kürkent kavramı ile bağlantılı tesislere ve adlandırılmalarına bir bakalım.

Termal ya da Kür Otel: Kürkent, termalkent ya da termal merkezlerde yer alan ve ter-
mal su kullanan otellere denmektedir. Kür Otel Ayva, Termal Otel Nar vb. 

Kür Merkezi: Bir kürkent, termalkent veya termal merkezde bulunan termal kaynakla-
rın üzerine ve çevresine yapılmış turizm tesislerinin merkezileştiği alana denmektedir. 
Örneğin, Balıkesir’in Gönen ilçesi bir kürkent ya da termalkent olarak tanımlanacak 
olursa, kaplıca bölgesinde (termal kaynakların yeryüzüne çıktığı yer) tesislerin yoğunlaş-
mış olduğu alan ise “Kür Merkezi” olacaktır. Burada da bir ana kür tesisi (genellikle bu-
raya ilk kurulan tesis) bulunmaktadır. Cermen kültürünün egemen olduğu coğrafyada 
buna “Kurhaus” denmektedir. İlgili mevzuat uyarınca bu unvan ayrıcalıklı olup aynı 
kürkent, termalkent ya da termal merkezde bir başka tesis daha bu unvanı kullanama-
maktadır.

Termal Merkez: Termal kaynaklar genellikle, Türkiye’de olduğu gibi çoğu ülkede bir 
yerleşim biriminin mücavir alanı dışında bulunmaktadır. Bu yerlerin bazıları üzerinde 

1 Türk Dil Kurumunun her iki kavramı da “sağaltım” olarak Türkçeleştirmiş olmasına rağmen “tedavi” ve “terapi” 

terimleri halen yaygın olarak kullanılmaya devam olunmaktadır. Üstelik aynı değil daha çok birbirinden farklı 

(terapinin genellikle psikolojik konularda kullanılması gibi) işleri tanımlamaktadır. Bir açıdan alternatif tıbba giren 

konumuzun açıklanmasında tedavi ya da terapi terimlerinin tek başlarına yetmediği görülmüştür. Konuyu daha 

anlaşılır kılması nedeniyle anılan terimler “tedavi ve terapi” kalıbında birlikte kullanılmıştır.
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örneğin Afyonkarahisar ilindeki Bolvadin Heybeli Kaplıcalarında olduğu gibi çok gelişmiş 
bir yapılaşma gözlenirken, bazılarında örneğin Yozgat’ın Saraykent ilçesine 5 km uzaktaki 
Karamağara Termali üzerinde hamam vd. türden yetersiz bir yapılaşma görülmektedir. 
Her durumda da buralara “Termal Merkez” denmektedir. Araştırmamız kapsamındaki 
Fransa, İtalya ve İspanya’da çoğunlukla bu türden bir yapılaşma görülmektedir.

Termalkent: Sadece kaplıcaya dayalı olarak oluşmuş ya da oluşturulmuş yerleşim biri-
mine denmektedir. İngilizce “SPA”, Fransızca “station thermales”, İtalyanca “stazione ter-
male”, İspanyolca “balneario de aguas” ve Almanca “Thermal Kurort” olarak kullanılan 
kavram Türkçeye “Termalkent” olarak aktarılmıştır. Terimin, tarafımızca bitişik olarak ya-
zılması uygun görülmüştür. Böylece de yazılıp söylenmesi tavsiye edilmektedir.

Kürkent: Başta Almanya olmak üzere Anglosakson coğrafyada kullanılan başlıca 
kavram olup, kür (kur) ve yer (ort) kelimelerinin birleşmesiyle (kurort) ortaya çıkmıştır. 
Türkçeye çevrildiğinde “küryeri, kür merkezi vb. anlamlar kazanmaktadır. Tarafımızca 
“Kürkent” olarak Türkçeye çevrilmesi tercih edilmekte ve önerilmektedir. Kür ve kent 
kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen “Kürkent” kavramının aynen bu şekilde (birleşik 
kelime olarak) yazılıp söylenmesinin doğru olacağı kanaatini taşımaktayız. Bu kavram 
Türkçede yaygın olarak kullanılan “Kaplıca Merkezi”, “Termal Merkez” kavramlarının yeri-
ne kullanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının planları arasında yer alan “Termal Turizm 
Bölgeleri” içerisinde de kimi yerlere “termalkent” denmekte ve aslında kürkent anlamında 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ne var ki başta da açıklandığı üzere kapsayıcı olmaması nede-
niyle tarafımızca termalkent değil, “Kürkent” denmesi tercih edilmiştir.

Rasyonel Olarak Kürkent
Kürkentler başlı başlarına birer yerleşimlerdir. Özellikle Cermen toplumlar ve kültürel 
sahasında yaygın olan bu yapılaşma türünde, tedavi etkeninin var olduğu yerleşimler 
ayrıcalıklı bir anlayış ve yaklaşımla düzenlenip yapılandırılmışlardır. Bu yapılaşma tarzı 
ve anlayışı yerleşim biriminin tamamını kapsamaktadır. Yani yerine göre kocaman bir 
kent tamamen bu işe kanalize olmuş durumdadır. Kentin tüm sosyal, kültürel ve eko-
nomik yaşamı zaman içinde oluşan bir tür kür kültürüne göre şekil almıştır. Yukarıda 
sıralandığı gibi de, tedavi etkeninin türüne göre bunlara (termal kürkent, Kneipp kür-
kent… gibi) çeşitli adlar verilmiştir.

Bir kürkentte yerine göre çok sayıda konaklama ve ağırlama işletmeleri, parklar, ti-
yatro ve konser salonları vs. bulunmaktadır. Bir diğer anlatımla; “kürkentlerdeki yaşam 
(turizm hareketleri) o yerin halkıyla, sosyal ve kültürel dokusuyla bütünleşik bir şekilde 
cereyan etmektedir. Oysa ülkemizdeki uygulamalar bunun tam tersi yönündedir. Yani, 
turisti yerel halktan, onun sosyal ve kültürel yaşamından mümkün olduğunca uzak tu-
tan (tutmaya çalışan), onu konaklama tesisi ile belli başlı (halıcı kilimci, çanak çömlekçi 
vs. vs.) yerler arasına hapseden bir anlayışla yapılmaktadır.”

Bu uygulamaların yanlışlığının şimdiye değin çoktan görülmesi ve bundan vazgeçil-
mesi gerekirdi. Fakat görülen odur ki bu yanlışlıkta ısrar edilmekte ve turizm endüst-
risine yön verme durumunda olan kamusal politika ve stratejiler bu yanlış tutum ve 
davranış için önlem alamamaktadır.

Burada, bir bir hususu dikkatle vurgulamak gerekir ki; Kürkentler (kimi ülkelerdeki 
haliyle termalkentler, kür ve termal merkezler), klasik anlamda birer tatil yeri değildir. 
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Klasik tatil yerleri ya da tatil kentleri bilindiği üzere cıvıl cıvıl ve hareketli yaşantısıyla ön 
plana çıkmaktadırlar. Kuşkusuz bu cıvıltılı yaşamın bir gürültüsü de olmaktadır. Oysa 
kürkentler özellikle gürültüden arındırılmış, sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamın sem-
bolüdürler.

Jeotermal Kaynaklardan Yararlanma Durumu
Avrupa Kaplıcalar Birliğinin (ESPA) verilerine göre Avrupa’da en büyük sektörlerden biri 
olan termal turizm her yıl ortalama olarak 20 milyar Avro (Avrupa Kaplıcalar Birliği -ESPA: 
2011) hasılat kaydetmektedir. 500.000 kişiye doğrudan, 1,2 milyon kişiye de dolaylı olarak 
sağladığı toplam 1,7 milyon kişilik istihdam ile de özellikle sanayi bakımından zayıf ülke ve 
bölgeler için tam anlamıyla bir can simidi konumunda bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin termal kaynak zengini bir ülke olduğu, bu bakımdan 
Avrupa’da birinci dünyada ise yedinci sırada yer aldığı belirtilmektedir. Ancak bu kay-
naklardan yararlanma durumuna bakıldığında Türkiye açısından hiç de hoşa giden bir 
yanının olmadığı görülmektedir.

Ülkelerin sahip oldukları kaynakları verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını an-
lamanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri, kaynak sayısı ile yapılaşma türü adı 
altında toplanan kürkent/termalkent, kür merkezi/termal merkezlerinin miktarı ara-
sında kurulan ilişkidir ki her zaman doğru sonuç vermemektedir. Örneğin Avusturya 
verilerine bakıp, “110 kaynağa sahip olan Avusturya bunun 104’ünü, yani % 94,5’ini 
kullanmaktadır” demek mümkün değildir. Bunun nedeni şudur: Bir kürkent/termalkent 
ya da kür merkezi/termal merkezde sadece bir kaynak değil yerine göre genellikle çok 
sayıda kaynak bulunabilmektedir. Söz konusu kaynakların verimli ya da rasyonel olarak 
kullanımının ölçümü konusunda en güvenilir yöntem, debisini de dikkate alarak kaynak 
sayısı ile arz edilen yatak sayısını ilişkilendirmektir. Keza yatak sayısına bağlı olarak üre-
tilen, yatak işgaliye oranı, kalış süresi vb. gibi göstergeler de bu anlamda ciddi bilgiler 
ortaya koyabilmektedir.

Bu anlamda ülkelerin arz ettiği yatak sayısı konusunda sağlıklı verilere ulaşılamamak-
tadır. Ancak kıta Avrupa’sında örneğin Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya ve 
İsviçre’nin arz ettiği termal yatak sayısı 300.000 ile 700.000 arasında değişmektedir. 
Buna göre örneğin İsviçre’nin, güçlü bir tahmin ile termal yatak sayısının 700.000 
olduğu düşünülse, sahip olduğu termal kaynak sayısı ile ilişkilendirildiğinde kaynak 
başına 700 yatak düştüğü ortaya çıkar; aynı yönteme göre bu rakam Almanya için 
850 yatak olarak bulunur. Bu durum aşağı yukarı diğer gelişmiş ülkelerde de benzer 
düzeyde bir seyir izlemektedir.

Türkiye’de yaklaşık olarak 1500 kaynak bulunmaktadır; nitelikli termal yatak sayısı ise 
2016 yılı için 55.641 olarak belirtilmektedir. Buna göre Türkiye’de termal kaynak başına 
37,1 yatak düştüğü hesap edilebilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı pro-
jeksiyonlara göre ülkemizdeki jeotermal kapasitesinin 1 milyonun üzerinde bir termal 
yatak kapasitesini besleyebilecek büyüklükte olduğu belirtilmektedir. Bu sayı, 1.000.000 
olarak dahi ele alındığında Türkiye’de kaynak başına 1000 yatağın düşeceği ortaya 
çıkmaktadır.

Ülkemizde hala boşa akıp giden çok sayı, miktar ve nitelikte termal suyumuz bulun-
maktadır. Hadi biraz ironi yaparak belirtelim; sularımız aslında tümüyle de boşa akıp 
gitmemekte, buralarda en azından yün ve yapağı, halı ve kilim yıkanmakta, traktör 
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ve kamyon temizlenmektedir. Oysa yapılan incelemelerde, gelişmiş ülkelerde hemen 
tüm kaynakların fazlasıyla değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu ülkelerde termal kayna-
ğın ya da kaynakların çevresinde zamanla dinlenme ve tatil amaçlı yerleşimler (Türki-
ye’deki yazlık anlamında) oluştuğu ve bunların zaman içinde kendine özgü karakte-
ristik özellikler geliştirdiği bilinmektedir. Bu gelişimin de yüzyıllar boyunca değişimler 
geçirerek mimari ve toplumsal yaşam açısından bir termal kültürün ortaya çıkmasına 
kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Bu kültürün en belirgin özellikleri şunlardır:

Yerleşimde sanayi ve endüstriyel yapılaşmalara mümkünse izin verilmemelidir.
Yerleşimin havası, suyu ve çevresi korunarak her türlü endüstriyel faaliyet vb. kirlilik-

ten uzak tutulmalıdır.
Yerleşim, başta da taşıt trafiği olmak üzere her türlü gürültüye karşı korunmalı, bura-

larda sakin, sessiz ve dingin bir ortam oluşturulmalıdır.
Yerleşimin içinde çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği park (kür park), cafe, küçük de 

olsa bir konser salonu ve benzeri mekânlar oluşturulmalı, ayrıca nitelikli konaklama ve 
ağırlama tesisleri kurulması sağlanmalıdır.

Çeşitli rekreasyon faaliyetleri için yerleşimin içinde ve geniş çevresinde olabildiğince 
çok yeşil alan (ormanlık, ağaçlık) ve yeşil bir doku oluşturulmalıdır. 

Dikkat edilirse bu kriterlerde bir husus ön plana çıkarılmaktadır: O da, termal kay-
nağın şifa etkisinden önce kaynağın çevresinde oluşturulmuş yerleşimin, bir dinlenme 
ve kür yeri olarak terapi ve tedavi etkisidir. Söz konusu termal ya da kür kültürünün işte 
bu ortamda şekillenip oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu konuya ışık tutması amacıyla takip 
eden 3. bölümde bir karşılaştırma yapılmıştır.

Türkiye’den bir Termal Merkez ile Almanya’dan bir Termal Kürkent Karşılaştırması 
Karşılaştırma coğrafi konumlarının birbirine yakın benzerlikte olmaları ve her ikisinin de 
tanınır yerler olması ölçütüne göre Türkiye’den Samsun, Havza Termal Turizm Merkezi, 
Almanya’dan ise Rheinland Pfalz Eyaletinden Bad Ems olarak belirlenmiştir. Aşağıda 
görülen çizelgelerde Havza ve Bad Ems kentlerine ilişkin karşılaştırmalı bilgiler yer al-
maktadır. Bu bilgilerin konuyla ilgili politika oluşturan, strateji tespit eden ilgili ve yetki-
lilerin ufkunu açabileceği düşünülmektedir.

Takip eden sayfalarda ise adı geçen kentlerin görüntülerine yer verilmiştir. Görün-
tüler şu ölçütlere göre tespit edilmişlerdir: Uydu görüntüsü, eski kent fotoğrafı (Pa-
noramik), yeni kent fotoğrafı (Panoramik), yeni kent fotoğrafı (Kentten bir kesit) ve 
konaklama tesisi (En çok yıldız durumuna göre).

Havza, bu coğrafi koşullar nedeniyle ideal bir kürkent olma niteliği taşımaktadır. 
Ancak mevcut çevrenin iyileştirilmesi olmazsa olmazlar arasında bulunmaktadır. Kaldı 
ki coğrafi koşulların bunu kolaylaştıracağı yönünde ciddi işaretler görülmektedir. Öte 
yandan, sosyal ve kültürel donanımın da buna uygun hale getirilmesi gerekliliği vardır. 
2 numaralı tablo verilerine bakıldığında bu bağlamda kat edilecek çok mesafe olduğu 
görülmektedir. 

Aşağıda yer alan 3 numaralı tablo Bad Ems ve Havza yerleşimlerinin termal ile bağ-
lantılı olan diğer yapısal durumuna ilişkin bilgiler vermektedir. Burada da açıkça gö-
rüleceği üzere, Havza’nın batı standartlarında bir kürkent olabilmesi için kat etmesi 
gereken çok mesafe bulunmaktadır.

Takip eden sayfalarda yer alan 1 ve 2 numaralı görselde yerleşimlerin uydu görün-
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Havza Bad Ems

Termal Kürkent/Merkez Termal Merkez Termal Kürkent

Yerleşimin Kuruluş Tarihi 930 880

Termal Olarak 
Tescil Tarihi

2009 1913

Termal Olarak Kullanımı 2000 yıl 700 yıl

Rakım 675 metre 103 metre

Coğrafi Konumu 

Üç tarafı dağlarla çevrili 
bir vadi içinde kurulmuş 
olup en yüksek 
yeri 851 metredir. 
İçinden Tersakan 
çayı geçmektedir.

Hafif engebeli bir alanda 
kurulmuş olup en yüksek 
yeri 468 metredir. İçinden 
Lahn nehri geçmektedir.

Kent ve Yakın Çevresi
Yer yer orman alanları 
var, çoğunlukla 
çıplak arazi

Her tarafı ormanlarla kaplı

Nüfusu 28.025 9.288

En Yakın Havaalanı
86 km
Samsun Havaalanı

20 km Koblenz (küçük bir 
alan) Ancak 60-100 km 
arasında 5 adet daha alan/
liman bulunmaktadır.

Demiryolu Var Var

Karayolu
E80 –E95’in kavşağında, 
çok iyi bir ulaşım ağı var

Çok iyi bir ulaşım ağı var.

Tablo 1: Yerleşimlerin Coğrafi Özellikleri
Kaynak: Veriler, Başta Bad Ems Kent Yönetimi ile Havza Belediyesi ve Kaymakamlığının 
Web Siteleri olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
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Havza Bad Ems

2 spor kulübü
Kapalı spor salonu
Futbol sahası (portatif 
tribünlü, toprak zeminli)
Güreş sahası
İçinde halı saha, yüzme havuzu, 
restaurant, sosyal etkinlikler salonu 
(düğün vb.) bulunan bir kompleks

Konser salonu
Sinema
Tiyatro
Casino
Müzeler
Saray ve şatolar
Sanat evleri ve sergileri
Tenis kortları
18 delikli golf sahası
Stadyum
Çeşitli spor salon ve alanları

Orta halli bir ilçede 
olabilecek türden yerler

Çok sayı ve çeşitte yeme-
içme ve eğlence yerleri 

25 Mayıs Festivali ve bazı konser vb 
türden aktivitelerin dışında yok

Çok sayı ve çeşitte sosyal 
ve kültürel aktiviteler

Tablo 2: Yerleşimlerin Sosyal ve Kültürel Donanımı
Kaynak: Veriler, Başta Bad Ems Kent Yönetimi ile Havza Belediyesi ve Kaymakamlığının 
Web Siteleri olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.

tüleri görülmektedir. 1 ve 2 numaralı resimlerde yerleşimlerin 1900’lerin başlarındaki 
hallerini, 3 ve 4 numaralı resimlerde ise günümüzdeki durumunu göstermektedir. Yer-
leşimlerin ana kür tesisleri (en donanımlı olmaları durumuna göre) 5 ve 6 numaralı 
resimlerde görülmektedir.
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Havza Bad Ems

Jeotermal
5 Kaynak (53-54 santigrat 
dereceleri arasında) 40 s/l

17 Jeotermal kaynak (27-57 
santigrat dereceleri arasında)

Turist Sayısı 
(2006)

150.000 (her yıl ortalama)
35.705 Turist
293.155 Geceleme

Sağlanan 
Gelir (2006)

Veri yok 35.705.000 Avro (Tahmini)

Konaklama 
Kapasitesi

7 adet otelde 755 yatak
1 adet apart motelde 125 yatak
150 Ev pansiyonunda 1450 yatak
   Toplam 2330 yatak

Planlanan 3260 yatak

13 adet otelde 497 yatak
5 adet motelde 50 yatak
10 adet ev pansiyonunda 100 yatak
10 adet tatil  evinde (*) 124 yatak
1 adet hospizde 115 yatak
5 adet kamping
   Toplam 886 yatak

Klinikler Yok

AOK Kliniği (150 tek kişilik oda)
Hufeland Klinik (220 tek kişilik oda)
Lahntal Klinik (200 tek kişilik oda)

Gastronomi ve
Eğlence Yerleri

Orta halli bir ilçede 
olabilecek türden yerler

Kür tesisleri ve konaklama işletmeleri 
bünyesindekilerle birlikte çok sayıda 
yiyecek-içecek ve eğlence yerleri

Alternatif tıp 
uygulamaları

Yok Çok çeşit ve sayıda

Velnes-Fitnes 
Merkezleri

Yok Çok çeşit ve sayıda

Kür Parkı Yok
Büyük ve çok çeşitli rekreasyon 
olanakları sunan bir kür parkı

(*) Türkiye’deki yazlık karşılığı

Tablo 3: Yerleşimlerin Termal İle Bağlantılı Olarak Diğer Yapısal Durumu
Kaynak: Veriler, Başta Bad Ems Kent Yönetimi ile Havza Belediyesi ve Kaymakamlığının 
Web Siteleri olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
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Görsel 1: Havza’nın Uydu Görüntüsü 
Kaynak: Google Earth Haritalar

Görsel 2: Bad Ems’in Uydu Görüntüsü 
Kaynak: Google Earth Haritalar



448

Resim 1: Havza Genel Görünüm (1900’ün başları)
Kaynak: Google images, 03.10.2017

Resim 2: Bad Ems Genel Görünüm (1900’ün başları)
Kaynak: http://www.panoramio.com/photo/7186245, 03.10.2017
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Resim 3: Havza Genel Görünüm (günümüzde)
Kaynak: https://galeri.uludagsozluk.com/r/havza-304920/, 03.10.2017

Resim 4: Bad Ems Genel Görünüm (günümüzde)
Kaynak: http://www.panoramio.com/photo/7186245, 03.10.2017
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Resim 5: Havza Termal Otel Ancere
Kaynak: http://www.ancerethermalhotel.com.tr/?sayfa=foto&x=58acf#baslik, 03.10.2017

Resim 6: Bad Ems Kurhaus (Termal Otel)
Kaynak: http://www.meinestadt.de/bad-ems/bilder, 03.10.2017
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin toplam jeotermal ısı potansiyelinin 31.500 MWt olduğu bunun, örneğin 
aşağıda belirtilen verilerle eşdeğer olduğu belirtilmektedir.

•  5 milyon konut ısıtma eşdeğeri veya 150 bin dönüm sera ısıtması  
•  1 milyonun üzerinde kaplıca yatak kapasitesi
•  29 milyar USD/yıl fuel-oil eşdeğeri (30 milyon ton/yıl)
•  30 milyar m3/yıl doğalgaz eşdeğeri
Bu veriler büyük bir zenginliğe işaret etmektedir. Yapılan çok sayıdaki çalışmalarda da 

esasen Türkiye’nin termal kaynak zengini bir ülke olduğu, bu bakımdan Avrupa’da birinci 
dünyada ise yedinci sırada yer aldığı belirtilmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma 
durumuna bakıldığında, Türkiye açısından hiç de hoşa giden bir yanının olmadığı görül-
mektedir.

Türkiye sahip olduğu 31,500 MWt jeotermal ısı potansiyelinin halen %3,5’lik bir kısmını 
kullanabiliyor görünmektedir. Bunun sadece %1,04 kadarı ise kaplıcalarda kullanılmaktadır.

Buradan, Türkiye’nin mevcut potansiyelini kullanabilmesi halinde binlerce kürkentler 
kurabileceği, bu kentlerde milyonlarca yataklık konaklama kapasitesi arz edebileceği, 
keza milyonlarca insana istihdam olanağı yaratabileceği, on milyonlarca turist ağırlayıp 
on milyarlarca dolar gelir elde edebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yapılan projeksiyonlara göre sağlık/kür/rekreasyon turizmi yükselen bir trend izle-
mektedir. Türkiye ise bu bağlamda keşfedilmeye değer, pazarlanabilir bir ülke olarak 
bilinmektedir. Sağlık/kür/rekreasyon amaçlı seyahat eden turistin konaklama süresinin 
uzun, yaptığı harcamanın ise daha çok olması nedeniyle turizmin bu segmentinde 
yaratılan katma değer diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Türkiye bu fırsatı 
iyi değerlendirmek zorunluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki, mevcut uygulamalar ile söz konusu fırsatın yakala-
nabilmesi, kaynakları verimli kullanarak daha çok ekonomik değer yaratılması pek de 
mümkün görünmemektedir. Bakış açımızın değişmesi gerekmektedir. Bu alanda ge-
lişmiş ülkelerdeki uygulamalar iyi izlenmeli, rekabet yeteneğimiz de buna göre gelişti-
rilmelidir. Rekabet söz konusu olunca da, bir çok faktörün birden, bütünleşik/entegre 
konseptlerle ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Türkiye bir an önce, sadece je-
otermal suya “şifalı su” dayalı uygulamalardan vazgeçerek, taş-toprak-bitki-hava-deniz 
suyu vd. gibi diğer unsurları da kullanabilen “kür” konseptine yönelmelidir. Bu da elbet-
te bölük pörçük, tesis ve mekanlarda değil, çok fonksiyonlu ve opsiyonlu bütünleşik 
ortamlarda yapılmak durumundadır. Bu ortamlara/mekanlara tarafımızca “Kürkent” adı 
verilmektedir. Yani Türkiye, zaman kaybetmeden “Kürkent”lerde “Kür Turizmi” yapabilir 
ülke olmak zorundadır.

Bir Kürkent’in nasıl olması gerektiği konusunda yukarıda verilen bilgileri hatırlayalım. 
Gelişmiş ülkelerde termal kaynağın ya da kaynakların çevresinde zamanla dinlenme 
ve tatil amaçlı yerleşimler (Türkiye’deki yazlık anlamında) oluştuğu ve bunların zaman 
içinde kendine özgü karakteristik özellikler geliştirdiği bilinmektedir. Bu gelişimin de 
zaman içinde değişimler geçirerek mimari ve toplumsal yaşam açısından bir termal 
kültürün ortaya çıkmasına kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Bu kültürün en belirgin özel-
likleri şunlardır: Türkiye’nin de bu doğrultuda gelişmesi gerekmektedir.

•  Yerleşim, sanayi ve endüstriyel mekânlardan uzak tutulmalıdır.
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•  Yerleşimin havası, suyu ve çevresi korunarak her türlü endüstriyel faaliyet vb 
kirlilikten uzak tutulmalıdır.

•  Yerleşim, başta da taşıt trafiği olmak üzere her türlü gürültüden uzak tutulmalı, 
sakin, sessiz ve dingin bir ortam oluşturulmalıdır.

•  Yerleşimin içinde çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği park (kür park), cafe, kü-
çük de olsa bir konser salonu ve benzeri mekanlar oluşturulmalı, ayrıca nitelikli 
konaklama ve ağırlama tesisleri kurulması sağlanmalıdır.

•  Çeşitli rekreasyon faaliyetleri için yerleşimin içinde ve geniş çevresinde olabildi-
ğince çok yeşil alan (ormanlık, ağaçlık) ve yeşil bir doku oluşturulmalıdır.

Ülkemiz turizmine yön veren kurum ve kuruluşlar ile bu alanda düşünce üreten, 
strateji geliştiren, planlama yapan uzmanların ve uygulayıcıların Havza ve Bad Ems 
kentlerinin karşılaştırmasından önemli ipuçları yakalayacağı varsayılmıştır. Burada özel-
likle dikkat çekilmek istenen husus şu olmuştur: Adının termal turizm, SPA, deniz veya 
yayla turizmi olması esasen çok da önemli değil; önemli olan turizmin, mekânsal ola-
rak yapıldığı yerin halkı, sosyal ve kültürel dokusu ile bütünleşik olarak yapılmasıdır.  
Diğer bir ifadeyle turizm sadece bir mekana (Otel, tatil köyü, termal merkez vd.) sıkış-
tırılarak değil, toplumsal yaşama yani kent yaşamına entegre edilerek yapılmalıdır. Tıp-
kı, gelişmiş ülkelerde çok sayıda örneğinin görüldüğü, sağlık/kür/rekreasyon turizmin 
yapıldığı kürkentlerde olduğu gibi.

KAYNAKÇA
Ağaoğlu, O., K., (2009) Termal Turizm –Kür Turizmi- ve Geliştirme Olanakları, Türkiye ve Avrupa’dan Uygulama 
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Havza Belediyesi, http://www.havza.bel.tr/, Erişim tarihi: 7.10.2017.
Havza Kaymakamlığı, http://www.havza.gov.tr/, Erişim tarihi: 7.10.2017.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/#, Erişim tarihi: 7.10.2017.
Özbek, T., (1991) Dünyada ve Türkiye Termal Turizmin Önemi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 
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ÖZET
Doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle büyük bir çeşitlilik gösteren ülkemizde turizm fa-
aliyetleri 1980’li yılların başından itibaren 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesi ile hız kazanmış ve ülkemiz Dünyanın ve Avrupa’nın önemli desti-
nasyonlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde özellikle ülkemizin kıyı kesimlerinde 
deniz-kum-güneş diye tabir edilen kıyı turizmine ve kitle turizmine yönelik birçok tesis 
yapılmış fakat turizmdeki nitelik aynı ölçüde gelişmemiştir. Her şey dahil sistemi adı ve-
rilen ve gelen turisti mümkün olduğunca konaklama tesislerinde tutmaya teşvik eden 
bu sistem ile ülkemizin sahip olduğu çok zengin kültürel ve doğal değerler, maalesef 
ülkemiz turizminin gelişmesine yeteri kadar katkı sağlayamamıştır. Bugüne kadar ülke-
mizde belki de turizm planlaması anlamında yapılmış en önemli çalışma olan Türkiye 
Turizm Stratejisi (2023) çalışması 2007 yılında hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kuru-
lu Kararının ardından resmi bir belge niteliği de kazanmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 çalışmasının temel hedeflerinden birini turizmin ülke geneline ve 12 aya yayıl-
ması oluşturmaktadır. Bu hedefin başarıya ulaşması için yapılması gereken en önemli 
şey ise ülkemizin sahip olduğu çok zengin doğal, kültürel ve tarihi değerleri sürdürü-
lebilir planlama anlayışı ile yöneterek alternatif turizm türlerine yönelmek ve turizmi 
çeşitlendirmektir. Bu çalışmada, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) temel hedeflerinden 
olan “turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması” çerçevesinde; termal turizm ve diğer 
birçok alternatif turizm çeşidi bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olan 
Bursa İlinde termal turizm odaklı turizm gelişim önerisi sunulmuştur. 

GİRİŞ
Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasındadır. Ülkeler, bölgeler ve kentler 
artan küresel rekabet ortamında, turistleri kendilerine çekebilmek için büyük bir yarış 
içine girmişlerdir. Yapılan araştırmalar, gelişen bu turizm pazarında eğilimlerin farklı-
laştığını, değişen değer yargıları ve tüketim kalıpları sonucu turistlerin artık özgün ve 
tekil olana yöneldiğini; tercihlerini kültürel açıdan deneyim zenginliği ve çeşitliliğini en 
çoğa çıkaracak, tarihi ve doğal çevreye saygılı destinasyonlardan yana kullandıklarını 
ortaya koymaktadır (Bursa Valiliği, 2015:8).

Bu noktada, Bursa, tarihsel ve kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değer-
leri bakımından birçok alternatif turizm türüne sahip bir kenttir. Bu nitelikler Bursa’ya 
turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi anlamında önemli fırsatlar vermektedir. Bu 
fırsatları değerlendirmek için iyi bir yönetim modeli ve sürdürülebilir turizm planlaması 
son derece büyük bir öneme sahiptir. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) çalışmasının ana 
hedeflerinden olan turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması anlamında Bursa İli tam 
da bu noktada ülkemiz açısından rol model olabilecek şansa sahip görülmektedir. 
Çünkü Bursa, kültür turizmi, termal turizm, kış turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, eko 
turizm ve kongre turizmi anlamında büyük bir potansiyele ve aynı zamanda ulaşım 
anlamında da büyük avantajlara sahiptir. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezine, kültür turizmi açısından 
çok zengin olan Hanlar Bölgesine, Kültür Park gibi şehrin en büyük rekreasyon alan-
larından birine, kongre turizmi ve müzeler açısından önemli bir yer tutan Merinos 
Park gibi bir noktaya çok yakın konumda bulunan Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesinde 
yaklaşık 20-25 hektar alanın kamulaştırılmasıyla yapılması planlanan “Termal Turizm 
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Şehir Projesi” bu noktada şehrin sahip olduğu alternatif turizm türlerinden belki de en 
önemlisi olan termal turizmi ön plana çıkarmakta olup Bursa’daki turizm gelişiminin 
termal turizm odaklı olmasının da önünü açmaktadır. Bu çalışma ile alternatif turizm 
türlerinin geliştirilerek ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesi bağlamında Bursa ilinde 
termal turizm odaklı turizm gelişim önerisi ortaya konularak ülkemiz için turizmin 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bursa’nın bir örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

BURSA İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ
Bursa, doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle turizmin çeşitlendirilmesi anlamında birçok 
alternatif turizm türüne sahiptir. Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş olan Bursa, termal 
ve sağlık turizmi, kış ve doğa turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi gibi 
önemli alternatif turizm türlerini aynı coğrafya içerisinde bir bütün olarak ve iç içe 
barındırmaktadır. 

Termal Turizm
Bursa’nın sahip olduğu şifalı suları, hamam ve kaplıcaları, geçmişten bugüne gelen 
ve turizmi hareketlendiren önemli bir zenginliktir. Bu şifalı suların varlığı Roma döne-
minden itibaren kentte bu yönde çeşitli yapıların oluşmasını sağlamıştır (Bursa Valiliği, 
2015:37). Bizans döneminde de hamam ve şifa kaynağı kaplıcaların yapımına devam 
edilmiştir. Osmanlı döneminde ise Bizans devrinden kalan yapıların onarımı yapılmış, 
yeni hamam ve kaplıcalar inşa edilmiştir. Hamam ve kaplıcalar yönünden dünyanın 
en zengin kentlerinden olan Bursa’nın yararlı sıcak sularının kaynağı, Uludağ’ın kuzey 
etekleridir (Bursa Valiliği, 2015:37).

Bursa’nın merkezindeki kaplıca suları, şehrin batısındaki Bademli Bahçe (Kükürtlü) 
ve Çekirge (Vakıfbahçe) bölgelerinden çıkmaktadır. Sularının kimyasal yapısı farklı ol-
duğundan; Çekirge›de bulunan sulara çelikli, Bademli Bahçe’de bulunanlara kükürt-
lü sular denmektedir. Çekirge termal kaynağından beslenen çok sayıda hamam, otel 
ve modern tesis bulunmaktadır (Bursa Valiliği, 2015:37). Günümüze kadar gelebilen 
Bursa merkezindeki kaplıcaların en tanınmışları; Sultan I. Murad tarafından yaptırılan, 
Bursa’nın en eski ve en büyük kaplıcası olan Eski Kaplıca (Armutlu), Sultan I. Bayezid 
tarafından yaptırılan Kükürtlü Kaplıca, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa 
tarafından yaptırılan Yeni Kaplıca ile Kara Mustafa Paşa’nın kendi adına yaptırdığı Kara 
Mustafa Paşa Kaplıcaları’dır (Bursa Valiliği, 2015:37).

Bursa merkezinin dışında; İnegöl’ün 27 km. güneyinde Oylat Kaplıcaları ve İnegöl’ün 
Çitli Köyü’nde Çitli Maden Suyu, Mustafakemalpaşa’ya bağlı Akarca Köyü’nde Tümbül-
dek Kaplıcası, Orhaneli’ne bağlı Ağaçhisar Kaplıcası ve Sadağı Kaplıcası, Harmancık 
ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta llıcaksu Kaplıcaları, adını Orhangazi ilçesine bağlı Kera-
met köyünden alan Keramet Ilıcası iyileştirici etkileriyle hastalıklara şifa olmaya devam 
etmektedir (Bursa Valiliği, 2015:37).

Kültür Turizmi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası
Bursa, tarih öncesi çağlardan günümüze taşıdığı, korunması gereken binlerce yıllık 
tarihsel varlıklarıyla birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu-
nun ilk başkenti olan Bursa, tarihi kimliği ve mimari dokusuyla adeta bir “Müze Kent” 
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olarak tanımlanabilir. Bursa’nın merkezinde yer alan ve beş hükümdar tarafından inşa 
ettirilen külliyeler ve Cumalıkızık köyü kültür turizmi açısından Bursa’nın en önemli 
odak noktaları arasında yer almaktadır. Bursa, 14. yüzyılın başında Osmanlı İmpara-
torluğunun ilk başkentini ve dolayısıyla payitahtını oluşturan kentsel ve kırsal sistemin 
ortaya çıkışını temsil etmektedir. İmparatorluğun kuruluş sürecinde, külliyeler tarafın-
dan şekillenen, gelişimi ve mimarisi vakıf (kamusal hayır kurumları) sistemi bağlamında 
belirlenen ilk kent olmuştur (Bursa Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Kitapçığı, 2017).

Osmanlı Bursa’sı kurulurken, Bursa’nın çoğunlukla ovaya hakim tepelerinde bulu-
nan en önemli odak noktaları belirlenmiş ve cami, medrese, hamam, imaret, türbe 
gibi kamusal yapılardan oluşan külliyeler beş sultan (Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım 
Bayezid, Çelebi Mehmed, ve II. Murad) tarafından bu alanlarda inşa edilmiştir. Sos-
yal, kültürel, dini ve eğitim işlevli merkezler olan bu külliyeler kentin sınırlarını belirle-
miştir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Kitapçığı, 2017). Katar’ın başkenti Doha’da 
15-25 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Miras Komitesi 38. Dönem 
Toplantısı’nda kültürel kategoride “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Doğuşu” dünya miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, 
Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külli-
ye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı bileşen Dünya 
Miras Listesi’ne 998. sıradan girmiştir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2017).

Bursa’nın kültür turizmi anlamındaki en önemli noktalarından biri olan ve Dünya Mi-
ras Listesine girmiş olan Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile özgünlük ve 
bütünlüğünü koruyabilmiş kırsal bir yerleşim olup, bir Osmanlı vakıf köyüdür. Bir “Vakıf 
Köyü” olarak külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir oluşturmuştur. Geleneksel 
sokak dokusu, ahşap-taş evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı’nın kırsal yaşam tarzını 
bugün de sürdüren iyi bir örneğidir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Kitapçığı, 
2017). Bunun yanında Hristiyanlık dünyası ve İnanç Turizmi anlamında son derece 
önemli bir yere sahip olan ve Bursa şehir merkezine 77 km mesafede yer alan İznik de 
Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer almakta olup kültür turizmi anlamında başka 
bir odak noktasıdır.

Bursa, aynı zamanda kültür turizmi anlamında adeta bir “müze kent” konumundadır. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, 
Karagöz Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
Bursa Arkeoloji Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, 
Yenişehir Müzesi, Mütareke Müzesi ve İznik Müzesi bunlardan en başta gelenleridir.

Kış ve Doğa Turizmi
Uludağ Milli Parkı, 2543 metre yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en yüksek dağıdır. 
Ulusal ve uluslararası olarak ender görülen doğal değerlere sahip olan Uludağ, 1961 
yılında “Milli Park” ilan edilmiş, 2006 yılında ise I. Derece doğal sit alanı olarak tescillen-
miştir. Uludağ, Bursa’dan zirveye doğru değişen bitki topluluklarının meydana getirdiği 
orman kuşaklarıyla, çok zengin bir habitat çeşitliliğine sahiptir. Uludağ’da 30’u Uludağ 
endemiği, 141’i Türkiye endemiği olmak üzere 171 endemik bitki türü bulunmaktadır 
(Bursa Valiliği, 2015:35).
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Uludağ, ülkemizin en önemli ve en büyük kış sporları merkezidir. Üç binin üzerinde 
yatak kapasitesine sahip olan Uludağ’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1986 yılında ilan 
edilen Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Turizm Merkezi de yer almaktadır. Uludağ’da 23 
özel turistik tesisin dışında kamuya ait 16 dinlenme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. 
Oteller bölgesinde 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi yer almaktadır (Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2015:160). Olağanüstü tabii yapısı, flora ve faunasının zenginliği ile Uludağ; 
sadece kış turizmine değil yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik piknik etkin-
likleri de yapılabilen her mevsim turist çekebilecek potansiyele sahip bir alandır. Uludağ 
Milli Parkında “oteller bölgesi” olarak adlandırılan mevkide ortalama dört ay süre ile kış 
sporları yapılmaktadır (Bursa Valiliği, 2015:36).

Kongre Turizmi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 15 yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
1938 yılında açılan Merinos Fabrikası, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ne dö-
nüştürülmüş, çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerin düzenlendiği sahneler, kongre-
lerin düzenlendiği salonlar, müzeler, geleneksel el sanatları eğitim merkezi, konserva-
tuar, geleneksel müzik araştırmaları merkezi, sergi galerileri, kafeteryalar, restoranlar 
ve park alanı ile bütün şehrin kültürel ve sosyal hayatını etkileyen bir kompleks halini 
almıştır (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015:136).

Merinos Fabrikası’nın binasıyla ve parkla bütünleşecek şekilde tasarlanan kültür mer-
kezinin içinde farklı büyüklüklerde toplantı, ziyafet ve sergi salonları ile fuar alanları 
mevcuttur (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015: 137). Şehir merkezinde ve Uludağ’da 
bulunan nitelikli oteller de ayrıca kongre turizmini destekler niteliktedir.  Merinos Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde ayrıca Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Göç 
Tarihi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi de bulunmaktadır.

İnanç Turizmi
Hıristiyan dini liderlerin, dini öğreti ve pratikler için kararlar vermek üzere toplanmaları, 
genellikle “konsil” veya “sinod” (Grekçe “Sunodos, Latince Synodus”) olarak adlandırılır 
(Daley, 1987). Bu bakımdan Bursa, Hristiyan dünyası açısından son derece önemli bir 
merkezdir. Hristiyanlığın 1’nci ve 7’nci konsili 325 yılında İznik’te toplanmıştır. İznik; 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde dini ve siyasi açıdan önemli bir 
merkez olmuş, kentin mimari yapısı bu mozaiğe paralel olarak gelişmiş ve bu muhte-
şem tarihsel yapılar günümüze kadar ulaşmıştır (Bursa Valiliği, 2015:16).

YEREL YÖNETİMLERİN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile birlikte Bursa Sanayi ve Ticaret Odası 
gibi sivil toplum kuruluşları Bursa turizminin gelişmesi anlamında önemli projeler üret-
mekte ve bunun için bir takım örgütlenmelere de gitmektedirler. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi yerel yönetim olarak Bursa turizmini gelişimi için lokomotif bir rol üstlenmek-
tedir. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı kurulmuş 
olup bu Daire Başkanlığının altında Müzeler Şube Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Şube 
Müdürlüğü, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü ve 
Orkestra Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentte 
birçok müze kurulmuş ve işletilmekte olup aynı zamanda kongre turizmi anlamında 
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Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi de şehre kazandırılmıştır. Bu alanların yanında 
ve şehrin merkezinde bulunan Tabakhaneler bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından büyük ölçekli kamulaştırmalar ile yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan “termal 
turizm şehir projesi” olarak planlanmaktadır.

Bu alanda geliştirilmesi düşünülen termal turizm tesislerinin modern termal kentler 
olan Vichy, Karlovy Vary, Baden Baden gibi planlanmasının ülkemizde bulunan termal 
turizm uygulamalarına örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Bunun yanında, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir Turizm Konseyi kurulmuş olup kamu, özel 
sektör, STK’lar ve üniversiteyi de içeren bu konsey Bursa’daki turizmin geliştirilmesi 
için önemli çalışmalara imza atmaktadır.  Marmara Bölgesinin turizmle ilgili en önemli 
kuruluşlarından olan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GÜM-
TOB) merkezi Bursa’da yer almaktadır. Yine, şehir merkezindeki Hanlar Bölgesi kapsa-
mında Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği kurulmuş olup bu Dernek, ülke ölçe-
ğinde kurulmuş olan Tarihi Çarşılar Federasyonunun kurucu başkanlığını üstlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmde rekabet içinde olduğumuz ülkelerle yarışabilmemiz ve turist sayısı ve turizm 
gelirlerinde sürdürülebilir bir artış olması için en önemli hedefler arasında Türkiye Tu-
rizm Stratejisi (2023) çalışmasının da ana hedeflerinden olan “turizmin çeşitlendirile-
rek 12 aya yayılması” gelmektedir. Fakat bu önemli hedefin gerçekleştirilerek turizmin 
geliştirilmesi anlamında ülke genelinde yapılması gereken önemli işler bulunmaktadır.

Ülkemiz turizmi şu anda hala, deniz-kum-güneş diye tabir edilen kıyı turizmi odaklı 
gelişimini sürdürmekte ve “mass tourism” olarak adlandırılan kitle turizmi ağırlıklı eğili-
mini devam ettirmektedir. Oysaki ülkemizin sahip olduğu çok zengin kültürel, tarihsel 
ve doğal zenginlikler alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi anlamında büyük bir altlık 
oluşturmakta ve önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. “Turizmin çeşitlendiri-
lerek 12 aya yayılması” ana hedefi, ancak alternatif turizm türlerinin sürdürülebilir bir 
şekilde planlanarak geliştirilmesi ile mümkündür. Bursa, ülkemizin sahip olduğu bu 
kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerin hepsini bir arada barındırarak turizmin çeşitlen-
dirilmesi anlamında önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. 

Bursa, günümüzde termal turizm ve doğa turizmi ağırlıklı olarak Arap turistlere 
hizmet eden bir kent konumundadır. Şehre gelen turistlerin büyük çoğunluğunu 
Ortadoğu’dan ve Arap ülkelerinden gelen turistler oluşturmakta ve bu turistler ağırlıklı 
olarak doğa turizmini tercih etmektedirler. Oysaki şehrin turizm potansiyeli, çok çeşitli 
ülkelerden gelebilecek çok çeşitli turist profiline hizmet edebilecek durumdadır. Os-
manlı İmparatorluğunun ilk başkenti olma özelliğine sahip olan Bursa’da Osmanlı dö-
neminin kuruluş eserlerinin yanında erken Hristiyanlık dönemine ait çok önemli kül-
türel değerler de yer almaktadır. Örneğin İznik, Hristiyanlık dünyası için çok önemli bir 
konuma sahiptir. Hristiyanlığın 1’nci ve 7’nci konsili İznik’te toplanmıştır. Sırf bu durum 
bile iyi bir tanıtım stratejisi ile birçok yabancı turisti Bursa’ya çekebilecek bir durumu 
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bir alternatif turizm türü olarak “inanç turizmi” Bursa 
için çok değerli bir yer teşkil etmektedir. UNESCO Dünya Miras Listesine giren Hanlar 
bölgesi, külliyeler ve Cumalıkızık ile şehrin merkezinde bulunan birçok Osmanlı döne-
mi eseri de Bursa için inanılmaz bir “kültür turizmi” potansiyeli yaratmaktadır. 
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Uludağ Milli Parkı ise ülkemizin en önemli kış sporları turizm merkezinin olmasının 
yanında doğa turizmi için çok önemli bir değerdir. Şehir merkezinden Uludağ’a ulaşım, 
yapılan yatırımlarla daha da gelişmiş, tek bir teleferik hattıyla Uludağ’a ulaşım oldukça 
kolaylaşmıştır. Bunun yanında Merinos Parkının içinde yer alan Merinos Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi ise kongre turizmi açısından önemli bir yer tutmakta olup şehir 
merkezinde bulunan nitelikli oteller de ayrıca kongre turizmini destekler niteliktedir. 
Fakat Bursa’nın sahip olduğu tüm bu turizm türlerini aynı ölçüde geliştirmek mümkün 
değildir. Bunun yerine bu alternatif turizm türlerinin birini ya da birkaçını ön plana 
çıkararak veya odak haline getirerek onun çevresinde diğer turizm türlerini tamamla-
yıcı unsur olarak değerlendirmek Bursa turizminin gelişimi anlamında en akılcı olanı-
dır. Ülkemiz termal turizm kaynakları açısından çok önemli değerlere sahip olmakla 
birlikte maalesef günümüze kadar termal turizm istenilen ölçüde gelişememiştir. 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi anlamında termal 
turizme büyük önem verilmesine ve Bakanlıkça ülke genelinde onlarca termal turizm 
bölgesi ilan edilmesine rağmen uluslararası ölçekte marka değeri olan termal turizm 
alanı halen oluşamamıştır. Bunun en temel nedeni ise planlama aşamasında termal 
turizmin diğer turizm türleri ile entegre edilememesidir. Ülkemizde yer alan termal tu-
rizm alanları, sadece bir tesisleşmeden ibaret olup bu tesislerde konaklayan turistlere, 
termal sudan yararlandıkları zaman dışında hizmet edecek sosyal donatı alanları ya da 
diğer alternatif turizm faaliyetlerini içeren alanlar sunulamamaktadır. Bu da termal tesi-
se gelen bir turiste yalnızca termal suyu kullanma imkanı vermekte bunun dışında boş 
zamanlarında başka fırsatlar sunmamaktadır. Avrupa ve Dünya öneklerine bakıldığında 
termal turizm kentleri birçok değişik turizm türü ile entegre olmuştur. Bir turist termal 
tesisten yararlandığı zaman dışında vaktini geçirebileceği birçok turizm faaliyetini al-
ternatif olarak bulabilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin merkezinde büyük ölçekli kamulaş-
tırmalar ile yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan “Termal Turizm Şehir Projesi” olarak plan-
lanmaktadır. Kamulaştırılan bu alan termal turizm potansiyeli yüksek bir alan olan Sı-
caksu-Tabakhaneler Bölgesinde bulunmakta, şehir merkezi, kültür turizmi için odak 
noktası olan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Hanlar Bölgesi 
ile Kültürpark ve Merinos Park gibi şehrin en büyük rekreasyon alanlarına çok yakın 
konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Bursa turizminin gelişimi için odak olabilecek 
alternatif turizm türü “termal turizm” olarak düşünülebilir. “Termal Turizm Şehir Projesi” 
olarak anılan bu proje, termal turizmin gelişimi anlamında oldukça önemli bir fırsat 
olarak önümüzde durmaktadır. Planlanan bu alanın diğer alternatif turizm türleri ile 
entegre edilerek Bursa turizminin geliştirilmesi, ana hedef olarak benimsenmelidir. Bu 
alan “kültür turizmi” değerlerinin barındıran şehir merkezi ve hanlar bölgesine, “kongre 
turizmi”nin odak noktasında yer alan ve birçok müzeyi içinde barındıran Merinos Kültür 
Parkına oldukça yakın mesafededir. Bu nedenle termal turizm odaklı bu öneride kültür 
turizmi ve kongre turizmi tamamlayıcı alternatif turizm türleri olarak ön plana çıkmak-
tadır. Bu çerçevede, ülkemizin ilk ve en büyük kış turizm merkezi olan ve doğa turizmi 
için de önemli bir değere sahip olan Uludağ ve “inanç turizmi” ve Hristiyanlık için son 
derece önemli bir nokta olan İznik de tamamlayıcı diğer alternatif turizm türleri olarak 
termal turizm odaklı bu gelişmenin bir parçası rahatlıkla olabilecek durumdadır. 
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Bu çerçevede Bursa, mevcut kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin optimum kulla-
nılması sonucu geliştirilecek alternatif turizm türlerinin sürdürülebilir bir şekilde ve ter-
mal turizm odaklı planlanmasıyla ülkemizde bugüne kadar alışılagelen termal turizm 
anlayışının dışına çok rahat çıkabilecek bir dinamizme sahip bulunmaktadır. Termal 
turizm odaklı bu turizm gelişim modeli sadece Bursa için değil diğer turizm bölgeleri 
açısından bir rol model oluşturabilecektir.

Bunun yanında turizmin gelişmesi için yerel ölçekteki çabaların ve yerel yönetim-
lerin rolü oldukça önemlidir. Bursa’nın bir önemli şansı ise yerel yönetimlerin ve yö-
redeki sivil toplum kuruluşlarının turizmi sahiplenmesi, Bursa turizminin gelişmesi için 
önemli örgütlenmeler ve birliktelikler içerisinde olmalarıdır. Bu birlikteliğin daha da ge-
liştirilerek Valilik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri gibi yerel yönetimler 
ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) gibi bölgenin 
turizmle ilgili güçlü sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve profesyonel yöneticilerin iş 
başında olduğu bir tüzel kişilik oluşturulmalı ve bu yapının Bursa turizmi için tek elden 
üst ölçekte kararlar alarak turizmin sürdürülebilir ve planlı gelişimine yön vermesi sağ-
lanmalıdır.

Önerilen bu yönetim modeli ile kentin merkezinde planlanan Termal Turizm Şehir 
Projesinin, “kongre turizmi” anlamında Merinos Park ve nitelikli konaklama tesisleri ile, 
rekreasyon alanı anlamında Kültür Park ile, “kültür turizmi” anlamında Osmanlı dönemi 
eserlerinin yoğun olarak yer aldığı ve UNESCO Dünya Miras Listesine giren Hanlar Böl-
gesi, Külliyeler ve Cumalıkızık ile, “doğa ve kış turizmi” anlamında Uludağ ile ve “inanç 
turizmi” anlamında İznik ile bütünleştirilerek sürdürülebilir turizm planlaması kapsa-
mında ülkemiz için örnek teşkil edebilecek bir termal turizm bölgesinin oluşturulması 
ve böylece Vichy, Karlovy Vary, Baden Baden örneklerinde olduğu gibi uluslararası öl-
çekte bir termal turizm bölgesinin ülkemiz turizmine kazandırılması, önümüzde büyük 
bir fırsat olarak durmakta olup bu da alternatif turizmin geliştirilerek “turizmin çeşitlen-
dirilmesi ve 12 aya yayılması” üst politikasını destekler nitelikte olacaktır. 
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ÖZET
Kitle turizminin olumsuz etkileri ve son dönemde turizm hareketine katılanların farklı 
destinasyon talepleri, tur operatörlerini ve seyahat acentalarını ürün çeşitlendirmeye 
yönlendirmiş, bu durum sonucunda da kitle turizmine karşı alternatif turizm türleri 
ortaya çıkmıştır. Kırsal alanda gerçekleşen türlü faaliyetlere katılım veya gözlemleme 
olarak tanımlanan agroturizm, ülkemizde de çok çeşitli tarımsal ürünlerle ve farklı 
alanlarda uygulanmaktadır. Isparta ilinde yer alan gül ve lavanta bahçelerinin binlerce 
kişi tarafından ziyaret edilmekte olması, bu alanlara gelen ziyaretçilerin tarımsal aktivi-
teleri yerinde görmesi ve bunlara katılması, bu alanların birer agroturizm destinasyonu 
haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada, gül ve lavanta bahçelerinin agroturizm 
destinasyonu olma durumları ve Isparta turizmine etkileri incelenmiştir. 

GİRİŞ
Dünyada turizmin yoğunlaştığı destinasyonlara bakıldığında deniz, kum ve güneşe sa-
hip yerler olduğu görülmektedir. Ülkemizde de turizm kıyılarda yoğunlaşmış bir kitle 
turizmi halindedir. 2016 yılı içinde ülkemizin turizm gelirleri 21 milyar doların üzerinde 
gerçekleşmiş, ziyaretçi sayısı ise 30 milyon kişiyi aşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2017). 2015 yılında Antalya’yı 12 milyona yakın kişi (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü, 2017), Muğla’yı ise 2016 yılında 2 milyona yakın sayıda kişi ziyaret etmiştir (Muğla İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Kıyı şeridinde yoğunlaşan turizm faaliyetleri doğa, 
altyapı, üstyapı gibi insan yaşamıyla ilgili alanlarda çok ciddi bir baskı oluşturmaktadır. 
Bu noktada, tüm dünyada yönelim olan alternatif turizm faaliyetlerinin önemi ortaya 
çıkmaktadır (Demir vd., 2016).

Isparta uygun olanaklar sunduğu dağ ve su temelli alternatif doğa turizmi çeşitle-
rinin yanında il genelinde üretilen tarımsal ürünleri ile agroturizmin de uygulanmaya 
başlandığı bir destinasyondur. Gül bahçeleri ile öne çıkan Gönen İlçesine bağlı Gü-
neykent Kasabasını 2016 yılında 10.000 civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 
tahmin edilmektedir (Hürriyet Gazetesi, 2016). 

2016 yılında lavanta tarlalarının bulunduğu Keçiborlu İlçesine bağlı Kuyucak Köyünü 
ziyaret edenlerin sayısının 20.000 kişiyi aştığı bilinmektedir (Demir vd., 2016). 2017 
yılında ise bu sayı 90.000 kişiyi aşmıştır (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2017). Bu çalışma ile 
gül ve lavanta bahçelerinin sahip olduğu turistik potansiyel ve hali hazırda elde edilmiş 
turizm hareketliliği ortaya konularak, bu alanların agroturizm destinasyonu olma du-
rumları incelenmiştir.

DESTİNASYON KAVRAMI
Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu güncel Türkçe sözlükte destinasyon; “varılacak 
olan yer” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2017). Ancak bu basit tanımda ey-
lemi gerçekleştirenin, ne kadar süre ile gerçekleştirdiği veya varılan yerin özellikleri ile 
ilgili bilgi yoktur. Destinasyon “kişinin yerleşik olarak yaşadığı yer dışında seyahat ettiği 
yer” (Wang, 2011) veya “turistlerin evlerinden uzakta (yaşadıkları yer dışında) vakitlerini 
geçirmek istedikleri yer” (Cho, 2000) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre 
destinasyon “farklı doğal özellikleri veya çekicilikleri olan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken 
yer” (Coltman, 1989) olarak tanımlanmaktadır. 
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DESTİNASYON ÖZELLİKLERİ
Turistlerin yaşadıkları yer dışında seyahat ettikleri bir yerin destinasyon olarak kabul 
edilebilmesi için birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Buhalis (2000) desti-
nasyonu oluşturan özellikleri “çekicilikler, ulaşılabilirlik, tesisler, paket turlar, etkinlikler 
ve destekleyici hizmetler” olmak üzere altı kategoride toplamıştır. 

Çekicilikler
Bir yerin destinasyon olabilmesi için en başta ziyaretçilerin ilgisini çekecek doğal veya 
insan yapımı bazı çekiciliklere sahip olması gerekmektedir. 

Ulaşılabilirlik 
Destinasyonun sahip olması gereken bir diğer önemli özellik, o yerin ulaşılabilir olma-
sıdır. Birçok çekiciliğe sahip olmasına rağmen, yeterli düzeyde kara, hava veya deniz 
yolu ulaşımına sahip olmayan bir yeri destinasyon olarak kabul etmek mümkün de-
ğildir. 

Tesisler 
Bir destinasyonda, turistlerin konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi ziyaretleri 
süresince ihtiyaç duyabilecekleri mal ve hizmetleri karşılayabilecek sayıda ve kalitede 
tesislerin bulunması gerekmektedir. 

Paket Turlar 
Aracılar (seyahat acenteleri veya tur operatörleri) veya doğrudan turizm işletmeleri 
tarafından önceden düzenlenmiş paket turların varlığı destinasyonun bir diğer özelli-
ğidir. 

Etkinlikler 
Turistlerin ziyaretleri süresince destinasyonda katılmış oldukları tekne turu, yamaç pa-
raşütü, balon turu, konser, tiyatro gösterisi, çeşitli yarışmalar vb. destinasyonda yer 
alan tüm etkinlikler bu gruba girmektedir. 

Destekleyici Hizmetler 
Turistin ziyareti süresince ihtiyaç duyabileceği turistik olmayan ürünleri karşılayabile-
cek destekleyici hizmetlerdir. Bankacılık, telekomünikasyon, posta, gazete bayileri, 
hastaneler vb. turistlerin yararlandıkları diğer hizmetler bu grupta yer almaktadır (Bu-
halis, 2000).

AGROTURİZM
Alternatif turizm; doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve 
yöre halkının turizm ile ilgili faaliyetlerini kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda 
sağlamayı amaçlamaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008).

Alternatif turizm türleri içerisinde yer alan agroturizm, kırsal alanlardaki festival, 
müze gezme ve kültürel anlamda tüm turizm faaliyetlerini ifade etmek için kullanıl-
masına rağmen, daha çok doğrudan kırsal çevreyle, ürünle ve konaklamayla bağlantılı 
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bir çiftlikte, kampta veya pansiyonda konaklama, eğitsel gezi, yeme-içme, rasyonel 
faaliyetler ve çiftlikte ürün ve el sanatlarının satılmasıyla ilişkili faaliyetler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Roberts ve Hall 2003).

Isparta sahip olduğu farklı coğrafi şekiller ve iklim nedeniyle tarımsal üretim çeşitliliği 
ve miktarı bakımından zengin bir ildir. İl sınırları içinde, 2016 yılında üretilen başlıca 
tarımsal ürünler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Isparta ilinin sahip olduğu bu tarımsal çeşitlilik, agroturizm faaliyetleri için uygun bir 
zemin oluşturmaktadır. Bu alanlarda, koruma kullanım dengesi gözetilerek yapılacak 
turizm faaliyetleri, zirai gelirlerin yanı sıra turizm geliri de sağlayacaktır ve bu saye-
de kırsal alanda yaşayan halkın gelir çeşitliliği ve miktarı da artmış olacaktır.Isparta’nın 
başlıca tarımsal ürünü olan ve geniş alanlara yayılan gül bahçelerinin yanı sıra lavanta 
bahçelerinde son dönemde ortaya çıkan turizm hareketliliği göze çarpmaktadır. 

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
Lavanta’nın Tanımı 
Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. (Aslancan 
ve Sarıbaş, 2011). Özellikle Batı Akdeniz Bölgesi’ne yayılmıştır.

Isparta’da Lavanta Yetiştiriciliği
Türkiye’de ekonomik anlamda sadece Isparta Keçiborlu yöresinde Kuyucak başta ol-
mak üzere Kuşçular ve Çukurören köylerinde lavanta (L.x intermedia var. Super A) 
tarımı yapılmakta, bu yörelerin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğimli arazilerine çok 
iyi uyum sağlamaktadır (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016). Lavanta Kokulu köy olan, Ku-
yucak Köyü’nde çok sayıda yerli ve yabancı turist, çiçeklenme döneminde fotoğraf 
çekmeye, hasat döneminde ise hasat etkinliklerine katılmaktadır (Isparta İl Kültür ve 

Ürün Adı
Üretilen Alan 
(dekar)

Üretim Miktarı 
(Ton)

Ülke Üretim 
Miktarı (Ton)

Ülke 
İçindeki 
Üretim 
Oranı (%)

Yağ Gülü 23.000 10.022 12.267 81,69

Lavanta 3.473 506 747 67,73

Elma 228.137 596.503 2.925.828 20,38

Kiraz 54.268 55.657 599.650 9,28

Tablo 1: 2016 TÜİK Verilerine Göre Isparta İlinin Başlıca Tarımsal Ürünleri
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2017
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Turizm Müdürlüğü Arşivi). Lavanta ilk olarak 1975 yılında Gül Tüccarı Zeki KONUR ta-
rafından Fransa ziyareti sonrasında bölgeye getirilmiştir. Öncelikle lavanta üretimi gül 
bahçelerinin kenarlarında ve evlerin bahçelerinde süs ve hobi amaçlı başlamış, 90’lı 
yıllardan sonra ticari olarak üretime geçilmiştir (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).

Lavanta’nın Kullanım Alanları ve Ürünleri 
Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek 
saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan 
birisidir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm 
sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer 
endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özel-
likleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı 
çay şeklinde de kullanılmaktadır (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Lavanta balı, lavanta çayı, 
lavanta yağı, lavanta suyu, lavanta sabunu, lavanta kurusu, lavanta yastığı ve lavanta 
sütü lavantadan elde edilen ürünlerdir (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).

Turizm ve Lavanta
Lavanta, Isparta bölgesinde özellikle haziran ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, 
çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde 
köy adeta mora boyanmış bir hal almaktadır. Bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıla-
rın dikkatini çekmektedir. Ağustos ayında ise lavanta hasadı başlamaktadır. Bir yandan 
lavantalar hasat edilmekte, bir yandan hasat edilen lavantaların yağı çıkarılmakta ve 
tohumu için kurumaya bırakılmaktadır (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016). Hasat döne-
minde köye gelen ziyaretçiler hasat etkinliklerine katılmakta, geleneksel yöntemlerle 
lavanta yağı çıkarmakta ve lavanta ürünlerini satın almaktadır. 

Çiçeklenme ve hasat dönemlerinde gelen yerli yabancı turistlerin yanı sıra çok sa-
yıda TV, gazete ve dergi çekimleri de yapılmaktadır. Bunlardan biri de Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde yayın yapan Japon BS TBS TV kanalıdır. 

Keçiborlu İlçesinin lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut istihdam, göç ve 
kalkınma problemlerinin çözülmesine katkıda bulunulması, alternatif gelir ve iş kay-
nakları oluşturulması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen “Gelecek Turizmde” proje 
çağrısına Keçiborlu Kaymakamlığı ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında bir proje 
sunulmuştur. Proje ile köydeki kadınlara ve genç nüfusa iletişim ve ürün sunumu ko-
nularında eğitimler verilmesi sağlanmış ve bir Kadın Girişimciler Kooperatifi kurulmuş-
tur. Lavantanın ulusal düzeyde tanıtılmasına yönelik ünlü gazetecilerin, sosyal medya 
fenomenlerinin ve tiyatro oyuncularının Kuyucak Köyünü ziyaretleri sağlanmıştır (Ke-
çiborlu Kaymakamlığı, 2016). 

20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen Ulusal Turizm Kong-
resinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Memuru Fatih BİLGİÇ tarafından 
“Alternatif Turizmde Yeni Bir Saha: Lavanta Bahçeleri” konulu bildiri sunumu yapılmıştır 
(Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi).
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GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ 
Gül’ün Tanımı
“Isparta gülü” veya “pembe yağ gülü” olarak adlandırılan Rosa damascena Mill., dün-
yada kültürü yapılan diğer kokulu gül türleri arasında kendine özgü keskin ve yoğun 
kokusu ile parfüm, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrisi için ekonomik değeri en yüksek 
olan gül türüdür (Baydar, 2015).

Türkiye’nin Göller Yöresi (Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli) ile Bulgaristan’ın 
Kazanlık Yöresi (Stara Zagora, Plovdiv, Karlova ve Pazarcık) dünyanın en önemli yağ 
gülü ve gül ürünleri üretim üstleridir (Baydar, 2015).

Gül’ün Anadolu’ya Gelişi ve Isparta’da Gül Yetiştiriciliği
Osmanlı Devletinde 17. yüzyılın başlarından itibaren Çemren Mutasarrıflığı’nın nahiye-
leri olan Kazanlık, Filibe, İslimiye ve Zağra’daki gülcülük çok gelişmişti. Büyük bahçe-
lerde yetiştirilen güllerden iyi kaliteli gül suyu ve gül yağı imal ediliyordu. 19. yüzyılın 
başından itibaren bu topraklardaki savaşlar, ayaklanmalar gülcülüğü çok etkilemiştir. 
Senelerdir gülcülük yapan Türkler, düşmanların işgalinden kaçarken gülfidanlarını ve 
tecrübelerini de beraberinde Anadolu’ya getirdiler (Altıntaş, 2010).

Isparta’da yağ gülü üretimi 1888 yılında, gülyağı üretimi de 1892 yılında “Müftüzade 
İsmail Efendi” tarafından gerçekleştirilmiştir. Müftüzade İsmail Efendi tarafından imbik 
adı verilen basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye başlanan gülyağı, uzun yıllar yaygınla-
şarak, bu metotla üretilmeye devam edilmiştir. Köy tipi gülyağı üretimi; Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Isparta’ya gelişinde verdiği talimat uyarınca, “İktisat Vekaleti” tarafından mo-
dern gülyağı fabrikasının 1935 yılında kurulması sonucu yerini büyük ölçüde sanayi tipi 
gülyağı üretimine bırakmıştır (Isparta Valiliği, 2003).

Isparta’nın Milas, Gölcük, Yakaören ve Gelincik Köyü, Atabey İslamköy, Gönen Gü-
neykent, Keçiborlu Kılıç ve Senir yerleşim yerleri en önemli gül bahçelerinin bulundu-
ğu ve en güzel güllerin yetiştirildiği yerlerdir (Isparta Valiliği, 2014).

Gül’ün Kullanım Alanları ve Ürünleri 
Gül, çok eski tarihlerden beri tıpta ilaç olarak kullanılmaktadır ve ondan hazırlanan 
reçeteler tedavi etme sanatında her zaman yer almıştır (Altıntaş, 2010).

Gülyağı
Parfüm ve kozmetik sanayiinin en önemli ve pahalı hammaddelerinden olan gülya-
ğı pembe yağ güllerinin buharlı distilasyon yöntemiyle kaynatılmasıyla üretilir (Isparta 
Valiliği, 2003). 

Gül Konkreti 
Fermantasyona uğramamış, rengini ve kendine has yapısını bozmamış taze güllerin 
işlenmesinden elde edilen katı gülyağıdır. Parfüm ve kozmetik sanayiinin hammadde-
lerinden biri olan absolüt üretiminde kullanılır (Isparta Valiliği, 2003). 

Gülsuyu 
Gülyağı üretimi esnasında elde edilen yağlı suyun (mayanın) bire bir oranında damı-
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tılmış, saf temiz ve sıcak su ile karıştırılması sonucunda elde edilen gül kokulu doğal 
sudur. Gülsularının doğal olması nedeniyle bazı yiyecek maddelerinde aroma olarak, 
cildi besleyici ve dokuları gerginleştirici özelliği nedeniyle vücut ve makyaj temizli-
ğinde kullanılmaktadır (Isparta Valiliği, 2003). Gül reçeli, gül lokumu, gül şerbeti, gül 
sabunu, gül şampuanı, gül kremi ve cilt bakım ürünleri gülden elde edilen ürünlerdir. 

Turizm ve Gül 
Isparta ilinde çiçeklenme sezonu, rakıma bağlı olarak mayıs ayının başından temmuz 
ayının başına kadar yaklaşık 2 ay sürmektedir. Çiçeklenme sezonu başladığında, gül 
çiçekleri sabahın çok erken saatlerinde elle tek tek toplanır. Henüz üzerlerindeki çiğ 
kurumadan toplanan çiçeklerin yağ verimi daha fazladır (Baydar, 2015).

Isparta’da 100 yılı aşkın bir süredir üretilen gül, kültürümüze, sanatımıza, günlük 
yaşantımıza ve hatta isimlerimize kadar işlemiştir. Buralara gelen ziyaretçiler, dalından 
gül toplayabilmekte, geleneksel ve modern gül yağı çıkarma işlemlerini yerinde gö-
rebilmekte, gülden üretilen kozmetik ve gıda ürünlerini satın alabilmektedir (Isparta İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi).

Isparta İl merkezinde yıllardır düzenlenen gül festivali son 3 yıldır Güneykent Kasa-
bası’nda yapılmakta ve gül turizmine katkı sağlamaktadır. 2017 yılında düzenlenen bu 
festivale Prof. Dr. Ahmet MARANKİ de katılmıştır.

Şekil 1: Aylara göre Isparta ili konaklama istatistikleri 
Kaynak: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Gül Bahçeleri Lavanta Bahçeleri

Çekicilikler Gül kokusu, pembe bahçeler Lavanta kokusu, mor bahçeler 

Ulaşılabilirlik

Gül bahçeleri ağırlıklı olarak 
karayolları kenarlarındadır. 
Gül turizminin yoğun 
olarak yapıldığı Güneykent 
Kasabası D650 Karayoluna 
12 km, Süleyman Demirel 
Havalimanına ise 18 
km uzaklıktadır.

Lavanta bahçelerinin 
bulunduğu Kuyucak Köyü 
D650 Karayoluna 12 km, 
Süleyman Demirel Havalimanına 
ise 25 km uzaklıktadır. 

Tesisler

Güneykent Kasabası’nda 
herhangi bir konaklama 
tesisi yoktur. En yakın 
konaklama tesisi kasabaya 
10 km uzaklıktaki Keçiborlu 
ilçesinde bulunmaktadır. 
Kasaba yeme-içme tesisi 
yönünden ise zayıftır. 

Kuyucak Köyü’nde ev 
pansiyonculuğu yapan 
işletmeler vardır. En 
yakın otel tesisi ise 15 km 
uzaklıktaki Keçiborlu İlçesinde 
bulunmaktadır. Köy yeme-içme 
tesisi yönünden ise zayıftır. 

Paket Turlar

İl dışından gül 
bahçelerine paket turlar 
düzenlenmektedir. Ancak il 
içindeki yerel acentalardan 
bu turları düzenleyen yoktur. 

İl dışından gül bahçelerine 
paket turlar düzenlenmektedir. 
İl içindeki yerel acentalar 
tarafından da günübirlik 
turlar düzenlenmektedir. 

Etkinlikler

Gül toplama, gül yağı 
çıkarma, fotoğraf çekimi, 
gül bahçesinde kahvaltı, 
gül festivali, gül ürünleri 

Lavanta hasadı, lavanta 
yağı çıkarma, fotoğraf 
çekimi, lavanta ürünleri

Destekleyici 
Hizmetler

Cep telefonu, internet (2G 
ve 3G olarak) çekmektedir. 
Bahçeler genelde kırsal 
alanlarda olduğu için banka, 
postane gibi kurumlar 
bulunmamaktadır. 

Cep telefonu, internet (2G ve 3G 
olarak) çekmektedir. Bahçeler 
genelde kırsal alanlarda olduğu 
için banka, postane gibi 
kurumlar bulunmamaktadır. 

Tablo 2: Gül ve lavanta Bahçeleri Destinasyon Olma Özellikleri Açısından 
Değerlendirilmesi
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GÜL VE LAVANTA ÇİÇEKLERİNİN TURİZM AÇISINDAN SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ
Son yıllarda Isparta Valiliği, Yerel Yönetimler ve kurumların yaptığı yoğun tanıtım çalış-
maları; gül ve lavantanın tarımsal yönünün yanında turizm yönüne de dikkat çekmiştir. 
2016 yılında İlimizde tarımsal üreticileri, turizmcileri ve yerel yönetimleri bir araya ge-
tiren “Aromatik Bitkiler Çalıştayı”; Isparta’nın turizm potansiyelini ortaya koymak üzere, 
TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY, İstanbul merkezli acentalar, Akademisyenler ve ye-
rel yöneticilerin katılımıyla “Davraz Turizm Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce ulusal ve uluslarara-
sı boyutta Ülkemizin tanıtımına yönelik basılı materyaller, reklam kampanyaları, sosyal 
medya kanalları ve diğer tanıtım etkinliklerinde kullanmak üzere; fotoğraf çekimleri 
yapılmıştır (Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi).

Bunların dışında İlimiz, EXPO 2016 ve EMITT fuarlarında tanıtılmıştır. Yapılan bu ça-
lışmalar ulusal düzeyde haberlerde yer almamızı sağlamıştır. 

Isparta’ya ait son üç yılın istatistiklerinin gösterildiği Şekil 1’de, turist yoğunluğunun 
Şubat, Mayıs ve Temmuz aylarında olduğu görülmektedir. Kış aylarındaki turistik ha-
reketlilik Davraz Dağı’nda yer alan kayak merkezine bağlanabilir. Mayıs ayındaki turist 
konaklama artışının nedeni gül hasat dönemidir. Temmuz ayı ise lavanta bitkisinin çi-
çeklenme dönemidir. Buradaki verilere bakarak gül ve lavanta çiçeğinin Isparta turiz-
mine olumlu bir katkı yaptığı söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Agroturizm faaliyeti olarak gül ve lavanta yetiştiriciliğinin sağladığı olumlu katkıları şöy-
le sıralayabiliriz:

Agroturizm, kırsal alanda yürütülen ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik sağlamakta 
olup, tarımsal gelire ek olarak önemli bir turizm geliri de yaratmaktadır.

Agroturizm, yerel ürünlere olan talebi artırmakta, bölgesel pazarlama faaliyetlerini 
güçlendirmekte, doğrudan pazarlama fırsatlarını artırmakta ve yerel kalkınmayı sağla-
maktadır.

Agroturizm sayesinde kırsal yaşam tarzı, özellikle yerel üretim alışkanlıkları korun-
makta ve devamlılığı sağlanmaktadır. 

Agroturizm faaliyetleri, kırsal alanlarda nüfus yapısının azalmasının engellenmesi, 
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi veya eksik olanların düzeltilmesi gibi yerel toplu-
mu da ilgilendirilen sorunların çözümünde katkı sağlamaktadır.

Yerel topluma ait değerlerin, doğal yapının, tarihsel ve kültürel özelliklerin turistler 
aracılığı ile taşınması ve başka alanlarda da yayılması sağlanmaktadır. 

Agroturizm ile yerel halk yeni iş imkânlarına kavuşurken özellikle kadın iş gücü ön 
plana çıkmaktadır. 

Çeşitli seyahat yazarları ve internet siteleri tarafından Türkiye’de mutlaka görülmesi 
gereken yerler olarak gösterilen lavanta ve gül bahçeleri, her yıl milyonlarca ziyaret-
çinin akın ettiği, lavantasıyla ünlü Fransa’nın Provence (Provans) Bölgesine ve gülüyle 
ünlü Bulgaristan’ın Kazanlık Bölgesine rakip olabilecek potansiyellerinin ortaya çıkartıl-
ması ve kırsal turizm merkezleri haline gelmesi hedeflenmelidir. 
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ÖZET
Türkiye’de deniz turizmi 1960’lı yıllarda tanınmaya ve gelişmeye başlamış olup, hukuki 
alanda düzenlemeler ise 1982 yılında Turizmi Teşvik Kanunu ile gerçekleşmiştir. Uygu-
lamaya esas düzenlemeler ilerleyen yıllarda yapılmış olup, yürüklükteki mevzuat 2009 
yılında Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin çıkarılması ile güncellenerek, son halini almıştır. 
Ancak geçen süre zarfında yürürlükteki mevzuatın aksadığı, güncel ihtiyaçlara cevap 
veremediği konularla karşı karşıya kalınmıştır. Bu çalışmada mevzuatın aksayan yönleri 
değerlendirilecek ve düzenlenmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır. 

GİRİŞ
Denize dönük bir eğlence ve dinlenme endüstrisi olan deniz turizmi; deniz turizmi 
araçlarının ve ona bağlı olarak da deniz turizmi tesislerinin hızla gelişmesi ile alternatif 
turizm türleri arasında son yıllarda ivme kazanmıştır. Yoğun kent ve iş yaşamının baskı-
sıyla; insanların deniz ve doğa özlemlerinin giderek artması, iş dışı uğraşlara aktif katı-
lım isteği, rutinden uzaklaşma talebi, ekonomik refah düzeyinin yükselmesi, teknolojik 
gelişmeler vb. deniz turizminin de hızla gelişmesini beraberinde getirmiştir.

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, doğası ve iklimi başka sektörlerde olduğu 
gibi deniz turizmi alanında uluslararası pazarlardaki önem ve çekiciliğini arttırmakta-
dır. Türkiye’de önemi giderek kavranan ve geliştirilebilecek bir turizm alternatifi olarak 
ortaya çıkan, katma değeri yüksek turizm aktivitelerinden olan deniz turizminde son 
yıllarda hızlı bir gelişme sergilemekle birlikte; mevcut potansiyel dikkate alındığında 
ve Akdeniz Çanağındaki rakip ülkelerle kıyaslandığında, istenilen düzeye erişemediği 
sonucuna varılmaktadır.

Turizmle ilgili gelişme kaydedilmesi ve ülkemizi çevreleyen turizm koridorlarının be-
lirlenebilmesi için, ülkemizde ve dış ülkelerde deniz turizminin gelişim eğilimlerinin 
bütünleşik olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Turizmin gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açılardan çok 
önemli bir olgu olduğu ve genel turizm aktiviteleri arasında deniz turizminin önemli 
bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede öncelikle mevcut gelişim stratejisi 
değerlendirilmesi ve deniz turizmi mevzuatında güncellenmesi gereken hususların or-
taya konmasında yarar görülmektedir.

TÜRKİYE’DE DENİZ TURİZMİNİN GELİŞİMİ
Deniz turizmi dünya örneklerinde olduğu gibi, Türkiye’de de ana unsur olarak deniz 
turizmi aracı ve buna bağlı olarak gelişen deniz turizmi tesisi işletmeciliği ile büyüme 
ve gelişme göstermektedir. Ancak alt ve üst yapı yatırımlarının eksikliği, tanıtım ve tu-
rizm olgusunun yerleşmemesi, yat turizmi ile ilgili mevzuatın geç düzenlenmesinden 
dolayı, 1960’lı yılların ikinci yarısında oluşmaya başlamıştır. 

Türkiye’de yat turizmi, yeni bir turizm çeşidi olarak, 1960´lı yıllarda, Yunanistan’ın 
Ege kıyılarını kapsayan yat turları düzenlemesiyle yeni bir turizm çeşidi olarak günde-
me gelmiştir. Yunanistan’dan gelen ilk turist taşıyan tekneler 1965 yılında görülmeye 
başlanılmış; Türkiye´ye gelen ilk tekneler günübirlik gezilerinde Çeşme, Datça, Mar-
maris, Bodrum ve Ege´deki diğer yerleşim merkezlerine uğramışlardır. Sonrasında Yu-
nanlı tur operatörleri tur programlarına Türkiye’yi de dâhil etmişlerdir (Ercanik, 2003).
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Süreçte barınma, tamir, bakım, alışveriş gibi ihtiyaçlar gündeme gelmiş ve bu amaç-
la, ilk kez 1967 yılında “Bakanlıklararası Yat Limanlarını Planlama Teknik Komisyonu” 
kurulmuştur. Sözü edilen organizasyon çalışmaları sonucunda, Türkiye’de -herhangi 
bir talep ve güzergâh analizi temeli olmadan- II. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
(1968-1972) bir yat limanları zinciri kurulması öngörülmüştür. Ayrıca, 1971 yılı itibarıyla 
yat limanları ve yat yanaşma yerlerinin hizmete girmesi amaçlanmış ve bu tesislerin 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür (Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı [UDHB], 2013). 

1970’li yılların sonunda Mülga Turizm Bakanlığı bünyesinde yat turizmi gündeme alı-
narak, çeşitli yat limanı yerleri tespit edilmiş, mülga Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
kalkınma planları hazırlanmış, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1973-1977), yat 
limanlarının ve yat yanaşma yerlerinin işletilmesinin Mülga Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ve Mülga Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile düzenlenmesi esas alınmıştır (UDHB,2013).

1976 yılında Bodrum, 1977’de Kuşadası Yat Limanları işletmeye alınmış, Çeşme Yat 
Limanı da aynı yıllarda hizmete açılmıştır. Var olan marinaların kapasitelerinin artması 
ile diğer marinaların hizmete girmesi ise, 1980’li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. 27.06. 
1980 tarihli ve 17030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Çerçeve Ka-
rarı’nda Kruvaziyer turizmi, yat turizmi ve yat limanı işletmeciliğinin geliştirilmesi esas 
alınmıştır. 1981 yılı icra planında, yat turizminin gelişmesini sağlayacak bir kanun tasa-
rısının hazırlanması kabul edilmiştir. Sakin ve ucuz charter bölgesi arayan yat piyasa-
sı, 1980’den sonra Türkiye kıyılarını müşterilerine sunmasıyla, Türk yat turizmine olan 
talep artmıştır. Akdeniz’de charter imkanı bulamayan ekonomik ömrünü tamamlamış 
ve vergi/kontrolden muaf İngiltere bayraklı yatlar Türkiye kıyılarını tercih etmeye baş-
lamışlardır (Ercanik, 2003).

Yatçılık ve yat turizmi alanındaki düzenlemeler ilk defa 16.03.1982 tarihli ve 17635 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun yürürlüğe gir-
mesi ile yapılmış ve yat turizmine olan talep artışı dikkate alınarak, yat turizminin geliş-
tirilmesi, formaliteler ve mevzuat engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla 4.8.1983 
tarihinde “Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. 

Turizmi Teşvik Kanunu ile yat limanı ve ticari yat işletme hakkı özel sektöre de tanın-
mış ve yabancı yatların ülkemize giriş-çıkışları ve kalmaları ile ilgili formaliteler azaltı-
larak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmelik 
ile yat işletmeciliği ve yat limanı işletmeciliği ile dönem özelinde gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır. Turizm sektöründeki gelişmelere ayak uydurması ve sektörün ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi amacı ile yönetmelik içeriğinde zaman içinde çeşitli değişiklikler 
yapılmış, 04.06.1991 tarihinde yönetmeliğin adı “Yat Turizmi Yönetmeliği” olarak değiş-
tirilmiştir. Son yıllarda, uzun yaz sezonu, uygun rüzgârlar ve tabii koyları ile yatçılık için 
ideal bir ülke olan Türkiye, yabancı yatçıların uğrak yeri olmaya başlamış, yat yapımcılığı 
bir sektör olarak ortaya çıkmış, tanıtım ve pazarlamaya daha çok önem verilmeye baş-
lanmıştır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yat turizmi açısından öncelikli 
yatırım alanlarını belirlemek, bu konudaki sorunlara çözüm getirmek ve sektöre yön 
vermek amacıyla “Yat Turizmi Master Planı” hazırlatılmıştır (Turizm Bakanlığı, 1992). 
Bahse konu master plan önerileri çerçevesinde Yat Turizmi Fiziksel Planı çalışması 
tamamlanmıştır. Bu projede ülkemizin tüm kıyıları elverişlilik açısından incelenmiş ve 
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en uygun konumlar tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak gerek kamu sektörünün, 
gerekse özel sektörün yat limanları ile ilgili yatırımlarını yönlendirecek alanlar elde edil-
miştir. 1990 sonrasında yatçılığa ilişkin benimsenen politikalar talebi karşılayacak arzın 
oluşturulmasına yönelik olmuş ve planlama kararları bu bağlamda alınmaya başlamış-
tır. 1980 sonrası turizm sektöründe izlenen sıçramanın bir benzeri de yat turizmi ala-
nında gerçekleştirilmeye çalışılmış, Türkiye kıyılarında yat limanlarının kapasitelerinin 
arttırılması, böylece mevcut talebin karşılanması öngörülmekle birlikte, yat limanları 
master planı ile kapasite artırımına yönelik mekânsal öncelikler belirlenmiştir.

Ancak deniz turizmi sektörünün hızla gelişmesi nedeniyle Yat Turizmi Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmış, yerine şu an yürürlükte bulunan, güncel gelişmeler ve turizm 
eğilimleri kapsamında hazırlanarak, 24.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan De-
niz Turizmi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik kapsamında uygulama 
detaylarının düzenlendiği Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği ise 28.04.2010 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Deniz Turizmi Yönetmeliği İle Getirilen Düzenlemeler 
Turizmi Teşvik Kanununun 26. maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin, Mülga Denizci-
lik Müsteşarlığı’ndan işletme izni ve bakanlıktan belge almak koşulu ile deniz turizmi 
tesisleri yatırım ve işletmeciliği yapabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda de-
ğerlendirilen bütün tesislerin sahip olmaları gereken altyapı ve üstyapı nitelikleri Deniz 
Turizmi Yönetmeliği ve Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. 
Bu kapsamda; 

• Kruvaziyer Gemi Limanları, 
• Yat limanları, 
• Rıhtım ve İskeleler 
• Çekek Yerleri 
olmak üzere deniz turizmi tesislerinde tür ve sınıflar belirlenmiştir. 
Özellikle yat limanlarında uluslararası standartların belirlendiği Altınçıpa (Golden An-

chor Award) ölçütleri ile asgari niteliklerin belirlendiği ISO 13687 kriterleri göz önünde 
bulundurulduğunda; Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde, deniz turizmi tesislerinin tür ve 
sınıfları için belirlenen asgari fiziksel koşulları ve diğer nitelikler, daha kapsamlı ve yük-
sek standarttadır. 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 27. maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıktan bel-
ge almak koşulu ile deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği yapabilecekleri ve 
kanunla belirlenen amaçları dışında faaliyet gösteremeyecekleri hükme bağlanmıştır. 
Bu kapsamda değerlendirilen bütün araçların sahip olmaları gereken asgari fiziksel 
koşulları ve diğer nitelikleri Deniz Turizmi Yönetmeliği ve Deniz Turizmi Yönetmeliği 
Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Deniz turizmi araçları 

• Kruvaziyer Gemiler 
• Yatlar 
• Günübirlik Gezi Tekneleri, 
• Dalabilir Deniz Turizmi Aracı 
• Yüzer Deniz Turizmi Aracı 
şeklinde tanımlanmıştır.
Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28. maddesi ile hudut giriş işlemini tamamlamış Türk ve 
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yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında liman 
başkanlığının onayı ile serbestçe dolaşabileceği düzenlenmiştir. Anılan kanunun 29. 
maddesi ile de yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, bakım, onarım, kızakla-
ma veya kışlama amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabileceği, bu sürenin Deniz Tu-
rizmi Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar doğrultusunda beş yıl daha uzatılacağı hükme 
bağlanmıştır. Söz konusu mevzuat hükmü kapsamında sunulan bu olanak, halihazırda 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında serbestçe dolaşan deniz turizmi araçları için, Av-
rupa Birliği’ne üye olmamasına rağmen Türkiye’yi cazip hale getirmekte ve Türkiye’nin 
uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır. 

DENİZ TURİZMİ MEVZUATINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
Turizmi Teşvik Kanunu, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda turizm yatırımın yapılması, 
ülkenin yeni tesisler kazanması ve turizmin bir hizmet sektörü olarak algılanması kap-
samında yönlendirici ve belirleyici hükümler içermektedir. 

Ancak özü gereği “turizm olgusunun teşviki” unsurundan dolayı, gerekse de 1980’li 
yıllarda idari yaptırım ihtiyacı duyulmaması nedeniyle, kanunun içerdiği bazı düzenle-
melerin daha yapıcı ve daha az buyurgan bir dil ihtiva ettiği değerlendirilmektedir.

1-Örneğin, kanunun 26. maddesi gereği deniz turizmi tesisinin işletme faaliyetinde 
bulunabilme için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan işletme/ geçici iş-
letme izni ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belge almak zorunluluğu bulunmaktadır. 
Ancak bakanlıktan belge alınmadan işletme faaliyetinde bulunulması halinde, anılan 
kanunda uygulamaya esas herhangi bir idari yaptırım yer almamaktadır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenen işletme/ geçici işlet-
me izni; deniz turizmi tesisinin deniz alanında anılan kurumca istenilen nitelikleri sağ-
ladığı anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle işletme/ geçici işletme izni sadece de-
niz alanı için düzenlenen bir belgedir. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
düzenlenmekte olan deniz turizmi tesisi turizm işletmesi belgesi, anılan tesisin deniz 
alanında yeterli olduğunu belirtmekle birlikte, kara alanında söz konusu tesis tür için 
mevzuatla tanımlanan altyapı ve üstyapı niteliklerini sağladığını ifade etmektedir. Bu 
kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen işletme belgesi, tesis için deniz 
alanı ve geri sahasını içeren kapsamlı ve bütüncül bir belgedir.

Mevcutta bakanlıktan işletme belgeli 33, yatırım belgeli 10 tane olmak üzere top-
lamda 16266 bağlama kapasiteli 43 adet deniz turizm tesisi bulunmaktadır. Ancak 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenen işletme/ geçici işletme 
izninin dağıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na son dönemlerde yapıldığı için, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan işletme/ geçici işletme izni alıp, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndan belge almadan faaliyet gösteren tesis sayısı belirlenememektedir.

Uygulamadaki bu aksaklık Akdeniz Çanağı’nda rekabet halindeki ülkeler karşısında, 
mevcut bağlama kapasitesinin net olarak belirlenememesi, bölgesel ihtiyaç analizinin 
yapılamaması, yeni yatırım alanlarının tespit edilememesi sonucunu beraberinde ge-
tirmektedir. Ayrıca belgesiz olarak faaliyet gösteren tesislerin hizmet kalitesi ve stan-
dartları denetlenemediği için, fiili durumları haksız rekabete yol açmaktadır.

2-Turizmi Teşvik Kanun’un 27. maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin, bakanlıktan belge 
alarak deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği yapabileceğini, bakanlıktan belgeli 
deniz turizmi aralarının bu kanunda belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamaya-
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cağı hükme bağlanmıştır. Ancak anılan kanun ve ilgili alt mevzuatlar belgelendirmeye 
ilişkin hükümleri düzenlemekle birlikte; belgesiz faaliyette bulunma, sahtecilik, usulsüz 
kullanım vb. mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmelere uygulanacak cezalar ve 
belge iptaline ilişkin hükümler yer almamaktadır. 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun belge iptaline ilişkin 34. maddesi tesislere yönelik düzen-
lenmiş olduğundan ve deniz turizmi araçları işletmeleri bu maddede zikredilmediğin-
den, maddede sayılan şartların gerçekleşmesi durumunda dahi deniz turizmi araçları 
işletmelerine düzenlenen işletme belgeleri iptal edilememektedir. Bu da bakanlık ima-
jının yanı sıra, uluslararası boyutta ülke imajını olumsuz etkilemektedir.

3-Deniz turizmi tesisleri kıyıdan başka yer seçme olanağı bulunmayan tesisler olup, 
coğrafi imkânsızlıklar yüzünden geniş kara sahalarına sahip olamamaktadırlar. Bu kap-
samda Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde tesislerin tür ve sınıfları için tanımlanan üst yapı 
niteliklerinin, fiziksel alan azlığı nedeniyle, karşılanamama durumu ortaya çıkmaktadır. 
Bir başka deyişle, deniz kısmında çok nitelikli olan bir tesis, karada fiziksel alan yeter-
sizliği nedeniyle, belgelendirmeye esas büyük alan kullanımı gerektiren mahalleri (ör-
neğin tenis kortu, yüzme havuzu, helikopter pisti, kongre salonu vb.) sağlayamamakta, 
böylece kalitesi ile örtüşen sınıfta işletme belgesi sahibi olamamaktadır.

