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ÖNSÖZ
Turizm son yıllarda yalnız ülkemiz için değil, aynı zamanda dünya ekonomisi için de
son derece önemli bir sektör hâline gelmiştir. Turizm sektörünün önem kazanmasında birçok
faktörün rol oynadığı ileri sürülebilir ancak onlardan biri belki de birincisi uluslararası turizm
hareketine katılanların sayısının 1 milyar kişiyi aşmış olması ve yakın gelecekte bu sayının 1
milyar 600 milyon kişiye ulaşacağının beklenmesidir. Ayrıca iç turizme katılanların sayısı ve
turizm sektöründe ortaya çıkmasına neden olduğu hareketlilik dikkate alındığında turizmin
gerek gelişmiş, gerek gelişmekte olan ülkeler açısından taşıdığı önem daha iyi anlaşılabilir.
Dinamik bir sektör olan turizm hareketlerinin mekân üzerinde neden olduğu bazı
değişimler de dikkatle izlenmektedir. Çünkü sektör doğal veya yapılandırılmış alanları mekân
olarak kullandığından, bu mekânlarda boyutları farklı olan çeşitli sorunların ortaya çıkmasına
da sebep olmaktadır. Başta deniz kıyıları olmak üzere, dağlık alanlar, akarsular, doğal bitki
örtüsü, mağaralar, yaylalar ve yer altı suları çeşitli doğal kaynakların turizm faaliyetlerinde
kullanılması adı geçen mekânların özenli kullanılmaması durumunda zarar görmesine yol
açabilecektir. Benzer durum turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yapılandırılmış mekânlar
olan, köyler, kasabalar ve şehirler için de söz konusudur. Dolayısıyla turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için değerlendirilen mekânlardan koruma kullanma dengesi gözetilerek
yararlanmak gerekmektedir.
Küresel ölçekte gerçekleştirilen; ulaşım teknolojilerindeki değişimlere bağlı olarak daha
hızlı, daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik seyahat etme imkânının her geçen gün
artmakta oluşu, özellikle bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak bilgiye daha
hızlı ve kolaylıkla erişilebilmesi; bireylerin satınalma gücünün artması; şehirlerde sürdürülen
hayat şartlarının giderek zorlaşması gibi nedenlere bağlı olarak gelecekte turizm sektörüne olan
talebin artacağını düşündürmektedir. Buna karşılık bölgesel ölçekte kalmakla birlikte
yeryüzünün farklı kesimlerinde devam eden savaşlar, çatışmalar veya terörizm faaliyetleri de
turizm sektörünün gelişmesini engelleyici bir rol oynamaktadır.
Turizm sektörü dünya ekonomisi için önemli olduğu kadar Türkiye için de özel anlam
taşımakta ve özellikle 1980’li yılların başlarında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden sonra
öncesiyle kıyaslanamayacak gelişme trendine girmiş ve hâlâ bu süreci yaşamaktadır.
Türkiye’nin sahip olduğu beşeri ve doğal çekiciliklerin fazlalığına bağlı olarak, başta Ege ve
Akdeniz bölgelerimiz olmak üzere, turizmin gelişmesine yönelik inşa edilen hoteller ve diğer
alt ve üstyapı hizmetleri sayesinde, memleketimizi ziyaret eden yabancı turist sayısı artarak en
fazla turist kabul eden ülkeler listesinde ilk on ülke arasında yer almasına olanak tanımıştır.
Genel olarak turizm olayını anlamaya ve değerlendirmeye yardımcı olmak üzere,
öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle hazırlanan bu kitap, kavram karmaşasına düşülmeden
oldukça sade bir anlatımla kaleme alınmıştır.
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XII

1. TURİZM SEKTÖRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Turizmin tanımı ve genel özelliklerinin yanı sıra turizmin diğer bilim dallarıyla olan
karşılıklı ilişkisi incelendikten sonra, turizm endüstrisinin yapısı ve turizm ile ekonominin
etkileşimi değerlendirilecektir. Son olarak da turizmin sınıflandırılması yapılarak konu
tamamlanmış olacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Turizmin tanımlanmasının zorlukları nelerdir?