Benzer şekilde deniz turizmi tesisleri, turizm türünün yoğun olarak mavi yolculuk 
şeklinde icra edildiği Ege kıyılarında olabildiği gibi, anakent marinaları olarak da hizmet 
verebilmektedirler. Ayrıca tesisler türünün ve sınıfının en yüksek niteliklerini taşıyan yat 
limanları olduğu gibi, yat limanlarından daha mütevazı ve küçük ölçekli tesisler olan 
Rıhtım ve İskeleler şeklinde de işletilebilmektedirler. Deniz turizmi aracı türüne göre 
ihtiyaçların değiştiği bu kullanımlarda, Ege kıyılarında duş, tuvalet vb. imkanlar temel 
ihtiyaç olabilmekte iken, metropol marinalarında bağlama kapasitesine göre mevzu-
atla belirlenmiş olan duş, tuvalet sayıları gerçek ihtiyacın çok üzerinde olmaktadır. Bu 
kapsamda tesisin bulunduğu coğrafi konuma göre bu ve benzeri niteliklerin mevzuat-
ta yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

4-Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29. maddesi, deniz turizmi araçlarının Türkiye’de kalış 
süresi ve kabotaj haklarını düzenlemektedir. Bu kapsamda yabancı bayraklı deniz tu-
rizmi araçları Türkiye’de gezi, bakım, onarım, kışlama amacıyla beş yıl süre ile kalabil-
mekte olup, ayrıca bu süre Deniz Turizmi Yönetmeliği ve Deniz Turizmi Yönetmeliği 
Uygulama Tebliği’nde belirtilen belgelerin Bakanlığına ibrazı halinde beş yıl daha uza-
tılabilmektedir. Bununla birlikte Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamın-
da bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlar işletmeleri, yabancı bayraklı deniz turizmi 
araçlarını, turizm amaçlı ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere beş yıla kadar kiralayabil-
mektedir. İşletmelerin bahse konu araçlarla kira sözleşmesinin feshi durumunda, söz 
konusu araçların ticari statüsü bitmekte ve yabancı bayraklı özel deniz turizm aracı 
olarak kabul edilmektedirler. Ancak söz konusu durumdaki araçların Türkiye’de kalış 
sürelerini düzenleyen bir mevzuat hükmü bulunmadığı için, diğer kurumlar nezdinde 
sıkıntılar yaşandığı deneyimlenmektedir. Bu kapsamda mevzuatın bu anlamda açıklığa 
kavuşturulmasında fayda görülmektedir.

5-Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği’nin dokuzuncu maddesinin b ben-
dinde tabii ve suni göller, baraj gölleri, nehirler, dalyan kanallarında yapılan yolcu ta-
şıma faaliyetlerinin belgelendirme dışı olduğu belirtilerek, iç sular kapsam dışına alın-
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mıştır. Bununla birlikte anılan alanlarda turizm faaliyetleri yoğun olarak yürütülmekte 
olup, kullanıcıların can güvenliğinden, sunulan hizmetin kalitesine kadar birçok konu-
da sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu kapsamda iç sularda yürütülen turizm faaliyetlerinde 
denetim sağlanması ve kullanım standartlarının belirlenmesi için, iç suların kapsam 
altına alınması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde yat limanları ve yat turizmi işletmeciliği 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun uygulamaya girmesiyle yasal bir çerçeve kazanmış, ilk çıkarılan 
Yat Turizmi Yönetmeliği ile yat limanları ve yatların nitelik ve standartları işletmecilik 
esasları belirlenmiştir. İlerleyen süreçte, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatta 
güncelleme yapılarak yat turizm yerine deniz turizmi kavramı getirilerek Deniz Turiz-
mi Yönetmeliği’yle bu alanda faaliyet gösteren tüm araçları ve işletmeleri kapsayacak 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan yasal düzenlemelerle, tesis ve araç yatırım ve işletmeciliğinin yanı sıra, kru-
vaziyer gemi ve kruvaziyer gemi limanı yatırım ve işletmeciliği, günübirlik gezi tekne-
leri ile belgesiz yatların disipline edilmesi yönünde alınacak tedbirler, deniz turizmine 
çeşitlilik kazandıracak sportif ve eğlence amaçlı olarak yapılacak su altı ve su üstü 
faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bütün bu yasal düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda, 1983 yılında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yat sayısı 10 iken, 2017 yılı itibarıyla 18.668 yatak 
kapasiteli 1858 yat, 113.678 kişi kapasiteli 1680 günübirlik gezi teknesi, yaklaşık 18.766 
kişi kapasiteli yüzer deniz turizmi aracı ve 68 kişi kapasiteli 2 dalabilir deniz turizmi 
aracı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli durumdadır. Deniz turizmi tesislerinde 
ise, 1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 3 adet liman bulunmaktayken, 
2017 yılı itibarıyla yaklaşık 16.500 bağlama ve park kapasitesine sahip 43 deniz turizmi 
tesisi bulunmaktadır. 

Bununla birlikte Türkiye´nin belgeli bağlama kapasitesi 16 bin civarındayken, bu ra-
kam Fransa´da 267 bin, İtalya´da 178 bin ve İspanya´da yaklaşık 150 bin düzeyindedir. 
Türkiye´nin yat bağlama kapasitesi ise Akdeniz çanağındaki toplam kapasitenin yakla-
şık % 3’ünü oluşturmaktadır.  Yat bağlama kapasitesi bakımından Türkiye´nin Akdeniz 
Çanağı’ndaki payı yaklaşık yüzde 3 civarındayken, turizmde rakibimiz olan ülkeler bü-
yük projelerle yat limanı kapasitelerini ve paylarını artırma çabası içinde bulunmaktadır. 

Turizm sektörü dinamik ve kullanıcı tercihleri doğrultusunda sürekli gelişen ve deği-
şen bir hizmet sektörüdür (Tezcan, 2004). Turizm sektörünü düzenleyen mevzuat hü-
kümlerinin de söz konusu değişimi destekler nitelikte olması, sektörün hızla gelişimini 
beraberinde getirecektir. Bu kapsamda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve aksaklıkla-
rın değerlendirildiği bölümde de belirtildiği üzere, mevzuat hükümlerinde güncel ihti-
yacı karşılayacak nitelikte düzenlenmelerin yapılmasında yarar ve gerek görülmektedir.

Sonuç olarak; deniz turizmi tesislerinin bakanlıktan belge almadan faaliyet göster-
melerine izin verilmeyecek mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Bu dü-
zenleme deniz turizmi mevzuatında yapılabileceği gibi, mütekabiliyet esasına riayet 
edilerek ‘Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik’ hükümlerinde gerekli değişiklik yapılmak suretinde amaca uygun düzenleme 
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yapılabilir. Bir başka deyişle deniz turizmi mevzuatında Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nca düzenlenen işletme/ geçici işletme izni işletme belgesine esas 
zorunlu bir belge iken, ‘Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümlerinde de deniz turizmi tesislerinin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’ndan belge alması zorunluluğu getirilebilir. Bunun bir süreç alacağı muhakkak-
tır, ancak ana mevzuat düzenlemeleri ve ilgili tebliğ, yönerge vb. ile bu sürecin hangi 
aşamalarda nasıl tamamlanacağı düzenlenmelidir.

Deniz turizmi mevzuatında deniz turizmi araçları için belge iptali ve usulsüz kul-
lanımlar için idari yaptırımların düzenlenmesi gerekmektedir. Deniz Turizmi Yönet-
meliği’nde deniz turizmi tesislerinde tür ve sınıflar için belirlenmiş niteliklerin, gelişen 
teknoloji, yeni eğilimler, coğrafi kısıtlar ve imkânlar nezdinde gözden geçirilmesi ve 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ticari faaliyette bulunan yabancı bayraklı de-
niz turizmi araçlarının, belge süreleri sonunda ticari faaliyette bulunmamaları halinde, 
Türk karasularında kalış sürelerinin düzenlenmesine yönelik ayrıca bir düzenleme ya-
pılması uygun olacaktır. Mevzuat kapsamında bakanlık yetkileri denizler ile sınırlan-
dırılmış olup, tabii ve suni göller, baraj gölleri, nehirler, dalyan kanalları kapsam dışı 
bırakılmıştır. İç sular olarak tanımlanabilecek söz konusu alanlarda yürütülmekte olan 
turizm faaliyetlerinde, kontrolün sağlanması için, anılan alanların mevzuat kapsamına 
alınması ve bu kapsamda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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ÖZET
Globalleşen ve her şeyin giderek birbirine benzediği dünyamızda doğal ve kültürel 
değerlerimizin korunması, sürdürülebilir turizm anlayışına göre yönetilmesi bu unsur-
ların gelecek kuşaklara aktarımını sağlayacaktır. Bursa’nın zengin tarihi, kültürel yapısı 
ve doğal güzellikleriyle turizme açılan destinasyonlarından olan Cumalıkızık, Gölyazı, 
Misi ve Trilye’nin mevcut durum tespitleri yapılarak güçlü ve zayıf yönleri değerlendi-
rilmiştir. Destinasyonlarda uzun bir süre sadece gastronomi ve kültür turizmi ile sınırlı 
bir alanda hizmet veren bölge halkı ve turizmcilerin, turizm çeşitlerinin arttırılmasıyla 
giderek artan turist topluluklarının yükünü kaldıramayan altyapı sorunları, çevre kirliliği 
ve kültürel miras ürünü yapıların yıpranması gibi sorunlar çözüm odaklı bir yaklaşımla 
ele alınmıştır.

GİRİŞ
Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik ön-
lemlerin, yapılan çalışmaların tümü turizm olarak tanımlanmaktadır. Dünya Turizm 
Örgütü’nün tanımına göre turizm; bireylerin ikamet yerlerinden devamlı olarak bir yıl-
dan az olmak üzere boş zaman, iş ve diğer amaçlarla yaptıkları seyahatlerdir. Turizm 
aktiviteleri tarihin en eski dönemlerinden bu yana yeni kültürler tanımak keşfetmek ve 
yeni deneyimler yaşamak amacıyla yapılmaktadır. Turizm eylemi ziyaret edilecek yer-
lerin doğal ve kültürel özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Kış turizmi, mağara 
turizmi, kültür turizmi,  kongre turizmi, gastronomi turizmi, kırsal turizm, kıyı turizmi 
gibi örnek verebileceğimiz turizm çeşitleri, dünyamızın değişen yaşam koşulları ve 
bölgenin çekiciliğinin arttırılması için yapılan faaliyetlere göre çoğalmaktadır. İletişim 
araçlarının gelişmesi sosyal medyanın gücü ile ünlü bir yazarın romanını yazdığı ev, bir 
halk kahramanının yürüdüğü yollar, ünlü bir sanatçının yaşadığı şehir, film ve dizilerin 
çekildiği mekânlar turizme yeni konular ve fikirler vermektedir.

Çalışmamıza konu olan mekânlar için kullandığımız destinasyon: varılacak yer, farklı 
doğal özellikleri veya çekicilikleri olan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken yer, turistler için 
cazip kabul edilebilecek farklı doğal çekicilikler ve özellikleri barındıran yerlerdir. Gide-
rek yaygınlaşan başka bir tanıma göre turizm bölgesi; tüketicilerin turizm için tercih 
edecekleri seyahat türüne, kültürel geçmişlerine, ziyaret amaçlarına, eğitim düzeyle-
rine ve geçmiş deneyimlerine göre tüketiciler tarafından göreceli olarak yorumlanan 
algısal bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Kozak, 2017). 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre sürdürülebilir turizm; “…bugünkü turistlerin ve ziyaret 
edilen bölgelerin gereksinimlerini karşılarken bu bölgelerin gelecek için korunması 
ve fırsatların iyileştirilmesidir”. Başka bir tanıma göre ise sürdürülebilir turizm; çevre-
nin ve ev sahibi halkın gereksinimine göre şimdiki ve gelecekteki ekonomik, sosyal 
ve çevresel etkileri dikkate alan turizmdir. Turizm faaliyetlerini gerçekleştiren seyahat 
acenteleri, tur operatörleri, yiyecek - içecek ve konaklama hizmetleri turizm sektörü-
nü oluşturmaktadır. Turizm sektörü uluslararası alanda kendi ortak dilini ve terimlerini 
oluşturarak, turizm eğitimi alan kişilere dünyanın farklı bölgelerindeki turizm işletme-
lerinde çalışma imkânı sağlamaktadır. Seçtiğimiz destinasyonlarda turizm etkinlikleri, 
sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilerek, çevre kaynaklarının uygun ölçülerde 
kullanılması, ekolojik süreç ve doğal mirasın korunması, yerel halkın sosyo-kültürel 



482

yapısı, kültürel mirasın ve geleneksel yaşam biçiminin korunması, turizm çeşitliliği ko-
nuları değerlendirilerek mevcut durum ve gelecek konusunda öneriler üzerinde du-
rulmuştur.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BURSA
Arkeolojik veriler ve bilimin ışığında 8.500 yılla takvimlendirilen Bursa, Bthynia, Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile zengin bir tarihe ve kültürel mira-
sa sahiptir. “Vaktiyle her Süleyman’dan içeri bir Hazreti Süleyman varmış” diye başlayan 
Bursa efsanesinde Uludağ’ın ve Bursa ovasının güzelliği karşısında Hz. Süleyman’ın: 
”İşte Cennet Burası” dediği Bursa, M.Ö 185 yılında Bithynia Kralı I. Prusias tarafından 
Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle bir tepe üzerinde etrafı surlarla çevrili olarak 
Prusias ad Olympum adıyla kurulmuştur. Kentin ismi önce Prusa olarak değişmiş, daha 
sonra Bursa ismini almıştır. (Dostoğlu, 2001) Tarihin her döneminde uğruna savaşılan 
Bursa, Orhan Gazi tarafından uzun süren kuşatma sonunda 06 Nisan 1326 tarihinde 
teslim alınarak 634 yıl dünyaya yön veren Büyük Cihan Devleti Osmanlı’nın ilk baş-
kenti olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında stratejik öneme sahip olan Bursa’nın işgali, 
TBMM’de büyük üzüntü yaratmış ve kürsüye siyah örtü serilmiş, Mehmet Akif ERSOY 
Bursa’nın işgal altında olmasından duyduğu üzüntü ile “Bülbül” şiirini yazmıştır. 11 Ekim 
1922 tarihinde Mudanya’da imzalanan Mudanya Mütarekesi ile bağımsızlık yolunda 
önemli bir adım atılmıştır.

Bursa; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eşsiz mimari yapıları, günümüze 
kadar yaşattığı tarihi, doğal güzellikleri, bereketli toprakları ile açık hava müzesi ve ülke-
mizin kültür kalbi olma özelliğini sürdürmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan Bursa; 
alışveriş mekânları, kervansarayları, hanları, çarşıları ile Doğu’yu ve Batı’yı buluşturan 
önemli bir şehir olmuştur. Dünyaca ünlü ipek dokumaları, İznik Çinisi, tekstili, lezzetli 
yemekleri ile gezginlerin, tarihçilerin, sanatçıların eserlerine konu olan her âlim ve bil-
genin yolunun düştüğü Bursa, seyyahımız Evliya Çelebi tarafından “Ruhaniyetli Şehir” 
olarak tanımlanmıştır. Bursa’nın simgelerinden olan Uludağ, tarihte Olympos, Keşiş 
Dağı, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ise Ruhban Dağı adını almış; içinde barındırdığı 
kilise ve manastırları, doğal zenginlikleri, yaşları 300 ile 1250 arasında değişen bine ya-
kın anıt ağaçları, şifalı suları, kaplıcaları ile şifa kaynağı ve inanç merkezi olmuştur. Bur-
sa’nın geçmişten günümüze ayakta kalan kültür varlıklarından Hanlar Bölgesi (Orhan 
Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve 
Cumalıkızık Köyü alanları, Katar’da Haziran 2014’te düzenlenen 38. Dünya Miras Ko-
mitesi toplantısı sürecinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 22 Haziran 2014 tarihinde 
998. miras alanı olarak kabul edilmiştir. Sadece bir sözcük ile anlatılamayan Bursa, 
marka eserlerinin ve ürünlerinin çeşitliliği ile “Yeşil Bursa”, “Velhasıl Sudan İbarettir Bur-
sa”, “Bütün Zamanların Güzel Şehri Bursa”, “Evliyalar Şehri Bursa”, “İlklerin Şehri Bursa” 
gibi çoğaltabileceğimiz örneklerle tanımlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNDE BURSA 
ÖRNEĞİ; CUMALIKIZIK, GÖLYAZI, MİSİ, TRİLYE
Çalışmamızın konusu olan Cumalıkızık, Gölyazı, Misi ve Trilye; Bursa ovasında Marma-
ra Denizi’ne doğru sıralanmış tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile Bursa’nın önemli 
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destinasyonlarıdır. Bursa’nın Doğu kapısı olan Cumalıkızık; 700 yıllık tarihi ve günü-
müze kadar korunabilmiş Osmanlı sivil mimari örneği yapıları ile 1980 yılında koru-
ma altına alındıktan bir yıl sonra, 1981 yılında kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir. 
Koruma altına alınan alan içinde 4 anıtsal yapı (cami, hamam, mezarlık, çeşme), 3 
adet doğal anıt (ağaç), 176 adet sivil mimari örneği olmak üzere toplam 183 adet 
tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 2014 yılında “Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı İm-
paratorluğu’nun Doğuşu; Dünya Kültür Mirası” olarak UNESCO Dünya Kültür Miras 
Listesinde 998. Miras olarak kayıt altına alınmıştır. Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık’ın, 
muhtarlığında bulunan 1685 tarihli Vakfiye Belgesinde, Orhan Gazi Vakfiyesi’ne bağlı 
bir köy olduğu belirtilmektedir. Uludağ’ın kuzey yamaçlarında sıralanan kızık köyleri 
Hamamlıkızık, Cumalıkızık, Fidyekızık, Derekızık, Değirmenkızık, Dallıkızık, Bayındırkı-
zık isimleri ile Orhangazi zamanında lojistik destek sağlamaları amacıyla kurulmuştur. 
Kızık köyleriyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Oğuzların Kızık Boyu, Orhan Gazi tarafından 
Uludağ’ın kuzeyindeki bu bölgeye yerleştirilmiştir. Bu köylerde Derekızık, Değirmen-
likızık, Fidyekızık, Bayındırkızık, Hamamlıkızık Camisi’nde Cuma namazı kılındığından 
veya Cumalibey’in köyü olduğundan Cumalıkızık adını almıştır. 1920-22 yıllarında ya-
şanan Yunan işgali sırasında yanmaktan kurtulan tek kızık köyü Cumalıkızık olmuştur. 
Cumalıkızık’ta turizm faaliyetleri doksanlı yıllarda meraklı küçük gruplar ile başlamıştır. 
Günümüze gelinceye kadar yıkılmış ve hasar görmüş evler, cami, hamam gibi yapılar 
onarılmış, geleneksel mimari dokusu bozulmadan restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 
Üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları projeler, an-
ket çalışmaları, halk kültürü alan araştırmaları ile bölgenin kültürü ortaya çıkartılarak 
kayıt altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında Cumalıkızık’ta 
evini pansiyon, kahvaltı evi gibi butik işletme olarak kullanmak isteyen Cumalıkızıklı-
lara “Ev Pansiyonculuğu ve Sosyal Davranışlar” kursu verilmiştir. Turizm aktivitelerinin 
başladığı ilk dönemlerde köyü ziyarete gelen kişilere mesafeli olan yerli halk zamanla 
yerel ürünlerinin satışından büyük kazançlar sağlamaya başladığı için evlerin büyük bir 
kısmı sahipleri tarafından lokanta, kahvaltı evi olarak işletilmeye başlanmıştır. Genellik-
le gastronomi turizmi ve kültür turizmine yönelik aktivitelerin yoğun olduğu bölgede 
özellikle kadınlar tarafından açılan işletmelerde ziyaretçilere başta gözleme çeşitleri 
olmak üzere, yaprak sarması, ahududu şerbeti gibi yiyecekler ikram edilmektedir. Ziya-
retçilerin dönerken yanlarında götürebildikleri yiyeceklerin başında kadınlar tarafından 
yapılan tarhana, erişte, kuskus, salça ve ahududu reçeli gelmektedir. Bölgede yetişen 
ahududu meyvesi, Cumalıkızık köyünden başlayan ve Uludağ oteller bölgesine kadar 
devam eden vakıf arazilerinde yetişen kestaneler, kestane ile hazırlanan yemekler ve 
kışlık yemek hazırlıkları gastronomi turizmini güçlendirmektedir. Ahududu meyvesi-
nin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, ahududu ile hazırlanan yemekler ve her yıl gelenek-
sel olarak gerçekleştirilen “Cumalıkızık Ahududu Festivali” bölge turizme değer katan 
önemli aktivitelerdir. Cumalıkızık’ta kurulan Etnografya Müzesi’nde sergilenen, geç-
mişte kullanılan tarım aletleri, mutfak malzemeleri gibi etnografik ürünler ziyaretçilerin 
ilgisini çekmektedir. Günümüzde restorasyonu yapılmış tescilli evlerin yetersiz fiziki 
koşulları ve hizmet sektörü konusunda altyapısı olmayan çalışanları ile Cumalıkızık’ta 
üç adet pansiyon bir adet konuk evi hizmet vermektedir. Son yıllarda Cumalıkızık’ın 
film ve dizi çekimleri için plato olarak kullanılması yerli turizmi canlandırmış, dizinin 
çekildiği evler ve mekânlar en çok ziyaret edilen yerler olmuştur. Büyük kalabalıkların 
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ziyaret ettiği bölgede altyapı sorunu, otopark sorunu ve gürültü kirliliği gibi sorunla-
rın yanında, bölgenin geleneksel el sanatlarını yansıtmayan küçük hediyelik eşyaların 
stantlarda satılması görüntü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca işletmeye açı-
lan evlerde yiyeceklerin hazırlandığı ve sunumların yapıldığı mekanlarda temizlik ve 
hijyen gibi önemli kuralların uygulanmadığı görülmektedir. 

Gölyazı; Uluabat (Apolyont) Gölünde yarımada görünümü, doğal güzellikleri, antik-
çağdan günümüze kalan tarihi eserleri ile önemli destinasyon’lardandır. Apollonia ad 
Rhyndakos antik kentinin üzerinde kurulan Gölyazı ve çevresinde yapılan arkeolojik 
kazılarda Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Uluabat Gölü-
nün içinde bulunan Kız Adası’nda Roma Dönemi’ne aitve göle ismini veren Apollon’a 
adanmış Apollon Tapınağı, Halilbey Adası’nda ise Bizans Dönemi’ne ait bir kilisenin ka-
lıntıları bulunmaktadır. Apollonia ad Rhyndakos tanrı Apollon ve kerevit üretimi ile İ.Ö 
450-330 yılları arasında tarihlenen kent sikkelerinin üzerinde ters çapa, balık, kerevit ve 
Apollon betimlemelerinin yer alması kentin hem ticaret hem de inanç merkezi oldu-
ğunu göstermektedir. 1924 yılına kadar Rum nüfusun çoğunlukta olduğu Gölyazı, bu 
tarihten itibaren Yunanistan’dan gelen mübadillere ev sahipliği yapmaktadır. Geçmiş 
dönemlerde Apolyont Gölünden çıkarılan kerevit, yayın, sazan balıkları ve böcek evi 
adı verilen ipekböcekçiliği ile önemli bir pazar olan Gölyazı, günümüzde göl balıkçılı-
ğının yanı sıra turizm aktiviteleri ile ekonomisine değer katmaktadır. Gölyazı ve çevresi 
1998 yılında 1. derece doğal ve 1. derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek koru-
ma altına alınmış, Uluabat Gölü ise Ramsar Sözleşmesi’ne göre en önemli uluslararası 
sulak alanlar arasında gösterilerek,  dünyadaki “Yaşayan Göller” kapsamında 1. Sınıf 
sulak alanı ve önemli kuş konaklama bölgesi ilan edilmiştir. Tarih ve doğal zenginlikleri 
ile turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve turizm aktivitelerini çeşitlendirmek ama-
cıyla gerçekleştirilen “Gölyazı Turizm Çalıştayı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Sosyal Davranışlar ve Ev Pansiyonculuğu Kursu” bölgede turizm çalışma-
ları için altyapı oluşturmuştur. Kadınların aktif olarak yer aldığı turizm çalışmalarında 
Gastronomi turizmi başta olmak üzere, göl turizmi, kuş gözlemi, foto safari, kültür 
turizmi, inanç turizmi gibi turizm çeşitleri ve aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Gölyazılı 
kadınlar tarafından kurulan dernek ile turizm faaliyetleri içinde yer alan kadınlar, sabah 
erken saatlerde çıktıkları balık ve kerevit avı sonrasında göl kenarında geleneksel olarak 
gerçekleştirilen balık mezatında balıklarını sattıktan sonra, balıkların yumurtalarından 
hazırladıkları taze havyarları, kendi fırınlarında pişirdikleri ekmek ve gözlemeleri göl ke-
narında açtıkları tezgâhlarda satışa çıkarmaktadır. Bütün sokakların göle doğru açıldığı 
şehir planı ve Rumlardan kalan sivil mimari örneği evleri ile dikkatleri üzerine çeken 
Gölyazı, birçok film ve dizilerde plato olarak kullanılmıştır. Gölyazı’nın girişinde göl ke-
narında bulunan “ağlayan çınar”, hakkında anlatılan hikâyeleri, yediyüz yıl olarak tahmin 
edilen yaşı ile bölgeyi ziyaret eden bütün konukların dikkatini çekmektedir. Leyleklerin 
göç yolu üzerinde olan Gölyazı’da bahar aylarında bölgeye göç eden leylekler evlerin 
çatılarına, elektrik direklerine ve ağaçlara yuvalarını yaparak yaz mevsiminde Uluabat 
Gölü ile Gölyazı’ya misafir olmaktadır. Çevrede bulunan kuş gözlem evleri, Eskika-
raağaç köyünde yapılan “Uluslararası Leylek Şenliği”nde gerçekleştirilen etkinliklerle 
bölgenin tanıtımı yapılmaktadır. Uluabat Gölünde yapılan su sporları, gezinti tekneleri, 
ada turları gibi etkinlikler gölde balık ve kerevit avlamak dışında yapılan önemli turizm 
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aktiviteleridir. Yerleşim alanı içinde bulunan ve restorasyonları yapılan Aziz Pantelei-
mon Kilisesi, Gölyazı Camisi, Gölyazı hamamı, yel değirmeni turistlerin yoğun olarak 
ilgi gösterdiği mekânlardır. Araştırmacı, yazar, şair ve çevirmenlerin Gölyazı’nın sakin 
ve tarih kokan ortamından yararlanarak eserlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla 
Nilüfer Belediyesi tarafından açılan “Gölyazı Evi”nde konaklayan edebiyatçı ve yazar-
lar, göl rüzgârı ve dalga sesi eşliğinde yazdıkları eserlerinde Gölyazı’yı anlatmışlardır. 
Özellikle hafta sonları büyük kalabalıklar tarafından ziyaret edilen Gölyazı, her tarihi 
turistik mekân gibi altyapı yetersizliği, otopark sorunu ve gürültü kirliliği gibi sorunlar 
yaşamaktadır.

Bursa’nın batısında Nilüfer Çayı’nın kıyısında adını Antik Çağ’da Mysia (Misya) bölge-
sinden alan Misi; marka ürünü olan “misi kokulu misket üzümü” ile Bursa’nın tarihine 
tanıklık etmiştir. Geleneksel yapıları, yerel mutfağı gibi güçlü yanlarını günümüze ka-
dar taşıyan Misi, 1991 yılında 2 anıtsal yapı, 1 anıt ağaç ve 27 sivil mimarlık örneği ile 
kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Son yıllarda Nilüfer Çayı boyunca açılan çay bahçeleri 
ve restoranları ile konuklarını ağırlamaktadır. Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin 
ziyaret ettiği köyde tarihi evlerin bir kısmı özellikle kadınların girişimiyle kahvaltı evi ve 
kafe olarak işletmeye açılmıştır. Geçmişte “Misi kokulu misket üzümü”nden misi şarabı 
yapılsa da, üzüm üretiminin azalması, şaraphanelerin kapanmasına neden olmuştur. 
2011 yılında kurulan Nilüfer Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde 
örgütlenen kadınlar gerçekleştirdikleri projeler ile kalıcı işler yaparak Misi’nin tanıtı-
mını sağlamaktadır. Misi’yi ziyaret eden ünlü gurmeler, yemek yazarları, gazeteciler, 
aşçılar, sanatçılar Misili kadınlarla kırda topladıkları otlarla yerel yemekler pişirdikten 
ve yemeklerin tadına baktıktan sonra, sonra yazılarında Misi’yi anlatmaktadır. Dernek 
lokalinde geçmişte yapılan bugün yapılmayan unutulmuş yemekler, geçmiş zaman 
lezzetlerine olan özlem ile ortaya çıkarılarak beğeniye sunulmuştur. Kadınların “ninem 
yapardı” dediği yemeklerden güllaç dolması, koca görmez yemeği ve mürver reçeli 
gibi yemekler dernek lokalinde yapılarak konuklara ikram edilmektedir. Özellikle gelen 
ziyaretçilerin geleneksel tatları tercih etmeleri kadınların bu ürünler konusunda ken-
dilerini geliştirmelerini sağlamıştır. %100 Misia projesi ile geleneksel kültür ürünlerini 
tanıtarak, yaşadıkları topluma sağladıkları katkının farkına varan Misili kadınlar bu tür 
faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle çalışmaya devam etmekte-
dir. Yirmi yıl önce sadece evde yapılan yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunulmak-
tadır. Misi köyünde her yıl geleneksel olarak ünlü şefler ve yemek yazarlarının katılımı 
ile gerçekleştirilen “Yerel Lezzetler Şenliği” bölgenin mutfak kültürünün tanıtılması ve 
gastronomi turizmine hareketlilik sağlaması açısından önemli bir etkinliktir. Bölgenin 
doğa turizmi potansiyelini ortaya çıkartmak ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağ-
lamak amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Mysia’dan Apollona ad 
Rhyndacum’a Mysia Yolları Projesi” ile antik dönemin iki önemli yerleşimi olan Misi ve 
Gölyazı mahallelerini birbirine bağlayarak, doğa turizmi, bisiklet yolları, kamp alanları, 
kuş gözlemi, foto safari gibi aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Misi’de kurulan Kamp 
Karavan Alanı’nda karavanla seyahat etmek isteyen yerli yabancı turistlerin bütün ih-
tiyaçlarını karşılayabilecekleri kamp alanı karavan turizmine katkı sunmaktadır. Misi’de 
restorasyonu yapılan koruma altındaki evleri turizme kazandırmak amacıyla belediye 
tarafından bölgeye ait geleneksel kıyafetler, çeyiz eşyaları ve etnografik malzemelerin 
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sergilendiği, haftanın belli günlerinde Bursa UNIMA Şubesi tarafından Karagöz gös-
terilerinin yapıldığı “Misi Kültür Evi” açılmıştır. Geçmiş dönemlerde her evde yapılan 
ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması, ipekböcekçiliği ve koza işlemenin gele-
cek kuşaklara aktarılması amacıyla “İpeğin Yolculuğu” projesi gerçekleştirilmiş, ipek 
dokuma tezgâhlarında ipek dokuma ve koza yetiştirme yöntemleri anlatılarak bölgeye 
“Koza Evi” kazandırılmıştır. Misi’de farklı meslek ve ilgi alanı olan kişilere hitap edecek 
çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği, Edebiyat Müzesi ve Fotoğraf Müzesi kurma 
çalışmaları devam etmektedir. Bölgenin üst tarafında bulunan “Kavacık Sultan” yatırı 
ve yerel halk tarafından anlatılan Kavacık Sultan ile ilgili hikâyeler ve rivayetler İnanç 
turizmi açısından önemlidir.

Mudanya’nın 11 km batısında olan Trilye’nin adının kökenleri konusunda çeşitli riva-
yetler anlatılmaktadır. En yaygın rivayet, bölgenin “Aya Yani”, ”Aya Yorgi” ve “Aya Sorti” 
adlı üç aziz tarafından kurulduğu ve adını üç papaz anlamına gelen “trilya”dan aldığıdır, 
hatta trilye zeytini olarak bilinen lezzetli zeytin fidelerinin bu papazlar tarafından bu-
raya getirilerek çoğaltıldığı da rivayetler arasındadır. Diğer bir anlatıda da Trilye adının, 
bölgede çok fazla barbun balığı çıkması nedeniyle “Trigleia Barbun Balığı Yurdu”ndan 
geldiği söylenmektedir. Trilye’nin bulunduğu bölge tarih içinde Mysialılar, Traklar, Ro-
malılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Tarihte “Bryllion”, “Trigleia”, 
“Trilye” isimleriyle adlandırılan bölge, 1330’da Osmanlı egemenliğine girmiş, 1900’lü 
yılların başında Mahmut Şevket Paşa kasabası olarak değiştirilmiş fakat halk arasında 
Trilye olarak anılmaya devam etmiştir. 1963 yılında Zeytinbağı adını almış, günümüzde 
ise Trilye olarak değiştirilmiştir. Trilye tarih boyunca şarabı, zeytini ve balığı ile ismin-
den söz ettirmiş, 150-200 yıllık geleneksel sivil mimari örneği evleri, Hagios Stefa-
nos Kilisesi (Fatih Cami), Panagia Pantobasilissa Kilisesi, Hagios Athanasios, Hagios 
Basileios, Hagios Georgios Keto, Hagios Georgios, Kyparissiotes, Hagios Parapoline 
Kiliseleri, Mdikion ve Pelekete Manastırları, Aya Yani, Aya Sotiri, Aya Yorgi manastırları 
ve Ortodoks Rum mezarlığı günümüze kadar gelmiştir. Dini yapıların sayıca çok ol-
ması Trilye’nin önemli bir dini merkez olduğunu göstermektedir. Trilye’nin en önemli 
yapılarından olan Taş Mektep 1904-1909 yılları arasında Chrisostomos tarafından yap-
tırılmıştır. 1924 yılında Kazım Karabekir tarafından öksüz ve yetim çocukların okuma-
sı amacıyla “Darü’l-eytam okulu” olarak hizmete açılmış, 1928’den sonra bina önce 
beş sınıflı yataklı bölge okulu, sonraları yatılı kısmı kaldırılarak gündüzlü ilkokul olarak 
Trilye halkına hizmet etmiştir. Günümüzde restorasyonu yapılan Taş Mektep Binası 
kendisine verilecek yeni hizmetler için gün saymaktadır. Trilye’nin simgesi olan zeytin 
ve zeytinyağı, bölgenin gastronomi turizm aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde önemli 
bir enstrüman durumundadır. Trilye’de her adımda karşınıza çıkan zeytinyağı ve zey-
tin evlerinde bölgenin lezzetli zeytinleri ve zeytinyağı çeşitleri ziyaretçilerin dönerken 
yanlarında götürebildikleri ürünlerdendir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Trilye 
Zeytin ve Zeytinyağı Festivali”nde zeytin ve zeytinyağı yarışmaları, zeytinyağlı yemekler 
yarışması ile unutulmak üzere olan lezzetli geleneksel yemekler gün yüzüne çıkmak-
tadır. Geleneksel Trilye mutfağında önemli bir yeri olan deniz ürünleri ile hazırlanan 
yemekleri deniz kenarında sıralanan balık lokantalarının menüsünde yerini almıştır. 
Denizyolu ile Marmara Denizine kıyısı olan yerlerle bağlantısı olan Trilye, Yalova, İstan-
bul ve Mudanya’dan düzenlenen turlarla turistler tarafından ziyaret edilmektedir. İnanç 
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turizmi için önemli bir merkez olan Trilye’de daha önce burada yaşamış olan Rum-
ların çocukları ve torunları tarafından ayinler düzenlenmektedir. Hafta sonları çevre 
illerden ve Bursa’dan gelen kalabalık turist toplulukları trafik sıkışıklığı, otopark sorunu 
ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Kalabalıkların yoğun olduğu deniz kenarından 
uzaklaşıp ara sokaklarda yürümeye başlanıldığında tarihi Trilye evleri ve dar sokakları ile 
karşılaşılmaktadır. Trilye’nin balkonu olarak tabir edilen tarihi Çamlı Kahve’nin bulundu-
ğu tepe, kuşbakışı Marmara denizi, zeytin bahçeleri ve Trilye’yi seyretmek isteyenlerin 
tercih ettiği yerlerdendir. Fotoğraf meraklılarının doğal bir görsel şölen yaşayarak bel-
gelediği Trilye, film ve dizi çekimlerinin yapıldığı plato olmuştur. Trilye’yi ziyaret eden 
turistlerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel işletmelere ait 6 adet 
konaklama tesisi hizmete açılmıştır. Trilye merkezinde bulunan Trilye limanı, balıkçı 
ve gezinti teknelerine barınak olması dışında turistlerin denizle buluştuğu, teknelerin 
kıyıya yanaştığı, çevresindeki balık lokantaları ile taze balık çeşitlerinin tadına bakılaca-
ğı önemli bir mekandır. Trilye ile  Eşkel arasında bulunan antik çağdan, Roma Bizans 
ve Osmanlı dönemlerinde aktif liman olarak kullanılan Kapanca Limanı günümüzde 
kalabalıklardan uzak tatil yapmak isteyen doğa tutkunlarının ziyaret ettiği kamp alanı 
olarak tanınmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bursa’nın tarihi kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle önemli destinasyonlarından olan 
Cumalıkızık, Gölyazı, Misi ve Trilye’nin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak çevre-
ye uyumlu turizm aktiviteleri geliştirilerek, turizmin sürdürülebilir olması sağlanmalıdır. 
Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan turizm; planlı altyapı hizmetleri, eğitimli 
kadrolar, turizm alanlarının bilinçli yönetimi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışı 
ile gelecek kuşaklara aktarılabilir. 

Bölgede sürdürülebilir turizmin sağlanması için önerilenler aşağıda sıralanmıştır:

Eğitim Faaliyetlerine Dair Öneriler
• Destinasyonlarda turizm hizmetlerinin eğitimli kadrolar tarafından gerçekleşti-

rilmesi amacıyla daha önceki yıllarda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Ev 
Pansiyonculuğu ve Sosyal Davranışlar Kursu’nun yapılması ve devam ettirilmesi. 

• Sürdürülebilir turizm konusunda bölge halkının bilinçlendirilmesi için eğitim faa-
liyetlerinin yapılması.

• Turizmi yöneten, uygulayan kamu kurumlarının, turizm şubelerinde çalışan yö-
netici kadrolarının ve şube çalışanlarının turizme eleman yetiştiren bölümlerden 
mezun kişilerden oluşması, turizmin “herkes”in yapamayacağı uzmanlık isteyen 
bir sektör olarak turizm konusunda teorik ve pratik kararlar alabilen, alandan ye-
tişmiş, okulların Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Yabancı Dil, Rekreasyon 
Yönetimi vb. eğitimi veren bölümlerden mezun çalışanların eline teslim edilmesi.

Tanıtım Faaliyetlerine Dair Öneriler
• Destinasyonların tanıtılması amacıyla bölgelerin turizm ürünlerini tanıtan Ulus-

lararası Festivaller düzenlenmesi; Trilye Zeytini ve Zeytinyağı, Gölyazı Kerevit ve 
Leylek Festivalleri, Yazar Evi dolayısıyla Uluslararası edebiyat buluşmaları, Misi Ye-
rel Lezzetler Şenliği’nin Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi. 
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• UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan Cumalıkızık’ın geleneksel mimari yapıları-
nın tanıtıldığı uluslararası mimari kongre ve toplantıların düzenlenmesi.

• Destinasyonların turizme kazandırılacak güçlü yönlerinin arttırılması amacıyla 
Halk Kültürü Alan Araştırmaları ile unutulmak üzere olan geleneksel uygulamala-
rın, sandıklarda kalan el sanatları ürünleri, yöresel kıyafetler gibi etnografik mal-
zemelerin, ortaya çıkarılarak tanıtılması, alan araştırmalarında elde edilen veriler 
ile farklı dillerde yayınlar basılması.

• Destinasyonların tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen tanıtım filmlerinin uluslara-
rası alanlarda gösteriminin yapılmasının sağlanması.

• Bölgelerin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ile amatör ve profesyonel fotoğrafçı-
lar için doğal bir platform olan destinasyonlarda foto safari çekimlerinin destek-
lenmesi. 

• Yerel yönetimlerce bu bölgelerin tanıtılması amacıyla web sayfası oluşturularak 
bu bölgelerin tarihi geçmişleri, konaklama tesisleri, lokantaları, gezilecek yerleri, 
festival ve etkinliklerin tarihleri, iletişim bilgileri ve ulaşım bilgilerinin buradan ya-
yınlanması, haber ve duyuruların güncellenmesi.

• Görselliğin ve sosyal medyanın çok önemli bir enstrüman olduğu günümüzde 
360º fotoğraf çekimlerinin oluşturulan web sayfalarında yayınlanması.

• Ulusal ve Uluslararası Turizm Tanıtım Fuarları’nda destinasyonların tanıtılması 
amacıyla fuarlara katılımın sağlanarak etkinliklerin düzenlenmesi. 

• Bölgelerin tarihi kültürel yapılarını doğal güzelliklerini yansıtan nitelikli hediyelik 
eşyaların ortaya çıkarılması için hediyelik eşya tasarım yarışmaları yapılarak orta-
ya çıkan ürünlerin tanıtımının yapılması.

• Destinasyonlarla ilgili tarih, tanıtım, ulaşımla ilgili detaylı bilgilerin olduğu Türkçe 
İngilizce broşürlerin hazırlanması. Bursa terminali, Mudanya feribot iskelesi, Yeni-
şehir havaalanı gibi Bursa’ya giriş yapılan noktalara bu destinasyonların haritaları, 
ulaşım bilgilerinin olduğu tanıtım broşürleri bulunması.

Turizmin Çeşitlendirilmesine Dair Öneriler 
• Gölyazı’nın Uluabat Gölü’nden daha fazla yararlanması için göl sporlarının tanı-

tılması, bölgede bu sporları gerçekleştirecek spor kulüpleri ve spor okullarının 
açılmasının teşvik edilmesi.

• İnanç turizmi açısından güçlü potansiyeli olan Gölyazı ve Trilye’nin bilinirliğinin 
arttırılması bu konuda altyapı çalışmalarının yapılması. 

• Mysia’dan Apollona ad Rhyndacum’a Mysia Yolları Projesi gibi destinasyonları 
birbirlerine bağlayan yürüyüş yolları, bisiklet yolları, patikalar, trekking yapılabi-
lecek alternatif yürüyüş yolları projelendirilerek haritaların çıkarılması, bu güzer-
gahlarda dinlenme alanları, kuş  gözlem evleri, seyir terasları yapılarak destinas-
yonlarda daha uzun süre kalınmasının sağlanması için aktivitelerin çoğaltılması.

• Cumalıkızık Etnografya Müzesi gibi bölge kültürünü tanıtan tarım aletleri, kıya-
fetler, el sanatları vb. malzemeler, buraya ait vakfiyeler, günümüze ulaşmış yazılı 
belgelerin sergilendiği müzelerin Gölyazı, Misi ve Trilye’de açılması.

• Bu bölgeleri gezmek ve tanımak isteyen turistlerin güzel izlenimlerle buralardan 
ayrılmasının sağlanması için Turizm Danışma Ofisleri’nin kurularak doğru hizmet 



489

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

verilmesinin sağlanması, ofis çalışanlarının yerel yönetimler tarafından belirlene-
rek, ofislerde bulunan basılı ve görsel malzemelerin Bakanlığımız, Yerel Yöne-
timler ve Kalkınma Ajansı, Valilik gibi kurumların hazırladığı yayınlardan oluşması.

Altyapı Çalışmalarına Dair Öneriler
• Turizm sektörünün yürütücüsü olan sivil toplum kuruluşları TÜRSAB, GÜMTOB, 

GÜMRED, BURO, Güney Marmara Aşçılar Birliği ile işbirliği yapılarak bu bölge-
lerin turizm hareketlerinin çoğaltılması, alt yapı ve üst yapı sorunlarının tespit 
edildiği geziler düzenlenmesi, çözüm önerilerinin gerekli kurumlara bildirilmesi.

Gastronomi Faaliyetlerine Dair Öneriler
• Yerel ürünlerden ahududu ve kestanenin hasat edilmesi, saklanması ve yemek-

lerde kullanılmasına kadar süreçleri gösteren festivaller düzenlenmesi, yerel et-
kinliklerin uluslararası platforma taşınması. 

• Misi kokulu üzümünün desteklenerek coğrafi ürün olarak tanıtılması,
• Destinasyonlardan ayrılan kişilerin giderken yanlarında götürebilecekleri Coğra-

fi ürünlerin taşınabilir, şık küçük ambalajlarla hazırlanarak satışa sunulması. Ör-
neğin; Trilye zeytini ve zeytinyağı, Gölyazı ekmeği, havyarı, Misi mürver reçeli, 
koza evinde dokunmuş ipek kumaş, Cumalıkızık’ta ahududu reçeli, şerbeti, taze 
kestane veya kestane şekeri gibi ürünler çoğaltılarak turizm ürünü olarak satışa 
sunulması.

• Bu destinasyonlarda yeni konaklama tesislerinin yapılması ve yerel mutfağın su-
nulduğu restoranların açılmasında hibe gibi desteklerin sağlanması.
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ÖZET
Babam Tahir Altın ülkemizin ilk kampingi ALTINKAMP’ın kurucusudur. 1963 yılında tu-
rizm bankası kredisi ve turizm bakanlığı belgesiyle kurulan işletmemiz, 54 sene ayakta 
kalmayı başarmış yegâne kamping olup, halen aynı aile tarafından işletmesi sürdü-
rülmektedir. Hayatım boyunca her sezonda orada çalıştım, ülkemizin gönüllü elçi-
si olarak, yaklaşık yarım yüzyıl sektöre emek verdim. Yüzbinlerce orta Avrupalı turist 
ağırladık. Altınkamp uluslararası basında defalarca, Türkiye’nin örnek alternatif turizm 
tesisi olarak tanıtıldı, 2013 yılında DOCOMOMO teşkilatı tarafından mimari eser olarak 
listelendi. Ya bugün? Bugün tesisimizi ayakta tutmakta zorluk çekiyoruz. Yabancı turist 
sınırımıza kadar geliyor, Yunanistan kamplarını dolduruyor, ülkemize adımını atmıyor. 
Yerli turist, kampinge ücret ödemek yerine, yol, deniz, nehir, göl kenarında konakla-
mayı tercih ediyor. Kampingler günden güne yok oluyor, otele çevriliyor. 

GİRİŞ
Sürdürülebilir turizm sektörü olarak nitelendirilen kampingçiliğin ülkemizde gelişme-
sini önleyen ve yok olmasına sebep olan yanlışları ortadan kaldırmak üzere acilen 
alınması gereken önlemler ve düzenlemeleri aşağıda maddeler halinde belirtmek is-
tiyorum.

EMLAK VERGİSİ İNDİRİM/MUAFİYETLERİ
Bilindiği üzere kampingler yerli ve yabancı turiste doğal ortamda düşük bütçeli tatil 
imkânı sağlayan işletmelerdir. Bu tür işletmeleri bir kısım tatilciler yeşile özlem nede-
niyle tercih etmektelerse de büyük bir kısmı ekonomik şartlar nedeniyle ancak çadır-
larıyla kamp yaparak tatil imkanına sahiptirler. Kamping işletmelerinin tatil beldelerinde 
özellikle deniz kıyılarında yer alması ve bu tür alternatif ve ekonomik hizmet sunması 
kamu yararınadır. Belediye tarafından bu sektörün desteklenmesi gerekirken, son de-
rece yüksek emlak vergisiyle işletmeyi imkânsız hale getirmesi söz konusudur. Kam-
ping işletmeciliği, yapı yoğunluğunun az olup, ağaç gölgesinin pazarlandığı bir sek-
tördür. Bu sektörde işletmecilik yapmak demek, doğal ortamı korumak ve geliştirmek 
anlamına gelmektedir.  Örneğin Altın Kamp, kurucusu babamız Tahir Altın’ın doğa ve 
çevreye verdiği özel önem ve gayretle 1963 yılında kurulmuş, bu ekolojik yaklaşımının 
bir sonucu olarak kalıcı bir doğa koruma projesi olma özelliği göstermektedir. Altın 
Kamp’ın az sayıdaki binaları doğayla bütünleşme özellikleriyle DOCOMOMO ulusla-
rarası mimari eserler listesine 2013 yılında dâhil edilmiştir. İşletme, mütevazı koşulları 
ile sürdürülebilir ekolojik sistemi kendine hedef edinmiştir. 1963 yılından beri yaşanan 
türlü krizlere rağmen aynı konseptle ayakta kalmayı başaran işletme, son yıllarda ağır 
emlak vergisi yüküyle pes etme sınırına gelmiştir. 

Şöyle ki; Altınkamp deniz kıyısında yer alması nedeniyle takdir komisyonları tara-
fından yörede öngörülen en yüksek m2 değeri uygulanmakta, bu değer üzerinden 
bitişiğindeki çok daha değerli villa arsalarından üç misli daha fazla vergi tahakkukuna 
maruz kalmaktadır. Çünkü halen yürürlükteki emlak vergisi yasası doğal kalan arsaları 
binde 6, betonlaşmış arsaları ise binde 2 oranla vergilendirilmesini öngörmekte, arsa-
nın kullanım şart ve getirisini göz önünde bulundurmamaktadır. Kanunun bu haliyle 
sürdürülebilirlik kavramıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Arsaların doğallığını ko-
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ruyan bölümünün, yapılaşmış bölüme göre daha yüksek vergilendirilmesi anayasanın 
56. maddesiyle korunması öngörülen çevrenin, betonlaşmaya sürüklenmesi anlamına 
gelecektir. Özellikle kampinglere uygulanan emlak vergisi kanun maddesinin anaya-
samıza aykırı olduğunu düşünmekteyim. Kamping işletmesi olarak kullanılan arsalara, 
tarımsal kullanım alanlarında olduğu gibi acilen emlak vergisi indirimi uygulanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde anayasamıza aykırı vergi uygulamasıyla, mevcut kamping 
işletmeleri tek tek kapanacak, yeni işletmelerin kurulması ise imkânsızlaşacaktır.

TURİZM BAKANLIĞI’NIN YEREL YÖNETİMLER NEZDİNDE 
ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN İL VE İLÇE TURİZM 
MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE YETKİLERLE DONATILMASI
Kampingler nitelikleri gereği, doğal güzelliklerin yoğun olduğu deniz, göl, nehir kıyıla-
rında kurulmaktadır. Kampingler, birçok belediye tarafından inşaata müsait arsa olarak 
görülmekte, bu alanlara göz diken inşaatçı rant odaklarının etkisiyle kamping işletme-
leri yerel yönetimlerin baskıları ve haksız yaptırımlarına maruz kalmaktadır. Bu yüzden 
Türkiye’nin birçok yerinde en güzel kampingler kapanmış, yerine otel veya konut ya-
pılmıştır. İmar planlarında turizm tesis alanı (TTA) lejantlı bölgelerde dahi müteahhitler 
otel yapı ruhsatı alıp, bunu yerine rezidans, 1+1 daireler yapıp satmakta, belediyeler ve 
bakanlıklar bu amaç dışı betonlaşmaya seyirci kalmakta, buna karşılık Altınkamp gibi 
sürdürülebilir turizm işletmelerine her türlü yıldırıcı yaptırım uygulanmaktadır.

Turizm müdürlüklerini diğer idari birimlerle karşılaştırdığımda maalesef il ve ilçelerde 
belediyeler nezdinde hiçbir yaptırım gücü olmayan, belediye başkanlarının zerre ka-
dar dikkate almadığı, “pençesiz kaplan” şeklinde nitelendirilebilecek, faaliyet imkânları 
kısıtlı görevliler olarak görmekteyim. Her ne kadar turizm işletmelerine destek vermek 
isteseler de ellerinde bunu gerçekleştirecek yetki ve yaptırım gücü olmadığı ortadadır. 
Özellikle kamping işletmeleri yerel yönetimlerin keyfine terkedilmemeli, bu işletmeler 
Turizm Bakanlığı’nın koruyucu kanatları altına alınmalıdır. Bu da ancak yerel idareci-
lerin kamping sektörüne destek verecek şekilde işlem üretmeleri şart koşularak ve 
denetlenerek mümkündür. İl ve İlçe Turizm müdürlüklerinin “Enformasyon bürosu” 
olmaktan öte, bu denetimi yerelde gerçekleştirebilmek üzere yetkilerle donatılması 
gerekmektedir.

TURİZM BAKANLIĞI’NDA KAMPİNGLERLE İLGİLİ AYRI BİR BİRİM OLUŞTURULMASI
Sektörün geliştirilmesi ve sorunlarının ortadan kaldırılması için bakanlık bünyesinde 
sadece kamping konusunda çalışma yapan bir birim oluşturulması ve bu birimin etkin 
işlev ve yetkilerle donatılması gerekmektedir. Bu birim mevcut tesislerin sorunlarıyla 
direk ilgilenmeli, yeni kurulacak işletmelere destek vermelidir. Örneğin biz Altınkamp 
olarak Turizm Bakanlığı’na başvurduğumuzda sorunlarımıza eğilen, bize destek ve-
recek bir birim bulamıyoruz. Bakanlık sadece otel konsepti konusunda uzmanlaşmış 
birimler içermekte, kamp turizmi adeta “olsa olamasa ne olur” gibi bir tutumla göz 
ardı edilmektedir. Oysa Avrupa’da muazzam bir kampçı, kamp endüstrisi ve işletmeleri 
potansiyali bulunmakta, son yıllarda kampçılık rönesansını yaşamaktadır. Kamp araç 
ve ekipmanları satışında ve kamp gecelemelerinde büyük bir patlama görülmektedir. 
Avrupalı kampçıların Türkiye’ye yönlendirilmesi hiç de zor değildir. Bakanlığın kamp 
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turizmi konusunda bir birimi olup, mevcut kamping işletmelerinin yaşaması ve yeni 
işletmelerin kurulması vs kamplara özel spesifik konulara eğilmesi gerekmektedir.

KAMPİNG SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN TESPİT VE ÇÖZÜMÜ
Ülkemizde kamping sayısının artması için sektöre kolaylıklar getirilmesi, mevcut ve 
yeni kurulacak tesisler için bürokratik engellerin ortadan kalkması, vergi muafiyetleri, 
kredi olanakları, altyapı destekleri, kısaca sektörü olumsuz yönde etkileyen faktörlerin 
tespit ve çözümü gerekmektedir. 

Bürokratik güçlükler konusunda bir misal verecek olursam: Bir kampinge giriş ve 
çıkış yapan müşteri için yerine getirilmesi gereken önbüro işlemlerinin bir otelden 
farkı bulunmamaktadır. Her müşterinin önce anlık bildirim yasasına göre polise, daha 
sonra maliye yönünden müşteri listesine kayıtları yapılmakta, çıkışta ise aynı işlemler 
tekrarlanmaktadır. Bir otel müşterisinin kamping müşterisinin en az beş misli ücret 
ödediği düşünülecek olursa, bir kamping için bu bürokratik işlemlerin mali portresinin 
ne derece ağır olduğu ortadadır. Biz resepsiyonumuzda 2017 sezonunda 6 personel 
çalıştırmak zorunda kaldık. Tesisimize Telekom güvenilir bir internet bağlantısı sağ-
layamamasına karşılık, emniyet bizden internet ortamında anlık bildirim yapmamızı 
şart koşmakta, herhangi bir hata veya gecikmede 5000.-TL’den başlayan cezalara 
maruz kalma stresiyle işletmemizi sürdürmekteyiz. Bu cezayı müşterisinden yüksek 
ücret alan bir otel rahatlıkla ödeyebilirse de bir kamping böyle yüksek cezaları ödeye-
mez. Bu cezalar belirlenirken anayasal ölçülülük ilkelerini göz önünde bulundurulma-
dığı, kampinglerin konaklama tesisi olarak göz ardı edildiği kanaatindeyim. Örneğin, 
emniyete müşteri bildirimi yaparken bizden oda numarası istenmekte, kampinglerde 
odalarda konaklanmadığını, alan üzerinde serbest kamp yapıldığını bir türlü kabul etti-
rememekteyiz. Özetle; kamping sektörü henüz niteliklerine uygun olarak yasa ve yö-
netmeliklerde yerini bulmamış olup, bunun sıkıntılarını işletmeler, kamp endüstrisi ve 
kampçılar çekmektedir. Bu konuda kampçıları temsilen kamping karavan dernekleri, 
kamping işletmecileri ve kamping araçları üretim sektörünün aktörleri idari birimlerle 
bir araya getirilerek çalıştay yapılması çok verimli olacaktır.

TURİZM BAKANLIĞI BELGELİ KAMPİNGLERİN SAYISININ ARTMASI 
İÇİN NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ’NE ESNEKLİK GETİRİLMESİ
Ülkemizde çok az sayıda Turizm Bakanlığı belgeli kamping bulunmaktadır. Bunun ne-
deni belge talebi için nitelikler yönetmeliğinde aranan koşulların çok ağır olması ve 
kamping için yatırım yapacak bir işletmeci için kolaylıkla yerine getirilmesi mümkün 
olmamasıdır. Nasıl ki otellerde farklı kategori ve konsept mümkünse, kamping sektö-
ründe de çeşitlilik mümkün olmalı, kamping nitelikleri yönetmeliğine bir dizi esneklik 
getirilerek, en basit kamping konseptlerine dahi bakanlık belgesi verilmeli, bu işletme-
lerin de bakanlığın koruma ve denetimi altına alınmasına imkân sağlanmalıdır. Böyle-
ce kampingler niteliklerine göre farklı ücretlendirilecek, her keseye uygun kamp yeri 
bulunacak ve kampingde konaklayan kampçı ve kamping sayısı artacaktır. Nitelikler 
yönetmeliği bugünkü haliyle kamping kurulmasını destek yerine engeller biçimde-
dir. Yatırımcılar için caydırıcı unsurlar taşımaktadır. Bu bakımdan sürdürülebilir işlet-
meler yerine, geçici, kapkaç kamping işletmeleri açılmakta, belediyeden kiralanan bir 
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alandan kısa bir süre içinde maksimum rant elde etmek üzere kamp işletmeleri açılıp 
kapanmakta, denetimden uzak, hizmet anlayışından yoksun, artı değer sağlamayan, 
sektörü olumsuz yönde etkileyen bir ticaret oluşmakta ve kampçılar mağdur olmakta-
dır. Oysa nitelikler yönetmeliği işletmeciyi özendirecek şekilde düzenlense, kamping 
girişimcileri kolaylıkla belgeli tesisler kurabilse, en basit şartlarla belgelendirilen tesis 
zamanla gelişerek beş yıldızlı bir kampinge de dönüşebilir. En basitinden en donanım-
lısına kadar her kamping konseptine belge yolunu açacak şekilde kamping nitelikleri 
yönetmeliğinin acilen güncellenmesi gerekmektedir. Aşağıda eklediğim yönetmelikte 
de göreceğiniz üzere kampinglerin belge alması için gerekli nitelikleri gerçekleştirmek 
büyük yatırımlar gerektirmekte, bu yüzden belge için başvuruya bile yeltenilmemek-
tedir:

Yönetmelik
Kampingler 
Madde 23 - Kampingler; karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ 
gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkanlarıyla 
geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on 
ünitelik tesislerdir. 

• Çevre düzenlemesi: Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabi-
leceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile 
çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. 
Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde oku-
ma, dinlenme, spor, eğlence, yeme, içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler 
yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekil-
de düzenlenir. 

• Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ünitesi başına hesaplanacak 
alan seksen metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya otokara-
van veya bungalovdan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yaban-
cılara ait karavan veya otokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli 
düzenlemeler yapılabilir. Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenle-
nir, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz, ayrıca bu ünitelerde 
mutfak düzenlemesi yapılamaz.  

• Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen dü-
zenleme yapılır. 

• Müşterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanım tesisleri aşağıda 
belirtilen şekilde düzenlenir: 
1. Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde dü-

zenlenmesi, 
2. Her on kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, la-

vaboların yanında priz,  
3. Her on kampçı için en az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri, 
4. Her beş ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıka-

ma imkânı ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal. 
• Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağıda belirtilen hizmetler verilir: 
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1. Satış yeri, 
2. İlk yardım malzemeleri, 
3. Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller, 
4. Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti, 
5. Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti. 

YURT DIŞINDA TURİZM REKLAMLARINDA KAMPİNG 
SEKTÖRÜMÜZE DE YER VERİLMESİ
Türkiye kampçılar için ideal bir tatil ülkesidir. Uluslararası terminolojide “Yatağını ya-
nında taşıyan tatilci” olarak tanımlanan kampçılar, doğa düşkünü gezginlerdir. Belli bir 
destinasyon ve belli bir otel yerine, gezerek kendi imkanlarıyla konaklayan kampçılar, 
ülkemizin her köşesine ilgi duyan, her gittiği yerde para harcayan, otel müşterisinden 
çok farklı bir turist türüdür. 1980li yıllarda Avrupalı kampçı turist ülkemize akın akın gel-
mekteydi. Bizler Altınkamp olarak o senelerde yılda 100.000’e yakın yabancı turist ge-
celemesi gerçekleştiriyorduk. Türkiye’nin her yerinde nitelikli kamping işletmeleri vardı. 
Yugoslavya savaşının çıkmasının ardından, Türkiye’ye karayolu ile geliş durdu. Avrupalı 
kampçı kendisine alternatif destinasyonlar bulmak zorunda kaldı. Yaklaşık çeyrek asır 
boyunca Türkiye Avrupalı kampçılar için bir destinasyon olmaktan çıktı. Ancak Avru-
pa’da yapılacak kampçılara yönelik reklamlar sayesinde bunu değiştirmek mümkündür. 
Avrupalı kampçı için Türkiye 80li yıllardaki gibi “Trend Destinasyon” haline getirilme-
lidir. Oteller için öngörülen reklam bütçesinin çok küçük bir bölümüyle bile Avrupalı  
kampçılara ulaşılabilir ve yönlerini Türkiye’ye çevirmeleri sağlanabilir. Hâlihazırdaki yurt-
dışı turizm reklamlarında kamping turistine yönelik hiçbir çalışma görülmemektedir.  
Kampçı turist kapasitesini ülkemize çekmek üzere çalışma yapılmaması büyük bir ka-
yıptır. Biran önce kampçıların reklam politikası dâhiline alınması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde her imkân olmasına rağmen Kamping sektörü henüz devlet turizm politi-
kalarında hak ettiği yeri bulamamış bir üründür. Eğer ülkemiz turizminde ürün çeşitliliği 
ve sürdürülebilirlikten bahsediyorsak kamping sektörüne önem vererek, bize kolaylıkla 
ulaşabilecek 7 milyon Avrupalı kampçıyı süratle ülkemize çekmeyi hedeflemeliyiz. Yu-
karıda verdiğim başlıklar kamping turizmini geliştirmek için gerekli önerilerimdir.
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ÖZET
Dünyada turizm hareketleri 1950’li yıllardan itibaren sürekli artış göstermekte olup, 
Dünya Turizm Örgütü, yaptığı projeksiyonlarda, bu eğilimin 2030 yılına kadar devam 
edeceğini öngörmektedir. Türkiye, 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nu 
yürürlüğe koyarak turizm hamlesini başlatmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Akde-
niz ülkesi olan ülkemizde, turizm alanında bir sıçrama gerçekleştirilmesinin yöntemi 
olarak kitlesel turizmin teşvik edilmesi görülmüştür. Başlangıç aşamasında bu yolun 
seçilmesi de doğal görülmelidir. Bu politikalardan oldukça olumlu sonuçlar alınmış, 
yatak sayısı ve gelen turist sayısında çok ciddi başarılar sağlanmış, Türkiye gelen tu-
rist sayısında dünya altıncılığına kadar yükselmiştir. Deniz turizmine odaklı kitlesel tu-
rizme yönelik örgütlenme, rakip yükselen pazarların ortaya çıkması, sunulan ürünün 
aynı olması, artan iletişim olanakları küresel rekabetin artması ile sonuçlanmıştır. Bu 
da fiyat rekabetini ve neredeyse sektördeki tüm profesyonellerin şikâyet ettiği her şey 
dâhil sistemin uygulamaya konulmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda 
kar marjları düşmüş, tesisler eskimeye başlamış, çok çeşitli turizm ürünleri bulunan 
ülkemiz “ucuz ülke” imajı ile anılır hale gelmiştir. Bu çalışmada, tarım alanlarının önemli 
yer tuttuğu, ancak aynı zamanda önemli bir turizm bölgesi olan Kapadokya bölge-
sinde tarım ve turizm faaliyetlerinin entegre ve birbirini destekler şekilde bir model 
içinde turiste sunulmasını amaçlayan bir model önerilmektedir. Model, tarım alanla-
rında, ilgili yönetmelikte “Çiftlik Evi” olarak tanımlanan tesis türlerinin teşvik edilmesine, 
bunun için mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılmasına, ilgili bakanlıkların bu amaçla 
koordineli olarak çalışmaları esasına dayanmaktadır. Model önerisi ile yaratılan katma 
değerin artırılması, bölgedeki turizm sezonunun uzatılması, ortalama geceleme sayı-
sının artırılması, büyük ölçekli tesisler yerine düşük maliyetli ve küçük ölçekli tesislerin 
artırılarak sürdürülebilirliğe katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışmada, öncelikli 
olarak Dünya Turizm Örgütü’nün verileri ve bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda 
hazırlanan raporlar belirtilerek dünya turizmindeki eğilimler tespit edilmeye çalışılmış-
tır. Bu bilgiler ışığında ülkemiz turizminin geldiği noktada yaşanan sorunlar ve özelde 
de Kapadokya bölgesinin sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Raporda, son olarak, 
Kapadokya bölgesinde bulunan bir işletmeye yapılan ziyaret sonucu edinilen gözlem-
ler, tesis yetkilisi ile yapılan görüşmede sağlanan bilgiler aktarılmıştır. Turizmin mevcut 
sorunları ve yapılan çalışma sonucunda bu sorunların aşılmasında yarar sağlayacağı 
değerlendirilen bir model önerisi sunulmuştur.

GİRİŞ
Türkiye’de turizm sektörünün örgütlenmesi kitlesel turizme yönelik olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Kitle turizminde ülkelerin sunduğu ürünler aynı olduğundan (deniz, güneş, 
kum), yüksek rekabet nedeniyle fiyatlar ve kar marjları düşmüştür. Bunun sonucunda 
da ülke turizminin belli bir aşamaya ulaştığı ve bu aşamada tıkandığı değerlendirilmek-
tedir. Bu tıkanıklığın aşılmasında turizm çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir turizme 
ağırlık verilmesi Bakanlık politikası olarak benimsenmiştir. Öngörülen modelde yapı-
laşma yoğunluğuna neden olmayan, organik tarım destekli bir tesis türü önerilmek-
tedir. Bu modelin yaygınlaştırılması ile sağlanan katma değerin ve bölgedeki ortalama 
geceleme sayısının artırılması hedeflenmektedir. Model ile tarım ve turizmin birbirini 
desteklemesi ve her iki sektördeki kırılganlığın azaltılması hedeflenmektedir.
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DÜNYADA TURİZM HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Dünyada turizm hareketleri 1950 ile 2016 arasında sürekli bir artış eğilimi göstermiş-
tir. 1950 yılında 25,3 milyon olan toplam uluslararası varışlar, 2016 yılında 1,23 milyar 
kişiye ulaşmıştır (Dünya Turizm Örgütü [UNWTO], 2017). Bu sayının 2020 yılında 1,36 
milyara, 2030 yılında ise 1,80 milyara ulaşması öngörülmektedir (WTO, 2017). Turizm 
gelirleri açısından bakıldığında, aynı dönemde toplam turizm gelirleri 2 milyar ABD 
dolarından, 1.159 milyar ABD Dolarına (1 trilyon 159 milyar ABD Doları) yükselmiştir 
(UNWTO, 2016). Veriler değerlendirildiğinde, Dünyada turizm hareketlerinin ya da tu-
rizm hacminin, kriz, çatışma vb. geçici durumlar dışında sürekli artış eğilimi gösterdiği 
görülmekte olup, bu eğilimin 2030 yılına kadar da devam etmesi öngörülmektedir.

Dünya Turizmindeki Eğilimler
Dünya turizmini etkileyen on küresel eğilim aşağıda belirtilmektedir (Horwath HTL, 

2016).
Talebi etkileyen eğilimler:

1. Beyaz saçlı turistler: Dünya nüfusu özellikle turizm talebini oluşturan ülkelerde yaş-
lanmaktadır. 2013 yılında % 12 olan 60 yaş üstü nüfusun 2050 yılında % 21’e ulaş-
ması beklenmektedir. Bu grubun temel özelliği paket turlar yerine kişiye özel düzen-

Şekil 1: Dünya Turizm Hareketleri
Kaynak: International Tourism Trends in 28 EU Member States, Current Situation 
and Forecasts for 2020-2025-2030
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lenmiş seyahatleri tercih etmeleridir. Bu grup arasında sağlık ve wellness ürünleri 
oldukça popülerdir. 

2. Y ve Z Kuşakları: Teknolojiyi yoğun olarak kullanan, yaşadıkları yeri ve işleri çok ko-
lay değiştirebilen, yarısından fazlası üniversite eğitimli, birden fazla dili konuşabilen 
kuşaklar.

3. Büyüyen Orta Sınıf: 2009’da 1,9 milyar olan orta sınıfın 2020 yılında 3,2 milyar ki-
şiye ve 2030 yılında 4,9 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Bu grup için satın 
alacakları seyahat bütçe içinde önemli bir miktar tutacağından, fiyat en önemli un-
surlardan biridir. Bu da, bu grubu çekebilmek için fiyat rekabetine girilmesinin ve 
sonucunda kar marjlarında düşüş anlamına gelmektedir.

4. Büyüyen destinasyonlar: Geleneksel turizm destinasyonlarına (Kuzey Amerika, Batı 
Avrupa, Asya ve Pasifik bölgesinin gelişmiş bölgeleri) ek olarak yeni gelişen desti-
nasyonlar paylaşılan pastadan daha fazla pay almak isteyen yeni adayların ortaya 
çıkması anlamına gelmektedir. 1950’de uluslararası varışların %97’si 15 ülkeye iken, 
2009 yılında bu oran %56’ya düşmüştür. 

5. Politik konular ve terörizm: Politik istikrarsızlık ya da terör faaliyetleri turizm talebini 
doğrudan etkilemektedir.

Arzı etkileyen eğilimler:

6. Teknolojik Devrim: İnternet turistlerin araştırma yapma, bulma, rezervasyon yaptır-
ma ve tatili gerçekleştirme yöntemlerini kökünden değiştirmiştir. 

7. Dijital kanallar: Akıllı telefonların yaygınlaşması ve cep telefonundan internet kullanı-
mının ucuzlaması turistlerin istedikleri yerde ve zamanda seyahat planlama ve satın 
almalarına olanak sağlamaktadır. Turizm endüstrisinin bu turistlere ulaşacak yöntem 
ve kanalları kullanması gerekmektedir.

8. Sadakat programlarında değişim: Para harcanması, karşılığında puan toplanması ve 
toplanan puanlar karşılığında ürün veya hizmet sunulması şeklindeki geleneksel sa-
dakat programlarının yeni gelişmelere göre geliştirilmesi gerekmektedir.

9. Sağlık & Sağlıklı Yaşam Tarzı: Tedavi, egzersiz, diyet, spa üniteleri sağlıklı yaşam 
amaçlayan turistlerin çekilebilmesi için önem kazanacaktır. 

10. Sürdürülebilirlik: Ülkelerin ekonomisi için çok önemli bir sektör olan turizm sek-
törünün ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
büyük önem taşıyacaktır.

TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ
Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında Dünya turizm hareketlerinde kitle turizmi 
çok büyük yer tutmuştur. Bunun temel nedenleri, özellikle yabancı ülkelere seyahat-
te kullanılan uçak yolculuğunun oldukça pahalı olması nedeniyle charter (tarifesiz) 
uçuşlarla sağlanan göreli ekonomik avantaj, iletişim imkanlarının günümüzdeki kadar 
gelişmemiş olması olarak sayılabilir. 

1980 sonrasında, 24 Ocak kararları sonrası ithal ikameci ekonomik büyüme mode-
linden dışa açık büyüme modeline geçiş yapan Türkiye’de de öncelik bu türe verilmiş 
ve yapılan düzenlemelerle teşvikler öncelikle kitle turizmine dönük tesislere sağlan-
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mıştır (Gülbahar, 2009:152). Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ülke-
mizde bakanlıktan belgeli otel ve tatil köylerinin sayı olarak yaklaşık %14’ü Antalya ili sı-
nırları içinde yer almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Ülkemize yönelik turizm 
talebinde sağlanan önemli artışın, 1998 yılından itibaren yaygın olarak uygulamaya 
konulan “her şey dâhil sisteminin” önemli payı olduğunun da kabul edilmesi gerek-
mektedir (Gülbahar, 2009: 159). “Yaklaşık 10 yıllık dönemde ortalama her üç yılda bir 
yaşanan krizler, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanamaması ve her an her türlü olum-
suz gelişmenin gerçekleşme olasılığı karsısında özellikle ülkenin güney ve güneybatı 
kıyı şeridinde bulunan beş yıldızlı oteller ve birinci sınıf tatil köyleri daha önceki yıllarda 
uğradıkları maddi kayıplara uğramamak ve kendilerini güvence altına alarak doluluk 
oranlarını arttırabilmek amacıyla tur operatörleri ile düşük fiyatlardan anlaşarak her 
şey dâhil sistemini uygulamaya başlamışlardır.” (Üngüren ve Cengiz, 2017). Tesislerde 
doluluk anlamında büyük yarar sağladığı tartışmasız olan her şey dâhil sisteminin Tür-
kiye için, kurtulması oldukça zor olan “ucuz ülke” imajının yerleşmesine neden olduğu 
gibi, hizmet kalitesinin ve personel niteliklerinin düşmesine neden olduğu genel kabul 
gören bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır. 1998 yılında 879,5 ABD Doları olan yabancı 
ziyaretçilerin kişi başı harcaması 2005 yılında 766 Dolar, 2010 yılında 670 Dolar, 2015 
yılında 715 Dolar, 2016 yılında 633 Dolar ve 2017 nin 1. Çeyreğinde 637 Dolar ve 2. 
Çeyreğinde ise 570 Dolar olarak gerçekleşmiştir (Ünlüönen ve Kılıçlar, 2004; TÜİK, 
2017).

Antalya bölgesinde bulunan konaklama tesisi yöneticilerine yönelik olarak uygu-
lanan bir anket çalışmasına göre, “Araştırmaya katılan yöneticilerin büyük çoğunluğu 
her şey dâhil pansiyon sisteminin kalitesiz imajı oluşturması nedeniyle zengin turisti 

Şekil 2: Türkiye’ye Gelen Turist Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
Kaynak: Gülbahar, 2009
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ülkemizden uzaklaştırdığı, turist kalitesini düşürdüğü, israfı arttırarak hizmet kalitesini 
düşürdüğü konularında hemfikirdir. Ayrıca cevap verenlerin %61‟i hijyenin, her şey 
dahil pansiyon sistemiyle çalışmayan konaklama işletmelerine oranla daha az oldu-
ğu konusuna katılmaktadır” (Üngüren vd., 2015:95-112). Bu sistemde hizmet veren 
işletmelerde atık-kayıp miktarı çok fazla, rekabet çok yüksek, fiyatlar da çok düşük 
olduğundan kar marjı da oldukça düşük kalmaktadır. Büyük kapasite ile çok düşük kar 
marjları ile faaliyet gösteren işletmeler, kümülatif karı artırabilmek için sürekli yatak artı-
şı imkanlarını araştırmaktadır. Bu durum ise sürdürülebilirlik anlamında ciddi sakıncalar 
doğurmaktadır.

Belirtilen veriler birlikte değerlendirildiğinde, ülke turizmine ivme kazandırmak için, 
belki de kaçınılmaz olan “kitle turizmine ağırlık verilmesi” politikasının artık tıkanma 
noktasına geldiği, yeni politikalar geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
tespitlerin bu konuda yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da yapıldığı, 
2023 yılı için konulmuş olan ve aşağıda kısaca değerlendirilecek olan hedeflerden de 
anlaşılmaktadır.

Turizm sektörünü kitle turizmine yönelik organize etmenin dezavantajlarından biri 
de bu turizm türünün fiyat esnekliğinin çok yüksek olmasıdır. Bu turizm türünde sunu-
lan ürün, deniz, güneş ve kum üçlüsü olduğundan, turist için hangi ülkeye gittiği çok 
önemli olmamakta, temel belirleyici unsur fiyat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tespitin, 
dünya turizmini etkileyen on temel eğilimden birinin orta sınıfın büyümesi olduğu 
ve bu sınıf için de temel ölçütün fiyat olduğu olgusu ile birlikte değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Bütün bu unsurlar, kitle turizminin büyük ağırlık taşıdığı destinasyonların 
kırılganlıklarının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Bu tür sorunlar Bakanlık tarafından da tespit edilmiştir. Nitekim 2023 Turizm Strate-
jisi belgesinde, “Türkiye’de turizmde kitle turizmine yönelik gelişmeler ve turizm plan-
lamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda; Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma, 
kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma, altyapı yetersizliği ve çevre 
sorunları ortaya çıkmıştır” tespitleri yapılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).

Kapadokya Bölgesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kapadokya bölgesinde 30 Haziran 2017 tari-
hi itibarıyla 87 adet konaklama tesisi bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). 
Bu tesislerin 21 adedi, otel türünde belgelendirilmiş olup, ikisi 3 yıldızlı otel, dördü 5 
yıldızlı otel, diğerleri ise 4 yıldızlı oteldir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).

Geceleme sayılarına bakıldığında, Kapadokya bölgesinde yabancı ziyaretçilerin or-
talama geceleme süresi 1.86 geceleme olarak hesaplanmaktadır (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı,2015). Bu oran yerli ziyaretçiler için de 1.85 olarak hesaplanmaktadır (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 2015). Bu oran, ağırlıklı olarak kitle turizmine yönelik faaliyet gös-
teren Antalya ilinde 5,4 olarak hesaplanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015).

Bölgede özellikle yüksek kapasiteli olup, paket tur kapsamında gruplara yönelik faa-
liyet gösteren klasik otellerde fiyatların çok düşük olduğu bilinmektedir. “Kapadokya’da 
konaklama süresinin çok kısa olmasının yanında fiyatların düşüklüğü, ziyaretçilerin 
paket tur satın almaları, her şey dâhil sistemi turizmden elde edilen geliri düşürmek-
tedir. Bu gelirin büyük bir kısmını da seyahat acenteleri almaktadır. Sektörün yöne-
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tilmemesi ve ziyaretçisini kendisinin getirmemesi neticesinde bu olumsuz tablonun 
ortaya çıktığı söylenebilir. Kapadokya’daki en büyük sorunlardan biri fiyat rekabetçiliği 
olarak görülmektedir.” (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2011:17). Tarafımızdan, küresel ölçekte 
konaklama, uçak bileti, araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren www.expedia.co.uk 
web adresinde yapılan araştırmada, bölgede yer alan iki adet beş yıldızlı otelin fiyatları 
30 ve 40 sterlin olarak tespit edilmiş iken, aynı bölgede faaliyet gösteren düşük kapasiteli 
olan, ancak bölgeye has özellikleri bünyesinde barındıran butik otellerin, özel konakla-
ma tesislerinin çok daha yüksek fiyata satıldığı tespit edilmiştir (Expedia.co.uk, 2017). Bu 
fiyatların münferit müşteri için önerilen fiyatlar olduğu, kontenjan sözleşmesi yapılan 
tur operatörlerine önerilen grup fiyatlarının çok daha düşük düzeyde olduğu dikkate 
alınmalıdır. Ticari sır niteliğinde olduğundan, grup müşterilerle ilgili fiyatlar konusunda 
istatistiki çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak, bu çalışmanın yazarları 25 yılı aşkın bir süredir 
turizm işletmelerinin denetimi ile görevli denetim elemanlarıdır. Özel sohbetlerde, özel-
likle yüksek kapasiteli klasik otellerde 10 ABD dolarına kadar grup fiyatlarının uygulandığı 
dile getirilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu konuda bilimsel veriler bulunmamakla 
birlikte, bölgede konaklama fiyatlarının çok düşük olduğuna ilişkin beyanlar neredeyse 
bütün çalışmalarda dile getirilmektedir (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2011; Kuşluvan ve İlhan, 
2012:88). 

Yukarıda alıntı yapılan raporda, “Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olma-
dığı hedef kitleye anlatılmalıdır. Özetle, ziyaretçilere daha uzun sürecek çekici aktiviteler 
sunulmalı ve çeşitlilik artırılmalıdır.” tespiti de yapılmaktadır ( Ahiler Kalkınma Ajansı, 2011).

Yukarıda açıklandığı üzere, bölgede ziyaretçilerin geceleme sayısını ve ortalama har-
cama miktarını artıracak, sürdürülebilirlik anlamında turizm arzını oluşturan kaynaklara 
zararı hiç veya asgari düzeyde olacak, yaratılan katma değerin tur operatörlerinden zi-
yade bölgede kalmasına imkân vermek üzere daha çok üst gelir grubunda olup bireysel 
olarak seyahat eden kesimleri hedefleyecek alternatif bir model oluşturulması gerek-
mektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, örnek bir işletme esas alınarak bu 
alternatif model açıklanmaya çalışılacaktır.

İNCELEME
Seçilen bölge turizm potansiyeli yüksek olmakla birlikte, en büyük gelir kaynağı tarıma 
dayalıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, Nevşehir ilinin toplam yü-
zölçümünün (5.407.000 da) % 61’i (3.337.006 da) tarım alanıdır (T.C. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi, 2017). 
TÜİK 2013 verilerine göre; tarım sektöründeki istihdam oranı Türkiye ortalaması % 23,6 
iken, Nevşehir’de % 37,1’dir. Yine, hizmet sektöründeki oranlar da sırasıyla %50 ve %46,6 
olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2013:129).

TÜİK verileri dikkate alındığında; bölgenin temel ekonomik girdilerinden biri tarım ola-
rak görülmektedir. TÜİK verilerine göre; tarım sektörünün 2011 yılındaki gayrı safi katma 
değer içindeki payı Türkiye ortalaması %9 iken, bölgede bu oran %22,7 olarak gerçekleş-
miştir. Turizmin de dahil olduğu hizmetler sektörünün payı ise sırasıyla; % 63,5 ve % 54,4 
olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2013:110). Bu veriler, tarımın bölge ekonomisi açısından 
önemini göstermektedir. Yukarıda Kapadokya bölgesi ile ilgili bilgiler arasında sayıldığı 
üzere, mevcut yatak kapasitesi dikkate alındığında, salt turizme dayalı sürdürülebilir istih-
dam ve ekonomik gelir artışı yetersiz kalmaktadır.
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Bu bilgiler ışığında; dış etmenlere açık olan hareketlilik payı yüksek turizm sektörü-
nün bölgenin temel ekonomik girdisini sağlayan tarım sektörü ile entegre edilmesini 
ve her iki sektör için iç dış şekilde sürdürülebilir kılmanın yöntemi bu araştırmanın 
temelini oluşturmaktadır.

Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çiftlik Evi Turizm işletmesi belgesi 
ile belgelendirilmiş olan Kapadokya Organik Çiftlik Evi adlı işletme model olarak alın-
mış ve mahallinde inceleme ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu inceleme ve görüş-
meler sonucunda ulaşılan tespitler aşağıda belirtilmektedir:

• 10.000 m2 alanı olan ve organik tarım sertifikası ile faaliyet gösteren bir çiftlik-
te bulunan ve 5 odalı Çiftlik Evi Turizm İşletmesi Belgesi olan tesiste küçük bir 
yüzme havuzu ile mutfak ve kahvaltı hizmeti verilen açık yeme-içme alanı bu-
lunmaktadır.

• Tesiste, konaklama bölümünde, işletme sahibi ve müdürü dışında üç personel 
istihdam edilmektedir.

• Tesis müşteri profili incelendiğinde, tamamı bireysel seyahat eden, orta ve üst 
gelir grubundan, büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve dünyanın farklı bölge-
lerinden gelen kişilerden oluştuğu görülmüştür. Yabancı müşteriler ağırlıklı ola-
rak Batı ve Orta Avrupa pazarından gelmektedir.

• Ortalama geceleme süresi 4,5 geceleme olarak gerçekleşmektedir. Tesisin yıllık 
ortalama doluluk oranı % 50’nin üzerindedir. Yüksek sezon olarak tanımlanan 
Temmuz ve ağustos ayları ile Eylül ayında okulların açıldığı döneme kadar dolu-
luk %100 olarak gerçekleşmektedir.

• Tesis, dijital platformlarda tanıtılmakta ve pazarlanmaktadır. Booking.com adlı 
online satış platformunda yüksek sezonda oda-kahvaltı fiyat 80 Euro’dan, 20 
Eylül tarihinde ise 60 Euro’dan başlamaktadır. 

• Çiftliğin organik tarım ürünlerinden elde ettiği gelir ile turizm faaliyetinden elde 
ettiği gelir karşılaştırıldığında, turizmden elde edilen gelirin çok daha yüksek ol-
duğu işletme sahibi tarafından ifade edilmiştir.

• Tesiste oda-kahvaltı temelinde satış yapılmakta olup, bunun dışında yiyecek ve 
içecekler müşterinin seçimi ve talebine göre hazırlanarak servis edilmektedir. Bu 
da gereksiz üretimi ve israfı en aza indirmekte ve sonuçta tesisin maliyetleri de 
azalmaktadır.

• Tesis konaklama dışında kahvaltı ve yemek hizmeti için dışarıdan müşteri kabul 
etmektedir. Bu müşterinin oranı ise konaklama yapan müşterinin yaklaşık on katı 
olup, yakın illerden günübirlik hizmet alan yerli turist tesise gelmektedir.

• Çiftlikte üretilerek yerli ve yabancı turiste sunulan ürünlerin atık miktarı minimal 
olmakla birlikte, atık bölümü olarak çıkan ürün gübre, hayvan yemi ve dönüşüme 
uygun olanlar ise işlenmiş tarım ürününe dönüştürülmektedir.

• Tesisin yapı oranı %5 yoğunlukta olup, iki katlı olarak düzenlenmiş ve üretim alanı 
içine entegre edilmiştir.

• Turizm faaliyeti sadece konaklamaya ve yeme-içme faaliyetinden ibaret olmayıp, 
müşteriler tarım ürünlerinin bakımı, hasadı, işlenmesine aktif olarak katılabilmek-
tedir. Ayrıca, üretilen ürünler müşteriye de satılmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Önerilen modelin avantajları

• Yaratacağı katma değer ve buna bağlı olarak kâr marjı kitle turizmine yönelik 
klasik otel türüne göre çok daha yüksektir. Oda-Kahvaltı 80 Euro’dan satılan bir 
oda, kitle turizmine yönelik faaliyet gösteren ve grup müşterilere 10 Euro’dan 
yarım pansiyon satılan 8 adet odanın getirisinden fazla olacağı matematiksel bir 
gerçekliktir. Ayrıca, kahvaltı dışında tüm tüketimler ekstra ücretlendirileceğinden, 
atık ve israf miktarı en aza ineceğinden ve atık maddelerin ise saha içinde geri 
dönüşüme tabi tutulacağından, toplam getiri klasik konaklama tesislerinden yük-
sek olacaktır.

• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Çift-
lik Evi tesis türü için belirlenmiş olan nitelikler asgari düzeyde olduğundan yatırım 
ve işletme maliyeti klasik konaklama tesislerine göre çok daha düşüktür.

• Büyük ağırlıkla bireysel seyahat eden turistlere dijital platformlarda pazarlandı-
ğından ve tur operatörlerinin charter uçuşlarına bağımlı olmadığından turizm 
sezonunun uzatılmasına katkı sağlayacaktır.

• Kapasitesi düşük olduğundan ve her bir işletmenin kendine özgü nitelikleri söz 
konusu olacağından işletmelerin fiyat rekabetine girme ihtimali daha düşük ola-
caktır. 

• Tarım ve turizm sektörlerini entegre eden bir sistem söz konusu olacağından 
istihdam ve tarımsal üretime ek katkı sağlayacaktır.

• Örnek incelemede de görüleceği gibi, bu tür işletmelerin yaygınlaştırılması böl-
gede ortalama geceleme sayısının da artmasına katkı sağlayacaktır.

• Kitle turizmine alternatif oluşturacak olan bu model sürdürülebilir kalkınma mo-
delinin tarım ve turizm içerikli olması ve birbirini desteklemesi nedeniyle, ayak-
larından herhangi birinde meydana gelecek olan dönemsel düşüşlerin olumsuz 
etkisi en alt düzeyde kalacaktır.

• Düşük yapılaşmaya bağlı olarak kentsel politik ekoloji anlamında da bölgeye 
olumlu katkı sağlayacaktır.

Yapılması Önerilen Düzenlemeler 
Nevşehir ilinin iki büyük istihdam ve ekonomi alanı tarım ve turizm alanı olarak belir-
lenmiştir. Bu nedenlere bağlı olarak, her iki sektörün iç deş olarak sürdürülebilirlik esa-
sıyla önerilen modelin uygulaması için en uygun bölge olduğu değerlendirilmektedir. 
Buna bağlı olarak, önerilen model, bölgenin her iki potansiyelini de entegre ederek 
ayrı ayrı sahip oldukları katma değerden daha yüksek katma değer yaratacak bir turizm 
ürünü ortaya çıkarılarak pazarlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ko-
nunun paydaşları olan İmar ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın eşgüdüm halinde yürüteceği bir komisyon marifetiy-
le bölgede önerilecek olan modele esas teşkil edecek imar uygulamalarının, organik 
tarım sertifikasyonunu düzenlemelerinin ve konaklama esaslarının ve niteliklerinin be-
lirlenmesi amacıyla yasal altyapının oluşturulması gerekmektedir.

Başlangıç önerisi olarak, yukarıda örnek incelemesinde belirtilen ölçülerin orta öl-
çekli bir işletme için optimum noktada olduğu değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak, 
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tarım alanı asgari ölçülerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlen-
mek üzere, en yüksek yapılaşma oranının %5, maksimum kat sayısının iki kat olarak de-
ğerlendirilmesi, oda sayısının en fazla 10 oda ile sınırlandırılması uygun olacaktır. Tarım 
alanlarında yapılacak olan yapılarla ilgili kısıtlamaların aşılması, ancak bu arada kontrol-
süz yapılaşmaya da yol açılmaması için, bu tür işletmelerin turizm yatırımı belgesi ile 
belgelendirilmiş olması ön şartının getirilmesi, turizm işletmesi belgesine bağlanama-
ması veya belgesinin iptal edilmesi durumunda ise kazanılmış hak oluşturmayacağı ve 
yapının yıkılacağının mevzuat hükmü olarak getirilmesi uygun olacaktır. Diğer yandan 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Avrupa Birliği fonlarından 
sağlanan desteklerin bu tür işletmelere yönlendirilmesine ilişkin önlemler alınmalıdır.
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ÖZET
Ülkemizin turizm sektöründe son yıllarda yaşadığı gelişme ve ekonomik kazanımlar 
turizm sektörüne olan ilgi ve verilen önemi artırmıştır. Özellikle turizm sektörünün, 
ülkemizin dış ticaret açığını azaltıcı bir rol üstlenmesi, ona stratejik bir önem kazandır-
maktadır. Turizm gelişiminin devam ederek ülke ekonomisine vereceği katkının artma-
sı için birtakım hedefler belirlenmiş ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi ile beraber 
2023 yılında ülkemize 50 milyon turistin gelmesi ve 50 milyar dolar gelir elde edilmesi 
hedeflenmiştir. Bu strateji kapsamında gerekli çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonunda ilgili diğer kamu/özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerle beraber yü-
rütülse de hedeflere ulaşmak için yeni ve özel çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Özellikle ülkemizde yaygın olan kitle turizminin yanında alternatif turizm türlerinin ge-
liştirilerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretinin sağlanması, hedeflere ulaşma noktasın-
da bir zorunluluktur. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün gelecek öngörüleri 
de dikkate alındığında ülkemizin alternatif turizm alanında sahip olduğu büyük potan-
siyelin değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
da alternatif turizm türlerinde yaşanan sorunların ortaya koyularak çözüm önerileri 
getirmek ve ülkemizin 2023 yılı hedeflerine katkı sunmaktır. 

GİRİŞ
1980’li yıllarla beraber başlayan küreselleşme süreci, teknolojik gelişmeler, bölgesel 
ve küresel ölçekte ülkeler arası işbirliklerinin kurulması gibi etmenler dünya çapın-
da birçok sektörün hızla gelişmesini ve ülke ekonomilerinin büyümesini sağlamıştır. 
Bu sektörlerden biri de kuşkusuz turizm sektörüdür. Özellikle iletişim ve ulaşım sis-
temlerindeki teknolojilerin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması, insanların 
diğer ülkelere turizm amaçlı seyahat etmelerini teşvik etmiş, ekonomik koşulların da 
iyileşmesiyle turizm, bugün dünyanın en dinamik sektörlerinden biri haline gelmiştir. 
Turizm sektörünün bu denli büyük bir hacme sahip olması ülkeleri turizm yatırımları-
na yönlendirmiş ve bu alanda küresel rekabetin artmasıyla beraber doğal ve kültürel 
değerlerini ekonomik girdiye dönüştürmeleri için turizm alanında politikalar geliştir-
mesini sağlamıştır.

Ülkemizin Akdeniz çanağında yer alması sonucu sahip olduğu kıyı alanlarının zen-
ginliği, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişim noktasında yer alması sonucu ulaşım kolaylığı, 
sunulan hizmetlerin niteliği, 1980’li yıllarda turizm sektörünün öncü sektörler arasına 
girmesi için yapılan devlet teşvik politikaları ülkemizi bugün turizm sektöründe dün-
yanın önemli ülkelerinden birisi haline getirmiştir. 2000’li yıllarla beraber gelen siyasi 
istikrarın ülkemizin ekonomik olarak hızlı bir gelişim göstermesi, sanayi, tarım, eğitim, 
sağlık, ulaşım gibi turizm sektöründe de geleceğe dönük büyük hedefler konulması-
nı sağlamıştır. Bu noktada ülkemizin 2023 hedefleri belirlenmiş, 50 milyon turist, 50 
milyar dolar hedefi ile turizmde ilk 5 ülke içine girerek lider ülke olmak hedeflenmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TURİZM
Sürdürülebilir kalkınma, gelir yaratırken kullanılan üretim sermayesini ve doğal ser-
mayeyi korumak suretiyle belirli bir gelir düzeyinin devamlılığını sağlayan kalkınmadır 
(Bartelmus, 2004:19, aktaran Eş, 2008). Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik zenginlik, 
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çevre kalitesi ve sosyal adaletin aynı zamanda beraber elde edilmesiyle oluşur. Sür-
dürülebilirliği amaç edinen işletmeler bunların sadece finansal esaslı bir boyutu değil, 
üçünü birlikte yerine getirmelidir (World Business Council on Sustainable Develop-
ment, aktaran Eş, 2008).

Tanımlardan anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınma, çevresel kaynakların koruna-
rak devamlılığının sağlanması temelinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi içermektedir. 
Temel kaynağı doğal çevre olup ekonomik gelir elde edilmesi beklenen turizm sektö-
rünün gelişimi için sürdürülebilirlik kavramı önemli bir belirleyicidir.

Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren özellikle kıyı bölgelerimize yapılan kamu ve özel 
sektör yatırımları ile turizm hacmi büyümüş ve dünyanın önde gelen turizm ülkelerin-
den birisi haline gelinmiştir. Ancak bu gelişim, büyük turizm komplekslerinde her şey 
dahil sisteminin olduğu, ucuz ve halktan bağımsız bir şekilde ilerleyen, kitle turizmi 
diye adlandırılan türde olmuştur. Bunun sonucunda kıyı bölgelerimizde ciddi çevresel 
sorunlar yaşanmış, yaz aylarında nüfusun 20-30 kat birden artmasıyla altyapı sorunları 
meydana gelmiş, doğal yapı tahrip olmuştur. 

Şekil 1: Sürdürülebilirlik, Kitle Turizmi, Alternatif Turizm ve Eko-turizm Arasında 
Algılanan İlişki (Noktalarla Ayırım Yerin Kesin Olmadığına İşaret Eder) 
Kaynak: Weaver, 1999, Aktaran Erdoğan, 2003
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Şekil 1’de, büyük turist gruplarının özellikle kıyı bölgelerinde yer alan büyük turizm 
komplekslerinde katılım sağladığı kitle turizminin büyük oranda sürdürülebilir olma-
dığı, buna karşılık alternatif turizm türlerinin ise oldukça sürdürülebilir olduğu göste-
rilmektedir. Aynı zamanda dünyada turizm eğilimleri değerlendirildiğinde ülkemizin 
sürdürülebilir bir nitelik taşıyan alternatif turizm türlerine önem vermesi gerektiği so-
nucuna varılmaktadır.

Ayrıca, yoğunluklu olarak her şey dâhil sistemini tercih eden, paket turlarla Rusya 
ve Almaya pazarından gelen turistlerin son iki yılda bu ülkelerle yaşanan siyasi krizler 
sonucunda ülkemize gelmemesi, turizm sektörüne önemli zararlar vermiştir. Buradan 
hareketle sürdürülebilirlik kavramının bir boyutu olan ekonomik sürdürülebilirliğin sağ-
lanabilmesi için alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, böylece çok daha geniş yelpa-
zede pazarlara hitap edilerek olası krizlerde yaşanabilecek olumsuzlukların minimize 
edilmesini sağlayacaktır.

TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE ALTERNATİF TURİZM
Dünyada özellikle 1990’ların ortalarından itibaren gündeme gelen alternatif turizm 
kavramı, denizin, güneşin ve sahillerin kaynak olarak kullanıldığı kitle turizmine alter-
natif olarak gelişen turizm çeşitlerini yansıtmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:8-9; 
aktaran Gülbahar, 2009).Dünya turizminde yaşanan gelişmeler, standart turist tipinin 
ve turist beklentilerinin değişmesi turistik ürünlerde de çeşitlendirmeye gidilmesini ge-
rekli kılmıştır. Değişen turist profili ile birlikte farklı çekim özelliklerine sahip turistik yö-
reler ve turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha çok tercih edilir olmuştur. Turistler, yeni 
ülke, bölge, destinasyon ararken, aynı zamanda o turistik yörede farklı turizm türlerini 
de araştırmaktadırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, turizmden büyük paylar almak 
istiyorsa, turistik ürün çeşitlendirmesi bu ülkeler için kaçınılmaz bir olgu olacaktır (Gü-
zel, 2010).

Tanımlardan, ürün çeşitliliğinin sağlanarak alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi-
nin ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bir tercih değil zorunluluk olduğu sonu-
cu çıkarılmaktadır. İşte tam da bu noktada alternatif turizm türlerinin neler olduğunu 
tespit etmekte yarar görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı›nın internet adresinde 
alternatif turizm türleri sağlık ve termal turizm, kış sporları turizmi, yayla turizmi, golf 
turizmi, akarsu turizmi, dağcılık, av turizmi, kongre turizmi, mağara turizmi gibi kitle 
turizmi haricinde kalan turizm türleri olarak sıralanmaktadır. Aynı şekilde Türkiye Tu-
rizm Stratejisi 2023 Belgesinde de sağlık ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, eko 
turizm,yayla turizm, kongre ve fuar turizmi gibi türler alternatif turizm türleri olarak be-
lirlenmiştir. Buradan hareketle kitle turizmi haricinde kalan turizm türlerinin alternatif 
turizm türleri olduğu kabul edilmektedir.

DÜNYA DA TURİZM EĞİLİMLERİ VE ÜLKEMİZİN TURİZM VERİLERİ
Ülkelerin turizme dönük çalışmalarını yönlendiren en önemli göstergelerden biri 
Dünya› da ki turizme yönelik eğilimlerdir. Trendlerin her geçen gün değiştiği dünyada 
günceli yakalayabilmek doğru politikaları hayata geçirme noktasında önem arz et-
mektedir.
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Şekil 2’de Dünyada yurt dışına seyahat eden turist sayılarının sürekli bir artış 
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum, turizm sektörünün ekonomik hacminin 
her geçen gün büyüdüğünün, küresel rekabetin arttığını göstermektedir.

Bu noktada Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) 2030 yılı öngörülerini incelemekte 
yarar görülmektedir. DTÖ’ce yapılan değerlendirmelere göre 2030 yılına gelindiğinde;  

• Kitle turizminin azalacağı, bireysel seyahatlerin aratacağı,
• Alternatif turizm türlerine rağbetin artacağı (Kültür, inanç, gençlik, sağlık, golf, 

gastronomi,  medikal v.b.)
• Seyahat sürelerinin azalacağı, seyahat sıklığı artacağını(2030 yılında 1.8 milyar 

turist),
• Seyahatlerdeki harcamalar artacağını (2 trilyon ABD Doları),
• Çevreye, kültüre ve doğaya duyarlılığın artacağını, 
• Eko turizm, macera turizmi, kırsal turizm gibi turizm türleri turizmde belirleyici 

rol oynayacağını,
öngörmektedir (Dünya Turizm Örgütü [WTO], 2011).
Bu öngörülerden hareketle ülkemizin alternatif turizm kaynakları değerlendirildiğinde 

önümüzdeki dönemde yeterli ve doğru çalışmaların yapılması halinde ülkemizin al-
ternatif turizm türlerinden önemli gelirler elde edebileceği, hedeflerine ulaşabileceği 
sonucu çıkarılmaktadır.

Şekil 2: Dünyada Yurt Dışına Seyahat Eden Turist Rakamları 
Kaynak: Harrison ve Sharpley, 2017
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Şekil 3: Yıllara Göre Ülkemizi Ziyaret Eden Turist Rakamları
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016

Sıra Ülke
Turist Sayısı
(Kişi)

Ülke
Turist Geliri 
(Milyar $)

1 FRANSA 83.7 A.B.D. 177.2

2 A.B.D. 74.8 İSPANYA 65.2

3 İSPANYA 65.0 ÇİN 56.9

4 ÇİN 55.6 FRANSA 55.4

5 İTALYA 48.6 MACAO 50.8

6 TÜRKİYE 39.8 İTALYA 45.5

7 ALMANYA 33.0 İNGİLTERE 45.3

8 İNGİLTERE 32.6 ALMANYA 43.3

9 RUSYA FEDERASYONU 29.8 TAYLAND 38.4

10 TAYLAND 29.1 HONG KONG 38.4

12 TÜRKİYE 29.5

Tablo 1: 2014 Yılı Turist Sayısı ve Elde Edilen Gelirlere Göre Ülke Sıralamaları
Kaynak: World Tourism Organization, 2017
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Şekil 3’te ise yıllara göre ülkemize gelen yabancı turist sayıları gösterilmiş olup anı-
lan grafik incelendiğinde, özellikle 2000’li yıllarla beraber çok büyük bir ivmenin yaka-
landığı görülmektedir. Üstelik bu artışın kitle turizmi ağırlıklı olduğu düşünüldüğünde 
ülkemizin alternatif turizm potansiyellerinin doğru biçimde değerlendirilmesi gerek-
mektedir.

Tablo 1’de ise üzerinde durulması gerekli bir başka sonuç ortaya çıkmaktadır. 2014 
yılında, ziyaret eden turist rakamlarında ülkemiz, 6. sırada iken turizm gelirinde 12. 
sırada yer almaktadır. Buda rakip olduğumuz ülkelere kıyasla turizm gelirlerimizin, baş-
ka bir deyişle turist başına elde ettiğimiz gelirin düşük olduğunu göstermektedir. Bu 
durumun ortaya çıkmasında ki temel neden ise ülkemize gelen turistlerin önemli bir 
bölümünün her şey dâhil sistemi içerisinde, ucuz olarak tatilini geçirmesidir. Buradan 
hareketle her şey dâhil sisteminin olmadığı, gelen turistlerin halkla iç içe olarak çeşitli 
faaliyetlerde harcamalar yaptığı alternatif turizm türlerinde ki gelişimin ülkemiz ekono-
misine büyük katkı sağlayacağını sonucuna varılmaktadır.

Şekil 4: Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilmiş Turizm Merkezleri/Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ülkemizde turizm sektörünü düzenleyen, turizmin gelişimini hedefleyen temel hukuki 
belge 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ dur. Bu kanun ve 
ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizm alan/merkez-
lerinin ilanı, planlama, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi, turizm yöre-
lerinde altyapının kurulması ve iyileştirilmesi, turizm tesislerinin belgelendirilmesi gibi 
birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yürütülmekte olan faaliyetlerden ilki tu-
rizm potansiyeline sahip alanların Turizm Merkezi (TM) veya Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesinin (KTKGB) ilan edilerek bu alanların turizm amaçlı planlanmasıdır. 
Şekil 4’ de ülkemiz genelinde Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş 266 adet Turizm 
Merkezi (TM) ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin (KTKGB) konumları, 
temaları ve yüzölçümleri gösterilmektedir. Ayrıca, burada ülkemizin turizm potansiyel-
leri de görülmekte olup Ege ve Akdeniz kıyıları haricinde kalan alanların tamamına ya-
kınının ilan temalarının alternatif turizm türlerine yönelik olduğu görülmektedir. Ancak, 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca bu bölgelerde her ölçekte 
imar planı yapma/yaptırma/onama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olması, 
bunun sonucunda bu alanlarda sadece turizm amaçlı planlama çalışmaları yürütül-
memesi, kanun gereği turizm ile ilgili olmayan (enerji, tarım, konut vb.) tüm taleplerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılması, çok sayıda alanın 
TM/KTKGB ilan edilmiş olması, Bakanlığa önemli bir iş yükü getirmekte ve bu alanlara 
özel projeler geliştirilmesine engel olmaktadır. İmar planı çalışmaları aslında bürokratik 
bir aşama olduğundan bu bölgelerin turizm gelişimlerine gözle görülür bir katkı sağ-
lanamamıştır. Söz konusu alanların önemli bir çoğunluğu 1990’lı yıllarda ilan edilmiş 
olmasına rağmen şu ana  dek kayda değer bir gelişim görülmemiştir. Bu açılardan 
bakıldığında bu alanların imar planı yoluyla geliştirilemediği sonucu ortaya çıkmakta, 
bunun yerine proje odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.  

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsis edilmesi hususu da Bakanlıkça yürütülen 
önemli bir faaliyettir. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ndan gelen önemli bir işlev 
olan arazi tahsisinde amaç başta TM ve KTKGB’ lerde yapılan planlama çalışmaları 
sonucunda Hazine Arazileri ile Orman vasıflı alanların (Bulunduğu ildeki toplan Or-
man varlığının binde beşini geçmemek kaydıyla) turizm amaçlı 49 yıllığına, müzakere 
usulüyle yatırımcılara tahsis edilmesini sağlanmaktadır. Ancak, bugüne kadar yapılan 
tahsisler değerlendirildiğinde büyük oranda güney kıyılarda kitle turizmine yönelik ol-
duğu anlaşılmakta olup alternatif turizm alanlarında bu konuda da istenilen seviyeye 
gelinememiştir. Arazi tahsislerinin aynı zamanda bir teşvik aracı olduğu düşünüldü-
ğünde turizm gelişimi için büyük önem arz etmekte bu konuda yeni bir yapılanmaya 
gidilmesi gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen bir diğer çalışma ise turizm potansiyellerine 
sahip alanlarda yürütülen altyapının kurulması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır. 
Bu hizmetler kısaca Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımı, İçme suyu Tesisi, Kanalizasyon 
Kollektör Hattı Telesiyej Tesisleri, Turistik Karayolları gibi yatırımlardır. Bu yatırımlarda 
öncelik ilan edilmiş TM ve KTKGB’ lerdir. Bu çalışmalar ile beraber turizm yatırımlarına 
Turizm Yatırım Belgesi düzenlenmesi, tamamlanmış turizm yatırımlarına Turizm İşlet-
me Belgesi verilmesi, Seyahat Acentalarının belgelendirilmesi, Mavi Bayraklı plajlar ile 
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Yeşil Yıldız sahibi işletmelerin artırılmasına yönelik çalışmalar ve yurt dışında Kültür ve 
Tanıtma Müşavirlikleri aracılığıyla çeşitli tanıtım faaliyetleri Bakanlıkça yürütülmektedir.

Bakanlıkça alternatif turizm alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildiğinde ça-
lışmaların özellikle TM/KTKGB’ ler üzerinde yoğunlaştığı, ancak bu alanların fazla ol-
masından dolayı Bakanlığa büyük bir yük getirdiği ve imar planları üzerinden bir tu-
rizm gelişiminin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, yürütülen çalışmalar mekansal 
boyutta olduğundan macera turizmi, su sporları gibi turizm türlerine yönelik bir ça-
lışma yapılamamaktadır. Bununla beraber örneğin yoğunlukla Karadeniz Bölgesi’nde 
yer alan Mera alanlarında Mera Kanunu uyarınca tahsis amacı değiştirilmeden turizm 
amaçlı arazi tahsisi yapılamaması, tahsis amacı değişikliğinin gerçekleştirilmesi için de 
ot bedeli ödenmesi gerekliliği ve tahsisi amacının sadece 20 yıl ile sınırlanması son 
zamanlarda en önemli bir turizm hareketliliği görülen Karadeniz Bölgesi’nde ki talebe 
karşılık verilememesi sonucunu ortaya çıkarmakta ve yasal olmayan yapılaşmaların 
önünü açmaktadır.

Şekil 5: TTS 2023 Kavramsal Eylem Planı
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007
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Bununla beraber 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda doğrudan alternatif turizmle 
ilgili bir düzenleme olmadığı ya da kitle turizmi/alternatif turizm ayrımı bulunmamak-
tadır. Birbirinden çok farklı nitelik taşıyan bu türlerde aynı mevzuata göre çalışma ya-
pılması önemli bir sorun olarak görülmekte ve alternatif turizm türlerine yönelik proje 
geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi
Türkiye Turizm Stratejisi (TTS) 2023 ve 2007-2013 Eylem Planı, 02.03.2007 Resmi Ga-
zete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TTS’ nin genel stratejileri;
1. Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi (sağlık ve termal, kış, golf, eko-turizm, kültür, 

yayla, kongre ve fuar),
2. Turizm altyapısının güçlendirilmesi 
3. Turizm gelişme bölgelerinin belirlenmesi
4. Eylem planlarının uygulanması ve güncellenmesi

olarak belirlenmiş, bununla beraber turizmin çeşitlendirilmesi, ülke geneli ve 12 aya 
yayılması, öncü sektör konumuna getirilmesi, turist sayısı ve gelirde ilk 5 ülke arasında 
yer alınması, uluslararası marka haline gelinmesi hedefleri belirlenmiştir. TTS 2023’ ün 
yürürlüğe girmesi ile stratejik bir yaklaşım benimsenmiş, noktasal değil destinasyon 
odaklı gelişimin sağlanması amaçlanmış ve bu doğrultuda ülkemiz genelinde birbiriyle 
bütünlük arz eden gelişim odakları öngörülmüştür.

TTS 2023 Belgesi, ülkemizin tüm kaynaklarının değerlendirilmesini amaçlaması, 
sürdürülebilirlik ilkelerine sahip olması, alternatif turizm türlerinde gelişim sağlanma-
sını, alternatif turizm alanlarının yoğunlukta olduğu gelişim odaklarını (Şekil 5) öngör-
mesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak, belgenin uygulanması konusunda 
sorunlar yaşanmış, eylem planları uygulanamamış, 2013-2023 Eylem Planı ise yürürlü-
ğe konulamamıştır. Bu noktada, TTS 2023’ ün uygulanabilir bir hale getirilerek hayata 
geçirilmesinin sağlanmasının, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ve hedeflere ula-
şılmasını sağlayabilecek önemli bir araç olacağı değerlendirilmektedir.

Teşvikler
Teşvikler konusu, turizm gelişiminin sağlanabilmesi için en önemli konu olarak de-
ğerlendirilmekte olup farklı kurumlar ve mevzuatlarca verilen teşvikler bulunmaktadır.

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler
Anılan Kanununun 13’üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmakta olup, genel başlıkları ve maddeleri 
aşağıdaki şekildedir;

• Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı: Bu konuda “Kamu Taşınmazlarının 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmekte 
ve 49 yıl süreyle tahsis işlemi yapılmaktadır. 

• Elektrik, havagazı ve su ücretleri Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde 
yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o 
bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden 
öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır.   
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• Yabancı personel çalıştırılmasına izin verilmektedir.
• Alkollü içki satışı (TAPDK tarafından açık alkollü içki satışı izni) izni verilmektedir.
• Deniz turizminde hak ve kolaylıklar sağlanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Destekleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Yatırımı Belgesi alınması halinde Ekonomi Ba-
kanlığından teşvik belgesi alınmakta olup, anılan belge ile ilgili Bakanlıkça düzenlenen 
yürürlükteki teşviklerden faydalanılmaktadır. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yar-
dımı Hakkında Karar” ve ilgili kurumca yapılan diğer düzenlemeler dâhilinde, 3 Yıldız 
ve üzerindeki oteller anılan mevzuatta belirtilen teşviklerden yararlanabilmektedir. Ya-
tırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar’da, Teşvik Sistemi ve Destek unsurları; Genel 
Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Strate-
jik Yatırımlar olarak ayrılmıştır. Bu noktada belirtilmesi gerekli önemli nokta, Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 1.,2.,3. ve 4. bölge illerde yer alması halinde 5. 
Bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri
Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon 
faaliyetlerinde uygun harcamalar toplamının %65’ine destek sağlanmaktadır. Her bir 
yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 
avrodur. Kırsal Turizm alt tedbiri kapsamında verilecek destek miktarı minimum 15.000 
Avro, maksimum 400.000 Avro’dur. Yapılacak tesislerde maksimum oda sayısı 25 olup 
bulunduğu idari birimin nüfusu 20.000’in altında olmalıdır.

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinde: “Uluslara-
rası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; Yabancı ya-
tırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. Yabancı 
yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler” hükmü yer almaktadır.

Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar
Bina İnşaat harcı istisnası, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç 
istisnası, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca Sağlanan Haklar gibi konularda 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilen tesislere öncelik ve avantaj sağlanmak-
tadır. Teşvikler incelendiğinde, farklı kurumlarca farklı nitelik taşıyan teşviklerin bulun-
duğu, ancak bu teşviklerde de yürütülen çalışmalarda olduğu gibi alternatif turizm/
kitle turizmi ayrımının büyük oranda yapılmadığı görülmektedir. Var olan teşviklerin 
ise TKDK Destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan arazi tahsisi haricinde 
yerel ve küçük ölçekli yatırımcıları teşvik edecek çapta olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
doğrultuda yeni teşvik araçlarının kullanılarak küçük yatırımcıların desteklenmesi ge-
rekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu alternatif turizm/kitle 
turizmi ayrımı yapılmamıştır. Sonrasında yapılan uygulamalara bakıldığında özellikle 
kitle turizmi temelinde şekillendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak günümüze gelindiğinde 
kitle turizminin yoğun olarak yaşandığı kıyı alanlarının doygunluk seviyesine ulaşması, 
sürdürülebilir nitelikte olmaması ve tahsis edilecek arazilerin azalması, tahsise çıkılan-
lara ise yatırımcı talebinin olmamasından dolayı Kanun, teşvik gücünü yitirdiğinden 
alternatif turizm türlerini teşvik edecek şekilde yeniden revize edilmelidir.

Bu noktada klasik imar planı uygulamalarıyla turizm gelişimi yerine proje odaklı bir 
yaklaşımla özellikle altyapının iyileştirilmesi, kentsel/kırsal tasarım projelerini içeren ni-
telikli turizm işletmelerini oluşturulması ve bunların birbiriyle ilişkisini değerlendirilen 
bir yaklaşım benimsenmelidir. Bakanlığın ilgili birimi olan Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’ nün yapısının da değiştirilerek Genel Müdürlük içerisinde Sağlık Turizmi 
Dairesi, Spor Turizmi Dairesi, Eko-Turizm Dairesi, Altyapı Dairesi gibi alanında uzman-
laşmayı sağlayacak birimler kurulmalıdır.

TM/KTKGB’ lerin planlama çalışmalarında ise herhangi bir TM/KTKGB’ nin üst ölçekli 
Çevre Düzeni Planlarının bütüncül olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanması, 
alt ölçekli imar planlarının ise (nazım imar planı ve uygulama imar planı) turizme yöne-
lik olan kullanımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca, diğer kullanımların ise ilgili yerel 
idarelerince onaylanması sağlanarak Bakanlığın optimum seviyede çalışması sağlan-
malıdır. Kanunun revizyonu kapsamında Bakanlıkça alternatif turizm türlerinde proje 
üreten yatırımcılara hibe desteği sağlanmalı, verilecek hibelere kaynak olarak bir fon 
kurulmalı, fona kaynak olarak da Bakanlığın merkezi hükümet bütçesinde ki olan payı 
artırılmalıdır. Hibelerin dağıtılmasıyla ilgili olarak Bakanlık içi bir komisyon kurulmalıdır. 
Ayrıca kanunun revize edilmesinden bağımsız olarak bugüne dek ilan edilmiş 266 
adet TM ve KTKGB yeniden gözden geçirilmeli, fizibilite çalışmalarının üniversiteler ile 
birlikte yapılarak potansiyel arz etmeyen alanlar iptal edilmesi, büyük alanların sınırları-
nın daraltılması, temaları alternatif turizm türleri olan TM’ ler KTKGB’ ye dönüştürülerek 
5. Bölge teşviklerinden faydalanması sağlanmalıdır.

Bakanlığın yatırım bütçesinin artırılmasıyla beraber kamulaştırma uygulamalarına da 
geçilmeli alternatif turizm potansiyeli olan alanlarda kamulaştırmalar yapılarak tahsis 
edilebilecek arazi üretilmelidir. Potansiyel arz eden bir alanda birçok kamu yatırımında 
uygulandığı gibi tasarım amaçlı proje yarışmaları açılmalıdır.

Alternatif turizm türlerinde yatırım yapacak yatırımcılara kredi imkânları genişletil-
melidir. Destinasyon bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel idareler, yatırım-
cılar, yerel halk, TÜRSAB ve ilgili tüm kurum/kuruluşların bulunduğu alan yönetim-
leri kurulmalı, bu yönetimlerce destinasyon alanında ki noktaların birbirine entegre 
şekilde turistlere sunulması sağlanmalı, fiyat ve hizmet standartları, tur güzergahları 
belirlenmelidir. Farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonuna (örneğin Termal+Kış, 
Termal+Kongre, Yayla+Kongre gibi) yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

Mera Kanunu’ nda değişiklik yapılarak turizm amaçlı tahsis amacı değişikliklerin-
de ot bedeli alınmamalı, böylece yayla turizmine yönelik yatırımlar hızlandırılmalıdır. 
Ülkemizin tamamında yöresel mimariye uyulmalıdır. Yaylalarda beton yapılara izin 
verilmemeli, mevcut yapıların ise dış cephelerinin ahşap veya taş olması zorunlu kı-
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lınmalıdır. Alternatif turizm türlerinin yoğun olduğu bölgelerde ki havaalanları yakıt 
desteği kapsamına alınmalıdır. TTS 2023 2018-2023 Eylem Planı yürürlüğe konulma-
lı, genel eylemler haricinde destinasyon bölgelerine ilişkin eylemler de belirlenerek 
takibi yapılmalıdır. İç turizmin geliştirilmesi teşvik edilmeli, bu bağlamda vatandaşlara 
kredi faizlerinde kolaylık sağlanmalıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ile yürütülen sürdürülebilirlik temelli projeler artırılmalıdır. Çevreye Duyarlı Tesis 
uygulamalarında teşvikler artırılarak bu tesislerin ödediği KDV oranları azaltılmalıdır. İlgili 
turizm türünde alanında ön plana çıkan ülkelerde yapılan uygulamalar incelenmelidir. 
Altyapı için yerel idarelere gönderilen ödenekler verimli kullanılmalı, ödeneklerin kü-
çük parçalara ayrılarak fazla yere dağıtılması yerine sadece proje bölgelerinde büyük 
ödenekler kullanılmalıdır.
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ÖZET
Dünyada açık alan rekreasyon planlamasına ilişkin hem ekolojik dengenin gözetildiği 
hem de rekreasyon deneyimini yaşayan bireylerin tercih ettiği rekreasyon fırsatlarını 
yaygınlaştıran ve yeryüzünde her alana uygulanabilecek esnek bir planlama yöntemi 
ya da aracı bulunmamaktadır. Bu çalışmada rekreasyon arzı, kalitesi ve talebi temelin-
de, planlanan alanı belli sınıflara ayırarak ekolojik hassasiyete göre rekreasyon fırsatla-
rının ortaya konulmasını sağlayan CANROS yönteminin kullanımı üzerinde durulmuş-
tur. Bu anlamda söz konusu yöntemin rekreasyon kalitesi ve talebi de göz önünde 
bulundurularak; rekreasyon planlamasında alınacak kararların daha etkin ve kolay bi-
çimde gerçekleştirebileceği düşünülmüştür. Bu kapsamda CANROS yönteminin İz-
mir-Karaburun Yarımadası’ndaki uygulaması örnek olarak verilmiş ve uygulama bu yol-
la anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada sözü edilen yöntemin devlet, yerel yönetimler 
ve büyük alan işletmeleri tarafından rekreasyon planlamasında etkin bir çözüm aracı 
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

GİRİŞ
Rekreasyon planlaması konusunda evrensel yöntem ve gündemdeki sorunlar ince-
lendiğinde pek çok problemle karşılaşıldığı görülmektedir. Bu problemlerin başında 
rekreasyon fırsatlarının çeşitlendirilmesi esnasında rekreasyon arzını sunan doğal pey-
zaja yönelik hassas bir yaklaşımın bulunmamasıdır. Bu durumda rekreasyon fırsatları 
çeşitlendirilirken; söz konusu fırsatların sürdürülebilir hale getirilmesi ve buna uygun 
gelişim stratejilerinin izlenmesi mümkün olamamaktadır. Nitekim sürekli genişleyen 
yerleşim birimleri ve bu yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan 
tesis ve yol gibi alt yapılar rekreasyon fırsatlarını olumsuz biçimde etkilemektedir. 

Söz konusu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla rekreasyon planlamasını kolaylaş-
tıracak, doğal alanlarda rekreasyon arzının devamlılığı ve rekreasyon taleplerini hesa-
ba katan; ancak ekolojik hassasiyeti olan alanlarda rekreasyon fırsatlarını hem maksi-
mum ölçülerde değerlendirebilecek hem de söz konusu hassas alanların korunmasını 
sağlayacak yöntem ve araçların ortaya konulması oldukça büyük öneme sahiptir. Bu 
noktada rekreasyon planlaması ile ilgili yöntem ve yaklaşımlar incelendiğinde Rekre-
asyon Fırsat Dağılımı (Recreation Oppotunuties Spectrum-ROS) yönteminin mevcutta 
oldukça kapsamlı bir planlama aracı olduğu düşünülmektedir. Ancak rekreasyon fır-
satlarıyla ilgili yukarıda sıralanan olumsuzlukların önemli bir bölümü söz konusu rek-
reasyon fırsat dağılımı yöntemiyle de giderilememektedir. Buna ek olarak rekreasyon 
fırsat dağılımı yöntemi ABD’de devlet tarafından geniş kırsal alanlarda bir rekreasyon 
planlama aracı olarak kullanılırken; ABD dışında farklı bölgelerde akademik çalışmalar-
la uygulanmaya çalışılmasına karşın; yöntemin kriter ve katı yapısıyla ilgili önemli bir 
değişime gidilmemiştir. 

Bu çalışma turistik kırsal alanlarda rekreasyon aktivitelerinin ekolojik hassasiyeti esas 
alarak koruma – kullanma dengesi oluşturan ve planlamaya yardımcı bir yöntem oldu-
ğu düşünülen CANROS yönteminin kullanımı gösterilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğ-
rultuda örnek uygulama alanı olarak İzmir- Karaburun Yarımadası seçilmiş ve CANROS 
yöntemi CBS kullanılarak uygulanmıştır. Buna göre söz konusu yöntemin farklı alan-
larda da test edilerek uygulamaya yönelik olarak kullanılması özellikle kırsaldaki tarihi, 
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kültürel ve doğal alanların zarar görmeden en etkin biçimde kullanılmasına olanak 
sağlayacağı düşünülmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI
Pratikte rekreasyon planlaması, insan ihtiyaçlarının düzenlemek amacıyla para, enerji, 
alan ve boş zaman kullanımı için alternatifler geliştirmek ve sosyal bilimler ve çevresel 
dizayn tekniklerine ilişkin bilgilerin harmanlanmasıyla oluşturulabilir. Diğer bir şekilde 
rekreasyon planlaması fiziksel ve sosyal planlamanın karışımıdır (Gold, 1980). Rekreas-
yon planlaması Açık Alan Rekreasyon Profesyonelleri Topluluğu (RecPro ) tarafından 
yapılan tanıma göre:

“Rekreasyon planlaması rasyonel sistematik karar verme süreci olduğu ve aşırı öz-
güvene dayalı, değişime karşı direnci, kısıtlı bir perspektifi, önyargıyı,  yetersiz analizi 
engellemeyi amaçlayan ve insani eğilimleri kontrol eden temel bir araçtır. Bu araca 
bağlı olarak,  planlanan konum daha gerekçeye dayanan, etkili, verimli ve savunulabilir 
kararları içeren bir duruma gelebilmektedir”. 

Rekreasyon planlaması habitatları, vahşi yaşamı, kültürel varlıkları ve farklı alan kulla-
nımlarını kapsayan bir peyzaj tasarımı, taşıma kapasitesi, rekreasyon imkanları ve rek-
reasyon taleplerinin tümü ya da bir kısmını karşılayan fırsatlar sağlama potansiyeline 
sahip olabilir. Bunun yanı sıra, orman, dağ, kayalık, göl, deniz, akarsu gibi peyzajda gö-
rünen farklı topografik özellikler insanlar için çekicilikler yaratabilmektedir. Bu nedenle 
bu bölgelerde uygun peyzaj tasarımının alan temelli olarak yapılması; kapasite kulla-
nımı, çevrenin korunması ve rekreasyon taleplerinin karşılanmasını sağlayabilecektir. 
Bununla birlikte bölgelerde inşa edilen tesisler ve bölgenin iklimi de aynı konular göz 
önünde bulundurularak planlamanın yapılması doğru bir koruma kullanma dengesinin 
oluşturulmasını destekleyecektir (Bell, 2008). 

Rekreasyon alanlarının planlanmasında alanın genişliği ve barındırdığı doğal ve ya-
pay rekreasyon potansiyeli olan öğelerin bulunması önemlidir. Şöyle ki ABD, Kanada 
gibi büyük rekreasyon fırsatları sunan ulusal park ve orman hizmetleri gibi kurumlar 
bulunmaktadır. Bu kurumlar peyzaj bakımından çok geniş alanlara sahip oldukları için 
rekreasyon çeşitliliğinin geliştirilme potansiyeli daha yüksektir (Bell, 2008, McLean ve 
Hurd, 2011) . Bu noktada Almanya, İngiltere ya da Hollanda gibi nüfusun yoğun oldu-
ğu ülkelerde rekreasyon fırsatları sağlayan alanlar daha sınırlı ve iç içe geçmeye meyilli 
durumda gözükebilir.

Rekreasyon planlarının çoğunda öncelikli olarak talep ve diğer bilgilerin toplanması 
için anket çalışması yapıldığı görülmektedir. Bovy ve Lawson (1998) rekreasyon tale-
binde uzaklık ve yapılan rekreasyon aktivitesinin türünün belirleyici olduğunu vurgu-
lamaktadır. Bu tür verilerin anket yoluyla toplanması sonrasında alanda envanterleme 
çalışması yapılması gerekmektedir (Bell, 2008; Davis, 1963). Böylece talep ve envan-
terleme çalışmalarından toplanan bilgiler ışığında hangi alanda farklı aktiviteler gelişti-
rilebileceği tanımlanabilir. Buna ek olarak, planlanan alanda yer alan hassas bölgeleri 
korumaya yönelik özel ölçütler, önlemler ya da kısıtlamalar dikkate alınmalıdır (Bell, 
2008). 

Swot analizi birçok alanda kullanılmakla birlikte, bir bölgenin planlamasında hedef-
leri başarmak için o bölgenin güçlü, zayıf yanları, fırsat ve tehditlerinin bir matris şek-
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linde ya da bölgeyi gösteren haritada konum bilgisi verilerek özetlenmesidir (Hay ve 
Castilla, 2006; Bell, 2008). Böylece Swot analizi, rekreasyon planında yapılması gere-
kenler için yol gösterici olarak; temel unsurların saptanmasına yardımcı olabilir. 

Rekreasyon planlamasında hassas bölgeler ve rekreasyon fırsatlarının konum olarak 
tespit edilmesini sağlayan bir diğer analiz biçimi ise zonlamadır. Bir alanın envanter-
leme işlemi bitirildikten sonra alanın kullanıcıları ve peyzaj ya da çevre arasında veya 
kullanıcılar arasındaki ikilem ya da çatışmaların çözümü zonlama analizi ile basit hale 
gelmektedir. Zonlama aslında bir alanda rekreasyon aktiviteleri için ne?, ne kadar? 
ve ne zaman? sorularının sınrılarını ayarlamayı sağlamaktadır (Bell, 2008). Diğer bir 
ifade ile zonlamayla alan için neye ihtiyaç olduğu bu ihtiyacın giderilmesi için böl-
genin limitleri yani taşıma kapasitesinin ne olduğu ve aktivitelerin yılın ya da haftanın 
hangi dönemlerine yoğunlaştığı ve bu limitlerin ne olması gerektiğine ilişkin çıktılar 
sağlanabilmektedir. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli konu taşıma kapasite-
si kavramının yeniden değerlendirilmesiyle Stankey vd.’nin (1985) oluşturduğu “Kabul 
Edilebilir Değişimin Sınırları (Limits of Acceptable Change-LAC)” kavramının zonlamayı 
içerik olarak zenginleştirdiğidir. LAC,  bir bölgede gerçekleştirilecek tüm etkinlik ya da 
eylemlerde yöneticiler tarafından bölgenin taşıma kapasitelerinin alt ve en üst limit-
lerinin belirlenerek sürekli olarak izlenmesi ve bölgedeki mevcut kaynakların koruma 
ya da kullanımın artırılmasına imkan tanımaktadır (Stankey vd. (1985). Böylece yalın 
bir biçimde belirtilen taşıma kapasitesinin sürekli olarak izlenmesi sağlanabilmektedir. 
Zonlama analizinin çoğunlukla kullanıldığı yer ABD’dir. Bu analizin kullanımıyla birlikte 
temelde zonlamanın bir araç olarak kullanıldığı pek çok farklı yöntem geliştirilmiştir. 
Bunların içerisinde en önemlisi ABD Orman Hizmetleri tarafından geliştirilen Rekreas-
yon Fırsat Dağılım Yöntemidir (Bell, 2008). 

ROS ilk olarak ABD Orman Hizmetleri kurumunun bünyesinde Driver ve Brown 
(1978) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Sonrasında ROS içeriğindeki sınıflamalar ve eksik-
likler göz önüne alınarak Clark ve Stankey (1979) tarafından geliştirilmiştir.  Sonrasında 
Orman Hizmetleri tarafından 1982 ve 1987 yılında güncellenen ROS içeriği zaman-
la yeni eklentiler yapılarak günümüze kadar kullanılır bir planlama ve yönetim aracı 
olmuştur. Hem teoride hem de uygulamadaki deneyimlerin paylaşılması ile görülen 
eksiklikler ROS’un iyileştirilerek güncellenmesini sağlamıştır.

Rekreasyon Aktivitesi Düzenleme

Yöneticiler yönetir

Deneyim

Rekreasyon kullanıcısı tüketir

Fayda

Toplum kazanır

Aktiviteler Fiziksel öznitelikler

Sosyal öznitelikler

Yönetsel öznitelikler

Deneyimin büyüklüğü

Çoklu deneyim hissiyatı

Birey

Toplum

Ekonomi

Çevre

+ = =

Tablo 1: Rekreasyon Fırsat Bileşenleri

Kaynak: USDA, 1982; Hass vd., 2011
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Rekreasyon Fırsat Dağılımı yönteminin bileşenleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Tabloya göre aktivitelerin plan yönünde düzenlenmesi ve fiziksel özniteliklerin top-

lamı kullanıcılar için deneyimin büyüklüğü ve içeriğini ortaya koymaktadır. Böylece 
ortaya birey, çevre, toplum ve ekonomi anlamında faydalar oluşmaktadır. 

Öte yandan ROS temel olarak altı farklı sınıflamayı ve fırsatların bu sınıflar için ayrı 
ayrı tanımlanmasını sağlamaktadır. Yani fırsatlar belirli bir konumda ROS tarafından 
tanımlanmış farklı karakter kriterleri içeren sınıflar ya da bir başka ifade ile alanlar için 
tanımlanmaktadır. Tablo 2’de ROS sınıfları ve fırsat tanımlayıcıları gösterilmiştir.

Bir bölgede arzulanan rekreasyon deneyimlerinin oluşması birçok fiziksel, sosyal ve 
yönetsel özniteliklere bağlıdır. ROS/WALROS  içerisinde bu öznitelikler örnek olarak 
verilmiştir. Ancak öznitelikler planlanan alanın koşullarına göre (göl, deniz, kır orman 
vb.) değişiklik gösterebileceği için yeni öznitelikler eklenilebilir ya da değerlendirilme-
yebilir.

CANROS MODELİNİN OLUŞTURULMASI
CANROS modeli oluşturulurken modele ilişkin alanların sınıflandırılmasında ROS yön-
teminden faydalanılmıştır. Bunun dışında modelin beş aşaması aşağıdaki gibidir:

CANROS sınıfları, ROS yönteminde kullanılan primitif, yarı primitif motorize olma-
yan, yarı primitif motorize, yolu olan doğal, kırsal ve kentsel isimli altı sınıftan farklı 
olarak; hem literatürde ROS yöntemine ilişkin çalışmaların eksik yönleri irdelenerek 
hem de dünya üzerindeki tüm alanlarda sınıfların farklılaştırılması yerine kriterlerin es-
nekleştirilebileceği bir yöntemin oluşturulması motivasyonundan hareketle yeniden 
belirlenmiştir. Bu sınıflar CANROS modelinde dört ayrı sınıfa ayrılmıştır. Ayrıca bu sı-
nıfların bazıları kendi içlerinde iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Sözü edilen sınıflar şöyledir:

1- Yabanıl (Primitif)
2- Doğal

Fırsat tanımlayıcıları
Yarı primitif motorize Yarı primitif motorize 

olmayan
Primitif

Rekreasyon Aktivitesi

Kentsel Kırsal     Yolu olan doğal     

• Rekreasyon aktiviteleri

• Rekreasyon düzenlemeleri

• Fiziksel öznitelikler

• Sosyal öznitelikler

• Yönetsel öznitelikler

• Rekreasyon deneyimi

• Rekreasyonel fayda

Bütünleştirilmiş paketler

Tablo 2: WALROS ve ROS Bileşenleri

Kaynak: Hass vd., 2011
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Tablo 3: CANROS Modelinin Aşamaları

1. AŞAMA: CANROS’A AİT YERLEŞİM ALANLARI VE YARI DOĞAL ALANLARIN BELİR-
LENMESİ

Global Vejetasyon  (Bitki Örtüsü (Land Cover)) Veri Katmanı (30 metre) (BKZ. EK-1)
Çalışma Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü
Yukarıdaki verilerden faydalanılarak CBS’de alanların belirlenmesi sağlanmaktadır.

2. AŞAMA: CANROS’A AİT DOĞAL VE YABANIL ALANLARIN BELİRLENMESİ

Fiziksel, Sosyal, Yönetsel ve Ekonomik Öznitelikleri Belirleyen CANROS Sınıflama 
Kriterleri

Uzaklık
Düzenleme / Gelişim
Rekreasyon Deneyim Karakteristikleri
Büyüklük
Alan Kullanımı ve Nüfus
Yönetsel Düzenlemeler
Ekonomik Gelişim
Yukarıdaki kriterlere göre CBS kullanılarak alanlara ilişkin öznitelik ve bu öznitelik 
değişkenlerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu anlamda özellikle büyüklük, uzaklık, 
alan kullanımı ve nüfus gibi objektif değişkenler CANROS sınıflarına ilişkin sınırların 
belirlenmesini sağlamaktadır.

3. AŞAMA: CANROS KRİTERLERİNE GÖRE BELİRLENEN ALANLARDA EKOLOJİK 
HASSASİYETİ OLAN ALT ALANLARIN BELİRLENMESİ

Birinci aşamada kullanılan vejetasyon veri katmanı ile ikinci aşamada tamamlanan 
CANROS sınıflarına ait alanların CBS’den faydalanılarak çakıştırılması ile belirlenmesi 
sağlanmaktadır. (BKZ. EK-1)

4. AŞAMA: EKOLOJİK HASSASİYETİ BULUNAN ALANLARA UYGUN REKREASYON 
AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Önceki aşamalarda belirlenen alanların doğruluğunun bir kere daha arazide tespit 
edilmesi ve buna bağlı olarak alanda mevcut ve potansiyel rekreasyon aktiviteleri 
konusunda gözlem yapılması gerekmektedir. 

5. AŞAMA: CANROS SINIFLARINA BAĞLI OLARAK AÇIK ALAN REKREASYON KALİTESİ, 
ARZI VE TALEBİNİN BELİRLENMESİ
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a. Yolu Olmayan
b. Yolu Olan
3- Yarı Doğal
a. Kırsal / Tarımsal Alanlar
b. Küçük Yerleşimler
4- Yerleşim Alanları
a. Kırsal Dokulu
b. Kentsel Dokulu 

Yabanıl alanlar pek çok ROS yönteminde kullanılan bir sınıftır. Doğal alanlar birçok 
çalışmada kullanıldığı gibi bazı çalışmalarda skalanın bu kısmında yer alan sınıf motorlu 
taşıtlar düşünülerek yapılmıştır. Bu anlamda sınıfların oluşumunda her sınıfa ait motor-
lu ya da motorlu taşıtların niteliği bu sınıfların oluşumunu sağlayan kriter/göstergeler 
de ele alınması daha uygun bulunmuştur. Bu nedenle CANROS modelinde doğal alan 
sınıfı yolu olan ve olmayan biçimde iki ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Bir diğer 
taraftan yine birçok çalışmada yarı doğal, tarımsal, kırsal vb. isimlerin yer aldığı bir sınıf 
bulunmaktadır. Bu sınıfta da genellikle tarım alanları, tarım alanlarını oluşturan yerler-
de taşra yerleşimlerin bir kısmı vb. alanlardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla yarı doğal 
alan sınıfı da kırsal/tarımsal alanlar ve küçük yerleşimler olarak iki farklı kategoride ele 
alınmaktadır. Ayrıca turistik alanlarda pek çok hassas bölgenin yerleşimler nedeniyle 
etkilendiği ve özelliğini kaybettiği bilinmektedir. Bu nedenle de yarı doğal alanlarda 
küçük yerleşimler alt kategorisi kendisine tayin edilen özellikler aracılığı ile bu hassas 
bölgelerin korunması anlamında izole alan birimleri olarak görülebilir. Bunun yanı sıra 
yarı doğal sınıfın alt sınıfı olarak yeni model skalasında yer alan kırsal / tarımsal alan-
lar esasen rekreasyon imkanlarının yoğunlaştığı alanlardır. Çünkü söz konusu alanlar 
kırsal yerleşimlerin bitiminde başlayıp etrafa yayılan alanlar olmaktadır. Ayrıca modelin 
birinci aşamasında belirtilen bitki örtüsü veri katmanında da ekolojik açıdan hassas 
olan bölgeler aynı veri katmanının lejantında belirtilen tarım alanlarının etrafında şe-
killenmiştir. Bu bağlamda açık alan rekreasyon fırsatı sunan orman vb. hassas bölge-
lere büyük yerleşimlerden geçiş kırsal/tarımsal alanlardan yapılmaktadır. Dolayısıyla 
konvansiyonel olmayan kamp tipi konaklamalar ve buna bağlı rekreasyon fırsatlarının 
yanı sıra tarımsal alanlarda kültürel ve yöreye özgü rekreasyon imkanlarının da fazlalığı 
nedeniyle söz konusu kırsal/tarımsal alanları korunması gereken hassas bölgelere ge-
çiş alanı olarak konumlandırmakta fayda vardır. Bu modelde de kırsal/tarımsal alanlar 
bu şekilde konumlandırılmıştır. Son olarak yerleşim alanlarının, rekreasyon ve turizm 
imkanları anlamında kültürel mimari yaşantı ve doğal öğelerden çok etkilendiği bilin-
mektedir. Dolayısıyla mevcut ROS yönteminde yer alan kentsel ve kırsal yerleşim ay-
rımı yerleşim alanları sınıfının alt kategorisi olarak değerlendirilmiştir. Bu kategorilerde 
kırsal yerleşim alanı kendisine özgü kültürel, tarihi, doğal değerler taşıdığı için kentsel 
dokulu yerleşim alanlarına göre farklı rekreasyon fırsatları yaratacaktır.

CANROS YÖNTEMİNİN UYGULAMA ÖRNEĞİ: KARABURUN YARIMADASI
CANROS yöntemi ile özellikle ekolojik hassasiyeti bulunan alanların ve bu alanlara iliş-
kin uygun rekreasyon aktivite envanteri ve planlamaya öncül tedbirlerin geliştirilmesi 
mümkündür. Bu doğrultuda pek çok harita elde edilmektedir. 
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Yöntemin uygulandığı İzmir-Karaburun Yarımadası ile ilgilide yukarıda sözü edilen 
haritalar oluşturulmuştur. Yöntemin ortaya koyduğu sonuçları görmek açısından so-
nuç haritalarının bazıları aşağıda örnek olarak verilmiştir.  

Şekil 1’de CANROS yönteminde yer alan doğal, yarı doğal, yerleşim alanları ve buna 
bağlı alt sınıflar olan tüm rekreasyon fırsat dağılım sınıfları, bu sınıfların oluşturulmasını 
sağlayan tesisler, yerleşim yerleri ve tüm yollar ve yol tipleri ile beraber gösterilmekte-
dir. Haritaya bakıldığında özellikle rüzgâr enerji santrallerinin yoğun biçimde yaygınlaş-
tığı görülmektedir. Bu durum nedeniyle söz konusu alanda yabanıl sınıfa ait alanların 
oluşması mümkün olmamıştır. Aynı zamanda rüzgâr enerji santrallerinin daha fazla ge-
lişmesi CANROS‘ta belirtilen doğal alanlarında zamanla azalmasına neden olabilecek-
tir. Diğer taraftan Yarımada’nın batısındaki bölgede yoğun biçimde balık çiftliklerinin 
yer aldığı görülmektedir. Bu durum özellikle suyla ilgili açık alan rekreasyon fırsatlarını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan için balık çiftliklerinin yaygınlaşması 
özellikle suyla ilgili rekreasyon etkinliklerinin kalitesini olumsuz etkileyecektir. Yarıma-
danın batı bölgesinin yerleşim bakımından oldukça bakir kalan bir alan olduğu da he-
saba katılacak olursa mevcut ve potansiyel rekreasyon fırsatlarının geliştirilmesi için 
rekreasyon planlaması bakımından söz konusu tesislerin etkileri ve yaygınlaşmaması 
gerekliliği önemli bir konu olmaktadır. Diğer taraftan bu harita anayollar dışında Kara-
burun yarımadasında var olan toprak ve stabilize yollar gibi yolların yaygın olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu bakımdan rekreasyon fırsatları incelendiğinde; farklı yol tiple-

Şekil 1: Karaburun Rekreasyon Fırsat Dağılım Sınıfları (Tüm) - Yol Tipi ve Tesisler Haritası
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rinin özellikle yürüyüş, bisiklet, offroad vb. rotaların ve rekreatif imkanların oluşmasına 
olanak sağladığı söylenebilir.

Şekil 2’de CANROS yönteminde yer alan yolu olmayan doğal alanlara ilişkin vejetas-

yon haritasının çakıştırılması ile elde edilmiş alt sınıflar gösterilmektedir. Haritaya bakıl-
dığında çalı/maki ve kırsal/tarımsal vejetasyon tiplerinin alana hakim olduğu görülmek-
tedir. Rekreasyon fırsatları bakımından yolu olmayan doğal alanlar korunması gereken 
ve ekolojik hassasiyeti yüksek alanlar olması nedeniyle rekreasyon fırsatları yüksek ol-
masına karşın CANROS yönteminde rekreasyonun sürdürülebilirliği ve doğal alanların 
bütünlüğünün korunması bakımından sınırlayıcı rekreasyon etkinlikleri ve kısıtlamalara 
sahiptir. Bu kapsamda yarımada haritası değerlendirildiğinde yolu olmayan doğal alan-
lar içinde kalan yaprak dökmeyen orman kitlesi ekolojik hassasiyeti en yüksek ve rek-
reasyon planlamasında korumaya yönelik önlemlerin alınması gereken alanlar olarak 
görülmektedir. Bunun dışında haritada her ne kadar çalı/maki ağırlıklı görünen alanlar 
bulunsa da bu alanların yol, tesis, yerleşim gibi gelişmelere kapalı olmasının yanı sıra 
mevcut olan yol, tesis ya da yerleşimlerdeki gelişmelerin yolu olmayan doğal alanları 
daha da küçülteceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra yine haritaya bakıldığında yolu 
olmayan doğal alanların yoğunluklu olarak Akdağ kütlesinin çevresinde; yani Akdağ 
sırtlarında yer aldığı görülmektedir.  Bu bağlamda CANROS kriterleri de esas alınarak 
yolu olmayan doğal alanların eğimli yapıda araziye uygun olan rekreasyon fırsatlarının 
yapılmasına müsait olduğu söylenebilir. Ancak bu alanlarda rekreasyon kullanıcılarının 

Şekil 2: Karaburun Doğal – Yolu Olan (Alt Sınıflar) Haritası 
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Şekil 3: Karaburun Tüm Parkur ve Rotalar Haritası 

rekreasyon kalitesini artıracak en önemli hususun beklentilerinin tatmin edilmesi ol-
duğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda söz konusu alanın insan varlığından uzak, 
gelişmemiş bir karakterinin olduğu; rekreasyon kullanıcılarının da bu karakteri bilerek 
söz konusu alanlarda rekreasyon fırsatlarını deneyimlemek istediği unutulmamalıdır.

 Şekil 3’de Karaburun Yarımadası’nda yer alan ve yukarıda tek tek verilen rota ve par-
kurların tamamının gösterimi sağlanmıştır. Haritaya bakıldığında Karaburun’da yürüyüş 

parkuru, bisiklet parkuru, offroad parkuru, yat rotası, zeytin rotası ve bağ rotası gibi 
farklı rota ve parkurların bulunması,  rekreasyon fırsatları bakımından hem doğal, kültü-
rel ve kırsal rekreasyon öğelerinin birbirlerine bağlanması ve rekreasyon deneyiminin 
bütünleşmesi anlamında rekreasyon planlamasında önemli bir yer arz etmektedir. Bu 
nedenle haritada yer alan rotalara bakıldığında Karaburun’un rekreasyon fırsatlarının 
çeşitlendirilmesi anlamında oldukça büyük bir avantaja sahip olduğu öngörülmektedir.
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Şekil 4: Karaburun Doğal Rekreasyon Öğeleri Haritası 

Şekil 4’de Karaburun Yarımadası’nda yer alan doğal rekreasyon öğelerine ilişkin ha-
rita gösterimi sağlanmıştır. Haritaya bakıldığında plaj, manzara, kamp alanı, mağara ve 
tırmanma bölgesi (Kayalık) gibi pek çok rekreasyon aktivitesinin gerçekleştirilebileceği 
doğal rekreasyon öğeleri göze çarpmaktadır. Yarımadanın hemen hemen tüm çevre-
sinde suyla ilgili rekreasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan plajlar 
mevcuttur. Yarımadanın doğusunda kalan plajların bazıları çeşitli işletmeler tarafından 
işletilmektedir. Bu işletmeler kano, deniz bisikleti, jetski vb. rekreasyon aktivitelerini ger-
çekleştirme imkanı sunabilmektedir. Diğer taraftan yarımadanın batısında kalan plajlar 
incelendiğinde bu plajların genelde bakir, sakin, yerleşimden uzak olduğu görülmek-
tedir. Bu alanlarında sakinlik, yalnız kalma vb. rekreasyon kullanıcılarının içsel motivas-
yonlarına cevap verecek nitelikte alanlar olduğu söylenebilir. Bunun dışında Yarımada-
nın engebeli arazi yapısı ve yüksek dağ kütlelerinin bulunması nedeniyle yaygın olarak 
pek çok yerinden manzara imkânı sunan bakı noktaları bulunmaktadır. Bir diğer doğal 
rekreasyon öğesi olan doğal kamp alanları Yarımadada oldukça yaygındır. Bu alanla-
rın birçoğu kamp yapma potansiyeli taşıyan alanlardır. Yarımadanın kuzey tarafların-
da sadece üç adet kamping işletmesi vardır. Bu işletmeler dışında haritada gösterimi 
yapılan kamp alanları gözlemler sonucunda bireysel ve taşıtla gerçekleştirilebilecek 
kamp alanları olarak işaretlenmiştir. Diğer doğal rekreasyon öğeleri olan mağaralar ve 
tırmanma alanları ise rekreasyon fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi an-
lamında oldukça yüksek potansiyel taşıyan bir öneme sahiptir. Söz konusu mağaralar 
genellikle Yarımadanın doğu kısmında yer almakla birlikte; bunlardan bazıları deniz 



533

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Şekil 5: Karaburun Rekreasyon Kalitesi Haritası 

altında kalmış fok üreme mağaralarıdır. Tırmanma bölgeleri ise yine Yarımadanın do-
ğusunda kalmakla birlikte; özellikle Saip yerleşimine yakın olanı en yüksek tırmanma 
alanı özelliği ile pek çok rekreasyon kullanıcısı tarafından deneyimlenmektedir.

Şekil 5’de Karaburun Yarımadası’ndaki rekreasyon kalitesi gösterilmiştir. Rekreas-
yon kalitesine ilişkin skala sırasıyla çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi şeklinde verilmiştir. 
Skalada bu değerleri belirlemek için yukarıda sıralanan Çeşme – Urla – Karaburun 
Yarımadaları görsel, algısal, estetik değerlere ait puanlamadan yararlanılmıştır. Buna 
göre haritaya bakıldığında genel olarak Yarımada’daki rekreasyon kalitesinin iyi ve orta 
seviyede olduğu, rekreasyon kalitesi bakımından çok kötü değerinin bulunmadığı, A1, 
B1, C1 ve C2, C3 ızgaralarında rekreasyon kalitesinin çok iyi olduğu görülmektedir. 
Ayrıca yine haritaya bakıldığında kentsel dokunun arttığı alanlarda çok iyi rekreasyon 
kalitesinin bulunmadığına ilişkin bir yargı da öngörülebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
CANROS yöntemiyle ilgili olarak gerekli değerlendirme ve öneriler aşağıda sıralanmıştır. 
• Yöntemin farklı coğrafi özellik gösteren alanlarda yeniden uygulanması; varsa eksik 

olan yanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
• CANROS yönteminin özellikle yabanıl alanların bulunduğu bölgelerde test edilmesi 

ve yabanıl alandaki ekolojik hassasiyeti bulunan bölgelere ilişkin rekreasyon fırsatla-
rının tanımlanması gerekmektedir.
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• CANROS yöntemine paralel olarak rekreasyon aktivitelerinin coğrafi bilgi sistemle-
rinden yararlanılacak biçimde tespit edilmesine yönelik çalışmalar önemlidir. Örne-
ğin tırmanma etkinliği için eğim, jeoloji verisi, iklim önemli unsurlardır. Tırmanma 
aktivitesi için en uygun eğim, jeoloji verisi ve iklimin ne olduğunun tespit edilme-
si rekreasyon öğelerinden bağımsız olarak açık alan rekreasyon aktivitelerinin ko-
numsal bazda tanımlanması anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda CANROS 
yönteminde rekreasyon fırsatlarının rekreasyon öğesi bazında tanımlanmasının yanı 
sıra; gözlemlerle elde edilen ve buna göre karar verilen etkinlikler noktasal bazda 
tespit edilebilecektir. Böylece hem rekreasyon fırsatlarının tanımlanmasında maksi-
mum fayda elde edilebilecek hem de planlamada ortaya çıkabilecek hatalı kararla-
rın sayısı azalacaktır.

• Yöntemin mevcut ulusal planlar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi ya da 
revize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki akademik ya da uygulamaya 
yönelik çalışmalar desteklenmelidir.

• Yöntemde yer alan yerleşim sınıfına yönelikte hassas bölgeler geliştirilebilir. Ancak 
buna yönelik bir çalışmada Global Vejetasyon altlığı yerine yerleşimlere uygun has-
saslığı belirleyici özellikte bir harita altlığı tercih edilmelidir. 

• CANROS yönteminde kullanılan Global Vejetasyon (30 mt.) harita altlığı yerine daha 
yüksek çözünürlüklü bir altlığın geliştirilmesi yöntemde alan tespiti konusundaki ha-
taları minimuma indirebileceği gibi aynı zamanda yöntemde gözlem için ayrılan za-
manı daha kısa hale getirebilecektir. Hatta bunun sağlanması ile birlikte rekreasyon 
öğelerinin de yer aldığı envanter çalışması önceden tamamlanmış bir bölgede arazi 
çalışması gerçekleştirmeden yalnızca coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak ve sahada 
son kontrolü yapılarak bir rekreasyon planlaması gerçekleştirilebilir. Böylesi bir çalış-
mada yalnızca rekreasyon talebi için saha çalışması gerekmektedir.

• Yöntem özellikle kırsal turizmin gelişim sağladığı bölgelerde de uygulanabilmektedir. 
Mevcut açık alan rekreasyon fırsatları kırsal turizmin içerisinde yer alan etkinliklerle 
aynı olmakla birlikte daha fazla fırsatı içinde barındırmaktadır. Bu nedenle yöntemin 
turizm bölgelerinde yeniden test edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.

• Yöntemin içeriğindeki görsel-algısal-estetik değerlere ilişkin değişkenler yoluyla pu-
anlaması yapılan rekreasyon kalitesine bağlı olarak söz konusu değişkenlerin artırıl-
ması, varsa eksikliklerinin tespit edilmesi ya da revize edilmesi CANROS yöntemi ile 
gerçekleştirilecek bir rekreasyon planlamasında hatanın minimum düzeyde kalma-
sını sağlayacaktır.

• CANROS yönteminin oluşturulması aşamasında da tespit edilen en önemli konular-
dan birisi açık alan rekreasyon deneyimini yaşayanların insan olduğu düşünülürse 
tüm açık alan rekreasyon fırsatlarının içeriğinin incelenerek fırsat bazında doğa için 
riskleri ifade eden çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu yönde gerçekleştirile-
cek çalışmalar rekreasyon planlamasının gerçekleştirildiği süreçte özellikle ekolojik 
hassasiyeti olan bölgelerde rekreasyon fırsatlarına ilişkin risk durumunun incelenip; 
buna göre bir fırsatın belirli bir alanda gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar 
verilmesini kolaylaştıracaktır.

• Yöntemin özellikle su kütlelerinin yaygın olarak bulunduğu alanlarda test edilmesi 
gerekmektedir. Böylece su kütlelerinin bulunduğu alanlarda CANROS yöntemine 
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ilişkin kriter ve özniteliklerin eksik kalıp kalmadığı ya da daha fazla öznitelik ve kritere 
ihtiyaç duyulup duyulmadığı anlaşılabilecektir. 

CANROS gibi rekreasyon planlamasını kapsamlı bir şekilde ele alan araçların ya da 
yöntemlerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü doğru bir rekreasyon planlaması 
gerek devlet gerek toplum için refah artışının yanı sıra ekonomik açıdan bölgelerin ge-
liştirilmesi, gelişmişliğin somut biçimde ortaya konulması ve bireylerin hem fiziki hem 
de ruhsal sağlıklarının olumlu yönde gelişimini desteklemektedir. Bu nedenle CANROS 
vb. yöntem ve araçların devletin ilgili birimleri, yerel yönetimler, büyük alan işletmeleri 
gibi rekreasyon yönetimi ile doğrudan ilişkili merciler tarafından desteklenmesi gerek-
mektedir.

Diğer taraftan rekreasyon planlaması ile ilgili bir diğer önemli tartışma konusu rekre-
asyon planlamasını teknik ve fiziki anlamda oluşturan uzmanlarla ilgilidir. Rekreasyon 
planlaması gerek doğa gerekse insan unsurlarını maksimum düzeyde içerdiği için hem 
sosyal bilimler hem de fen bilimlerine ilişkin disiplinlerin çalışma konusu olmaktadır. Bir 
bölgede rekreasyon planlamasının doğru biçimde yapılabilmesi için bölgenin fiziksel 
ve coğrafi yapısı, iklimi, bitki örtüsü, jeolojik yapısı, fiziksel yapıların durumu gibi hissedi-
lebilen unsurlar bulunduğu gibi; bölgenin kültürü, yerel halkın tutumu, kentleşme du-
rumu, rekreasyon aktivite tipleri vb. somut olmayan unsurların incelenmesi ve entegre 
edilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu unsurların entegre edilebilmesi 
için rekreasyon planlamasını gerçekleştirecek şehir bölge planlamacıları, peyzaj mimar-
ları, turizm ve rekreasyon uzmanları, sosyolog ve psikologlar ve hatta biyo-mühendislik 
konusunda uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Söz konusu bağlamda turizm alanında rekreasyon yönetimi çalışanların ve peyzaj 
mimarlığı alanında çalışanların rekreasyon planlamasındaki yerine değinilecek olursa; 
bir bölge için gerçekleştirilecek envanter ve plan haritalarının üretilmesinde her iki di-
siplinin yöntem ve uygulamalarının bütünleştirilmiş bir yapıda tatbik edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Özellikle bir alanda alana ilişkin doğal ve kültürel envanterin çıkarılmasında 
kullanılan veri toplama yöntemleri ve hangi verilerin toplanacağı her iki alandaki uz-
manlar tarafından değerlendirilmelidir. Aynı zamanda bölgede yaşayan yerel halk ve 
ziyaretçilere ilişkin verilerin sağlanmasında ağırlıklı olarak sosyal bilimlere ilişkin yön-
temler rekreasyon uzmanları tarafından kullanılırken; mevcut verilerin haritaya aktarıl-
masında CBS imkanları ve peyzaj mimarlığı alanının teknik ve yöntemlerinden yararla-
nılabilmektedir. Rekreasyon planlaması anlamında genel bir pencereden rekreasyon 
yönetimi alanı ve peyzaj mimarlığı değerlendirildiğinde; rekreasyon yönetimi alanında 
çalışanların rekreasyon planlamasının 1/25000 gibi bir ölçekte genel olarak hatlarını ve 
rekreasyon fırsatlarını ortaya koyduğu; peyzaj mimarlarının ise 1/1000, 1/5000 gibi üst 
ölçekte doğrudan uygulamaya yönelik fiziksel planların oluşturulmasında rol aldığı söy-
lenebilir. Bu anlamda rekreasyon yönetimi alanı peyzaj mimarları için genel bir çerçeve 
ve perspektif sunmaktadır. Bu anlamda bu çalışmada Karaburun için açık alan rekre-
asyon planlamasında genel bir çerçeve sunmuştur. Bu genel çerçeve Karaburun Yarı-
madası için daha üst ölçekli çalışmalarla uygulamaya yönelik olarak geliştirilebilecektir.
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1. Orman (Yaprak döken): Ağaçlar> 3 metre yükseklikte, %35’ten büyük gölgelik 
kapatışı (her zaman yeşili olan türler arası % 25’in altında karışım) karaçam hariç 
yapraklarını mevsimsel olarak kaybeden 

2. Orman Yaprak (dökmeyen): Ağaçlar 3 metreden yüksek, %35’ten büyük gölge-
lik kapatışı (yapraklarını kaybetmeyen türlerle yaprak döken türler arası %25’ten 
küçük karışım). Yaprak dökenlerden bağımsız olarak iğne yapraklı karaçam içe-
rir

3. Çalı / Maki: Ağaçsı bitki örtüsü 3 metreden alçak, %10’dan büyük zemin kapla-
ma oranı. Yalnızca %30’dan büyük zemini kaplar.

4. Çayır: Otsu bitkiler,mera alanları dahil olmak üzere % 10’dan büyük alanı kaplar. 
Yalnızca % 30’dan büyük kaplanan yerler

5. Çorak/Seyrek bitki: Kaya, kum, kil, plajlar, taş ocakları, şerit mayınları ve çakıl çu-
kurları içeren bitki örtüsü az olan (<% 10) topraklar. Sular altında kalmayan, tuzlu 
yüzeyler, playalar ve gelgitsiz çamurluklar da dahildir.

6. Tarım, Genel: Ekilen tarım arazileri

7. Tarım, Çeltik: Yetiştirme mevsiminin büyük bir kısmında su tutulması gereken 
karakterde tarım arazileri

EKLER
EK-1
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8. Sulak alan: Otsu bitkiler ve odunsu türler (hindistan cevizi sakızı (mangrov) ha-
riç), yetiştirme mevsiminin büyük bir kısmı için yüzeye yakın veya su tabakasın-
da bulunan alanlar

9. Mangrov: Mangrov türlerinin hakim olduğu sahiller (tropik sulak alanlar)

10. Su: Okyanuslar, göller, göletler, nehirler ve dereler dahil olmak üzere 0,08 hek-
tardan (1 LS piksel) büyük tüm su kütleleri

11. Buz / Kar: Kalıcı buz veya karla kaplı alanlar

12. Bulutlar: Bulutların, bulutların gölgelerinin, dumanın, bulanıklığın veya uydu 
görüntü problemlerinin oluşması nedeniyle arazi örtüsünün yorumlanmasının 
mümkün olmadığı alanlar

13. Ağaçlı Sulak Alanlar: Orman veya çalılık bitki örtüsünün vejetatif kapalılığının 
% 20’sinden fazlasını oluşturduğu ve toprak veya katmanların periyodik olarak 
suya doymuş yada suyla kaplı olduğu alanlar. Yalnızca ABD kıta sahasında kul-
lanılır.

14. Karışık Orman: Ağaçların hakim olduğu alanlar genellikle 5 metreden büyük 
ve toplam bitki örtüsünün % 20’sinden fazladır. Yaprak döken yada dökmeyen 
türler toplam ağaç örtüsünün % 75’inden fazladır. Yalnızca ABD kıta sahasında 
kullanılır.

15. Yüksek Yoğunluklu Kentsel: Alanın %70’inden fazlasına inşa edilmiş, en az 60 
metre genişliğinde (asfalt, beton, bina vb.) olan alanlar. İnşa edilmiş alanlar ve 
bitki örtüsünün karışımı bulunan yerleşim alanları, inşa edilen alanın % 60’ından 
fazlasını oluşturmaktadır. Ticari, endüstriyel ve örneğin tren istasyonları, havaa-
lanı vb. ulaşım.

16. Orta-Düşük Yoğunluklu Kentsel: Alanın %30-70’i arasında inşa edilmiş, en az 60 
metre genişliğinde (asfalt, beton, bina vb.) olan alanlar. İnşa edilmiş alanlar ve 
bitki örtüsünün karışımı bulunan yerleşim alanları, burada inşa edilen materyal-
lerin oranı% 40’ın üzerindedir. Ticari, endüstriyel ve ulaşım, yani tren istasyonla-
rı, havaalanı vs.
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EK-2

ESTETİK - ALGISAL DEĞER

Estetik Değer Algısal Değer

Arazi formları

Doğal 5

Uyarıcı

Büyüleyici 5

Yarı doğal 3 İlgi çekici 3

Yapay 1 Sıradan 0

Kuşatma

Açık 5

Memnuniyet

Güzel 5

Yarı açık 3 Hoş 3

Kapalı 1
Hoşnutsuz-
luk

-2

Çeşitlilik
Çeşitli 5

Güvenlik

Güvenilir 5

Tek tip 0 Huzursuz 0

Renk

Renkli 5 Korkutucu -2

Tek renk 2

Dominantlık

Arazi for-
mu

5

Donuk 0 Bitki örtüsü 4

Çizgi

Hareketli 5 Su öğesi 3

Kavisli (yarı 
hareketli)

2 Tarım 2

Yatay (du-
rağan)

0
Yerle-
şim-kırsal

1

Sakinlik
Hareketli 2

Yerle-
şım-kentsel

0

Sakin 5
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GÖRSEL DEĞER

anahtar 

faktörler
değerlendirme kriterleri puan pk

anahtar 

faktörler
değerlendirme kriterleri puan pk

arazi 

formları

yüksek reliyef, dik uçu-

ru, sivri tepe, kumul, va-

diler, kanyon, kayalıklar, 

lavlar

5

5 renk

diğer bileşenler ile hoşa 

giden zıtlık, canlı ve zen-

gin renk

5

5

orta reliyef, ilginç eroz-

yon desenleri, dik tepe, 

tek tepe, dar tepe, farklı 

ölçü

3

bileşenler ile zıtlık, orta 

yoğunlukta, zengin ama 

baskın olmayan renk

3

çok az reliyef, küçük 

yuvarlak tepeler, düz-

lükler, sıradan peyzaj

1

yumuşak göze çarpma-

yan renk kombinasyonla-

rı, zıtlıklar

1

vejetasyon

ilginç doku, formlu yıl 

boyu veya zamansal 

çeşitlilik gösteren veje-

tasyon

5

5 nadirlik

hatırlanmaya değer böl-

ge içinde nadir, zamana 

bağlı kısa ömürlü görün-

tü

5

5az miktarda çeşitlilik 

gösteren vejetasyon
3

bölge içinde diğerlerine 

benzer olmasına rağ-

men, farklı olan alanlar

3

çok az ya da sıfır çeşit-

lilik, vejetasyon içinde 

zıtlık

1

ilginç nitelikte olan ancak 

bölgede oldukça ortak 

ozellik gösteren alanlar

1

su

baskın ve temiz durgun 

ya da akan su, beyaz su 

kaskatı

5

5
kültürel 

değişimler

görsel uyumu artırırken, 

görsel çeşitliliği de belirli 

bir oranda destekleyen

2

5
akan ya da durgun, bas-

kın olmayan su
3

görsel uyuşmazlıkların 

olmadığı, görsel çeşitli-

liğe az etkisi olan alanlar

0

varlığı belli olmayan, 

zor fark edilen su
1

güçlü bir uyumsuzluk 

oluşturan, çok düzensiz 

olan değişiklikler

-4
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ÖZET
Kendine özgü turizm zenginlikleriyle kalkınmada turizmden daha fazla faydalanmak 
için 2017-2023 yılları arasında yapılacak olan turizm yatırım uygulamalarına yönelik 
gerekli analiz, planlama, strateji belirleme, eylem planı oluşturma, kaynak ve görev 
tespit ve dağılımları yapma amacıyla, Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (HİT-
SEP) 2017-2023 çalışması yapılmıştır. Çalışma ve analizlere esas veriler üst/ulusal öl-
çekli planlama dokümanları (10. Kalkınma Planı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, TR63 
Bölge Planı başta olmak üzere) ile turist algı, istek ve beklentileri konusunda yapılan 
saha araştırmaları ile turizm sektör paydaşlarının (seyahat acentesi, otel, turist rehbe-
ri, STK’lar, ilgili kamu ve özel kuruluşları vb.) ihtiyaçları, sorunları ve önerilerini almak 
amacıyla yapılan yüzyüze mülakatlar, odak grup toplantıları, anket çalışmaları ve ça-
lıştaylardan elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, öncelikle, Hatay ili turizm sektörünün 
alt ve üst yapısı, turizm çekicilikleri, turizmde değerlendirilebilecek diğer çeşitli unsur-
lar, turizm talebi, Hatay algısı ile ilgili mevcut durum çeşitli aşamalardaki paydaşların 
anlayabileceği şekilde ortaya konmuş ve raporlanmıştır. Ardından mevcut alt ve üst 
yapı, turizm çekicilikleri ve değerleri kullanılarak harekete geçirilebilecek potansiyel 
gelişme eksenleri ve öncelik alanlarını da gösterecek şekilde belirlenmiştir. Son olarak 
potansiyelin hayata geçirilebilmesi için gerekli eylem planı, yatırım projeleri şeklinde 
yapılandırılarak, kaynak ihtiyaçları, uygulama süreleri ve sorumlular/ görevlendirmeler 
de belirtilmek suretiyle, oluşturulmuştur. 

GİRİŞ
HİTSEP 2017-2023 çalışması, üst/ulusal ölçekli planlama dokümanlarını referans alan, 
gelecek turizm trend ve teknolojilerini göz önünde tutan, Hatay’ın turizm kaynakları-
nın koruma-kullanma dengesi içinde, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, verimli şe-
kilde kullanılmasını hedefleyen, yerel ve ulusal turizm paydaşları ve turistlerin istek, 
ihtiyaç, beklenti ve algıları temelinde geliştirilen bir stratejik planlama (kaynaklar ve 
amaçlar arasındaki ilişkileri gözeten) çalışmasıdır. 

Çalışma, Hatay ilinin gelecek turizm politikaları, turizm örgütlenmesi ve destinasyon 
yönetimi, ürün çeşitliliği ve sürdürülebilirlik, çevre-planlama-altyapı, yatırım-teşvik-fi-
nansman, konaklama sektörü, seyahat acentacılığı ve ulaşım, tanıtım ve pazarlama, 
turizmde yeni trendler-dijital turizm ve inovasyon, turizm eğitimi ve turist rehberliği, 
yerel yönetimler ve turizm, iç turizm, gastronomi turizmi konularının neredeyse tama-
mına yönelik olarak ve icracı yerel ve ulusal paydaşların mutabakatıyla desteklenen ya-
tırım proje önerilerini ortaya koymaktadır. Çalışma bu yönüyle, yukarıda sıralanan ko-
nulara odaklanan 3. Turizm Şûrası’nda alınacak kararları uygulanabilir proje fikirleriyle 
destekleyebilecek bir örnek olay çalışması olarak ilgililerin dikkatine arz olunmaktadır.

Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2023 çalışması dört aşamada gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında birincil ve ikincil veriler yardımıyla “Hatay İli 
Turizm Sektörü Mevcut Durum Analizi” kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Çalışmanın 
ikinci aşamasında “Hatay İli Turizm Sektörü Potansiyel Analizi”; üçüncü aşamasında 
“Hatay İli Turizm Sektörü Gelişme Eksenleri ve Öncelik Alanlarının Tespiti” ve dördüncü 
aşamasında “Hatay İli Turizm Sektörü Eylem ve Yatırım Proje Önerilerinin Geliştirilmesi” 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı çalışması hazırlanırken temel alınan yapı, ağır-
lıkla Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesi olmuştur. Söz konusu belgenin Eylem Pla-
nı kısmının “5. Araştırma ve Geliştirme” başlığı altındaki 25. maddesi “Türkiye Turizm 
Stratejisine uyum sağlayacak şekilde, yerel turizm stratejileri oluşturulması, yatırımcı 
ve işletmelerin, stratejilere uygun şekilde hareket etmelerini sağlayacak ortam hazır-
lanması” direktifini içermektedir. 

Mevcut çalışma Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ün yönlendirdiği gibi sürdürülebilirli-
ği, turizm sektörünün güçlendirilerek, hızla gelişen sektörün alt ve üst yapı sorunları 
giderilerek, iyi yönetişim modeliyle istihdam artışını ve turizm geliri artışını öne çıkaran 
bir vizyona sahiptir. Belgede yer verilen eylem planı kısmı bütçe tahmini verileri de 
eklenerek geliştirilmiş ve mevcut çalışmaya katkı sağlanmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 referans alınarak hazırlanmış olan ve ulaşılabilen bazı çalışmalar aşağıda özet-
lenmektedir.

Mevcut çalışma gibi Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü referans alarak geliştirilen bir 
diğer çalışma Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Ey-
lem Planı (2012-2023) belgesidir. Bu belge de bölge hakkında genel bilgi, stratejik ilke-
ler, mevcut durum, gelişim stratejisi, stratejiyi uygulamaya yönelik yönlendirmeler, ve 
eylem planı oluşturulması aşamalarını içermektedir. Çalışma gerçekleştirilirken ikincil 
veriler, mülakat ve anketlerden faydalanılmıştır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü referans alarak bir diğer çalışma mevcut çalışmanın 
önceli olan Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2015 belgesidir. Bu belge de 
turizm sektöründeki küresel gelişmeler ve trendler, mevcut durum değerlendirmesi, 
turizm potansiyeli ve fırsatlar, gelişme eksenlerinin belirlenmesi ve strateji oluşturul-
ması aşamalarını içermektedir. Mevcut çalışma bu çalışmanın trend, birincil ve ikincil 
veriler, GZTF çalıştayları, algı araştırmaları, paydaş temelli sorun tespit ve çözüm öne-
risi geliştirme katkılarıyla güncellenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu durumundadır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü referans alarak bir diğer çalışma TR21 Trakya Bölgesi 
Turizm Master Planı 2013-2023 belgesidir. Bu belge hazırlanırken, mevcut çalışmaya 
benzer şekilde konu ile ilgili sair zamanlarda yapılan toplantı bulguları, algı anketleri, 
çalıştaylar ve tematik inceleme raporlarından faydalanılmış, sorunlar paydaşların gö-
rüşleri ile önceliklendirilmiştir. Bölgede turizm kaynak değerlendirme çalışması Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ illeri temelinde yapılmış ve sonuçta 5 ana başlık altında toplam 
54 adet eylem önerilmiştir.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ü referans alarak bir diğer çalışma Bozcaada Turizm 
Master Planı 2017-2026 belgesidir. Plan mevcut durum analizi ile başlamakta, öne 
çıkan turizm türleri, altyapı analizi, paydaş analizi, rekabet analizi, karşılaştırmalı analiz, 
SWOT analizi ve eylem planını içermektedir.

YÖNTEM
“Hatay İli Turizm Sektörü Mevcut Durum Analizi” kapsamında gerçekleştirilen çalışma-
larda kurumsal ve bilimsel ikincil veri kaynakları ile yüz yüze görüşmeler, odak grup 
çalışmaları, anket uygulamaları ve çalıştaylar gibi birincil veri kaynaklarından faydala-
nılmıştır. Yerel turizm paydaşlarının tümünün (konaklama, seyahat, yeme-içme işlet-
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meleri, STK’lar, kamu kurumları) veri toplama, Hatay turizminin sorunlarının tespiti ve 
çözüm önerilerinin belirlenmesi aşamalarına aktif katılımı, çalışmanın planlama aşa-
masından itibaren kritik öneme sahip konu olarak görülmüş ve en geniş çerçevede ve 
çok sayıda yerel turizm paydaşının çalışmalara katılımı ve katkısı özendirilmiş. Bunun 
sonucunda 40’ı bireysel (otel, seyahat acentesi, rehber vb.) ve 23’ü kurumsal (Belediye, 
Kaymakamlıklar, turizmle doğrudan ve dolaylı ilgili tüm kurumlar) nitelikteki toplam 63 
turizm paydaşın aktif katkısı ile Hatay’ın turizm, altyapı ve ihtiyaçlarına yönelik sorunlar 
ve konular ortaya konmuştur. Hatay algısı ile ilgili çalışmalar Hatay Havalimanı’nda 
yerli ve yabancı turistlere kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak; Ankara ve İstanbul 
illerinde kasıtlı örnekleme ve kartopu örneklemesi  yöntemleri kullanılarak ulaşılmıştır. 
Algı çalışmasına yönelik olarak her bir sahadan 150’şer olmak üzere toplamda 450 
veri setine ulaşılmıştır. Hatay’ın turizmle en çok ilgili 4 ilçesinde (İskenderun, Arsuz, 
Samandağ ve Antakya) doğrudan turizm ile ilgili paydaşların katılımı ile yapılan GZTF 
çalıştaylarına, İskenderun’da 37, Arsuz’da 20, Samandağ’da 29 ve Antakya-Defne’de 
13 paydaş katkı vermiştir. Bunlara ek olarak Hatay genelinde teknik gezi ve yerinde 
gözlem çalışmaları da yapılmıştır. Elde edilen veriler, ihtiyaç doğrultusunda hem nitel 
hem nicel analize tabi tutulmuştur, analizler bilgisayarlı veri analiz araçları yardımıyla 
yapılmış ve yorumlanmıştır.

HATAY İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2017-2023 AŞAMALAR
Hatay İli Turizm Sektörü Mevcut Durum Analizi
“Hatay İli Turizm Sektörü Mevcut Durum Analizi” kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Bu 
aşamada aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiş ve detaylı bir şekilde raporlanmıştır:
• Bir önceki planın (HİTSEP 2012-2015) değerlendirilmesi
• Doküman tarama (İlgili yazın ve üst/ulusal ölçekli planların incelenmesi)
• Turizmin sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi
• Turizmin altyapısının irdelenmesi
• Turizmde insan kaynaklarının irdelenmesi
• Turizm arzının analizi
• Doğal, kültürel ve tarihi turizm değerlerinin irdelenmesi
• GZFT Analizi
• Algı analizi
• Hatay ili turizm talep analizi.

Bir önceki plan olan HİTSEP (2012-2015) dokümanının değerlendirilmesi neticesin-
de, plan kapsamında 247 faaliyet yapılmasının öngörülmüş olduğu, bunların %81’inin 
gerçekleştirildiği veya gerçekleştirilmekte olduğu; %19’una ise hiç başlanılamadığı 
anlaşılmıştır. İncelemeler sonucunda, HİTSEP (2012-2015) kapsamında uygulanması 
planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilme oranının aşağıdaki konulara bağımlılık göster-
diği değerlendirilmiştir:
• Yerel yönetim paydaşları ile daha yakın ilişkiler geliştirilmesi
• Yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerine daha fazla destek olunması
• Faaliyetin gerçekleştirilme ihtiyacının ortadan kalkması
• Faaliyetin bütçe gereklerinin sağlanamaması
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• Faaliyet için gerekli görevlendirmelerin yapılamaması
• Paydaşların sahiplenme eksiklikleri.
Doküman tarama aşamasında ilgili yazın ve üst/ulusal ölçekli planlar irdelenmiş ve 
HİTSEP (2017-2023) çalışmasına altlık oluşturacak olanlar belirlenerek bu dokümanla-
rın Hatay ilindeki turizme olan yansımaları incelenmiştir:
1. HİTSEP 2012-2015
2. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
3. Türkiye Turizm Stratejisi 2023
4. Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)
5. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)
6. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
7. TR63 Bölge Planı (2014-2023) 

Turizmin sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi kısmında son 10 yılda Hatay’a 
gelen turistlerin sayıları, harcamaları, sosyal ve ekonomik yapıya etki ve katkıları tar-
tışılmıştır. Ayrıca sahip olunan verilerden hareketle gelecek talep ve gelir tahmini de 
hesaplanmıştır.

Turizmin altyapısının irdelenmesi kısmında çeşitli turizm bileşenleri/altyapıları açısın-
dan mevcut durumun ne olduğu ve öncelikle geliştirilmesi gereken altyapıların neler 
olduğu 63 turizm paydaşının verdiği cevaplarla ortaya konmuştur. Tablo 1’in sol sütu-
nunda Hatay turizminin irdelenen bileşen/altyapıları; sağ sütununda ise bu bileşen/
altyapıların gelişme ihtiyacını önceliklendirmeye yönelik ağırlıklandırma puanları yer 
almaktadır. En yüksek puana sahip olan altyapı en öncelikli olarak geliştirilmesi gere-
ken bileşene işaret etmektedir. 

Turizm temel bileşenleri/altyapıları incelendiğinde Hatay il sınırları içerisinde turizm 
işletme belgeli 45 konaklama işletmesi, turizm işletme belgeli 10 yeme-içme tesisi, 
şubeleriyle birlikte 86 adet seyahat acentesi bulunduğu tespit edilmiştir.

Konaklama İşletmeleri
Hatay ilindeki 45 turizm işletme belgeli konaklama işletmesinin 2’si 5 yıldızlı, 6’sı 4 
yıldızlı, 19’u 3 yıldızlı, 9’u 2 yıldızlı, 1’i 1 yıldızlı, 4’ü Özel Konaklama Tesisi, 3’ü Butik Otel 
ve 1’i Yayla Evi kategorisindedir. 5 yıldızlı otellerden biri “termal” oteldir. Hatay ilindeki 
bu turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri toplam 2.273 oda ve 4.602 yatak ile 
hizmet vermektedir. Mevcut odaların 2.150’si standart, 113’ü süit, 1’i apart, 9’u beden-
sel engelli odası olarak düzenlenmiştir (HİKTM, 2016).

Hatay otelleri ortalama kapasite kullanım oranı %50,28 olarak hesaplanmıştır. Tüm 
paydaşlardan elde edilen verilere göre konaklama işletmeleri genel yeterlilik düzeyi 
ölçümünde 2 ila 5 arasında değerler almış; genel ortalama 5 üzerinden 3,54 olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre konaklama işletmelerinin genel yeterlilik düzeyi “vasat” ile 
“iyi” arasında bir değere sahiptir.
Seyahat Acenteleri
Hatay ilinde tamamı “A” grubu olan toplam 86 seyahat acentesi bulunmaktadır. Bu 86 
acentenin 16’sı “Şube”, 70’i “Merkez” niteliğindedir (HİKTM, 2016). Seyahat işletmele-
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Turizm Bileşeni/Altyapı Unsuru Ağırlık*

Hatay’a kara ve şehir içi ulaşımı hizmetleri 2690

Şehir temizliği ve WC hizmetleri 1600

Turizm varlıklarının/ çekiciliklerinin durumu 1140

Turist bilgilendirme hizmetleri 1030

Hatay’a hava ulaşımı hizmetleri 830

Turist rehberliği hizmetleri 820

Konaklama İşletmeleri 730

Turizm çalışanlarının bilgi ve beceri düzeyi 670

Turist güvenliği hizmetleri 570

Halkın turiste yaklaşımı 500

Eğlence hizmetleri 490

Esnafın turiste yaklaşımı 310

Seyahat acentacılığı hizmetleri 270

Yiyecek-içecek işletmeleri 260

Yakın çevreye gezi olanakları 110

Alışveriş olanakları 100

Tablo 1: Turizm Altyapısı/Bileşenlerinin İrdelenmesi

*Turizm altyapısı bileşenleri daha önceden yapılan derinlemesine mülakat formlarından derlenerek liste olarak 

anketlere yerleştirilmiş ve derecelendirilmesi istenmiştir. Ağırlıklandırma için ise, başka bir soruyla, listede bulunan 

altyapı bileşenlerinden en öncelikli geliştirilmesi gerekenlerin önem sırasına göre yazılması istenmiştir. Verilen ce-

vaplardan ilkine 100, ikincisine 90, üçüncüsüne 80… olacak şekilde puanlar verilmiştir. Her bir bileşene tüm yanıt 

verenlerce verilen puanların toplanması ve toplam puanların büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla yukarıdaki 

tabloda bulunan “Ağırlık” sütunu oluşturulmuştur.  
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ri genel yeterlilik düzeyi ölçümünde 1 ila 5 arasında değerler almış; genel ortalama 
5 üzerinden 3,33 olarak hesaplanmıştır. Buna göre konaklama işletmelerinin genel 
yeterlilik düzeyi “vasat” ile “iyi” arasında bir değere sahiptir. Hatay’da faaliyet gösteren 
tur operatörü bulunmamaktadır. Hatay’a dışarıdan gelen turlar, ağırlıkla İstanbul’daki A 
Grubu Seyahat Acenteleri tarafından organize edilmektedir.

Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Hatay ilinde turizm işletme belgeli 10 yeme-içme tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 
tamamı Antakya ilçesindedir. Turizm işletme belgeli yeme-içme tesislerine ek olarak 
lokanta, restoran, kafe vb. adlar altında işletilen, diğer nitelikli yiyecek-içecek işletmele-
ri de bulunmaktadır. Yiyecek-içecek işletmeciliği, Hatay’da turistlerin geliş amaçlarına 
hizmet eden en önemli bileşenlerden/altyapı unsurlarından biri olarak genel yeterlilik 
düzeyi ölçümünde 1 ila 5 arasında değerler almış; genel ortalama 5 üzerinden 3,90 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre yiyecek-içecek işletmelerinin genel yeterlilik düzeyi-
nin “iyi” olduğu söylenebilir. 

Ulaşım Altyapısı
Hatay’a hava, kara, deniz ve demiryolları ile ulaşılabilmektedir. İskenderun ilçesine 30 
km, Antakya ilçesine 27 km  uzaklıkta ve 2007 yılından bu yana faaliyette bulunan Ha-
tay Uluslararası Havalimanı 5 farklı havayolu şirketiyle, günde 10’u tarifeli iç hat uçuşu 
(1 Ankara, 1 İzmir, 1 Antalya, 7 İstanbul, 3 Atatürk, 4 Sabiha Gökçen) ve 4’ü tarifeli dış 
hat uçuşu (2 KKTC, 1 Cidde, 1 Riyad) olmak üzere ortalama 14 tarifeli (karşılıklı) uçuş ile 
Hatay’ı Türkiye’nin faal hava meydanı olan her iline ve dünyaya bağlamaktadır. İsken-
derun limanı, Hatay ve TR63 bölgesi yanında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri-
nin ticareti ile Akdeniz’e, Kızıldeniz’e ve Basra Körfezi’ne kıyıları bulunmayan Ortadoğu 
ülkelerinin transit ticaretlerine hizmet etme yanı sıra; sahip olduğu limancılık teknik 
altyapısı ve tecrübe birikimiyle, Samandağ’da veya İskenderun’da kruvaziyer yolcu ta-
şımacılığının geliştirilmesi durumunda Hatay ve 1-2 saatlik kara ulaşımı uzaklığındaki 
bölgenin turizmine katkı verme potansiyeline de sahiptir. Bunlara ek olarak Antakya 
Otogarı, 52 şehirlerarası otobüs işletmesi ile Hatay’dan tüm Türkiye’ye karayolu ile 
seyahat edebilme olanağı sağlamaktadır.

Hediyelik Eşya, Anı Eşyası ve Alışveriş Olanakları
Anı eşyası ve hediyelik eşya sektöründe, Hatay geleneksel el sanatları ve ürünleri ile il-
gili olarak 86 yerel sanatçı ve bunlara ait atölye mevcuttur. Hatay’da yaşatılan el sanat-
ları, üretilen ürünler ve bu sanatların/zanaatların icra edildiği yerler belirlenmiştir. Hedi-
yelik eşya konusunda Hatay genelinde ipek, defne sabunu, nar ekşisi ve zeytinyağı gibi 
yöresel ürünler yerel halk tarafından, geleneksel usullerle yaygın olarak üretilmekte ve 
ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.

Misafirperverlik, Turist Bilgilendirme Hizmetleri ve Turist Rehberliği
Hatay halkının misafirperverlik, insancıllık, sıcaklık, medeni ilişkiler, hoşgörü gibi değer-
leri kimliğinin bir parçası olarak ün kazanmıştır. Hataylıların turiste yaklaşımı olumlu dü-
zeyde olup halkın turiste en yakın olan esnaf kesiminde bile bu düzey korunabilmek-
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tedir. Bununla birlikte paydaş anketlerinde, “halkın turizme ve turiste gösterdiği ilginin 
yetersizliği” kendini göstermektedir. Bu durum halkın bir kısmının turizm faaliyetleri ile 
ilgili olmaması ve/veya yabancı dil bilmemesinden kaynaklı görünmektedir. 