2)

Turizmin genel özellikleri hangileridir?

3)

Turizmin diğer bilim dallarıyla ilişkisi nasıl gerçekleşmektedir?

4)

Turizm endüstrisinin yapısı nedir?

5)

Turizm ile ekonominin etkileşimi nasıl gerçekleşmektedir?

6)

Turizmin sınıflandırılmasında nelere dikkar edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Turizmin Tanımlanması

Farklı bilim dallarının
turizm sektörüne bakış
açılarının nasıl
değişebildiğinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Diğer Bilim
Dallarıyla Olan Etkileşimi

Bir bilim dalı olarak
turizmin diğer bilim dalları
ile olan ilişkisinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm Endüstrisinin Yapısı

Turizm sektörünün varlığını
sürdürebilmesi için sahip
olduğu konaklama,
beslenme, eğlence, ulaşım,
hediyelik eşya ve idari
birimleri gibi özelliklerinin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm İle Ekonominin
Etkileşimi

Turizm endüstrisinin
ekonominin önemli bir
parçası olarak değerli
olmasını sağlayan
özelliklerinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Sınıflandırılması

Turizm faaliyetlerinin
katılanların farklı
beklentilerinin
karşılanmasına yönelik ve
hangi gerekçelerle nasıl
sınıflandırılabileceğinin
öğrenilmesi

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizmin tanımı



Turizm ve diğer bilimler



Turizm endüstrisi



Turizm ve ekonomi



Turizmin sınıflandırılması
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Giriş
İnsanların, sürekli yaşadıkları mekânlar dışına çıkarak gerek yakın gerek uzak
çevrelerindeki yeni yerleri görme isteği ve arzusu, ilk çağlardan günümüze kadar geçen sürede
daima ivme kazanarak artmıştır. İlk çağlarda insanların yer değiştirmesine neden olan dinî veya
ekonomik birçok faktör bulunmasına rağmen, bir genelleme yapmak gerekirse beslenme
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu belirtilebilir. İnsanların yer değiştirmesine sebep olan
faktörlere zaman içinde eklenen merak, yeni yerler görme ve yeni kültürleri tanıma isteği,
turizm hareketlerinin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına etki eden faktörler arasındaki
yerlerini almıştır. Son yıllarda ise, insanların yer değiştirmesine neden olan faktörlerin yanı sıra
boş zamanlarını etkin biçimde değerlendirme ve şehirsel yaşam tarzının neden olduğu stres ve
sıkıntıdan (kısa bir süre de olsa) uzaklaşma isteği, doğayla bütünleşme ve doğal ortamlarda tatil
yapma arzusu gibi çekicilikler, turizm kavramının yeni boyutlar kazanmasına zemin
hazırlamıştır.
Yapısı gereği turizm sektörü ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli olarak
etkileşim içinde bulunması nedeniyle; ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi görünmesine rağmen
konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlenme, dinlenme ve seyahat organizasyonu gibi hizmetlerin
tümünü içermekte ve dünyanın en hızlı gelişen sektörü özelliğini taşımaktadır.
Turizm sektöründe gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak ülke ekonomilerine döviz
kazandırmak, ödemeler dengesini hafifletmek ve istihdam yaratmak gibi olumlu etkileri
nedeniyle katkıda bulunmaktadır. Dünya Turizm Örgütünün 2015 yılı turizm istatistiklerine
göre, küresel ölçekte gerçekleştirilen turizm hareketleri 1,2 trilyon dolar gelir getirmekte ve 1,2
milyar kişinin uluslararası turizme katıldığını ortaya koymaktadır. Dünya Turizm Örgütünün
beklentileri ise; 2020 yılında yaklaşık 1,6 milyar kişinin turizm faaliyetlerine katılarak
tahminen 2 trilyon dolar düzeyinde harcamada bulunacakları öngörülmektedir. Verilerden
hareketle, turizmin dünya ekonomisinde en büyük ve en hızlı gelişen endüstrilerden biri olduğu
ve yakın gelecekte de bu özelliğini koruyacağı anlaşılmaktadır.