Kentsel Hijyen, Planlama, Altyapı, Estetik ve Turist Güvenliği Hizmetleri
Paydaş anketinin kentsel hijyen, temizlik, altyapı ve güvenlik ile ilgili genel yeterlilik 
durumu sonuçlarından, Hatay kentsel hijyen ve altyapı açısından genel olarak iyi du-
rumda olmadığı anlaşılmaktadır.

Turizmde Tanıtım ve Yatırım Teşviki
Paydaş anketinden elde edilen verilere göre, Hatay turizm paydaşları, Hatay tanıtı-
mının yeterli olmadığını, tanıtımın eksik olduğunu, medya araçlarında yeterince yer 
alınamadığını düşünmektedir.

Turizmde Paydaş İşbirliği, Eğitimi, Yönetimi ve Denetlemesi
Hatay’daki turizm paydaşlarının turizm konusunda birlik-beraberlik içinde hareket 
etme duygusunun zayıf olduğu dile getirilmiştir. Turizm konusunda özellikle Büyükşe-
hir Belediyesinin özel bir başlık altında faaliyetler yürütmesi gerekliliği ifade edilmiştir. 
Her bir turizm paydaşının kendi ticari faaliyetleri yanı sıra Hatay turizminin planlama, 
yatırım, tanıtım ve diğer uygulama faaliyetlerinde de işbirliği yapma ve katkı verme 
kaygısı içine girmesi gerektiği; turizmcilerin birlikte hareket etmesi gerektiği düşüncesi 
dile getirilmiştir.

Turizmde insan kaynaklarının irdelenmesi kısmında Hatay turizm sektörünün sahip 
olduğu insan kaynaklarının bilgi ve beceri genel düzeyi 5 üzerinden 3,33 puan olarak 
değerlendirilmiştir. Ortalama değerlendirme (3,33), Hatay’daki turizm sektörü çalışan-
larının bilgi ve beceri düzeyinin, paydaşlarca “vasat” veya “yeni yatırımlarla iyileştirilme-
ye ihtiyaç duyan” nitelikte görüldüğünü göstermektedir. Üniversitelerin Hatay turizm 
paydaşlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamada üniversitelerin katkısının %31,23; Turizm 
MYO’nun katkısının %31,23; Halk Eğitim Merkezi’nin katkısının %14,62; işletmede hiz-
met içi eğitimin katkısının %24,29; İŞKUR’un katkısının %22,20; Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın katkısının %13,41; belediyelerin katkısının %16,17; Turizm Derneği’nin katkısının 
%17,39; turizm çalışanlarının kişisel olanaklarının katkısının %33,16 olduğu anlaşılmıştır.

Turizm arzının analizi aşamasında, Hatay’da turizm arz potansiyelinin yüksek olduğu, 
ancak yeterli düzeyde değerlendirilemediği anlaşılmıştır. Bu potansiyelin sürdürülebi-
lir turizm ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 TR63 Bölge Planı içerisinde geçen “Stratejik 
Yaklaşım” başlığı altında Hatay’da turizmin geliştirilmesini hedefleyen yaklaşımlar mad-
deler halinde sayılarak detaylandırılmıştır.  Alternatif turizm kaynakları ile sağlık, inanç, 
kültür ve gastronomi turizminde Hatay’ın markalaşmasını sağlamak; doğa turizmi ve 
kurvaziyer turizmi ile bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla söz konusu 
planda aşağıda yer alan öncelikler belirlenmiştir. 
• Öncelik 1. Termal turizm kaynakları ile sağlık turizminde marka haline gelmesi
• Öncelik 2. İnanç ve kültür turizmi altyapısının iyileştirilmesi
• Öncelik 3. Gastronomi turizminin geliştirmesi
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• Öncelik 4. Alternatif turizm çeşitliliğinin kırsal kalkınma alanları ile entegre bir şekilde 
geliştirmesi

• Öncelik 5. Deniz ve doğal su kaynaklarının turizm sektöründeki payının artırılması
• Öncelik 6. Kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi.

HİTSEP 2017-2023 çalışması bünyesinde yukarıda sıralanan önceliklerle ilgili olduk-
ça detaylı çalışmalar yapılmıştır. Termal turizm, inanç turizmi, gastronomi turizmi, al-
ternatif turizm türleri, deniz turizmi, kongre ve fuar turizmi konularındaki alt ve üstyapı 
eksiklikleri, sorunlar, potansiyel gelişim alanları, darboğazlar, yatırım gerektiren alan-
lar, mönü geliştirme ihtiyaçları, turizm koridorlarının oluşturulması, potansiyel tahmin 
analizleri ve destinasyon yönetim modelleri detaylı olarak incelenmiş ve belirlenmiştir.

Doğal, kültürel ve tarihi turizm değerlerinin irdelenmesi kısmında, Hatay ilinde mev-
cut olan doğal, kültürel ve tarihi unsurların envanteri, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’nün güncel verileri ile saha gezileri gibi birincil ve ikincil veriler kullanılarak çıkarıl-
mıştır. Bu envanterde unsurların değerlendirilme durumu tespit edilmiştir. Unsurların 
turizm çeşitleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve varsa darboğazları incelenme-
sine potansiyel analiz kısmında detaylı olarak yer verilmiştir.

HİTSEP 2016-2023 kapsamında yapılan GZFT analizleri Hatay’ın turizm ile ilgili dört 
(4) ilçesinde (İskenderun, Arsuz, Samandağ, Antakya) gerçekleştirilen çalıştaylar aracı-
lığıyla yapılmıştır. İlçelerdeki tüm turizm paydaşlarının davet edildiği söz konusu çalış-
taylarda GZFT analizi tekniği, her bir güçlü, zayıf yön, tehdit ve fırsatların neler olduğu 
ve nasıl ortaya çıkarılacağı anlatılmıştır. Katılımcıların veri toplama formlarını en uygun 
şekilde doldurabilmesi için yakın yönlendirme sağlanmıştır.

Algı analizi kısmında, Hatay ilinin işlevsel-fonksiyonel (rasyonel) boyutu ile simge-
sel-anlamsal (duygusal) boyutunun nasıl algılandığı, Ankara ve İstanbul illerinde yerli 
turiste yönelik olarak yapılan; Hatay Havalimanı’nda da yabancı ve yerli turiste yönelik 
olarak yapılan, toplam 450 anketlik saha araştırmasından elde edilen verilerle analiz 
edilmiştir. Saha araştırmasına dâhil edilen örnekleme ilişkin yaş, eğitim, cinsiyet, gelir, 
meslek gibi demografik değişkenler ile Hatay’ı ziyaret edip etmeme, ziyaret amacı, Ha-
tay algısının işlevsel boyutu ve Hatay algısının simgesel boyutuna ilişkin bilgiler analiz 
edilmiş ve yorumlanmıştır.

Hatay ili turizm talep analizi kısmında, Hatay ilinde turizm talebi ve turist profili be-
lirleme çalışmaları yapılmıştır. Hatay’da 2009-2015 yılları arasında konaklayan yerli ve 
yabancı turistlere ait bilgiler, konakladıkları ilçeleri ve geceleme ortalamalarını da de-
taylı olarak gösterecek şekilde belirlenmiştir.

Hatay İli Turizm Sektörü Potansiyel Analizi 
“Hatay İli Turizm Sektörü Potansiyel Analizi” kısmında Hatay turizmine katkı verebile-
cek mevcut ve potansiyel turizm çekicilikleri, hedef kitleler, olası ürün talebi ve des-
tinasyon geliştirmede dikkate alınacak ana ilkeler ortaya konmuştur. Hatay alt turizm 
bölgelerinin mevcut ve potansiyel turizm kaynakları temel alınarak potansiyel hedef 
pazarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1. Yerli Pazar (yakın bölge ve ulusal), 
2. Ortadoğu ve Arap Pazarı, 
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3. Avrupa Pazarı.
Hedef pazarların özellikleri ve beklentileri doğrultusunda Hatay destinasyonunu geliş-
tirmede ana ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1. Temiz, 
2. Güvenli, 
3. Kolay/Teknolojik/Akıllı (Smart).

Hatay İli Turizm Sektörü Gelişme Eksenleri ve Öncelikli Alanlarının Tespiti
Üst ölçekli planlarda ortaya konan hedefler; Hatay turizm alt bölgelerinin sosyoeko-
nomik, mekânsal ve ilişkisel-ulaşım durumları; bu bölgelerin mevcut ve potansiyel tu-
rizm kaynaklarının nitelikleri ile hedef pazarların özellikleri, talep ve beklentileri doğ-
rultusunda “Hatay İli Turizm Sektörü Gelişme Eksenleri ve Öncelikli Alanları”nın tespiti 
yapılmıştır. 

HİTSEP 2017-2023 planında, Hatay ili turizm sektörünün gelişme eksenleri ve ön-
celik alanlarının belirlenmesinde “bütüncül ve sürdürülebilir destinasyon deneyimi 
geliştirme” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımın, turistin Hatay’a ulaşması, Hatay’ı 
çeşitli noktalarında deneyimlemesi ile Hatay’dan ayrılması aşamalarının (Turistin Ha-
tay’a gelişi ve gidişi arasındaki sıralı aşamalarının) tamamını gözettiği için paydaşlarca 
daha anlaşılır, uygulanabilir ve verimli bir eylem planı geliştirilmesine olanak tanıyacağı 
değerlendirilmiştir. Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2023) kapsamındaki 
gelişme eksenlerinin (alanlarının) tespitinde aşağıdaki kaynaklar kılavuz alınmıştır:
• 10. Kalkınma Planı’nda Hatay turizmini ilgilendiren konular,
• Türkiye Turizm Stratejisi 2023,
• TR63 Bölge Planı Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması ile ilgili öncelik-

ler,
• Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (HİTSEP) 2012-2015 
• Geçmiş dönem talebi ve gelişen trendler ışığında HİTSEP 2017-2023 dönemi için 

belirlenen hedef turist profilleri,
• HİTSEP 2017-2023 Mevcut Durum Raporu’nda saha çalışmaları sonucu ortaya çı-

kan ve paydaşlarca ortaya konulan sorunlar, engeller ve ihtiyaç alanları.

Hatay turizm alt bölgelerinin sosyoekonomik ve mekânsal durumu; bu bölgelerin 
mevcut ve potansiyel turizm kaynakları; hedef pazarların özellik ve beklentileri ile Ha-
tay destinasyonunu geliştirme ana ilkeleri temel alınarak on (10) gelişme ekseni belir-
lenmiştir. Buna göre Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2023) kapsamın-
daki gelişme eksenleri aşağıda listelenmektedir:

1. Gelişme Ekseni: Destinasyon Temel Altyapılarının Sağlanması
2. Gelişme Ekseni: Gastronomi Turizmi 
3. Gelişme Ekseni: İnanç Turizmi 
4. Gelişme Ekseni: Sağlık Turizmi
5. Gelişme Ekseni: Kültür Turizmi 
6. Gelişme Ekseni: Deniz, Dalış ve Rüzgâr Sporları Turizmi 
7. Gelişme Ekseni: Doğa Turizmi ve Kırsal Turizm 
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8. Gelişme Ekseni: Kongre ve Fuar (İş) Turizmi 
9. Gelişme Ekseni: Feribot ve Yat Turizmi 
10. Gelişme Ekseni: Kruvaziyer Turizmi 

Yukarıdaki gelişme eksenlerinden ilki olan “destinasyon temel altyapılarının sağ-
lanması” konusu, tüm Hatay alt destinasyonları bünyesinde yapılması gereken sabit 
altyapı ve üstyapı gelişim ihtiyaçlarını ifade etmektedir. İlk gelişme ekseni dışındaki-
ler “tematik gelişme eksenleri” (turizm türleri ile ilgili) niteliğindedir. Hatay turizm alt 
bölgelerinin yoğunluk analizleri yapılmıştır. Hatay turizmi tematik gelişme eksenleri 
ve alt bölge yoğunlukları; Hatay turizmi alt bölgelerinin sosyo-ekonomik, mekânsal 
ve ilişkisel-ulaşım durumları, üst ölçekli plan ve belgeler ile yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası hedef pazarların özellikleri, talep ve beklentileri doğrultusunda öncelikli 
alanların tespiti yapılmıştır.

Hatay İli Turizm Sektörü Eylem ve Yatırım Önerilerinin Geliştirilmesi
Gelişme eksenleri ve öncelikli alanlarla ilgili olarak, mevcut durum analizinde ortaya 
konduğu üzere, Hatay turizm sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar, engeller, ihti-
yaç alanları ve makro trendlerden hareketle Hatay turizmi için potansiyelin harekete 
geçirilmesine odaklı olası eylemler iş paketleri şeklinde listelenmiştir, Listelenen bu 
iş paketleri (yatırım proje önerileri) ilgili paydaşların, yapılan toplantılar ve yazışmalar 
aracılığıyla, üzerinde mutabakat sağladığı projeler olup önem düzeyine göre sıralan-
mıştır. Sonuç olarak, ilgili Hatay turizm paydaşlarıyla istişare edilerek, zamanı ve kay-
nağı öngörülenmiş, çeşitli paydaş kurumların stratejik planlarına konulabilecek yatırım 
önerileri geliştirilmiştir.

İyileştirme ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu tespit edilen yatırım projesi 
önerilerinin yapılabilirliği, plan döneminde (2017-2023) yapılma gerekliliği ve finansal 
olarak desteklenebilirliği konuları, T.C. Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yetkilileriyle ayrıca (birkaç kez) masaya yatırılmış, 
tartışılmış ve mutabakat sağlanmıştır. Çalışma sonunda 10 gelişme ekseni ile ilişkili ola-
rak 154 yatırım proje önerisi elde edilmiştir. Yatırım Proje Önerilerinin sıralandığı eylem 
planı çalışmasının ilk sayfası örnek olması için ekte verilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak tespit edilen yatırım projesi önerilerinin uygulanmasında gerek “Sorumlu 
(1.Düzey)” ve gerekse “Destekleyici (2.Düzey)” olarak aktif (finansal ve ayni kaynak, za-
man, işgücü sağlayarak) görev alabilecek durumdaki Hatay ili turizm sektörüyle doğ-
rudan ve dolaylı ilgili tüm paydaşların, kendileriyle ilgili olduğu değerlendirilen yatırım 
(proje) önerilerinin uygulanması ile ilgili hususlar (finansal ve ayni kaynak, zaman, iş-
gücü) hakkında, yazılı olarak görüşlerine başvurulmuştur. Yazılı olarak görüşlerine baş-
vurulan uygulamacı kurumsal paydaşların sayısı 45’tir. Paydaşların yazılı geri dönüşleri 
sonrasında, Hatay ili turizm sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı doğrultu-
sunda tespit edilmiş olan bu eylemler, iş paketleri şeklinde öncelikle, “Destinasyon Te-
mel Altyapıları” ile ilgili konulardan (turistin Hatay’a gelişinden ayrılışına doğru bir silsile 
oluşturacak düzende) başlayarak diğer çözüm bekleyen sorun alanları ile yapılması 
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gereken turizm ile ilgili yatırımlar şeklinde listelenerek, zamanı ve kaynağı öngörülen-
miş, kurumsal stratejik planlara eklenebilecek yatırım (proje) önerileri geliştirilmiştir.
Yatırım (proje) önerilerinin önceliklendirilmesinde duyulan ihtiyaç yanı sıra başarı şansı 
yüksekliği, yerel toplulukların desteklemesi, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği konula-
rı tercih kıstasları olarak değerlendirilmiştir. Bu yatırım projesi önerilerinin uygulanması 
ile ilgili risklerin başlıcaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Doğrudan ilgili ve aktif görev alması gereken kurumların (1. Düzey-örn. Belediyeler, 

Valilik, İl Müdürlükleri-İlgili Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Esnaf ve Sanatkâr Odaları vb.) yatırım (proje) önerilerine stratejik planlarında (2018-
2023) yer vermemesi veya mevcut kullanılabilir bütçeleri ile desteklememesi,

• Doğrudan ilgili ve aktif görev alması gereken kurumların (1. Düzey) yatırım (proje) 
önerilerini gereken öncelik sırasına almaması, 

• Dolaylı ilgili ve destekleyici kuruluşların (2. Düzey) projeleri sahiplenmemesi, 
• Hatay’ın jeostratejik konumundan kaynaklanabilecek sorunların olası olumsuz etki-

leri, 
• Turizmi ülke genelinde olumsuz etkileyebilecek sorunların gelişmesi, 
• Ülke ekonomisinde, doğrudan ilgili ve aktif görev alması gereken kurumların yatırım 

yapmalarını kısıtlayan daralmaların ortaya çıkması,
• Önceliklendirilmiş olarak listelenen bu yatırım projelerinin belirlenmesinde aşağıda-

ki şartlarla sınırlı olmamak kaydıyla, projelerin asgari olarak aşağıda belirtilen şartları 
yerine getirmesi gözetilmiştir:

• Turist sayısı artışını öngörmesi,
• Turist geceleme sayısını artırması,
• Turizm rehberlerinin turistleri gezdirmek ve/veya konaklamak için götürebileceği 

yeni ve sürdürülebilir tur güzergâhları geliştirmesi, 
• Turizmin Hatay’da pazar payını artırması, 
• Hatay’ın tanıtımına katkı vermesi,
• Hatay’ın marka değerini artırması.

Mevcut çalışma kapsamı araştırma sonuçları ve dosya ekleri içerdiğinden bu bildi-
ride sadece kullanılan yöntemlerden bahsedilebilmiş ve analiz detaylarına yer verile-
memiştir. 

“Uygulanabilirlik”, “sürdürülebilirlik” ve “paydaş desteğinin tam olarak sağlanması”nın 
hayati öneme sahip olduğu bu tür planlama çalışmalarına genel olarak bakıldığında, 
mevcut çalışmanın önerdiği eylemlerin paydaşların görüşleri ile üretilmesi ve eylem-
lerle ilgili kurumlarla birkaç defa, “uygulanabilirlik”, “sürdürülebilirlik” ve “paydaş deste-
ğinin tam olarak sağlanması” konuları göz önünde bulundurularak netleştirilmesinin, 
çalışmanın ortaya koyduğu orijinal katkı olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmanın il-
gililere daha yüksek fayda sağlayabilmesi için tam metninin temin edilmesinin sağlan-
ması önerilir.
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GELİŞME 
EKSENLERİ

DESTİNASYON 
TEMEL
ALTYAPILARI

YATIRIM (PROJE) ÖNE-
RİLERİ

Sorumlu
Kurum 
(1.Düzey)

Destekle-
yen Kurum 
(2.Düzey)

Süre
Tahmini
Maliyet
(TL)

Turizm Web 
Sitesi ve Mobil 
Aplikasyonu

Hatay turizm bilgi web 
sitesinin sürekli güncel-
lenmesinin sağlanması.
Ana Faaliyetler:
İlgili veri ve bilgi kay-
naklarının tespiti
Gerçek zamanlı veri 
güncellemesinin oto-
masyonu
Gerçek zamanlı olma-
yan verilerin manuel 
güncellenmesi.

İKTM

Valilik Bilgi 
İşlem Mü-
dürlüğü 
İSTE Bilgisa-
yar, Elektro-
nik, Turizm 
Bölümleri

2017-
2018

3.000

Web sitesi ile aynı ve-
ritabanından beslenen 
mobil aplikasyonun 
(karekod temelli) yapıl-
ması.
Ana Faaliyetler:
Web sitesi veri taba-
nının uyumlu hale 
getirilmesi
Sunucunun çok kul-
lanıcıya uygun hale 
getirilmesi
Mobil aplikasyon 
yazımı hizmet alımı 
yapılması

HBB

İKTM 
İSTE
Bilgisayar, 
Elektronik, 
Turizm Bö-
lümleri

2018-
2019

4.000

*Bu sayfa eylem planı çalışmasının 1. sayfası olup şablonu örneklemek için verilmiştir. Şûra’da tüm eylem planı 

sunulabilir.

EK-1: HATAY İLİ TURİZM EYLEM VE YATIRIM ÖNERİLERİ*
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ÖZET
Taşıdığı alternatif turizm potansiyeli ve doğal değerleri göz önüne alınarak ilan edilen 
“Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)”nin koru-
ma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir planın ha-
zırlanmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülmesi hedeflen-
mektedir. Bu çalışmalarda yüksek alternatif turizm potansiyeli değerlendirilirken aynı 
zamanda bölgenin hassas ekolojik değerlerinin de korunması temelli bir yaklaşım içe-
risinde olunduğu kuşkusuz olsa da sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanabilmesi için 
planlama sürecinin bir parçası olarak bölgenin turizm taşıma kapasitesinin de belirlen-
mesinde yarar görülmektedir. Bu çalışmada, turizm ve çevre ilişkisi ile sürdürülebilir 
turizm üzerinde durularak “turizm taşıma kapasitesi” kavramı ana hatları ile açıklanma-
ya ve Bolu Köroğlu Dağı KTKGB”nin turizm planlama sürecine girdi sağlamak üzere 
turizm taşıma kapasitesinin belirlenmesinin gerekliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

   
GİRİŞ
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri Turizmi Teşvik Kanunu’nda; Tarihi ve kül-
türel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu 
yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla 
değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bakanlık yapılan inceleme 
ve değerlendirmeler sonucunda Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) 
ilan edilebilecek potansiyele sahip yöreler tespit ederek veya yerelden gelen taleple-
ri değerlendirerek KTKGB seçiminde, organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği 
alanları tercih etmekte, kalkınma ve çevresel etkiler üzerinde önemle durmaktadır. 

İlan edilen KTKGB kapsamında her ölçekte plan çalışmasından ve onayından Turizmi 
Teşvik Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. KTKGB’nde planlama 
faaliyetleri turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda koruma ve ge-
lişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirle-
mek üzere yürütülmektedir. Coğrafi olarak Ankara ve İstanbul gibi iki büyük merkezin 
ortasında yer alan, topraklarının %64’ü ormanlarla kaplı olan, başta Abant, Yedigöller, 
Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Seben Gölü olmak üzere irili ufaklı birçok doğal ve 
yapay gölü bulunan doğa harikası Bolu, bütün yıl boyunca ziyaretçilerine yeşil ve ma-
vinin kucaklaştığı doğal güzellikler içerisinde büyüleyici ortamlar sunmaktadır. Özellikle 
doğal değerleri ile turizm sektöründe ön plana çıkan Bolu’daki turizm potansiyelini en iyi 
şekilde değerlendirmek için yaklaşık 51.400 hektar büyüklüğündeki alan, sınır içerisinde-
ki Gölcük, Göksu ve Beşpınarlar Tabiat Parkları hariç tutularak “Bolu Köroğlu Dağı Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” adıyla 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak ilan edilmiştir.

Bolu Köroğlu Dağı KTKGB kapsamında başta termal turizm ve kış sporları turizmi ol-
mak üzere doğa ve yayla turizmi, kongre turizmi, gastronomi turizmi gibi birçok al-
ternatif turizm çeşidinin entegre edilerek, koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir planın hazırlanmasına ilişkin çalışmaların Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca yürütülmesi hedeflenmektedir. Yürütülecek planlama çalışmalarında, 
“Türkiye Turizm Stratejisi (2023)”de de özellikle yer verilen “koruma-kullanma dengesi” 
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Harita 1: Bolu Köroğlu Dağı KTKGB’nin Bolu İl Sınırları İçerisindeki Konumu.

Harita 2: Bolu Köroğlu Dağı KTKGB Sınırları.
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ve “sürdürülebilirlik” ilkeleri çerçevesinde biyolojik çeşitlilik ve koruma etüdü, stratejik 
çevresel etki değerlendirmesi, afet etüt raporu, jeolojik-jeoteknik etütler gibi teknik/mü-
hendislik çalışmalara yer verilmesi prensip olarak belirlenmiştir. 

Sürdürülebilir turizm planlamasında özellikle vurgulanan “koruma-kullanma dengesi” 
ve “sürdürülebilirlik” ilkeleri ile birlikte son yıllarda “turizm taşıma kapasitesi” kavramı da 
tartışılmaya başlamıştır. “Bolu Köroğlu Dağı KTKGB”nin planlama çalışmalarında yüksek 
turizm potansiyeli kullanılırken aynı zamanda bölgenin hassas ekolojik değerlerinin de 
korunması temelli bir yaklaşım içerisinde olunduğu kuşkusuz olsa da sürdürülebilir tu-
rizm gelişiminin sağlanabilmesi için planlama sürecinin analiz aşamasında turizm taşıma 
kapasitesinin de belirlenmesinde yarar görülmektedir. Bu çalışmada, turizm ve çevre 
ilişkisi, sürdürülebilir turizm ve turist tercihlerinin alternatif turizm türleri yönünde de-
ğişim göstermeye başlaması konuları üzerinde durulmuş ve “turizm taşıma kapasitesi” 
kavramı ana hatları ile açıklanmaya ve Bolu Köroğlu Dağı KTKGB”nin turizm planlama 
çalışmalarına girdi sağlamak üzere turizm taşıma kapasitesinin belirlenmesinin gerektiği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.

TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen olgulardır. Çevre, turizmin en önemli girdisi 
olma özelliğini taşırken, turizmin olumsuz etkileri de özellikle çevre üzerinde olmaktadır. 
Turizmin var olması için çevrenin yaşaması gerektiği ortadadır. Turizm, bir yandan doğal 
kaynakları yoğun bir biçimde kullanan, bir yandan da korumak zorunda olan bir sektör-
dür. Turizmin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişme açısından önemli olması nedeniyle, 
gelişmenin sürdürülebilir olması, kaynakların doğru kullanılması ve bugünkü olduğu ka-
dar gelecek nesillerin de yaşam kalitesini dikkate alması kaçınılmazdır (Can, 2013).

Turizmdeki gelişimin ilk başlarında turizmin sadece ekonomik boyutuna odaklanıla-
rak, teşvikler sağlanmış, altyapı yatırımları gerçekleştirilmiş ve birtakım yasal düzenle-
meler yapılarak sektörün gelişmesi sağlanmıştır. Ancak daha sonraları turizmin ve tu-
ristik destinasyonların büyümesinin ve doygunluğa ulaşmasının, doğal çevreye, sosyal 
ve ekonomik yapıya, kültüre ve yaşam biçimlerine olan olumsuz etkileri gözlenmeye 
başladıktan sonra turizmin bu olumsuz etkilerinin yönetilmesine yönelik birtakım kay-
gılar ortaya çıkmış ve sürdürülebilir turizm tartışılmaya başlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE TURİST TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİM
Sürdürülebilir kalkınmanın, dünyanın geleceği açısından öneminin kavranması, her 
sektörü kendi içinde bazı çözümler aramaya yöneltmiştir. Turizm sektörü de yoğun 
çevresel ve sosyal etkileşimi sebebiyle doğal ve sosyal çevre üzerinde yarattığı etkiler 
göz önünde bulundurularak birtakım çözüm arayışları içerisine girmek zorunda kal-
mış ve sürdürülebilir turizm kavramı üzerinde durulmaya başlanmıştır. Dünya Turizm 
Örgütü sürdürülebilir turizmi; bugün ve gelecekte ekonomik, sosyal ve çevresel et-
kileri tam olarak dikkate alarak, ziyaretçilerin, sektörün, çevrenin ve yerel toplumun 
ihtiyaçlarına hitap eden turizm olarak tanımlamıştır (UNWTO, 2013).  Bu kapsamda 
sürdürülebilir turizm; doğal, kültürel ve sosyal kaynakları koruyan, olumlu ekonomik 
gelişmeyi destekleyen bir turizm olarak değerlendirilmekte ve turizm faaliyetleri sonu-
cunda sosyo-ekonomik kalkınma ve çevresel değerlerin korunmasını amaçlamaktadır. 
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Sürdürülebilir turizmin bu amaçlarına ulaşabilmek için fiziksel ve sosyo-ekonomik ya-
pının incelenmesi, politika üretilmesi ve eğitim ve katılıma olanak veren bir toplumsal 
yapının varlığı gereklidir.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 strateji belgesinde de sürdürülebilir turizm yaklaşımı 
benimsenerek;
• Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak 

planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,
• Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi,
• Sürdürülebilir turizmin tanıtılarak eko-turizm, kırsal turizm ve agro-turizm konuların-

da kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi, 

vizyona yönelik ilkeler başlığında yerini almıştır. 

Sürdürülebilir turizmin gelişmesindeki en önemli faktör kuşkusuz ki korumadır. Bu 
da doğal çevrenin ve kültürel varlıkların korunması, yenilenmesi ve ekolojik dengenin 
bozulmamasıyla gerçekleşebilecektir. Sürdürülebilir turizmin içerisinde değerlendiri-
len alternatif turizm, kitle turizminin karşıtı olarak değerlendirilirken, olumlu ekonomik 
etkiler sağlayan ve doğal ve kültürel değerler üzerinde çok az olumsuz etkilere neden 
olan ideal bir turizm çeşidi olarak görülmektedir.

Doğal kaynakların azalması ve niteliklerinin bozulması, sürdürülebilir turizm anlayışı-
nın ortaya çıkması, turizmin bütün yıla yayılması anlayışının gelişmesi, tüketicilerin kla-
sik turizm anlayışından sıkılması ve farklı beklentilere girmesi, tüketicilere farklı, heye-
can ve tatillerin yaratılması alternatif turizmin çıkış nedenleri olarak sıralanabilmektedir 
(Erdoğan, 2003). Turist tercihlerindeki değişime paralel olarak, Bolu Köroğlu Dağı KT-
KGB kapsamında da birçok alternatif turizm çeşidinin entegre edilerek, sürdürülebilir 
turizm yaklaşımıyla planlama çalışmalarının yapılması ve turizm gelişiminin bu yönde 
sağlanması büyük önem taşımaktadır.

TURİZM TAŞIMA KAPASİTESİ
İlk defa 18. yüzyılda kargo gemilerinin taşıyabileceği maksimum yük hesabında kul-
lanılan taşıma kapasitesi kavramı 19. yüzyılda özellikle ulaşım, haberleşme ve altyapı 
alanlarındaki mühendislik hesaplamalarında kullanılmıştır. Kavram hakkında biyoloji, 
ekoloji, sosyoloji, ekonomi gibi birçok farklı bilim dalında yazılmış bilimsel makale ve 
yayın olmasına rağmen, kavrama ilişkin genel ortak bir tanımlama bulunmamaktadır. 

1990’lı yıllara kadar turizmin ekonomik büyümeye, dış ticaret dengesine ve istih-
dama olan olumlu katkıları daha çok göz önüne alınarak bacasız sanayi olarak ni-
telenmiş, doğal, fiziksel ve hatta sosyal çevrede yarattığı olumsuz etkiler çok fazla 
önemsenmemiştir.  Ancak, kontrolsüz ve plansız turizm gelişiminin doğal kaynakları 
ve kültürel yapıyı değiştirdiği hatta kalıcı şekilde zarar verdiği ve bunun da turizm ta-
lebini düşürdüğünün açıkça görülmeye başlanılmasından sonra turizm alanında pek 
fazla üzerinde durulmayan turizm taşıma kapasitesi, sürdürülebilir turizm kavramının 
da ortaya çıkışıyla birlikte tartışılmaya başlamıştır (Mrda vd., 2014).

Belirli bir turizm destinasyonunun taşıma kapasitesi genel olarak, olumsuz etkiler 
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olmaksızın turizmin kullandığı kapasitesiyle ilişkilendirilmektedir. Dünya Turizm Örgü-
tüne göre turizm taşıma kapasitesi “Aynı anda bir turizm alanını fiziksel, ekonomik, 
sosyo-kültürel ve turistlerin memnuniyet kalitesinde kabul edilemez bir azalmaya ne-
den olmaksızın ziyaret eden insanların azami sayısı” olarak tanımlanmıştır (WTO,1981). 
Kavramın bu şekilde tanımlanması açık gibi görünmekle beraber, kavramın uygulan-
masında genel bir yaklaşım ortaya konulamamaktadır. Ancak, turizm taşıma kapasitesi 
turizmin sürdürülebilirliğinin temel bir yönü olarak düşünülerek, turizmin olası olum-
suz etkilerini önlemek ve uzun vadede destinasyonun yaşamasını sağlamak için be-
lirli alanlar üzerindeki etkiyi analiz edebilecek bir çerçeve olarak kullanılabilmektedir 
(Ivanova, 2015).

Turizm taşıma kapasitesi, farklı destinasyonlar ve turizm çeşitleri için farklı yollarla 
uygulanabilmekte ve yorumlanabilmektedir. Örneğin, milli parklarda, arkeolojik veya 
doğal olarak korunması gereken alanlarda belirli bir zaman diliminde bu alanları ziya-
ret eden turist sayısı ve kalabalık üzerinde daha çok durularak, doğal çevre üzerinde 
kabul edilemeyen herhangi bir değişiklik meydana getirmeden ve turistlerin gezi de-
neyiminde kabul edilemez olumsuzluklar meydana getirmeden olması gereken en 
fazla turist sayısı turizm taşıma kapasitesi olarak değerlendirilmektedir. Eğer bir ada, 
tarihi bir yerleşim, kasaba veya bölge gibi daha büyük bir coğrafyada turizm gelişimi 
öngörülüyorsa, turizm taşıma kapasitesi değerlendirilirken bu defa kabul edilebilir en 
fazla yatak ve konaklama tesisi sayısının ne kadar olacağı, arazi kullanımının, içme 
suyu, kanalizasyon ve elektrik gibi altyapı yatırımlarının bu kapasiteyi taşıyıp taşıyama-
yacağının belirlenmesine çalışılmaktadır (Coccossis, vd., 2004).

Her turizm türüne ve her destinasyona uyabilecek tek bir turizm taşıma kapasitenin 
belirlenmesi imkansızdır. Bu nedenle turizm taşıma kapasitesi belirlenmesinde/hesap-
lanmasında farklı alanlar ve turizm türlerinin kendi özellikleri dikkate alınarak farklı me-
totlar içeren yaklaşımlar tasarlanmış ve uygulanmaya çalışılmıştır.

Taşıma kapasitesinin farklı bakış açılarına ve kişilere farklı anlamlar ifade etmesi ve 
evrensel bir tanımının olmayışı, ölçülmesinde çeşitli standartların bulunmaması ve 
çevresel kapasite ve turist kapasitesi gibi farklı kavramların ölçülmesi gerekliliği, di-
namik ve akışkan bir kavram olması, sabit veya statik olmaması ve değişimin hızına 
bağlı olması, etkilerin öngörülmesinde yaşanan zorluklar ve farklı uzmanların çözüm 
önerilerinin genellikle ortak bir uzlaşmaya varamaması, bazı yazarların kavramın eksik 
bir teori olduğu, uygulamada gerçekçi olmadığı ve ölçülmesinin imkansız olduğu yö-
nündeki eleştirileri  turizm taşıma kapasitesinin belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar 
olarak belirtilmiştir (Simon vd., 2004).

TURİZM TAŞIMA KAPASİTESİNİN BİLEŞENLERİ
Turizm alanları doğal kaynakların çeşitliliği ve sosyo-ekonomik yapı gibi belirli faktörlere 
dayalı olarak farklı taşıma kapasitelerine sahiptir. Ayrıca taşıma kapasiteleri zaman içeri-
sinde bu faktörlerdeki değişimlere bağlı olarak da farklılaşmaktadır.

Literatürde turizm taşıma kapasitesinin bileşenleri ile ilgili farlı yaklaşımlar bulunmak-
la birlikte turizm taşıma kapasitesinin bileşenlerini, çevresel, fiziksel, toplumsal, algısal, 
ekonomik ve yönetimsel taşıma kapasiteleri olarak değerlendirmek mümkündür. Li-
teratürde ayrıca turizm taşıma kapasitesinin farklı alt bölümlerine ayrılmasına rağmen 
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bunların birbirleriyle etkileşim halinde olduğu ve karşılıklı ilişkiler içerisinde olduğu ko-
nusunda bir uzlaşma mevcuttur (Ivanova, 2015). 

Çevresel Taşıma Kapasitesi: Doğal çevreye zarar vermeksizin belirli bir alanı kullana-
bilecek en fazla insan sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapasitenin aşılması halinde 
zarar görmüş bir ekosistem ve burada yaşayan türlerin tükenmesi gibi doğal çevre için 
olumsuz etkilerin oluşması kaçınılmaz olmaktadır. 

Fiziksel taşıma kapasitesi: Mevcut tesislerin, sağlanan hizmetlerin ve altyapının belirli 
bir turizm bölgesindeki turizm çeşitliliğini ve potansiyelini karşılayabilme kapasitesi ola-
rak tanımlanmaktadır. 

Toplumsal Taşıma Kapasitesi: Kabul edilebilir turizm gelişme düzeyi ve turist sayısı 
hakkında yerel halkın görüşünü ifade etmektedir. Toplumsal taşıma kapasitesi yerel hal-
kın olumsuz tepkisine yol açmadan turizmin belirli bir seviyeye kadar geliştirilmesidir. 

Algısal Taşıma Kapasitesi: Bir destinasyonun çekiciliğini kaybetmeden, konaklama ve 
hizmet kalitesini düşürmeden turistlerin hoşgörü ile karşılayabilecekleri aynı anda ziya-
ret edebilecek en fazla turist sayısıdır. Turistlerin rahatının sağlanması için tespit edilen 
optimal yoğunluktur.

Yönetimsel Taşıma kapasitesi: Destinasyon yönetiminin turizmin yol açtığı değişim-
lerle baş edebilme yeteneğidir. Çevreyi ve doğal kaynakları aşırı kullanımdan korumak 
yöneticilerin etkinliğine dayanmaktadır. Destinasyonlar bu nedenle yönetimsel kapasi-
telerini geliştirmelidir.

Ekonomik taşıma kapasitesi: Turizm gelişiminden kaynaklanan ve yerel halkın katlan-
mak zorunda olduğu maliyetler ve pahalılığın sınırını ve turizmin diğer sektörleri orta-
dan kaldırırcasına egemen olmasını önlemek için belirlenen taşıma kapasitesini ifade 
etmektedir.  

Avrupa’daki turizm destinasyonlarında turizm taşıma kapasitesinin tanımlanması, öl-
çülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Coccossis ve Mexa (2002) tarafından yapılan 
çalışmada turizm taşıma kapasitesinin bileşenleri fiziksel-ekolojik, sosyo-demografik ve 
politik-ekonomik unsurlar olarak üç grupta ele alınmış ve bu unsurların değerlendiril-
mesinde ilişkin parametreler aşağıdaki şekilde örneklenmiştir.  

Fiziksel-ekolojik unsura ilişkin örnek parametreler; 
• Parklar, müzeler ve şehir sokakları gibi temel mekânsal birimlerdeki kabul edilebilir 

kalabalık ya da yoğunluk seviyesi,
• Ekosistem ya da biyoçeşitlilikte önemli bir bozulma olmaksızın doğal kaynaklardaki 

maksimum kabul edilebilir kayıp,
• Yerel ekosistemlerdeki hava, su ve gürültü kirliliğinin kabul edilebilir seviyeleri,
• Ulaşım altyapısı tesisleri ve hizmetlerinin kullanım yoğunluğu,
• Su ve elektrik şebekesi, atık toplama, telekomünikasyon hizmetlerinin kullanım ve 

dağılımı,
• Halk sağlığı, güvenlik ve konut hizmet ve tesislerin yeterli olup, olmadığı.
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Sosyo-demografik unsura ilişkin örnek parametreler;
• Kimlik duygusu, yaşam biçimi, ev sahibi yerel halkın toplumsal faaliyetlerini etkile-

meyen kabul edilebilir seviyedeki turistik aktivite türleri ve turist sayısı,
• Zanaat ve el sanatları, din, gelenek ve görenek anlamında yerel kültürü doğrudan ya 

da dolaylı olarak bozmayacak seviye ve türde turizm,
• Yerel halkı gücendirmeyecek ya da hizmet ve sosyal donatılardan faydalanmalarını 

engellemeyecek düzeyde turizm, 
• Turistik deneyimde kabul edilmez düşüş olmaksızın bir bölgedeki turist sayısı ve 

turistik aktivite türlerinin uyumluluğu.

Politik-ekonomik unsura ilişkin örnek parametreler; 
• Turizmdeki uzmanlaşma seviyesi,
• Turizmin yarattığı cazibe sonucunda diğer sektörlerde yaşanan işgücü kaybı,
• Yerel düzeyde turizmden elde edilen gelir,
• Yerel insan kaynakları ile ilişkili olarak turizmdeki istihdam düzeyi. 

Yukarıda özetlenen örnek parametrelerden turizm taşıma kapasitesinin tespitinin 
kapsamlı ve birçok disiplini ilgilendiren zor bir alan olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bir 
destinasyonun turizm taşıma kapasitesinin tespitinin yapılabilmesi için sosyal, kültürel, 
ekolojik, psikolojik ve ekonomik özelliklerinin iyi şekilde analiz edilmesi ve kavramın 
çok boyutluluğu nedeniyle çalışmaların disiplinler arası yaklaşımla yapılması gerek-
mektedir. 

TURİZM TAŞIMA KAPASİTESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLR TURİZM PLANLAMASI İLİŞKİSİ
Turizm taşıma kapasitesi kavramı, turizmin geri dönüşü olmayan zararlar vermeden 
sürekli büyümesinin mümkün olmadığının algılanması ve turizm gelişiminin özellik-
le çevresel ve doğal kaynaklar bakımından kırılgan olan alanlarda bir sınırının olması 
gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. Ancak, turizm taşıma kapasitesi-
nin ölçülmesinde ve uygulanmasında karşılaşılan imkansızlıklar ve zorluklar nedeniyle 
kavrama birtakım eleştiriler de yöneltilmiştir. Buna rağmen turizm taşıma kapasitesinin 
bilimsel bir ölçü veya tek bir sayısal ifade olmadığını, planlama sürecinin bir parçası ve 
sürdürülebilir turizm gelişimi için sistematik bir politika aracı olduğunu düşünen araş-
tırmacılar bulunmaktadır (Maggi vd. 2010). 

Taşıma kapasitesi, çevresel ve doğal kaynakları koruma ve ekonomik kalkınma ara-
sındaki dengeyi kurmak için yürütülen sürdürülebilir planlama sürecinde yararlı ve ta-
mamlayıcı bir araç olarak düşünülebilmektedir. Turizm taşıma kapasitesinin anlaşılma-
sı ve geliştirilmesi özellikle turizm planlaması ve karar alma süreçlerinde büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle, destinasyon özelinde kavramın geliştirilmesi, tasarlanması 
ve farklı disiplinlerden gelen katkılar da kullanılarak planlama sürecine dahil edilmesi 
yararlı olacaktır.  Turizm taşıma kapasitesinin sürdürülebilir planlamanın bir aracı haline 
getirmek için turizmin gelişiminin mevcut ve gelecekte meydana getireceği etkilerin 
ciddi şekilde analiz edilmesi, destinasyonun özelinde turizm faaliyetlerinin mekânsal 
göstergelerin izlenmesi, turizm taşıma kapasitesinin ölçülmesine yönelik niteliksel ve 
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niceliksel modellerin geliştirilmesi, objektif olarak doğrulanabilir ve uygulanabilir kalite 
standartlarının belirlenmesi, yerel özellikler de dikkate alınarak turizmin gelecekteki 
mekânsal gelişim senaryolarının belirlenmesi ve izlenmesi gereklidir (Mrda vd., 2014).  

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma için çok önemli bir sektör olan turizm, mekandan, 
doğal ve sosyal çevreden bağımsız düşünülemeyecek bir olgudur. Turizm mekanı,  
doğal ve sosyal çevreyi kullanır ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle olumlu veya olumsuz 
olarak değiştirir, dönüştürür. Turizm gelişimi kontrol edilmezse ve iyi planlanmazsa 
mekan ve çevre üzerinde aşırı ve düzensiz yapılaşma, doğal ve kültürel değerler üze-
rinde baskı gibi olumsuz etkiler yaratır. Kontrolsüz ve plansız olarak gelişen turizmden 
kaynaklı bu olumsuzluklar zaman içerisinde turistik çekim noktalarının doğal dengesi-
nin ve kalitesinin bozulmasına, gelen turist ve hizmet sunum kalitesinin düşmesine ve 
sonuç olarak turizmden elde edilen gelirin azalmasına sebep olur. 

Her türlü faaliyet genellikle içerisinde bulunduğu sistem üzerinde bir etki yaratır. 
Burada, etkinin acil önlem almayı gerektirecek kadar önemli olup olmadığı veya etki 
oluşmadan önce erken tahmin edilerek önlem alınmasının gerektiği olup olmadığı, 
hangi durumda ve ne kadarlık bir etkinin kabul edilebilir olduğu karşımıza çıkan temel 
sorulardır. Turizm taşıma kapasitesi tüm bu soruların cevabının kurgulanacağı sürdürü-
lebilir turizm planlaması ve yönetiminde kullanılabilecek bir araçtır. 

Bolu Köroğlu Dağı KTKGB içerisinde bulundurduğu hassas doğal değerler ve yük-
sek alternatif turizm potansiyeli nedeniyle koruma-kullanma dengesi ve sürdürülebilir-
lik ilkeleri çerçevesinde planlanarak turizm gelişiminin sağlanması gereken bir alandır. 
Bu bölgede daha önce ilan edilen turizm merkezlerinde geliştirilen kış sporları turizmi 
(Kartalkaya), termal turizm (Karacasu Beldesi), doğa ve spor turizmi (Aladağlar Mev-
kii, Gölcük Tabiat Parkı) dışında henüz turizm gelişimi gerçekleşmemiş olması bölge-
nin sürdürülebilir planlama yaklaşımıyla ele alınarak geliştirilmesinde önemli bir fırsat 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgedeki turizmin sınırsız gelişiminin doğal çevrede ve 
sosyal sistem üzerinde geri döndürülemez zararlar vereceği göz önünde bulundurul-
duğunda, planlama sürecinin en başında, sürecin bir parçası ve sürdürülebilir turizm 
gelişimi için sistematik bir politika aracı olarak bölge özelinde turizm taşıma kapasite-
sinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasında yarar görülmektedir.

Bu kapsamda, bölgenin çevresel, fiziksel, toplumsal, algısal, ekonomik ve yönetim-
sel taşıma kapasitelerinin belirlenmesi için farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla 
çalışmalar yapılması, belirlenen taşıma kapasitelerinin yapılacak kapsamlı planlama 
çalışmalarında veri olarak kullanılması ve doğal kaynak kullanımı, arazi kullanımı, geliş-
tirilecek turizm türlerinin belirlenmesine yönelik üretilecek politika ve eylemlerin yön-
lendirilmesi ve turizm gelişiminin süreç içerisinde izlenerek gerekli görülmesi halinde 
müdahalelerde bulunulması büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET
Bu tebliğde Mavi Bayrak Programı’nın tarihçesi, ülkemizdeki gelişimi ve turizmdeki 
önemi yer almakla birlikte gün geçtikçe artan plaj ve deniz kirliliğine karşı toplumsal 
düzen içerisinde her kesimin çevre ile farklı şekillerde ilgisinin olduğu göz önünde bu-
lundurularak, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar yer almakta-
dır. Mavi Bayrak Ödülü, Uluslararası turizm pazarındaki rolü dikkate alınarak ülkemizde 
de başlatılmış ve bugün; yükselen bir ivmeyle 50 ülke içerisinde önemli bir yere sahip 
olmuştur. Uygulamanın başlatılmasını takiben, Avrupa Birliği kriterleri kapsamında; Bir-
lik normlarının ülkemizde uygulanmasını sağlamış ve kısa süre içerisinde, Turizm sek-
törü, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler nezdinde kabul görmüş ve desteklenmiştir. 

GİRİŞ
Mavi Bayrak Programının geçmişi 1985 yılına dayanmaktadır. 1985 yılında Fransa’daki 
hava veya deniz kirliliğinin, akıntılarla ve rüzgarlarla taşındığı ve “Kirlilik Sınır Tanımaz” 
düşüncesinden yola çıkılarak 1000 öğrenciden kim olduklarını, nerede yaşadıklarını 
ve haberleşme amacını anlatan mektup yazmaları istenmiştir.  Öğrencilerin, kirliliğin 
okyanus akıntılarıyla dünyaya nasıl yayıldığını anlamaları için, yazdıkları mektuplar; 
mantar tıpalı şişelerin içine konulup, Fransız Donanması aracılığı ile Atlantik Okyanu-
su’na bırakılmıştır. Okyanusa bırakılan şişelerin Güney Amerika’ya, Kuzey Amerika’ya 
Avrupa’ya veya Afrika’ya ulaşacağı ve birileri tarafından cevap gönderileceği umut edil-
miştir. Bu hareketin bir sembolü olarak beyaz bir çember içinde üç dalga bulunan ve 
bunların üstünde de şişe olan bir mavi bayrak logosu oluşturulmuştur.  Bu kavram 
daha sonra, bugün bilinen Mavi Bayrak Programı’nın nüvesini oluşturmuştur. Aynı et-
kinlik bir sonraki yıl da tekrarlanmış, bu kez şişeler, Atlantik Okyanusu’na Fransız Hava 
Kuvvetleri tarafından bırakılmıştır. Ancak hiçbir cevap alınamamıştır. Bu hareketle birlik-
te deniz kirliliğine bir bütün olarak bakılması ve deniz ortamını iyileştirmek için, projeler 
yapma fikri ortaya çıkmıştır. Bir sonraki adımda daha temiz plaj ve marina alanlarının 
nasıl oluşturulması gerektiği üzerine bir kriter listesi ile birlikte çevre eğitim etkinlikleri 
fikirlerini de içerecek bir kriterler grubu hazırlanmıştır.  Bu da Mavi Bayrağın başlangıcı 
olmuştur. 1987’de bugünkü logosuyla Mavi Bayrak, yeni bir eko etiket olarak tanıtılmış-
tır. Dört ülke temsilcisi ile başlatılan ve daha sonra altı Avrupa ülkesinin katılımıyla, top-
lam on ülke tarafından kurulan“Foundation for Environmental Education in Europa” 
(FEEE) adlı kuruluşun çatısı altında Mavi Bayrak Kampanyası (başlangıçtaki adı), Avrupa 
kıtasında uygulamaya başlatılmıştır. Bu uygulama yerel halkın, medyanın, turistlerin 
dikkatini çekmiş ve kısa sürede ilgi görmeye başlamıştır. Bugün ise Mavi Bayrak ulusla-
rarası alanda, 2017 yılı itibariyle 30 yılını tamamlamıştır.

Mavi Bayrak plaj ve marinalara verilen uluslararası bir ödül olarak, ülkemizde 1993 
yılından bu yana uygulanmaktadır. 2008 yılından itibaren yatlar da bu kapsama alın-
mıştır. Mavi Bayrak Programı’nda olmazsa olmaz ön koşul, yüzme suyunun mikro-
biyolojik ve fiziksel olarak temiz olmasıdır. Bu kriterle birlikte plajlar için toplam 33, 
marinalar için 25 kritere bakılarak ödül verilmektedir. Kriterler aşağıda belirtilen şekilde 
gruplandırılmaktadır.
• Yüzme Suyu Kalitesi
• Çevre Yönetimi
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• Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme
• Can Güvenliği ve Hizmetler

Yüzme suyu kalite kriterleri, “AB Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 2006/7/EC”de 
belirtilen şartlara göre uygulanmaktadır. Bu kapsamda son 4 yılın mikrobiyolojik ana-
liz sonuçları “95 Persentil Hesaplama Yöntemi”ne göre yapılmakta ve “mükemmel” 
nitelikte olması beklenmektedir. Her bir yüzme alanı için, “yüzme suyu profil doküma-
nı” hazırlanması istenmektedir. Numune alım ve analizleri Sağlık Bakanlığı İl veya ilçe 
Halk Sağlığı Laboratuarlarında yapılmakta olup, analiz giderlerinin bir kısmı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yüzme suyu profilleri de Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Yüzme suyu profilleri; 
plajların sanayi ve kanalizasyon atıkları da dahil olmak üzere, yüzme suyu kalitesini 
etkileyebilecek risklerin belirlenmesi ve yönetimini amaçlar. Deniz suyu analizleri plaj-
lar için yapılmakta, marinalar için sadece fiziksel değerlendirmeler ile yetinilmektedir. 
Mavi Bayrak Ödülü, uluslararası turizm pazarındaki rolü dikkate alınarak ülkemizde de 
başlatılmış ve bugün; yükselen bir ivmeyle 50 ülke içerisinde önemli bir yere sahip 
olmuştur. Uygulamaya başlatılmasını takiben, Avrupa Birliği kriterleri kapsamında; Birlik 
normlarının ülkemizde uygulanmanın Mavi Bayrak ile sağlanmış ve kısa süre içerisin-
de, Turizm Sektörü, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler nezdinde de kabul görmüş 
ve desteklenmiştir. Mavi Bayrak, atıksu arıtma tesislerinin sayısının artmasında ve dola-
yısıyla deniz suyu niteliğinin iyileştirilmesinde ve hatta mevcut arıtma tesislerinin iyi ça-
lıştırılmasında etkili olurken, aynı zamanda tatil programı yapanlar tarafından da Mavi 
Bayrak ödüllü plajlar aranır hale gelmiştir. Bu nedenle prestij kazanmıştır.

Mavi Bayrak olumlu bir imaj ile, uluslararası alanda kabul görmüş bir eko-etikettir. Bu 
özelliği ile önemli bir misyon üstlenmiştir. Vitrinde görüldüğü kadarı ile; sağlıklı deniz 
suyu, ihtiyaçlara yanıt veren donanıma sahip, güvenli bir plaj ve marina kimliğiyle, so-
runsuz bir tatil yapma olanağı sağlamaktadır. Ancak mutfağında emek yoğun bir çalış-
mayla, çevre yönetimine de önem verilmektedir. Bu özelliği ile aranan ve talep edilen 
bir marka olması, bilhassa bizim ülkemizde, Mavi Bayrak kriterlerinin yerine getirilebil-
mesi adına, kamu ve özel sektörde ihtiyaçların sağlanması öncelik kazanmakta, Mavi 
Bayrak yolunda değerli çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Tesis bazında 
yapılan atıksu paket arıtma tesisleri bir yana,  daha kapsamlı ve belde bazında arıtma 
tesisi yapılması veya inşaatının hızlandırması, daha da önemlisi mevcut arıtmaların iyi 
çalıştırılmasında etkili bir faktör olmuştur. Şekil 1’de görülen atıksu arıtma tesislerinin 
yıllar itibariyle yükselen trendi ile, Şekil 2’de görülen yıllara göre Mavi Bayrak sayılarının 
artışı arasındaki paralellik bir rastlantı değildir, hatta atıksu arıtma tesislerindeki artışta 
Mavi Bayrak Programı’nın etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

En azından 2000’li yıllarda ve sonrasında daha çok etkili olmuştur. Çünkü Mavi 
Bayrak ülkemizde o yıllarda daha çok benimsenmeye başlamıştır. Çevrenin korun-
ması, plajlarda cankurtaran bulundurulması, yüzme alanı ile su sporu yapılacak alanın 
ayrılması, engelli olanakları sağlanması, çevre düzenlemesi yapılması,Mavi Bayrağın 
benimsenmesine neden olan özelliklerinden bazılarıdır. Eğer ülkemizde Mavi Bayrak 
çalışması daha geç başlamış olsaydı bu hizmetlerde aynı paralelde plajlarımızda daha 
geç görülebilecekti.
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MAVİ BAYRAK’IN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ GELİŞİMİ
İlk kez 1985 yılında ve ulusal düzeyde Fransa da başlatılan Mavi Bayrak Kampanyası, iki 
yıl sonra on Avrupa ülkesinin katılımı ile kurulan, “Foundation for Environmental Edu-
cation in Europe -FEEE” adlı vakfın çatısı altında uygulanmaya başlamıştır. Fransa’da 
bu projenin başlatılmasının esprisi, atıksu arıtma tesislerinin rasyonel çalıştırılmasının 
teşvik edilmesi amacı ile, arıtmasını düzgün çalıştıran belediyelere, Mavi Bayrak Ödülü 
verilmesi ön görülmüştür. Böylece deşarj suyu ve dolayısı ile alıcı ortamların, öncelikle 
de deniz suyunun temiz tutulması amaçlanmıştır. 

Şekil 1: Yıllara Göre Atıksu Arıtma Tesisine Sahip Belediye Sayıları
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016, Çevresel Göstergeler

Şekil 2: Türkiye’nin Yıllara Göre Mavi Bayrak Sayıları
Kaynak: TÜRÇEV, 2017 Mavi Bayrak Kataloğu

Uluslararası alandaki uygulaması, ilk etapta Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde, 
aynı amaçla başlatılmış ve ilave olarak çevre eğitim etkinlikleri, yüzme suyunun nite-
liği, çevre yönetimi ve plajdaki donanımlar ile, çevrenin korunması, plajların güvenle 
kullanılabilmesi hedeflenmiştir. 2000 yılından sonra, gelen talepler çerçevesinde Avru-
pa dışındaki ülkeler de kapsama alınmış ve böylece bir Dünya Markası olmuştur. Vak-
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fın adı da “Foundation for Environmental Education” (FEE) olarak değiştirilmiştir.”Mavi 
Bayrak Kampanyası” adı da, “Mavi Bayrak Programı” olarak tanımlanmıştır. İlerleyen 
yıllarda öncelikli olan yüzme suyu niteliği yanında, çevre eğitim etkinlikleri ile yetinil-
memiş, bazı ülkelerde ilave olarak, çevre bilinci oluşturulmasına dönük etkinlikler de 
yapılmaya başlamıştır. Çünkü çevre eğitim etkinlikleri ile yararlı çalışmalar yapılmak-
la birlikte; çevrenin korunması, yürütülen faaliyetle sınırlı kalmaktadır. Aynı zamanda, 
faaliyetin sonunda, katılımcılar için, sadece bir anı olarak kalmakta ve zaman içinde 
unutulabilmektedir. Halbuki ideali, yapılan etkinlikler kapsamındaki çevre koruma un-
surlarının, bir kereye mahsus olacak şekilde kalmaması, o unsurun katılımcılarda kalıcı 
olabilmesinin sağlanmasıdır. Bir başka deyişle alışkanlık haline gelmesidir.

Bilinç oluşturulması konusu etkinlik yapmak kadar kolay değildir. Ama çevrenin ko-
runmasını sağlamak açısından da çok etkin bir unsurdur. Bunu biraz açmak amacıyla 
bir örnek ile açıklamak gerekirse: Bizde yaygın bir şekilde yapılan çevre temizlik kam-
panyasını ele alırsak; plajda veya başka bir alanda gruplar oluşturularak katı atıklar top-
lanmakta, çöpe atılmakta ve bazen de sergilenmektedir. Aslında bu güzel ve yararlı bir 
etkinliktir. Ama daha yararlı olabilmesi için, bilinç oluşturulabilme hedefi adına, önce 
söz konusu atıkların niçin toplanması gerektiği, toplanmadığı takdirde doğaya vere-
ceği zararın ne olacağı, çarpıcı örneklerle açıklanmalıdır. Toplanan malzemenin geri 
dönüşümünün sağlanması durumunda, ekonomiye verilecek katkının boyutları; şekil 
ve çarpıcı grafiklerle verilmelidir. Söz konusu aktivitenin, yalnız yapılmış olan etkinlikle 
sınırlı kalmaması, günlük yaşamımızda; evimizde, iş yerimizde de uygulanması vurgu-
lanmalıdır. Sonuç olarak, her tür uygulamanın neden ve niçin yapılması gerektiğinin 
interaktif bir şekilde anlatılması önem arz etmektedir.   

2017 yılı itibariyle ülke bazında FEE’nin toplam 73 üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler-
den 50 tanesi Mavi Bayrak Programı’nı uygulanmaktadır. Uluslararası organizasyonun 
(FEE) ana ilkesi kapsamında her ülkenin bir sivil toplum kuruluşu ile temsil edilmesi 
öngörülmüştür.  Mavi Bayrağın, ülkelerin tümünde aynı algı ve imaj ile yorumlandığını 
söylemek mümkün değildir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde turizm sektörünün ayrılmaz 
bir parçası, İskandinav ülkelerinde, çevre yönetiminin bir ödülü olarak ağırlık taşırken; 
Avrupa’nın diğer ülkeleri, Amerika ve Afrika kıtalarında özel bir bakış açısı belirlene-
memekte, kıyının ve deniz suyunun korunması kapsamında bakılmaktadır. Bu ayrımı 
yaparken ülkelerde Mavi Bayrak kriterlerinin farklı uygulandığı anlamı kesinlikle çıka-
rılmamalıdır. Plajın bulunduğu alanın bir arıtma tesisine bağlı olması, deniz (yüzme) 
suyu analizlerinin en fazla on beş gün ara ile yapılması ve değerlerinin istenilen limit-
lerde olması önemlidir. Cankurtaran kulesi ve malzemeleri, ilk yardım olanağı, engelli 
olanakları, mavi bayrak bilgilendirme panosu ve en az beş adet çevre eğitim etkinliği 
yapılması ve diğer tüm kriterler, aynı ağırlıkla uygulanmaktadır. Ayrıca yüzme güvenliği 
açısından, “Risk Yönetimi” konusunun da kriterlere eklenmesi hususu, uluslararası or-
ganizasyon (FEE) nezdinde toplantılarda değerlendirilmektedir.

Ülkemizde Mavi Bayrak uygulamasının başlatıldığı 1993 yılından buyana, diğer Akde-
niz Ülkelerinde olduğu gibi, turizm sektörünün bir parçası olarak kabul görmüştür. Bu 
kabul, Mavi Bayrak kriterlerinin ülkemizde oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda, progra-
mı uygulayan “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na (TÜRÇEV) güç vermekte, aynı zamanda 
uluslararası alanda Türkiye’nin çok iyi bir konumda olmasına katkı sağlamaktadır. 

Söz konusu başarıda Vakfımızın çalışmaları yanında, deniz suyu analizleri konusun-
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da Sağlık Bakanlığı’nın; TÜRÇEV’ e manevi katkısı ve deniz suyu analizlerinin bir kıs-
mının finansmanına katkısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın atıksu arıtma tesislerinin 
yaygınlaştırılması ve mevcutların düzenli çalıştırılmasını temin açısından,  Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın katkıları önemlidir. Aynı zamanda çevreye dönük faaliyetleri ile, 
yerel yönetimler ve mülki idare amirlerinin Mavi Bayrak’a olan katkıları yadsınamaz. Bu 
katkıların bir sonucu olarak,   Mavi Bayrak sayıları açısından ülkemiz, 50 ülke içerisinde 
plaj sıralamasında, 2016 yılında İspanya’dan sonra 444 plaj ile ikinci sırada yer aldı. 
2017 de ise 454 plaj ile İspanya ve Yunanistan’dan sonra; 2014 ve 2015 yıllarında oldu-
ğu gibi, yine üçüncü sırada yer almıştır. Plajlarımız yalnız nicelik değil, nitelik olarak da 
uluslararası alanda önemli bir yere sahiptir. Ancak plaj temizliği açısından halk plajları-
mızı bu gruba dahil edemeyeceğim. Halk plajlarımızda gerekli temizlik titizlikle yapıl-
masına rağmen, gün içinde kullanıcılar, maalesef beklenilen özeni göstermemektedir. 
Halk plajlarında en çok sigara izmariti ve ambalaj atıkları görünümü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu amaçla Vakfımız koordinasyonunda ve ilgili belediyenin katkıları ile 
halk plajlarında her yıl, bir başka belde de olmak üzere, sekiz yıldan bu yana “Plajına 
Sahip Çık Projesi” uygulanmaktadır. 

Bu proje kapsamında plajda bir stant oluşturarak, plajı kullanan yetişkin ve çocuklara 
ayrı ayrı plaj temizliği bilinci oluşturulmasına dönük etkinlik ve çalışmalar yapılmakta-
dır. Ancak yapılanın yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.Aslında bu uygula-
manın ilgili belediye tarafından, sezon süresince periyodik olarak tekrarlanması önem 
arz etmektedir.

Ödüle hak kazanan plaj ve marinalar, bayrakları verilmeden önce ulusal boyutta 
denetlenmekte ve kriterler uygun olduktan sonra, bir yıl süre ile, bayrakları verilmek-
tedir. Daha sonra sezon içinde en az bir kez olağan denetim yapılmaktadır. Ancak her 
hangi bir şikayet halinde, plaj veya marina tekrar denetlenir. Uluslararası düzeyde ise 
yılda bir kez yabancı uzman tarafından, haberli veya habersiz olarak denetlenir. Her iki 
tür denetimde de, önemsiz boyutta eksiklik varsa bayrak on gün süre ile indirilmek-
te, eksikliklerin giderilmesi halinde tekrar verilmektedir. Önemli boyutta eksiklik varsa 
(birden çok kriter), bayrak sezon süresince indirilir. Denetimlerin dışında kullanıcılar 
veya yöresinden gelen şikayetler de yerinde değerlendirilmekte ve denetim sırasındaki 
prosedür uygulanmaktadır. 

Şekil 3’de de görüleceği gibi, son yıllarda kirliliklerle ilgili; TÜRÇEV’e gelen şikayet 
sayılarında artış görülmektedir. Gelen şikayetlerin giderilmesi için vakfımız, ilgili bele-
diye veya kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmakta ve genelde kirliliklerin 
giderilmesi sağlanmaktadır.

Aslında çevre kirliliği konusu, park bahçe, piknik alanı gibi halkın diğer ortak kullanım 
alanlarında da benzer şekilde görülmektedir. Bu nedenle çevre bilinci büyük önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları, 
bakanlıklar ve ilköğretim, lise ve üniversitelerin çevre kulüpleriyle birlikte çalışmalar 
yapıp; çocuklar, gençler ve yetişkinlerin bilinçlendirilmesine çok önemli boyutta ihti-
yacımız var. Toplumun bu kuşaklarından en duyarlısının çocuklar olduğunu söyleye-
bilirim. Onlar ebeveynlerini de etkilemeye çalışmakta, fakat tümüyle başarabildiklerini 
söyleyemeyiz. Bu konuda ilköğretim okulları, uyguladıkları ulusal ve uluslararası çevre 
proje veya programlarıyla başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. Gençler ve yetişkinler için 
aynı söylemde bulunmak mümkün değildir.
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Bu yorumu rahat yapabilmemin nedeni; (TÜRÇEV) bünyesinde, Mavi Bayrak Prog-
ramına ilave olarak; ilköğretim, lise ve konaklama tesislerinde yürütülmekte olan 
uluslararası nitelikli, dört program konusundaki deneyimlerimden kaynaklanmaktadır. 
Özetle bu programlar:
• Eko-Okullar Programı (İlköğretim Okullarında uygulanıyor)
• Çevrenin Genç Sözcüleri Programı (Liselerde uygulanıyor)
• Okullarda Orman Programı (İlköğretim Okullarında uygulanıyor)
• Yeşil Anahtar Programı (Konaklama Tesislerinde uygulanıyor)  

Mavi Bayrak Programı’nın ülkemizdeki uygulamalarını bir başka açıdan değerlendir-
mek gerekirse; Mavi Bayrak Programı, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerde bayrak 

sayısı ile değerlendirilmektedir. Halbuki Mavi Bayrak kriterlerinin tam olarak uygulanması 
ve dolayısıyla, niteliğin ön planda olması gerekmektedir. Daha da önemlisi bayrak almak 
için gösterilen arzu ve efor, aldıktan sonra aynı tempoda devam etmemektedir. Bayra-
ğın bir yıl süre ile veriliyor olması, ulusal ve uluslararası denetim yapılması; bu konuda 
programa bir dinamizm sağlamaya yetmektedir. Genelde Mavi Bayrak, plaj ve marina 
yönetimi tarafından ticari beklenti, tesisin doluluk oranı kaygısı ile istenmektedir. De-
netimler sırasında kriterleri yerine getirmemiş olan bir plaj veya marinadan, bayrağın 
indirilmesi sırasında; plajı kullananlar nezdinde zor durumda kalınacağı düşüncesi ile, 
bayrağın direkte kalmasına verilen önem, kriterlerin sürekliliğine verilen önemden daha 
önde tutulmaktadır. 

Mavi Bayrağın marka olarak korunabilmesi adına, uluslararası organizasyon nezdin-
de; Kopenhag’da olduğu gibi, ülkemizde de 2002 yılında Türk Patent Enstitüsünden, 

Şekil 3: 2015, 2016 ve 2017 Yıllarında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na Gelen Şikayet Sayıları

2015 YILI 

•	 Deniz Kirliliği ............................... 13
•	 Arıtma/Kaçak 
 Deşarj/Kanalizasyon  ............... 8
•	 Dere Kirliliği  ................................ 2
•	 Plaj Kirliliği .................................... 8
•	 Alg Patlaması .............................. 1
•	 Cankurtaran ................................ 5
•	 Tırtıl/Kurtçuk................................ 4
•	 Mavi Bayrak 
 Kriterlerinin Eksikliği .................. 2
•	 Evcil HAyvan ............................... 2
•	 Ölü Caretta ................................. 1
•	 Köpük Partisi ............................... 1
•	 Plajda Çadır Kurulması ............ 1
•	 Evcil Hayvan İle 
 Denize Girilememesi ............... 1
•	 TOPLAM ...................................... 49

2016 YILI

•	 Deniz Kirliliği ............................... 20
•	 Arıtma/Kaçak 
 Deşarj/Kanalizasyon ................ 16
•	 Deniz Suyu 
 Analizlerinin Güncelliği ........... 1
•	 Plaj Kirliliği .................................... 8
•	 Evcil HAyvan ............................... 7
•	 Cankurtaran ................................ 3
•	 Deve Turları ................................. 1
•	 Sahile Vuran Ölü Balıklar ........ 2
•	 Olta Balıkçılığı ............................. 1
•	 Tehlikeli Deniz Canlısı .............. 1
•	 Plajda Çadır Kurulması ............ 1
•	 Yüzme Güvenliği ....................... 1
•	 Plajın Gece 
 Kullanımı ve İçki Satışı .............. 1
•	 TOPLAM ...................................... 65

2017 YILI

•	 Deniz Kirliliği ............................... 29
•	 Arıtma/Kaçak 
 Deşarj/Kanalizasyon ................ 11
•	 Plaj Kirliliği .................................... 9
•	 Dere Kirliliği ................................. 3
•	 Gemi Atıkları ............................... 3
•	 Evcil Hayvan ............................... 2
•	 Cankurtaran ................................ 5
•	 Sahile Vuran 
 Ölü Hayvanlar ............................ 2
•	 Olta Balıkçılığı ............................. 1
•	 Su sporları .................................... 1
•	 Kıyı Kanunu İhlali ....................... 2
•	 Deniz Anası ................................. 1
•	 Plajda Çadır Kurulması ............ 1
•	 Plajda Köpük Partisi .................. 1
•	 TOPLAM ...................................... 71
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“TÜRÇEV” adına “Mavi Bayrak Logosu” ve 2010 yılında da “Mavi Bayrak” adı ile ayrı ayrı 
patentleri alınmış bulunmaktadır. Zaman zaman “Mavi Bayrak” imajının farklı bir ürün 
veya kuruluş için kullanma teşebbüsleri olmaktadır. Almış olduğumuz patentlerimiz kap-
samında bu tür uygulamaların önüne geçilebilmekte ve uzun süre içinde elde edilmiş 
olan Mavi Bayrak imajının,  haksız yere bir başka amaçla kullanılması engellenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Mavi Bayrak; plaj, marina ve yatları içeren uluslararası bir markadır. Çevrenin ve insan 
sağlığının korunması, güvenli bir plaj ve marina kullanımının temini ve çevre eğitim 
etkinlikleri yapılmasını öngörmesi, en önemli özelliğidir.  Bu nedenle tatil programı 
yapanlar ve tur operatörleri tarafından aranan bir eko-etikettir. Dolayısı ile Mavi Bayrak, 
ulusal ve uluslararası turizm pazarında çok önemli bir yere sahiptir. “Dünya Turizm 
Örgütü” (WTO), 2017 yılını “Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak ilan etmiş ve Uluslararası 
Mavi Bayrak Programı’nı da bu kapsamda sürdürülebilir turizme hizmet eden örnek 
çalışmalar arasında göstererek, (WTO) logosunun, (FEE) tarafından da kullanımına izin 
vermiştir.

Konaklama tesisleri ülkemizde, Mavi Bayrağı daha çok bu özelliği nedeni ile tercih 
etmektedirler. Ama başta belediyeler olmak üzere, plajında Mavi Bayrak dalgalandı-
ranların, Mavi Bayrağın çevre koruma fonksiyonunu da dikkate almaları, daha büyük 
anlam taşımaktadırlar. Plaj ve marinalarda Mavi Bayrağın uzun süre dalgalanabilmesi, 
iyi bir çevre yönetimi ile mümkün olabilir. Aslında Mavi Bayrak olmasa dahi çevrenin 
korunması, insan sağlığı ve sürdürülebilir çevre için bir zorunluluktur. Bu nedenle atık-
su arıtma tesislerinin ilgili yönetmeliğe uygun çalıştırılması, katı atık yönetimine hakim 
olunması ve çevre bilinci oluşturulabilmesi için daha etkin çalışmalar yapılması ve ay-
rıca  “Plajına Sahip Çık” projesinin belediyeler nezdinde, her yıl plajda birden çok kez 
uygulanması çok önemlidir.

Bir başka açıdan bakıldığı zaman, Akdeniz kıyılarının temizliği kapsamında yapılan 
uluslararası değerlendirmede, “Marpol” ve benzeri projelerde, kıyılarımızın temizliğinin 
belgelenmesi konusunda bir gösterge olan, Mavi Bayrak sayısının artırılması, bu özel-
liği ile de ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman da bayrak 
sayımızı artırmamızın önemi yadsınamaz.

KAYNAKÇA:
Güngör, E. (2016) Türkiye’nin Mavi Bayrak Serüveni, Ses Reklam Yayıncılık, Ankara.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Çevresel Göstergeler 2014”, Erişim tarihi:16.08.2017,http://www.csb.gov.tr/

db/ced/editordosya/Cevresel_Gostergeler%202014.pdf
TÜRÇEV ”Yıllara Göre Türkiye’nin Mavi Bayrak Sayıları 2017”, Erişim tarihi:10.05.2017,http://www.mavibayrak.org.
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ÖZET
Bu çalışmada uluslararası bir eko-etiket olan Yeşil Anahtar ödülü ile ilgili bilgiler sunul-
maktadır. Yeşil Anahtar Ödülü çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendire-
rek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulun-
mayı amaçlayan uluslararası bir eko etikettir (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı [TÜR-ÇEV], 
2017). Yeşil Anahtar Ödülü uluslararası alanda çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren 
kamp alanları, kongre merkezleri, restoranlar, konaklama merkezleri ve eğlence mer-
kezlerine verilmektedir. Ödül çevre yönetimi, atık yönetimi, enerji tasarrufu, su tasar-
rufu, misafirlerin bilinçlendirilmesi, personel eğitimi, yıkama ve temizleme, yiyecek ve 
içecek, yeşil alan ve bahçeler, yeşil aktiviteler, idare ve yönetim, iç çevre, kurumsal 
sosyal sorumluluk olmak üzere 13 ana başlıktan oluşmaktadır. Ödül tesislere çevreye 
duyarlılık, doğal kaynakların korunması yönünde farkındalık yaratılmasına, sürdürüle-
bilir ve çevre dostu yöntemlerin kullanımının artırılmasına, misafirlerin ve personelin 
bilinçlendirmesine önemli katkı sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı Yeşil Anahtar Ödü-
lü’nün ölçütleri, denetim ve sertifikasyon süreci ve sağlamış olduğu avantajlar ile ilgili 
detaylı bilginin aktarılmasıdır.

 
GİRİŞ
20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte dünya genelinde hızlı bir büyüme sürecine giren tu-
rizm endüstrisinin iş hacmini, istihdama katkısını ve bu denli büyük olmasını kitle turiz-
mine borçlu olduğunu söylemek mümkündür. Kitle turizmine yönelen tüm ülkelerde 
ise; yüksek yatak kapasitesine sahip turizm alanları kurulmuş, doğanın ve teknolojinin 
imkânları zorlanarak geniş turist kitlelerine hizmet edecek çeşitli aktivite alanları oluş-
turulmuştur. Buraya kadar varlığı hissedilmeyen fakat en başından beri hep var olan 
turizm ve çevre ilişkisi ise tam bu noktada, etkileşim olumsuz yönde gelişince önemli 
hale gelmektedir. Bu nedenle, geçmişte turizmin daha çok ekonomik etkilerine bakı-
lıyorken, artık çevresel ve sosyal-kültürel etkilerine yönelik araştırmalar yoğunlaşmış 
durumdadır (Erdoğan, 2003).

Doğal kaynakların her geçen gün azalması ile birlikte tüketimin çok yüksek olduğu 
turizmin sektöründe de çevrenin ve doğal kaynakların korunması büyük önem taşı-
maktadır.  Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre 2016 yılında turist sayısı yaklaşık 
olarak 1,2 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu 1,2 milyon turist gittiği noktalara önemli katkı 
sağlamasının yanı sıra doğal kültürel ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri de bulunmak-
tadır (United Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2017).

Doğal ve kültürel çevre, turizm faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır ve aynı za-
manda turizmin kendisinin bu temelleri yok ettiği göz önüne alındığında, sürdürü-
lebilirlik kavramını turizmin geliştirilmesine dahil etmek, turizmin yararlarını korumak 
için gerekli bir hal almıştır. Dünya Turizm Örgütü, Sürdürülebilir Turizmin tanımını şu 
şekilde yapmaktadır; Turizmde Sürdürülebilir Kalkınma gelecekteki fırsatları koruyup 
geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını 
karşılama ilkesini benimser (UNWTO, 2017). Bu tanım doğrultusunda uluslararası ve 
ulusal alanda çevreye duyarlı tesisler için birçok eko-etiket bulunmaktır. Bu eko-eti-
ketler hem çevreye duyarlı olunması konusunda bilinçlendirmeyi sağlamakta hem de 
tesisler ödüllendirilerek tüm çalışanların motivasyonlarına katkı sağlamaktadır.
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TURİZM ALANINDA EKO-SERTİFİKASYON
Turizm işletmelerinin değerlendirmesi ve akreditasyonu ilk kalite ve maliyet sertifika-
larının verilmeye başlaması geçtiğimiz yüz yıl içerisinde başlamıştır. Michelin, 1900 
yılların başlarında otellerde ve lokantalarda ilk derecelendirme sistemini başlatması ile 
turizmde sertifikasyon sisteminin öncüsü olarak görülmektedir. Araç kullanımının her 
geçen gün giderek artmasıyla popüler hale gelen geziler için ‘Michelin Red Guides- 
Michelin Rehberi’ adını vermiş olduğu bir rehber hazırlamış ve bu kılavuzda müşteri-
lerinin memnuniyeti amacıyla Fransa’daki ziyaretçilerin geri bildirimlerine dayanarak 
otelleri değerlendirmiştir. Rehber daha sonra diğer Avrupa ülkelerine kadar genişle-
miştir. Michelin Rehberi, ilk yıllarında yalnızca lokasyonların bulunduğu bir rehberken 
1926 yılında restoranlar için puanlama sistemi ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu puan-
lama yıldız usulüne göre yapılmıştır. Michelin, 1945 yılında rehberlerinde yer alan otel 
ve lokantaları denetlemek için yerinde müfettişler atayarak derecelendirme sistemini 
profesyonelleştirmiştir (Honey ve Stewart, 2002).

Bugün turizm alanında çeşitli kalite standartları gösteren 250’den fazla gönüllülük 
esasına dayanan sertifikasyon programı bulunmaktadır. Bunlar turizmin çeşitli alanla-
rında uygulanıyor olmasına karşın birçoğu konaklama tesislerindeki turistlere yönelik 
uygulanan sertifikasyon programlarıdır.  Bu sertifikalandırma programlarından 100’den 
fazla bölümü ise sosyal ve çevresel açıdan değerlendiren programlardır. Ulusal ve 
uluslararası alanda da turizm işletmeleri için verilen birçok çevreye duyarlılık ödülü bu-
lunmaktadır. Green Globe, Travel Life, Green Key Global, Yeşil Yıldız, Yeşillenen Oteller, 
Green Key(Yeşil Anahtar) bu ödüller arasında en bilinir olanlarıdır.

Eko sertifikasyon veya eko etiketler, bir turizm işletmesinin ürün ve hizmetlerinde iyi 
çevre uygulamaları içerdiğine dair yazılı güvence verir. Bununla birlikte, birçok turizm 
eko etiketi sadece iyi çevre uygulamaları üzerine değil, aynı zamanda yerel topluluk 
ve hizmet standartları ile ilgili diğer ölçütleri de kapsar. Birden çok sertifikasyon prog-
ramının olması çeşitlilik yaşanmasına sebebiyet verse de, bir sertifikasyon programı-
nın gerekliliklerini yerine getirmek çevreye olan duyarlılığı göstermek adına önemli bir 
adımdır. 

ULUSLARARASI YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ 

Tarihçe ve Genel Bilgiler
Yeşil Anahtar Ödülü çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekle-
yen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaç-
layan uluslararası bir eko-etikettir (TÜRÇEV, 2017). İlk olarak 1994 yılında Danimarka’ 
da HORESTA (Danimarka Otel, Restoran ve Turizm Endüstrisi) tarafından uygulanma-
ya başlanmıştır. Daha sonrasında 1998 yılında Fransa ‘Clef Verte’ adındaki programı 
Green Key programına adapte ederek programı uygulamaya başlamıştır. 2000 yılında 
ise Green Key Programı konsepti HORESTA tarafından İsveç, Estonya ve Grönland’a 
uygulanmıştır. 2002 yılında Green Key Programı Foundation for Environmental Edu-
cation-FEE (Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından uluslararası bir program olarak 
tanınmış ve FEE’nin beşinci programı olarak uygulanmaya başlanmıştır. FEE, dünya 
çapında 70’den fazla ülkede ulusal üye organizasyonlara sahiptir. Bu üye kuruluşların 
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birçoğu Yeşil Anahtar programını ulusal düzeyde yürütmektedir. Ulusal Yeşil Anahtar 
Ofisi bulunmayan ülkelerde, ödüllü tesislerin yönetilmesinden Green Key Internatio-
nal sorumludur (Green Key, 2017). 

Yeşil Anahtar Ödülü uluslararası alanda çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren 
kamp alanları, kongre merkezleri, restoranlar, konaklama merkezleri ve eğlence mer-
kezlerine verilmektedir. 2017 yılı itibariyle 56 ülkede 2600’ün üzerinde Yeşil Anahtarlı 
tesis bulunmaktadır (Green Key, 2017).  Ülkemizde ise Yeşil Anahtar Ödülü konaklama 
tesislerine verilmekte olup 2011 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 
tarafından yürütülmektedir. TÜRÇEV 1993 yılında Turizm Bakanlığı önderliğinde Mavi 
Bayrak Programı’nın ülkemizde başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur ve 77 ülkede 
temsilci kuruluşları bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environ-
mental Education-FEE)’nın Türkiye’de bulunan temsilcisidir. İlk olarak 2012 yılında 4 
otelin ödüllendirilmesi ile başlamış olan Yeşil Anahtar, 2017 yılı itibariyle 86 otelde bu-
lunmaktadır. Türkiye 86 Yeşil Anahtarlı oteli ile 56 ülke arasında 7. sırada yer almaktadır 
(Green Key, 2017). Yoğunluk olarak kıyı illerinde daha fazla Yeşil Anahtarlı otel bulun-
masına karşın, şehir otellerinin de yoğun talebi bulunmaktadır.

Yeşil Anahtar Ödülü Kriterleri
Ödül çevre yönetimi, atık yönetimi, enerji tasarrufu, su tasarrufu, misafirlerin bilinçlen-
dirilmesi, personel eğitimi, yıkama ve temizleme, yiyecek ve içecek, yeşil alan ve bah-
çeler, yeşil aktiviteler, idare ve yönetim, iç çevre, kurumsal sosyal sorumluluk olmak 
üzere 13 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar 62 zorunlu, 72 kılavuz (zorunlu 
olmayan) kriter olmak üzere toplamda 134 alt kriterlerden oluşmaktadır. Tüm bu kriter-
ler GSTC (Global Sustainable Tourism Council) tarafından onaylanarak hazırlanmıştır. 
GSTC; sürdürülebilir turizmde en iyi uygulamaları gerçekleştirmek için çabalayan tüm 
sivil toplum kuruluşları, önde gelen seyahat şirketleri, oteller, tur operatörleri gibi farklı 
kurumları ve küresel bir üyeliği temsil eden, yasal olarak kayıtlı kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. GSTC’nin amacı, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun sertifikasyon planlarını 
akredite ederek turizm endüstrisinde sürdürülebilirlik standartlarını oluşturmak ve on-
ları desteklemektir (Global Sustainable Tourism Council [GSTC], 2017).

Yeşil Anahtar Ödülü’ne başvuruda bulunan tesis ilk başvuru yaptığı yıl içerisinde zo-
runlu kriterleri sağlamak zorunda olup ilerleyen yıllarda belirli oranlarda kılavuz kriterleri 
sağlamaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak Yeşil Anahtar kriterlerini güçlendirilmesi 
amacıyla ulusal koordinatörlükler de kriterler konusunda ekleme yapabilmektedir.

Kriterler kapsamında belirlenen başlıklar altında denetim sırasında incelenmesi zo-
runlu alanlar ve belgeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki Yeşil Anahtar dosyasıdır. Bu 
dosya içerisinde otelin başvuru formunda cevapladığı soruları belgeleri ile kanıtlaması 
gerektiğinden belli ekleri bu dosya içerisinde güncel olarak bulundurmaları beklen-
mektedir. Başvuru yaptıkları dönemde öncelikli olan belgelerin bir bölümü incelen-
mektedir. Daha sonrasında ise denetimlerde detaylı olarak tüm ekler incelenmektedir. 
İncelenen belgeler şu şekildedir; işletmenin imzalamış olduğu taahhütname, tesisin 
uygulamış olduğu çevre politikası, başvurdukları yıl için hazırlanmış çevre eylem planı, 
eğer otelin daha önceki yıldan başvurusu bulunuyorsa önceki yıl için hazırlanmış olan 
eylem planının da değerlendirilmesinin yapılması beklenir. Çevre eylem planında se-
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zon içerisinde yapılması planlanan çevre yönetimi, atık yönetimi konusunda planlanan 
eğitimler, çevreye duyarlılık adına yapılacak olan etkinlikler, su, enerji tasarrufuna yö-
nelik otelde yapılacak iyileştirmeler gibi başlıkların yer alması beklenmektedir. Bunlara 
ek olarak dosyada, otelin enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık ayrışımı, kimyasal tüketim-
leri gibi çevreye duyarlılık konusunda personele verilmiş olan eğitimlerin bilgileri ve 
katılım tutanaklarının yer alması beklenmektedir. Aylık kişi başına tutulmuş enerji ve su 
tüketim tabloları ve başvuru yaptıkları yıldan itibaren karşılaştırılmalı grafikleri, misafirler 
için düzenlenmiş çevreye duyarlılık bilinci kazandırmaya yönelik görsel dokümanların 
birer örnekleri, atık su deşarjı için alınan izin belgesi veya tesisin münferit arıtması var-
sa arıtma deşarj suyu analiz raporları da dosya içerisinde yer alması beklenen ekler-
dir. Satın alınan ürünlerin (temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri gibi) çevre yönetim 
sistemlerinin bulunduğunu gösteren fatura ve belge örnekleri, havalandırma ve dav-
lumbazların enerji kaybını önlemek amaçlı düzenli bakım ve temizliklerinin yapıldığına 
dair birer belge örneği, tesis içerisinde enerji tasarruflu elektrikli aletlerin kullanıldığının 
görselleri veya belgelerinin bulunması istenmektedir.

Bunlara ek olarak denetim sırasında odalar, atık alanı, mutfak, personel alanları, ça-
maşırhane, bahçe ve genel alanlar incelenmektedir.  Ön denetimler sırasında yalnızca 
Yeşil Anahtar dosyası, odalar, mutfak ve atık alanı incelenmekte olup tesisinin ödülü 
alıp alamayacağının kontrolü yapılmakta ve varsa eksiklikleri ulusal jüri toplantısına ka-
dar tamamlanması istenmektedir. 

Odalarda, havlu ve nevresim değişimlerinin her gün yapılmasını önlemek amacıyla 
iki günde bir veya üç günde bir olarak misafirlerin isteğine bağlı olarak değiştirileceğine 
dair görsel bilgilendirmelerin bulunması beklenmektedir. Bu sayede enerji, su ve deter-
jan tüketiminde önemli azalışlar olmaktadır. Odalarda bunların dışında duşların dakika-
da 9 litre, muslukların ise dakikada 6 litreden az akacak şekilde ayarlanması (denetim 
sırasında ölçümleri yapılmaktadır), kullanılan şampuan, sabun gibi kişisel temizlik ürün-
lerinin tek kullanımlık değil büyük sabunlukların içinde kullanılması ya da tek kullanım-
lık paketlerin geri dönüşümlü olması, tuvaletlerin rezervuarlarının su tüketiminin azaltıl-
ması amacıyla büyük ve küçük hazne olmak üzere iki aşamalı olması veya haznesinin 
6 litreden küçük olacak şekilde ayarlanması beklenmektedir. Bunlara ek olarak çevreyi 
korumaya yönelik misafirleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli broşürler hazırlanıp veril-
meli veya televizyonlarda bilgilendirme kanallarında bu konularda yayınlar yapılmalıdır.

Atığın kaynağında önlenmesi amacı ile atık alanlarında organik atıklar, geri dönü-
şümlü atıklar ve tehlikeli atıklar kendi kategorilerinde ayrı ayrı bölümlerde güvenli ola-
rak ayrıştırılmalı ve belediye ve anlaşmalı firmalar tarafından kontrollü olarak alımının 
yapılması beklenmektedir. Personelin atıkları doğru bölümlere atabilmesi amacıyla 
görsel işaretler ile hangi atığın hangi bölüme atılacağı belirtilmiş olmalıdır. Misafirler 
için de koridor ve plaj gibi kullanımın yoğun oluğu alanlara cam, plastik ve kağıt olmak 
üzere geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesi beklenmektedir.

Mutfak alanlarında bulaşık makinalarının kullanım talimatları, enerji ve su kaybı-
nı önlemek amacıyla görsel olarak asılı bulunmalıdır. Bulaşık makinasından sorumlu 
personele gerekli durumlarda kullanım talimatları ile ilgili eğitim verilmelidir. Mutfakta 
kullanılan bitkisel atık yağlar da korunaklı olarak depolanarak lisanslı firmalar tarafından 
alınmalıdır.
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Çamaşırhanede kullanılan kimyasalların eko-etiketli çevreye duyarlı üretim yapan 
firmalardan alınmış olması, bu kimyasalların güvenli bir odada depolanması ve sadece 
belirli bir personelin sorumlu olması gerekmektedir. 

Personel alanları, personelin dinlenmek için vakit geçirdikleri noktalar ve personel 
yemekhaneleri çalışanların dikkatlerini çekebilecek en etkili alanlardır. Bu alanlarda oluş-
turulan panolar ile çeşitli görseller ile personele bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Genel alanlarda ve bahçe kullanım alanlarında ışıklandırmalar otomatik olarak saate 
göre ayarlanabilen veya sensörlü ışıklandırmalar kullanılmalıdır. Bahçe sulamaları güne-
şin etkisinin en az olduğu gece veya güneş doğmadan önce yapılmalıdır. Misafirlerin 
kullandığı genel alanlardaki tuvaletlerin rezervuarları su tüketimi azaltılacak şekilde iki 
aşamalı veya düşük kapasiteli olarak, musluklar ise sensörlü veya debisi dakikada 6 litreyi 
aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kriterlere en son eklenen başlık ise Kurumsal Sosyal Sorumluluktur. Bu kriter kap-
samında otellerin çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası, ulusal ve yerel 
kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk göstermesi beklenmektedir.  Yeşil 
Anahtar Ödülü, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
hedefine de kriterleri kapsamında destek olmaktadır (Green Key, 2017).  

Yeşil Anahtar Ödülü Başvuru, Sertifikasyon ve Denetim Süreci
Yeşil Anahtar Ödülü tesislere bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Diğer bir deyişle 
tesislerin ödülü almaya devam etmek istedikleri takdirde her yıl başvurularını yenileme-
leri gerekmektedir. Başvurular 13 ana kriter başlığından oluşan online başvuru formunun 
doldurulması, gerekli eklerin gönderilmesi ve katılım payının yatırılması ile gerçekleştiril-
mektedir. Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörü tarafından incelenen form ve eklerden sonra 
ilk defa başvuruda bulunan tesislere ön denetim gerçekleştirilmektedir. Ön denetimde 
incelenen alanlar doğrultusunda tesisin ödülü almaya uygun olup olmadığına karar ve-
rilir ve varsa eksikliklerin Ulusal Jüri toplantısına kadar tamamlanması istenir. Ulusal Jüri 
toplantısı her yıl Şubat ya da Mart ayı içerisinde gerçekleştirilir. Ulusal jüri toplantısı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, TUROFED, TYD, Belediyeler Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, 
Türkiye Belediyeler Birliği ve Tüketiciler Derneği’nden birer temsilcinin katılımı ile ger-
çekleştirilir. Jüri toplantısında gönderilmiş olan dosyalar, ön denetim raporları jüri üyeleri 
ile paylaşılır ve otellerin değerlendirilmesi yapılır. Ulusal Jürinin kararını vermesi ile de 
otellerin ödülü almaya hak kazanıp kazanamadıkları belirlenir. Daha sonrasında sezon 
ayları (Haziran, Temmuz ve Ağustos) içerisinde otellere sezon ve takip denetimleri ger-
çekleştirilir. Denetimler Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü tarafından 2 yılda bir 
yapılmaktadır. Ulusal denetime ek olarak Uluslararası Koordinasyon da her yıl belirlemiş 
olduğu bir ilde bulunan otellerin denetimini gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda 
uluslararası olarak da hem tesisler hem de ulusal düzeydeki programın yürütücüleri bir 
üst kurul tarafından denetlenmiş olmaktadır.  Ödülü almayı hak eden tesislere bir yıl ge-
çerliliği olan Yeşil Anahtar Ödülü sertifikası ve bayrağı verilmektedir. Bu sertifika ve bayra-
ğın misafirlerin ve personelin görebileceği alanlarda sergilenmesi beklenmektedir. Buna 
ek olarak tesislerin isteğine bağlı olarak da bir pirinç plaket yaptırılmaktadır. Zorunluluğu 
olmayan bu plaketin dikkat çekiciliği arttırmak amacı ile alınması tavsiye edilmektedir. 
Başvuruların yenilenmesi ile her yıl yeni sertifika ve bayrak gönderilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Öncelikli olarak Yeşil Anahtar Ödülü yalnızca ödüllendirmiş olan tesisin değil onunla 
birlikte tüm çalışmakta olduğu tedarikçi firmaları, misafirleri, personeli ve yerel hal-
ka çevreyi ve doğal kaynakları korumaya yönlendirme ve bilinçlendirme konusunda 
önemli katkı sağlamaktadır.

Tesis, Yeşil Anahtar Ödülü’nü alarak çevreye olan duyarlılığını uluslararası geçerliliği 
olan bir eko-etiket sayesinde ispatlamış olmaktadır. Ödüllü tesislerin uluslararası ve 
ulusal web sitelerinde yayınlanması ile otellerin reklamlarının yapılması ve tanınırlı-
ğının artmasına katkı sağlanmaktadır. Aynı zamanda da otellerin arasındaki rekabeti 
artırmaktadır. Ödül özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından tanınmakta olup çevreye 
duyarlı olan misafirler tarafından önemli bir prestij olarak görülmektedir.

Tesis, Yeşil Anahtar Ödülü’ne başvuru sürecinden itibaren tüketimlerinin kayıt altı-
na alarak hem doğal kaynakların korunması hem de kendileri için maliyet acısından 
önemli avantajlar sağlamaktadır. Aynı zamanda, ödüle başvuru yapmadan önce elekt-
rik veya su tüketimlerini kayıt altına almamış tesislere bu konuda yol gösterici olmakta-
dır. Bu sayede hangi ay hangi departmanda ne kadar tüketim olmuş, ani değişikler ne-
den kaynaklanmış gibi sorunların önüne kolaylıkla geçilmektedir. Ayrıca, tüketimlerin 
karşılaştırmaları yapılarak tasarrufların hesaplamaları da kolaylıkla yönetilebilmektedir. 
Dolayısıyla ödül finansal açıdan da önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca Yeşil Anahtar 
Ödülü yerel üretim ürünlerin alımına yönlendirdiği için yerel halka da ekonomik açı-
dan fayda sağlamaktadır. 

Bir diğer önemli nokta ise tesislere gelen turistlere çeşitli kanallardan yapılan bilgi-
lendirmeler sayesinde çevreye duyarlılık ve hassasiyetin artmasını sağlanmasıdır. Buna 
ek olarak personele verilen eğitimler ve uygulanan çevre politikaları sayesinde çevre 
bilinci sadece tesiste uygulanmakla kalmayıp bütün alanlarda uygulanmaya teşvik edil-
mektedir. Son olarak ödüllü tesislerin enerji ve su tasarrufu, atık azaltımı ve geri dö-
nüşüm konularında yapmış oldukları iyileştirmelerle, sürdürülebilir çevre politikalarına 
katkı sağlanmaktadır. 

Tüm bu kazanımlar göz önüne alındığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ulusla-
rarası alanda en fazla bilinirliğe sahip Yeşil Anahtar Ödülü’nün daha yaygın hale ge-
lebilmesi için destek sağlaması önemli bir adım olacaktır. Yeşil Anahtar Ödülü’nün 
uluslararası turistler tarafından daha fazla tanınırlığa sahip olduğu göz önünde bulun-
durularak Bakanlık ile birlikte yürütülebilecek ortak bir çalışma ile ulusal alanda da Yeşil 
Anahtar Ödülü’nün bilinirliğinin artmasına katkı sağlanmış olunacaktır. Bununla birlikte 
Yeşil Yıldız ödülünde tesislere uygulanan elektrik faturalarına indirim gibi maddi bir 
teşvik uygulanması otellerin ödüle katılımındaki motivasyonunu artırmada önemli rol 
oynayacaktır. Yeşil Anahtar Ödülü, ölçütler açısından Yeşil Yıldız ile çok fazla açıdan 
benzerlik göstermektedir. Benzer nitelikteki bu iki ödüle sahip olunması, otellere hem 
ulusal hem de uluslararası bir saygınlık sağlamaktadır. 
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ÖZET
Kültür-turizm koruma ve gelişim bölgelerinin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş 
alt bölgelerinin yatırımcılara tahsisi, kiralama ve işletme işlemleri ile turizm amaçlı kul-
landırılması amaçlanır. Bu kapsamda, kamu arazileri girişimcilere 49 yıla kadar turizm 
amaçlı tahsis edilmekte ve karşılığında kullanım bedeli tahsil edilmektedir. Gayrimen-
kullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçla-
rına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipi olan 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları sermayelerinin en az yüzde 49’unu halka arz etmek-
tedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile Kamu arasında kurulacak ortaklık sonucunda 
hazine arazilerinin turizm amacıyla tahsisinde daha etkin bir finansman yönteminin 
kullanılması mümkün olacaktır. Ayrıca halka arz edilen hazine arazilerinin değeri piya-
sada oluşacak ve alıcı tarafta yer alan çok sayıda tasarruf sahibine kamu malı dolaylı 
olarak aktarılacaktır. Bununla beraber, ortaklık hisselerinin organize piyasalarda işlem 
görmesiyle yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi sağlanacaktır.

GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin veya bu bölge-
lerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki 
kamu taşınmazlarının yatırımcılara tahsisi ve turizm amaçlı kullandırılmasında izlenen 
mevcut finansman yönteminin yerine, turizm alanında oluşturulabilecek özgün bir 
Kamu-özel sektör ortaklık yapısı ile kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsisinde özgün 
bir finansman yönteminin geliştirilmesidir. Önemli bir gelir kaynağı olan bu alanda 
gerçekleştirilecek iyileştirmeler sonucunda elde edilen gelirde artış sağlanacak ve hal-
ka arz yöntemi sonucunda araziler dolaylı olarak halkın tabanına tahsis edilerek süb-
jektifliğin ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Ayrıca gerçekleştirilecek ortaklık so-
nucunda hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesi yabancı sermayenin Türkiye’ye 
gelmesi için önemli bir fırsat yaratacaktır. 

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ

Amaç
Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek 
olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak 
amacıyla değerlendirilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin, alt bölgele-
rinin ve turizm merkezlerinin Bakanlığa tahsisi, bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları 
da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve devir işlemleri ile turizm 
amaçlı kullandırılması amaçlanmaktadır.

Turizme Ayrılan Alanlar İçin Yapılan İşlemler
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve dışındaki 
kamu taşınmazlarından tarihi, kültürel ve doğal değerler, turizm potansiyeli, altyapı ko-
laylığı, sektörel kalkınma, planlı gelişme, turizm çeşitliliği, mahalli özellikler gibi neden-
lerle öncelikle turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülenler Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca saptanır. 26235 sayı ve 21.07.2006 tarihli Kamu Taşınmazlarının Turizm 
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Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği üzere imar planları ile turizme 
ayrılmış yerlerde bulunan ve Bakanlık tasarrufuna alınmış olan kamu arazilerinden Tu-
rizm yatırımı yapmak isteği ile Bakanlığa başvurmuş Türk veya yabancı uyruklu gerçek 
veya tüzel kişiler ile iş ortaklıkları ve konsorsiyumlara (girişimcilere)  tahsisi uygun gö-
rülenlerin yeri, imar durumu, özellikleri, altyapı durumu, krokileri, yatırımın tamamlan-
ma süresi ve tahsis için son başvuru tarihi de belirtilerek Bakanlıkça yapılacak ilan ile 
girişimcilere duyurulur 

Girişimciler, ilan edilen taşınmazların turizm amaçlı kullanımı için müracaat süresi 
içerisinde Bakanlıkça her ilan döneminde hazırlanan, tahsise konu taşınmazların özel 
şartlarını ve genel hükümlerini içeren şartnamesinde istenilen tüm bilgi ve belgeleri 
bakanlığa verir. Bakanlığa yapılan kamu taşınmazları tahsis talepleri, tüm bilgi ve bel-
gelerin Bakanlığa teslim tarihinden itibaren altı ay içinde Arazi Tahsis Komisyonun-
ca sonuçlandırılır. Komisyon kararları Bakanlık onayı ile kesinleşir. Bakanlığa yapılan 
başvurular hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir. 
Bölgenin tamamının veya alt bölgenin tek bir ana yatırımcıya tahsisi için yapılan baş-
vuruların tamamı Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen yatırımcıya ön 
izin verilmesine ve ön izin koşullarına karar verilir. Girişimci, ön izin süresi içerisinde 
uygulama imar planını hazırlatıp ilgili kurumlara onaylatır, aplikasyon krokisi ve ağaç 
röleve planı alır, iştigal konuları arasında turizm olan bir anonim şirket kurar, turizm 
yatırımı belgesi veya ana turizm yatırımı belgesini alır, sosyal ve teknik altyapı katılım 
payının ilgili idareye ödenir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına da taşınmaz tahsisi yapılabilir ve adlarına Bakan-
lıkça turizm yatırımı belgesi düzenlenebilir. Ancak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
tarafından gerçekleştirilen tesisler, faaliyet konuları arasında turizm işletmeciliği yer 
alan şirketlerce işletilir. Ön izin yükümlülüklerini yerine getirerek turizm yatırımı belgesi 
veya ana turizm yatırımı belgesi alan girişimci adına Komisyon kararı ile kesin tahsis 
yapılır. Girişimcilere, Komisyon kararı ile kırk dokuz yıla kadar; ana yatırımcılara ise yet-
miş beş yıla kadar tahsis yapılabilir. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliği tarihinden 
başlar. Kanunlarında, turizm yatırımı ve işletmeciliği ile görevli olan kamu kurum ve ku-
ruluşlarına, kamu yararı bulunması, turizm yatırımı belgesi alması ve imar planlarında 
belirtilen kullanıma uygun olması şartlarıyla Yönetmelikte belirtilen süre ve bedellerle 
kamu taşınmazları, ilansız olarak tahsis edilebilir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları 
bu taşınmazlar üzerinde adlarına yapılan tahsisi üçüncü kişilere devredemezler ve tür 
değişikliği yapamazlar. Aksi takdirde tahsisleri iptal edilir.

Tahsis ve Kullanım Bedelleri
Yıllık ön izin bedeli toplam yatırım maliyetinin binde biridir. Kesin tahsisi yapılan ta-
şınmazların ilk yıl kullanım bedeli, toplam yatırım maliyetinin binde beşidir. Müteakip 
yıllar için kullanım bedelleri, bir önceki yıl kullanım bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki meydana gelen artış oranı kadar art-
tırılması suretiyle bulunacak bedelden, yüzde iki yıpranma payı düşülmek suretiyle he-
saplanır ve tahsil edilir. Tesisin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme ha-
sılatı üzerinden yüzde bir oranında pay alınır. Termal ve kış turizmi amaçlı tahsislerde 
bu oran binde beştir. Ancak, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında kalan illerde 
yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde elli indirimli uygulanır (Resmi Gazete, 1982). 
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Turizm arazilerinin yanı sıra, Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar ve üzerindeki yapılar 
da gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça tahsis edilebilir. Tahsis edilen taşınmaz ve üzerin-
deki yapıların özel girişimcilerce aynen turizm amaçlı kullanımı halinde toplam yatırım 
maliyetinin yüzde beşi oranında yıllık kullanım bedeli alınır. Ayrıca, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgesi, alt bölgesi ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça belirlenen 
sosyal ve teknik altyapı katılım payları yatırımcılar tarafından karşılanır.

Denetim, Hakların ve Tahsis Süresinin Sona Ermesi
Kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen ya da kullanma izni verilen yerlerin deneti-
mi, Maliye Bakanlığının ilgili mevzuattan doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla Bakanlık 
tarafından yapılır. Tahsis koşullarına, irtifak hakkı, kiralama veya kullanma izni sözleş-
melerine aykırı davrananların kesin tahsisleri ve sözleşmeleri iptal edilir. Bu durumda 
yatırımcıların tüm hakları sona erer, taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler müş-
temilatları ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal eder ve teminatları nakde çevrile-
rek Hazineye irat kaydedilir. Kesin tahsisi iptal edilen veya kesin tahsis süresi sona eren 
kamu taşınmazları üzerinde bulunan yapı ve tesisler, müştemilatı ile birlikte sağlam ve 
işler halde ve herhangi bir bedel ödenmeden Hazineye intikal eder. Yatırımcılar, bun-
lar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez. Ancak, kesin tahsis süresi sona eren 
kamu taşınmazları, amacına uygun kullanımın devamı şartıyla en fazla kırk dokuz yıla 
kadar ilansız olarak aynı yatırımcıya Bakanlıkça yeniden tahsis edilebilir.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)

Tanımı
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve 
gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gös-
teren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir (Alp ve Yılmaz, 2007). Portföyünde bulu-
nan gayrimenkullerden kira ve alım satım geliri elde eden GYO, dönem sonunda bu 
karı ortaklarına kar payı olarak dağıtarak, hisse senetlerini alarak GYO’lara yatırım yapan 
yatırımcıların bu piyasadan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlar. GYO’ların bir başka 
amacı da, büyük ölçekli gayrimenkul projelerine kaynak sağlamaktır. Şirketler, bu tür 
büyük projeleri gerçekleştirirken tüm finansman ve beraberinde gelen faiz yükünü 
üstlenmek yerine, halktan GYO hisse senetleri karşılığında kaynak temin edebilmekte-
dir (Alp ve Yılmaz, 2007). Başlıca finansman kaynakları; kira gelirleri, alım-satım karları, 
geliştirilen gayrimenkul projeleri, menkul kıymet gelirleri, halka arz yolu ile yurt içi ve 
yurt dışı sermaye temini ve kredilerdir. Payları borsada işlem gören her şirket gibi gay-
rimenkul yatırım ortaklıkları da, yıllık ve ara dönem mali tablolarını SPK’ya ve borsaya 
bildirirler. Bunun dışında, yıllık mali tablolarını her yıl Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yayımlatmak zorundadır. 

İçeriği
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; bir alışveriş merkezi gibi belirli bir projeyi gerçekleş-
tirmek amacıyla süreli, turizm ve sağlık gibi belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla 
süreli veya süresiz, belirli bir proje veya yatırım alanına yatırım yapmak gibi amaçla-
rında bir sınırlama olmaksızın, süreli veya süresiz olarak kurulabilir (GYODER, 2017). 
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Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli projelere yatırım yapmak üzere kurulan 
GYO’ların portföylerinin en az %75’inin unvanlarında ve/veya esas sözleşmelerinde 
belirtilen varlıklardan oluşması zorunludur. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Türk Tica-
ret Kanunu çerçevesinde yeni bir anonim şirket olarak ani usulde kurulabildikleri gibi, 
daha önce başka amaçla kurulmuş şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirerek, gayrimenkul yatırım ortaklığı-
na “dönüşmeleri” de mümkündür. 

Yönetim Şekli
Yönetimde etkinliği ve bağımsızlığı sağlamaya yönelik bağımsız yönetim kurulu üye-
leri bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yükseköğrenim 
kurumlarından mezun olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgi-
lendiren hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye 
sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda 
edinilmiş tecrübe sayılmaz. Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde 
sadece 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyeleri-
nin görev alması gerekmektedir. 28660 sayı ve 28.05.2013 tarihli Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğde belirtildiği üzere ortaklıklar, yeterli sayıda yönetici 
ve personeli istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, proje 
geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün geliştiril-
mesi ve alternatif imkanların araştırılmasına yönelik hizmetleri ortaklık dışından, bu 
işlerde uzmanlaşmış şirketlerden alabilirler. GYO’ların organizasyonunda temel olarak; 
portföyde yer alan gayrimenkul projelerinin inşaat işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt 
eden müteahhit, ortaklığın mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri ticari amaçla işle-
ten işletmeci şirket, ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve alternatif yatırım imkanlarının 
araştırılmasına yönelik işlerde uzmanlaşmış danışman şirket, portföyde yer alan gayri-
menkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların rayiç değerlerini 
ve kira rayiçlerini tespitinde hizmet veren gayrimenkul değerleme şirketi yer alır.

Gayrimenkul projesi üstlenen GYO, gayrimenkulün inşaat işlerini müteahhit şirkete 
yaptırdıktan sonra bu gayrimenkulü kendi adına işletemez ancak bir işletmeci şirketle 
gayrimenkulün işletilmesine ilişkin bir sözleşme imzalayabilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası 
Kurumu tarafından listeye alınmış bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketine, sahip 
olunan varlıkların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlü olup 
gayrimenkul alım satımlarında rayiç bedeller üzerinden işlem yaparak sektöre şeffaf-
lık getirmektedirler. Ortaklıklar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir 
varlık için aynı gayrimenkul değerleme şirketinden üst üste en fazla beş yıl hizmet 
alabilirler. Ayrıca finansal tablolar ile birlikte projelerin karlılık ve maliyetleri hakkında 
yayınladıkları düzenli raporlar ile yatırımcılarına sağlıklı bir bilgi akışı sağlamaktadır. 

Yatırım Faaliyetleri
Portföyün oluşumunda ve yönetilmesinde; her türlü gayrimenkulü satın alabilir, sa-
tabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkul projesi geliştirebilirler veya yatırım ya-
pabilirler, Otel vb. faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan 
gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilirler, Yap-İşlet-Devret 
modeliyle projeler gerçekleştirebilirler, yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı ser-
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maye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler, sermaye piyasası araçlarını alabilir ve sa-
tabilirler.

Bunlara karşın; hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip 
olamazlar, altına - kıymetli madenlere yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçla-
rını açığa satamazlar (GYODER, 2017). Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyle-
rinde; gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif 
toplamının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Buna karşın yabancı 
gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piya-
sası araçlarına portföy değerinin en çok %49’u oranında yatırım yapabilirler. GYO’lar; 
işletmeci şirketlere, diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, Yap-işlet-devret projeleri 
kapsamında kurulan şirketlere, faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında 
kurulu şirketlere iştirak edebilirler.

Mevcut GYO’lar
Türkiye’de borsada işlem gören toplam 31 GYO bulunmaktadır. GYO’ların çıkarılmış 
sermayeleri toplamı yaklaşık 9 milyar 827 milyon TL, konsolide olmayan aktif toplamı 
63 milyar 979 milyon TL ve piyasa değerleri ise 26 milyar 78 milyon TL’dir.
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Tablo 1: Şirket Bazında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Genel Bilgileri (2017 2. Çeyrek) 
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aylık İstatistik Bülteni, Haziran 2017

Ortaklığın Unvanı
Çıkarılmış Ser-
maye (TL)

Konsolide 
Olmayan Aktif 
Toplamı (TL)

Piyasa Değeri 
(TL)

1 AKFEN GAYRİMENKUL Y.O. 184.000.000 1.103.619.994 263.120.000

2 AKİŞ GAYRIMENKUL Y.O. 430.091.850 4.022.319.219 1.328.983.817

3 AKMERKEZ GAYRİMENKUL Y.O. 37.264.000 238.250.329 796.704.320

4 ALARKO GAYRİMENKUL Y.O. 10.650.794 717.753.654 438.386.681

5 ATA GAYRİMENKUL Y.O. 23.750.000 67.942.945 99.275.000

6 ATAKULE GAYRİMENKUL Y.O. 84.000.000 325.472.401 279.720.000

7 AVRASYA GAYRİMENKUL Y.O. 72.000.000 143.077.027 372.960.000

8 DENİZ GAYRİMENKUL Y.O. 50.000.000 205.277.758 107.500.000

9 DOĞUŞ GAYRİMENKUL Y.O. 332.007.786 1.134.412.346 1.032.544.214

10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O. 3.800.000.000 20.456.862.000 11.172.000.000

11 HALK GAYRİMENKUL Y.O. 790.000.000 1.915.457.339 829.500.000

12 İDEALİST GAYRİMENKUL Y.O. 10.000.000 8.377.381 26.100.000

13 İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 913.750.000 5.121.066.054 1.352.350.000

14 KİLER GAYRİMENKUL Y.O. 124.000.000 1.794.075.720 386.880.000

15 KÖRFEZ GAYRİMENKUL Y.O. 66.000.000 144.825.132 133.980.000

16 MARTI GAYRİMENKUL Y.O. 110.000.000 479.313.062 51.700.000

17 MİSTRAL GAYRİMENKUL Y.O. 39.000.000 287.433.543 198.900.000

18 NUROL GAYRİMENKUL Y.O. 80.000.000 1.888.261.432 407.200.000

19 ÖZAK GAYRİMENKUL Y.O. 250.000.000 2.044.283.978 537.500.000

20 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL Y.O 100.000.000 509.623.840 176.000.000

21 PANORA GAYRİMENKUL Y.O 87.000.000 766.878.485 348.870.000

22 PERA GAYRİMENKUL Y.O. 89.100.000 211.359.013 87.318.000

23 REYSAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 246.000.001 1.554.784.330 248.460.001

24 SERVET GAYRİMENKUL Y.O. 52.000.000 321.599.765 180.440.000

25 SİNPAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 600.000.000 2.283.066.128 420.000.000

26 TORUNLAR GAYRİMENKUL Y.O. 500.004.283 10.853.139.000 2.460.021.072

27 TSKB GAYRİMENKUL Y.O. 150.000.000 431.610.314 94.500.000

28 VAKIF GAYRİMENKUL Y.O. 213.000.000 1.053.245.908 632.610.000

29
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL 
Y.O.

40.000.000 79.608.020 110.800.000

30 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL Y.O 107.520.000 1.832.843.544 1.326.796.800

31 YEŞİL GAYRİMENKUL Y.O. 235.115.706 1.982.716.127 176.336.780
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Bu 31 gayrimenkul yatırım ortaklılığının portföylerindeki dağılımlar Tablo 2’de göste-
rilmiştir.

Tablo 1: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Oranları
Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni, Haziran 2017

Portföy Dağılımı %

Ortaklığın Unvanı
Gayri-
menkul 
Yatırımları

İşti-
rakler

Para ve Ser-
maye Piyasa-
sı Araçları

Diğer

1 AKFEN GAYRİMENKUL Y.O. 58,62 34,60 0,02 6,76

2 AKİŞ GAYRIMENKUL Y.O. 91,68 2,09 0,21 6,01

3 AKMERKEZ GAYRİMENKUL Y.O. 82,97 0,00 8,85 8,18

4 ALARKO GAYRİMENKUL Y.O. 52,13 0,00 47,03 0,84

5 ATA GAYRİMENKUL Y.O. 88,68 0,00 8,36 2,96

6 ATAKULE GAYRİMENKUL Y.O. 90,03 0,00 3,49 6,47

7 AVRASYA GAYRİMENKUL Y.O. 84,36 0,00 7,55 8,09

8 DENİZ GAYRİMENKUL Y.O. 80,34 0,00 5,09 14,56

9 DOĞUŞ GAYRİMENKUL Y.O. 94,62 0,00 3,98 1,39

10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O. 68,35 0,00 3,79 27,86

11 HALK GAYRİMENKUL Y.O. 90,59 0,00 2,07 7,34

12 İDEALİST GAYRİMENKUL Y.O. 82,07 0,00 7,18 10,75

13 İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 93,42 0,03 1,20 5,35

14 KİLER GAYRİMENKUL Y.O. 70,38 8,75 0,24 20,63

15 KÖRFEZ GAYRİMENKUL Y.O. 74,81 0,00 13,08 12,11

16 MARTI GAYRİMENKUL Y.O. 77,45 16,46 0,03 6,06

17 MİSTRAL GAYRİMENKUL Y.O. 75,04 0,04 1,34 23,58

18 NUROL GAYRİMENKUL Y.O. 79,37 0,00 1,10 19,53

19 ÖZAK GAYRİMENKUL Y.O. 81,59 3,91 7,68 6,82

20 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL Y.O 90,35 0,00 1,07 8,58

21 PANORA GAYRİMENKUL Y.O 95,61 0,01 1,71 2,67

22 PERA GAYRİMENKUL Y.O. 92,28 2,86 1,02 3,84

23 REYSAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 85,59 2,62 1,97 9,82

24 SERVET GAYRİMENKUL Y.O. 83,85 5,67 4,82 5,66

25 SİNPAŞ GAYRİMENKUL Y.O. 67,31 3,32 5,74 23,63

26 TORUNLAR GAYRİMENKUL Y.O. 86,02 2,73 6,02 5,23

27 TSKB GAYRİMENKUL Y.O. 96,70 0,01 0,95 2,34

28 VAKIF GAYRİMENKUL Y.O. 75,31 0,00 9,36 15,33

29 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL Y.O. 86,26 0,66 7,21 5,87

30 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL Y.O 92,44 0,18 0,00 7,38

31 YEŞİL GAYRİMENKUL Y.O. 56,23 22,32 0,01 21,44
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2011 yılı sonunda sayıları 23 adet ve toplam piyasa değeri 11 milyar 708 milyon TL 
olan Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 2017 yılının 6. ayında sayıları  
31 adede ve toplam piyasa değeri de 26 milyar 78 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Tablo 3: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Değeri
Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni, Haziran 2017

Yıl Sayısı Piyasa Değeri

Bin TL Milyon  $

2011/12 23 11.708.492 6.224

2012/12 25 15.781.822 8.857

2013/12 30 18.632.452 8.730

2014/12 31 21.981.323 9.462

2015/12 31 21.279.729 7.279

2016/12 31 24.961.535 7.080

2017/06 31 26.077.457 7.402

TURİZM AMAÇLI GYO OLUŞTURMA MODELİ
Kamuya ait arazilerin turizm amaçlı tahsisinde, GYO’lar ile kurulacak ortaklıklar sonu-
cunda özgün bir finansman modelinin oluşturulması mümkündür. Sermayelerinin en 
az yüzde 49’unu halka arz eden halka açık şirketler olmaları ve başta SPK olmak üzere 
kamu kuruluşlarının sürekli denetimi altında bulunmaları, GYO’ları Kamu arazileri ko-
nusunda etkin olarak kullanılabilir bir enstrüman haline getirmektedir. Turistik tesislerin 
inşaası amacıyla belirli yatırımcı gruplara tahsis edilen ve belirli sürelerle kullanım hakkı 
verilen Hazine arazileri üzerinde idarenin bu kararları her zaman bir eleştiri konusu 
olmuştur. Bu nedenle özelleştirme yöntemlerinden birisi olan “halka arz” yöntemi, di-
ğer yöntemlere kıyasla karar mercilerini rahatlatan, toplumun tepkisini çekmeyen ve 
dürüstlüğünden fazlaca şüphe duyulmayan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

Halka arz edilen kamu malının değerinin borsada, yani piyasada oluşuyor olması 
sübjektifliği engellemektedir. Ayrıca alıcı tarafta yer alan çok sayıda tasarruf sahibine 
kamu malının dolaylı da olsa aktarılıyor olması toplumsal destek sağlamaktadır. Yukarı-
da bahsedilen halka arz yöntemi ile Kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsisini, GYO’lar 
ile kurulacak olan ortak bir yapı sonucunda gerçekleştirmek mümkündür. Sermaye 
piyasalarından elde ettiği finansman kaynağını, gayrimenkul piyasalarına aktaran bir 
enstrüman olan GYO’lara, Hazine arazilerinin turizm amaçlı tahsisi, halkın arazilerinin 
yine halka açık şirketlere devir olarak açıklanabileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede 
kamu ve özel sektör, Hazine arazilerini portföyünde bulunduran ortak bir yapı oluştu-
racaktır. Bu yapıda kamu, arazilerin ortaklığa devri sonucunda ayni sermaye, özel sek-
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tör ise; alt ve üst yapı yapım finansmanı sonucunda nakdi sermaye koyarak hisse sahibi 
olacaktır. Ortaklar sahip oldukları hisseleri, dilerlerse Borsada satabilecektir.

Kamu ve özel sektör ortaklığında, yönetimindeki ağırlığın, gayrimenkul alanında et-
kin rol alan özel sektörde olması, getirilerinin daha yüksek olmasını da beraberinde 
getirecektir. Ortaklık hisselerinin Borsada işlem görmesi aynı zamanda yabancı ser-
mayenin Türkiye’ye gelmesi için önemli bir fırsat yaratacaktır. Yabancı kurumsal ya-
tırımcıların farklı ülkelere yatırım yapmalarında önem teşkil eden organize piyasala-
rın ve likiditenin varlığı sonucunda, turizm alanında yabancı yatırımcıların Türkiye’ye 
girişi sağlanmış olacaktır. Kurulacak kamu özel sektör modeli ile eşzamanlı olarak, 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının yapısında bazı düzenlemelerin yapılması gereklidir. 
Özellikle GYO’ların kâr dağıtmaları halinde tabi oldukları gelir vergisi mükellefiyetleri ve 
alım-satım işlemlerinde tabi oldukları KDV oranları konularında istisnalar getirilmelidir. 
Getirilecek istisnalar, GYO’lara yönelmeyi ve sektörün kayıt altına alınmasını sağlaya-
caktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sermayelerinin en az yüzde 49’unu halka arz eden ve başta SPK olmak üzere kamu 
kuruluşlarının sürekli denetimi altında bulunan GYO’lar, sermaye piyasalarından elde 
ettikleri finansman kaynağını, turizm alanındaki gayrimenkullere aktararak büyük öl-
çekli projelerin finansmanına kaynak yaratabilmeleri mümkündür. Buradan yola çıkı-
larak geliştirilecek milli GYO modeliyle Kamunun sahip olduğu ayni sermaye ve özel 
sektörün sağlayacağı nakdi sermaye ile Kamu arazilerinin turizm amaçlı değerlendiril-
mesinden yüksek verim alınması sağlanacaktır. Ayrıca ortaklık portföyünde bulunacak 
olan Hazine arazilerinin değerlerinin piyasada oluşuyor olması sübjektifliği engelleye-
cek ve idaredeki karar mercilerini rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra alıcı tarafta yer alan 
çok sayıda tasarruf sahibine kamu malının dolaylı olarak aktarılıyor olması, toplumsal 
destek sağlayacaktır. Kurulacak olan ortaklığın hisselerinin borsada işlem görmesi so-
nucunda yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak, 
yatırımlarının uzmanlar tarafından yönetildiği GYO’lar ile Kamunun sahip olduğu geniş 
hazine arazilerinin, ortak bir yapı ile turizme kazandırılması mevcut sistemde karşıla-
şılan aksaklıklar giderilecek ve yüksek katma değerli bir yapı oluşturulmuş olacaktır.
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ÖZET
Ülkeler, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi, sermaye yetersizliği, kaynakların etkin 
kullanılamaması, işsizlik, ihracat imkânlarının yetersiz oluşu, rekabet yetersizliği, geri 
kalmış bölgelerin kalkındırılması ya da rekabet gücünün korunması, bazı sektörlerin 
desteklenmesi, sermaye kaçışı gibi temel sorunlarla özel kesimin desteğini alarak 
baş edebilmek için teşvik uygulamalarına başvurmaktadır. Gerek gelişmiş, gerekse 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik teşviklerin temelinde, kaynakların ülke ekono-
misi açısından daha yararlı olduğu kabul edilen alanlara yönlendirilmesi yatmakta-
dır. Dünyada pek çok sektör gibi turizm sektörü de devletler tarafından teşvik edil-
mektedir. Ülkemizde de özellikle 1982 yılında çıkartılan Turizmi Teşvik Kanunu ile 
sektöre verilen teşviklerle ivme kazanmış ve bu teşviklerin getirmiş olduğu imkânlar 
ile Türkiye dünyada gelen turist sayısında 6. sıraya kadar yükselmiştir. Bu çalışmada 
ülkemizdeki turizm yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik uygulanan teşvik araçları 
ile Akdeniz çanağında yer alan ve turizm sektöründe rakibimiz konumunda olan 
bazı ülkelerdeki turizm yatırımlarındaki teşviklere değinilerek ülkemizdeki turizm 
teşvikleri irdelenmiş, karşılaştırmalar neticesinde turizm sektörünün daha rekabet 
edebilir konuma getirilmesine yönelik teşvik unsurlarının hangi alanlarda geliştiril-
mesi gerektiği değerlendirilmektedir.

GİRİŞ
Ekonomi, bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, varlığını sürdürmesini sağlayan yegâne 
faktörlerin başında gelmektedir. Bu kapsamda her ülke sahip olduğu doğal, kültürel, 
tarihsel, iklimsel, coğrafi potansiyellere göre ekonomisini kurmayı ve bu doğrultuda 
gerekli yatırımları yaparak kalkınmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak üzere kaynakla-
rın belirlenen stratejiler doğrultusunda verimli alanlara kanalize olmasını sağlamak 
için kullanılan politika araçlarından biri de teşviklerdir. Teşvikler, yatırım ve iş yapma-
nın maliyetini azaltarak yatırımların sektörünün, zamanlamasının, yerinin ve büyük-
lüğünün belirlenmesinde rol oynar (Duran, 2003:1). Gerek gelişmiş, gerekse geliş-
mekte olan ülkelerde ekonomik teşviklerin temelinde, kaynakların ülke ekonomisi 
açısından daha yararlı olduğu kabul edilen alanlara yönlendirilmesi söz konusudur.

Türkiye’de de yatırımların cazip duruma getirilerek daha fazla doğrudan yatırım 
elde etmek amacıyla birçok sektör için çeşitli teşvik programları geliştirilmiş ve halen 
geliştirilmektedir. Özellikle 1980’li yılların başından itibaren ihracatın ve dolayısıyla 
sanayiinin geliştirilmesine yönelik teşvikler ağırlık kazanmış, bununla birlikte yine 
80’li yılların başında Türkiye sahip olduğu turizm potansiyelinin farkına vararak bunu 
ülke ekonomisine bir katkı haline getirmek amacıyla turizm yatırımlarına yönelik 
bir teşvik sistemi kurmaya başlamıştır (Serdengeçti, 2000). Bu kapsamda 1982’den 
itibaren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hayata geçirilmiş ve kamu arazilerinin 
turizm amaçlı değerlendirilmesi için tahsis çalışmalarına başlanılmıştır. Bunun yanı 
sıra ilk yıllar kıyı turizmi ağırlıklı başlayan tahsisler, zamana bağlı ihtiyaçların de-
ğişmesiyle çeşitlilik göstermiş, günümüzde iç kesimlerde kış, termal, kent, kongre 
amaçlı turizm kullanımlarına yönelik arazi tahsisleri gündeme gelmiştir. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte zaman içerisinde doğan ihtiyaçları karşılamaya yö-
nelik mevzuatlarda değişiklikler yapılmış ve uygulamalarda karşılaşılan eksiklikler 
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ve günümüzün gerektirdiği değişimler kapsamında halen bazı değişikliklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçevede turizm amaçlı tahsislerde değişen zamanın ihtiyaç-
larına göre teşvik entrümanlarında değişiklik yapmak ya da geliştirme gereği hasıl 
olmaktadır. Bu çalışma ile; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun ilgi-
li yönetmelikleri ile gerçekleştirilen arazi tahsisleri ve turizm yatırımlarına getirilen 
teşvikler irdelenerek değişen koşullar çerçevesinde zaman aşımına uğrayanların 
belirlenmesi, daha etkin hale getirilebilecek olanlar ve yeni teşvik entrümanları de-
ğerlendirilecektir.

TURİZM YATIRIMLARINDA TEŞVİKLER
Türkiye’de teşvik uygulamaları her ne kadar Cumhuriyet öncesi dönemden itibaren 
kayıtlarda yer alsa da 1962 yılındı Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla birlikte 
hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarıyla yatırımlara yönelik teşvik ve uygulamalar 
bir program dahilinde ele alınmaya başlanılmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2008). 
Turizm yatırımları açısından ele alındığında İkinci Plan Dönemi (1968 – 1972), Tür-
kiye’de ilk defa turizm yatırımlarına yönelik teşvik araçlarının kalkınma planında yer 
alması ve teşvik araçlarının turizm sektörü için kullanılması sebebiyle önemlidir. 
Daha sonra Dördüncü Plan Döneminde (1979 – 1983) ise turizm sektörüne ilişkin 
ilk somut adım atılmış ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir (T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, 2008).

1982 yılında Turizmi Teşvik Kanunu ve uygulamaya yönelik Yönetmeliklerinin yü-
rürlüğe girmesi Türkiye’deki turizm sektörü açısından önemli bir mihenk taşı niteli-
ğindedir. Bu kapsamda 2634 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca çıkartılan “Kamu 
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufu altındaki kamu taşınmazları “turizm amaçlı” 
değerlendirilmek üzere yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilmeye başlanılmıştır.

Ülkemizde taşınmaz tahsisinde teşvik unsuru turizm türüne göre belirlenmek-
tedir. Buna göre kış ve termal amaçlı turizm yatırımları ile tescilli yapıların restore 
edilerek turizme kazandırılmasına yönelik tahsislerde tahsil edilen bedellerde indi-
rimlere gidilmek suretiyle bu yatırımlar cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır. 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca turizm yatırımlarına sunulan teşvik unsur-
ları aşağıda sıralanmaktadır; 

• İhracatçı Sayılma: Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen 
döviz miktarını sağlayanlar ihracatçı sayılır.

• Turizm Kredileri: Turizm Bankası A.Ş. kültür ve turizm koruma ve gelişim böl-
geleri ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı 
kaynaklardan döviz kredileri alabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırı-
mı belgesi alan yatırımcı, Hazine Müsteşarlığına başvurmak suretiyle T.C. Kalkınma 
Bankası’nca turizm amaçlı işletmeler için verilen kredilerden yararlanabilir.

• Orman Fonunun Taksitlendirilmesi: Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı bel-
geli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, 
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tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte 
alınır.

• Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri: Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, 
gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en 
düşüğü üzerinden öderler.

• Haberleşme Kolaylıkları: Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleple-
rine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.

• Personel Çalıştırılması: Belgeli işletmelerde, çalıştırılan yabancı personelin mik-
tarı Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 
3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.

• Alkollü İçki Satışı: Belgeli işletmeler, Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 61 inci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin 
dışındadır.

• Resmi Tatil, Haftasonu ve Öğle Tatilleri: Belgeli işletmeler ile belge kapsamında-
ki yardımcı hizmet satış yerleri Bakanlıkça verilen belgede belirlenen çalışma süresi 
içinde resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler.

• Arazi Tahsisi: Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarruf hakkı kendisine verilmiş ve 
onaylı planlar ile turizm kullanımına ayrılmış kamu taşınmazlarını turizm amaçlı ola-
rak yatırımcılara tahsis eder.

• Altyapı Desteği: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkez-
lerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının 
ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur.

• Bedellerde İndirim: Kış turizmine yönelik kamu taşınmazı tahsisleri ile termal 
amaçlı turizme yönelik tahsislerde yatırıma hazırlık ve yatırım dönemleri ile işletme 
dönemlerinde alınan bedeller %50 indirimli olarak tahsil edilir. Ayrıca bu bedeller 
yatırımın ilk üç yılı için %70 indirim uygulanarak tahsil edilir. Tesisin işletmeye açıl-
masından sonra toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden alınan ciro payı da %50 
indirimli olarak tahsil edilmektedir.

• Teminat Mektubu İndirimi: Kış turizmine yönelik kamu taşınmazı tahsisleri ile 
termal amaçlı turizme yönelik tahsislerde yatırım dönemleri için alınan teminat 
mektupları %80 indirimli olarak alınmaktadır.

Bunların yanı sıra 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren teşvik sistemi ile Türkiye altı bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için 
çeşitli teşvik unsurları düzenlenmiştir.

Bu teşvik paketi kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ger-
çekleştirilecek turizm yatırımları “öncelikli yatırımlar” olarak tanımlanmış ve hangi 
ilde yer alırsa alsın Beşinci Bölge desteklerinden faydalanmaları öngörülmüştür (TC 
Ekonomi Bakanlığı, 2012).

Buna göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatı-
rımları için yatırımcılar aşağıdaki teşvik unsurlarından yararlanabilmektedirler (TC 
Ekonomi Bakanlığı, 2012).
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Beşinci Bölge Destekleri

• Faiz Desteği
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
• Vergi İndirimi 
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• KDV İstisnası

AKDENİZ ÇANAĞINDA YER ALAN ÜLKELERDE TEŞVİK UYGULAMALARI
Yatırımlar sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ül-
kelerde de devlet tarafından desteklenerek teşvik edilmektedir. Türkiye konum iti-
bariyle Akdeniz Çanağı ülkeleriyle benzer özellikler taşımakla birlikte, ülkemizdeki 
turizm teşvik uygulamaları ile diğer ülkelerdeki turizm teşviklerindeki uygulamalar 
farklılıklar göstermektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre Akdeniz Ül-
keleri şunlardır: İspanya, Fransa, Monaco, İtalya, Eski Yugoslavya (Bosna-Hersek, 
Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan ve Montenegro’yu kapsayan Federal Yugoslavya 
Cumhuriyeti), Fas, Yunanistan, Türkiye, Suriye, İsrail, Lübnan, Filistin, Mısır, Libya, 
Tunus, Cezayir, Morocco, Malta, Kıbrıs (Alpostolopoulos vd., 2001). Bu çalışmada 
Türkiye’nin de en büyük rakipleri olan bölgedeki en büyük dört turizm ülkesi (Avru-
pa’da Akdeniz’e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan) incelenmiş olup, 
bu ülkelerdeki turizm yatırımlarına uygulanan teşviklere değinilmiştir. 

İspanya’da Teşvik Uygulamaları
İspanya’da yatırımlara uygulanan teşvikler genel anlamda vergisel ve hibeler şeklin-
de gerçekleşmektedir. Turizm yatırımlarına yönelik teşviklerde ise yatırım indirimi, 
uzun vadeli yatırım kredilerinde vergi indirimi, resim, harç istisnaları, sosyal sigorta 
işveren prim kesintilerinde %50 sübvansiyon, yeni yatırımlarda istihdam edilen kişi-
lere iki yıla kadar sosyal sigorta prim ödemesi muafiyeti unsurları kullanılmaktadır 
(Mazlum vd., 1990:30).

Ayrıca turizm yatırımlarının %20’sine nakdi hibe uygulanmakta, bölgelere göre 
değişen hibe oranları, teşvik edilmek istenen bölgelerde %25’e kadar çıkmakta-
dır. Bunun yanısıra, otel inşaatı ve modernizasyon yatırımları için yatırım bedelinin 
%60’ı kadar kredi sağlanmaktadır. Kredi oranları diğer konaklama tesisleri ve altyapı 
yatırımları için %50, makine-teçhizat yatırımları için %40’tır. Yatırımcılara sağlanan 
bu uygun koşullu krediler uzmanlaşmış bir banka tarafından sağlanmakta ve kredi 
faiz oranları piyasa faiz oranlarının altında olmaktadır. Ayrıca ithalatı önemli sayılan 
mallara %95’e kadar gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır (İzmir Ticaret Odası 
[İZTO], 2000:23). 

Fransa’da Teşvik Uygulamaları
Fransa’da turizm yatırımlarını teşvik uygulamalarında kredi ve sübvansiyonlar temel 
alınmakta ve bölgesel ve sektörel teşvikler önem kazanmaktadır. Buna göre turizm 
projelerine krediler verilmekte, tatil ve eğlence merkezlerine, tescilli yapıların resto-
rasyonlarına sübvansiyonlar sağlanmakta, otellere nispeten düşük bir oran olan %7 
katma değer vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı kırsal alan-
daki turizmin gelişmesi için bölgesel krediler sağlamakta; Çevre Planlama Bakanlığı 
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ise bölgesel ve ulusal doğal parkların turistik açıdan değerlendirilmesi, doğa turiz-
mi yat ve termal turizmin geliştirilmesi için teşvik unsurları geliştirmektedir (İZTO, 
2000:24). 

İtalya’da Teşvik Uygulamaları
İtalya’da da yatırım teşvikleri bölgesel kalkınmayı hedef alarak uygulanmaktadır. 
Özellikle geri kalmış güney bölgelerin kalkınmasına yönelik teşvik tedbirleri geliş-
tirilmiştir. Güneye göre gelişmiş, sanayileşmiş kuzey bölgelerinde ise bazı KOBİ ve 
ar-ge yardımları teşvik edilmektedir. Devlet destekleri genellikle vergi muafiyeti, ba-
ğış ve düşük faizli kredi şeklinde olmaktadır.

İtalya’da yatırımlara verilen teşvikleri ana hatlarıyla şu şekilde sıralayabiliriz:
• Hibeler 
• Düşük faizli kredi uygulaması
• Güney İtalya’da yeni yatırımlara 10 yıl süre ile vergi muafiyeti,
• Gelişmemiş Mezzogiorno Bölgesinin ekonomik gelişmesini teknik ve idari ola-

rak yönlendirmek için hizmet verecek finans kurumları turizm, tarım, hayvancılık, 
ormancılık ve küçük orta ölçekli kuruluşları desteklemektedir,

• Vergi imtiyazları,
• Sosyal Sigorta Katkılarından muafiyet (Duran, 1998:55).

Tablo 1: Yunanistan’da Uygulanan Turizm Teşvikleri
Kaynak: İZTO, 2000

Tesis Türü
Yatırım 
Çeşidi

Teşvik Türleri

Nakit
Hibe

Faiz
Sübvansiyonu

Leasing
Sübvansiyonu

Vergi
İndirimi

En Az 3 Yıldızlı Otel

Yeni Yatırım
veya
Tevsii Yatırım

%25 %25 %25

Modernizas-
yon

%25 %60

Golf Sahaları
Kongre Merkezleri
Tarihi Binaların
Otele Dönüştürülmesi

Yeni Yatırım
veya
Tevsii Yatırım

%40 %40 %40

Modernizas-
yon

%40 %100

Otel Bünyesindeki
Kongre Merkezleri
Kışlık Resortlar
Termal Tesisler
Marinalar
Sağlık Merkezleri
Spor ve Eğitim Merkezleri

Yeni Yatırım
veya
Tevsii Yatırım

%35 %35 %35

Modernizas-
yon

%35 %70
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Yunanistan’da Teşvik Uygulamaları
Yunanistan’da turizme yönelik teşvikler Yatırım Teşvikleri Yasası kapsamında uygu-
lanmaktadır. Yatırım Teşvikleri Yasası sektörleri üç grup halinde sınıflamış ve bu sı-
nıfları da iki kategoriye ayırarak her bir kategori için bölgesel destek unsurları tanım-
lamıştır. Turizm yatırımları da bu kanun kapsamında bölgesel ve kategoriler bazda 
teşvik edilmeye çalışılmakta olup, genel olarak nakdi hibe, faiz sübvansiyonu, lea-
sing sübvansiyonu, vergi indirimi olmak üzere dört ana teşvik unsuru uygulanmak-
tadır. Turizm yatırımlarında da bölgeye ve teşvik aracına göre alternatifli uygulama-
lar görülmektedir. Örneğin otel yatırımları asgari üç yıldızlı, komple yeni veya tevsi 
yatırımı ya da otel modernizasyonu olmak kaydıyla iki seçenekte teşvik edilmektedir 
(İZTO, 2000:22). 
TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TURİZM TEŞVİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Türkiye ve Akdeniz Bölgesi ülkelerindeki turizm yatırımında devlet eliyle verilen teş-
viklerde benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır. Akdeniz Çanağındaki 
ülkelerde teşvikler esas olarak bölgesel ve sektörel olarak uygulanmakta iken bu 
teşvikler özellikle turizm yatırımları için; hibe, vergi muafiyetleri, faiz indirimi, KDV 
indirimi, sosyal sigorta işveren prim kesintilerinde sübvansiyon ya da muafiyet, dü-
şük faizli kredi, leasing indirimi şeklinde olup, bu teşvikler özellikle yeni yatırımlar ve 
tesis modernizasyonları için uygulanmaktadır (Dinçer, 1997; European Commissi-
on, 2001). Türkiye’de ise turizm teşvikleri kısıtlı birkaç turizm türü (kış, termal) için 
yapılan indirimler, işletme aşamasında diğer kurumlardan alınması gereken belge-
lerden muafiyet (yabancı işçi çalıştırma, alkollü içki satışı vb için), kültür ve turizm 
bölgelerindeki yatırımlar için faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi 
indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası şeklinde uygulanmaktadır.

Buradan da görüleceği gibi 2012 yılında getirilen teşvik paketi ile ülkemizde de 
Avrupa’daki rakiplerimize benzer teşvik unsurları geliştirilmiş, faiz indirimi, vergi 
muafiyeti gibi teşvik unsurları belirli bölgelerdeki turizm yatırımlarında kullanılmaya 
başlanılmıştır.

Ancak Avrupa uygulamalarının aksine işletme aşamasındaki turizm yatırımlarının 
ekonomik ömrünü tamamlaması sonucu doğan modernizasyon için yapılacak ye-
nileme yatırımları için halen herhangi bir teşvik unsuru yer almamakla birlikte özel-
likle turizm potansiyeli taşıyan ve/fakat gelişmemiş bölgelerde yeni turizm yatırım-
ları için yeni ve ikna edici teşvik unsurları ihtiyacı olduğu açıktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Gelişen, değişen zaman ve şartlarla birlikte turizm teşviklerine ilişkin uygulamalar-
da da değişiklik ihtiyacı hasıl olmakta, mevzuatlarda yer alan teşvik unsurları za-
man aşımına uğrayarak uygulanamayabilmektedir. Örneğin turizm belgeli yatırım 
ve işletmelerin gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan 
tarifelerden en düşüğü üzerinden ödemelerine yönelik teşvik unsuru, bu bedelleri 
tahsil eden kurumlarla yeterli koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle uygula-
namamaktadır. Ayrıca turizm yatırımları için sağlanan krediler tamamen kaldırılmış 
olmasa da devlet eliyle verilen kredilerin önemli oranda azaldığı ve bankacılığın 
gelişmesiyle birlikte yatırımların özel bankalardan sağlanan uygun kredilerle gerçek-
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leştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda mevzuatın güncellenmesi gerekliliği açıktır.
Ayrıca ülkemizde turizm türlerine göre yapılan arazi tahsislerine bağlı teşvikler 

sadece termal ve kış turizmi yatırımlarını kapsamakta olup, termal ve kış turizmi için 
belirlenen teşvikler bu yatırımları hayata geçirmekte yeterli olamamaktadır. Bu kap-
samda alternatif turizm türlerine uygulanacak teşviklerin geliştirilmesi gerekmekte-
dir. Bununla birlikte dört mevsimin yaşandığı, coğrafi, tarihi, kültürel açıdan zengin 
bir ülke olan Türkiye, deniz – kum – güneş turizminin dışında kış ve termal turizm 
türlerine yönelik turizm potansiyelini yeterince kullanamamaktadır. Bu kapsamda 
teşvik sağlanan turizm türlerinin Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007 
– 2013’te de bahsi geçen başlıklar altında (sağlık turizmi ve termal turizm, kış turiz-
mi, golf turizmi, eko turizm, kongre ve fuar turizmi, deniz turizmi vb. ana başlıklar 
altında kruvazyer turizmi, yat turizmi, sağlık turizmi, mağara turizmi, akarsu turizmi, 
göl turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, dağ turizmi, çiftlik turizmi, yayla turizmi, 
av turizmi, spor turizmi, kongre turizmi) çeşitlenmesine yönelik teşvik sistemleri 
geliştirilmelidir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006-2007).

Deniz – kum – güneş üçlemesini temel alınarak geliştirilen “kıyı turizmi” yatırımcı-
lar tarafından en rağbet gören turizm türü olmuş ve bu turizm türü tesis ve kapasite 
anlamında doyma noktasına gelmiştir. Ancak kıyı turizminin geliştiği bölgelerde ka-
pasite ve kaliteye yönelik sorunlar ortdaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin tesis kapa-
sitelerindeki kontrolsüz artış, düşük kalite ve yetersiz altyapıya dayanan sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara yönelik düzenlemelerin yapılması halinde, 
Türkiye kıyı turizminde İspanya, Yunanistan gibi rakiplerine karşı daha iddialı bir du-
ruma gelecektir.

Benzer şekilde tesislerin zaman ve kullanımdan doğan yıpranmalara karşı mo-
dernizasyonuna yönelik herhangi bir teşvik sistemi mevcut değildir. Oysa Akdeniz’e 
kıyısı olan ve turizmde Türkiye’nin rakibi konumunda bulunan ülkelerde kaliteyi ar-
tırmaya yönelik tesislerin modernizasyonu için de teşvik unsurları kullanılmaktadır. 
Türkiye’de de tahsis sürelerinin yarılandığı ve tesislerin ekonomik ömürlerini dol-
durmaya başladığı şu günlerde tesis modernizasyonlarına yönelik teşvik unsurları 
geliştirilmesinde yarar görülmektedir. Sonuç olarak turizm türlerinin bölgesel olarak 
değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde teşviklerin revize edilmesi turizm açı-
sından hayati bir zaruret olup, günün ihtiyaçlarına göre yeni teşvik unsurlarının ge-
liştirilmesinin gerek turist sayısı ve gerekse turizm gelirlerinin arttırılması bakımından 
önemli olacağı aşikardır.
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ÖZET
Turizm amaçlı yatırım yapmak ve işletmek üzere yatırımcılara tahsis edilen kamu ta-
şınmazları gerek nitelik gerekse de sayıları ile ülkemiz turizm tesisleri arasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Farklı kamu kurumlarından ve her bir kurumun kendi mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde tahsis edilen bu taşınmazlar için ilk verilen kullanım süreleri, bu 
sürelerin sonunda yine ilgili kurumlarca tekrar uzatılabilmektedir. Ancak mevcut mev-
zuatta bu sürenin uzatılması için sözleşme sürelerinin bitiminin beklenilmesi ve süre-
nin uzatılıp uzatılmayacağının kamu kurumlarının takdirinde olması, tahsis sürelerinin 
yarısından fazlasını kullanan tesisler için yenileme yatırımları, yerli-yabancı yatırımcılara 
kiralama, kredi-fon gibi finansal destek bulma vb. konularda yatırımcılarda tereddüde 
neden olacaktır. Özellikle tahsis sürelerinin yarısından fazlasını kullanan ve tesislerin 
niteliklerini koruyarak günümüze kadar işleten yatırımcılar ile bu sürelerinin bitiminden 
önce şartları ilgili kamu kurumları tarafından belirlenecek yeni bir sözleşme yapılması 
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

GİRİŞ
Ülkemiz, 80’li yılların ortalarından sonra başlattığı atılım ve son yıllarda yaşanan istikrar 
ile birlikte dünya turizminde önemli bir noktaya gelmiştir. Türkiye, sektörde geliştirdiği 
teşvik sistemi ile mevcut potansiyelini en iyi şekilde kullanarak gelen turist sayısı ba-
kımından 2002 yılında 17. sırada bulunan dünya sıralamasındaki yerini 2014 yılında 6. 
sıraya kadar yükseltmiştir. Bu yükselişteki en büyük etkenlerden biri de ülkenin sahip 
olduğu turizm potansiyelini devlet tarafından verilen teşvikler ile ortaya çıkaran turizm 
tesisleri oluşturmaktadır. Ülkemiz, turizm sektöründe kendi rekabet sahası olan Akde-
niz çanağındaki en nitelikli tesislere günümüze kadar gelen teşvik sistemi ve bu teşvik 
sisteminin en önemli ayağını oluşturan turizm amaçlı arazi tahsisleri ile sağlamıştır.

1982 yılına kadar çeşitli kurumlarca yapılan turizm amaçlı arazi tahsisleri 1982 yılın-
da çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca mülga Turizm Bakanlığınca da yapılmaya 
başlanmış bu tarihten itibaren turizm yatırımları da hız kazanmıştır. 2003 yılında ise 
aynı Kanunda yapılan değişiklik ile turizm amaçlı arazi tahsisi yapma yetkisi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nda toplanmıştır. Turizm yatırımı yapmak amaçlı kurumlarca yapılan 
arazi tahsislerinin büyük bir kısmını orman vasıflı araziler oluşturmakta olup ülkemizin 
en nitelikli ve rekabetçi tesisleri de büyük oranda bu orman vasıflı araziler üzerinde 
yer almaktadır. Turizmi Teşvik Kanunu’nun çıkarıldığı 1982 yılından önce ilgili Bakan-
lıklarca ve bu tarihten sonra çok büyük oranda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan 
arazi tahsislerinde yatırımcılara gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı gerekse de Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca en fazla 49 yıla kadar yatırım ve işletme süresi verilmiş olup, 
özellikle 80’li yıllarda ve öncesinde yapılan tahsislerde işletme sürelerinin sonuna yak-
laşılmaktadır.

Mevcut mevzuat gereği ilgili Bakanlıklarca yapılan tahsislerin sürelerinin dolması ha-
linde tesislerin Bakanlıklara devri veya yeni bir sözleşme ile mevzuatta belirtilen şartlar 
doğrultusunda yeniden ilk verilen süre kadar uzatılması mümkün olabilmektedir. Bu 
çalışmada Kamu tarafından yapılan arazi tahsislerinde verilen yatırım ve işletme süre-
leri ilgili Bakanlıkların mevzuatları çerçevesinde değerlendirilerek, mer’i mevzuat doğ-
rultusunda öneri getirilmiştir. 
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KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİ
Kamu taşınmazları, gerek hazine gerekse de orman vasıflı olsun, ilgili kamu kurumlarınca 
70’li yıllardan itibaren kamu yararı çerçevesinde turizm yatırımı yapılmak üzere yatırımcıla-
ra kiralama ve tahsis yoluyla belirli bir süre zarfı için verilmekte ve bu süre sonunda yatırım-
cıların üzerine yapmış olduğu tesisle birlikte taşınmazı tekrar ilgili kurumlara devretmeleri 
gerekmektedir. Bir nevi yap-işlet-devret modeli gibi olan bu süreçte ülkemiz turizmine hiz-
met eden ve Dünya ölçeğinde rekabetçi bir çok tesis kazandırılmış ve bu tesisler ülkemizin 
turizm pastasındaki payının 6. sıraya kadar çıkmasında büyük katkı sağlamışlardır.

İlgili Bakanlıklarınca yapılan taşınmaz tahsis işlemleri alınan kiralar, cirodan ödenen pay-
lar ve istihdam zorunluluğu gibi bazı hususlarda farklılık gösterse de yatırımın hayata geç-
mesi ve işletme süreleri açısından benzerlik teşkil etmektedir. Her ne kadar günümüze 
kadar birçok kamu kurumu tarafından turizm amaçlı tahsis, kiralama vb. işlemler yürütül-
müş olsa da Maliye Bakanlığı tarafından yapılan kiralamalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından verilen izinler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan tahsisler dışındakiler sayı 
olarak çok az olması nedeniyle dikkate alınmamıştır.

Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Turizm Amaçlı Kiralamalar
Maliye Bakanlığı tarafından hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Ka-
nun uyarınca çıkarılan Yönetmelikler kapsamında üzerinde turizm yatırımı gerçekleştiril-
mek amacıyla yatırımcılara kiralama yöntemi ile tahsis edilmektedir. Bakanlıkça yapılan 
kiralamalar 2012 yılına kadar 49 yıl olarak yapılıyorken, 1/2/2012 tarihinde çıkarılan mevzu-
atı uyarınca 30 yıl olarak yapılmaktadır. 4706 sayılı Kanunun Ek 3 ncü maddesi ve bu mad-
denin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar uyarınca taşınmazın bulunduğu yöreye göre 
emlak vergi değerinin 0,05 - 2,5 oranı esas alınarak tespit edilen bedel üzerinden yatırım 
belgesi sahiplerine 49 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Ayrıca, özel kanunları 
uyarınca tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde farklı süreler de (kesin izin/tahsis 
süresi, lisans süresi vb.) uygulanabilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından günümüze kadar 
verilen turizm amaçlı kiralama sayısı 39 olup bu kiralamaların 10 tanesi en az 25 yılını 
tamamlamıştır. 

Tablo 1: Maliye Bakanlığınca kiralanmış taşınmazların kalan süreleri
Kaynak: Maliye Bakanlığı (2017)
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Verilen Turizm Amaçlı İzinler
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca turizm izinlerine ilişkin işlemler, 6831 sayılı Orman 
Kanununun  17/3 ve Geçici 8 inci maddesi uyarınca yürütülmektedir. Kanun uyarınca 
turizm yatırımcılarına 49 yıl süreli arazi tahsisi yapılmakta olup bu süre Bakanlıkça uy-
gun görülmesi halinde ilgili Kanun uyarınca 99 yıla kadar uzatılmaktadır. Ancak verilen 
sürelerin tahsis sürelerinin bitiminden ne kadar süre önce uzatılacağına ilişkin açık bir 
hüküm bulunmamaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından turizm amaçlı ve-
rilen toplam izin sayısı 90 olup bu izinlerden 38 tanesi izin sürelerinin 25 yıl ve daha 
fazlasını tamamlamıştır.

Tablo 2: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca verilen izinlerin kalan süreleri
Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017)

Tablo 3: Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen taşınmazların kalan süreleri
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü)
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Yapılan Turizm Amaçlı Tahsisler   
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Turizmi Teşvik Kanunun 8. maddesi uyarınca hem or-
man vasıflı araziler hem de Hazine taşınmazları turizm amaçlı yatırım yapılmak üze-
re yatırımcılara 49 yıl süre ile ilan yoluyla ve Bakanlıkça yapılan müzakere ile tahsis 
edilmektedir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca 49 yılın sonunda yatırımcıların süreleri 
Bakanlığın uygun görmesi halinde 49 yıl daha uzatılabilmektedir. Ancak bu durumda 
yatırımcılar uzatılan tahsis süreleri boyunca daha önce ödedikleri yıllık kira bedelinin 
(toplam yatırım maliyetinin binde beşi) 10 katı kadar yıllık kira bedeli  (toplam yatırım 
maliyetinin yüzde beşi) ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca Bakanlıkça günübirlik, lokan-
ta, telesiyej hattı v.b tesisler için tahsis süresi 20 yıl olarak belirlenmekte olup süre 
uzatımı söz konusu olması halinde bu tesisler için de ilk verilen 20 yıllık süre kadar süre 
yukarıda da belirtilen kira bedelleri kapsamında yapılmaktadır.  
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Yukarıdaki tabloda sadece 49 yıl olarak tahsis işlemi gerçekleştirilen konaklama 
amaçlı tesislerin kalan süreleri gösterilmekte olup, bu tahsislerinin 132 tanesi yani ya-
rısı tahsis sürelerinin yarısını geçirmişlerdir. Ayrıca yine Kültür ve Turizm Bakanlığından 
tahsisli 113 adet günübirlik, lokanta, telesiyej hattı vb. tesisler yapılması için tahsis edi-
len taşınmazlara ilişkin süreler de devam etmektedir.

Turizm Amaçlı Tahsis Koşulları Açısından Kurumların Karşılaştırılması
Çalışma kapsamında değerlendirilen her üç Bakanlığın da tahsis süreci benzerlikler 
içerse de Maliye Bakanlığı’nın 2012 yılından sonra tahsis sürelerini 30 yıl olarak kısıtla-
mış olması ve kira bedellerinin rayiç bedel üzerinden tespit ediliyor olması bu Bakanlığı 
diğer iki Bakanlıktan ayırmakla birlikte, tahsis süreleri uzatımı yönünden benzer süreç-
lerin her üç Bakanlık adına da işletilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, hem Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı hem de Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis sürelerinin 49 yıl 
olması ve kira bedellerinin de aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen 
rayiç bedeller üzerinden alınıyor olması ve turizm amaçlı tahsislerin büyük kısmını bu 
kurumların yapmış olduğu ve orman vasıflı arazilerin oluşturması tahsis sürelerinin 
uzatılmasına ilişkin yapılacak değerlendirmede tek bir yöntemin uygulanabilirliğini ko-
laylaştırmaktadır. Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununda belirlenen en fazla 99 yıla kadar 
tahsis sürelerinin uzatılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan taşınmaz 
tahsislerinde verilen 49 yıla ilave bir 49 yıl yani 98 yıla kadar tahsis sürelerinin uzatıldığı, 
hatta kamu taşınmazlarının Turizmi Teşvik Kanununun 8. Maddesi uyarınca Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 75 yıla kadar Kanunda tanımlanan üst yatırımcılara tahsis edilebildiği 
göz önüne alınırsa bu sürelerin belirli şartlar ile tek seferde verilmesi de ayrıca ilgili Ba-
kanlıklarca değerlendirilebilir. Bu şekilde günümüzden sonraki yıllarda yapılacak arazi 
tahsislerinde çok daha uzun süreleri (75 veya 99 yıl) kapsayan bir anlayışla ve modelle 
özellikle Körfez ülkeleri yatırımcılarının ve fonların ülkemizde daha fazla yatırım yap-
maları sağlanabilecektir. 

İlgili Bakanlıklarca Tahsisli Taşınmazların Ülke Genelindeki Yeri
Türkiye’de üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili kurumlarca verilen turizm amaç-
lı kamu taşınmazlarının büyük kısmını Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilenler 
oluşturmakta olup, günübirlik, lokanta, telesiyej hattı v.b tahsisli taşınmazlar da katıl-
dığında ülke genelinde 506 tane taşınmazın kamu tarafından turizm yatırımı gerçek-
leştirmek üzere tahsis edildiği tespit edilmiştir. Yatırımda olan tesislerle birlikte toplam 
200.000 yatak kamu tarafından yapılan tahsisler vasıtası ile belgelendirilmiş olup, bu 
da ülkemizin mevcut yatak kapasitesinin 1/5 ine denk gelmektedir. Söz konusu tesisler 
gerek nitelikleri gerekse de geniş araziler içerisinde yer almaları nedeniyle dünya ölçe-
ğinde rekabet edebilen ve gün geçtikçe bilinirlikleri artan Belek, Sarıgerme, Kundu v.b. 
bölgelerde yer almaktadır. Bu bağlamda bütüncül planlama yaklaşımı çerçevesinde 
planlanarak yatırımcılara tahsis edilen arazilerde yer alan tesisler bu alanların dünya 
çapında bilinen birer destinasyon olmasında ön ayak olmuşlardır. 

Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 40 taşınmaz üzerinde yer alan 
tesisler Belek bölgesini hem deniz-kum-güneş turizmini talep eden kitleler için hem 
de golf ve kongre turizmi için vazgeçilmez hale getirmişlerdir. Zira bu bölgede ulus-
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lararası birçok golf ve tenis turnuvaları ile G-8 gibi dünya ölçeğinde bir organizasyon 
başarı ile sonuçlanmıştır. Dolayısı ile her ne kadar toplam yatak kapasitesinin sadece 
1/5 ine denk düşen bir oranda kamu taşınmazı üzerinde tesisler yapılmış olsa da bun-
lar turizm sektörüne ve dolayısı ile ülkemize ciddi oranda katma değer katmaktadırlar. 

TAHSİS SÜRELERİNİN SONUNA YAKLAŞAN TAŞINMAZLAR 
ÜZERİNDEKİ TESİSLERİ YENİLEME SORUNSALI
İlgili Bakanlıklarınca tahsisi yapılan taşınmazların üzerindeki tesisler için süregelen sü-
reç içerisinde günün koşullarının getirmiş olduğu ihtiyaçlar göz önüne alınarak yine 
Bakanlıkların izinleri doğrultusunda alanlarını büyütme, kapasitelerini arttırma, sınıf de-
ğiştirme vb. uygulamalar yapılarak, tesisler günümüze kadar hem niteliklerini hem de 
altyapılarını geliştirerek ulaşmışlardır. Benzer örnek üzerinden gitmek gerekirse, Belek 
bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konaklama amaçlı yapılan tahsis-
lerden birçoğu zaman içerisinde mevcut kapasitelerini 2 veya 3 kat arttırmış, altya-
pı tesisleri de bu kapsamda yenilenmiştir. Arz ve talep dengesi içerisinde ve mevcut 
altyapı olanakları gözetilerek maksimum seviyelere ulaşmış olan yatak kapasitelerinin 
arttırılmasındansa artık tesislerin yenilenme ve günümüz turizm anlayışı çerçevesinde 
belki de yıkılıp yeniden yapılmaları gündeme gelmiştir. Her ne kadar ilgili Bakanlıklarca 
uygun görülmesi halinde tahsis sürelerinin uzatılabileceği her Bakanlığın kendi mer’i 
mevzuatında yer alsa da, bu uzatmanın tahsis süresi sonunda yapılacak olmasının 
kesin bir hüküm içermiyor olması ve belirlenen kira bedellerinin mevcut bedellerin 10 
katına tekabül ediyor olması bir başka deyişle tahsis süreleri azalan ve tahsis sürelerinin 
bitiminde tam anlamıyla nasıl bir sürecin yaşanacağının bugünden belirli olmaması 
yatırımcıların tesislerini yenileme motivasyonunu düşürmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İlgili kamu kurumlarınca yapılan turizm amaçlı arazi tahsisleri, bu arazilerin konum 
ve büyüklükleri ile üzerinde yer alan tesisler göz önüne alındığında ülkemizin turizm 
yatırımcılarına vermiş olduğu en önemli teşvik unsuru olmuştur. Yaklaşık 500 adet tu-
rizm yatırımı, tahsisli araziler üzerine kurulmuş ve gerek oluşturduğu yaklaşık 200.000 
yatak kapasitesi gerekse de nitelikleri ile ülkemiz turizm tesisleri arasında önemli yer 
tutmaktadır.

Bu tesislerin yarıya yakın kısmı tahsis sürelerinin yarısını geçirmiş olup çok büyük 
kısmı günümüze kadar niteliklerini koruyarak ulaşmıştır. Ancak söz konusu tesisler gün 
geçtikçe yıpranmaya başlamış, bazı tesislerin yenilenme hatta yıkılıp yeniden yapılması 
gündeme gelmiştir. Ancak özellikle tahsis süreleri 10 yıl ve daha altında olan tesisler 
için bu tür yatırımlar yapmak, tahsis sahibi yatırımcılar tarafından finansal açıdan geri 
dönüşü olmayacağı değerlendirilerek yatırımcılar için cazip gelmemektedir.

Bununla birlikte, tahsis süresi bitiminde karşılaşılacak durumun, bir başka deyişle 
tahsisin devam edip etmeyeceğinin veya hangi koşullar ile devam edeceğinin uzun 
erimli bir süre zarfında belirli olmayışı, sektöre finansal destek sağlayan kurumlar (Ban-
ka, Fon vb.) tarafından da yenileme, devir, yeni yatırım vb. süreçlerde destek sağlan-
masında tereddüt oluşturabilecektir.
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Dolayısı ile, tahsis sürelerinde sonlara yaklaşılan tesisler için süre uzatımının müm-
kün olan en erken zamanda sağlanması veya yeni şartlarla yeni bir sözleşme imza-
lanması yıpranan bu tesislerde yeni yatırım yapmayı veya tesislerde modernizasyona 
gitmeleri için yatırımcıların önlerindeki süreci daha iyi görmelerini sağlayacaktır.

İlgili kamu kurumlarınca ihale, ilan vb. yollarla kiralanan veya tahsis edilen taşınmaz-
lar için başta verilen sürelerin uzatılmasının ise belirli koşul ve şartlara bağlanmasında 
da yarar bulunmakta olup bunun da bir defaya mahsus olarak değil ilgili Kurumların 
mevzuatlarında yapılmasında fayda vardır. Zira ihale veya ilan yolu ile verilen taşınmaz-
lar için gelecekte yaşanacak sürecin ihale veya ilan döneminde tanımlı olması yarışma 
şartlarında yatırımcı ilgisini ve taşınmazların ihale bedellerini de kamu adına olumlu 
olarak etkileyecektir. 

Bu bağlamda, tesislerin tahsis sürelerinin en az yarısını işletmede geçirmiş olma-
sı ve bir tesisin niteliklerini koruduğunun en önemli göstergesi olan Turizm İşletme 
Belgesinin yürürlükte olması belirlenecek ilk şartlar olarak değerlendirebilir. Bunlarla 
birlikte tesisler için yenilenme şartı getirilmesi de dikkate alınabilir. Hatta farklı kurumlar 
tarafından yapılan taşınmaz tahsislerinde süre uzatımı için benzer koşulların, mümkün 
olması halinde aynı koşulların belirlenmesinde turizm taşınmazları yönünden tek bir 
yöntemin belirlenmiş olması sağlayacaktır. 

Ayrıca, süre uzatımı için belirlenecek koşulların en önemli maddesini süre uzatı-
mından sonraki dönem için kira bedellerindeki artış konusu oluşturmakta olup bu hu-
susun ise Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili kurumların katılımı ile değerlendirilerek 
belirlenmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Türkiye turizmde reaktif strateji anlayışından oyun değiştiren proaktif stratejiye 
yönelerek istediği hedeflere ulaşabilir. Bu ise geliştirilmesi gereken alanları inovatif 
bir anlayışla, oyun değiştirici stratejiler ile ele alınarak gerçekleştirebilir. Bu bildiride 
bazı temel sorunlara çözüm yolları getirilmekte ve bir oyun değiştirici strateji önerisi 
getirilmektedir. Tanıtım ve satış faaliyetlerinin tek elden yürütülmesini öngören, 
kamu ve özel ortak girişimi ile gerçekleştirilecek, uluslararası bir tur operatörü firması 
önerisidir. Yurt dışında “bin caddede bin Turkey Home seyahat acentası” açılması 
temel hedefiyle yola çıkması düşünülen firmanın yapılanması ve faaliyet alanları gibi 
konularda çeşitli öneriler sunulmaktadır.

GİRİŞ 
Türkiye turizminin geleceğini planlamak için başlangıç noktası, temel sorunlu alanların 
tespit edilmesi ve öncelikler ışığında stratejiler geliştirmek ve uygulamak olmalıdır. Bu-
nun için öncelikle stratejik bakış açısına karar vermek gerekmektedir.

Strateji bakış açısında iki temel unsur vardır: Reaktif ve proaktif strateji anlayışı. Re-
aktif strateji yaklaşımının temelinde var olan gelişmeleri doğru bir şekilde analiz edip, 
oyunu kuralına göre oynamak, kısaca uyum sağlamak yer alır. En azından bunu yapa-
mazsanız oyun dışında kalmanız oldukça olasıdır. Proaktif strateji ise rakiplerinizden 
önce düşünmeyi ve onlardan bir ya da birkaç adım önde olmayı amaçlar. Bu strateji 
bakışaçısı ile geliştirilen stratejilerin uygulanması daha zor ve riskli olsa da muhtemel 
sonuçları arasında yüksek seviyede rekabet avantajına sahip olmak yer alır. Proaktif 
strateji yaklaşımının uç noktasında ise, mevcut oyunda öncü konumla yetinmeyip 
oyunun kurallarında radikal değişiklikler yapmak ve bu sayede rekabet avantajını daha 
uzun süre elinde tutma amacına ulaşma yer alır. 

Türkiye turizmi adına söylenebilecekler ise genellikle reaktif strateji yaklaşımının ter-
cih edildiği ve bazı bireysel ve geniş alanlara yayılamamış proaktif uygulamaların oldu-
ğudur. Turizm istatistikleri göz önüne alındığında elde edilen gelişimin takdir edilebilir 
olduğu düşünülebilirse de henüz oyun değiştirici olmaktan çok uzak olduğumuz ve 
oyunun sadık ama iyi bir oyucusu olduğumuz ifade edilebilir. Ancak bununla yetinmeli 
miyiz? Acaba daha büyük hedefler koymamız ve buna ulaşmamız mümkün müdür? 
Bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz?

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümün 
en önemli çıktısı düşünsel dönüşüm, büyük düşünebilme kapasitesinin olağanüstü 
artması olmuştur. Hem fiziksel hem de düşünsel kapasitemizin artması ile strateji bakış 
açımızı değiştirebilir, sürdürülebilir ve uzun dönemli rekabet avantajı elde edebileceği-
miz oyun değiştirici proaktif strateji yaklaşımını benimseyebiliriz. Bunu yapmamızda-
ki engel genellikle dile getirildiği üzere kaynak eksikliği değil. Yaratıcı fikirlerin ortaya 
çıkmasını sağlayarak ve bu fikirleri tutarlı ve yenilikçi stratejiler geliştirme adına doğru 
bir şekilde ele alıp kaynakları doğru yönde ve şekilde kullanırsak bunu başarmamız 
mümkün olabilir.

Kendimize sormamız ve cevaplamamız gereken sorular ise: Bundan sonrası için 
turizmde öncelikle hedefimiz ne olmalı? Var olan durumumuzu korumak ve uzun 
yıllar içinde bazı küçük ilerlemeler sağlamak mı? Yoksa potansiyelimizi çok daha etkin 
kullanıp zirvede yer almak mı? Eğer hedefimiz birincisi ise şimdiye kadar olduğu gibi 
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reaktif stratejiler geliştirerek bunu sağlamamız mümkün. Bu utanılacak bir şey değildir 
ve sonuçta elde edeceğimiz bizi tatmin edebilir ve eğer daha iyi bir fikrimiz yoksa bu 
temel anlayış bizi belirlediğiniz başarı noktasına götürebilir. Ancak hedefimiz ikincisi 
ise, proaktif olmak ve oyunun kurallarını değiştirici hamleler yapmamız gerekecektir. 
Bence artık Türkiye, girişimcisi, yönetim becerileri ve diğer kaynakları ile oyun değişti-
rici olabilir.

Bu bildiride yer alan öneriler Türkiye’nin işte bu potansiyeli dikkate alınarak geliştiril-
miştir. Turizmde yaşadığımız ve hemen herkes tarafından nerdeyse her toplantıda dile 
getirilen pazarlama (Akçi ve Olcay, 2014; Özer, 2012), destinasyon yönetimi (Doğan 
ve Gümüş, 2014), müşteri ilişkileri yönetimi (Kozak, 2007) gibi temel sorunlu konula-
rımıza bütüncül, tutarlı ve en önemlisi oyunun kurallarını değiştirebilecek öneriler ge-
tirilmeye çalışıldı. Özellikle sürekli dile getirilen ancak nasıl olacağına ilişkin tatminkâr 
öneriler ortaya konamayan bir konu için fikirler geliştirilmiştir: Yurt dışında faaliyet gös-
terecek uluslararası bir tur operatörünün oluşturulması. Bu bildiride bu firmanın nasıl 
oluşturulabileceği, örgütsel yapılanması, faaliyet alanları, nelerin başarılması gerektiği 
konularında öneriler geliştirilmiştir.  Elbette, önerilerin eksikleri vardır ve tamamlanma-
ya muhtaçtır ancak bu eksikleri tamamlayacak bilgi ve deneyime de sahip olduğumu-
zu düşünüyorum.

TURİZMDE YAŞANAN BAZI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Çeşitli araştırmalarda ve toplantılarda turizmde yaşadığımız problemlere ilişkin çeşitli 
görüşler sunulmakta ancak pek azı bu problemleri bütünsel olarak ele alıp buna uygun 
çözümler getirmektedir. Tablo 1’de turizmde yaşadığımız bazı temel sorun tespitleri 
ve bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Liste elbette daha da uzatılabilir ancak daha az 
sayıda ve en önemli sorunlara odaklanıp bu sorunların çözülmesi için kaynaklar doğru 
kullanılabilirse, çok daha verimli sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. 

Sorun Çözüm Önerisi Nasıl 

Koordinasyon eksikliği Turizm yönetiminde yeniden yapılanma -DYÖ yapılanması (2023 turizm stratejisinde 
öngörülen) hayata geçirmek
-Görevlerin ve sorumluluk birimlerinin 
netleştirilmesi/sadeleştirilmesi 
(yatırımlar, tanıtım vd.)

Düşük Fiyatlı ürünler Katma değeri yüksek
ürünler geliştirme

-Destinasyon Yönetim Örgütü 
(DYÖ) ürün geliştirme biriminin çalışmaları ile alt 
destinasyonlarda rekabetçi ürünler geliştirirmek

Marka çalışmaları 
yürütmek

-DYÖ- Marka yönetimi birimi çalışmaları
- Sadakat programı çalışmaları

Satış kanallarını çeşitlendirmek -Rezervasyon sistemleri kurgulama
-Yurt dışında faaliyet gösterecek tur 
operatörlerini desteklemek

Uluslararası tur operatörlerine 
aşırı bağlılık

Satış kanallarını çeşitlendirmek -Rezervasyon sistemleri kurgulama
-Yurt dışında faaliyet gösterecek tur 
operatörlerini desteklemek
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Tablo 1: Bazı temel sorunlar ve olası çözüm önerileri
Kaynak: Yazar tarafından geliştirilmiştir.

Sorun Çözüm Önerisi Nasıl 

Yetersiz veriye dayalı 
kararlar alma

İstatistik/veri toplama ve analizi 
sisteminin kurulması

-DYÖ Veri analizi birimi eliyle verilerin 
toplanması, analizi ve paylaşımı

Rakip ve Müşteri analizleri 
eksikliği-  strateji geliştirme 
ve uygulama eksikliği

Pazar araştırmalarını daha düzenli 
ve sistematik hale getirme

-DYÖ araştırma birimi ve 
üniversite ortak çalışmaları

Krizlere karşı aşırı duyarlılık -Güçlü marka destinasyonlar yaratma
-Kriz yönetim planları 
geliştirmek ve uygulamak

-DYÖ marka yönetim birimi çalışmaları
-Kriz yönetim planlama ve 
yürütme birimi kurulması

Eğitimli personel ve profesyonel 
yönetimde yaşanan sorunlar

Yaygın ve işbaşı eğitim programları 
geliştirmek ve uygulamak

-DYÖ ve üniversite işbirliklerinde eğitim 
programlarının hazırlanması ve uygulanması
- Varolan sertifika programlarının devam edilmesi 
ve yeni ihtiyaçlara göre ilaveler yapılması

Düşük verimlilik Ulusal otel grup/zincirlerini 
artırmak ve büyütmek

-Zincir ve grup otel olmayı teşvik 
edici düzenlemeler getirmek

Destinasyon bazında müşteri 
ilişkileri yönetimi eksikliği

-Destinasyonlarda misafir şikayetleri 
ve önerilerinin alınması ve takibi 
-Genel sadakat programı çerçevesinde 
müşteri ilişkileri yönetimi 

- Ülke çaplı bir sadakat programı geliştirme
- DYÖ misafir ilişkileri bölümü 
kurulması ve CRM uygulaması

Destinasyonlarda yetersiz 
bilgilendirme 

-Mobil uygulamalar, rekabetçi 
web siteleri geliştirme
- Şehir haritaları, etkinlik programları, 
broşürler vb. hazırlama ve turistlerin 
kolayca ulaşabilmelerini sağlama

- DYÖ Bilgi işlem birimi kurulması  
- Destinasyonların resmi web siteleri 
ve uygulamalarının oluşturulması
 

Turizmden elde edilen 
faydadan yerel halkın 
yeterince yararlanmaması

-Yerel halkı dahil edecek 
projeler geliştirilebilir.
-Herşey dahil sistemde bazı 
değişiklikler yapılabilir

-Alınacak kararlarda yerel halk temsilcilerinin de 
yer almasının sağlanması (DYÖ öncülüğünde)
-Herşey dahil sisteminin işleyişi ile ilgili 
bazı yasal düzenlemeler getirilmesi

Sürdürülebilir turizm 
anlayışı eksikliği

-İşletmeleri sürdürülebilirlik anlayışı için 
özendirme (çevresel, ekonomik vd.)
-Yerel halk ve turizm çalışanlarını 
bilinçlendirme
-Turistleri bilinçlendirme 

-DYÖ tarafından çeşitli eğitimler (işyeri sahiplerine, 
çalışanlara, yerel halka yönelik) düzenlenmesi
-Çeşitli  teşvik unsurları  geliştirilerek işletmelerin 
çevre dostu olmaları sağlanabilir (örneğin, çevre 
ile ilgili sertifikalara sahip olmalarını teşvik edecek)
-İyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı 
ortamlar geliştirilebilir

Ürün çeşitlendirme, 
farklılaştırma, ürün 
kombinasyonları 
geliştirme eksikliği

-Destinasyonun rekabetçilik seviyesini 
artıracak yenilikçi ürünler ve ürün 
kombinasyonları geliştirilmesi
-Teknolojinin (web, mobil, B2B 
platformlar, VR ve AR uygulamalar) 
rekabet aracı olarak kullanımı

- DYÖ ar-ge/ürün geliştirme biriminin çalışmaları 
- Destinasyon özellikleri ve stratejilerine 
uygun ürünlerin geliştirilmesi
- Tanıtımda ve satışta yeni 
teknolojilerin kullanılması
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OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR STRATEJİ ÖNERİSİ: 1.000 CADDEDE 
1.000 TURKEY HOME SEYAHAT ACENTASI 
Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında turistik ürünlerimizin tanıtımı ve satışı gel-
mektedir. Mevcut anlayışımızda tanıtım çoğunlukla kamusal ve merkezi açıdan ele 
alınmakta, satış ise yabancı tur operatörleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu du-
rum iki açıdan önemli sorunu beraberinde getirmektedir. İlki, tanıtım ve satış birbi-
rinden ayrı ele alındığında çok daha verimsiz hale gelmektedir. İkincisi, yabancı tur 
operatörleri (buna online seyahat şirketleri de dahil) sahip oldukları büyüklüklerinden 
dolayı yerli firmalar ile yaptıkları anlaşmalarda pazarlık güçlerini ellerinde tutmakta 
bu da satış gelirlerimizi düşüren bir etmen olmaktadır. 

Şöyle bir durumu hayal edebilir miyiz?: Dünyanın en işlek 1000 caddesinde kır-
mızı beyaz renkleri, modern görünümü, tabelasında TURKEY HOME yazısıyla ofisler. 
İçeriye girenlere geleneksel yiyeceklerimizden ikram ediliyor, TV’lerde reklam video-
ları dönüyor, teknolojik açıdan donanımlı (örneğin, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış 
gerçeklik (AR) uygulamaları ile tanıtım yapılıyor), farklı turistik ürünlerimiz (kültürel, 
3S, macera, sağlık, spor vd.) hakkında bilgili satış ekipleri entegre ulusal rezervasyon 
sistemini kullanıyor (otel, havayolu, araba kiralama). Sadece satış değil aynı zamanda 
ülkeyi tanıtan bu ofislerin katkısı nasıl olurdu? Bunu başarmak çok mu zor?  Türkiye 
bunu yapacak finansal ve yönetsel güce sahiptir. Aşağıda, böyle bir firmanın hangi 
alanlarda faaliyet gösterebileceği, nasıl bir yapılanmaya gidebileceği ve neleri yap-
ması gerektiği ile ilgili görüşlerim yer almaktadır. 

Faaliyet Alanları
Kurulacak turizm firması öncelikli olarak tur operatörü olarak görev yapacak, aynı 
zamanda tanıtım görevini de üstlenecektir. Devletin, bakanlık aracılığıyla yaptığı ta-
nıtım faaliyetleri bu şirket üzerinden yapabilir ki bu durumda devlet hem tanıtım işini 
profesyonel bir yapıya devretmiş hem de oluşacak yeni şirketi de finansal açıdan 
desteklemiş olur. Bu yapıda, tanıtım bütçesinin kullanılmasından şirket yönetimi so-
rumludur. Şirketin orta vadeli hedefi konaklama ve kruvaziyer sektörlerinde de yer 
almak olabilir. Ana merkez ve yurt dışındaki ofislerden oluşacak bir yapılanma öngö-
rülmektedir. Ana merkezin görevleri arasında:

• Genel stratejileri (yatırım, büyüme vd.) belirlemek. 
• Ofis açılacak şehir ve caddeleri belirlemek,
• Tanıtım stratejilerine karar vermek,
• Ofislerin tanıtım planlarını ve bütçelerini değerlendirmek,
• Rezervasyon sistemini kurmak ve yönetmek,
• Kriz yönetim planı yapmak, 
• Müşteri ilişkileri yönetim sistemini kurmak, sadakat programını oluşturmak,
Destinasyon yönetim danışmanlığı yapmak, yer almaktadır.
Hedef olarak dünyadaki en işlek 1.000 caddede 1.000 ofis açılması belirlenebilir. 

Bu hedefe doğru bir planlamayla beş yıl içinde ulaşmak mümkündür.  Ofisler satış 
yapmanın yanı sıra:
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• Bölgelerinde tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmak (tanıtım günleri, 
çeşitli etkinlikler vb.),

• Sadakat programı ile ilgili işlemleri (tanıtım, üyelik vd.) yapmak, 
• Kriz yönetim planlarını uygulama gibi faaliyetleri de yürüteceklerdir. 
Ana şirketin tanıtım ve pazarlama stratejisi ile uyumlu olmak üzere, her ofis kendi 

pazarlama planlarını hazırlayıp, ana merkezin onayına sunar. Bu şekilde her yer için 
geçerli tek bir pazarlama anlayışı yerine her ülke ve bölgenin yapısına özgü bir pa-
zarlama anlayışı ile daha etkin bir pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek 
mümkün olacaktır. 

Teknolojinin artan kullanımı, turizmde de iş yapma şeklini değiştirmekte ve klasik 
acentaların yerine gitgide online web siteleri ve cep telefonu uygulamaları almakta 
hatta sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri turizm pazarlamasını farklı 
noktalara götürmektedir. Önerilen firma, bu eğilimleri dikkate alan ve sektöre öncü 
uygulamalar geliştiren bir anlayış yürütecek, bu teknolojileri geliştiren ve uygulayan 
bir anlayışı temel ilkeleri arasına koyacaktır. Hem bu firmanın hem de destinasyonla-
rımızın rekabetin temeline teknolojiyi almaları yerinde olacaktır. Bu firmanın, oluştu-
rulacak destinasyon yönetim birimleri ile de uyumlu çalışması sağlanabilir. Örneğin, 
destinasyon yönetim birimleri kendi destinasyonları ile ilgili sanal ya da artırılmış 
gerçeklik uygulamaları geliştirebilir ve bu ofisler destinasyonların tanıtım ve satışını 
çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu aynı zamanda ülkenin de genel ve 
turistik imajını olumlu yönde geliştirebilir. Benzer şekilde, ürünlerin veya ürün kom-
binasyonlarının satışı da gerçekleştirilebilir. Bu ofisler, kısaca, klasik seyahat acentası 
görevi üstlenirken, hem tanıtım hem de satış faaliyetlerinde teknolojiyi üst seviyede 
kullanacaklar aynı zamanda kendi bölgelerinde tanıtım ve halka ilişkiler faaliyetlerini 
de yürütmekten sorumlu olacaklardır. 

Yapılanma ve İşleyiş
Oluşturulacak firmanın hem kamu hem de özel şirketlerin ortaklığında kurulması 
gerekmektedir. Kamu ortaklığının özellikle bir kamu bankası ile olması önemlidir ki 
benzer ortaklık yapısı önemli uluslararası tur operatörlerinde de olduğu görülmekte-
dir (örneğin TUI). Diğer ortaklar havayolları (başta THY), seyahat acentaları (TURSAB 
aracılığıyla), oteller ve diğer sektörlerden (sigorta, iletişim vb.) oluşabilir.

Özellikle devletin garantör olması önemlidir. Şirketin kuruluşun ilk yıllarında yatı-
rım maliyetlerinin bir kısmı (ofislerin açılması, sistemlerin kurulması vd.) ve muhte-
mel zararları (belli bir yıl süresince ve miktarda)  devlet tarafından karşılanması gerekli 
olabilir (bu durumu bir teşvik aracı olarak ele almak gerekmektedir ki firmaların bu 
oluşuma katılmaları için önemlidir). Şirketin yapılanma örneği Şekil 1’deki gibi olabilir.

Unutulmamalıdır ki bu ofisler aynı zamanda Türkiye’nin sadece turizm alanında 
değil diğer alanlarda da (ekonomik ve politik) imajını geliştirecek rol üstleneceklerdir. 
Dolaylı faydaları arasında AB üyeliği sürecine katkısı, genel Türkiye imajına olumlu 
katkısı, ekonominin diğer sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için olumlu refe-
rans noktası olması gibi unsurlar sayılabilir. Bütün bu ve benzeri nedenlerden dolayı 
aslında bu ofisler Türkiye’nin önemli amaçları ve stratejileri için kolaylaştırıcı unsur 
olabilir.
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Yapılması gereken işlerin başında ise rekabetçi bir rezervasyon sisteminin geliştiril-
mesi gelmektedir. Otel, araba kiralama, tur satışları vb. özelliklere sahip yerel bir sis-
temin geliştirilmesi hem doğrudan müşterilerin hem de işletmelerin birbirleriyle ileti-
şimde olmasını sağlaması açısında çok daha rekabetçi ve verimli olacaktır. Firmanın 
faaliyetlerini desteklemek adına ele alınması gereken önemli bir konu ise charter uçak 
sayısının artırılması gerekliliğidir. Çok daha fazla noktadan gerçekleştirilecek doğrudan 
uçuşlar bu aşamada çok önemlidir. Ulusal havayolu firmalarını teşvik edecek sistemler 
ve desteklerle bu mümkün olabilir. Müşteri memnuniyetini aynı zamanda tekrar geliş-
leri artırmak için ülke çapında sadakat programı oluşturulabilir.  Destinasyon yönetim 
birimleriyle birlikte çalışarak sadakat programının başarısı artırılabilir.

Başarılması Gerekenler
Firmanın amaçlarını yerine getirebilmesi için öncelikle yapılması gerekenler:

• Teknolojik alt yapının hazırlanması: CRS, mobil uygulamalar, web sayfası, intra-
net vb.

• Hukuksal alt yapının oluşturulması: şirket kurulumu, kamu desteği, yasal konula-
rın ele alınması

• Yönetsel yapının oluşturulması: örgüt yapısı, kurullar, görev ve sorumlulukların 

Şekil 1: Turkey Home Turizm Firması Yapılanma Önerisi
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belirlenmesi
• Finansal yapının oluşturulması: Kamu desteği sağlayacak mekanizmaların, ortak-

ların sorumluluklarının ve diğer finansal kaynakların belirlenmesi
• Kurumsal alt yapının geliştirilmesi: isim, logo, tasarımlar, formlar vd.
• Merkez binanın ve ofis açılacak yerlerin tespiti: Merkez bina Ankara, İstanbul veya 

Antalya’da kurulabilir. Hedef pazarlar temelinde en işlek 1.000 caddede 1.000 
ofis açılması (5 yıllık bir plan çerçevesinde bu hedefe ulaşılabilir) planlanmalıdır.

• Müşteri sadakat programının hazırlanması: İlk kez ve tekrar gelen turist sayıla-
rını artırmak, turistlerin yakın çevrelerine ve sosyal medyada olumlu yorumlar 
yapabilmelerini sağlamak için çeşitli projeler geliştirecek bir sadakat programı 
hazırlanmalıdır (Bunun için TOURKEY projesi (Yılmaz, 2009) önerisinden yarar-
lanılabilir).

Kurulacak şirket için Kültür ve Turizm Bakanlığı çok katılımlı bir çalışma grubu oluş-
turabilir. Çalışma grubu, önerilen firma ile ilgili yukarıda belirtilen konuları detaylı bir 
şekilde ele alıp, bir fizibilite çalışması gerçekleştirebilir. Daha sonra bu çalışma, ilgili 
paydaşların görüşlerine sunulur ve böylece izlenecek yol haritası belirlenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, çok önemli bir turizm ülkesidir ve sahip olduğu potansiyeli ile (çekicilik un-
surları, insan kaynağı, bilgi ve tecrübesi, yatırımcı dinamiği vd.) turizmden elde ettiği 
faydayı çok daha yukarı seviyelere çıkartabilir. Bir yandan sürdürülebilirlik ilkeleri ile 
diğer yandan kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak ve aynı zamanda ölçek eko-
nomisinin avantajlarından yararlanarak arzu ettiği hedeflere ulaşabilir. Yapılması gere-
ken, temel konulara odaklanarak rekabetçilik seviyemizi artırmak ve turizmden daha 
yüksek katma değer yaratmaktır. 

Bu bildiride, bazı temel sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. Temel sorunların bir-
likte düşünülerek ele alınması durumunda az sayıda ancak etkili stratejiler ile çok daha 
verimli bir turizm endüstrisine sahip olmamızın mümkün olacağının ipuçları verilmiş-
tir. Turizmden çok daha yüksek fayda elde etmek istiyorsak iki alanda yapacaklarımız 
belirleyici olacaktır: Dinamik ve çok katılımlı örgütlenme yapısı oluşturmak ve daha 
büyük turizm firmalarına sahip olmak. Birincisi destinasyonların daha iyi yönetilmeleri-
ni sağlarken, ikincisi firmaların daha profesyonel yönetilmeleri, ölçek ekonomisinden 
yararlanmaları ve daha rekabetçi olurken daha fazla katma değer üretmelerini sağlaya-
caktır. Hem seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü hem de konaklama işletmeciliği 
sektörlerinde bu tip firmaların sayılarını artırmayı teşvik edecek mekanizmaların gelişti-
rilmesi gerekmektedir. Zincir ve grup turizm firma sayı ve büyüklüklerinin artırılması ve 
bu firmaların uluslararasılaşma süreçlerine destek olunması Türk turizminde domino 
etkisi yaratacak olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Öncelikle destinasyon yönetim anlayışının ivedilikle getirilmesi gerekmektedir. Des-
tinasyon yönetim örgütleri, destinasyonların hem uzun vadeli stratejilerinin geliştiril-
mesi görevini yürütürken hem de kısa ve orta vadede eylem planlarının hayata geçi-
rilmesi görevini üstlenir. Oluşturulacak alt birimleri (ürün geliştirme, marka yönetimi, 
bilgi işlem, eğitim, pazarlama, müşteri ilişkileri) sayesinde bu kurumların çok daha etkili 
olması sağlanabilir. Rekabet ortamını sürekli analiz edecek, tüm paydaşların görüşle-
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rini alarak destinasyonun vizyonunu ve misyonunu belirleyecek, proaktif stratejilerin 
geliştirilmesini sağlayacak ve destinasyonlarda paydaşlar arasında koordinasyon göre-
vini yürütecek lider bir kuruma son derece ihtiyaç vardır.  

Diğer taraftan bu bildiride önemli bir konu hakkında bir öneri ortaya konmuştur. 
Oluşturulması önerilen tur operatörü, hem pazarlama faaliyetlerinin daha etkin ger-
çekleştirilmesi,  hem de uluslararası tur operatörleri karşısında özellikle otel ve seyahat 
acentalarının pazarlık güçlerini artırmaları adına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye 
turizminin tanıtım stratejisinden sorumlu olacak firma, bakanlık eliyle yürütülen tanıtım 
faaliyetlerini de üstleneceğinden, devletin pazarlama yükünü de üstlenmiş olacaktır. 
Bu firmanın, kamu ve özel ortaklığında kurulması durumunda elde edilecek faydayı 
maksimuma çıkarması mümkündür. Bu girişim başarıyla gerçekleştirilirse, benzer giri-
şimlerin diğer sektörler için (örneğin otelcilik sektörü) öncü olması olasıdır. 
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ÖZET
Dünya çapında “Türkiye” markası yaratmak amacıyla; hedef pazarların özellikleri ve 
değişimleri, dünyadaki yeni eğilimler, ülkenin mevcut ve potansiyel turizm olanakları 
değerlendirilerek etkili bir turizm politikası oluşturulmuş ve bu politikanın, küreselleşen 
dünyanın ve yeni gelişmelerin ışığında gözden geçirilerek uygulamaya konulması sa-
yesinde bu günlere gelinmiştir. Sektörün yaşadığı hızlı gelişimin yanında, sektörü daha 
da ileriye taşıyacak ve gerek bulunulan coğrafyada gerekse ana pazarlarda ve tüm 
dünyada yaşanan sorunlar ve krizlerden kaynaklanan sıkıntıların aşılmasına yardımcı 
olacak birtakım yeniliklere, güncellemelere ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Turizmin ülke ekonomisindeki yeri dikkate alındığında ve özellikle ihracattaki payı ve 
cari açığın kapatılmasına olan katkısı göz önünde bulundurulduğunda ve emek yoğun 
bir sektör olması nedeniyle istihdam sağlamak konusundaki önemi dikkate alındığında 
turizm sektörünün en önemli sektörlerden biri olarak yeniden ele alınması gerektiği 
görülmektedir. Sektörün uluslararası rekabette yer alabilmesi için konaklama sektö-
rünün sorunlarının bir kısmının kısa sürede çözüme kavuşturulması büyük önem arz 
etmekte olup, bir kısmının ise zamanla sektörün genel işleyişi haline gelecek şekilde 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle Türkiye Otelciler Federasyonu, 
konaklama sektörü bakış açısından sektörün içinde bulunduğu sorunlar ile kısa, orta 
ve uzun vadeli çözüm önerilerini, bu çalışma kapsamında ele almıştır.

GİRİŞ
Günümüzde turizm sektörünün önemini artıran temel unsurların başında; istihdamı 
arttırıcı etkisi, ülkeye gelir sağlayıcı etkisi, “açık hava fabrikası”, “çevre dostu sanayi” 
ve “bacasız fabrika” isimlendirmeleriyle sürdürülebilir iktisadi gelişmeye katkı sağlayıcı 
etkisi, dünya barışına katkı sağlayıcı etkisi ile değişen dünyanın lokomotifi olma etkisi 
gelmektedir (Karataş ve Babür, 2013:17). Ödemeler dengesine etkisi, katma değerinin 
çok yüksek olması, altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere etkisi ne-
deniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör konumundadır 
(Kartal, 2013:76; Seçilmiş ve Sarı, 2010:119; Tutar vd., 2013:14;). İlaveten turizm sektö-
rü emek-yoğun bir özelliğe sahiptir. Turizmin oluşturduğu genel istihdam etkisi ile ül-
kedeki toplam istihdam hacmi etkilenmektedir (Şit, 2016:103). Dünyada turizmde 300 
milyona yakın insana iş sağlayan sektör, Türkiye’de 1,2 milyondan fazla insana istihdam 
sağlamaktadır (Künü vd., 2015:78).
Günümüzde en fazla turizm geliri elde eden ülke 126,2 milyar dolar ile A.B.D.’dir. A.
B.D.’yi 55,9 milyar dolar ile İspanya ve 53,7 milyar dolar ile Fransa izlemektedir. Dün-
ya turizm hareketlerine katılan kişi sayısının 2020 yılında 1 milyar 360 milyon kişiye 
ve 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir (Gökdeniz ve Erdem, 2015:6-7; Kartal, 
2013:76). Türkiye’de yaşanan doğal afetler, ekonomik ve siyasal krizler ile yaşanan 
savaşlara rağmen yükselen trendine devam eden turizm sektöründe 2023 yılı hedefi 
olarak 50 milyon yabancı turist (+20 milyon yerli turist), 50 milyar dolar turizm geliri 
ve turist başına yaklaşık 1.000 ABD Doları harcamaya ulaşılması öngörülmektedir 
(Haberler.com, 2012).
Böylesine dinamik, dış faktörlerden fazlasıyla etkilenen ve büyük bir potansiyele sahip 
bir sektör içerisinde faaliyet gösteren Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye turizmine 
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yönelik sorunları, konaklama sektörü bakış açısından değerlendirmekte ve kısa, orta ve 
uzun vadeli çözüm önerilerini sunmaktadır.
 
KONAKLAMA SEKTÖRÜ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bir ülkede turizmin gelişimi, belirli bir turizm politikasını gerekli kılmaktadır. Turizm po-
litikası; “bir ülkede turizm faaliyetinin ekonomik, kültürel ve sosyal faydalarını en yüksek 
düzeye çıkarmak ve maliyetlerini en aza indirmek amacıyla, sektörün gelişimini belirli 
hedefler doğrultusunda ve belirli araçlar kullanarak yönlendirmeyi esas alan müdaha-
leler bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır (Gökdeniz ve Erdem, 2015:2). Turizm politi-
kalarının temelinde, turizm sektörünün geliştirilmesi ve yönlendirilmesi hedefi vardır. 
Bu bakımdan turizm sektörünün teşvik edilmesi ve korunması büyük ölçüde devlete 
düşen bir görevdir (Toker, 2007:81). 

Turizmin miladı olarak görülen 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesinden itibaren turizm sektörü büyük bir gelişme kaydetmiştir.  Turizmin en somut 
olarak yaşandığı noktalardan biri olan konaklama işletmelerinin sayısı 1982 yılında 908 
iken, ilk on yılda bu sayı yaklaşık dört katına çıkarak 1992 yılında 3 bin 436 olmuştur. 
2002 yılında Türkiye genelinde ulaşılan bakanlık belgeli tesis sayısı 3 bin 262, 2016 yılı 
itibariyle ise 4 bin 776’ya ulaşmıştır (Gülbahar, 2009:155). 

Sektörün yeni gelişmeye başladığı 1982 yılında Türkiye’yi 1.3 milyon turist ziyaret 
etmiştir. 1992 yılında 7 milyon ziyaretçi varken; 2014 yılında yaklaşık 37 milyon yabancı 
ziyaretçiyi çekmeyi başaran Türkiye’yi (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2016), gerek 
ülkede ve bulunulan coğrafyada, gerekse dünyada yaşanan güvenlik sorunları ve en 
büyük pazar olan Rusya Federasyonu ile siyasi ilişkilerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
2016 yılında 25 milyon turist ziyaret etmiştir. 2017 yılının ilk 7 aylık döneminde ise yak-
laşık 17 milyon yabancı turist Türkiye’ye gelmiştir.  2000 yılında dünya sıralamasında 
ilk 15’e bile giremeyen Türkiye, 2005 yılından itibaren ilk 10 ülke arasındaki yerini almış 
ve hatta 6.’lığa kadar yükselmiş (Ekin Grubu, 2016),  fakat yaşanan krizler sonrası 2016 
yılında 12.’liğe kadar gerilemiştir. 

Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarının, gerekse özel sektörün 
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve koordinasyon halinde çalışması ha-
linde Türkiye’nin 2023 hedefi olan ilk 5’e girme hedefine ulaşılmaması için bir neden 
kalmayacaktır.  Bu noktada Türkiye Otelciler Federasyonu, konaklama sektörü bakış açı-
sından sorunlar ile kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini şu şekilde sunmaktadır:

Kısa Vadede Çözüme Kavuşturulacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1. İş kanunu, bütün sektörleri kapsayan tek düze bir düzenlemeye sahiptir ve esnek 
çalışma niteliğine sahip turizm sektöründeki işveren ve çalışanlara yönelik bazı uygu-
lamaların yanlış olduğu göze çarpmaktadır. İlaveten sezonluk çalışan konaklama işlet-
melerinde çalışan işgörenler sezon sonunda işten çıkarılmakta ve yaklaşık 5 ay süren 
bir işsizlik durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. İşletmeler ise atıl duruma düşmektedir. 
Acil Eylem Planı çerçevesinde yapılan düzenlemeler yetersizdir. Çözüm olarak; iş ka-
nununda sektörün esnek çalışma düzenine göre düzenleme yapılması, ayrıca SGK 
prim desteği açısından da yazlık bölgelerde kasım-mart döneminde, kışlık tesislerde ni-
san-kasım döneminde ödenmesi gereken SGK primlerinin devletçe karşılanması hem 
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tesislerin açık kalmasını hem de çalışanların belirli dönem işsiz kalmasını önleyecektir. 
Ayrıca sektörün geçirdiği zor dönem dikkate alınarak, sel, deprem gibi afetlerde diğer 
sektörlere yapıldığı gibi SGK primlerinin ödemelerinde ertelemeye gidilmesi, yapıla-
madığı takdirde taksitlendirmeye gidilmesi önemli bir destek olacaktır. Diğer yandan,  
sigorta prim ödemelerinin faizsiz 2019 Ocak ayına kadar taksitlendirilmesi, sektörü zor 
durumdan kurtaracaktır. İşverenin ay sonunda yaptığı peşin ödemeler için devletin 
verdiği %5’lik teşvik indiriminin %15 oranına yükseltilmesi de sektörü rahatlatacaktır.

2. 31.10.2016 tarih ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kimlik Bildirme 
Kanunu’nda değişiklik yapılmış, konaklama işletmelerine anlık bildirim uygulaması ge-
tirilmiştir.  Konaklama işletmelerinde uygulanan ve gelen müşterilerin kayıtlarının yapıl-
masına esas işletim sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı işletim siste-
mi birbirine uyum sağlayamamaktadır. Bu sorun, özellikle kalabalık misafir gruplarının 
giriş ve çıkışlarında zaman kaybına ve anlık denetlemeler esnasında kimlik bilgilerinin 
sisteme girilememiş olması durumunda işletmenin cezai işlemle karşı karşıya kalma-
sına sebebiyet yaratabilmektedir. Çözüm olarak; İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile 
sektörün birlikte çalışarak, işlemlerin pratik ve otomatik hale getirilmesinin sağlanması; 
ayrıca, işletme ruhsatı iptali cezasının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.  

3. 06.09.2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 
2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sadece Kültür ve Turizm Bakanlığından, 
çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesine sahip işletmeler enerji desteğinden fayda-
lanabilir şartı getirilmiştir. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca tüm turizm işlet-
me belgesi sahibi işletmelere verilen elektrik ücretlerindeki indirim desteği, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kaldırılmış, getirilen düzenleme ise tesisleri mağdur eden nitelikte 
olmuştur. İlaveten yine ilgili kanunla sağlanan elektrik, su bedellerine ilişkin teşvikler 
de belediyeler tarafından uygulanmamaktadır. Çözüm olarak; 2634 sayılı Turizmi Teş-
vik Kanunu’nun 16. maddesinin elektrik, su, atık su ve katı atık bedellerinin en düşük 
tarifenden uygulanır hükmünün konularak, uygulanmasının sağlanması, sektöre yapı-
lacak en önemli destek olarak önerilmektedir.

4. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na göre; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
tesisler için su, elektrik bedelleri, bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ya-
pılmaktaydı. Daha sonra yapılan çeşitli düzenlemeler sonucunda uygulama ortadan 
kaldırılmıştır. Bunun dışında genel uygulama olarak elektrik faturalarında yer alan ka-
yıp kaçak bedelleri, aktif enerji bedelinin yaklaşık %25’ini, toplam fatura bedelinin ise 
yaklaşık %8-12’sini oluşturmaktadır. Bu durum, uluslararası rekabet içinde olan turizm 
sektörü paydaşlarına ek maliyet olarak yansımış ve uluslararası rekabet gücünü azaltan 
bir unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Çözüm olarak; faturalarda dağıtım bedeli adı altın-
da alınan ve kullanıcıları ilgilendirmediği düşünülen kaçak elektrik payı ve buna benzer 
faturalara yansıtılan ek ödemelerin kaldırılarak, sektörün uluslararası rekabet gücünün 
arttırılması önerilmektedir.

5. 28 Şubat 2015 tarih ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe 
giren 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2014 yılında Bağımsız Devletler Top-
luluğu ülkelerinden en az 400 bin turist getiren seyahat acentalarına KGF destekli 
düşük faizli kredi desteği sağlanmıştır. Bununla birlikte konaklama işletmelerine ilişkin 
bir düzenleme yapılmamıştır. Çözüm olarak; turist sayılarının 100 bin, 200 bin, 300 
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bin ve 400 bin şeklinde kademelendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca pazar sınırlaması 
olmaması yani sadece Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile çalışan 
acentalar değil, tüm pazarları dikkate alınması ve bu uygulamanın sadece seyahat 
acentaları ile sınırlandırılmaması, işletme kredisine gereksinim duyan konaklama işlet-
melerinin de bu kapsama alınması önerilmektedir.

6. En az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğ-
la Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, 
Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun 
ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz, İran’dan yukarıda belirtilen 
havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleşti-
rilen kapalı grup uçak seferi ile Türkiye’ye tek başına veya birlikte turist getiren seyahat 
acentaları yararlandırılmaktadır. İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir 
uçağın, yolcularını yukarıda belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde 
de desteklemeden yararlandırılmaktadır. Çözüm olarak; söz konusu uygulamadaki ka-
rışıklığın giderilmesi amacıyla teşvikin doğrudan o tur operatörleri ve acentalar üzerin-
den yapılması; ayrıca tüm pazarlar açısından desteklenerek, pazarın durumuna göre 
esnek uygulamaya gidilmesi ve teşviklerin kişi başına pazarın niteliğine göre ödenmesi 
önerilmektedir.

7. Rus turistler, normal pasaportları ile giriş ve kalış süre uygulamasına bağlı olarak 
Türkiye’ye giriş yapmaktadırlar.  Ancak bilindiği gibi Rusya Devleti vatandaşlarının pa-
saport alımı zor olmakta, ayrıca işlemler uzun süre almaktadır. Çözüm olarak; 2016 
yılında yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak Gürcistan ve Ukrayna vatandaşları için yapılan 
uygulamanın Rus vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi önerilmektedir.

8. Geçmişte Turizm Şurası veya çalıştaylar gibi etkinliklerle sektörün görüşlerinin ilgi-
li makamlara aktarılması sağlanmaktaydı. Ancak bunlar, ani gelişen olaylara hızlı reaksi-
yon verebilecek yapılar değildir. Çözüm için hızlı karar alan mekanizmalara gereksinim 
vardır. Çözüm olarak; kriz dönemlerinde alınacak kararlarının hızlandırılmasını sağla-
mak amacıyla, bir Bakanlık üst düzey görevlisinin başkanlığında, sektör temsilcilerinin 
oluşturacağı etkin bir çalışma grubu oluşturulması önerilmektedir.

9. Günümüzdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı seyahat acentalarının bakanlığa vermiş olduğu teminat miktarı 7.000 TL’dir. An-
cak bu miktar herhangi bir nedenle mağdur olan otelcinin zararını karşılamaktan uzak-
tır. Ayrıca, mevcut seyahat sigortası uygulaması yetersizdir. Diğer yandan, yurt dışında 
faaliyet gösteren tur operatörlerinin veya hava yollarının iflasları gibi nedenlerle ortaya 
çıkan hususlardaki maliyeti karşılama görevi genelde otelcilere düşmektedir. Ayrıca 
online rezervasyonun gelişmesinden yararlanan kötü niyetli işletmelerin yapmış oldu-
ğu gerçek dışı pazarlamaların zararlarını da otelciler karşılamak durumunda kalmakta-
dır. Çözüm olarak; hem acentalara, hem konaklama işletmelerine, hem de tüketicilere 
güven vermek amacıyla yeni bir sigorta sisteminin ortaya konularak yapılandırması 
önerilmektedir.

10. 06.10.2011 tarih ve 28433 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
yönetmelikte turizm eğitimi merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Ancak, 
bu yılın Mayıs ayında ise Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından kapatılarak Halk Eğitim Merkezleri’ne dönüştürülmüştür. Bu alanda, sektörün 
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eleman ihtiyacını karşılama yönünde ciddi boşluk oluşmuştur. Ayrıca lise düzeyinde 
eğitim yapan mesleki teknik okullarında bar dersleri, içki servisi dersleri ve bu kapsam-
daki dersler uygulamadan kaldırılarak, müfredat programından çıkartılmıştır. Turizm 
sektörüne bar hizmetlerinin yemek servisinde içki sunumunun önemli olduğu düşü-
nülmektedir. Çözüm olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sektör 
yetkililerinin bir araya gelip sorunun çözümü yönünde işbirliği yapmaları ve yeni eğitim 
programının ortak fikir ile saptanması önerilmektedir.

11. Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belediyeler tarafından belli bir matrah çerçe-
vesinde otellerden eğlence vergisi alınmaya başlanmıştır. Eğlence vergisi tanımında 
dışarıdan bilet veya ücret karşılığı girilen mahaller ibaresi vardır. Otellerde, doğrudan 
dışarıdan gelen müşterilere dönük eğlence yeri genelde bulunmamaktadır. Daha çok 
oteldeki müşterilerin kullandığı mahaller bulunmaktadır. Çözüm olarak; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndan turizm işletme ve yatırım belgeli işletmelere muafiyet getirilmesi 
amacıyla, Belediye Gelirleri Kanunu’nda düzenleme yapılması önerilmektedir.

12. Konaklama işletmeleri yoğun olarak alkollü içecek ürünleri kullanıp müşterileri-
ne her şey dahil sistemi kapsamında sunmaktadır. Buna bağlı olarak da yerinde hizmet 
ihracı kapsamında ÖTV uygulaması yapılmaktadır. Çözüm olarak; ÖTV iadesi meka-
nizmasının getirilmesi önerilmekte; bu sayede maliyetlerin düşmesi ve uluslararası re-
kabetteki pozisyonun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

13. Konaklama sektörü olarak genelde satışların büyük bölümü yabancılara yapıl-
maktadır. Bu durum, bazı bölgelerimizde yaklaşık %90’lara ulaşmaktadır. Bu yolla da 
yurt içinde teslimatı yapılmış ihracat yapılmaktadır. Çözüm olarak; 23/12/1999 tarih ve 
99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet 
ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’da Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’ndan belgeli konaklama işletmelerine de yer verilmesi önerilmektedir.

14. Her şey dâhil sistemi ile çalışan konaklama işletmelerinin maliyetlerinde alkollü 
içecekler önemli bir yer tutmaktadır ve KDV oranı %18’dir. İşletmelerde bu içecekler 
ücretle satılmamaktadır, hizmetin içinde sunulmaktadır. Ayrıca bu ürünlerden tahsil 
edilen KDV indirim konusu yapılmamaktadır, sadece gider yazılmaktadır. %80’lik bö-
lüm, mükellefin üzerinde yük olarak kalmaktadır. Diğer yandan, 2. sınıf lokantalarda 
KDV %8 uygulanırken, 1. sınıf lokantalarda %18 olarak uygulanmaktadır. Çözüm olarak; 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, her şey dahil sistemi kap-
samında sunulan alkollü içeceklerle ilgili ödenen KDV’nin indirilecek KDV hesaplarına 
dahil edilmesinin sağlanması; ayrıca turizm sektöründe tüm KDV uygulamasının %8’e 
düşürülmesi önerilmektedir.

15. 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca girişimci-
lere sunulan 49 yıllık tahsisler, 30. yılına ulaşmıştır. Yenileme amacıyla yatırım kredisine 
ihtiyaç duyulduğunda bankalardan kredi talep edilmekte ancak tahsis süreleri azalmış ol-
duğundan bankalar mevcut yatırımın geri dönüş sürelerini dikkate alarak; tesisleri temi-
nat olarak kabul etmemektedir. Çözüm olarak; tahsis sürelerinin aynı şartlarda 49 yıldan 
75 yıla uzatılması önerilmektedir. Bu sayede turizm yatırımları daha nitelikli hale getirilip 
korunabilecektir. Ayrıca hizmet standardı ve nitelikli tesis avantajı korunmuş olacaktır.

16. Ülkemizde son zamanlarda yapılan otel yatırımlarının talebin üzerinde olduğu 
görülmektedir. Her yeni yapılan işletme,  pazarı zorlamakta ve haksız rekabete yol 
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açmaktadır.  Çözüm olarak; Ekonomi Bakanlığınca verilen turizm yatırım teşvik belge-
lerinin, bölgelere ve türlere göre verilmesi önerilmektedir.

17. Doğrudan uçuşu tercih eden turistler, İstanbul üzerinden aktarılmaya zorlan-
maktadır. Özellikle alım gücü yüksek turist olarak kabul edilen kongre katılımcıları ve 
golf oynamak isteyen yolcular, Antalya’ya doğrudan uçmak istemektedir. Çözüm ola-
rak; THY’nin tüm yıl boyunca Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir ve Kapadokya ha-
valimanlarına, kaynak pazar konumundaki ülkelerden doğrudan uçuşlar yaparak bu 
destinasyonları desteklemesi önerilmektedir.

18. İç turizmin desteklenmesi amacıyla okul tatilleri, ilköğretim, lise ve üniversite sı-
nav tarih ve ilan tarihlerini içeren takvimlerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı vardır. Zira 
sınav sonuçlarının açıklanması ağustos ayına kadar uzamaktadır. Ağustos ayı, yurt dışı 
talebinin en yoğun olduğu aydır. İç turizm hareketlerinin de bu ayda yoğunlaşması, 
sıkışıklığa neden olmaktadır.

19. Müze ve ören yerlerimizin ücretlerinin yüksek olması vatandaşlarımızın buraları 
ziyaret etmesini zorlaştırmaktadır. Çözüm olarak; bayramlardaki otoyol ve köprü ge-
çişlerindeki ücretsiz uygulamanın, milli ve dini bayramlarda da müze ve ören yerler 
için yapılması iç turizmin canlanması ve kültürümüzün aktarılması açısından öneril-
mektedir.

20. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
ortaya çıkan sorunlar nedeniyle güncellenme ihtiyacı duyulmaktadır. Çözüm olarak; 
özellikle Müzik Meslek Birliklerinin yapısı ve kanunun cezai hükümler içeren bölümle-
rinin yeniden ele alınması önerilmektedir.  

21. Konaklama işletmeleri çeşitli kurumlar tarafından belgelendirilmektedir. Tesis-
leri belgelendirecek kuruluşlar kendi standartlarını aramaktadırlar. Ortak standardın 
bulunmaması, tüketiciler tarafından şikâyetlere neden olmaktadır. Çözüm olarak; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uhdesinde olan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 
30. Maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiş bir yetkinin kullanımının 
sağlanarak, tesislerin tek elden belgelendirilmesi ve sınıflandırılmasının sağlanması 
önerilmektedir.

Orta Vadede Çözüme Kavuşturulacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1. 1982 yılında çıkan ve Türkiye’nin turizm sektöründe uluslararası güç olmasına ola-
nak sağlayan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, diğer kurumlar için çıkarılan kanunlar 
yüzünden etkinliğini yitirmiştir. Çözüm olarak; söz konusu yasa ile birlikte belgelendir-
meye esas olan Nitelikler Yönetmeliği’nin de yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 
Sektöre yönelik yatırım belgesi verilmesi, sınıflandırma gibi işlemlerin TÜROFED gibi 
sivil toplum kuruluşlarının yetkilendirilmesi ile gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı dü-
şünülmektedir.

2. Seyahat acentalarının ve rehberlerin kanunla kurulmuş örgütleri olmasına rağ-
men konaklama sektöründe bir çatı örgütü bulunmamaktadır. Çözüm olarak; Türkiye 
şartlarına uyan bir model ile sektörün tüm bileşenlerini örgütleyecek ve bir çatı altında 
toplayacak yasal düzenlemenin yapılması önerilmektedir.

3. Özellikle turizm hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde işyeri veya apartman da-
iresi olarak kiralanan veya satın alınan gayrimenkuller otel odası gibi pazarlanmaktadır. 
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Bu oluşum bir bina içinde tek bir daire olabildiği gibi, küçük çaplı binalarda bina bazında 
da olabilmektedir. 1174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda 678 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile düzenleme yapılmış olup, belirli bir denetim sağlanmıştır. Ancak, burada 
esas olan günü birlik işletmelerinin ruhsatsız otel gibi faaliyet göstermeleridir. Ruhsatlı 
olmadıklarından dolayı vergi dairesi kayıtları olmayıp, devletin gelir, kurumlar ve katma 
değer vergisi gibi çeşitli vergi kalemlerinde kayıpları söz konusu olmaktadır. 1774 sayılı 
Kimlik Bildirme Kanunu’na istinaden zorunlu olan misafir kimlik bilgileri alınmamakta 
veya AKBS sistemi ancak ruhsat dahilindeki tesislerde kurulu olduğundan, konakla-
ma yapan misafirlerin kimlik bilgileri emniyet kuvvetlerine bildirilmemektedir. Çözüm 
olarak; söz konusu işletmelerin günübirlik kiralanmasının yasaklanması ve 30 günden 
aşağı olmayacak konaklamalara izin verilmesi önerilmektedir. 

4. Emek yoğun bir sektör olan turizmde yaklaşık 100 bin civarında yabancı perso-
nel çalışmaktadır. Bu rakama stajyerler de dâhildir. Yasada belirtildiği gibi müracaatlar 
sadece yurt dışındaki konsolosluklar aracılığı ile yapılabilmektedir. Özellikle, nadir dil 
olarak değerlendirilen  (Ukraynaca,  Rusça, Kazakça,  Tacikçe,  Özbekçe,  Türkmence, 
Gürcüce, Azerice, Farsça, Korece, Japonca, Çince)  dillerde hizmet verecek yeterli 
sayıda eğitilmiş eleman bulunmamaktadır. Çözüm olarak; çalışma izni müracaatlarının  
yurt içinden de yapılabilir olması önerilmektedir.  Ayrıca talep halinde; Türkiye’ye gel-
miş olan ve güvenlik açısından sakıncası olmayan kişilere ivedi 6 aylık oturma izni ve-
rilmesi ve bu izni alanlara da yurt içinden yapılacak başvuruyla çalışma izini verilmesi, 
sorunun çözümüne yardımcı olacaktır.  Diğer yandan; çalışma izni olan yabancılara, 
talepleri halinde başvuru yapılan ilin valiliği tarafından çalışma izni verilmesinin sağlan-
ması da bir diğer çözüm önerisidir.

5. Konaklama işletmelerinin önlerinde yer alan kumsal alanların kullanımı ile ilgili 
karmaşa ve belirsizlikler mevcuttur. Bu alanlarda yetki karmaşası bulunmaktadır. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı kamu 
kurumları; yasaların uygulamalarından kaynaklanan hususlar nedeniyle yetki kullanımı 
istemekte, bu da uygulamada karmaşaya ve zorluğa neden olmaktadır. Bunların so-
nucu da işletmelerin mağduriyeti ortaya çıkmaktadır. Çözüm olarak; kamu kullanımını 
engellemeden, tesisleri ve işletmeleri zor durumda bırakmayacak “bütüncül” bir bakış 
açısıyla 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, bu 
kapsamda ecri-misil uygulamasının cezai uygulama olmaktan çıkarılıp, kullanım hakkı 
olarak yeniden düzenlenmesi kıyı bölgelerindeki işletmeleri sıkıntıdan kurtaracaktır.

6. Kamu ve özel sektörün karar mekanizmalarında aynı anda yer alan oluşumların 
sayısı sınırlıdır. Turizm alanında bu anlamda sadece ‘Turizm Hizmet Birlikleri’ bulun-
maktaydı. Fakat ‘Büyükşehir Yasası’ üzerinde yapılan değişiklikler ile bu birlikler kaldı-
rılmıştır. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığınca fuarlar, sağlık turizmi vb. organizasyonlar des-
teklenmekte; bu amaçla katılımcılara maddi destek sağlanmaktadır. Ancak bundan 
turizmciler yararlanamamaktadır. Çözüm olarak; Ekonomi Bakanlığının da desteğiyle 
Kalkınma Ajansları modelinde veya hukuki alt yapısı olan, Türkiye şartlarına uygun bir 
modelde her bölge için benzer oluşumların kurulması önerilmektedir. Bu sayede böl-
ge tanıtımlarının etkin bir şekilde yapılması sağlanabilir.

7. Turizmde belli pazarlara bağlanmak, o pazarların üzerinde yoğunlaşmak, o ülke-
nin krize girmesi durumunda çözümlenemez sorunlara yol açmakta, aynı zamanda 
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gelir kaybına uğratmaktadır. Çözüm olarak; THY ile TÜROFED ve diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların oluşturacağı koordinasyon ile etkin tanıtım ve pazarlama master planı 
yapılması önerilmektedir. Bu planın dinamik bir olması ve belli zamanlarda revize edil-
mesi gerekmektedir.

Uzun Vadede Çözüme Kavuşturulacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1. Turizmin devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir.
2. Turizm Master Planı, tüm ülke için hazırlanmalıdır.
3. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 2023 Vizyon Belgesi sürekli 

        güncellenerek dinamik bir çalışma programı haline getirilmelidir.
4. Bölgesel ve türlere göre yeni teşviklerin oluşturulması gerekmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilindiği gibi turizm sektörü Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biridir. 54 sektörü 
doğrudan ilgilendirmekte olup işsizliğin azaltılması yönünde en önemli potansiyeldir. 
1982 yılında turizmin devlet politikası olması sayesinde bugünkü başarılar elde edil-
miştir. Devletin, yine bu alanda teşvik ve düzenlemeler konusunda pozitif ayrımcılık 
yaratan kararlar alma yönünde inisiyatif alması gerektiği düşünülmektedir. Sahip ol-
duğu potansiyel dikkate alındığında; gerek turist sayısında, gerekse arz çeşitliliğinde 
yetersiz kalındığı kabul edilmelidir. Turizmi 12 aya yayabilmek, Türkiye’nin kültürel de-
ğerlerini turizme sunmak amacıyla, planlamanın master planlar çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesi, adım adım turizm kapasitesinin pazarlanmasının sağlanması önem 
arz etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2023 Vizyon Belge-
si’nin özel sektörün de görüşünün alınarak güncellenmesi, sektöre yeni bir perspektif 
verecektir. Bununla ilgili olarak özel sektör ve bakanlığın birlikte çalışması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET
Çocuk dostu oteller son yıllarda turizm sektöründe önem kazanmaya başlayan bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır ancak bu kavramla ilgili turizm işletmelerini yasal 
olarak bağlayacak düzenlemelerin eksikliği bulunmaktadır. Türkiye gibi birçok ülkede 
“çocuk dostu otel” uygulamasının ölçütlerine nadiren rastlanmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin çocuk dostu uygulamalarının 
incelenmesine yöneliktir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki ne seyahat acentaları ve 
tur operatörlerinin ne de konaklama işletmelerinin resmi sitelerinde “çocuk dostu otel” 
uygulamalarına ait standart bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte seyahat 
acentalarının resmi web sayfaları incelendiği zaman “2 çocuk ücretsiz” oteller bile 
kendilerini çocuk dostu olarak nitelendirebilmektedir. Yine araştırmanın bir sonucu 
olarak, konaklama işletmeleri için “çocuk dostu otel” olarak nitelendirme yapabilmek 
için standartlar belirlenmesi ve Bakanlık düzeyinde mavi bayrak, yeşil yıldız vb. diğer 
uygulamalar gibi bunlar da belgelendirilmelidir.

GİRİŞ
Turizmde çocuk faktörü son yıllarda hem aileler hem de otelciler için daha önemli hale 
gelmiştir. Yılın yorgunluğunu atmak ve huzurlu bir tatil yapmak isteyen aileler “Çocuk 
Dostu” konaklama işletmelerini daha fazla tercih etmekte, rekabet avantajı sağlamak 
isteyen konaklama işletmeleri de bu talebe uygun ilave hizmetler üretmek durumunda 
kalmaktadır. Çocuklu aileler tatil satın alma karar sürecinde tercih edecekleri otelin 
ebeveynler ve çocuklar için yeterli donanıma sahip olup olmadığına bakmakta, tatil 
süresince hem kendilerinin hem de çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı 
çekmeyecekleri, kendilerinin çocuk bakımı üzerindeki sorumluluklarını büyük ölçüde 
azaltarak keyifli bir tatil geçirmesini sağlayacakları otellere yönelmektedirler. Çocuklar, 
kendilerine özel bu alanlarda hem keyifli vakit geçirmekte, hem de sosyalleşme imkâ-
nına sahip olabilmektedirler.

Aymankuy ve Ceylan tarafından 2013 yılında yapılan çalışmada, anne ve babanın 
birlikte çalıştığı ailelerde tatil satın alma karar sürecinde eşlerin etkisinin ortak olduğu, 
eşlerden sadece birinin çalıştığı ailelerde babanın tatil satın alma karar sürecinde daha 
etkili olduğu, 13 ve üzeri yaş grubuna dâhil çocukların tatil satın alma karar sürecinde 
aktif katılımlarının bulunduğu, diğer yaş gruplarına (0-5 ve 6-12) dâhil çocukların ise bu 
süreç üzerinde etkilerinin daha sınırlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
çocuklu ailelerde otel seçimi yapılırken otelde çocuklara yönelik aktivitelerin bulun-
masının önemli bir değerlendirme ölçütü olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aymankuy ve 
Ceylan, 2013:105).

Emir ve Pekyaman (2010) tarafından 5–6 yaş çocuklu ailelerin otel işletmeleri seçi-
minde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan araştırmada, çocuk-
lu ailelerin otel işletmesi seçerken en çok önem verdikleri konular: Güvenlik, odalarda 
çocuk yatağının olması, çocuklara uygun dolaplar bulunması, restoranda çocuk me-
nülerinin bulunması, aile odalarının olması, hijyene önem verilmesi, çocuk havuzunun 
olması, merdivenlerde korkuluk bulunması olarak saptanmıştır. Güvenlik aileler tarafın-
dan en fazla önemsenen boyut olmuştur.
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Bir otelin “çocuk dostu otel” olarak anılabilmesi için hijyen, yatak yüksekliği, mimari, 
çocuk havuzu ve cankurtaran gibi unsurları bünyesinde barındırması gerekmektedir. 
Ancak sektör içinde çocuk dostu konaklama işletmesi kriterlerini belirleyen bir mevzuat 
ya da bir yetkili kurum olmadığından, konaklama işletmeleri birbirinden farklı uygulama-
lara gitmekte, bu durumda çocuk dostu konaklama işletmesi konusunda ayrışmalara yol 
açmaktadır. Bu çalışmada çocuk dostu otel kavramı incelenecektir. Dünyadaki bazı ör-
neklerden yola çıkılarak bu konuda hukuki bir çerçeve oluşturmanın önemine dikkat çe-
kilmesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

ÇOCUK DOSTU OTEL KAVRAMI
Çocuklu ailelerin satın alma kararları ile ilgili literatürde birçok çalışma yapılmış olmasına 
rağmen, çocuk dostu otellerle ilgili olarak hem yabancı hem de yerli literatürde yapılan 
çalışma sayısı neredeyse hiç yoktur. Dolayısıyla, çocuk dostu otel kavramı ile ilgili ola-
rak ortaya konulmuş bir tanım ve ölçüt bulunmadığından dolayı, bu kavram oteller, tur 
operatörleri, seyahat acentaları ve müşteriler tarafından farklı şekilde algılanabilmektedir. 
Çocuk dostu otel genel olarak, “İçinde, çocuk oyun alanı, mini club, çocuk aquaparkı, 
bakıcı hizmeti, eğitimli gözetmen vb. unsurları barındıran ailelerin çocuklarıyla birlikte ta-
til yapabilmesi için her türlü önlemi almış, ortamı ve desteği hazırlamış oteldir.” şeklinde 
tanımlanabilir. 

Çocuk dostu otelleri diğer otellerden farklılaştıran ve ek olarak sundukları hizmet-
ler oldukça çeşitlendirilebilir. Bu hizmetler otelden otele farklılık göstermekle birlikte bir 
çocuk dostu otelde olması gereken başlıca hizmetler şu şekilde sıralanabilir (Yılmaz, 
2007:35). 

• Çocuk bakıcılığı ve animasyon hizmetlerinin ücretsiz olması
• İşletmenin kolay ulaşılabilir, ancak trafikten uzak, güvenli bir alanda olması 
• Görme ve duyma mesafesinde çocuk oyun alanlarının bulunması 
• Top oynama olanaklarının olması
• Bahçenin çocukları teşvik edecek şekilde şekillendirilmesi (heykeller, figürler gibi), 

yapay tepecikler, üzeri gölgelikli oturma alanları, güneş şemsiyelerinin olması, zehirli 
veya dikenli bitkilerin bulunmaması gereklidir.

• Giriş bölümünde çocuk giriş bölümü köşelerinin olması, ayrıca çocuk boyunda ço-
cuk check-in bölümlerinin bulunması 

• Odaların büyük olması, çocuk yatağı bulunan ve yatak odalarının (bağlantı kapılı iki 
ayrı oda) ayrı olduğu odalar (aile odaları) olması

• Odalarda bebek için alt değiştirme üniteleri, kovası ve küvetinin, ısıtma amaçlı tence-
re ve cezvelerin, biberon veya kavanoz ısıtıcısının, biberon veya kavanozlar için dezen-
fekte aletinin bulundurulması, kiralanabilen bebek arabaları, pusetler veya kanguruların 
bulundurulması, odalarda çocuk güvenliği için bebefon bulundurulması 

• Hava değişimine göre oyun olanaklarının sağlanması, pek çok oyunun olduğu bö-
lüm ve/veya kütüphanenin bulunması, gece aydınlatma olanağının olması, çamaşır yı-
kama servisinin bulunması, tüm odalarda karartma (perde) olanağının sağlanması, oda-
larda çocuk boyunda gardırop ve havlu askılarının olması

• Prizlerde çocuklar için güvenlik kilidinin olması, çocuklara yönelik oyun gereçleri-
nin bulundurulması, küçük çocuklar için güvenlik açısından merdiven korkuluklarının 
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çocuk boyunda olması, çocukları yönlendirici uyarı levhalarının (örneğin, trafik ışıkları, 
renkli hayvan figürleri) bulunması, kapıların dışarı doğru açılması, mobilyaların çocuk-
ların boylarına uygun olarak tasarlanması, balkon ve teras kapılarının kilitlenebilir ol-
ması, bardak ve pencere camlarının kırılmayan maddeden yapılması, eczane ve sağlık 
hizmetinin bulundurulması gereklidir.

• Lavaboların önünde tabure bulunması, banyolarda çocuk küveti ve termometre 
olması, muslukların kolay açılır/kapanır olması

• Asansör düğmelerinin çocuk boyunda olması 
• Çocuk programlarının izlenebilmesi için sigara içilmeyen bir alanda bulunan ayrı 

televizyon odaları olması
• Çocuk havuzunun olması, havuzda yüzme simidi ve benzeri gereçlerin bulundu-

rulması ve çocuk oyun alanının olması,
• Çocuk başına yaklaşık üç metrekare olarak ayarlanmış, pedagoglarca desteklenen, 

zararlı madde katkısı olmayan, temiz ve sosyal sorumluluk bilincinde hazırlanmış oyun-
cakların bulunduğu oyun alanlarının olması (Çocuklar için atlıkarınca vb. oyunların bu-
lunduğu mini lunapark, çocuk sineması, çocuk diskosu, T-shirt boyama, piknik, vb)

• Çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik kitapların (okuyamayan küçük çocuklar için 
dinleme kasetlerinin) bulunması

• Çocuk menüleri, çocuk porsiyonları, çocuklara uygun çatal-kaşıklar, çocuk masa 
ve sandalyeleri ve çocuklu aileler için ayrı restoran bölümü

Türkiye’de turizm ile ilgili mevzuatta konaklama tesislerinde çocuklara ilişkin düzen-
lemelere çok fazla yer verilmediği görülmektedir. Bu konu sadece “Turizm Tesislerinin 
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında ele alınmış, söz 
konusu yönetmeliğin  “Asli Konaklama Tesisleri” ile ilgili bölümünün 19. Maddesinde 
“Oteller” başlığı altında “çocuklara yönelik oynama, dinlenme alanları ve tuvaletleri bu-
lunan çocuk bakım ve oyun odası ile bahçesi” ve 21. Maddesinde “Tatil köyleri” başlığı 
altında  “Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler.” şeklinde ele 
alınmıştır. 

Çocuk dostu otellerle ilgili olarak yasal düzenlemeler böyle olmakla birlikte,  ülke-
mizde bir otelin çevre dostu olabilmesi ve kendini o şekilde değerlendirebilmesi için 
bir takım ölçütlere sahip olması ve belge alması gerektiği görülmektedir.  “Mavi Bay-
rak”, “Yeşil Anahtar” veya “Yeşil Yıldız” uygulamaları bunun en güzel örneklerindendir. 

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Mavi Bayrak 
programı kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Founda-
tion for Enviromental Education) tarafından yürütülmektedir. Mavi bayrak ölçütleri, 
yerel yönetimler ve plaj işletmelerinin yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğiti-
mi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara sahip olduğunu belgelemekte ve 
mavi bayrağı alan turistik tesisler sezon boyunca bayrağı plajında dalgalandırmaktadır. 
Bu bayrak, programın ölçütlere uygun yürütüldüğünü gösteren bir sembol anlamına 
gelmektedir. Ülkemizde Mavi Bayrak programı uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na (FEE) 
1993 yılından bu yana üye olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürü-
tülmektedir (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 2017).

Benzer şekilde Yeşil Yıldız Plaketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye 
Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  bel-
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geli konaklama tesislerine, belirlenen ölçütlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre 
etiketi uygulamasıdır. Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bi-
lincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi 
ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri ta-
şıyan konaklama tesislerine, Bakanlıkça “Çevre Dostu Kuruluş Belgesi” (Çam Simgesi) 
verilmektedir. Bakanlık tarafından çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için “Turizm 
İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Ve-
rilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ”e göre, tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari pua-
nı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını 

Tablo 1: Tatil Satışı Yapan Tur Operatörlerinin Çocuk Dostu Otel Kriterleri

Kaynak: ETS Tur (2017), TatilBudur (2017), TatilSepeti (2017), Jolly Tur (2017) 

ETS TUR TATİLBUDUR TATİLSEPETİ JOLLY TUR

Çocuklara Yönelik Eğlence ve 
Aktiviteler

Çocuk Havuzu Çocuk Kulubü Çocuk Oyun Parkı

Açık Hava Oyun Alanı Su kaydırağı Çocuk Parkı Çocuk Havuzu

Çocuk Bakımı Konusunda 
Eğitimli Mini Kulüp Personeli

Çocuk Animasyonu Çocuk Havuzu Animasyon

Çocuk Mini Kulübü Su ısıtıcısı Bebek bakımı (ücretli) Çocuk Bakıcısı

Çocuk Havuzu Çocuk Büfesi Animasyon Çocuk Su Kaydırağı

Yaş Pasta ve Diğer Pastane 
Ürünleri

Oyun alanı Mini futbol Mini Club

Ara Öğünlerde Pizza Çocuk Arabası Hizmeti

Dondurma Servisi

Hamburger, Sandviç ve Patates 
Kızartması İkramı

Özel Oturma Grubu Bulunan 
Çocuk Restoranı

Genel Alanlarda Ücretsiz Wi-fi

Çocuk Karyolası

Biberon Sterilizasyon İmkânı

Bebek Mini Kulübü

Genel Tuvaletlerde Bebek Bakım 
Ünitesi

Ana Restoranda Bebeğe Uygun 
Katı Gıda Hizmeti

İhtiyaç Halinde Bebek Küveti

Mama Hazırlanması Gerektiğinde 
Odaya Su Isıtıcısı

Talep Halinde Günde 2 Kez Oda 
Temizlik Hizmeti

Bebek Karyolası
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gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenmekte, ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı 
Tesis ibaresi yer almaktadır. Bakanlıktan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız 
Simgesi) Belgesi” alacak tesisler, bir yandan çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, 
diğer taraftan da tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilmektedirler (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 2017).

Yukarıdaki örneklerden görüldüğü üzere, konaklama işletmelerinin çevre dostu 
veya çevreye duyarlı işletme gibi unvanlara sahip olabilmesi için bir takım ölçütlere 
sahip olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak çocuk dostu niteliğine sa-
hip olabilmesi için belli ölçütlere sahip olması ve belge alması gibi bir zorunluluk söz 
konusu değildir. Bu durumda uygulamada farklılıklara neden olmakta ve gerçek an-
lamda çocuklara yönelik düzenlemeler yapan işletmelerle sadece çocuk havuzu olan 
veya sadece bebek yatağı hizmeti veren işletmeleri aynı kategoriye sokmakta ve bu 
tür işletmelerde reklam ve tanıtımlarında kendilerini çocuk dostu olarak nitelendirebil-
mektedirler. Hatta bazı konaklama işletmeleri yaptıkları çocuk indirimlerini bile “çocuk 
dostu” kavramı içerisine sokabilmekte ve kendilerini “çocuk dostu tesis” olarak isim-
lendirebilmektedirler. Bununla birlikte, tatil satışı yapan tur operatörlerinin çocuk dos-
tu otel uygulamalarında da farklılık görülmektedir. Tur operatörlerinin kendi internet 
siteleri incelenerek çocuk dostu oteller için belirlediği ölçütler aşağıda tablo halinde 
gösterilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi bu tatil sitelerinde de çocuk dostu uygulamalar farklılıklar 
göstermektedir. Bunlara ek olarak gerek tatil satışı yapan internet sitelerinin ve gerekse 
incelenen bazı otellerin çocuk dostu uygulamalarına ilişkin aşağıdaki bilgilere de ula-
şılmıştır.

• Tatilbudur, ETS Tur, Anı Tur gibi bazı tatil sitelerinde “2 çocuk ücretsiz” fiyat uygu-
laması yapan oteller çocuk dostu olarak nitelendirilmektedir. 

• Otellerin birçoğunun kendi web sitelerinde çocuk dostu uygulamalara ilişkin her-
hangi bir bölüm ve çocuk ve bebeklere yönelik aktivitelerle ilgili bilgilendirme (çocuk 
menüsü, çocuk masası vb.) bulunmamaktadır.

• Hiçbir otelde çocukların yaş gruplarına yönelik bir ayrım bulunmamaktadır. (Be-
bekler, 2-5 yaş arası küçük çocuklar, 5-12 yaş ilkokul çağı çocukları ve 13-18 yaş arası 
gençler gibi).

• Birçok otelde çocuk dostu olarak nitelendirilmesine rağmen çocuk bakımı gibi 
uygulamalar ilave ücretle sunulmaktadır.

YURT DIŞINDA ÇOCUK DOSTU OTEL UYGULAMALARI
Yurtdışında birçok ülkede Türkiye’dekine benzer şekilde otellerin çocuk dostu olması 
ile ilgili ölçütleri ortaya koyan yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
bazı ülkelerde çocuk dostu otel ölçütlerini ortaya koyan bazı sivil inisiyatifler olduğu 
görülmekte, oteller kendi isteklerine bağlı olarak çocuk dostu otel belgesi alabilmek-
tedirler. 

Almanya’da, konaklama ve restoran sektöründeki birçok işletmenin reklam ve ilan-
larında, “çocuk ve aile dostu”  ibaresini kullanması ve bunun doğruluğunun denetlen-
memesi üzerine, 1992 yılında Alman Çocuk Koruma Derneği (DKSB) ve TÜV NORD 
CERT (Teknik Denetim Kurulu) işbirliğinde, aileler, kreşler, okullar, meslekler, şirketler, 
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kasabalar, belediye yetkilileri ve boş zaman aktiviteleri sağlayıcılarına yönelik olarak 
özellikle çocuk dostu olan hizmetler ve ürünler için ölçütler belirlenmiş ve kalite bel-
gesi düzenlenmeye başlanmıştır. TÜV NORD CERT ve DKSB işbirliği ile otellerde, tatil 
yerlerinde ve leasure parklarında çocuk dostu olması için denetim ölçütleri geliştiril-
miştir. “Oteller, Pansiyonlar ve Tatil köylerinde Çocuk Dostu Kriterleri” olarak bilinen 
ölçütler 15.11.2002 de uygulanmaya başlanmış ve “TÜV Service Check – Ok für Kids” 
şeklinde yazılı hale getirilmiştir. TÜV NORD, uygun bir değerlendirme prosedürü oluş-
turmak ve değerlendirme ve belgelendirme sürecini yürütmekle görevlidir. Bağımsız 
bir kalite belgesi niteliğinde olan “Ok für Kids”, ölçütleri sağlayan ve sertifikasyon pro-
sedürünü başarıyla tamamlayan işletmelere verilen “Çocuklara Uygun” sertifikasıdır.  
Söz konusu işletmeler bu sertifikayı aldıktan sonra tüm ilan ve reklamlarında “çocuk 
dostu olduklarını belgeleyecek şekilde kullanabilmektedirler (TÜVNORD, 2017).

Avrupa’daki bir diğer çocuk dostu otel uygulamasının bir örneği de Kinderhotels’dir. 
Kinderhotels Europa, Avusturyalı “Kinderhotels” markası altında kaliteli birinci sınıf aile 
otellerini bir araya getiren bir pazarlama şirketidir. 1988 yılında aile tatili konusunda en 
iyi kalite standartlarına ulaşarak uzmanlaşma hedefi ile kurulmuş,  on yıl sonra ulus-
lararası alanda genişleme ve işletme için limited şirket (GmbH) haline dönüşmüştür. 
Kinderhotels Europa GmbH markası altında dört ülkede (Avusturya, Almanya, İtalya, 
Hırvatistan) 50 otel faaliyet göstermektedir. Kinderhotels Europa Group, bu ülkelerde 
aile tarafından işletilen işletmelerden lüks wellness otellerine kadar her zevke uygun 
konaklama sağlayan otellere sahip olup, çocuk dostu olma trendinde öncü konu-
mundadır. Kinderhotels’e üye olan tüm oteller, Almanya’nın bağımsız ürün güvenliği 
danışmanları (TÜV) tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Kinderhotels gru-
bu için özel olarak tasarlanan Gülenyüz derecelendirme sistemi, üye otellerde çocuk 
dostu olmanın kalite derecelendirmesini ifade etmekte ve  3 gülenyüz ile 5 gülenyüz 
arasında bir derecelendirme sistemi uygulanmaktadır. Grup bünyesindeki Kinderho-
tels Akademi, otel çalışanlarının mesleki eğitim ve gelişim sağlamak için yılda 300 
eğitim toplantısı düzenlenmektdir (Kinderhotels.com, 2017).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde çocuklar ekonominin itici gücü olarak görülmekte ve pazarlama alanın-
da önemli bir hedef grubu oluşturmaktadır. Yaşanan toplumsal değişimler neticesinde 
geleneksel aile yapısında yaşanan farklılaşmalar ailedeki (hanedeki) satın alma kararları-
na etkili olan üyelerin farklılaşmasına yol açmış, ailenin tüketim alışkanlıklarında çocuk-
lar geçmişten farklı olarak daha etkin bir konuma yerleşmiştir (Gülerarslan, 2011:126). 
Çocukların geleceğin yetişkin tüketicileri olmaları ve ailenin satın alma kararlarında 
etkili olmaları gibi nedenler de farklı çevrelerin, çocuk tüketicilerin davranışlarını anla-
maya yönelik ilgisini artırmaktadır (Kılıçe ve Uğur, 2017:148).

Ailelerin satın alma kararlarının özellikle turizm ve seyahat endüstrisinde giderek 
daha önemli hale gelmesi, ürün ve hizmetlerin ailelerin gereksinimlerine uygun hale 
getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çocuklu aileler tatil planları yaparken, gidecekleri ko-
naklama işletmelerinin hem kendileri hem de çocukları için uygun tatil yeri ve konak-
lama işletmesi olması için çaba göstermektedirler. Turizm sektörünün en önemli tüke-
tici gruplarından biri de çocuklu ailelerdir. Çocuklu aileler, diğer ailelerden, gençlerden 
ve bekârlardan daha farklı istek ve beklentilere sahiptir (Emir ve Pekyaman, 2010:160).
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Çocuklu ailelerin önemli bir pazar bölümü oluşturması, kendisini çocuk dostu otel 
olarak nitelendiren otel sayısı günden güne artmasına yol açmıştır. Ancak, çocuk dos-
tu oteller ile ilgili ortaya konulmuş bir tanım ve ölçütler olmadığından, uygulamada 
birçok farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ailelerin bazen gittikleri otelde ço-
cukları ile ilgili beklentilerinin karşılanamamasına ve dolayısıyla tatminsizliğe yol aç-
makta, aynı zamanda işletmenin imajının zedelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Otellerin çocuk dostu olduğunu belirleyici bir ibarenin veya sertifikanın olmaması, 
tatil satın almak isteyen ailelerin satın alma kararı verirken otelpuan veya tripadvisor 
gibi şikâyet sitelerindeki yorumlara bakarak hareket etmesine sebep olmakta, bu tür 
sitelerdeki yorumlarda bazen yanıltıcı olabilmektedir. Bu durumda çocuk dostu otel 
ile ilgili asgari niteliklerin belirlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.  Dolayısıy-
la tüm konaklama işletmelerinin tür ve sınıflarına göre yıldızlarıyla beraber böyle bir 
belirleyici ibaresinin olması, bu ibareyi kullanabilmek için belirlenmiş ölçütlere sahip 
olması ve “Çocuk Dostu Otel” şeklinde belgelendirilmesi uygulamadaki farklılıkları or-
tadan kaldırarak hem otel tercihlerinde tüketicilere kolaylıklar sağlayacak, hem de bu 
belgeye sahip konaklama işletmelerinin rekabet gücünü artıracak bir unsur olacaktır.  
Mavi Bayrak veya Yeşil Yıldız uygulamalarına benzer şekilde otellerinde çocuk dostu 
olup olmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu belgelendirme Yeşil Yıldız uygu-
lamasında olduğu gibi, gerekli kriterler belirlenip doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yapılabileceği gibi, Mavi Bayrak uygulamasına benzer şekilde bir sivil toplum 
kuruluşu ile işbirliği içerisinde de yapılabilecektir. Gönüllülük esasına dayalı olarak be-
lirlenen ölçütleri yerine getiren konaklama işletmelerine “çocuk dostu otel” olduğunu 
belgeleyen bir sertifika veya Kinderhotels örneğinde olduğu gibi “gülenyüz” şeklinde 
bir ibare verilmelidir. Böylece uygulamadaki farklılıklar ortadan kaldırılarak, hangi ko-
naklama işletmesinin gerçekten çocuk dostu olduğu açık bir şekilde belirlenmeli, tü-
keticiler de satın alma sürecinde bunlara bakarak daha gerçekçi karar verme imkânına 
kavuşturulmalıdır. Böyle bir uygulamaya gidilmesi durumunda çocuk sahibi olmayan 
ailelerin veya diğer tüketici gruplarının sessiz ve sakin bir tatil geçirme haklarına da 
saygı gösterilmiş olacaktır. “Çocuk dostu otel” belgesine sahip olan konaklama işlet-
meleri, bu unvanlarını bir pazarlama unsuru olarak kullanıp, rekabet avantajı elde etme 
şansına da sahip olacaklardır.

Konaklama işletmelerinin niteliklerine göre “Çocuk Dostu Otel” uygulamasına ka-
tılması ve buna bağlı olarak ilgili kuruluşlar tarafından denetlenmesi ülkemizi ziyaret 
eden turistler açısından da önem kazanacaktır. Ülkemizi ziyaret edecek olan yabancı 
turistler, özellikle çocuklu aileler, konaklama tercihi yaparken bu nitelikleri dikkate ala-
cak ve çocukları ile ülkemizde geçirecekleri vakti daha güvenli ve keyifli hale getire-
cektir. Birçok ülkede bulunmayana bu uygulama ülkemizin de turizm imajı üzerinde 
hem olumlu bir etki sağlayacak hem de birçok ülkeye örnek teşkil edecektir.

Tüketiciler açısından da “Çocuk Dostu Otel” uygulamasının faydaları ortaya çıka-
caktır. Özellikle çocuklu aileler otel tercihi yaptıktan ve hizmetlerden faydalandıktan 
sonra hayal kırıklığı yaşamayacaktır. Dar odalar, sıkıştırılmış ek yataklar, bebekler için 
gece sıcak su arama, çocuklar için yeterli alan olmaması, otel içerisinde çocukların 
da güvenliğini sağlayacak düzenlemeler vb. durumlarla karşılaşmayacaklardır. Birçok 
konaklama işletmesinde bulunsun diye yapılmış olan mini clublar yerine, çocukların 
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daha ferah ve uygun ölçütlerde eğlenebileceği alanlar ortaya çıkacak ve ailelerde tatil-
leri süresince daha rahat vakit geçireceklerdir.

“Çocuk Dostu Otel” uygulaması oteller açısından da birçok rekabet ve pazarlama 
avantajı sağlayacaktır. Çocuklu aileleri hedefleyen konaklama işletmeleri uygun öl-
çütleri sağladığı takdirde odalarını daha güvenli bir şekilde misafirlerine sunacağı gibi, 
sağlayacağı ek hizmetlerle de bunu pekiştirecektir. Yasal bir zemine oturmuş ölçütler 
sayesinde uluslararası anlamda da çocuklu ailelere güvenle hizmet vereceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlatacağı “Çocuk Dostu Otel” uygulaması bakan-
lık açısından da faydalar ortaya çıkaracaktır. Çocukların güvenliklerine yönelik olarak 
eklenecek ölçütler konaklama işletmelerinde ortaya çıkacak olumsuz durumları da 
minimuma indirecektir. Güvenlik eksiklikleri sebebiyle ortaya çıkan (havuzda ve de-
nizde çocukların boğulması, çocukların yaralanması vb.) sorunlar genellikle doğrudan 
bakanlığı bağlayabilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir düzenleme Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın da ortaya çıkacak olumsuz durumları en aza indirgemesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, “Çocuk Dostu Otel” uygulaması konaklama işletmeleri açısından baş-
latılmalı ve daha sonra da turizmle bağlantılı diğer sektörler (ulaştırma, yeme-içme) 
içinde geliştirilmelidir. Ailelerin tatil kararlarını çocuklarına göre ya da çocuklarıyla bir-
likte aldığı bir dönemde yapılacak bir uygulama sektör, uygulayıcılar, tüketiciler ve ba-
kanlık açısından birçok fayda sağlayacaktır.
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ÖZET
Turizmin hacmi dünya genelinde günden güne büyümektedir. Çoğunluğu kitlesel ka-
tılımlarla gerçekleşen bu artış, turistleri de dikkatleri üzerine çeken devasa bir tüketici 
kitlesi haline getirmiştir. Tüketicinin ön plana çıktığı günümüz tüketim toplumlarında 
tüketicinin hakları kanunlar çerçevesinde iyi bir şekilde korunmaktadır. Dolayısıyla, ül-
kemizde de olmak üzere birçok ülkede turistlerin haklarını korumaya yönelik kanunlar 
uygulanmaktadır. Ancak, bu hukuki koruma, özellikle İngilizler olmak üzere bazı turist-
ler tarafından kötüye kullanılmaktadır. Turistler tarafından tatillerini bedavaya getirmek 
ya da tazminat alabilmek amacıyla asılsız şikayetlerde bulunulmaktadır. Ülkemiz turizm 
sektöründe reklamasyon olarak anılan bu şikayetlerle bilhassa “her şey dahil” pansi-
yonda faaliyet göstermekte olan konaklama işletmelerinin başı derde girmektedir. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı, reklamasyon nedeni ile sektörde faaliyet gösteren işlet-
melerin mağduriyetlerini mercek altına alarak çeşitli çözüm önerilerinde bulunmaktır. 
Yapılan literatür taramasında daha önce yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanma-
mıştır. Çalışma bir ilk olması açısından literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

GİRİŞ
1950’lerden bu yana dünya çapındaki turizm hareketlerinde ve turist sayısında istikrar-
lı bir artış gözlenmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2016) 
tarafından günümüzde dünya genelinde yaklaşık 1milyar 300 milyon turist hareketin-
den söz edilmekte ve bu rakamın 2030 yılına kadar 1 milyar 800 milyon dolaylarına 
çıkması öngörülmektedir. Bu da, turizmin hizmet üreten devasa bir endüstri olduğu-
na ve büyümeye devam ettiğine işaret etmektedir. Bu devasa hizmetler sektörünün 
çekirdeğinde yer alan ve turistik bir ürün olarak sunulan hizmetin kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti oldukça önemlidir. Öztürk’e göre (1996) 20. yüzyıl verimlilik yüzyılı iken, 
21. yüzyıl kalite yüzyılı haline almıştır. Dolayısıyla, turizm sektöründe aslolan, tüketim 
esnasında hissedilen duygularla tüketim sonrası deneyimlenen duyguların bir bileşi-
mi olan müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır (Tütüncü, 2001). Turistik ürün ve hiz-
metlerin bir çıktısı olarak misafir memnuniyeti sağlandığında sektör ve bünyesindeki 
işletmeler açısından olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Ancak, bu çıktılar olumsuz 
olduğunda ise; sektör ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler açısından oldukça 
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, verilen hizmetin 
kalitesinden memnun olmayan bir tüketicinin bunu ortalama 9-10 kişiye, memnun 
olmayanların %13’ünün ise bu haberi 20’den fazla kişiye aktardığı tespit edilmiştir (Öz-
türk, 1996).  Bu olumsuz sonuçlar konaklama işletmelerine “reklamasyon” olarak geri 
dönebilmektedir. Reklamasyon kavramı özellikle son dönemde görsel ve yazılı basına 
yansıyan haberler vasıtasıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. Reklamasyon sözcüğü 
İngilizce’deki “reclaim” sözcüğünden türemiştir ve hukuk dilinde “iadesini talep etmek” 
anlamına gelmektedir. Mali açıdan reklamasyon; tüketiciye satılan bir malın vaat edilen 
nitelikleri taşımaması sonucu, iadesinin ya da yerine yenisinin verilmesinin ekonomik 
olmadığı durumlarda alıcı tarafından tazminatının talep edilmesini ifade etmektedir. 
Hukuki ve mali anlamlarını taşımakla birlikte turizm literatüründe reklamasyon; turistin 
konakladığı işletme hakkında konaklama esnasında ya da konaklaması bittikten sonra 
şikayette bulunması (hastalık, fiziksel mağduriyet vb.) ve doğrudan avukat vasıtasıyla 
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tazminat talep etmesini kapsayan süreç (Güden, 2017) anlamına gelmektedir. Diğer bir 
deyişle, yurt dışında ikamet etmekte olan turistlerin yaşamış oldukları bir mağduriyeti 
işaret ederek tatilleri için ödemiş oldukları çeşitli bedeller yurt dışındaki acentelerin-
den geri almaları sonucu, yurt içindeki acentelerinin bu bedeli konaklama işletmesine 
fatura etmeleri anlamına gelmektedir. Bu süreçte genellikle, turist şikayetini ve iade 
talebini tatil satın aldığı acenteye bildirmektedir. Konaklama işletmesinden kaynaklı bir 
şikayet var ise, acente kanalıyla operatöre iletilen şikayet konaklama işletmesi ile görü-
şülmekte ve turiste geri dönüş yapılmaktadır. Turist yanıttan memnun kalmaz ise, doğ-
rudan avukatı yoluyla hukuki yollara başvurarak tazminat talep edebilmektedir. Bunun 
için gerekli belgeleri sağlaması istenmektedir. Süreç her zaman tazminat ödenmesiyle 
neticelenmemektedir ancak, tazminat ödenmesi gerektiğinde ise, durum işletmelerin 
maddi ve manevi ağır bedeller ödemeleriyle sonuçlanabilmektedir. İadenin hesapla-
masına ilişkin herhangi kesin bir formül yoktur. Genellikle “Frankfurter Tabelle” olarak 
anılan Alman seyahat kanunları baz alınmaktadır. “Frankfurter Tabelle” dilimize çevri-
lerek “Kütahya Çizelgesi” adını almıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 
internet sitesinden “Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi” olarak da 
erişilebilmektedir (TÜRSAB, 2017). Buna göre, şikayetin boyutuna göre tatil harcama-
ları üzerinden %10 ila %50 arası bir tutar belirlenmektedir. Nadiren de olsa turist tüm 
parasını almaya hak kazanabilmektedir. Yurtsever (2004) ülkemizde “her şey dahil” sis-
teminde faaliyet gösteren otellerin cirolarının binde 5-10’luk bir kısmını reklamasyon 
giderlerinin oluşturduğunu belirtmektedir.

Ülkemizde turistlerin hakları Resmi Gazete’de yayınlanan 07/11/2013 tarihli ve 6502 
sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un 51. ve 84. maddeleri ile bu madde-
lere dayanılarak hazırlanmış olan 14/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın “Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği” tarafından güvence altına alınmak-
tadır. Buna göre, konuya esas olan yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan “Seyahat 
acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri 
saklı olmak üzere; paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleşmenin hiç veya gereği 
gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Ka-
tılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.” (Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, 2015) ibare hizmet sağlayıcıdan doğan mağduriyetlere karşı tu-
ristleri korumakta iken; “katılımcının kusurunun bulunması, sözleşmenin ifası sürecine 
dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulun-
ması, mücbir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız 
hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen ön göremedikleri ve 
engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngö-
rülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede 
öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya 
kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması” (Resmi Gazete, 2015) hükümleri 
de işletmelerin sorumluluklarının sınırlarını belirlemektedir. Avrupa Birliği’nde ise, turist 
hakları 90/314/EEC sayılı ve 13/06/1990 tarihli “Paket Seyahat, Paket Tatil ve Paket Tur 
Konsey Yönergesi (Council Directive on Package Travel, Package Holiday and Package 
Tours)” ile korunmaktaydı ancak, bu yönerge son olarak 25 Kasım 2015 tarihinde seya-
hat piyasasındaki gelişmelere paralel olarak “Yeni Paket Tatil Yönergesi (2015/2302/EU) 
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(New Package Travel Directive)” adıyla kabul edilmiştir (EUR-LEX, (2017). Bu yönerge 
31 Aralık 2015’te yürürlüğe girmiştir. Üye devletler 1 Ocak 2018 tarihine kadar gerekli 
dönüşümleri sağlayacak ve bu tarihten itibaren geçerli olacaktır (European Union [EU], 
2017). Buna göre, 1990 yılındaki Paket Tur Yönergesi’nin kapsamı genişletilerek ve yeni 
seyahat şekillerine göre güncellenerek uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlam-
da, paket tur satın alan tüketicilerin ve paket tur satan organizasyonların hakları 1929 
Varşova Sözleşmesi, hava yoluyla uluslararası taşımacılık, demir yoluyla taşımacılığı 
kapsayan 1961 Berne Sözleşmesi, deniz yolu taşımacılığını kapsayan 1974 Atina Söz-
leşmesi ve otelcilerin yükümlülüklerini kapsayan 1962 Paris Sözleşmesi esas alınarak 
hazırlanan yönetmelikle korunmaktadır (EU, 1990). İlgili yönetmeliğin 5-9. maddeleri 
konuya ilişkin düzenlemelerde belirleyici olmaktadır. İngiltere’de de bu koruma “Ferdi 
Zarar Talebi (Personal Injury Claim)” olarak anılmaktadır. Buna göre, turistlerin hakları 
22 Aralık 1992’de hazırlanarak bir gün sonrasında yürürlüğe giren 3288 sayılı “Paket 
Seyahat, Paket Tatil ve Paket Tur Yönetmeliği (The Package Travel, Package Holidays 
and Package Tours Regulations)” şeklinde anılan Tüketicinin Korunmasına İlişkin ka-
nun hükmünde kararname ile güvence altına alınmaktadır. Bu KHK’lar da Avrupa Kon-
seyi’nin 1990 yılında yayınlanan konuya ilişkin direktiflerini uygulamaktadırlar. Buna 
göre yönetmelik; sözleşmeye taraf olan kişinin (sözleşmenin organizatörü ve/veya 
perakendecisi) sözleşmedeki yükümlülüklerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi 
için tüketiciye karşı kesinlikle yükümlülük altına girmesini şart koşar. Bu yükümlülükle-
rin yerine getirilip getirilmeyeceğine bakılmaksızın bu diğer tarafça veya diğer hizmet 
sağlayıcılar tarafından sağlanır. Aynı zamanda, sözleşmeye taraf diğer tarafın ödediği 
paranın geri ödenmesi ve iflas halinde tüketicinin geri gönderilmesi için yeterli gü-
venlik kanıtı sağlayacağını beyan etmesini şart koşmaktadır (Legislation.gov.uk, 2017). 
Yönetmeliğin 17-21’inci maddelerinde de tüketiciyi koruyucu ve paket tur sağlayan 
tarafı bağlayıcı hükümler açıkça belirtilmektedir. Ancak, kanunlar çerçevesindeki bu 
koruma turistler tarafından kötüye kullanılabilmektedir. Bunun çeşitli örneklerine özel-
likle ülkemizde ve İspanya’da rastlanmaktadır. Durumu daha iyi anlamak açısından İn-
giliz turistlerle ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haber başlıklarına göz atmak 
yerinde olacaktır:

• “Yanlış Hastalık İddiaları İspanyol Otellerinin Britanyalılar için “Her şey Dahil” Tatilleri 
Rafa Kaldırmasına Neden Olabilir (False Sickness Claims Could See Spanish Hotels 
Scrap All-Inclusive Holidays for Britons)” – The Telegraph 

• “İspanya’da İngiliz Turistlerin Sahtekarlığı” – Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB)
• ““Her şey Dahil” Paketleri Yasaklama Yönelik Planlarının Ortaya Çıkmasının Ardın-

dan İspanyol Otel Sahipleri Britanyalılara Sahte Gıda Zehirlenmesi İddalarından Dolayı 
42 milyon Sterlin Ödediklerini İfade Ettiler (Spanish Hotel Owners Say Brits Took Them 
for £42m in Fake Food Poisoning Claims After Plans Emergeo Ban All-Inclusive Pac-
kages)” – Mirror

• Britanyalılar’ın Sahte Gıda Zehirlenmesi İddiaları Otelcileri İsyan Ettirdi: ‘Yeter!’ 
(Brits’ Bogus Food Poisoning Claims Leave Hoteliers Crying: Basta!)” – The Guardian 

• “İngiliz Turistlerin Beş Yıldızlı Otel Oyunu” – GETOB
• “Gıda Zehirlenmesi Sahtekarlığı Sonrası İngiliz Turistler İspanyol Tatil Yasağı ile Yüz-
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leşti (British Tourists Facing Spanish Holiday BAN After Skyrocketing Food Poisoning 
Scam)” – Express 

• “Thomas Cook’tan Türk Otellere Uyanık İngiliz Turistle Mücadele Kılavuzu” – Bod-
rum Otelciler Derneği (BODER, 2017), SPUTNIK TÜRKİYE 

• “İngiliz Acentelerden Türk Otelcilere “Uyanık İngiliz Turistle Mücadele” Desteği” – 
TurizmGüncel.com 

• “İngiliz Turistler Tesisler Aleyhine Dava Açıp Tazminat Kazanıyor” – TürkiyeTurizm.com.

Medyadaki haber manşetlerinden de anlaşılacağı üzere, İspanya ve ülkemiz başta 
olmak üzere, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarındaki konaklama işletme-
leri asılsız reklamasyonlara maruz kalmakta ve bundan işletmeler ve turizm sektörü 
zarar görmektedir. Özellikle İngiltere’de turizm sektöründeki bu tür tatil davalarında 
uzmanlaşmış “no-win-no fee” yani yalnızca davanın kazanılması durumunda avukatlık 
ücretinin ödeneceği anlamına gelen özdeyişle hareket eden ve turistleri dava açmaya 
ikna çabaları içerisinde olan hukuk büroları faaliyet göstermektedir. Seyahat acente-
leri bu tür sahte davalara karşı kendilerini ve konaklama tesislerini savunmalarına rağ-
men, davanın kaybedilmesi durumunda ödenmesi gereken tazminatları ve masrafları 
konaklama işletmelerine fatura etmektedirler (Güden, 2017). Bu tür davalar yalnızca 
maddi kayıplara neden olmamakta, ayrıca, işletmenin prestijini sarsarak işletmeye ve 
ülkemizin turizmine ciddi zararlar vermektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülkemizin önde gelen turizm 
destinasyonlarından Muğla’ya 2016 yılında 1 milyon 854 bin 531 turist gelmiş ve bunun 
767 bin 175’ini İngiliz turistler oluşturmuştur. 2017 yılında ise ilk 8 ayda Muğla’ya 1 mil-
yon 540 bin 288 turist gelmiş ve yine gelen turist sayısı bakımından ilk sırada 519 bin 
223 kişiyle İngilizler yer almıştır (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Herhangi 
bir istatistiki veri tutulmamakla birlikte Muğla’ya gelen İngiliz turistlerin Marmaris’i daha 
çok tercih ettikleri bilinmektedir. Marmaris’te faaliyet gösteren 21 adet yatırım belgeli, 
1 adet özel yatırım belgeli olmak üzere toplamda 22 adet ve işletme belgeli 116 adet 
konaklama işletmesi faaliyet göstermektedir (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2017). Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nden (MARTAB, 2017) 
alınan verilere göre ise; Belediye Belgeli olarak faaliyet gösteren 493 adet konaklama 
işletmesi (Armutalan:84, İçmeler:160, Turunç:55, Marmaris:194) faaliyet göstermekte-
dir (marmaristurizm.net, 2017). Bu işletmelerden 360 tanesi GETOB’a kayıtlı konakla-
ma işletmeleridir ve yaklaşık 200 tanesi reklamasyonla karşı karşıya kalmış ve bunların 
da yaklaşık 150 tanesi bu nedenle tazminat ödemiştir (Bülbüloğlu, 2017) (Marmaris’te 
faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin reklamasyona maruz kalma durumlarına 
ilişkin herhangi bir istatistik mevcut olmadığından, GETOB Marmaris Başkanı Bülent 
BÜLBÜLOĞLU ile yüz yüze görüşülerek deneyimlerinden yararlanılmış ve bu bağlam-
da tahmini istatistiksel veriler kullanılmıştır).  Marmaris’te “her şey dahil” sistemde faali-
yet gösteren 4 yıldızlı “Grand Cettia Hotel”in reklamasyon davalarıyla ilgilenen yetkilisi 
araştırmaları sonucunda, işletmelerinde konaklayan turistlerle “Facebook” sayfasından 
iletişime geçen ve haksız reklamasyon için turistleri teşvik eden bir Facebook hesabı 
tespit etmiş ve konu ile ilgili iletişime geçme çabaları sonucunda hesaba erişimi en-
gellenmiştir. Yetkilinin tespit etmiş olduğu haksız reklamasyon davalarını teşvik eden 
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Facebook hesabına ilişkin ekran resimleri Şekil 1’de görülmektedir.
Şekil 1’de “Shanann Mccomb” adlı hesaptan “her şey dahil paketle son 2,5 yılda tatil 

yapanların 1000 £’un üzerinde bir miktarı geri almak için “Danielle Nugent” ile iletişime 

Şekil 1: Haksız Reklamasyon İçin Facebook Üzerinden Turistlere 
Çağrıda Bulunan Hesaba İlişkin Ekran Görüntüsü

geçsin.” şeklinde turistlere çağrıda bulunulduğu görülmektedir. Ayrıca, “Makaela Egan” 
isimli hesaptan “Teşekkürler Danielle ödememi aldım!” şeklinde yorum yapıldığı anla-
şılmaktadır. Örnekten anlaşılacağı üzere, haksız reklamasyon kazanabilmek amacıyla 
avukatlık firmaları ve turistler girişimlerde bulunmakta ve bunun sonucunda da haksız 
reklamasyona karşı gerekli önlemleri önceden almamış olan ya da aksini kanıtlayama-
yan işletmeler tazminat ödemek zorunda kalmaktadırlar.

YÖNTEM
Bu bölümde, çalışmada kullanılan veri toplama aracına, araştırmanın çalışma grubuna 
ve verilerin toplanması ile analizine yer verilmiştir. Araştırma, kapsamlı bir araştırmanın 
pilot uygulaması olarak gerçekleştirildiği için küçük bir örneklem grubu ile çalışılmıştır. 
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel veri toplama tekniklerinden görüşmede, 
sistematik bilgi elde etme araçlarından yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 
Formda, problemlere ilişkin yarı yapılandırılmış sorular yer alırken, durum tespiti için 
kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Araştırma soruları sektördeki mevcut sorunlar göz 
önünde bulundurularak araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve uzman görüşleri alın-
mıştır. Buna göre, görüşme formunun içeriği katılımcılara yöneltilen demografik so-
rulardan, işletmenin pansiyon sistemini belirleyici sorulardan, işletmenin standartlara 
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ve mevzuata uygunluğunu belirleyici sorulardan ve işletmenin reklamasyonla ilgili uy-
gulamaları ile haksız reklamasyona ilişkin durumlarını belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır.

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden öl-
çüt örnekleme kullanılmıştır. Buna göre, GETOB yöneticilerinin görüşleri alınmış ve 
haksız reklamasyonla yüzleşmiş olan işletmelerden katılımcılarla çalışılmıştır. Çünkü, 
katılımcıların haksız reklamasyona ilişkin gözlemleri ve görüşleri belirlenmeye çalışıl-
mıştır. Bu bağlamda, katılımcılar Marmaris’te faaliyet gösteren ve haksız reklamasyonla 
karşılaşan 12 işletmenin yetkilisinden oluşmaktadır. Çalışmaya ilişkin veriler 2017 yılı 
Eylül ve Ekim aylarında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Katılım-
cılara çalışma hakkında bilgi verilmiş ve elde edilen verilerin isim kullanmadan sunula-
bilmesi açısından katılımcılar R1-R12 aralığında kodlanmıştır. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcıların yarısının 30’lu yaşlarda, 10-20 yıl arası 
sektör tecrübesine sahip, çoğunluğunun genel müdür pozisyonunda evli ve lisans 
mezunu erkeklerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

YAŞ CİNSİYET
MEDENİ 
DURUM

EĞİTİM DURUMU GÖREVİ
SEKTÖR 

TECRÜBESİ

R1 43 Kadın Evli Yüksek Lisans Kalite Müdürü 7

R2 31 Kadın Evli Lisans Ön Büro Müdürü 8

R3 41 Erkek Evli Lisans Genel Müdür 20

R4 54 Kadın Evli Lise Genel Md. Yrd. 35

R5 34 Erkek Bekar Yüksek Lisans Genel Müdür 18

R6 36 Kadın Bekar Lisans Misafir İliş. Md. 15

R7 31 Erkek Bekar Lisans Genel Müdür 12

R8 41 Kadın Evli Lisans Gıda Mühendisi 19

R9 54 Erkek Evli Lisans Genel Müdür 32

R10 42 Erkek Evli Lise Genel Müdür 27

R11 37 Erkek Evli Lisans Ön Büro Müdürü 18

R12 37 Erkek Evli Lisans Ön Büro Müdürü 16

Çalışmaya dahil edilen otellerin pansiyon sistemlerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer 
almaktadır.

Tablo 2’de görüldüğü üzere işletmelerin 4’te 3’ü “Her şey Dahil” sistemde faaliyet 
gösterirken “yarım pansiyon” çalışan herhangi bir katılımcı işletme yer almamaktadır. 
Katılımcılara yöneltilen “İşletmenizde gıda kalite kontrol departmanı var mı?” sorusuna 
ilişkin cevaplar Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 2: Otellerin Pansiyon Sistemleri

Tablo 3: İşletmenizde gıda kalite kontrol departmanı var mı?

PANSİYON SİSTEMİ n

Oda & Kahvaltı 1

Yarım Pansiyon -

Tam Pansiyon 1

Her şey Dahil 9

Kendin Pişir Kendin Ye 1

n

EVET 7

HAYIR 5

Buna göre, çalışmaya dahil edilen katılımcıların çalışmakta olduğu işletmelerin yarı-
sından fazlasının gıda kontrol departmanının olduğu tespit edilmiştir. Bir katılımcı ko-
nuya ilişkin görüşünü şu şekilde belirtmiştir:

“Gıda kontrol departmanımız mevcut. Gıda zehirlenmesi en çok reklamasyon aldı-
ğımız konu. Bu nedenle ayrı bir departmanımız ve istihdam ettiğimiz gıda mühendisi-
miz var. Bu da ekstra yatırım ve maliyet demek.” (R10). 

Çalışma kapsamında katılımcılara sorulan “İşletmenizde gıda güvenliği ve hijyen 
gibi konularda takip edilmesi gereken aşamaların izlendiği bir kontrol listesi ve dene-
tim sistemi kullanıyor musunuz (HACCP, ISO22000, vb.)? Gerekli kurallara ne derece 
riayet ediliyor?” sorusuna bütün katılımcılar olumlu yanıt vermiş ve çoğunluğunun 
HACCP’e uyduğu anlaşılmıştır. Katılımcılardan biri yapmış oldukları uygulamayı şu 
şekilde ifade etmiştir:

“Haccp ve ISO22000 kullanıyoruz ve bütün aşamalara harfiyen uyuyoruz. Danış-
manlık firmasından (Preverisk Group) gıda ve su güvenliği denetim hizmeti alıyoruz. 
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Kurallara uyumun takibi sorumlu departman yöneticileri tarafından yapılıyor.” (R5).
Katılımcıların tamamı ilgili alandaki yönetmelik ve mevzuata hâkim olduklarını ve 

işletmelerinde kesinlikle bu yönetmelik ve mevzuata riayet edildiğini belirtmişlerdir. 
Ancak bir katılımcının yanıtı şu şekildedir:

“Yönetmelik ve mevzuat biliniyor ama kesin bir riayet yok.” (R9).
Turistlerden gelen ya da gelebilecek haksız reklamasyonların asılsız olduklarını ispat 

edip edemedikleri ve delil sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanıp kullan-
madıkları sorulduğunda katılımcılar değerlendirme ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade 
etmişlerdir:

“Asılsız oldukları yönünde ispat için savunma yapıyoruz, bazı davalar kapanabilmek-
le beraber bazılarında cezai müeyyide ile karşılaşabiliyoruz. Kamera sistemi ile izleme 
yapılıyor.” (R5).

“Bazılarını sosyal medya veya aldıkları turlar sayesinde ispat edebiliyoruz. Evet ka-
mera kullanıyoruz ve kaza gibi reklamasyon konularında olayın doğruluğunu araştırır-
ken kameralara başvuruyoruz.” (R11).

Katılımcıların turistlerden gelen ya da gelebilecek haksız reklamasyon taleplerine 
karşı almış oldukları önlemlere ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.

“Sezon içerisinde problem çıkarma potansiyeli olan kötü niyetli olduğu tahmin 
edilen misafir ile ilgili varsa bildirilmiş şikâyeti ilgili formlar, fotoğraflar, videolar ar-
şivleniyor. Zira özellikle İngiltere’den gelen turistler 3 sene geriye dönük olarak dava 
açabiliyorlar. Asılsız ihbarlarda varsa bu bilgi ve belgeleri kullanıyoruz. Yoksa ilgili 
tarihleri kapsayan, hastalık raporları, su ve havuz analiz sonuçları, gıda izleme form-
ları, temizlik formları vb. gıda ve su güvenliğine yönelik tutulan bütün formları sa-
vunma yazısıyla beraber ilgili yerlere gönderiyoruz. Ayrıca, asılsız ihbarda bulunmuş 
misafirlerin, sosyal medya hesaplarında, tatil sürelerinde otel dışında yiyecek-içecek 
tüketimleri ve gerçekleştirdikleri diğer aktivitelerle ilgili görsel varsa bu görselleri de 
hastalık kaynağı oluşturabilecek delil olarak savunmalara ekliyoruz. Asılsız iddialar 
genellikle paket tur ile ve her şey dâhil konseptte tatil satın almış misafirlerin, tatil-
lerinin tamamından oteli sorumlu tutma girişimlerinden kaynaklandığından, bu otel 
dışı aktivite ve yiyecek-içecek kullanım görselleri etkili birer savunma delili oluştura-
biliyor.”(R5).

Çalışmada katılımcılara yöneltilen “İşletmenizin yabancı turistlerden gelen davalara 
karşı sigortası var mı?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin bulgular Tablo 4’te yer al-
maktadır.

Tablo 4’te yer alan bulgulara göre işletmelerin yarısının bu tür davalara karşı sigortası 
varken yarısının da herhangi bir sigortası olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda bir katı-
lımcının verdiği cevap şu şekildedir:

“Evet, üçüncü kişilere karşı mali mesuliyet sigortası var ama bu tür davaları hiçbir 
sigorta şirketi kapsama almıyor.” (R9).

İşletmede reklamasyonla ilgili bir departman ve ilgili kişi olup olmadığı sorulduğun-
da katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmektedir.

Buna göre, katılımcıların vermiş oldukları yanıtlardan işletmelerin yarısından fazla-
sında reklamasyon davalarıyla ilgili bir departman ve yetkili olmadığı görülmektedir. Bir 
katılımcının yanıtı şu şekildedir:
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Tablo 4: İşletmenizin yabancı turistlerden gelen davalara karşı sigortası var mı?

Tablo 5: Reklamasyon Davalarını Savunmak İçin 
İşletmenizde Ayrı Bir Departman / İlgili Kişi Var Mı?

n

EVET 6

HAYIR 6

n

EVET 5

HAYIR 7

“Reklamasyon konusu ciddi bir konu, sonuçları ağır maddi yükümlülüklerle sonuç-
lanabiliyor. Ancak bunun için ayrıca bir departman oluşturulması ve personel istihdam 
edilmesi de maliyet kalemlerini artırıyor. Bundan dolayı işletme içinde kemik ekibimiz; 
kalite müdürü, genel müdür asistanı sorumlu müdür ve gerektiğinde departman mü-
dürleri konudan sorumlu oluyor.” (R1).

“Yabancı turist getiren tarafla protokol hazırlanırken sözleşmeye herhangi bir prob-
lem olması durumunda “Türk Mahkemeleri yetkilidir” şeklinde bir ibare koyulmakta 
mıdır?” sorusuna katılımcılardan 1 tanesi dışında tümü bu şekilde bir ibare konulama-
dığını beyan etmişlerdir. Katılımcıların vermiş oldukları cevaba ilişkin örnek aşağıda 
verilmiştir.

“Hayır. Konulması arzu edilmektedir. Ama karşı taraf bunu kesinlikle reddetmektedir. 
Operatörlerin gücü karşısında elimiz zayıf kalıyor ve bundan dolayı da operatörün 
istekleri ağır basıyor.” (R9). 

Katılımcılara reklamasyona maruz kalıp kalmadıkları ve maruz kaldılarsa hangi ko-
nuda olduğu sorulduğunda katılımcılardan 3’ü herhangi bir reklamasyona maruz kal-
madıklarını belirtmiştir. Geri kalan 9 katılımcıdan 6 tanesinde ortak olan reklamasyon 
konusunun gıda zehirlenmesi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yaşanan kazalar ve oda 
ile ilgili şikayetler de reklamasyonlara konu olmuştur.
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Reklamasyonla ilgili ceza ödenip ödenmediğine ve ödendiyse bunun haksız olup 
olmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya katılımcıların vermiş oldukları cevaplara iliş-
kin dağılımlar Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6’da yer alan bilgilerden anlaşılacağı üzere işletmelerden 4’te 3’ünün rekla-
masyondan kaynaklı ceza ödedikleri ve bu cezayı hak etmediklerini beyan etmişlerdir. 
Katılımcıların vermiş oldukları cevaplara ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.

“Evet ödedik. Misafirin sosyal medya hesabında paylaştığı, kalışı sırasında tekne 
turunda tavuk yerken fotoğrafını savunmamızda sunduk. Misafir talep ettiği tu-
tarı sembolik bir tutara indirmek zorunda kaldı.” (R6).

Tablo 6: Reklamasyondan Kaynaklı Olarak Herhangi Bir Ceza Ödediniz Mi? Eğer Ceza 
Ödediyseniz Bu Cezanın Haksız Olduğunu Düşünüyor Musunuz?

n

EVET 9

HAYIR 3

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektöründe yaşanan reklamasyon sorunu özellikle son yıllarda medya organla-
rının da etkisiyle gündemi meşgul etmektedir ve turizm sektöründe özellikle “her şey 
dâhil” sistemini uygulayan işletmeler açısından çözülmesi gereken bir sorundur. Daha 
çok İngiliz turistlerin yasal boşluklardan yararlanarak tatil esnasında ve sonrasında asıl-
sız reklamasyon iddialarında bulunması ve bu durumun İngiltere’deki avukatlık büroları 
tarafından da desteklenmesi İspanya başta olmak üzere ülkemizde de turizmcileri bir 
hayli yıpratmaktadır. Bu durum, konaklama işletmelerini haksız reklamasyon karşısında 
birtakım önlemler almaya mecbur bırakmaktadır. Bu önlemler gerekli olduğu gibi, bir 
kısmı da işletmeye ek maliyetler yaratmaktadır. Öte yandan, büyük tur operatörlerinin 
turizm sektöründeki nüfuzlarının fazla olması turizmcilerimizin ellerini zayıflatmakta 
ve protokol hazırlanırken sözleşmeye lehte olabilecek maddelerin konmasına mani 
olmaktadır. Ayrıca, davaların mali yükümlülüklerinin oldukça ağır olabilmesinden dola-
yı sigorta şirketleri bu tür davaları kapsamlarına almamaktadırlar.
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Sonuç olarak, turizmciler reklamasyon nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu 
doğrultuda şunlar önerilebilir:

• Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı girişimlerde bulu-
narak İngiltere’deki yasal boşlukların doldurulmasına yönelik lehte çalışmalar yapabilir.

• İngiltere’de Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen bir hukuk bürosu bulundu-
rulabilir. 

Araştırma pilot bir çalışma olduğu için küçük bir örneklem grubuyla çalışılması araş-
tırmayı sınırlandırmıştır. Çalışmanın literatürde bir ilk olması açısından gelecek çalış-
malara ışık tutacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektörünün yapısal özelliklerinden biri olarak kabul 
edilen mevsimsellik kavramının nedenleri ve konaklama işletmeleri açısından olası so-
nuçlarını değerlendirmektir. Turizm sektörünün önemli bir gelir kaynağı olduğu birçok 
ülkede halen mevsimselliğin ortadan kaldırılması ya da mevsimsellik etkilerinin azaltıl-
masına yönelik çalışmaların yürütüldüğü gözlenmektedir. Mevsimsellik yalnızca turizm 
işletmeleri açısından değil; ülke ekonomileri, yönetimler, sektör çalışanları, turistik tüke-
ticiler ve yerel halk üzerinde de olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Ancak genel olarak in-
celendiğinde ülke ekonomisinin büyük bölümü turizm sektörüne dayalı olan bir ülkede 
mevsimselliğin olumsuz sonuçlarının turizm işletmeleri ve sektör çalışanları üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Çünkü mevsimsellik, turizm gelirlerinde yarattığı dalgalan-
maların yanı sıra mevsimlik istihdam gibi sektörün gelişimini etkileyebilecek ciddi so-
nuçlar da yaratmaktadır. Sektörün temel yapı taşlarından biri olan konaklama işletmeleri 
mevsimlik istihdam kullanımında önemli bir paya sahiptir. Bu konuda yürütülen çalışma-
larda elde edilen sonuçlar; mevsimlik istihdam türünde çalışanların iş güvencesinden 
yoksun oluşu, düşük örgütsel bağlılık ve performans sergiledikleri, sezon dışı işsiz kaldık-
ları, ekonomik sıkıntılar ve yaşamlarını sürdürmede sorunlar yaşadığını göstermektedir. 
Çalışan – müşteri etkileşimi ağırlıklı, kaliteli hizmet ile müşteri memnuniyeti ve sürekli-
liğini hedefleyen, emek-yoğun çalışma özelliklerine sahip konaklama işletmeleri yöne-
ticileri ve üst düzey kamu otoritelerinin mevsimlik istihdam kullanımının orta ve uzun 
vadede yaratabileceği olumsuzlukları gidermek için çözüm odaklı çalışmalar yürütmesi 
gerekmektedir. 

GİRİŞ
“Mevsim” sözcüğü İngilizce “season” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. “Sea-
son” sözcüğünün temeli ise Fransızca “saison” sözcüğüne dayanmaktadır. Fransızcada 
saison; “ideal ya da en çok tercih edilen zaman dilimi, bir yıl içinde en önemli zaman 
dilimi ya da belli unsurların (tarımsal alanda ürünlerin) bolca bulunduğu dönem” anla-
mını taşımaktadır (Bender vd., 2005). Mevsimsellik kavramı ise; “sistematik ancak tam 
anlamıyla düzenli olmayan ve iklim değişiklikleri, karar verme süreci, çalışma takvimi 
gibi bazı unsurlardan doğrudan; tercihler ve beklentiler, ekonomideki üretim ve tüketim 
düzeyi gibi unsurlardan ise dolaylı etkilenen yıl içi (dönemsel) dalgalanmalar” olarak ele 
alınmaktadır (Cunado vd., 2004; Lim ve McAleer, 2001).

Turizm olayı aslında, ekonomideki herhangi bir ürüne göre mevsimlik özelliği oldukça 
yüksek bir ürün / hizmet niteliği taşımaktadır. Ekonomide yer alan diğer ürün ve hizmet-
lerin sahip olduğu mevsimlik özellik, diğer kişisel tüketime yönelik ürünlere göre, tu-
rizmde daha ağır basmaktadır (İçöz, 2005). Diğer sektörlerde var olan mevsimlik özellik 
çoğunlukla sadece tek bir etkene bağlıyken, turizm faaliyetlerine bu özelliği kazandıran 
çok sayıda etken bulunmaktadır. 

Turizm faaliyetlerinin mevsimsellik özelliği, ülke ekonomisi ve turizm sektörü üzerinde 
yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle halen aşılması gereken bir engel olarak algılan-
maktadır. Turizm sektöründe mevsimsellik çok sayıda etkene bağlı olarak gelişmekte ve 
yarattığı sonuçlar da turistik destinasyonlara göre farklılık göstermektedir. Mevsimselliğin 
etkileri turist sayısındaki değişimlerde net bir biçimde gözlenebildiği gibi, sektörel dü-
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zeyde özellikle konaklama işletmelerinin faaliyette bulundukları sürelerde de kolaylıkla 
gözlenebilmektedir. Turist sayısındaki düşüşe bağlı olarak konaklama işletmeleri düşük 
sezonda artan maliyetler nedeniyle belli faaliyetlerini durdurmakta ya da işletmelerini 
yüksek sezona kadar kapalı tutmaktadır. Bu durumda işletmenin bütünüyle kapanma-
sı, sezonda işe alınan çalışanların işten çıkarılmasını; bazı faaliyetlerin durdurulması ise 
çalışanların bir kısmının iş sahibi olmaya devam ederken, büyük çoğunluğunun yine 
işsiz kalması ile sonuçlanmaktadır. Bu açıdan ele alındığında mevsimlik (geçici) istihdam 
sektörde istihdamın niteliğini etkileyen önemli bir etken olmaktadır. 

Dünyanın en hızlı büyüyen (Goh ve Law, 2002) en fazla istihdam yaratan sektörü 
olarak kabul edilen (Leiper, 1999) turizmin mevsimlik istihdam nedeni ile atıl kalan bir 
yapıya dönüşmesi orta ve uzun vadede ülke ekonomileri açısından da olumsuz sonuç-
lar yaratmaktadır. Emek-yoğun bir hizmet sektörü olan ve çoğunlukla insana dayalı bir 
sektör konumundaki turizmin işgücü ya da istihdam yaratma gücü açısından önemini 
yitirmesi, bir süre sonra turizm işletmelerini, destinasyonları ve bütünde ülke ekonomisi-
ni olumsuz olarak etkileyecektir.

Çözülmemiş bir sorun olarak karşımıza çıkan mevsimlik istihdam; sektörün geneli-
ni olumsuz yönde etkilemektedir. Turizmin gelişimi ülke ekonomisi açısından oldukça 
önemli iken, mevsimlik istihdam sezon dışı dönemde ekonomide istihdam fazlası yarat-
maktadır. Bu durum hem turizmin istihdam gücünü azaltmakta hem de sektörel çalışma 
verimini düşürmektedir.

Tüm bu nedenlerle turizmden önemli gelir elde eden ülkeler için mevsimselliğin azal-
tılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve mevsimselliğin yalnızca ekonomik değil 
toplumsal maliyetleri de tartışılmaktadır. Konu ülkemiz turizmi açısından değerlendiril-
diğinde, turizm sektörünün bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu 
sorunların çözümü için çalışmalar devam etmekle birlikte, istenilen sonuca henüz ula-
şılmış değildir. Sektörün vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri olan turizm çalı-
şanları, çoğunlukla mevsimsellik nedeniyle, birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
çalışmada konaklama işletmeleri yöneticileri ve çalışanları açısından mevsimselliğe bağlı 
gelişen istihdam sorunu ele alınmakta ve çözüm önerilerine yer verilmektedir. 

TURİZM SEKTÖRÜNDE MEVSİMSELLİĞİN NEDENLERİ
Turizmin mevsimsellik özelliği, öncelikle belirgin olarak mevsimsel turizm talebi dalga-
lanmalarına yol açtığı için turizm sektöründe var olan mevsimselliğin nedenleri, turizm 
talebinde mevsimsel dalgalanmalara neden olan etkenlerle benzerlik göstermektedir. 
Turizmde mevsimselliği oluşturduğu kabul edilen iki temel unsur vardır. Bu unsurlar; 
“doğal” ve “kurumsal” nedenler olarak adlandırılmaktadır (Baum ve Lundtorp, 2001; 
Butler, 2001; Higham ve Hinch, 2002; Jang, 2004). Daha detaylı olarak ise turizmde 
mevsimselliğe neden olarak gösterilen temel durum ve olaylar beş başlık altında ince-
lenebilmektedir:

1. İklim koşullarına bağlı nedenler: İklim değişikliklerine bağlı olarak turizm talebin-
de gözlenen artış ya da azalmalar “doğal mevsimsellik” olarak adlandırılır. Bu mevsimsel-
lik türünde tüketicilerin tercih ettikleri turizm türü talep dalgalanmalarında etkilidir. 

2. Endüstriyel ve kurumsal nedenler: “Kurumsal mevsimsellik” toplumlarda ge-
leneğe ya da kanunlara bağlı olarak gelişmektedir. Ulusal bayramlar, okul tatil dö-
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nemleri ile endüstriyel açıdan çalışanların ücretli yıllık izin kullanma hakkı, haftalık 
çalışma süresi ve esnek çalışma gibi koşullardan kaynaklanmaktadır. 

3. Ekonomik ve toplumsal nedenler: Bir toplumdaki bireylerin çoğunluğu açı-
sından tatil dönemleri ailelerin bir araya geldikleri dönemlerdir. Bu durum; turizm fa-
aliyetlerine aynı dönemde ve topluca katılmayı gerektirmektedir. Diğer yandan kent-
leşmiş bölgelerden kırsal bölgelere turistik tüketim amaçlı oluşan akım da toplumsal 
nedenlerden biridir.  

4. Psikolojik nedenler: Tarihte elit sınıfın turizm faaliyetlerine katılması ve turizm 
aristokratlarına karşı gelişen kıskançlık, bireylerin seyahat eğilimini de etkilemiş ve 
bu durum bireylerde çoğunluğun tatile çıktığı dönemde turizme katılma eğilimini 
yaratmıştır. 

5. Özel nedenler: Özel olaylar, festivaller, yarışmalar gibi organizasyonların dü-
zenlenme tarihleri belirli olduğundan, söz konusu etkinliğin düzenlendiği ülkede / 
bölgede mevsimsel talep dalgalanmaları görülmektedir. 

Mevsimselliğe neden olan etkenlerin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar gü-
nümüzde de devam etmektedir. Mevsimselliğin yönetimine ilişkin stratejiler mikro 
yönetim stratejileri ve makro yönetim stratejileri olarak iki başlık altında özetlene-
bilmektedir. Mikro yönetim stratejileri; arz kapasitesini uyarlamaya yönelik ve talep 
seviyesini değiştirmeye yönelik daha çok işletme odaklı stratejileri; makro yönetim 
stratejileri ide daha çok turizmle ilgili kamu kuruluşlarının plan ve politikalarını içer-
mektedir. Bu stratejilerin hiçbiri tek başına anlam taşımamakta ancak işletme ve 
kamu stratejilerinin bir bütün halinde ele alınmasıyla faydalı hale gelebilmektedir. 
Hangi strateji ya da stratejilerin kullanılacağı ise yine kamu-özel sektör işbirliği ile 
alınabilecek uyumlu kararlarla netleşmelidir. Nedeni ne olursa olsun mevsimselliğin 
sektörün tümünü etkileyen bir takım sonuçları olduğu açıktır. Bir sonraki bölümde 
bu sonuçlar ele alınmaktadır.

TURİZM SEKTÖRÜNDE MEVSİMSELLİĞİN SONUÇLARI
Kıt kaynakların yalnızca yılın belli bir bölümünde kullanılmak üzere ayrılması, hem tu-
rizm sektörü hem de genel ülke ekonomisi için düşük karlar ve yüksek maliyetlerin 
oluşmasına neden olmaktadır. Mevsimselliğin doğru bir biçimde ölçülememesi, uy-
gun politikaların uygulanamaması ya da alınabilecek önlemlerin yeterli bir biçimde 
belirlenememesi sonucunu doğurmaktadır (Tsitouras, 2004). 

Mevsimselliğin sonuçları çoğunlukla ekonomik kayıplar olarak algılanmaktadır. 
Oysa mevsimselliğin yarattığı diğer toplumsal maliyetler de ele alınmalıdır. Bu ne-
denle mevsimselliğin sonuçları; yönetimler, turistik tüketiciler, yerel halk, turizm iş-
letmeleri ve turizm işletmelerinde istihdam edilenler olarak beş başlık altında ince-
lenmelidir. Tablo 1’de mevsimselliğin sonuçları detaylı olarak incelenmektedir. 

KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN MEVSİMSELLİK VE MEVSİMLİK İSTİHDAM
Çalışma alanı, konusu ve kapsamı ne olursa olsun, her işletmede, belirlenen amaçlara 
uygun işlerin yapılması ve işlerin yapısına uygun biçimde yapılanması yaşamsal bir 
öneme sahiptir. Doğru işlerin doğru biçimde yapılabilmesi ise iş ile işi yapanlar ara-
sında çok iyi bir uyum sağlanmasına, bu da işin yapısının ve nasıl yapılacağının çok iyi 



660

bilinmesine bağlıdır.  İş ve işi yapanlar arasında sağlanması gereken uyum; konaklama 
işletmeleri açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir. Çünkü konaklama işletmeleri; 
emek-yoğun bir üretime sahip olma, müşteri tatmini, hizmet kalitesi ya da çevre so-
rumluluğu gibi konularla iç içe varlıklarını sürdürmeye ve pazar paylarını arttırmaya 
çalışmaktadırlar (Go vd., 1996). Bu nedenle işletmecilerin, hedeflenen amaçlara ulaş-
ması ve sahip olduğu yoğun işgücü özelliği ile bu yapıyı başarıyla yönetmesi için insan 
kaynakları ve yönetimi konusuna önem vermesi gerekmektedir.  

İnsan faktörünün ön planda olduğu turistik mal ve hizmet üretimi, ancak bu malı 
/ hizmeti en kaliteli ve en iyi şekilde sağlayabilen çalışanların varlığı ile gerçekleştiri-

Tablo 1: Turizm Sektöründe Mevsimselliğin Sonuçları
Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Yönetimler Açısından Sonuçlar

Turistik Tüketiciler Açısından Sonuçlar

Yerel Halk Açısından Sonuçlar

Turizm İşletmeleri Açısından Sonuçlar

Turizm Çalışanları Açısından Sonuçlar

Turistik mal/hizmet fiyatında artış
Enflasyon
Arazi fiyatlarında artış / spekülatif faaliyetler
Rantabilitenin azalması
Yapılaşmada artış
Çevresel sorunlar (doğal yaşam, ekosistem, atıklar, gürültü ve diğer kirlilik)
Yoğun talep nedeniyle yüksek fiyatlı mal/hizmet alımı
Tatil maliyetlerinin yükselmesi
Yüksek sezonda artan taleple mal/hizmet kalitesinde düşüş
Yoğunlaşma nedeniyle hizmetin gecikmesi/sunulmaması, beklemede artış
Tüketici tatminsizliği
Emniyet ve güvenlik sorunları
Turist kabul eden bölgede kalabalıklaşma
Trafik sorunları
Hizmetler ve ören yerleri için uzun bekleme süresi/yoğunlaşma
Alt yapı sorunlarının belirginleşmesi
Güvenlik, sağlık ve temizlik personeli ihtiyacının artması
Yerel halka sunulan hizmetlerde kalite düşüklüğü
Fiyat artışlarından yerel halkın etkilenmesi
Yerel halk-turist arasında kültürel çatışmalar
Turizm yatırımlarının yüksek riskli olarak algılanması
Turizm yatırımlarının cazipliğini kaybetmesi
Sermaye geri dönüş süresinin uzaması
İşletmelerde atıl kapasite ve verimlilik sorunları
Mevsimselliğe bağlı personel sorunları
Hizmet kalitesinde düşüş
Mevsimlik istihdam
Sık iş değiştirme nedeniyle iş yaşamında istikrarsızlık
İş tatmini ve motivasyonun düşmesi
Örgütsel bağlılıkta düşüş
Örgüt kültürüne uyum sağlayamama
Kariyer planlamada sorunlar
Sunulan hizmet kalitesinde düşüş
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lebilmektedir. Bu açıdan diğer işletmelere oranla daha fazla bireye istihdam olanağı 
sağlayan konaklama işletmelerinde çalışanların verimliliği ve etkinliğini sağlayabilmek 
için hem iş görenlerin bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel biçimde kullanılmalı hem 
de kişilerin yaptıkları işten doyuma ulaşmaları sağlanmalıdır (Kozak, 2004). 

Turizm sektörünün mevsimlik yapısı daha çok konaklama işletmelerinde belirgin-
leşmektedir. Konaklama işletmelerinde mevsimselliğin mal/hizmet üretiminin kalitesi 
ve sürdürülebilirliği, karlılık, verimlilik, işletme plan ve hedefleri ile istihdam politikası 
üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu etkilerin bir kısmı işletmenin yönetim kademe-
sini ilgilendirirken, önemli bir bölümü de işletmede istihdam edilen çalışanlarla ilgilidir. 
Diğer bir deyişle, bir bütün olarak konaklama işletmelerinde mevsimselliğin yarattı-
ğı sonuçlar hem örgütsel hem de bireysel kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplara 
neden olan önemli konulardan biri mevsimlik (geçici) istihdam türünün işletmelerde 
yoğun biçimde kullanılmasıdır. 

Teorik olarak bir işletmede işgücü; temel ve ikincil olmak üzere iki grupta ince-
lenmektedir. Temel işgücü; işletmede tam zamanlı ve sürekli istihdam edilenlerden 
oluşurken, ikincil işgücü mevsimlik (geçici) istihdamı ifade etmektedir. Bu ayrıma ek 
olarak konaklama işletmelerinde “kısmi süreli (part-time)” istihdam türü de söz ko-
nusudur. Konaklama işletmelerinin çoğu işgücünü talebe bağlı olarak belirlediğinden 
mevsimlik çalışanların sayısını ciddi bir oranda artmaktadır (Krakover, 2000). Sürekli 
ve kısmi süreli istihdamda işin kalıcılığı söz konusu iken; mevsimlik istihdam belli bir 
zaman sonra sona ermektedir. Bu durum konaklama işletmelerinin de düşük sezonda 
faaliyetlerini durdurmasının sonucu olarak gelişmektedir. 

Bu istihdam türü konaklama işletmeleri yöneticileri açısından her sezon değişen 
çalışanların işe alım ve eğitim giderleri, örgüt kültürünü benimsemekte zorlanan ça-
lışanlar, işletme hedeflerine ulaşamayan yöneticiler olarak sonuçlanırken; çalışanlar 
açısından sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Sezon bitiminde kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlayan işletmelerden ayrılma ile işsiz 
kalma

• İş güvencesinden yoksun olma
• Kariyer planlamada sorunlar yaşama 
• Ekonomik sıkıntılar çekme 
• Özel yaşamını gerektiği biçimde devam ettirmede zorlanma 
• Çalışma hevesini kaybetme 
• Sık iş değişikliği nedeniyle işletme hedef ve amaçlarını benimseyememe
• Örgüt kültürüne uyum sağlayamama
• Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşama 
• Toplumsal ve ailesel sorunlar yaşama 
• Sektörden soğuma ve farklı sektörlere yönelme
Çalışanlar üzerinde mevsimlik istihdamın yukarıda yer verilen sonuçları; tüketici-ça-

lışan etkileşiminin fazla olduğu ve kaliteli hizmet sunumu ile müşteri memnuniyeti ve 
sürekliliğini hedefleyen konaklama işletmeleri yöneticileri açısından dikkatle ele alın-
malıdır. Bu koşullarda iş yaşamını sürdürmeye çalışan bir sektör çalışanından yüksek 
motivasyon düzeyine sahip olması, verimli ve performanslı bir biçimde çalışması, ka-
riyer planlaması yapması, işletmenin hedef ve amaçlarını benimsemesi, işini ve işlet-
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mesini sevmesi gibi günümüzde insan kaynakları yönetimi açısından üzerinde önemle 
durulan tutum ve davranışlar beklenmemelidir. Aksine bu istihdam türündeki çalışan-
larda işine ve çalıştığı işletmeye yönelik gelişen örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük 
olması beklenmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
21. yüzyılda işletmeler, daha yoğun bir rekabet ortamında ve küresel bir dünyada fa-
aliyetlerini sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu rekabet ortamında üstünlük elde ede-
bilmeleri, pazardan daha fazla pay alabilmeleri, verimliliklerini arttırmaya, iş yaşamının 
niteliğini yükseltmeye ve ürün kalitelerini geliştirmelerine bağlıdır. Bu koşulları sağla-
yabilmeleri de insan kaynaklarının etkili kullanımıyla ve onların bilgi, beceri ve gelişim-
lerinden yararlanmalarıyla mümkündür. İş görenlerin bilgi ve deneyimleri küresel iş-
letmeler için rekabet üstünlüğünün kaynağı durumundadır. Konaklama işletmeleri de 
bu üstünlüğü elde etmek zorundadır. Bu açıdan konaklama işletmelerinde mevsimlik 
istihdam kullanımının azaltılabilmesi için gerekli olan önlemlerin alınması gerekmekte-
dir. Konuya ilişkin öneriler aşağıda yer almaktadır. 

• Genel olarak turizm talebine bağlı gelişen mevsimselliğin çözümü üzerinde ça-
lışmalara hız verilmelidir. Turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılacak biçimde zen-
ginleştirilmesi için farklı turizm türlerinin belli plan ve politikalar dahilinde geliş-
tirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle farklı 
turizm türlerine uygun bir yapıda olmasına rağmen, bu konudaki çalışmalar kısa 
süreli ve sürdürülebilir değildir. Sağlam temellere dayanan yeni eylem planları-
nın geliştirilmesi ve güncel gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte pazar ve fiyat farklılaştırma çalışmalarının yürütülmesi gerekmek-
tedir. 

• Konaklama işletmelerinin faaliyetlerini tüm yıla yayması için gereken kamu odak-
lı finansal teşvikler hem turizm yatırımlarını gelecek açısından da cazip kılacak 
hem de işletmelerin sürdürülebilirliğini arttıracaktır. İşletmelerin tüm yıl faaliyet 
göstermeleri ve mevsimlik istihdamı azaltıcı önlemler almaları için gereken dü-
zenlemelere hız verilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler arasında geçici vergi 
indirimleri ve muafiyetler yer almaktadır. 

• Mevsimlik istihdam ile ilgili kamusal ve hukuki çalışmaların düzenlenmesi ve dü-
zenleme ile konaklama işletmelerinde mevsimlik çalışan sayısının azaltılmaya 
çalışılması gereklidir. Mevsimlik istihdamın belli bir düzeyin altında tutulabilmesi 
öncelikli olarak planlanmalı ve bu konuda hukuki düzenlemelere zaman ayrıl-
malıdır. 

• Hızlı iş gücü devir oranı ve mevsimlik istihdam nedeniyle konaklama işletmele-
rinde yüksek sezonda çalışan iş görenlerin çoğunun gereken eğitim ve uyumlaş-
tırma programlarından faydalanmadan çalıştıkları bilinmektedir. Bu durum hem 
sunulan hizmetin kalitesini ciddi oranda etkilemekte hem de yönetimsel sorun-
lara neden olmaktadır. Konaklama işletmelerinin düşük sezonda faaliyetlerine 
devam etmeleri ve bu sezonu gereken eğitim programlarına ayırmaları bir başka 
çözüm önerisidir. 

• Konaklama işletmelerinin düşük sezon için sosyal turizm faaliyetlerine ya da iç 
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turizme teşvik edilmesi ile sezon dışı talebin canlandırılması mümkündür. Dünya 
genelinde turizm sektörü açısından gelişmiş ülkelerde iç turizme katılma oran-
larının oldukça yüksek olduğu ve turizme katılmanın bir bilinç haline geldiği gö-
rülmektedir. Ülkemizde iç turizmden faydalanmayan kesimler bulunmaktadır. Bu 
bireylerin turizmde yer almalarının teşvik edileceği uygulamalar da düşünülme-
lidir. 

• Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi mevcut sorunların daha çabuk çözül-
mesine ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunların önceden fark edilmesine 
olanak sağlayacaktır. Bu açıdan turizm ile ilgili tüm kamu kurumları ve işletmele-
rin katılımı ile oluşturulacak veri tabanları geliştirilmelidir. Böyle bir veri tabanı ile 
hem sektörü oluşturan işletme ve kamu kurumları arasında etkili ve çok yönlü 
bir iletişimin kurulması sağlanacak hem de turizm istatistiklerinin elde edilmesi 
ve geliştirilmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca işbirliği kapsamında konaklama işletmele-
rinde mevsimlik istihdamı azaltmaya yönelik Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi de gereklidir. 

Son olarak, gerek sahip olunan doğal ve kültürel kaynaklar, gerek turizm yatırımları 
ve gerekse nitelikli iş gücü açısından önemli değerlere sahip olan Türkiye turizm sektö-
rünün daha da geliştirilmesi ülke ekonomisi ve toplumsal gelişim açısından önemlidir. 
Sektörde mevcut bir takım sorunların giderilmesi için farklı birimlerce değişik konu-
larda yürütülecek çalışmaların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi ve tüm paydaşların 
görüşlerinin alınması önemlidir. 
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ÖZET
Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, gelir dağılımının iyileşmesi ve tatil hak-
kının kitlelere yaygınlaşması, turizm pazarını tüm dünyada büyütmektedir. Büyüyen 
turizm pazarında talepler çeşitlenmekte, tatil ve konaklama anlayışında da birbirinden 
farklı alt-pazarlar oluşmaktadır. Ev turizmi, öncelikle kültür turizmi için seyahat eden, 
gittiği kentin tarihi dokusu içinde ev, daire, vb kiralayarak oralı gibi hissetmek isteyen, 
oranın yerlisi gibi alışveriş yapmayı tercih eden ve çoğunlukla kendi seyahatini birey-
sel olarak düzenleyen gezginlerin ihtiyacını karşılamaktadır. Turizm sektörünün hızla 
gelişmesiyle dünyada 5 milyondan fazla insanın seyahat etme, konaklama tarzı haline 
gelen kısa süreli ev kiralama, Türkiye’de de son yıllarda hızla gelişmiştir. İkinci konut, 
tatil konutu, yazlık, yayla evi, dağ evi gibi isimlerle anılan, daimî yaşanılan yerin dışında, 
büyük kente uzak/yakın, kıyılarda, dağlık ya da kırsal alanlarda, manzara çekiciliği yük-
sek yerlerde yayılış gösteren bir konaklama tipidir. Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz 
kıyıları başta olmak üzere, ikinci konutların sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Ülke 
genelinde bugün sayıları 3,5 milyonu bulan bu konutlar yanlış turizm politikalarının 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Ege Bölgesi içerisinde yer alan Ayvalık da kültürel ve do-
ğal yapısı ile bölgenin ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden birisidir. Ancak aynı 
zamanda ikinci konutların da yoğun olduğu yörelerin başında gelmektedir. Bu çalış-
mada; ev turizmi ve ikinci konut kavramlarına değinilmiş, konuyla ilgili sayısal veriler 
kullanılmış ve ikinci konutların yoğunlaştığı bir yöre olan Ayvalık’ta ikinci konutların tu-
rizme kazandırılması ile ilgili bir kalkınma ajansı projesi örnek olay olarak incelenmiştir.

GİRİŞ
İnsanlar, tarih boyu değişik amaçlarla (gezip-görmek, din, kültür vb. etkinliklere katıl-
mak ve şifa bulmak) turizm hareketliliğine katılmış ve seyahat etmiştir. Fakat, yine de 
bugünkü anlamıyla dünyada turizm olayındaki asıl gelişmeler, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yaşanmıştır. Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesi ve bireylerin refah düzeyle-
rinin artması, ulaşım araçları (özellikle havayolu ulaşım) sisteminin gelişmesi, iletişim 
araçlarındaki teknolojik ilerlemeler ve bireysel anlamda boş zamanların artması ve kul-
lanım özelliklerinin değişmesi, değişik bölgelerdeki doğal ve tarihi güzelliklerin tanı-
tılması dünyada turizmin gelişmesini sağlayan önemli faktörlerdir. 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren turizm; dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektör-
lerden biri haline gelmiştir.  

Her ekonomik faaliyette olduğu gibi turizmde de sadece yabancı talebe dayalı bir 
gelişme sağlıklı değildir. Bu yüzden iç turizmin gelişmesi, ülkedeki tüm turistik faali-
yetlerin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ülkemizde kökeni 1930’lu yıllara dayanan 
iç turizm hareketleri; halkın gelir, refah ve kültürel düzeyinin artması ile kısmen geliş-
me göstermiş, fakat istenen düzeye ulaşamamıştır. Bunun önemli nedenleri vardır. 
En önemli neden ise; özellikle 1980’li yıllardan itibaren kıyılarda ikinci konut yoğun-
laşmasına gidilmesidir. Böylece, ülke içinde turizm hareketliliği azalmış veya iç turizm 
hareketliliği deyince akla ikinci konutlar gelmiştir.

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, gelir dağılımının iyileşmesi ve tatil 
hakkının kitlelere yaygınlaşması, turizm pazarını tüm dünyada büyütmektedir. Büyü-
yen turizm pazarında talepler çeşitlenmekte, tatil ve konaklama anlayışında da bir-
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birinden farklı alt-pazarlar oluşmaktadır. Ekonomik paket turlar, kitle turizmi ve buna 
uygun konaklama talepleri artarken, bu tercihin tamamen dışında, kitle turizmini tercih 
etmeyen, bireysel arayışlar da artmıştır. Ev turizmi, öncelikle kültür turizmi için seyahat 
eden, gittiği kentin tarihi dokusu içinde ev, daire, vb kiralayarak oralı gibi hissetmek 
isteyen, oranın yerlisi gibi alışveriş yapmayı tercih eden ve çoğunlukla kendi seyahatini 
bireysel olarak düzenleyen gezginlerin ihtiyacını karşılamaktadır. Başka bir deyişle, ev 
turizmi hedef kitlesi ile otel turizmi hedef kitlesi örtüşmemekte, tamamen farklı tercih-
leri olan turistlerdir. Bu bağlamda ev turizmi, otellerin rakibi değil, farklı konaklama ve 
gezme tercihi olanların ihtiyacını karşılayan bir konaklama modelidir. Turizm sektörü-
nün hızla gelişmesiyle dünyada 5 milyondan fazla insanın seyahat etme, konaklama 
tarzı haline gelen kısa süreli ev kiralama, Türkiye’de de son yıllarda hızla gelişmiştir. 
Gezginlerin kalacakları kentlerde birkaç günlüğüne dahi olsa oralı gibi hissetmelerini 
sağlamanın öncelikli olduğu bu turizm kolu, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin hızlı 
gelişimiyle tüm dünyada büyümektedir. Dünya genelinde booking.com, airbnb.com 
ve wimdu.com gibi adresler apart dairelere ulaşım için kullanılan en yaygın yöntemler-
den sadece birkaçıdır. Ev turizmi; son 35-40-yıldır Avrupa’da özellikle Kuzey Avrupa’da 
oldukça yaygın bir konaklama türü olmaya başlamıştır. Bu yeni turizm kolunun yılda 
ortalama 20 milyar Euro’luk bir iş hacmi oluşturduğu tahmin edilmektedir (Gökdeniz, 
2014:7). Bu turizm kolunda ciddi bir potansiyeli olan Türkiye’de işin yasal boyutunun 
hala ayrıntılı bir şekilde çizilmemiş olması önemli sorunlara neden olmaktadır.  

TURİZM LİTERATÜRÜNDE “İKİNCİ KONUT VE EV TURİZMİ” KAVRAMLARI
İkinci konut, tatil konutu, yazlık, yayla evi, dağ evi gibi isimlerle anılan, daimî yaşanılan 
yerin dışında, büyük kente uzak/yakın, kıyılarda, dağlık ya da kırsal alanlarda, manzara 
çekiciliği yüksek yerlerde yayılış gösteren; özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
turizmin gelişimine paralel olarak artan, turistik alanlarla ve faaliyetlerle yoğun ilişkiler 
yaşayan ikincil konutlar öncelikle turizmin ana konusu içinde irdelenmelidir (Emekli, 
2014:27). Yabancı literatürde “summer holiday house”, “holiday house” veya “second 
house” olarak değerlendirilen tatil evlerinin yoğunlaştığı pazar için kullanılan ev turizmi 
kavramı, Türkiye’de son 20 yıldır kullanılmaktadır. Aslında Türk turizminde” ikinci konut” 
kavramının kullanımı daha eskilere (1970’li yıllara) kadar gitmektedir (Görgülü, Manisa, 
2008:69). Kent yerleşimlerine yakın, su kıyıları ve yaylalar gibi kentsel yaşam koşul-
larının dışında kalan, daha çok eğlenme, dinlenme veya yatırım amaçlı satın alınan, 
yılın belirli zamanlarında belirli sürelerle kullanılan konaklama imkânları (tatil evi, hafta 
sonu evi, sayfiye evi, kır evi olarak, yazlık gibi) kısaca “ikincil (veya ikinci) konut” olarak 
adlandırılmaktadır (Özsoy, 2015:3). Ev turizmi en genel tanımıyla, kendi seyahatlerini 
düzenlemek isteyen gezginlere kısa dönemli ev kiralanmasıdır. Gezginlerin kalacak-
ları kentlerde birkaç günlüğüne dahi olsa oralı gibi hissetmelerini sağlamak öncelikli 
amaçtır. Dünyada uzun yıllardır var olan ev turizmi, Türkiye’de de son yıllarda gelişip 
ayrı bir sektör konumuna ulaşmıştır (Gökdeniz, 2014:38).

Son yıllarda çalışan ama ekonomik gücü yerinde olan bireyler; diğer yandan da, 
emeklilik hakkını kazanmış ekonomik gücü çok iyi olmasa da, fazla miktarda boş za-
mana sahip ileri yaş gruplarının dinlenme gereksinimlerinin karşılanması anlamında 
ikinci konutlara talebin arttığı görülmektedir (Kozak ve Duman, 2011:228). Ev turizmi 
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son 40 yıldır Avrupa’da özellikle Kuzey Avrupa’da oldukça yaygın bir konaklama türü-
dür. Bu yeni turizm kolunun yılda ortalama 20 milyar Euro’luk bir iş hacmine sahip ol-
duğunu söyleyebiliriz (Gökdeniz, 2014:7). Bu turizm kolunda müşteri kitlesi birbirinden 
farklı olmasına rağmen, son zamanlarda otelcilerle tatil evi işletmecileri birbirini suç-
lamaya başlamıştır. Bazı otelciler; tatil evi işletmecilerini kayıt dışı çalışıp haksız kazanç 
sağlamakla suçlayarak, hareket alanlarının daraltıldığını savunmaktadırlar (Gökdeniz, 
2015:30) Tatil evi işletmecileri ise; alternatif bir konaklama türü olduklarını bu yüzden 
otelcilerin kendilerini rakip gibi görmelerinin yanlış olduğunu belirtmişlerdir. Bu arada, 
sektörün dernekleşmesi ve TÜRSAB’ın yeni yasa taslak çalışması son günlerde kayde-
dilen iki yeni gelişmedir.  

Ev turizmi, pansiyondan farklı bir kavramdır. Ev pansiyonculuğunda; evin sahibi mi-
safirlere hizmet vermek zorundadır. Pansiyonculuk, bir nevi otel işletmesi gibidir. Ev 
turizmi ise; çok farklıdır. Burada sadece ev; bütün taşınmazları ile birlikte kiraya veril-
mektedir. Evle ilgili bütün işleri kiralayan kişi kendisi yapmaktadır. Bu sistem Avrupa’da 
ortalama 35-40 yıldır kullanılmaktadır. Türkiye’de ise; bu kavram son 20 yıldır tartışılır 
hale gelmiştir.  Dünyada uygulanan birçok ikinci konut pazarlama sistemi bulunmakta-
dır. Bütün bu sistemlerde temel farklılık mülkiyetin konut kullanıcısına ait olup olmadığı 
ile ilgilidir. Konut kullanıcısına ait olduğu durumlarda bir veya birden çok mülk sahibi 
olabilmektedir. Mülkiyet belli bir firmaya ait olduğu durumlarda ise; kullanım hakkı belli 
sürelerle kullanıcılara devredilmektedir  (Gökdeniz, 2014:7).

TÜRKİYE’DE İKİNCİ KONUTLARIN GELİŞİMİ VE MEVCUT SAYILARI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2000 yılında yaptığı araştırmada;  Türkiye’de inşa edil-
miş 7.838.675 binanın 5.872.808’sı konut olarak tespit edilmiştir.  Yine bu çalışma-
da;  konut olan binalar içinde 3.500.435 hanenin ikinci konut niteliğinde olduğu be-
lirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan ikinci konutlar ise; yılda ortalama 1-2 ay tatil 
amaçlı kullanılan yazlıklardır. Bunların dağılımı ise;  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü (2008) verilerine göre;  Türkiye’de 546 bin 454 ikinci konut (mevsimlik)   
bulunmaktadır. Bölgeler itibariyle en çok ikinci konut (mevsimlik) olarak kullanılan bina 
Karadeniz’dedir. Karadeniz’de 169 bin 282 ikinci konut (mevsimlik) yer alırken, bu böl-
geyi Marmara 110 bin 495, Ege 87 bin 106, Akdeniz 79 bin 480, İç Anadolu 71 bin 
708, Doğu Anadolu’da 22 bin 643 ve Güneydoğu Anadolu 5 bin 740 konutla takip 
etmektedir.

Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, ikinci konutların sayısı 
her geçen gün hızla artmaktadır. Ülke genelinde bugün sayıları 3.5 milyonu bulan bu 
konutlar yanlış turizm politikalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Ülkesinde, makul fi-
yatlarla, kendi yaşam stiline uygun tatil yapma olanağı yakalayamayan vatandaşlarımız, 
çareyi kıyı kesimlerde edindiği ikinci konutlarda aramıştır.  Mersin, buna en güzel ör-
nektir. Kıyı şeridi boyunca uzanan 250 bin ikinci konut, kıyılara bir beton perde örerek 
doğal kaynakların rant uğruna yok edilmesine neden olmuştur. Burada bulunan ve 
çoğunluğu yılda en fazla bir ay kullanılabilen ikinci konutlar çürümektedir. Bu örnek-
leri çoğaltabiliriz. Örneğin; Kuşadası, Türkiye’nin turizme ilk açılan bölgesi olmasına 
rağmen, ikinci konut istilası sonucu, bugün  tur kataloglarından çıkarılmıştır. Bir diğer 
örnek; İstanbul Kumburgaz’dır (Turizmdebusabah.com, 2017).
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Bunların tersi bir örnek ise; Antalya’dır. Antalya, bugün turizmde geldiği nokta itiba-
riyle yurt içinde ve yurtdışında ilgi görüyor ve örnek alınıyorsa, bölgede ikinci konut az-
lığının önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Nitekim son dönemde yerli ve yabancı 
birçok kişinin Antalya’nın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede bu noktaya dikkat 
çekilmektedir (Turizmgazetesi.com, 2017). 

AYVALIK’TA İKİNCİ KONUT YOĞUNLUĞU VE OLASI NEDENLERİ
Ayvalık, sahip olduğu kültürel ve doğal yapısı ile bölgenin ve ülkemizin önemli turizm 
merkezlerinden biridir. Özellikle büyük metropollere ulaşım kolaylığı nedeni ile iç tu-
rizmde tercih edilen Ayvalık, sadece yaz aylarında değil, sezon dışında da hafta sonu 
turlarda önemli bir yere sahiptir. Ayvalık’ın yakın çevresinde; Ali Bey (Cunda) Adası, 
Merkez, Sarımsaklı ve Altınova gibi farklı turizm potansiyellerinin olması avantaj sağla-
maktadır. 

Ayvalık, Türkiye’deki turizm hareketinin ilk başladığı yerlerden birisi olmasına rağmen 
bu avantajını iyi kullanamamıştır. Halen ulaşım, iklim, alt ve üst yapı, hizmet kalitesi, tu-
rizmin çeşitlendirilememesi gibi faktörler nedeniyle turizm faaliyetleri 3 ay gibi kısa bir 
sürede gerçekleşmektedir (Gökdeniz, 2008:7). Ayvalık ilçesi; zengin tarihi, kültürel ve 
doğal kaynaklarının dışında mevcut turistik tesisleri ile gerek uluslararası gerekse ulusal 
düzeyde oluşan turizm hareketliliğini karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak, ge-
rek ulusal nitelikte gerekse uluslararası nitelikte yeterli ve etkin tanıtımın yapılamaması 
Ayvalık’ın mevcut turizm potansiyelinin atıl kalmasına neden olmaktadır. 

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre; Ayvalık, Küçük Köy ve Altınova Belediye 
hudutları içerisinde kayıtlı 28.750 adet ikinci konut statüsünde kullanılan ev vardır (Ba-
lıkesir Turizm Envanteri, 2013:5). Ayvalık, doğal güzellikleri, plajları, tarihi ve kültürel 
mekânları, iklimi ve adaları ile birlikte turizm potansiyeli yüksek yörelerden birisidir. İl-
çenin doğal güzelliklerinin yanı sıra Ayvalık merkez ve Ali Bey Adası’ndaki neo-klasik si-
vil mimari örneklerinin oluşturduğu kent dokusu da turizm arzını zenginleştirmektedir. 
Esas itibariyle ilçe açık bir müze görünümündedir. Ayrıca, çevre il ve ilçelerde bulunan 
antik kentler de turizm açısından büyük önem taşımaktadır (Gökdeniz vd, 2009:218).

İKİNCİ KONUTLAR VE EV TURİZMİNİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ 
Ev turizmin müşteri kitlesi; seyahat ve tatillerini ev tadında yapmak isteyen ve aile tipi 
kişilerden oluşmasıdır. Gecelemeler genellikle uzun süreli konaklamaları (ortalama 7 
veya 10 gece) içermektedir. Bu turistik talebi; orta gelir düzeyine sahip bireyler oluş-
turmakta ve konaklama tercihini tatil evlerinden yana kullanmaktadır (Gökdeniz vd., 
2010:849) Bu konaklama türünü tercih eden bireylerin temel amacı; yerli halkla kay-
naşmak ve yemeklerini kendileri yapmak istemeleridir. Turizmin farklı bir pazarında 
hizmet verdiklerini ifade eden tatil ev sahipleri, tatilcilere daha ekonomik bir seçenek 
sunduklarını belirtmektedirler. Örneğin İstanbul Galata ve Cihangir’de tatil evlerinin 
fiyatları daire başına ortalama gecelik 75-200 Euro ve odaların kapasitesi ise; bir ile 
dört kişi arasında değişmektedir. Bu bölgede ev turizmi işiyle uğraşanlar son yıllarda  
‘Ev Turizmi Platformu” adı altında örgütlemişler ve Maliyece kayıt altına alınmak için 
gerekli girişimleri de başlatmışlardır.

Son yıllarda ev turizminin Avrupa’da yaygın ve etkin olarak kullanıldığını söyleye-
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biliriz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde (İsveç, Norveç ve Danimarka) bu sistemin 
tamamen turizmin içinde farklı bir iş kolu olarak faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu 
ülkelerde sistem tamamen piyasanın arz/talep dengesiyle gelişmekte ve merkezi hü-
kümetler bu sistemlerden ciddi anlamda vergi geliri elde etmektedirler. Turizmin bu 
alanına yönelik yapılması gereken yasaklamak yerine, bu işi yapanlara yönelik bir yasal 
altyapı hazırlanarak piyasanın kontrol altına alınması ve kayıt dışılığa son verilmesidir. 
Bu sektörde sistemin kendisini satabilmesi için rekabetçi olması gerekir (Gökdeniz vd., 
2010:13). Çözümlenmesi gereken sorunlar arasında; yangın, su baskını gibi felaketlere 
karşı önlemlerin, üçüncü şahıslara karşı güvenlik, temizlik, hijyen gibi konuların belli 
bir standarda çıkarılması gelmektedir.  Yurtdışında bu tür işletmelerin en büyük de-
netçisinin müşteriler olduğu dikkate alınmalıdır (Gökdeniz vd., 2009:220). Çünkü Av-
rupa’da tüketici hakları doğru tanımlanmış ve şikâyet olması halinde ciddi yaptırımlar 
getirmektedir. Turizmde cazibe merkezi haline gelen İstanbul’un bu tür tatil evlerine 
ihtiyacı vardır. Bu tür yerler, son yıllarda bilgi teknolojileri yardımıyla sosyal medya ve 
home away, sublet gibi internet siteleri ile booking.com gibi rezervasyon sistemlerin-
de pazarlanmaktadır (Gökdeniz vd., 2008:22).

Turizm sektörünün bu alanı ile ilgili Türkiye’de yapılan bir diğer uygulama ise; TÜR-
SAB bünyesinde “Ev Turizmi Komisyonu” oluşturulmasıdır.  Tatil evleri şimdilik ağırlıklı 
olarak internet ortamında on line olarak pazarlanmaktadır. Bunların organize bir şekil-
de pazarlanması halinde, Türkiye’de en az 200 bin evin pazara sunulabileceğine inanıl-
maktadır. Bu da yılda 15 milyar dolarlık bir gelir anlamına gelmektedir (Turizmguncel.
com, 2017). İstanbul’da 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla tatil evlerinin kapasitesinin şehrin 
toplam yatak kapasitesinin yüzde 25’ini aştığı tahmin edilmektedir. Bu veri; İstanbul 
için turizm sezonunun yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıkan açığı kapatması açısın-
dan olumlu bir gelişmedir. Fakat, bu piyasadaki tatil evlerinin   hijyen, güvenlik, fatura 
ve vergi gibi konularda sorunların yasal olarak çözülememiş olması ciddi sıkıntılar ya-
ratmaktadır.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA) TARAFINDAN 
FİNANSLANAN TURİZM BİRLİĞİ PROJESİ (RENT A HOUSE AYVALIK)
Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB), “ 2013 yılı Mali Destek Programları,    Tu-
rizmde Rekabetçiliğin Artırılması Hibe Programı” çerçevesinde Güney Marmara Kalkın-
ma Ajansı’na (GMKA)    “Tıkla Ev Kirala, Tıkla Evini Kirala” adında bir proje sunmuş ve bu 
proje GMKA tarafından finansal desteğe değer bulunmuştur. AYTUGEB, bu proje çer-
çevesinde “renthouseayvalık.com” uzantılı bir domain almış ve faaliyetine başlamıştır. 

Projenin Temel Hedefleri
Bu projede temel amaç; bugün ülke kıyılarında ekonomik anlamda önemli bir sorun 
olan ikinci konutların turizme kazandırılması bağlamında sürdürülebilir bir model geliş-
tirmek ve bu modeli öncelikle Ayvalık yöresinde sonra da ikinci konutların yoğunlaştığı 
(TR22 bölgesinde) diğer bölgelerde (Çanakkale-Edremit Körfezi) uygulamaktır. Bir son-
raki aşamada ise; geliştirdiğimiz sürdürülebilir model uygulamasını Türkiye genelinde 
(bugün sayıları 4 milyonu bulan ikinci konutlar üzerinde)  uygulamaktır. Ayrıca;
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• Resmi verilerle Ayvalık yöresinde sayıları 30 bin civarında olan ikinci konutların ilk 
etapta %2’ini, bu proje çerçevesinde ikinci konut havuzunda değerlendirmek ve eko-
nomiye kazandırmak temel amaçlar olarak belirlenmiştir.  

• Yöredeki ikinci konutları yerli ve yabancı turistlerin (Arap, Rus, İskandinav, İngiliz vs.gi-
bi) kullanımına açarak, bu konutların orta ve uzun sürelerle (10-15 gün veya 1-3 ay gibi) 
bir sistem üzerinden kiralanmasını sağlamak temel amaçtır.

• AYTUGEB’i yörede ikinci konut sahipleri ve ikinci konut kiralayacak kullanıcılar (yerli 
ve yabancı turistler) arasında güvenilir bir marka haline getirmek projenin önemli bir 
çıktısıdır.  

• AYTUGEB, ikinci konut kiralamalarını sağlamak amacıyla beş dilde (Türkçe, Almanca, 
Rusca, İngilizce ve Arapça) web sitesi kuracak ve web sayfasında teşhir edilecek ikinci 
konutlar yerinde (iç dış cephe görüntüleri, bahçe ve odalarda sanal tur fotoğrafları) 
fotoğraflanılarak projenin sürdürülebilirliğini sağlanacaktır.  

• İkinci konutlarda kalan misafirlere yönelik günübirlik sualtı tüplü tüpsüz dalış turları 
(Ayvalık Adalar Mevkii), kaplıca turları (Güre ve Entur gibi), eko turlar (Kaz Dağları), gast-
ronomi (Cunda) ve kültür turlarını (eski Ayvalık ve Cunda) ve diğer turistik çekicilikleri 
içeren (Bergama, Assos, Behramkale, Truva, Şehitlikler ve Gelibolu Yarımadası vb. gibi) 
“Ayvalık Info Guide” toplam 12 sayfa) yaptırılacak ve evlere konulacaktır.

• Havuza alınan ikinci konutlar (takriben 600 konut) proje süresince, içinde daha önce 
puanlama sistemi ile tespit ettiğimiz demirbaşlar da dahil olmak üzere sigortalanacaktır.

• Projenin geniş kitlelere ulaşması ve geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için 
ofiste kullanılan bir call center numarasıyla (444 3731) destek hattı oluşturulacaktır. 

Proje Uygulayıcısı ve Diğer Ortakları 
Projenin uygulayıcısı; Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği’dir. Kısa adı; AYTUGEB’dir. Gü-
ney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından finansal açıdan desteklenen bu pro-
jede AYTUGEB’in ortakları; Balıkesir Üniversitesi- Ayvalık Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık 
Ticaret Odası’dır. Ayvalık Turizm İlçe Müdürlüğü de iştirakçi ortaktır. Ayvalık Turizm 
Geliştirme Birliği (AYTUGEB); 5355 sayılı Mahalli İdareler Birliği Yasası çerçevesinde 
kurulan bir turizm birliğidir.   Birliğin kuruluşu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı; 31.10.2009 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve birlik aktif olarak yörede faaliyetine başlamıştır. 
(Ayrıntılı bilgi için bakınız; www.aytugeb.gov.tr )

Projenin Uygulama Aşaması
Bu projede temel amaç; yörede rantabl kullanılmayan ikinci konutların 5 dilde (İngiliz-
ce, Almanca, Arapça, Rusca ve Türkçe) hazırlanacak web sayfası üzerinden sanal pos 
(kredi kart ile on line) ödeme yardımıyla kiralanmasını sağlamaktır. Bir diğer değişle, 
Ayvalık ikinci konut pazarını uluslararası turizm pazarına açmak ve yöre ekonomisine 
katkı sağlamak temel amaçtır. Sisteme alınan evler için ev sahipleri ile yazılı kontrat im-
zalanmış ve hangi tarihler arası evini sisteme vermek istiyorlarsa bu dönemler dikkate 
alınarak web sayfasına konulmuştur. www.renthouseayvalik.com üzerinden sitemden 
ev kiralamak isteyen kullanıcılar sistemden evleri günlük, haftalık, aylık, sezonluk veya 
yıllık kiralayabilme olanağına kavuşturulmuştur. Herhangi bir tarih aralığı sistemden 
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ev kiralayan ve ödemesini yapan kullanıcıya AYTUGEB evi kullanmayı garanti ederek 
uygulamayı kolaylaştırmıştır.  
Bu projede, Ayvalık yöresinde turistik ikinci konutlar model açısından sistem içine alın-
mış, işleyen dinamik bir organizasyonel yapı oluşturulmuştur. Bu projede;  Ayvalık, 
Küçük Köy ve Altınova sınırları içinde toplam 28 bin civarında olan ikinci konutların 
turizme, dolayısıyla ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.  Bu projenin ana un-
suru; nitelikli ikinci konutların bir model geliştirerek sistem içine alınması ve 5 dilde 
hazırlanan web sayfası üzerinden kiralanmasını sağlamaktır.  

Proje Sonuçları    
Bu proje çerçevesinde bölgede sisteme evini vermek isteyenlerle birlikte geniş kap-
samlı 5 toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar sonucunda Ayvalık’ta 156 ikinci konut sahibi 
sisteme evini vermiştir ve bu evler dünyanın ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden farklı 
kullanıcılar tarafından defalarca kiralanmıştır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafın-
dan finansal destek sağlanan bu proje 21 Şubat 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak 
www.renthouseayvalik.com uzantılı web sayfası açıktır ve sistem üzerinden hala ev 
kiralama ve evini kiraya verme işlemleri devam etmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız; 
www.renthouseayvalik.com).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada bu sektörün cirosu 2013 yılı itibarıyla 95 milyar dolardır (turizmdebusabah.
com, 2017). Avrupa’da 42 milyon kişi ev turizmini kullanarak seyahatini planlamaktadır. 
Almanya’da 800 bin konut bu sistemle kiraya verilmektedir. Yılda ortalama 22 mil-
yon Alman vatandaşı ev turizmi çerçevesinde Danimarka’ya gitmektedir (Gökdeniz, 
2014:109). Ev turizmi, ülkemizde halen geçerli mevzuat tarafından karşılanmamakta-
dır. Hukuki açıdan gri bir alanda olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bu denetimsiz 
alanda, bir takım yerlerin günlük, hatta saatlik kiralama yaptığı ve bunun şikâyetlere 
neden olduğu bilinmektedir. Bu tarz mekânların daha çok şehir merkezi dışında ve 
çok katlı binaların yoğun olduğu bölgelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin 
bu sistemi biran önce kayıt altına alması ve ev turizmi ile ilgili aktörlerini ve yasal met-
nini ortaya koyması gerekmektedir. Böyle bir sisteme geçmediği takdirde Türkiye’nin 
yıllık vergi geliri kaybı 200 milyar TL’yi geçecektir. 

Türkiye’de ikinci konutlar sayısal açıdan çoktur; ancak önemli bir kısmı nicelik açı-
sından uluslararası ikinci konut pazarına çıkarılacak ve pazarlanacak yapıda değildir. 
Ayrıca; ikinci konutların kendi bölgelerinde çoğaltan etkisi yaratabilmesi için de çok 
iyi bir pazarlama organizasyonuna ve bilgi teknolojilerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla; 
özellikle internet teknolojilerinin kullanılması, konut sahibi ve kullanıcıyı yasal ve finan-
sal anlamda koruyan düzenlemelerin getirilmesi, konut bulma ve ödeme süreçlerinin 
elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Böylelikle geniş bir konut portföyü ile 
güvenilir süreçler geliştirilerek, yerli ve yabancı turistlerin hareketliliği daha kolay yöne-
tilir hale gelecektir.

İkinci konutların yer seçiminde, kullanım sıklığında, konutun fiziki yapısının belir-
lenmesinde, sosyo-ekonomik ve doğal çevre üzerindeki etkilerinde, turizm amacıyla 
kullanılmasında ve ikinci konut sahipliğinin uluslararası boyutunda coğrafya disiplininin 
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yeri oldukça önemlidir. İkinci konut, coğrafya ve turizm coğrafyası arasındaki bu güçlü 
ilişkinin Türkiye ölçeğinde yeni çalışmalarda yer alması önem taşımaktadır. Çünkü ikin-
ci konutların turistik amaçlarla değerlendirilmesinin, kırsal turizmi, kültürel turizmi ve 
kıyı turizmini geliştirebileceği, kaynakların verimli kullanılmasını kolaylaştıracağı bunun 
ötesinde sürdürülebilir turizmi destekleyeceği söylenebilir.  

Konaklama sektörünün tek başına yeterli olmadığı yerde ev turizminin gerekli ol-
duğunu söyleyebiliriz.  Ayrıca tatil ve seyahat alışkanlıkları farklı olan turistlere de tek 
tercih olarak otelleri sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Örneğin bu noktada Arap tu-
ristlerin konaklama tercihleri ve beklentileri farklıdır. Bu talebin karşılanması ev turizmi 
ile olabilir. Fakat burada çok önemli bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Otellerde kalan 
müşterilerin can ve mal güvenliği ciddi anlamda korunurken büyük şehirlerde bu tip 
evlerde kalan müşterilerin can ve mal güvenlikleri risk altındadır. Çünkü bu evler otel-
lere göre daha korunmasız ve daha tekildir.  

Ev turizminin oluşan taleple birlikte Avrupa’da son 25, Türkiye’de ise son 10 yılda 
kendiliğinden geliştiğini söyleyebiliriz. Kendi seyahatlerini düzenleyen özgür bireylerin 
on line seyahat portallarından veya sosyal medya üzerinden kısa süreli ev kiraladıkla-
rını ve ev turizminin daha çok kültür turizmi odaklı seyahat edenlerin talebi olduğunu 
biliyoruz. Bu talebi büyük şehirlerde karşılamaya çalışan ev sahiplerinin Türkiye’de en 
önemli sorunu bugün ruhsatlandırma işlemidir. Ev turizmi yapanların bugün yasal da-
yanakları Kira Kanunu’dur. Fakat faaliyet gösterilen yörelerde yerel yönetimlerin mev-
zuatlarında böyle bir iş kolu yoktur. Bir diğer sorun ise; İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı 
Kimlik Bildirimi Kanunu’dur. Bu kanun çerçevesinde evlerinde kalan kişilerin kimliklerini 
Emniyete bildiren ev sahipleri; Emniyette bu iş için “ruhsatın var mı?” sorusu ile kar-
şılaşmaktadırlar.  Çünkü yapılan iş ticaretten ziyade konut fonksiyonu ile bir mekânı 
kullandırmaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonlar altında gerekli izinlerin alınması ve ruhsat-
landırılması gerekmektedir.

Ev turizmi aslında turizm pazarının yeni ve güçlü bir ürünüdür. Bu pazar; mutlaka 
seyahat acentalarının 1618,  turistik işletmelerin 2634 sayılı yasası gibi benzer bir yasa 
ile desteklenmeli ve kontrol altına alınmalıdır. Bu konuda geç kalınmıştır. Bu anlamda 
sektör ve aktörleri oluşmuş ama devlet veya ilgili bakanlıklar (Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı) henüz yasal bir düzenleme yapmamışlardır. 
Örneğin, 1774 sayılı yasanın bu alanda mevzuat oluşturmak için gereken altyapıyı sağ-
ladığını ve bu kanunda sadece bir uyarlama yapılarak sektörün sorunlarının orta vade-
de çözülebileceğini söyleyebiliriz.

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan İspanya, 1970’li yıllardan itibaren kıyı 
bölgelerinde yabancılara satılmak üzere milyonlarca konut inşa etmiştir. Orta halli Avru-
palılar ve dolar zengini Arap şeyhleri için ayrı ayrı yapılan bu projeler sayesinde İspanya’da 
16 milyon adet konut inşa edilmiştir. 1950’de yılda 1 milyon turisti ağırlayan İspanya, 1973 
yılında 34 milyon, 1987’de 50,5 milyon ve 2008 yılında ise;  57 milyon turiste ev sahipliği 
yapmıştır. Turizm amaçlı konut inşaatının canlanması ile İspanya’da çalışanların yüzde 12’si 
inşaat sektöründe istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu noktada; ülkede işsizlik azalmıştır. Bu 
model ile; İspanya Gayri Safi Milli Hâsıla’sının yüzde 11’ini turizmden elde eden bir turizm 
ülkesi olmuştur. İspanya’nın turizm gelirleri sayesinde 2011 yılında kişi başı milli gelirde Al-
manya’yı geçmiştir. Benzer süreç ve yapı; ülkemizdeki ikinci konutlar için de uygulanabilir.
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Bugün dünyada 95 milyar dolarlık bir sektör haline gelen ev turizminin Avrupa’da 
60 yılı aşkın bir süredir, Türkiye’de ise yaklaşık 20 yıldır uygulandığını söyleyebiliriz. 
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon evin ev turizmi çerçevesinde kiralandığı ve bunun da yak-
laşık 15 milyon dolarlık bir pazar anlamına geldiği bir gerçektir. Bu pazarda farklı bir 
ürün alınıp satılmaktadır daha doğrusu kiraya verilmektedir. Otelcilik sektöründen farklı 
yanı ise; müşteri profilinde ve tercihinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle kalabalık ve 
özgürlüğüne düşkün, ev konforu arayan yine ailece geceleme yapmak isteyen kişi ve 
gruplar bu tür evleri tercih etmektedir. Örneğin; Avrupa’da şehir konaklamalarında ev 
turizmi 2013 yılında yüzde 168 oranında büyümüştür (turizmguncel.com, 2017)

Tüm dünyada özellikle Akdeniz Bölgesi’nde her şey dahil sistemi ciddi sıkıntılar oluş-
turmaktadır. Bu bağlamda, özellikle internet yardımıyla artık alternatif konaklamada 
amaç daha nitelikli turisti çekmektir. Yine önemli tatil siteleri yardımıyla (tripadvisor, 
booking.com, tripbase ve travelife gibi)  internetten gideceğiniz sokağa kadar her yeri 
görebileceğiniz (google.com/maps gibi) portallar yardımıyla tatil yeri bulma, seçme ve 
satın alma işlemi oldukça kolaylaşmıştır. Diğer bir deyişle tatil bireyselleşmiştir. Örne-
ğin; İstanbul’da bu portallardan 2009’da 1700 kiralama yapılırken, bu rakam 2013 sonu 
itibarıyla 10 kat büyüyerek 10 binlerin üzerine çıkmıştır.

Günümüzde ev turizmi konaklama sektörüne rakip değil, onu tamamlayan bir yapı 
olarak görülmelidir. Fakat bu pazar diliminde faaliyet gösteren alıcı ve satıcılar için 
mutlaka yasal bir düzenleme yapılmalı, kayıtsızlığın ve keyfiliğin önü kesilmelidir. Belli 
standartlara oturtulamayan bir organizasyonel yapı; orta ve uzun vadede ülke turizmi-
ne ciddi zararlar verebilir.   

Dünyada bu sektörün cirosu 2013 yılı itibarıyla 95 milyar dolardır. Avrupa’da 42 mil-
yon kişi ev turizmini kullanarak seyahatini planlamaktadır. Almanya’da 800 bin konut 
bu sistemle kiraya verilmektedir. Yılda ortalama 22 milyon Alman vatandaşı ev turizmi 
çerçevesinde Danimarka’ya gitmektedir. Türrkiye’nin bu sistemi biran önce kayıt altına 
alması ve ev turizmi ile ilgili aktörlerini ve yasal metnini ortaya koyması gerekmektedir. 
Böyle bir sisteme geçmediği takdirde Türkiye’nin yıllık vergi geliri kaybı 200 milyar TL’yi 
geçmektedir.

Önerilerimizi Avrupa’dan güzel bir örnek vererek bitirelim. 2-6 Şubat 2014 tarih-
lerinde Danimarka’da çalışma ziyaretinde bulunduğumuz Almanya Novasol Ev Kira-
lama Firması Başkanı Bernard Muckensshanabel; bugün itibarıyla 27 ülkede, 33.000 
konuta sahip bir firma olduklarını belirtmiş, ikinci konutların turizme kazandırılması 
konusunda en başarılı ülkenin Danimarka’da olduğunu vurgulamış ve yüksek sezonda 
ortalama 1500 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etmiştir. Bizim de sistem ve organi-
zasyonel yapı çerçevesinde 5 gün boyunca incelemeye çalıştığımız Novasol şirketi; 
gerçek anlamda bu işin alt ve üst yapısını tamamlayarak entegre bir şekilde Avrupa’da 
tatil evi pazarında global bir şirket olmuştur. Turizm ve iklim açısından kısıtlı şartlara 
sahip olan Danimarka’da ikinci konutların kiralanarak  gayrimenkul sahiplerine ve ülke 
ekonomisine büyük kazanç sağlandığını ve Danimarka’nın turizm gelirlerinin %60’nın 
tatil evi kiralamasından kaynaklandığını belirtebiliriz. Tatil evi pazarının Avrupa gene-
linde 2013 yılı itibarıyla toplam 21,8 Milyar Euro ciroya ulaştığını söyleyebiliriz. Bu işin 
önemli parametreleri; konut sahiplerini sisteme evlerini verme konusunda ikna etme-
leri,  pazarın ve pazar aktörlerinin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili ciddi yasal düzenlemeleri 
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vakit geçirmeden yapmalarıdır. Sistem ve organizasyonel yapı içinde rol alan bütün 
paydaşlar (bakanlık, yasama organı, visitdenmark, Novasol, tedarikçiler, tatilciler, yöre 
halkı ve ev sahipleri) düzenli ve uyumlu bir şekilde sorunsuz çalışmakta ve aktörler 
birbirlerini önemsemektedirler. Bu kurgu ve düzenleme Türkiye’de ikinci konutların 
yoğun olduğu bölgelerde özellikle Edremit Körfezi ve Ayvalık yöresinde uygulanırsa; 
yöre ekonomisine ciddi bir katma değer sağlanmış ve bölge insanına yeni bir istihdam 
alanı yaratılmış olunacaktır.

KAYNAKÇA
Aktuel.com.tr (2015), Erişim tarihi: 10.03.2015, http://www.aktuel.com.tr/Gezi/2013/03/19/turizmde-yeni-akim 
Balıkesir Turizm Envanteri (2013), Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir, 1-13  
Emekli, G. (2014).  İkinci Konut Kavramı Açısından Turizm Coğrafyasının Önemi ve Türkiye’de İkinci 

Konutların Gelişimi, (Importance of Tourism Geography for Researching Second Homes andthe 
Development of Second Homes in Turkey), Ege Coğrafya Dergisi, Aegean Geographical Journal, İzmir  
23/1 (2014), 25-42, 

Emlakkulisi.com (2016), Erişim tarihi: 10.03. 2016, http://emlakkulisi.com/ev-turizmi-konusu-masaya-
yatirildi/228446 

Evturizmiderneği.org (2015), Erişim tarihi: 09.03.2015, http://www.evturizmidernegi.org / 
Gökdeniz A. (2015), Butik Oteller ve Ayvalık Turizmine Katkıları, Ayda Bir Ayvalık Dergisi, Ayvalık Belediyesi 

Yayınları, Mayıs 2015, Sayı;9, Ayvalık, 30-31
Gökdeniz, A, Dinç Y, ve Taşkır H. (2010). Türkiye’de İkinci Konut Kavramı ve Ayvalık’ta İkinci Konutlar Üzerinde 

Yapılan Araştırma Işığında Bir Pazarlama Model Önerisi, 11. Ulusal Turizm Kongresi, Aralık 2010, Kuşadası, 
Aydın, 847-872 

Gökdeniz, A. (2014), Butik Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık , Ankara. 
Gökdeniz, A., (2014), Ev Turizmi (Ayvalık ve Danimarka Novasol Örnekleri), Detay Yayıncılık, Anakara, 1-135
Gökdeniz, A., Dinç Y., Aşık, N. A., Münger L. ve Taşkır H. (2008), Türkiye’de İç Turizm Pazarının Geliştirilmesi 

ve İç Turizmde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık’ta Müşteri Arz ve Talebine Göre Ampirik Bir Araştırma, 
Ayvalık Meslek Yüksekokulu Araştırma Projesi, Ayvalık-Balıkesir, 1-53

Gökdeniz, A., Dinç Y., Aşık, N. A., Münger L. ve Taşkır H. (2009). Türkiye’de İç Turizm Kavramı ve İç Turizmde 
Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık’ta Müşteri Arz ve Talebine Yönelik Ampirik Bir Araştırma Işığında 
Geliştirme Stratejileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, Balıkesir, 216-231 

Gökdeniz, A., Dinç Y., Aşık, N. A., Münger L. ve Taşkır H., (2010), Türkiye’de İç Turizmin Geliştirilmesi ve İkinci 
Konutların Turizme Kazandırılması, (Editör; Ayhan Gökdeniz) Detay Yayıncılık, Ankara, 1-151 

Görgülü, T. ve Manisa, K. (2008), İkinci Konutların Turizm Sektöründe Yeniden Kullanılabilmesine Yönelik Bir 
Model, Mmgaron Dergisi, İstanbul, 68-78 

Gülcan, M. (2013), Challenges of Coastal Resort Towns Regarding Secong-Home Developments: The Case of 
Ayvalık, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım, Ankara, 
86-87

Kozak M. ve Duman T. (2011). İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği 
(Reviving Second Homes In Tourism Sector: The Case Of Muğla- Datça Province), Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, 12 (2) 2011, 226-242

Long, D. ve Hoogendoorn, G. (2013), Second Home Owner Percepsitons of Their Environmental Impacts: The 
Case of Hartbeespoort, Urban Forum, 25: 517-530.

Marjavaara, R. ve Lundholm, E. (2014), Does Second-Home Ownership Trigger Migration in Later Life? 
Population, Space and Place”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 22 (3): 228-240.

Milliyet.com.tr (2015), Erişim tarihi; 10.03.2015, http://gundem.milliyet.com.tr/ev-turizmi-trendi-yukselemiyor/
gundem/detay/ 1789794 

Okuyucu, A. (2016), İkinci Konutların Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri Konusunda Bir Araştırma: Yalova-
Çınarcık Örneği (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim 
Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara,147-148

Özsoy, T. (2015). Türkiye’de İkincil Konutların Turizm Pazarlamasında Kullanımı, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (10): 1-18. 

Radikal.com (2015), Erişim tarihi:10.03.2015, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/jale_ozgenturk/kizli_erkekli_
ev_turizmi_tehdit_al-tinda-1160733 



675

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Richard, G. (2014), The New Geographies of Tourism: Space, place and locality, Paper presented at the 
Wageningen Geography Lectures, https://www.academia.edu/ 10147781, Erişim tarihi: 10 Şubat 2017, 11-12

Roca, Z. (2013), Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses, Farnham: Ashgate 
Publishing, 111-128.

Turizmdebusabah.com (2015), Erişim tarihi: 10.03.2015, www.turizmdebusabah.com 
Turizmdebusabah.com (2017), http://www.turizmdebusabah.com/haberler/mucella-tarhan-ev-turizmi-otellere-

rakip-degil-66640.html(Erişim; 13.10.2017)
Turizmgazetesi.com (2015), Erişim tarihi: 10.03.2015, www.turizmgazetesi.com 
Turizmguncel.com (2015), Erişim tarihi: 10.03.2015, http://www.turizmguncel.com/haber/airbnb-otel-odasi-

satarak-online-acentelere-rakip-mi-olacak-h29996.html
Turizmgüncel.com (2017), http://www.turizmguncel.com/haber/mucella-tarhan-200-bin-evden-15-milyar-$-

deger-ortaya-cikiyor-h17785.html (Erişim; 13.10.2017) 
TUYED –Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (2014), http://www.tuyed.org.tr/ev-turizmi-vergisiz-kazanc-

kemiksiz-et-yani/(Erişim;09.03. 2014) 
TÜRSAB – Türkiye Seyahat Acantaları Birliği (2014a), Erişim tarihi: 11.01. 2014,  http://www.tursab.org.tr/tr/

tursab/ihtisas-komiteler/ev-turizm-komitesi 
TÜRSAB – Türkiye Seyahat Acantaları Birliği (2014b), Erişim tarihi: 09.03.2014) http://www.tursab.org.tr/tr/

tursab/ihtisas-komiteler/ev-turizm-komitesi/komite-duyuru-lari/tursab-20-donem-ev-turizmi-komitesi-
baskani-mucella-tarhan-ulusal-kanalda-ekopolitik-programina-konuk-oldu_9972.html 



676

KONAKLAMA SEKTÖRÜ SENDİKADAN 
VAZ MI GEÇİYOR?

Recep YILDIRGANa ve Orhan BATMANb

aÖğr. Gör., Sakarya Üniversitesi, Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu
recepy@sakarya.edu.tr

bProf. Dr., Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Turizm İşletmeciliği Bölümü
obatman@sakarya.edu.tr



677

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

ÖZET
Çalışma hayatında iş görenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ve haklarının 
eksiksiz olarak kazanılmasında sendikaların önemi bilinen bir gerçektir. Çalışanların 
motivasyon ve tatmin düzeylerinin, verimlilik açısından çok önemli olduğu konaklama 
sektöründe sendikal örgütlenme oldukça düşük boyuttadır. Bu durumun sendikalar-
dan, sektörün kendine özgü niteliklerinden ve çalışanların kendilerinden kaynaklanan 
birçok nedenleri vardır. “Türk konaklama sektöründe sendikasızlaşma eğilimi niçin ya-
şanıyor?” araştırma sorusuyla yola çıkılan bu çalışma nitel olarak tasarlanmıştır. Konu-
nun paydaşları olan işveren tarafını temsilen otel yöneticileri, işçi tarafını temsilen de 
sendika yöneticileri ve sendika uzmanları ile derinlemesine mülakatlar yapılarak veriler 
elde edilmiştir. Bu bağlamda şehir otellerini temsilen İstanbul’da ve sayfiye otellerini 
temsilen Antalya’da faaliyet gösteren otel yöneticileri seçilmiştir. Elde edilen veriler 
tematik çerçeveye göre işlenmiş ve yorumlamaya tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan so-
nuçlar sistematik olarak sıralanmış ve konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.

GİRİŞ
Turizm iş yaşamında, hizmetler endüstrisinin içindeki tüm diğer alanlarda olduğu gibi 
insan gücüne olan ihtiyaç oldukça fazladır. Bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, o 
ülkede yaşayan insanların bu sektörde istihdam edilebilmelerine imkân verebileceği 
gibi işsizlik sorununun çözümünde de önemli bir rol oynamaktadır (Dilber, 2007:213). 
Bununla birlikte turizm iş dalı kendine özgü bazı özelliklerden dolayı farklı çalışma 
koşullarıyla pek çok meslekten ayrışmaktadır. Örneğin, turizm sektörü tüm dünyada 
çalışma süreleri bakımından atipik bir özellik sergilemektedir (Bolwell’den aktaran Tü-
zünkan,  2015: 246). Turizm çalışanlarının sorunları sadece çalışma sürelerinin uzunlu-
ğu ile sınırlı değildir. Elverişsiz çalışma koşulları, iş güvenliği konusundaki yetersizlikler, 
sendikal hakları kullanma konusunda yetersizlikler ve sosyal güvenlik haklarından yok-
sunluk gibi başlıklarla özetlenebilecek pek çok olumsuz durum turizm emekçilerinin 
aslında sendikal örgütlenme konusundaki eksikliklerinin bir yansıması olarak değerlen-
dirilebilir.

İnsan unsurunun çok önemli olduğu iş kollarından biri olan turizm, dünyada 1950’li 
yıllardan beri kitlesel anlamda büyümeye devam etmektedir. Türkiye’de ise özellik-
le 1980’lerden itibaren ekonomik ve sosyal ağırlığı artan bir sektör olarak gündem 
oluşturmaya devam etmektedir. Bütün bu gelişmelerle birlikte sektörün bir numaralı 
aktörlerinden biri olan turizm çalışanları,  çalışma koşulları, özlük hakları, maaş ve üc-
ret seviyeleri konusunda eşdeğer seviyede bir artış yakalayabilmiş midir? Turizm sek-
töründe çalışan emekçiler, sahip oldukları koşullardan ne derece memnundurlar? İşte 
sendika kavramı da bu soruların olumlu yanıtlanabilmesinde anahtar rol oynamaktadır. 
Turizm sektörü, sendikal durum açısından incelendiğinde; gerek sendikal örgütlen-
menin zayıflığı, gerekse sendikaların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi konusunda 
önemli sorunlar gözlemlenmektedir. Mevcut tablonun genel hatlarına bakıldığında; 
turizm iş görenleri arasında sendikal örgütlenmenin çok düşük oranda olduğu, var 
olan örgütlenmenin ise iş görenler lehine olumlu sonuçlar sağlayabilecek yeterli güce 
sahip olmadığı kolaylıkla gözlemlenebilmektedir (Tekin ve Tüfekçi, 2015:172).

Dünyada genel bir eğilim olarak sendikasızlaşmanın arttığı bilinen bir gerçektir. Bü-
tün iş kollarında ortaya çıkan bu eğilim, turizm sektöründe daha fazla hissedilmektedir. 
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Sendikalar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1980’li yıllardan itibaren önemli 
üye kayıpları yaşamaya başlamıştır. Türkiye’de sendikaların güç ve etkinliklerinde yaşa-
nan gerilemenin arkasında küreselleşme, esneklik, neo-liberal ekonomi politikaları gibi 
uluslararası faktörler ve işsizlik, kayıt dışı istihdam, taşeronlaşma, özelleştirme, sınırla-
yıcı yasal düzenlemeler gibi çeşitli ulusal faktörler yatmaktadır (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 
2009: 54). Özellikle kamunun, turizm sektöründen çıkmasıyla sendikasızlaşma eğilimi 
daha da hissedilir bir boyuta ulaşmıştır.

18 no’lu Konaklama ve Eğlence İşleri İşkolunda 2017 Temmuz ayı itibariyle sendika-
laşma oranı % 3,44 olarak görülmektedir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017). 
Resmi kayıtlara göre 939.792 turizm işçisinin sadece 32.342’si bir sendikaya üyedir. 
Kayıt dışı çalışanlar da dikkate alınacak olursa, sektörde sendikasızlık oranının çok daha 
yüksek çıkacağı açıktır. Turizm çalışanlarının sendikalaşma düzeyi tüm iş kolları içinde 
sondan ikinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte bu iş kolunda faaliyet gösteren 
sendikaların, otel işletmelerinden ziyade öğretmen evleri, hipodrom işletmesi, hara 
işletmesi, öğrenci yurtları, hâkim evleri gibi işyerlerinde örgütlendikleri de bir başka 
çarpıcı durumdur. 

Turizm sektörünün mevsimsellik özelliği, iş güvencesi konusundaki dezavantajları, 
taşeronlaşma, yarı zamanlı işçi çalıştırma seçeneği, sendikaların çok fazla ideolojik 
tutum içinde olmaları, sendika üyesi olan işçilerin işten çıkarılma tehdidi ile karşılaş-
maları, işverenlerin ve yöneticilerin sendikayı bir tehdit olarak görmeleri de bu alandaki 
sendikal örgütlenmenin önündeki başlıca engeller olarak değerlendirilebilir.

Turizm sektöründe sendikasızlık olarak adlandırılabilecek bu durum sadece sendi-
kaların içinde bulunduğu yukarıdaki koşullardan kaynaklanmamaktadır. Aynı zaman-
da sektörde faaliyet gösteren sermaye sahiplerinin ve işletme yöneticilerinin konuya 
bakış açıları, çalışanların sendika konusundaki algı ve çekinceleri de mevcut olumsuz 
tablonun oluşumundaki diğer etkenler olarak değerlendirilebilir. 

Türk turizm sektöründeki sendikal durum, kısıtlı sayıda araştırmacı tarafından ele 
alınmıştır. Literatür taramasında temel kaynak olarak; enstitüler, çevrimiçi veri taban-
ları, tezler, kitaplar, makaleler ve web sitelerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda önce-
likle turizm endüstrisinin yapısı detaylı olarak incelenmiş, özellikle sektörün diğer ça-
lışma alanlarından farklılıkları ortaya konmuştur. Bu süreçte yapılan araştırmalar, konu 
ile ilgili çok sayıda yerli ve yabancı kaynağa ulaşılabileceğini ortaya koymuştur. Turizm 
sendikacılığı konusunda ise aynı ölçüde kaynak bolluğu söz konusu değildir. Yerli ya-
zındaki bu eksikliğin çalışmamızın sağlayacağı katkıyı daha da önemli hale getireceği 
düşünülmektedir. 

YÖNTEM VE SAHA ARAŞTIRMASI
“Türk konaklama sektöründe sendikasızlaşma eğilimi niçin yaşanıyor?” araştırma so-
rusuyla yola çıkılan bu çalışma nitel olarak tasarlanmıştır. Konunun paydaşları olan 
işveren tarafını temsilen otel yöneticileri, işçi tarafını temsilen de sendika yöneticile-
ri ve sendika uzmanları ile derinlemesine mülakatlar yapılarak veriler elde edilmiştir. 
Toplamda 21 kişi ile görüşülmüştür. Bu bağlamda şehir otellerini temsilen İstanbul’da 
ve sayfiye otellerini temsilen Antalya’da faaliyet gösteren otel yöneticileri seçilmiştir. 
Tablo 1’de görüşülen kişilerin unvanları ve demografik verileri verilmiştir. Elde edilen 
veriler tematik çerçeveye göre işlenmiş ve yorumlamaya tabi tutulmuştur.
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BULGULAR
Araştırma kapsamında, konaklama sektöründe yönetici konumunda çalışan ve aynı 
zamanda işveren tarafını da temsil eden 15 katılımcı, 1 işçi sağlığı ve güvenliği uzmanı 
ve 1 doktor ile 6 sorudan oluşan derinlemesine bir görüşme yapılmıştır. Sendikaları 
temsilen de 3 sendika yöneticisi ve 1 sendika uzmanı ile görüşülerek aynı sorularla 
mülakat yapılmıştır.  Her bir soru tematik bir çerçeve içinde değerlendirilerek yorum-
lanmış ve ortak odak noktaları belirlenmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Görev Sayı 

Otel genel müdürü 3

Yiyecek İçecek müdürü 1

Operasyon Müdürü 2

İnsan Kaynakları Müdürü 6

Mutfak Şefi 2

İş Geliştirme Müdürü 1

İSG Uzmanı 2

Sendika yöneticisi 3

Sendika Uzmanı 1

Toplam 21

Mesleki tecrübe Sayı

1-5 yıl 1

6-10 yıl 3

11-15 yıl 4

16-20 yıl 5

21 yıl ve üstü 8

Toplam 21

Görev Sayı 

Eğitim Durumu Sayı

İlköğretim 2

Lise 3

Ön lisans 1

Lisans 12

Lisansüstü 3

Toplam 21

Yaş Sayı

31-40 Yaş 9

41-50 Yaş 8

51-60 Yaş 3

60 yaş üstü 1

Toplam 21

Cinsiyet Sayı

Kadın 1

Erkek 20

Toplam 21
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Tablo 2: Derinlemesine Mülakat Bulguları

Tema 1: Turizm İş Kolunda Sendikalaşma Oranının Çok Düşük Olmasına 
İlişkin Otel Yöneticileri ve Sendika Yönetici/Uzman Değerlendirmesine 
Yönelik Soru

Odak noktaları

Otel yöneticilerinin Görüşleri
-Sektörden kaynaklanan nedenler: 
Yöneticiler, turizm işkolundaki düşük sendikal örgütlenmenin sektörün 
kendine özgü koşullardan kaynaklandığını düşünmektedir. Bu nedenleri 
çoğunlukla şu şekilde ifade etmektedirler: Mevsimsellik özelliği, sektörün 
zor bir iş kolu olması, işgücü devir hızının yüksek olması, 
-Çalışanlardan kaynaklanan nedenler:
Daha çok vasıfsız işlerin tercih ettiği bir iş kolu olması, yeni neslin sendika 
hakkında bilinçsiz olması, sendikayı bir ihtiyaç olarak görmemeleri, sendika 
yöneticilerine güvenmemeleri, sendikalı olunca işinde sorun yaşayacakları 
korkusu.
-Sendikadan kaynaklanan nedenler:
Sendikaların çok fazla ideolojik yaklaşımda bulunması, sendika 
yöneticilerinin yeni nesle sendikal bilinci aşılayamaması, sendikalar arası 
yıkıcı rekabet, sarı sendika kavramı

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
-Çalışanlardan Kaynaklanan nedenler:
İşçilerin çok sık iş değiştirmeleri, Gençlerin daha çok çalıştığı bir iş kolu 
olması ve 12 Eylül sonrası örgütlülük bilincinin kaybolması.
İşveren ve yöneticilerden Kaynaklanan nedenler:
İşverenler sendika konusunda çalışanlar üzerinde yoğun baskı uyguluyorlar. 
Sendikalardan kaynaklanan nedenler:
Sendika yöneticileri yeni nesle sendikal bilinci aşılayamamaktadır. Bu iş 
kolunda yıkıcı bir sendikal rekabetin yaşanmaktadır. Ehil olmayan kişilerin 
sendikacılığa soyunarak sendikaların imajını olumsuz etkilemesi söz 
konusudur.

Turizm iş kolundaki çalışma 
koşulları
-Yüksek iş gücü devir hızı
-Çalışanlar sendika ve sendika 
yöneticilerine güvenmiyorlar.

-Çalışanlar sendikanın işlevleri 
konusunda yeterince bilinçli 
değiller.
-Sendikaların aşırı ideolojik 
yaklaşımları var.

-Sarı sendika.
-Sendikalar arası yıkıcı rekabet.

-Yüksek iş gücü devir hızı.
-Genç işçilerin örgütlülük 
bilincinden yoksun olması.
-İşveren baskısı

-Sendikalar arası yıkıcı rekabet.
-Ehil olmayan kişiler sendika 
yöneticiliği yapmaktadır.

Tema 2: Günümüzdeki Çalışma Koşulları Göz Önünde Bulundurulduğunda 
Sendikalara İhtiyaç Olup Olmadığına Yönelik Otel Yöneticileri ve Sendika 
Yöneticileri/Uzmanlarının Görüşlerine İlişkin Soru.

Odak noktaları

Otel yöneticilerinin Görüşleri
Daha önceki yıllarda turizm çalışanlarının sendikaya ihtiyacı vardı, 
günümüzde işçiler tüm sorunlarını yönetime iletebilmektedir. Eğer 
sendikalar sektörü destekleyici projeler geliştirirse hem çalışanların hem 
de işverenlerin sendikaya olan ihtiyacı artar. Bununla birlikte fazla mesai, 
özel hayatın sekteye uğramaması, v.b. çalışma koşulları sendika vasıtası ile 
iyileştirilebilir. Ancak bütün bunların olabilmesi için sendikaların kendilerini 
yenilemeleri ve çağın ve turizmin koşullarına uyumlu hale gelmesi gerekir.

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
Kesinlikle ihtiyaç vardır. Çünkü mevcut İnsan Kaynakları sistemi, işveren 
kararlarını meşrulaştırmak üzerine kurgulanmıştır. Bu sistemin uyuşmazlık 
çözüm yöntemi mevcut değildir. Bu koşullarda işçilerin sorunlarının 
çözümünde sendikaya alternatif olabilecek bir güç yoktur. Bunun yanında 
işverenin daha çok kazanma hırsı ve işçiyi makine gibi görmeleri, sendikaya 
olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu iş kolunda çalışma koşulları ve ülkemizdeki 
yaşam koşullarının zorlaştığı düşünülürse sendikalara kesinlikle ihtiyaç 
vardır. 

-İşçiler sendika olmadan da 
haklarını elde edebilmektedir.

-İşçiyi olduğu kadar sektörü de 
destekleyen sendikalara ihtiyaç 
vardır.
-Turizm iş koluna özgü sendikalara 
ihtiyaç vardır.

-Kesinlikle ihtiyaç vardır. 

Tema 3: Sendikaların İşyerine Sağlayacağı Avantaj ve Dezavantajlara 
Yönelik Otel Yöneticilerinin ve Sendika Yönetici/Uzmanlarının Görüşlerine 
İlişkin Soru. Odak noktaları
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Otel yöneticilerinin Görüşleri
Avantajları; Bilinçsiz personel bilinçlenecektir. Daha motive ve bilinçli 
çalışırlar. İyi bir sendika çalışanların kalitesini yükseltir. İşçi-işveren ilişkisi 
daha formal bir hale gelerek, kazan-kazan ilkesi hayata geçirilir. Sendika 
iş yerinde çalışma barışına katkı sağlar. İş gücü devir hızı düşer. Ücret 
konusunda standardizasyon sağlanır. Çalışanın iş tatmini yükselir, bu da iş 
yerinde verimi artırır.
Dezavantajları; Grev, iş yavaşlatma gibi eylemlerle iş yerinde sürecin 
sekteye uğraması riski vardır. Sırtını sendikaya dayayan bir işçi iş yerinde 
daha lakayt davranabilir. Çalışanlar arasında sendikalı-sendikasız ayrımı 
doğurur. Şirket içinde gruplaşmalara neden olabilir. Sendikalar maliyetleri 
artırıcı bir unsurdur. 

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
Avantajları;
Sendikalar, bir iş yerindeki kaliteyi ve verimliliği artırır. Sendikalar 
çalışanların iş ve yaşam tatminini artıcı çalışmalar yapar, bu da iş yerinde 
verimi ve huzur yükseltir. İş yerinde düzen sağlanır, birlik ve beraberlik 
sağlamlaşır. Çalışanlar sendika sayesinde iş yerini daha çok benimser ve 
sahiplenir, kendisini ev sahibi olarak görür. İş gücü devir hızı düşer. İşçilik 
maliyetlerini hesaplamak kolaylaşır.
Dezavantajları;
Personel maliyetleri artar. Sendikal örgütleme çatışmaya yol açabilir. Grev 
gibi sektörün tolore edemeyeceği durumlarla karşılaşılabilir. 

-Motivasyonu artırır.
-İş gücü devir hızı düşer.
-Verimlilik artar.
-Ücrette standardizasyon sağlanır.
-Grev riski.
-Sendikal güvencenin çalışanı 
verimsizliğe ve lakaytlığa sevk etme 
olasılığı.
-Maliyetler artar.
-Gruplaşmaya neden olabilir.

-Kalite ve verimlilik artar.
-İş tatmini artar.
-İş gücü devir hızı düşer.
-Standartlaşma kolaylaşır.

-Personel maliyetleri yükselir.
-Grev riski 
-Çatışma riski.

Tema 4: Sendikalı İşçilerin İşyerinde Daha Verimli Olacağına Yönelik Otel 
Yöneticisi ve Sendika Yöneticisi/Uzmanı Görüşlerine İlişkin Soru. Odak noktaları

Otel yöneticilerinin Görüşleri
Hem verimli hem verimsiz olabilir. Bu biraz da işçinin kendisi ve sendika 
yöneticilerinin tutumuna bağlıdır. Sendika eğer üyesinin çalışmalarını takip 
eder, iş yerindeki tutum ve davranışlarını gözlemlerse verimlilik artacaktır. 
Aksi takdirde sırtını sendika dayayan bir işçi, daha özensiz, daha tembel ve 
verimsiz davranışlar da sergileyebilir. 

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
Haklarını tam olarak alan bir işçi kesinlikle daha verimli çalışır. Ancak 
sendikal gücü kötü amaçlar için kullanan bir işçi, iş yerinde verimsiz 
olur. Sendikalı işçi mevcut iş ve yaşam koşullarının devamı için çalıştığı 
işletmenin ayakta kalması gerektiğini bilerek, bu yönde katkı sağlamaya 
çalışır. Örgütlü birçok iş yerinden bu konuda olumlu geri dönüşler 
alınmaktadır. 

-Hem verimli hem de verimsiz 
olabilir.

-Kesinlikle daha verimli olur. 

Tema 5: Sektör sermayedarları tarafından sendikaların nasıl algılandığına 
Yönelik Otel Yöneticisi ve Sendika Yöneticisi/Uzmanı Görüşlerine İlişkin 
soru.

Odak noktaları

Otel yöneticilerinin Görüşleri
Sermayedarlar, sendikaları kazançlarına ortak olmaya çalışan kurumlar 
olarak görmektedir. Bundan dolayı negatif bir algılama söz konusudur. 
Hatta çoğu iş yerinde kurulu düzeni bozacağı endişesiyle sendika kelimesi 
yasaklı bir kelimedir. Patron gözünde sendika maliyet artırıcı bir unsurdur. 

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
Sermayedarlar sendikayı düşman olarak görmektedirler. Çünkü 
işçi üzerindeki baskı gücünü sendika yüzünden kaybedeceğini 
düşünmektedirler. Sendikalı olmayı iş yerinde düzene başkaldırmakla eş 
değer görmektedirler. İşyerinde alınacak kararların önünde engel olarak 
görmektedirler. 
 

-Sendika yasaklı kelime 
konumundadır.
-Sendika iş yerinde düzeni bozar.
-Sendika, sermayedarın kazancına 
ortak olmaya çalışır.

-Sendika, sermayenin düşmanıdır.
-Sendika iş yerindeki kurulu düzeni 
bozmaktadır.
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Tema 6: İşveren İle Sendika Arasında Olumlu Bir İlişki Kurulup 
Kurulamayacağına Yönelik Otel Yöneticileri ve sendika Yöneticileri/Uzmanı 
Görüşlerine İlişkin soru.

Odak noktaları

Otel yöneticilerinin Görüşler
Böyle bir ilişki kurulması mümkündür, ancak bu işin doğasına aykırı olduğu 
için çok gerçekçi olmayacaktır. Turizm iş kolunun çalışma koşullarını kabul 
eden ve taleplerini bu doğrultuda geliştiren sendikalarla işveren arasında 
olumlu bir ilişki kurulması daha mümkün gözükmektedir. Her iki tarafın 
konuya bakış açısı değişirse daha olumlu bir ilişki kurulabilir. 

Sendika Yöneticilerinin Görüşleri
Mevcut şartlarda olumlu bir ilişki kurulması mümkün değildir. Her iki taraf 
da diğerini düşman olarak görmekten vazgeçmelidir. Her iki kesim de kendi 
sınırlarında kaldıkça ilişkiler iyileşecektir. Örgütlü olunan bazı iş yerleri ile 
zaten bu olumlu ilişki kurulabilmiştir.
 

-Tarafların bakış açısını 
değiştirmesiyle iyi bir ilişki 
kurulması mümkündür.
-Turizme özgü sendikal anlayış 
geliştirilirse işverenler de sendikaya 
daha sıcak bakabilir.

-Bu şartlarda iyi bir ilişki kurulması 
zordur.
- Tarafların bakış açısını 
değiştirmesiyle iyi bir ilişki 
kurulması mümkündür.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz iş yaşamında, sendikal örgütlenme konusundaki düşüş eğilimi, bütün ülke-
lerde etkisini göstermekle birlikte, bu eğilim Türkiye ölçeğinde daha baskın bir biçimde 
hissedilmektedir. Konuya sektörler bazında bakıldığında ise; Turizme bağlı iş alanlarının 
yer aldığı Konaklama ve Eğlence İşleri iş kolunda sendikalaşma oranının çok düşük ol-
duğu dikkat çekmektedir. Özellikle 12 Eylül sonrası dönemde başlayan örgütleneme-
me sorunu, bugün turizme özgü çalışma koşullarının da etkisiyle had safhaya ulaşmış-
tır. Oysa insan faktörünün çok önemli olduğu bu iş kolunda, iş ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi, çalışanların iş tatmininin yükseltilmesi, motivasyonlarının artırılması nok-
tasında sendikaların etkin bir rol üstlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Hal böyleyken 
turizm işçilerinin sendikal örgütlenmeden oldukça uzak kalması irdelenmesi gereken 
bir konudur. 

Konuyu konaklama sektörü üzerinden ele aldığımızda, sendikal faaliyetlerin çok 
dar boyutta kaldığı da bir gerçektir. Zira mevcut turizm sendikalarının örgütlü oldu-
ğu konaklama işletmeleri sayısal olarak oldukça azdır. Buna karşın, ilgili sendikalar bu 
iş kolu altında faaliyet gösteren ama konaklama sektörünün asli unsurları olmayan 
öğretmenevi, öğrenci yurdu, hipodrom, hara işletmesi gibi iş yerlerinde örgütlenebil-
dikleri görülmektedir. Karşımıza çıkan bu olumsuz tablonun olası nedenleri şu şekilde 
açıklanabilir:

• 12 Eylül 1980 sonrası toplum örgütlü olmaktan uzaklaşmış, çalışanlar örgütlülük 
konusunda karamsarlığa düşmüşlerdir.

• Mevcut sistem ve sermaye, sendikal örgütlenme önünde engel teşkil etmektedir. 
Sendika ile bağlantı kuran bir işçi, işini kaybedeceği endişesi taşımaktadır.

• Sendikalar çağın gerekleri doğrultusunda yeni kuşağa hitap edememekte, onların 
ihtiyaçlarına uyumlu çözümler geliştirememektedir.
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• Sendikaların aşırı ideolojik söylemleri, çalışanları sendikadan uzak tutmaktadır.
• Kamunun, turizm sektöründen çıkmasıyla, özel sektörü sendikalaşmaya zorlayan 

rekabet ortamı da son bulmuştur. 
• Bazı patronların gerçek işçi sendikalarını iş yerinden uzak tutmak amacıyla sarı 

sendikacılığı paravan olarak kullandığı bilinmektedir. Böylece gerçek sendikacılığın 
önü kesilmeye çalışılmaktadır.

• Sendikaların kendi aralarındaki yıkıcı rekabet, hem onların imajını zedelemekte, 
hem de etkin bir şekilde örgütlenebilmelerini engellemektedir. 

• Sektörün dönemsellik özelliği, işçilerin örgütlenmeye olan ihtiyacını ortadan kal-
dırmaktadır.

• Bu sektördeki yüksek işgücü devir hızı, sendikal örgütlenme açısından olumsuz 
bir özelliktir. 

• Özellikle 2000’li yıllardan itibaren birçok konaklama işletmesinin insan kaynakları 
departmanları kurarak, iş görenlere yönelik strateji ve politikalarını bu sistem üzerinden 
yürüttükleri, böylece sendikalara olan ihtiyacı büyük ölçüde azalttıkları düşünülmek-
tedir. 

• Yapılan birçok araştırmada,  çalışanların sendikalar konusunda yeterli bir bilinç 
düzeyine sahip olmadıkları, bununla birlikte sendikalara güvenmedikleri sonucuna ula-
şılmıştır. 

• Mevcut turizm sendikalarının, bugüne kadar sektör çalışanlarının koşullarını iyi-
leştirme adına önemli kazanımlar sağlayamaması, sendikalara mesafeli yaklaşılmasına 
neden olmaktadır. 

• Sektörde çalışanların daha çok genç ve tecrübesiz kişilerden oluşması, sendikal 
bilinç noktasında yetersiz kalmalarına neden olmaktadır. Buna karşın deneyimli ve eği-
timli iş görenlerin de kendi haklarını savunma ve elde etme konusunda sendikalara 
ihtiyaç duymadıkları düşünülmektedir. 

• Sektörde yarı zamanlı ve kayıt dışı işçi çalıştırma yaygın bir uygulamadır. Bu da 
sendikal örgütlenmeyi negatif etkilemektedir.

Konaklama sektöründe sendikal örgütlenmenin geliştirilmesi, sendikal faaliyetlerin 
hem sektör hem de çalışanlar açısından daha etkin hale gelebilmesi için şu çözüm 
önerileri geliştirilebilir:

• Sendikal örgütlenmenin korkulacak bir şey olmadığı, tüm paydaşlarca benimsen-
melidir.

• İşveren ve devlet sendikalaşmayı teşvik edici ve kolaylaştırıcı yönde işbirliği yap-
malıdır. Böylece kayıt dışı istihdamın azaltılması noktasında da önemli kazanımlar elde 
edilecektir.

• Yasal düzenlemeler, işveren-iş gören arasında sorunları çözücü ve ayrışma nokta-
larında ara bulucu hükümler içermelidir. 

• Turizm iş kolunun çalışma koşullarını, sektörün farklı özelliklerini dikkate alan yeni 
bir turizm sendikacılığı anlayışı geliştirilmelidir.

• Sendikaların da turizm sektöründeki paydaşlardan biri olduğu gerçeği kabullenil-
meli, sermaye-işçi ve sendika üçlüsü hep birlikte kazan-kazan anlayışı ile birbirilerine 
destek vermelidir. 



684

• Sendikalar, sektörün ihtiyacı olan nitelikli, kalifiye personel istihdamı konusunda 
sürece dâhil olmalı, üyelerinin eğitim ve yetkinlik düzeyini artırıcı projeler geliştirme-
lidir. 

• Ülkemizde turizmin 12 aya yayılması, sektörün mevsimsellik özelliğinin etkilerini 
en aza indirecek, böylece sendikal örgütlenme için daha elverişli bir çalışma zemini 
oluşacaktır.

• Bu sektörde çalışan genç iş gücüne, sendikal bilinç kazandırılmalıdır. Bu doğrultu-
da eğitim müfredatında sendikacılık ders olarak okutulmalıdır. 

• Sendikal faaliyetler, eğitimli, iletişim becerisi yüksek, yetkin kişiler tarafından yürü-
tülmelidir. 

• Sendika üyeliği, bir tehdit aracı olmaktan çıkarılıp, teşvik edici, özendirici çalışmalar 
yapılmalıdır. 

• İşverenler nezdinde sendikaların, işyerine sağlayacağı katkılar iyi anlatılmalı, sendi-
kalara yönelik negatif sermaye algısı ortadan kaldırılmalıdır. 
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ÖZET
Bu çalışmada Antalya’da faaliyet gösteren 324 otel işletmesinin e-postayı kullanım 
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla otel işletmelerine gizli müşteri 
yaklaşımı ile Türkçe ve İngilizce e-postalar gönderilmiştir. Gelen yanıtlar kategorisel 
analiz yardımıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, otel işletmelerinin e-postayı 
kullanım düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, yıldız sayıları ile 
cevap verme durumları ile cevap verme süreleri arasında bir ilişki olmadığını göster-
miştir.

GİRİŞ
İnternetin kullanıcılarına sağladığı kolaylıklardan biri olan e-posta, günümüzde yay-
gın olarak kullanılan iletişim araçlarından birisi haline gelmiştir. E-postanın, zamana 
ve mekana bağlılığın olmaması, coğrafi sınırları aşmasının yanı sıra hızlı ve maliyetsiz 
olması gibi avantajları, bireyler tarafından iletişim aracı olarak tercih edilmesinde et-
kili olmuştur (Aksaraylı ve Özgen, 2010: 728). Dünyada e-posta kullanıcı sayısı 2015 
yılında 2.6 milyar düzeyinde iken bu sayının 2019 yılında 2.9 milyara çıkacağı tahmin 
edilmektedir (Radicati.com, 2017). 2017 yılında bir günde gönderilen ve alınan e-posta 
sayısının yaklaşık 269 milyar olduğu ifade edilmektedir (Statista.com, 2017). 

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması, bireylerin tatil planlarını gerçekleştirme 
süreçlerini etkilemiştir. Günümüzde bireyler, tatillerini geçirecekleri destinasyonları 
belirlemeleri sırasında internetten yararlanmaktadır (Arsezen ve Doğan, 2016). 2015 
yılında İngilitere’de yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılanların %36’sı iş seyahatleri 
için rezervasyonlarını telefon veya e-posta ile yaptıkları sonucunu ortaya koymuştur  
(Statista.com, 2017). Bu bağlamda, konaklama işletmelerinin potansiyel müşterieri ile 
iletişim kurmak ve ürünlerini satmak için e-postayı kullandıklarını söylemek mümkün-
dür. Konaklama işletmeleri, ürün/hizmetlerinin satılmasında faydalandıkları aracı kuru-
luşların yanısıra geniş kitlelerce kullanılan, düşük maliyetli dijital bir araç olan e-postayı 
da bir satış kanalı olarak kullanabilmektedirler. Dolayısıyla Kim ve Kim (2008), konakla-
ma işletmelerinin ürün/hizmetlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinde e-posta kullanı-
mına önem vermeleri gerektiğini savunmaktadır (Osarenkhoe vd., 2014: 422). 

İlgili yazında konaklama işletmelerinin e-posta kullanım düzeylerini inceleyen kısıtlı 
sayıda çalışma (Aksaraylı ve Özgen, 2010; Frey vd., 2002; Güllü ve Karasakal, 2016; 
Matzler vd., 2005; Law ve Kua, 2009; Osarenkhoe vd., 2014; Schegg vd., 2003)  
bulunmaktadır. Anılan çalışmalarda, gizli müşteri yaklaşımı yöntemi (secret/mystery 
guest approach) kullanılarak, konaklama işletmelerine içinde bazı soruların bulunduğu 
e-postalar gönderilmiş ve konaklama işletmelerinin söz konusu e-postalara vermiş 
oldukları yanıtlar, sorulan sorulara cevap verilme düzeyleri, süreleri ve verilen yanıtların 
kalitesi gibi unsurlar açısından incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların büyük 
bir çoğunluğunda, konaklama işletmelerine gönderilen e-postalarda tek bir dil kulla-
nılırken, Güllü ve Karasakal (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Türkçe ve 
İngilizce dilleri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin e-pos-
ta kullanım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bölgede bu-
lunan 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine, gizli müşteri yaklaşımı kullanılarak 
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Türkçe ve İngilizce dillerinde e-posta gönderilmiş ve konaklama işletmelerinden gelen 
yanıtlar, hız ve kalite açısından incelenmiştir. Elde edilen bulguların, sektör temsilcile-
rine faydalı bilgiler sunacağı ve ilgili yazındaki eksikliğe katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. 

LİTERATÜR TARAMASI
E-posta günümüzde kullanılan en etkili ve yaygın haberleşme araçlarından birisidir. 
Zamanla kullanımını daha da yaygınlaşan e-posta önemli bir pazarlama kanalı olmuş-
tur (Çubukcu, 2010: 43). Otel işletmeleri e-posta aracılığıyla mevcut ve potansiyel 
müşterileri ile hızlı ve ucuz bir şekilde iletişim kurma fırsatı elde etmektedir. Otel işlet-
melerinin bu pazarlama kanalını etkin ve verimli olarak kullanabilmesi için müşterilerin 
göndermiş olduğu e-postaları hızlı, istenilen bilgilerin tamamına ve biçim olarak (ya-
zım ve imla kuralları) uygun şekilde cevaplamaya dikkat etmelidir  (Aksaraylı ve Özgen, 
2010: 730).

İlgili yazın incelendiğinde, konu ile ilgili yapılmış belirli sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 
Frey vd.’nin (2002) yapmış oldukları çalışmada, İsviçre’de faaliyet gösteren 200 otel 
işletmesine müsait oda, otelin sunduğu imkânlar ve oda fiyat bilgisi sorularını içeren 
e-postalar gönderilmiştir. E-postayı cevaplayan 148 otel işletmesinin 102’si oda soru-
suna, 34’ü fiyat sorusunu cevaplamıştır. 

Schegg vd. (2003) Hotlesmag.com sitesinde bulunan 300 otel zinciri arasından, 
13 otel zincirine bağlı 461 otele e-posta göndermiştir. Gönderilen e-postada, balayı 
için oda müsaitliği, özel etkinlik bilgisi ve yakında bulunan sağlık tesisleri hakkında bilgi 
istenmiştir. Gönderilen e-postayı yanıtlayan 348 (%75) otel işletmesinin yarıdan fazlası 
(%56) 24 saat içinde cevaplamıştır. Oda ve fiyat sorusuna cevap veren otel işletme 
sayısı ise 328’dir. Çalışmada, otel işletmelerinin büyüklüğü (oda sayısı bakımından) ile 
verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Otel grubu-
nun sahip olduğu oda sayısı ile 24 saat içinde cevap verme arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu ortaya konmuştur. Diğer yandan, otel işletmesinin bulunduğu bölge ile (K. 
Amerika, G. Amerika, Avrupa ve Asya/Pasifik) 24 saat içinde cevap vermeleri arasında 
anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Matzler vd.’nin (2005) Avusturya’da bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otelleri değerlendirdik-
leri çalışmada, düşük ve yüksek sezon olmak üzere iki farklı dönemde otel işletmele-
rine e-posta göndermişlerdir. Düşük sezon ve yüksek sezon karşılaştırmasında, otel 
işletmelerinin düşük sezonda daha fazla cevap verdikleri görülmüştür. Ayrıca otellerin 
yıldız sayısının arttıkça, daha hızlı ve daha fazla soruya cevap verdikleri görülmüştür.  
Law ve Kua (2009), Leading Hotels of the World (LHW) listesinde bulunan 100’den az 
odaya sahip 382 otele ve 100’den fazla odaya sahip 484 otele e-postalar göndermiş-
lerdir. Her iki grup otelin de e-posta kalitesi bakımından en iyi oldukları bölgenin Asya/
Pasifik olduğu belirlenmiştir. Aksaraylı ve Özgen’in (2010) Türkiye genelindeki otel iş-
letmelerinin e-postayı kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 
kıyı otellerinin, gönderilen e-postalara en fazla cevap veren (%60) bölge olduğu, yıldız 
sayısı bakımından ise, 4 yıldızlı otellerin en fazla cevap veren (%30) otel grubu olduğu 
belirlenmiştir. Osarenkhoe vd. (2014) Fransa’da bulunan 240 otel işletmesine e-posta 
göndererek yaptıkları çalışmada, otellerin yıldızları ile cevap verme süreleri (hız) ara-
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sında ve fazla soruya cevap verme ile cevaplamanın hızı arasında anlamlı bir fark bu-
lunamamıştır. Güllü ve Karasakal (2016) çalışmasında, Kapadokya bölgesinde bulunan 
(Kayseri ve Nevşehir) otel işletmelerinin Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen e-pos-
talara yanıt verme düzeylerini incelemiştir. Türkçe e-postaya 32 (%74) otel işletmesi 
cevap verirken, İngilizce e-postaya cevap verme oranı daha düşük (%59) olmuştur. 
Otellerin yıldız sayıları ile cevapların hızı (Türkçe ve İngilizce) arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Çalışmalar ile ilgili diğer bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

YÖNTEM
Bu araştırmanın temel amacı, gizli müşteri yaklaşımıyla Antalya’da faaliyet gösteren 
otel işletmelerinin Türkçe ve İngilizce e-postaları yanıtlama düzeylerini (yanıtlanma 
hızı, yanıtlanma süresi ve yanıtın kalitesi) incelemektir. Gizli müşteri yaklaşımı algılar-
dan çok gerçekleri toplamayı amaçlayan bir teknik olarak kabul edilebilir (Zehrer ve 
Pechlaner, 2006).

Araştırma kapsamında en bilinen e-posta sunucularından olan Gmail ve Yahoo’da 
yeni hesaplar oluşturulmuştur. Gmail hesabı İngilizce e-postaların gönderilmesinde, 
Yahoo hesabı Türkçe e-postaların gönderilmesinde kullanılmıştır. 

En önemli otel rezervasyon sitelerinden birisi olan booking.com’dan, bölgede 459 
otel işletmesinin (257 adet beş yıldızlı, 111 adet dört yıldızlı, 72 adet üç yıldızlı ve 19 adet 
iki yıldızlı) faaliyet gösterdiği belirlenmiştir (Booking.com, 2016). Otel işletmeleri belir-
lendikten sonra, her bir otel işletmesinin internet siteleri ziyaret edilmiş ve e-posta ad-
resleri listelenmiştir. Bu aşamada, beş yıldızlı beş otel işletmesinin internet sitesine, 13 
otel işletmesinin ise internet sitelerinde e-posta adreslerine ulaşılamamıştır. Ayrıca aynı 
otel grubuna ait olan otel işletmelerinin aynı e-posta adreslerini kullanmaları nedeniyle 
aralarından sadece bir tanesi araştırma kapsamına alınmış ve toplamda 174 adet beş 
yıldızlı otel işletmesine; internet sitesi olmayan, e-posta adresleri belirlenemeyen ve 

Tablo 2: Değerlendirmeye Alınan Otel İşletmeleri

     5 yıldızlı                      174     %53,7      

4 yıldızlı

3 yıldızlı

2 yıldızlı

Toplam

86

53

11

324

%26,5

%16,4

%3,4

%100
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bir gruba ait olanlar çıkarıldıktan sonra 86 adet dört yıldızlı otele işletmesine; 53 adet 
üç yıldızlı otel işletmesine ve 11 adet iki yıldızlı otel işletmesine e-posta gönderilmiştir. 
Dolayısıyla araştırmanın analiz süreci 324 otel işletmesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

E-posta adresleri belirlenen her bir otel işletmesine gizli müşteri yaklaşımıyla Türkçe 
ve İngilizce olarak e-postalar gönderilmiştir. Türkçe e-postalar 19.07.2016 ile 21.07.2016 
tarihleri arasında, İngilizce e-postalar ise 16.08.2016 ile 22.08.2016 arasında gönderil-
miştir. Aynı tür otellere yönelik tüm e-postalar aynı gün, e-posta sunucularının görün-
meyen mektup kopyası (Bcc) işlevi kullanarak aynı bilgisayardan gönderilmiştir. Türkçe 
ve İngilizce e-postaların aynı örneklem grubuna gönderilmesi nedeniyle zaman ayırı-
mına gidilmiştir. Türkçe olarak gönderilen e-postalarda özel oda fiyatları, ödeme şekli 
ve havaalanında ulaşım gibi konular hakkında sorulara yer verilmiştir. İngilizce olarak 
gönderilen e-postalarda ise özel oda fiyatları, ulaşım ve güvenilir araba kiralama şirket-
leri gibi konular hakkında sorulara yer verilmiştir. 

Tablo 3: Değerlendirme Kategorileri

Türkçe E-posta

Yanıtlama
Yanıtlama zamanı
Fiyat bilgisi
Ödeme şekli

Ulaşım bilgisi
Ek bilgi

Yanıtlama
Yanıtlama zamanı
Fiyat bilgisi

Araba kiralama bilgisi
Ulaşım bilgisi
Ek bilgi

İngilizce E-posta

Cevap verme durumları

E-Posta Kalitesi Değişkenleri

Hitap
Teşekkür
Çalışanın ismi
Çalışanın pozisyonu

Hitap
Teşekkür
Çalışanın ismi
Çalışanın pozisyonu

Otel işletmelerinin gönderilen e-postalara vermiş oldukları yanıtların değerlendiril-
mesinde nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi tekniklerinden kategorisel 
analizden faydalanılmıştır. Kategorisel analiz, belirli bir mesajın önce birimlere ayrıl-
masını ve sonrasında ayrılan birimlerin, belirlenen kriterlere göre kategoriler altında 
gruplandırılmasıdır. Kategorilendirme, mesajların kodlanmasını gerektirmektedir. Ana-
liz kapsamında araştırmacıların kullanacakları kategorilerin belirlenmesi sırasında, ka-
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tegorilerin homojen, ayırt edici, objektif olması, bütünsellik taşıması, amaca uygun 
olması ve anlamlı olması gibi teknik esaslara uyması gerekmektedir (Bilgin, 2014). Bu 
bağlamda e-postalara verilen yanıtlar için belirlenmiş kategoriler Tablo 3’de sunulmuş-
tur. Verilen yanıtlar bu kategoriler altında değerlendirmeye alınmıştır.

BULGULAR
Otel işletmelerinin, Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen e-postaları yanıtlama du-
rumları Tablo 4’de sunulmuştur.  Buna göre, Türkçe olarak gönderilen e-postayı, 324 
otel işletmesinin 154’ü (47,5%) yanıtlamıştır. Türkçe gönderilen e-postayı yanıtlayan 
otel işletmelerinin büyük bir çoğunluğu (53,2%) 5 yıldızlıdır. İngilizce olarak gönderilen 
e-postayı, 324 otel işletmesinin 92’si (28,4%) yanıtlamıştır Benzer şekilde, İngilizce 
gönderilen e-postayı yanıtlayan otel işletmelerinin büyük bir çoğunluğu (56,5%) 5 
yıldızlıdır.

TR

%

ENG

%

2*

2

1,2

2

2,1

3*

31

20,1

17

18,4

4*

39

25,3

21

22,8

5*

82

53,2

52

56,5

Tablo 4: Otel İşletmelerinin E-postaları Cevaplama Durumları

Tablo 5 incelendiğinde, Türkçe e-postaya cevap veren 127 (82,5%) otel işletmesi bir 
gün içinde yanıtlarken, 15 (9,7%) otel işletmesi iki gün içinde, 5 (3,2%) otel işletmesi üç 
gün içinde, 3 (1,09%) otel işletmesi üç gün içinde yanıtlamıştır. İngilizce olarak gön-
derilen e-postaya cevap veren 60 (65,2%) otel işletmesi bir gün içinde, 12 (13%) otel 
işletmesi iki gün içinde, 6 (6,5%) otel işletmesi üç gün içinde, 4 (4,3%) otel işletmesi 
dört gün içinde yanıtlamıştır.

Türkçe ve İngilizce e-posta değişkenlerine verilen cevaplar incelendiğinde (Bkz. 
Tablo 6),  Türkçe e-postalardan; fiyat sorusuna 140 (%90,9), ödeme sorusuna 108 
(%70,1), ulaşım sorusuna 109 (%70,7) otel işletmesi cevap vermiştir. E-postanın nite-
liğini (Law ve Kua, 2009)  belirleyen diğer değişkenlere bakıldığında, 127 (%82,4) otel 
işletmesi potansiyel müşteriye hitap ederek e-postaya başlamıştır. Potansiyel müşte-
rinin otel işletmesine ilgi duymasına karşın teşekkür eden otel işletmesi sayısı 74’dür 
(%48). İngilizce e-postalarda ise; 67 (%72,8) otel işetmesi fiyat sorusuna, 79 (85,8) otel 
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Cevap yok

170

52,5

232

71,6

140

90,9

67

72,8

TR

%

İNG

%

TR

%

İNG

%

1 gün

127

39,2

60

18,5

108

70,1

-

-

2 gün

15

4,6

12

3,7

109

70,7

79

85,8

3 gün

5

1,5

6

1,9

-

-

55

59,7

4 gün

3

0,9

4

1,2

15

9,7

4

4,3

5 gün

1

0,3

2

0,6

127

82,4

78

84,7

6 gün

3

0,9

1

0,3

74

48

49

53,2

7≥ gün

-

-

7

2,1

124

80,5

73

79,3

92

59,7

66

71,7

Tablo 5: Otel İşletmelerinin Sürelere Göre Cevap Verme Durumları

Tablo 6: Türkçe ve İngilizce E-posta Değişkenleri Karşılaştırması
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işletmesi ulaşım sorusuna, 55 (59,7) otel işletmesi araba kiralama sorusuna cevap ver-
miştir. Hitap kullanan otel işletme sayısı 78 (%84,7), teşekkür eden ise 49’dur (%53,2).

Türkçe e-postayı yanıtlayan 154 otel işletmesinin, e-postaya verdikleri soruların ce-
vaplama durumları ve niteliğine göre dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur. Buna göre, otel 
işletmelerinin yıldız sayıları arttıkça, verilen yanıtların biçim ve içeriğinin zenginleştiğini 
söylemek mümkündür. Otel işletmelerinin e-postada sorulan soruları genel olarak ce-
vaplandırdıkları ancak, işletmelerin büyük bir çoğunluğunun e-postada sorulan soru-
ların dışında herhangi bir ek bilgiye yer vermedikleri görülmüştür. 

İngilizce e-postayı yanıtlayan 92 otel işletmesinin, e-postaya verdikleri yanıtların 
içeriğine göre dağılımı Tablo 8’de sunulmuştur. Buna göre otel işletmelerinin çok az 
bir kısmı, göndermiş oldukları yanıtlarda fiyat bilgisine yer vermiştir. Bunun dışında otel 
işletmelerinin büyük bir çoğunluğu e-postada sorulan soruların dışında herhangi bir 
ek bilgi vermemiştir. 
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F % F % F % F % F % F % F % F %

2 yıldız 2 100 1 50 2 100 - - 2 100 - - 1 50 - -

3 yıldız 28 90,3 19 61,3 21 67,7 1 3,2 26 83,7 11 35,4 18 58 6 19,4

4 yıldız 38 97,4 32 82 28 71,8 7 17,9 30 76,9 19 48,7 33 84,6 18 46,2
5 yıldız 72 87,8 55 67 56 68,3 7 8,5 69 84,1 44 53,6 72 87,8 68 82,9

Tablo 7: Türkçe E-Postaya Verilen Yanıtların İçeriği

Tablo 8: İngilizce E-Postaya Verilen Yanıtların İçeriği
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F % F % F % F % F % F % F % F %

2 yıldız - - 1 1,8 2 100 - - 2 100 - - - - - -

3 yıldız 3 17,6 8 14,5 14 82,4 - - 10 58,8 6 35,3 8 47 5 29,4

4 yıldız 5 23,8 12 21,8 19 90,5 1 4,7 16 76,2 7 33,3 16 76,2 15 71,4

5 yıldız 14 26,9 34 61,8 44 84,6 3 5,8 50 96,2 36 69,2 49 94,2 46 88,5



695

3. TURİZM ŞÛRASI TEBLİĞLER KİTABI

Otel işletmelerinin yıldız sayıları ile Türkçe yanıt verme durumları arasında anlamlı 
bir ilişki olup olmadığını test etmek için ki-kare testinden faydalanılmış ve sonuçlar 
Tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre yıldız sayısı ile yanıt verme durumları arasında an-
lamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. X²(2, N:154)=0.593, p<0.05.

Tablo 9: Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre Türkçe Yanıt Verme Durumları

Tablo 10: Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre Türkçe Yanıt Verme Süreleri Durumları

Oteller

2-3* 4* 5* Toplam

Değişken N % N % N % N %

Yanıt Verme 33 21,4 39 25,3 82 53,2 154 100

Ki-kare:.593    p:0.744    (p<0.05)      

Otel işletmelerinin yıldız sayıları ile yanıt verme süreleri arasında anlamlı bir ilişki 
olup olmadığını test etmek için ki-kare testinden faydalanılmış ve sonuçlar Tablo 10’da 
gösterilmiştir. Buna göre yıldız sayısı ile yanıt verme süreleri arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. X²(2, N:154)=0.167.

Oteller

2-3*  4*   5* Toplam

Değişkenler N %  N % N    % N %

1 gün 28 22  32 25,2 67   52,8 127 100

2 gün ve daha fazla 5 18,5 7 25,9 15   55,6 27 100

Ki-kare:.167    p:0.920    (p<0.05)      

Otel işletmelerinin yıldız sayıları ile İngilizce yanıt verme durumları arasında anlamlı 
bir ilişki olup olmadığını test etmek için ki-kare testinden faydalanılmış ve sonuçlar 
Tablo11’de gösterilmiştir. Buna göre yıldız sayısı ile İngilizce yanıt verme durumları 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. X²(2, N:92)=0.911.
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Otel işletmelerinin yıldız sayıları ile İngilizce e-postalara yanıt verme süreleri ara-
sında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için ki-kare testinden faydalanılmış 
ve sonuçlar Tablo 12’de gösterilmiştir. Buna göre yıldız sayısı ile yanıt verme süreleri 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. X²(2, N:92)=3.676.

Oteller

2-3* 4* 5* Toplam

Değişken  N %   N %    N %  N %

Yanıt Verme  19 20,7   21 22,8    52 56,5  92 100

Ki-kare:.911    p:0.634    (p<0.05)      

Tablo 11: Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre İngilizce Yanıt Verme Durumları

Tablo 12: Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre İngilizce Yanıt Verme Süreleri 
Durumları

Oteller

2-3* 4* 5* Toplam

Değişkenler N % N % N % N %

1 gün 13 21,7 17 28,3 30 50 60 100

2 gün ve daha fazla 6 18,8 4 12,5 22 68,8 32 100

Ki-kare:3.676  p:0.159    (p<0.05)      

SONUÇ VE ÖNERİLER
Küresel ölçekte en hızlı büyüyen ekonomik değişkenler açısından dezavantajlı böl-
gelerde istihdam ve gelir olanakları yaratan (Rosso ve Van Der Borg, 2002) turizm 
sektörü sürekli değişen ve kendini yenileyen dinamik bir sektördür. Teknolojik alanda 
gerçekleşen yenilikler, sektörün iş yapma süreçlerini de değiştirmektedir. Günümüzde 
internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, potansiyel müşteriler seyahat etmeyi 
planladıkları destinasyon hakkında her türlü bilgiye internet üzerinden ulaşabilmek-
te; yoğun bir şekilde kullanılmakta olan internet araçlarından e-postayı kullanarak ko-
naklamak istedikleri otel işletmelerinden gerekli bilgileri talep edebilmektedirler. Bu 
sayede, otel işletmesiyle ilgili öğrenmek istedikleri her türlü bilgiye birinci ağızdan ula-
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şabilmektedirler. Müşteriler tarafından otel işletmelerine gönderilen e-postaların yanıt-
lanma süreleri, verilen yanıtların içeriği gibi konular, otel işletmesinin tercih edilmesine 
etki edebilmektedir. Dolayısıyla otel işletmeleri, pazarlama faaliyetlerinde aracı kuru-
luşların yanı sıra internet araçlarını da pazarlama kanalı olarak kullanabilmektedirler. 

Buradan hareketle, çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren 324 otel 
işletmesinin (2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı) e-postayı kullanım düzeyleri ince-
lenmiştir. Otel işletmelerine, gizli müşteri yaklaşımı kullanılarak farklı tarihlerde Türkçe 
ve İngilizce e-postalar gönderilerek birtakım sorular sorulmuş, gelen yanıtlar kategori-
sel analiz yardımıyla değerlendirilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda genel olarak otel işletmelerinin gönderilen e-postaları 
yanıtlama oranlarının düşük olduğu gözlenmiştir. 324 otel işletmesinin 154’ü Türkçe 
gönderilen e-postayı yanıtlarken, 92’si İngilizce gönderilen e-postayı yanıtlamıştır. Frey 
vd. (2003) İsviçre’de yaptıkları çalışmada cevap verme oranı %74, Schegg vd. (2003) 
çalışmalarında cevap verme oranı %75 olmuştur. Osarenkhoe vd. (2014) tarafından 
yapılan çalışmada cevap verme oranı %45 olmuştur. Güllü ve Karasakal’ın (2016) yap-
tıkları çalışmada, Türkçe e-postaya dönüş oranı %74, ingilizceye ise %59 olmuştur. Bu 
çalışmada,  Antalya bölgesinde bulunan otel işletmelerinin e-postaya cevap verme 
oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Antalya bölgesinin deniz, kum, güneş 
odaklı ürün sunması ve tur operatörlerine ve acentelere bağımlı olması, e-posta üze-
rinde gelen nünferit taleplerin gözardı edilmesine neden olabilir. Özellikle İngilizce 
olarak gönderilen e-postayı yanıtlayan otel işletmesi sayısının çok düşük olması, otel 
işletmelerinin yabancı dil bilen personel konusunda yetersiz olduğunun bir göstergesi 
olarak ifade edilebilir. Bu durumu düzeltmek adına otel işletmelerin, niteliki personel 
seçimine önem vermeleri gerektiği söylenebilir. Ayrıca, eğitim kurumlarının yabancı dil 
eğitimi konusunda daha fazla önem vermeleri gerektiği söylenebilir. 

Potansiyel müşterilerden gelen e-postaların hızlı cevaplandırılması gerekmektedir 
(Güllü ve Karasakal, 2016). Bu çalışmada, Türkçe e-postaya cevap veren otel işlet-
melerinin %82,5’i bir gün içinde cevap verirken, İngilizce e-postaya bir günde cevap 
oranı ise %65,2’dir. Güllü ve Karasakal’ın (2016) çalışmasında Türkçe e-postaya bir gün 
içinde cevap verme oranı %87,5, İngilizce e-postaya ise %88,9 olmuştur. Otel işlet-
melerinin, en yüksek oranda cevap verdikleri sorular Türkçe e-posta için fiyat (%90,9), 
İngilizce e-posta için ise ulaşım (%85,8) kategorisi olmuştur. Önceki çalışmalarda da 
fiyat sorusuna cevap verilme oranın genelde yüksek olduğu görülmüştür (Schegg vd., 
2003; Law ve Kua, 2009; Aksaraylı ve Özgen, 2010). İnternet araçlarının kullanımının 
çok yaygın olduğu günümüzde, otel işletmelerinin bu alanı ihmal etmeleri rekabet 
etme düzeylerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bağlamda otel işletmelerinin 
değişen rekabet koşullarına uyum sağlamaları adına internet araçlarını etkin bir şekilde 
kullanmaları gerekmektedir. 

Otel işletmelerinin yıldız sayıları ile Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen e-postayı 
yanıtlama durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Otel işletmelerinin yıldız 
sayıları arttıkça cevap verme oranlarının artmadığı görülmüştür. Bu bulgu, Matzler vd. 
(2005) tarafından yapılan çalışma bulgusu ile örtüşmektedir. Ayrıca, otel işletmelerinin 
yıldız sayıları ile Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen e-postaların yanıtlama süreleri 
arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Benzer şekilde, Osarenkhoe vd. (2014) ta-
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rafından yapılan çalışmada, yıldız sayısı ile e-postayı yanıtlama süresi arasında herhan-
gi bir ilişki bulunamamıştır. Maztler vd. (2005) ise yıldız sayısı arttıkça otel işletmelerinin 
daha hızlı cevap verdiklerini ifade etmiştir.  Bir başka çalışmada (Güllü ve Karasakal, 
2016), İngilizce olarak gönderilen e-postanın yanıtlanma süresi ile otellerin yıldız sayı-
ları arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Literatürde, yıldız sayısı 
ve cevap süresi arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusunda farklı bulguların olduğu 
görülmüştür. 

Sonuç olarak, Antalya bölgesinde bulunan konaklama işletmelerinin, e-posta kul-
lanım düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Konaklama işletmelerinin, iletişim bil-
gisi olarak paylaştıkları e-posta adreslerini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri gerek-
mektedir. Ayrıca, ilgili personelin, e-posta iletişimi konusunda eğitime alınmasının, 
nitelikli e-posta kullanımına ve potansiyel müşterilerin tatminine etki edeceği 
söylenebilir. Diğer yandan, sosyal medya araçlarının otel işletmeleri tarafından yaygın 
olarak kullanılması, e-posta kullanımını geri plana ittiği söylenebilir. Fakat, özellikle 
şehir otellerinde münferit müşterilerin ağırlıklı olması ve rezervasyon yazışmalarının 
e-posta üzerinden yapılması, şehir otelleri üzerinde yapılacak böyle bir çalışmanın 
bulgularınında farklılıklar olacağı düşünülebilir. Ayrıca, sonraki çalışmalarda, benzer 
metod ile otel işletmelerinin sosyal medya araçlarını kullanım düzeyleri ölçülebilir.

Bu çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Bu çalışma sadece, booking.com site-
sinde bulunan konaklama işletmelerine uygulanmıştır. Websitesi bulunmayan ve bu-
lunduğu halde e-posta adresi olmayan, otel işletmeleri kapsam dışında tutulmuştur.  
Bununla birlikte bir gruba bağlı olup, ortak e-posta adresi kullanan otel işletmelerinden 
yalnızca bir tanesi çalışma kapsamı içinde tutulmuştur. Otel işletmeleri, iletişim bilgisi 
olarak paylaştıkları e-posta adresleri yanlış veya güncellenmemiş olabilir. Ayrıca, gön-
derilen e-postaların gereksiz kutusuna düşmesinden veya diğer teknik sorunlardan 
dolayı e-postayı görememiş otel işletmeleri olabilir.
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ÖZET 
Konaklama işletmeleri son yıllarda turistlerin istek ve beklentileri doğrultusunda farklı 
sınıflama ve tanımlamalar ile değişimlere uğrayarak, rakiplerinden öne çıkabilmek için 
mal ve hizmetlerini farklılaştırmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda ortaya çıkan butik 
oteller, son yıllarda küçük fakat kendine has bir atmosferi olan, özgün tasarımı, farklı 
mimarisi, yüksek kalitede kişiye özel hizmetleriyle; özellikle üst düzey gelir grubun-
dan turistlerin daha özgün mekânlarda konaklama isteklerine cevap veren işletmeler 
olarak dikkatleri çekmektedirler. Bu kapsamda çalışmanın amacı, son yıllarda dün-
yada turistlerin değişen talepleri doğrultusunda ortaya çıkan butik otelcilik kavramını 
tanımlamak, dünyada, Türkiye’de ve Nevşehir’de butik otelciliğin mevcut durumunu 
ortaya koymaktır. Butik otelciliğin gelişimi için uygun bir lokasyon olan Nevşehir’de 
butik otelcilik anlayışı, bölgenin ilk ve tek butik otel işletmesi olan Kayakapı Kültürel ve 
Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi örneği ile detaylandırılmıştır. 

GİRİŞ
Günümüze kadar yaşanan toplumsal gelişme ve değişimlerle bireylerin turistik ürünle-
re olan ihtiyaçları farklılaşmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi’yle birlikte sınıf farklılıklarından 
kurtulan turizm olgusu kitlesel bir nitelik kazanmış ve bu dönemde paket turlar yardı-
mıyla turizm ürünleri kitlesel tüketim ürünleri haline gelmiştir. Ancak 1960’lı yıllardan 
sonra kitle turizmi hareketlerinin başlamasıyla ile deniz-güneş-kum turizmi üzerinde 
yoğunlaşan ve kişilere standart ürünler sunan kitle turizminin olumsuz etkileri, turizmin 
çeşitlendirilmesi kavramını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda turizm standartlaşan, 
kimliksiz ürünlerden uzaklaşarak, birey odaklı olarak yeniden şekillenmeye başlamıştır. 
Tüm bu gelişmelere paralel olarak turizm endüstrisinin önemli bileşenlerinden olan ve 
önceleri sadece geceleme ihtiyacını karşılayan konaklama işletmeleri de farklı sınıflan-
dırma ve tanımlamalarla değişime uğramış ve sektördeki rekabet koşulları karşısında 
mal ve hizmetlerini farklılaştırmak durumunda kalmıştır. Bu gereksinimden hareketle 
kişiye özel ve yüksek kaliteli hizmet sunumu amacıyla butik otel işletmeleri sektördeki 
yerini almaya başlamıştır (Eren vd., 2016).  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Hihgligts Raporu’na göre 2015 yılında 
Türkiye’yi 39,5 milyon kişi ziyaret etmiştir. Türkiye uluslararası gelen turist sayısı bakı-
mından ilk 10’da yer almasına rağmen, 2015 yılında elde edilen turizm gelirinin turist 
sayısı ile aynı doğrultuda olmadığını söylemek mümkündür.  Rapora göre, diğer ülke-
lerle Türkiye kıyaslandığında ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı ile elde edilen gelir arasında 
büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılığı ortadan kaldırabilmek için, kitle 
turizminden ziyade daha fazla gelir elde etmeye imkan verecek bireysel turizm an-
layışını benimseyen politikalara yönelmek gerekmektedir.  Günümüzde gelir seviyesi 
yüksek olan turistler bireysel olarak ve içinde tarih, kültür, inanç, sanat gibi unsurları bir 
arada görebilecekleri turizm türlerine ve kendilerine başlı başına bir deneyim katabile-
cek konaklama işletmelerinde yönelmektedirler.  Butik otel anlayışı da bu kapsamda 
yüksek kalitede hizmet anlayışı, kendine özgü tasarım, mimari ve samimi atmosferi ile 
gelir seviyesi yüksek turistlerin farklılaşan istek ve beklentilerini karşılayan konaklama 
işletmeleri olarak dikkat çekmektedir (Buyruk ve Eren, 2012). 

Butik otel işletmeleri küçük kâr marjı ile ve çok sayıda turistle çalışan Fordist veya 
kitle turizminin aksine (üretim sisteminde tüketiciye aralarında çeşitlilik olmayan mallar 
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sunulan, sadece var olan yaşam biçimlerine yönelik pazarlama yapılan) post-Fordist 
turizm (bireysel tercihlerin arttığı ve değişken tüketici taleplerinin baskısı ile tüketicile-
re tek tip ürünlerden uzak, farklı ürünler sunulmaya başlanılan) yani yüksek kâr marjı, 
daha az sayıda turist, benzersiz deneyim ve çeşitlilik sunan işletmeler olarak görül-
mektedir (Judd, 2006; Rogers, 2010; Vural, 2003). Judd (2006) bu nedenlerle butik 
otellerin post-Fordist turizmin bir örneği olduğunu ileri sürmüştür. Butik otelcilik anla-
yışıyla daha az sayıda turist ile daha yüksek gelir elde edebilmek mümkündür. 

BUTİK OTEL
Dünyada yaşanan önemli gelişmeler toplumsal değişimlere neden olmuştur. Toplum-
sal değişimlerle beraber bireylerin turistik ürünlerden beklentileri de bu doğrultuda 
farklılık göstermeye başlamıştır. Sanayi Devrimi ve II. Dünya savaşı sonrası yaşanan ge-
lişmelerle önce sadece aristokrat sınıfın tekelinde olan turizm, zamanla orta sınıfı içine 
alarak kitlesel bir nitelik kazanmıştır (Akoğlan Kozak vd., 2013). Ancak 1960’lı yıllardan 
sonra turistler kitle turizminden uzaklaşarak alternatif turizm türlerine odaklanmış ve 
bireysel olarak yapılabilecek turizm türlerine yönelmişlerdir. Turistler, kitle turizmi ile 
birbirinin aynı olan turistik ürünleri almak yerine; özgün, bireysel, farklılaştırılmış ve kişi-
ye özel hizmet verme anlayışına dayalı ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Yaşanan bu 
gelişmeler konaklama, seyahat, yiyecek-içecek gibi turizm ürününü bir araya getiren 
öğelerin farklılaşmasına sebep olmuştur. Turizm endüstrisinin önemli unsurlarından 
olan ve daha önce sadece turistlerin geceleme ihtiyaçlarını karşılayan konaklama iş-
letmeleri de bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişime uğramış ve sunmuş olduğu 
mal ve hizmetleri farklılaştırmak durumunda kalmıştır. Turizm olayına katılan turist-
ler büyük ve standart konaklama işletmeleri yerine kişiye özel yüksek kalitede hizmet 
veren, özgün ve daha küçük işletmeleri tercih etmeye başlamışlardır. Günümüzde 
turistler sadece geceleme ihtiyacını karşılamak için değil, deneyim elde etmek için de 
konaklama işletmelerini tercih etmeye başlamıştır. Turistlerin bu beklentilerini karşıla-
yabilmek için, daha küçük çapta, yüksek kalitede hizmet verebilecek standartta, daha 
özgün işletmeler açılmaya başlanmıştır. 

Butik otel anlayışı dünyada son otuz yıldır hakim olmakta ve 1970 ve 1980’li yıllarda 
meydana gelen uluslararası otel gelişimine karşı bir tepki şeklinde ortaya çıkmış oldu-
ğu kabul edilmektedir. Teo ve Chang (2009) butik otellerin, 1970’lı yıllarda oluşmaya 
başlayan, hepsi aynı şekilde tasarlanmış uluslararası otel işletmelerine, turistik mekan-
lara ve katı seyahat uygulamalarına karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını ifade etmişler-
dir. Otel ürünlerinin ve sunulan hizmetin standartlaştırılması, tasarım, yaşam tarzı (life 
style) veya butik işletmeler gibi çeşitli şekillerde tasarlanan işletmelerin büyümesini 
hızlandırmıştır (Albrect ve Johnson, 2002; Rutes vd., 2001; Victorino vd., 2005’ten 
Aktaran Rogerson, 2010).

Butik otel kavramı 1989 yılında ilk kez New York’ta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 
ilgili literatür incelendiğinde, butik otel kavramı ile ilgili araştırmacıların fikir birliğine 
varamadığı görülmektedir.  Van Hartesvelt (2006)’in butik otel tanımı da bunu doğrular 
niteliktedir. Van Hartesvelt (2006) butik oteli şu şekilde tanımlamıştır: “Butik bir oteli, 
sanat gibi tanımlamak zordur ancak onu gördüğünüzde, oranın butik otel olduğunu 
biliyorsunuzdur.” Butik otel en genel tanımıyla “samimi ve bireysel bir atmosfere sahip 
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küçük otel” olarak tanımlanmaktadır (The Chambers Dictionary, 2003). Türk Dil Ku-
rumu (2017) butik oteli “seçkin müşterileri için kendilerini evlerinde hissedebilecekleri 
konforu sağlayan, oda sayısı az, şık bir otel türü” olarak tanımlamaktadır. 

Nobles ve Thompson (2001) butik oteli; kişiye özel hizmet sunumunun yapıldı-
ğı, personel ve işletme tutumunun samimi olduğu, müşterilerin istek ve beklentilerini 
bilen mükemmel hizmet veren ve en fazla 100 odaya sahip olan işletmeler olarak 
tanımlamaktadırlar. Aggett (2007) butik oteli iç mekanlarında özel tasarım ve mobil-
yalara sahip olan, özgün ve en fazla 100 odalı mekanlar olarak tanımlamıştır.  Lim 
ve Endean (2009) genellikle küçük ölçekli,  kişiye özel tasarıma ve hizmet anlayışına 
sahip olan, oda sayısı 100’den az olan, genellikle şehir merkezinde yer olan yapılar 
olarak tanımlanmaktadır (akt. Geyik, 2010). Van Hartesvelt (2006)’e göre butik otel, 
en az dört yıldızlı otel niteliklerine sahip, başarılı restorasyonu ile öne çıkan mimari 
açıdan özgün olan ve 20-150 odaya sahip olan işletmedir. Ragerson (2010) butik oteli, 
küçük ölçekli, yüksek kalitede ve kişisel hizmet sunan işletmeler olarak tanımlamıştır. 
Teo ve Chan (2009)’e göre ise butik otel konseptinin merkezinde “turistik deneyimde, 
mekanın tarihî ve kültürel kimliğinin turistik deneyiminin önemi olduğu” göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi butik otel kavramı ile ilgili bir gö-
rüş birliği olmamasına rağmen genel olarak butik otellerin; özgün, yüksek hizmet 
standartları olan ve bireysel konuk dikkatine vurgu yaparak “benzersiz/eşsiz bir 
konaklama deneyimini” temsil ettiği düşünülmektedir (Ragerson, 2010). Butik otel ko-
nusunda McIntosh ve Siggs (2005) tarafından yapılan araştırmada, butik konaklama 
ürününün/hizmetinin başarısı için önemli olan beş deneyimsel boyut tespit edilmiştir. 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, mülkiyetin özgün yapısı, kişisellik, rahatlık, sunulan 
standartların yüksek kalitesi, otelin fiziksel konumunun katma değeridir. Benzer şekil-
de, Horner ve Swarbrooke (2005) butik otellerin beş farklı özelliğine vurgu yaparak, 
butik otelleri; daha samimi ve daha küçük, tasarımcı demirbaşlara sahip olan, bireysel 
bir kimliği olan, modern stillere odaklanan, kişiselleştirilmiş hizmet veren işletmeler 
olarak tanımlamışlardır. 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUTİK OTEL İŞLETMELERİ 
Uluslararası konaklama sektörü, son yıllarda dünyada değişen pazar yapıları ve konak-
lama olanaklarına bir tepki olarak ortaya çıkan yeni turizm trendlerinin farklı konakla-
ma işletmelerini ortaya çıkarmasına tanık olmuştur (Aggett 2007; Freund vd.,  2005; 
Rogerson, 2010; Timothy ve Teye, 2009). Butik otel, özgün otel ortamlarıyla birlikle 
modern ve lüks tasarımı bir arada sunan Kuzey Amerika ve İngiltere’de başlayan niş 
bir pazardır (Olga, 2009). Butik otelcilik dünyada hızla büyümektedir. Bu büyümeyi 
hızlandıran en önemli unsur benzersiz bir deneyim elde etmek isteyen turistlerin oteli 
sadece konaklama ihtiyacını gidermek için değil, aynı zamanda onlara başlı başına bir 
deneyim sunması için tercih etmeleridir (Freund de Klumbis ve Munsters, 2005; McIn-
tosh ve Siggs, 2005; Pine and Gilmore, 1999; Van Hartesvelt, 2006). Dünyada son 
yıllarda butik otellerin artması destinasyonlarda otellerin ön plana çıkmasına neden 
olmuştur. Bu sonuçtan hareketle ilerleyen yıllarda destinasyonlarda butik otel işletme-
lerinin daha da artabileceğini söylemek mümkündür (Lim ve Endean, 2009; Drewer, 
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2005). Dolnicar ve Otter (2003)’e göre konaklama sektöründe yapılan yatırımları ma-
liyetlerinin yüksek olması sebebiyle bu ürünleri tüketen bireylerin istek ve ihtiyaçlarına 
uygun bileşenlerin olduğu yatırımlar yapmak daha anlamlı olmaktadır. 

Butik otel işletmeciliği, dünyada 1980’li yılların başında ortaya çıkmış (Albazzaz vd,. 
2003; Brigths, 2007; Callan ve Fearon, 1997; Buyruk ve Eren, 2012), ülkemizde de 
ilk örneklerinin aşağı yukarı aynı yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak 2000’li 
yıllarda özellikle İstanbul, Çeşme, Nevşehir, Safranbolu gibi genellikle kültür turizminin 
etkin olduğu bölgelerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır (Buyruk, 2011). Butik otel-
lerin tanımıyla ilgili literatürde oldukça farklı tanımlar bulunmakla birlikte Kültür ve 
Turizm Bakanlığı (2017) butik otelleri, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Ni-
teliklerine İlişkin Yönetmelik’in yedinci bölümünde “yapısal özelliği, mimari tasarımı, 
tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve 
servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli 
personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir” 
şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca yönetmelikte bu tanıma ek olarak, butik otellerin beş 
yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalara, alakart hizmet 
verilen asgari ikinci sınıf lokanta ve boş zaman değerlendirme ünitelerine sahip olması 
gerektiği ifade edilmiştir. Fakat butik oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrı 
bir konaklama türü olarak sınıflandırılıp, nitelendirilse de daha çok butik otel kavramıy-
la benzer özellikleri taşıyan özel tesisler ve belediye belgeli küçük ölçekli otel işletme-
leri, butik otel işletmesi olarak adlandırılmakta ve pazarlanmaktadır. Özel konaklama 
tesisleri, butik otellerle benzer özellikler taşımasına karşın onlara kıyasla daha az nitelik 
gerektirmektedir. Ancak, aralarındaki benzerlikler sektörde anlam karmaşasına neden 
olmakta ve özel tesisler butik otel olarak lanse edilmektedirler.

Tüm bu kavram karmaşasına rağmen son yıllarda, genellikle kültür turizminin et-
kin olduğu bölgelerde doğal, kültürel ve tarihî dokuya uygun mimari özelliklere sahip 
yapılar inşa edilerek veya eski evler ve konaklar restore edilerek, butik otel adı altında 
hizmet veren konaklama işletmelerine dönüştürülmektedir. Nitekim doğal, tarihî ve 
kültürel yönden önemli potansiyele sahip bu bölgelerde, turizmle birlikte gelişmeye 
devam eden ve sayıları hızla artan bu tür konaklama işletmelerinin çevreye, yerel hal-
kın ekonomisine ve kültürel yapısına olan etkileri de gün geçtikçe artmaktadır. Benzer 
şekilde doğal, kültürel ve tarihî doku açısından oldukça farklı özelliklere sahip olmasın-
dan dolayı Nevşehir bölgesinde de otelcilik anlayışında değişmeler gözlenmekte, eski 
evler ve konaklar restore edilerek butik otel tarzı işletmelere dönüştürülmektedir (Buy-
ruk ve Eren, 2012). Bu işletmelerden bazıları butik otel standartlarını karşılayabilecek ni-
telikte hizmet verirken bir kısmı ise tam tersi anlayışla çalışmaktadır.  Bu tarz konaklama 
işletmeleri hem bölgeye gelen konukların beklentilerinin çok aşağısında hizmet sun-
makta hem de bölgenin imajına olumsuz olarak etkilemektedir. Nevşehir iline ait butik 
otel, özel konaklama tesisi ve belediye belgeli konaklama işletmelerinin istatistikleri 
Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1 incelendiğinde, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 istatistikle-
rine göre; Nevşehir ilinde 1 adet butik otel işletmesi, 33 tane özel konaklama tesisi 
ve 320 tane belediye belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Bölgede bulunan 33 
özel konaklama tesisi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen nite-
likleri karşılayabilecek otel işletmeleri bulunmaktadır ancak bu işletmeler, bakanlık 
tarafından belirlenen butik otellerdeki oda sayısı kriteri olan 10-60 oda sayısını karşı-
layamamaktadır. 

Doğan ve Sözbilen (2014) tarafından yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, 
bu bölgede bölgenin kendine özgü mimari yapısı ve dekorasyonu ile diğer işletme-
lerden ayrılan kaya otellerin bir çoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirle-
nen butik otel işletmeleri niteliğine uygun özellikte olmadığı görülmektedir. Ayrıca 
bölgenin sit alanı oluşu ve UNESCO tarafından Dünya Miras listesine eklendiği göz 
önünde bulundurulduğunda eski kaya yapıların otele dönüştürülmesi esnasında ya-
sal sıkıntılar yaşanabilmektedir. Ancak bölgenin özel coğrafik yapısı, kültürel ve tarihî 
dokusu bu işletmelere ayrı bir özgünlük katmakta ve hem bölgenin hem de işlet-
melerin tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Belber (2010) tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarına göre Nevşehir’i ziyaret turistlerin %58’inin yöreye özgü olan kaya otel ve 
pansiyonlarda konaklamayı tercih ettikleri görülmektedir. 

KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DOĞAL ÇEVRE KORUMA 
VE CANLANDIRMA PROJESİ ÖRNEĞİ
Bu tebliğde Kayakapı projesinin butik otelcilik kapsamında örnek gösterilmesinin ne-
deni, kentsel sit alanı olması sebebiyle bakım ve onarımının yapılamadığı, olumsuz 
doğa şartları ve yerleşim alanlarının değişmesi nedeniyle yok olmaya terk edilen ve 
terk edilmiş alanlarda tarihi, doğayı, kültürü tekrar canlandırarak koruma ve kullan-
ma dengesini ilke edinen butik otelcilik anlayışını ortaya koymaktır. Türkiye’de ve 

Nevşehir

Butik Otel

Özel Konaklama Tesisleri

Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri

Yıl

2017

2017

2017

Tesis Sayısı

1

33

320

Tablo 1: Nevşehir İli Butik Otel, Özel Konaklama Tesisi ve Belediye Belgeli Konaklama İşletme Sayıları

Kaynak: Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017
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dünyada sürdürülebilir turizm kapsamında tarihin, doğanın ve kültürün bu derece 
özenle korunabilmesi ve butik otelcilik anlamında tam bir fikir birliğine varamamış 
turizmcilere Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi en 
güzel örneklerden biri olmaktadır.  Bu tebliğ hazırlanırken Kayakapı Kültürel ve Do-
ğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi hakkında detaylı bilgi Kayakapı Turizm 
Yatırım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler ve Kayakapı İşletme Müdü-
rü Hüsnü Sucu ile yapılan görüşme sonucu ve ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. 

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevreyi Koruma ve Canlandırma Projesi, benzersiz 
bir kentsel dönüşüm örneğidir. Sürdürülebilir turizm kapsamında ele alındığında, 
tarihe ve doğaya saygılı, yerel dokuyu bozmadan gelecek nesillere aktarabilmenin 
nadir temsilidir. UNESCO tarafından 1985 yılında Kayakapı mahallesinin de içinde 
bulunduğu Göreme Milli Parkı Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Kayakapı ma-
hallesi tarihsel süreç içerisinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve erken Cumhu-
riyet dönemlerinin sosyal, kültürel ve tarihsel birikimlerine sahip önemli bir merkez 
olmuş, bünyesinde barındırdığı konaklarıyla dönemin ileri gelenlerine ev sahipliği 
yapmış, camii, kilise, hamam, kaya ve yığma taş evleri gibi yapılarla da tarihî mirası 
günümüze kadar taşımıştır. 

Bölge yapısal oluşumu sebebiyle yaşanan olumsuz doğa olayları sebebiyle ma-
hallede oturmak tehlike arz ettiği için 1969 yılında afet bölgesi ilan edilerek boşaltıl-
mıştır. Afet bölgesi ilan edilmesinden sonra mahalle 14 yıl yağmalara maruz kalmış 
ve daha sonra 1983 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile afet bölgesi olmaktan 
çıkarılmıştır.  1982 yılı öncesinde Kayakapı’da oturan yerel halk bölgenin afet böl-
gesi ilan edilmesinden sonra, mahalle boşaltılmış ve mahallede tam anlamıyla van-
dalizm yaşanmıştır. Mahalle halkının başka bir yere taşınmaları sonucunda mahalle 
sahipsiz ve korumasız kalarak, yağma ve yıkıma uğramıştır. Kimliği belirlenemeyen 
çok sayıda insan tarafından burada yer alan evlerin taşları sökülerek, ahşapları kırı-
larak başka yerlere götürülmüş bölgeye onarımı zor hasarlar bırakmıştır. Kayakapı 
mahallesinde bölge için değerli kabul edilen “Esbelli Taşı” denilen çok kıymetli taşlar 
bölge afet bölgesi ilan edildikten sonra bölgedeki otel, pansiyon ve villa tipi evlerin 
yapımında kullanılmak üzere mahalleden sökülüp götürülmeye başlanmıştır. 

Kayakapı mahallesi UNESCO’nun Dünya Miras Listesi içinde yer almaktadır. Bu 
nedenle projeye başlamadan önce projenin uygulanabilirliği için UNESCO yetkilileri 
ile görüşme yapılmıştır. UNESCO Dünya Miras Merkezi eski direktörü Francesco 
Bandarin 2006 yılında Kapadokya’ya gelerek Kayakapı Mahallesi’ni gezmiştir. Kaya-
kapı’dan oldukça etkilenen Bandarin ziyaret sonrasında Kayakapı Ziyaretçi Defteri-
ne “Proje alanını ziyaretimde bana sunulan planın uygulanabilirliği konusunda çok 
olumlu bir izlenim edindim. Koruma ilkelerini ihlal etmeyen, eski çağlardan kalan 
bir çevreyi yeniden canlandıran, ziyaretçilere kolay erişim sağlayan ve bilgilendiren 
bir proje olduğunu gördüm. Nitekim bu unsurlar projeyi bilinir ve sürdürülebilir bir 
girişim olarak konumlandırıyor. Şehri ve proje sahiplerini tebrik ederim şansınız açık 
olsun!..” diye yazıyor. Ayrıca Bandarin iki yıl sonra Kayakapı’yı tekrar ziyaret ederek 
proje çalışmalarının titizlikle yapıldığını gördükten sonra UNESCO Dünya Miras Lis-
tesi logolarının Kayakapı Projesi’nde kullanılabilmesi için yazılı izin belgesi gönder-
miştir. 
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Kayakapı projesi ile mahalle yıkıma uğramadan önceki eski haline dönüştürülerek, 
eskiden o mahallede yaşayan mülk sahiplerinin isimleri yapılara verilerek yaşatılmaya 
devam etmektedir. Ayrıca projede butik otel kapsamında restore edilen evler dışın-
da tarihî ve kültürel açıdan çok önemli olan camii, kilise, Aziz Yuhannes’in evi ve 
çeşmeler restore edilmiştir. Kayakapı sadece konaklama için değil, aynı zamanda 
içinde müzeler, tarihî hamamlar, kilise, camii ve çeşmeler bulunan gezi alanı haline 
de getirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında bu mahallenin ışıklandırılması mahallenin 
çevresinde bulunan diğer kısımlarda güvenliği arttırırken, bölgeyi ziyaret edenler için 
gece ışık şöleni haline dönüşmektedir. 

Kayakapı’nın içinde barındırdığı eserler kültürlerin ve dinlerin bir arada muhteşem 
bir sentez haline getirmektedir. Kayakapı projesi mahallede yer alan cami, kilise ve 
tarihî çeşmelerin retore edilerek korunmasına yönelik faaliyette bulunmaktadır. Hâlâ 
yapımı devam eden projede önceden bölgede yaşamış bir aziz olan Yuhannes’in evi 
müze haline getirilecektir. 2012 yılında Kayakapı’yı ziyaret eden Fener Rum Patriği 
Bartholomeos Aziz Yuhannes’in evini ziyaret etmiştir ve projeye katkı sağlamak ama-
cıyla proje tamamlandıktan sonra buraya gelen konukların daha huzurlu bir ortamda 
dua edebilmeleri için bazı kutsal eşyalar göndererek destek olmak istediklerini be-
lirtmiştir. 

Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in ilk ve tek butik otel işletme belgesine sahip olan 
Kayakapı Premium Caves Otel yetkilileri ile yapılan görüşmede elde edilen bilgiler 
doğrultusunda şunları söylemek mümkündür: Kayakapı projesinin başından sonuna 
kadar ilk amacı bölgedeki tarihî dokuyu bozmadan birçok döneme tanıklık etmiş, 
içinde kültür, inanç ve tarih barındıran bir yeri eski formuna dönüştürerek, turizme 
kazandırmak ve bölgenin imajını olumlu yönde etkileyebilmektir. Kayakapı Kültürel 
ve Doğal Çevreyi Koruma ve Canlandırma Projesi hem belediye hem de özel sektör 
işbirliği ile ortaya konulan ve dünyada bu şekilde örnekleri rastlamanın az olduğu 
bir projedir. Kayakapı projesinde belediye 49 yıllığına yap-işlet-devret anlayışı ile bu 
mahalleyi bir işletmeye kiralamış ve bu sayede Dünya Miras Listesi’ne dahil olan bir 
alanı daha korunaklı hale getirmiştir.  

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevreyi Koruma ve Canlandırma Projesi’nin hayata 
geçirilmesinden sonra açılan Kayakapı Premium Caves Otel yerel dokuyu bozma-
dan otelde konaklayan misafirlerinin yerel ürünleri tatması için otel menülerine yerel 
mutfağa ait ürünleri dahil ederek, bölgede faaliyet gösteren yerel şarap firmalarının 
ürünlerini misafirlere sunmaktadırlar. Ayrıca otel işletmesi yetkilileri ve çalışanları 
otelde konaklayanların bölgeye katkı sağlayabilmeleri, alışveriş yapabilmeleri 
için onları herhangi bir işletmeye yönlendirmeksizin belirli saat aralıklarında şehir 
merkezine servis imkanı sağlamaktadır. Böylelikle otelde konaklayan misafirler sade-
ce otel işletmesi için gelir kaynağı olmamakta, bölgedeki yerel halkın da turizmden 
pay alabilmesini sağlamaktadır. Bu proje öncelikle Nevşehir’e daha sonra Türkiye’nin 
imajına olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Kayakapı Premium Caves Otel faaliyete geçtiği ândan itibaren butik otelciliğin ge-
rektirdiği hizmet anlayışı, özgünlüğü, tarih, kültür ve inançları sentezleyerek, koru-
yarak farklı bir konaklama deneyimi sunması ile hem bölgedeki hem de Türkiye’deki 
bu tarz işletmeler için örnek olmaktadır. Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in ilk ve 



708

tek butik otel işletme belgesine sahip olan Kayakapı Premium Caves Otel yetkilileri 
ile yapılan görüşmede elde edilen bilgiler doğrultusunda şunları söylemek müm-
kündür: Nevşehir’de bulunan özellikle kaya otel olarak nitelendirilen küçük otellerin 
bir kısmı Bakanlık tarafından belirlenen butik otel kriterlerini karşılayamamaktadır. 
Bölgenin doğal oluşumlarının kullanılarak kaya otellerin bölgede faaliyet göstermesi 
bölge imajı için olumu bir durum olarak görülmektedir. Ancak bazı işletmeler doğal 
yapısı dışında butik otel anlayışı kapsamında hizmet verebilecek niteliğe sahip olma-
ması nedeniyle ziyaretçilerin algılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda 
denetlemelerin daha sıkı bir şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Butik oteller, mimari tasarımı, tefriş ve dekorasyonu bakımından özgün ve kişiye 
özel ve yüksek kalitede hizmet veren küçük ölçekli işletmelerdir. Butik otellerle ilgili 
standartların farklılık göstermesi net bir tanım yapmayı zorlaştırsa da küçük, özgün, 
kişiye özel ve beş yıldızlı otel işletmelerinin ötesinde hizmet anlayışı ile geçmişi mo-
dernizmle bir araya getiren, samimi ve konforlu bir ortam sunan işletmeler olarak 
tanımlamak mümkündür. Günümüzde tüketici istek ve beklentilerinin değişmesi tu-
rizm olgusunu da değiştirmiş, turizm faaliyetlerine katılmak isteyen yüksek gelir sevi-
yesine sahip turistler bireysel turizm faaliyetlerine katılma talepleri artmıştır. Bireysel 
turizm faaliyetlerine katılan turistler gittikleri yerlerin tarihî, kültür ve doğal güzellikleri 
keşfetmek ve bunu benzersiz konaklama deneyimi ile birleştirmek istemektedir. Tu-
ristlerin bu beklentileri konaklama işletmelerin farklılaşmasına, standart ve birbirinin 
aynı hizmet veren konaklama işletmelerinin farklı tarzda ve kişiye özel hizmet veren 
konaklama işletmelerine dönüşmelerini sağlamaktadır.  Butik otel işletmeleri dün-
yada ve Türkiye’de konukların bu istek ve beklentilerini karşılamayı amaçlamaktadır. 

Butik otel işletmeleri hitap ettiği konuk profili gereği daha az sayıda konuk ağırla-
yıp daha fazla gelir elde edebilecek işletmelerdir. Bu nedenle ülkeye ve bulunduğu 
bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle 
butik otel kavramı daha sonra dünyada ve Türkiye’de butik otelcilik ele alınmıştır. 
Daha sonra Türkiye’de butik otel tarzı işletmelerin gelişmesi için uygun bir lokasyon 
olan Nevşehir ele alınarak hem bölge hem de Türkiye için iyi bir örnek olan Kayakapı 
Kültürel ve Doğal Çevreyi Koruma ve Canlandırma Projesi ile yapılan bölgenin ilk 
ve tek butik otel işletmesi olan Kayakapı Premium Caves Otel örneği çerçevesinde 
detaylandırılmıştır.

Kayakapı Premium Caves Otel yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında elde edi-
len bilgiler ışığında şunları söylemek mümkündür:

Kayakapı projesi bölgenin eski kimliğe kavuşmasına ve yıkıma uğrayarak kendi 
haline terk edilen bir bölgenin korunarak eski formuna dönüştürülmesine sağladığı 
katkılar bölge halkı tarafından desteklenmektedir.

Kayakapı Premium Caves bölgenin ilk ve tek butik otel işletmesidir. Ancak bu 
bölgenin özeliklerini taşıyan butik otel tarzında olan ancak özel işletme belgesi ile 
faaliyet gösteren ve butik otelcilik anlayışı ile konuklara hizmet veren işletmelerin 
bölge için olumlu bir imaj yarattığını ifade etmişlerdir. Ancak sadece kaya odası olan, 
iç tefrişatı ve verilen hizmet anlayışları itibari ile butik otel olmayan ve daha çok be-
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lediye belgeli işletme belgesi alarak faaliyet gösteren küçük otellerin bölge hakkında 
olumsuz bir imaj yarattığını belirtmişlerdir.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
bölgede kendini butik olarak tanıtan, bu niteliklere sahip olmadan tabelasına butik 
otel yazan işletmelerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söylemişledir.  Hatta 
bu denetimler yapılırken, butik otel ya da özel işletme belgeli tesisleri denetlerken 
komisyona Türkiye Otelciler Birliği’nden bir yetkilinin de dâhil edilmesi gerektiğini 
ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak ülkemizde ve özellikle kültür turizminin yoğun olarak yapıldığı böl-
gelerde konaklama işletmelerinin butik otel tarzında işletmelere yönelmelerinin 
bölge ve ülke ekonomisine ve turizm gelirlerine olumlu anlamda yansıyabileceğini 
söylemek mümkündür. Butik işletmelerin Kayakapı projesinde olduğu gibi tarihî ve 
kültürel değerleri göz ardı etmeden yerel ürünlere önem verecek işletmelerin varlığı 
o şehrin marka olabilmesine katkı sağlayabilir. Bu amaçla, Nevşehir gibi tarih, kültür, 
inanç ve doğal özelliklerin bir arada olduğu bir bölge pilot bölge ilan edilerek bu böl-
gedeki işletmelerin hemen hemen birçoğunun bu hizmet anlayışını benimsemesi 
sağlanabilir. 
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ÖZET
Değişken özellikteki tüketici talep ve beklentilerine ayak uydurmak zorunda olan tu-
rizm sektörü, her geçen gün yeni faaliyet ve uygulamalar ile kendisinden beklenilen 
hizmetleri sağlamaya çalışmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar turistik tüketicile-
rin alışıla gelmiş konaklama tercihlerinin dışında yeni seçenekleri de değerlendirdikle-
rini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada söz konusu tercihlerden biri olan günlük kiralık 
evlerin turizm sektörü açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultu-
sunda Nevşehir ve Ankara’da çeşitli otellerde görev yapan 20 otel yöneticisiyle yüz 
yüze mülakat yapılarak kısa süreli ev kiralama faaliyeti hakkındaki görüşleri alınmıştır. 
Çalışma sonucunda kısa süreli ev kiralama faaliyetinin hem olumlu hem de olumsuz 
birçok sonucunun olduğu ortaya konulmuştur.

GİRİŞ
Turizm sektörel açıdan ele alındığında geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında 
da önemli bir sektör olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Bunun en önemli 
nedenleri ise çalışma koşullarının iyileşmesi, boş zamanın artması ve harcanabilir gelir 
seviyesinin yükselmesidir. Sayılan bu hususlar neticesinde insanlar boş zamanlarında 
daha fazla turistik aktivitelere katılmaya başlamışlardır. Bu nedenle de ülkeler sahip 
oldukları turizm değerlerini geliştirmeye başlayarak ekonomik katkı elde etmeye ça-
lışmaktadırlar. Ülkeler sahip olduğu turistik değerleri korumaya çalışmanın yanı sıra bu 
değerleri ziyarete gelen turistlere de kaliteli hizmet sunduklarında başarılı olabilmekte-
dirler. Bunun için de turizm işletmeleri gelen turistlere en iyi konaklama, yeme-içme 
ve eğlence hizmeti sunmada yarış içindedirler. Turizm sektöründe müşteri istek ve 
beklentilerine bağlı olarak her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Günlük ev 
kiralama hizmeti de son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan ve önemli bir sektör 
olma yolunda ilerleme kaydeden bir uygulamadır. Son dönemlerde konut kiralama 
modelinin değişik bir yapısını oluşturan günlük ev kiralama oldukça önem kazanmaya 
başlamıştır. Özellikle büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde yaygın olarak yapılan gün-
lük kiralamalar, normal kiralamalara göre hem daha fazla gelir getirmesi hem de daha 
az prosedüre sahip olması nedeniyle ev sahipleri açısından avantajlı hale gelmektedir. 
Bu durum ev sahipleri açısından avantajlı olduğu kadar kısa süreli konaklama ihtiyacı 
olan kiracılar için de avantajlı olmaktadır (Demirer ve Hassan, 2016). Bu nedenle gün-
lük ev kiralama işi gelişim göstermektedir.   

LİTERATÜR TARAMASI
Turistik konaklamaların yeni ve gelişme göstermeye başlayan konaklama türlerinden 
birisi haline gelen kısa süreli kiralık konutlar, mesken sahipleri veya aracılar tarafından 
saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek seviyede eşya ile donatılmış şekilde kiraya verilen taşınmazlar olarak kabul edil-
mektedir. Dünya’da özellikle Batı Avrupa’da yaygın olarak uygulanan günlük kiralama 
sistemi Türkiye’de de artmaya başlamıştır. Amerika ve Avrupa’da oda-kahvaltı (B&B) 
sistemi olarak uzun yıllardır uygulanan ve ülkemizde oldukça rağbet gören kısa süreli 
kiralık konutlar, otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerlerine göre daha ucuz bir 
alternatife sahip olduğu için tüketiciler tarafından tercih edilmektedir (Demir, 2015). 
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Türkiye turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu için günlük ev kiralama 
sistemi gelişmeye başlamıştır. Özellikle deniz turizminin başlamasıyla Marmara, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde günlük ev kiralama talepleri önemli derecede artmaktadır ve 
bu bölgelere tatil amaçlı gelen yabancı turistlerin tercihleri de otellerden günlük evlere 
doğru değişmektedir (Demir, 2015). 

Günlük kiralık evler turizm açısından bir alternatif oluşturmasına rağmen orta-
ya sahip olduğu avantajların yanı sıra dezavantajlara da sahiptir. Yürek (2014) bu 
avantaj ve dezavantajları şu şekilde açıklamaktadır:

Avantajlar   
• Günlük kiralık evler 1+0 ve 1+1 ev modellerinin satışını kolaylaştırmakta ve 

bu tip evlere olan ilgiyi artırmaktadır.
• Bu evler sayesinde günlük kazanç imkânı doğmakta ve kazanılan para, mal 

sahibinin aylık olarak elde edebileceği kira bedelinden daha fazla kazanç 
getirmektedir.

• Günlük kiralık evler, ticari amaçla kullanıldığı halde emlak vergisi haricinde 
herhangi bir vergiye tabi değildirler.

• Büyük şehirlere veya tatil bölgelerine gidenlerin otel masraflarına oranla 
daha az konaklama harcaması yapmalarına katkı sağlamaktadır.

• Bu tarz konutların kiralanması genellikle internet üzerinden yapıldığından 
komisyon bedeli ve benzeri ücret ödemeleri olmamaktadır.

Dezavantajlar
• Bu tarz evlerde kira ödemeleri banka kanalı yerine elden ödeme yöntemiy-

le yapıldığı için vergisel anlamda denetlenmesi oldukça zordur.
• Bu tarz evlerin kiralanması işini yapan kişiler elde ettikleri kazancın gelir 

vergisi beyannamesi vermemektedirler.
• Daha yüksek ödeme yapan veya yasa dışı işlerle uğraşanlara evler kiralana-

bilmektedir. Bu da yasa dışı işleri gerçekleştirenleri bulmayı zorlaştırmak-
tadır.

• Kiralanan evlerin hangi amaca yönelik kullanıldığının denetimi yapılma-
maktadır.

• Günübirlik sözleşmeler yapılmadan kiralamalar yapılabilmekte hatta bazı 
durumlarda saatlik kiralamalarda kişilerden kimlik bilgisi bile alınmadan ki-
ralamalar yapılabilmektedir.

• Yukarıda ifade edilen hususlar bu tarz evlerin avantaj ve dezavantajlarını 
meydana getirmektedir. Yukarıda sayılan hususlar haricinde bu tarz evler 
terör faaliyetine yönelik eylemlerde bulunacak kişilerin belirlenmemesi 
açısından ve fuhuş olaylarının artması açısından dezavantajlarda yaratabil-
mektedir. Bu nedenle bu evlerin kontrolü artırılmalıdır.

• Günlük kiralık evler Yürek (2014)’in de ifade ettiği gibi genellikle internet 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Günlük kiralık ev ticareti yapan siteler ta-
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randığında bu iş ile uğraşan siteler Demirer ve Hassan (2016) tarafından şu 
şekilde belirlenmiştir.

• www.airbnb.com.tr
• www.hemenkiralık.com
• www.facebook.com/9flats
• www.wimdu.com.tr
• www.housetrip.com
• www.istopover.com
• www.myfriendshotel.com

Söz konusu bu siteler günlük kiralık ev hizmeti sağlayan mevcut sitelerden ba-
zılarıdır. Bunlar içerisinde airbnb en gelişmiş ev kiralama sitesidir. Bu site dünya 
üzerinde 190’dan fazla ülkede hizmet sunmakta ve kullanıcılara hizmet vermek-
tedir (Demirer ve Hassan, 2016).  Türkiye’ de hemenkiralık.com portalından yapı-
lan araştırma sonuçlarında ise Eylül ayı için yapılan araştırmada 1 kişilik tek gece 
konaklama için 11300 günlük kiralık evin olduğu belirlenmiştir (Hemenkiralik, 
2017). Sahibinden.com sitesinden yapılan araştırma da ise 10632 günlük kiralık 
(daire: 7983) eve rastlanmıştır (Sahibinden, 2017). Elde edilen veriler Türkiye’de 
günlük kiralık ev sektörünün hızla geliştiğini ve büyüyen bir sektör olma yolunda 
ilerlediğini göstermektedir.

Günlük kiralık evler sahip olduğu avantajların yanı sıra olumsuz durumlar da 
meydana getirmektedir. Bu durumların en başında ahlaki sorunlar gelmektedir. 
Bunun yanı sıra suçlu kişilerin bu evlerde gizlenmeleri ve yasadışı işleri yapar-
ken güvenlik birimlerine yakalanmamaları bir diğer önemli sorundur. Bu neden-
le dünya üzerinde önemli bir sektör olmaya başlayan günlük kiralık ev hizmeti 
akademisyenler için de dikkate değer bir konu olmaya başlamıştır. Guttentag 
(2015), Edelman ve Luca (2014), Kurtz (2014) Airbnb üzerinden çalışmalar yaparak 
konuya dikkat çekmişlerdir. Lieber (2011) ise yapmış olduğu çalışmada Airbnb’yi 
test ederek elde ettiği verileri literatüre kazandırmıştır. Bunun yanı sıra Demirer 
ve Hassan (2016) yapmış oldukları çalışmada değiş tokuş ve kiralama uygulama-
larının konaklama işletmeleri üzerindeki olası etkilerini incelemiştir. Çalışma so-
nucunda araştırmacılar bu tarz evlerle ilgili yasal düzenlemelerin yeterli seviyede 
olmadığına dikkat çekmişler, otellerin belirli kanunlara ve vergi denetimine tabi 
olurken günlük kiralık ev işletmelerinin bu tarz yükümlülüklerinin olmadığını dile 
getirmişlerdir. Bu nedenle de bu tarz evlerin ciddi oranda vergi kaybı meydana 
getirdiğini belirtmişlerdir.

YÖNTEM
Günlük kiralık evlerin turizm sektörüne etkilerinin incelendiği bu çalışmada, turizm 
sektöründe çalışan yöneticilerin konuya ilişkin görüşlerine ulaşılmıştır. Çalışma görüş-
me ve bilgi alışverişine uygun olarak yapıldığından nitel araştırma yöntemi uygulanarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında turizm sektöründe görev yapan çalışanlarla yüz 
yüze görüşme yapılmış ve daha önceden hazırlanan ifadelere verdikleri yanıtlar yazılı 
olarak kayıt altına alınmıştır. Ankara ve Nevşehir-Kapadokya’da yer alan otellerde görev 
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yapan yirmi yöneticiyle yüz yüze görüşme yapılmış ve oluşturulan soru ifadeleriyle 
günlük kiralık evlerin turizm sektörünü nasıl etkilediği, ahlaki sorunlar meydana getirip 
getirmediği, hijyen sorununun olup olmadığı, vergi sorunu yaratıp yaratmadığı, güven-
lik sorunun olup olmadığı gibi konularda bilgiler elde edilmiştir. Örneklem seçiminde 
basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem evrende yer alan tüm ele-
manları birbirine eşit ve birbirinden bağımsız seçilme şansına sahip olduklarını belirttiği 
(Karasar, 2008) için tercih edilmiştir.  

BULGULAR
Günlük kiralık evlerin turizm sektörü açısından değerlendirilmesi isimli bu çalışmada 
Türkiye’de yer alan bu tarz evlerin turizm sektörüne vermiş olduğu etkileri belirlemek 
maksadıyla alanda yer alan uzmanların (otel yöneticileri) görüşleri doğrultusunda on 
dört adet soru ifadesi meydana getirilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda meydana 
getirilen soru ifadeleri şu şekildedir:

• İfade 1: Günlük kiralık evlerin ekonomik anlamda turizm sektörüne katkısı 
var mıdır?

• İfade 2: Günlük kiralık evler vergi usul kanununa göre vergilendirilmekte 
midir?

• İfade 3: Günlük kiralık evlerin bölgesel kalkınmaya katkısı var mıdır?
• İfade 4: Günlük kiralık evler bulunduğu bölgede güvenlik sorunu yaratmak-

ta mıdır?
• İfade 5: Günlük kiralık evler komşuluk haklarını ihlal etmekte midir?
• İfade 6: Günlük kiralık evlerde konaklayanların kimlik bilgileri kayıt altına 

alınıyor mu?
• İfade 7: Günlük kiralık ev işletmecileri işletme belgesine sahip midir?
• İfade 8: Günlük kiralık evler sektörde haksız rekabete sebebiyet vermekte 

midir?
• İfade 9: Günlük kiralık evler toplumun değer yargılarını ve ahlaki yapıyı 

olumsuz yönde etkilemekte midir?
• İfade 10: Günlük kiralık evler bölge ev fiyatları ve kira değerleri üzerinde 

etkili midir?
• İfade 11: Günlük kiralık ev hizmeti sağlayan işletmelerde çalışan personel 

sayısı ve niteliği hakkında düşünceleriniz nelerdir?
• İfade 12: Günlük kiralık ev hizmeti sunan işletmelerde çalışanlar turizm eği-

timine sahip midir?  
• İfade 13: Günlük kiralık ev hizmeti sağlayan işletmeler hijyenik midir ve de-

netlemeleri yapılmakta mıdır?
• İfade 14: Günlük kiralık ev hizmeti hakkında düşünceleriniz nelerdir? 
Katılımcılara yöneltilen bu soru kalıpları ile sektörde çalışan yöneticilerin günlük ki-

ralık evler hakkındaki düşüncelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Yöneticilerin ifadelere ver-
dikleri cevaplar aşağıda sıralanmaktadır:
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Çalışma kapsamında elde edilen yanıtlar Ankara ve Kapadokya bölgesinde yer 
alan ve turizm sektöründe görev yapan 20 yöneticinin görüşlerini yansıtmakta-

İfadeler  Yanıtlar

İfade 1

İfade 2
İfade 3

İfade 4

İfade 5

İfade 6
İfade 7
İfade 8

İfade 9

İfade 10

İfade 11

İfade 12

İfade 13

İfade 14

Hayır, Turizm sektörüne herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Aksine haksız ve vergisiz ka-
zançtan dolayı sektörü negatif yönde etkilemektedir. Bu tarz evler kayıt dışı çalıştıkları için 
Turizm Bakanlığı ve Belediye belgeli tesislere rakip olmakta bu da haksız rekabet meydana 
getirmektedir.
Hayır,
Hayır, Bölgesel kalkınmaya birebir etkisi olan büyük otel yatırımı vb yatırımlara rakip olması 
nedeniyle katkıdan çok zararı olacağı görüşündeyim.
Evet, Kiralama yapan kişilerin kimlik bilgileri bir kontrol mekanizması ile denetlenmediği 
için ve çoğunlukla kullanım amacı farklı olduğu için güvenlik konusunda sorun yaratmak-
tadır. Denetimsiz ve kayıt dışı konaklamalar art niyetli kişilere fırsat yaratmaktadır.
Evet, bu tarz evlere giren çıkan belli olmadığı için komşuların rahatsızlık yaşamasına neden 
olmaktadır.
Hayır, Şuan bu konuda resmi olarak bir uygulama bulunmamaktadır.
Hayır, Çoğunluk ile kaçak olarak işlemektedirler.
Evet, Kaçak olarak kiralanan evler olduğu sürece Turizmin gelişmesi olumsuz olarak etki-
lenecek ve haksız rekabet yaşanacaktır.
Evet, Bu durum kiralanan evlerin bulunduğu semt veya bölgeye göre değişiklik gösterse 
de genel olarak Türk aile ve ahlak yapısına uygun olmayan kullanımlar olduğu sürece top-
lum üzerinde güvensiz ve huzursuz bir etki yaratacaktır, 
Evet, bu tarz evler bölgedeki kiralar üzerinde etki yapmakta normal ev kira bedellerini 
de yükseltmektedir. Bu durum kiracıları olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle sayfiye 
yerlerinde bu tarz evler 4 aylık kiraya verilmekte ve bu evleri işletenler neredeyse 2-3 yıllık 
standart kira bedeli kadar haksız kazanç elde etmektedirler. Bunun sonucunda da bölgeye 
tayini çıkan ve/veya yeni evlenen insanlar buralarda gereğinden fazla kira ödemek zorun-
da kalmaktadırlar.
Vasıfsız iş gücü çalıştırılmaktadır ve personel yetersizdir, Bu tarz yerlerde çalışan persone-
lin hem sektör bilgisi az hem de eğitim seviyesi yetersizdir. Turizm emekçileri gibi misafir 
memnuniyetini ön planda tutan, İş disiplinini önemseyen personeli bu tarz yerlerde gör-
mek pek gerçekçi bir durum olmayacaktır. Ayrıca bu tarz yerlerde çalışan sayısını az tutup 
çok iş yükü yüklenmesi de alınacak hizmeti olumsuz yönde etkileyecektir.
Turizm eğitimi almış kişiler çalıştırılmamaktadır, Çoğunlukla turizm eğitimi almamış ve tu-
rizm hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler ucuz iş gücü olarak çalıştırılmaktadır.
Hayır, Bir denetim mekanizması olmadığı için hem işçi sağlığı hem de bu evleri kullanan 
kişilerin sağlığı açısından tehdit meydana getirmektedir. Temizlik için kullanılan materyal-
lerin kalitesi, yapılan temizliğin doğru ve gerektiği gibi yapılaması, kullanım talimatlarına  
tamamen uyulması gibi konularda gerekli denetim yapılmadığı için sorun teşkil etmektedir. 
Genelde hem güvenlik hem de farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldıkları için sektöre ve 
toplumsal yapıya zarar vermektedir, Her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın bu evler hem 
turizm’in genel doğasına ve hizmet anlayışına uymayacak hem de farklı kullanım şekilleri 
ile ülke ekonomisine zarar verecektir. Bunun yanı sıra toplumun örf ve adetleri göz önüne 
alındığında da olumsuzluklar meydana getirecek aynı zamanda büyük yatırımlarla yapılan 
otellerin rekabet gücünü zayıflatacak, kalitesiz ve hijyenik olmayan ortamlarda hizmet ve-
rilmesine neden olacaktır.

Tablo 1: Katılımcıların Cevapları
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dır. Soru ifadelerine verilen cevaplar görüş bütünlüğüne göre sıralanmış ve yu-
karıda yanıtlar bölümüne bütün olarak yazılmıştır. Yukarıdaki yanıtlar Ankara ve 
Kapadokya bölgesinde görev yapan yöneticilerin ortak görüşleri doğrultusunda 
belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günlük kiralık evlerin turizm sektörü açısından değerlendirilmesi ile ilgili yapılan bu ça-
lışma Ankara ve Kapadokya’da görev yapan turizm işletmeleri yöneticilerinin bu evler 
hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada 20 yöneticiyle 
yüz yüze görüşmeler yapılmış ve önceden hazırlanan soru ifadelerine verdikleri ce-
vaplar belirlenmiştir. Çalışma kapsamında günümüzün önemli hizmet sektörlerinden 
biri haline gelen günlük kiralık evler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmakta 
ve kontrolü tam anlamıyla sağlanamadığı için sorun yaratmaya başlamıştır. Hazırlanan 
çalışmada yöneticilerin bu tarz evler hakkında ortaya koyduğu görüşler şu şekilde be-
lirlenmiştir:

Günlük kiralık evlerin belli başlı avantajları olmasına rağmen dezavantajları 
daha fazladır. Turizm sektöründe göre yapan yöneticiler bu evlerin denetiminin 
tam anlamıyla yapılmadığını bunun sonucunda da bu evlerde konaklama yapan 
kişilerin kimlik bilgilerinin belirlenemediğini ifade etmişlerdir. Bu durum suçlu 
kişilerin bu evlerde rahatlıkla konaklama yapabilmesine neden olmaktadır.

Günlük kiralık evlerin çoğu kaçak yollarla işletildikleri için vergilendirilememek-
tedir. Bu durum devlete ve sektörde hizmet sağlayıcı olarak yer alan, büyük yatı-
rımlarla kurulan konaklama işletmelerine zarar vermektedir.

Günlük kiralık evler de hijyen kurallarına dikkat edilmemesi de bir diğer olum-
suzluktur. Hijyenik olmayan bu evlerde konaklayan kişilerin sağlık problemleri 
yaşayabilme olasılıklarının yüksek olması bu evlerin olumsuz yönlerinden bir di-
ğeridir.

Günlük kiralık ev hizmeti sunan kişilerin turizm bilincine sahip olmamaları kali-
tesiz hizmetin meydana gelmesine neden olmaktadır.

Günlük kiralık evler bölgede yaşayan insanlar üzerinde olumsuzluklar meyda-
na getirmektedir. Bu evler bölge kira fiyatlarını yükseltmekte ve normal kiracıların 
daha fazla kira ödemelerine neden olmaktadır.

Günlük kiralık evler ahlaki sorunları da beraberinde getirmektedir. Çünkü bu 
evlerin fuhuş amaçlı kullanımı toplumun ahlaki çöküntüye girmesine neden ol-
maktadır.

Turizm sektöründe görev yapan yöneticilerin görüşlerinden faydalanılarak or-
taya konan bu sonuçlar günlük kiralık evlerin hem maddi hem manevi olum-
suzluklar meydana getirdiğini gözler önüne sermiştir. Bu nedenle günlük kiralık 
evlerin devlet kanalıyla daha sıkı denetlenmesi ve vergilendirilmesi gerekmekte-
dir. Kaçak olarak işletilmekte olan günlük kiralık ev sahiplerine caydırıcı cezalar 
uygulanmalıdır. Söz konusu evlerde turizm eğitimi almış profesyonel personel 
istihdam edilmelidir. Bunun yanı sıra bu evler toplumun ahlaki yapısına da zarar 
verebildiği için mahalle ve semtlerin iç bölgelerinde yer almamalıdır. Ayrıca şehir 
içinde günlük kiralık evlere izin verilmemesi yerel halkın enflasyonist baskı altında 
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ezilmesine de engel olacaktır. Her geçen gün sayısı hızla artmakta olan günlük 
kiralık evlerin sıralanmakta olan bu nedenlerden dolayı göz ardı edilmeden kont-
rol altına alınması gerekmektedir.
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