6

1.1. Turizmin Tanımı ve Temel Özellikleri
Turizm hareketlerinin yeryüzünde ilk kez ne zaman başladığı konusu tartışmalı
olmasına rağmen, günümüzdeki anlamını 20. yüzyılın ortalarından itibaren kazandığı genel
olarak kabul görmektedir. Turizmin başlangıcı konusunda olduğu gibi sosyoloji, coğrafya,
iktisat ve hukuk gibi farklı bilim dallarına mensup araştırmacıların turizm olayına bakış
açılarının ve önem verdikleri özelliklerin farklı olması nedeniyle, ortak bir tanımının da
yapılmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
Turizm kelimesi Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamlarına gelen
“tornus” kökünden türetildiği kabul edilmekte ve insanların bir eksen etrafında dönme
hareketini ifade ettiği değerlendirmesi yapılmaktadır. Buradan da İngilizce, Fransızca ve
Almanca gibi yaygın dünya dillerine “tour” şeklinde geçmiştir ki, insanların dairesel hareket
içerisinde bazı görülmeye değer yerleri, iş veya eğlence amacıyla gezip geri dönmelerini ifade
etmektedir (Ağaoğlu, 1991:24). Türkçedeki “tornistan” ve İngilizcedeki “tour” sözcükleri de
aynı köke dayanmaktadır. Bilindiği gibi tornistan etmek sözcüğü, geri dönmek, ters yüz etmek,
içini dışına çevirmek anlamında kullanılmaktadır (Sezgin, 1999:3).
Turizm kelimesinin orijininin araştırılmasına yönelik yapılan diğer bir çalışmada ise,
turizm hareketinin kökeni “tour” sözcüğü olup, İbranicede “öğrenme, araştırma” anlamına
gelen “torah” sözcüğünden türetilmiştir. Aynı inanışa göre, İbraniler yaşanılan yerlerin
dışındaki uzak yerleri görmek, oralarda oturan insanların ekonomik ve sosyal durumlarını
incelemek üzere gönderilen kişilere “tourist (turist)” ve bunların eylemlerine de “touring
(turlamak)” demekteydiler (Erdoğan, 1996:8).
Turizm olayının bilim adamlarının ilgisini çekmesi 19. yüzyılın sonlarına
rastlamaktadır. Bu konuda 1883’de E. Guyer-Freuler tarafından Zürih’te yayınlanan makale ilk
olma özelliğini taşımaktadır (Niray, 2002:42). Turizmin tanımlanmasına yönelik ilk teşebbüs
1905 yılında yine, E. Guyer-Freuler tarafından yapılmıştır. Bu tanımın turizm konusunda
yapılan ilk tanım olma özelliğinin yanı sıra, dönemin turizme olan bakış açısını ortaya koyması
açısından da anlam taşımaktadır. E. Guyer-Freuler tanımına göre; “turizm, gittikçe artan hava
değişimi ve dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma
isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayinin
gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hâle gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve
toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olgu”dur
(Kozak, Kozak ve Kozak, 2001:1).
Neden olduğu ekonomik hareketler toplumların turizme olan ilgisini arttırmış, gün
geçtikçe teorisinden uygulama alanlarına kadar gelişen turizm olayı, özellikle de turizmden elde
edilen gelirleri saptayabilmek, ortak kriterlere göre hazırlanabilmesini sağlamak gayesi ile
OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından benimsenen ve Birleşmiş Milletler
istatistik uzmanları tarafından 1937 yılında yapılan tanımlar günümüzde de geçerliliğini
korumaktadır. OECD tanımında turist olarak kabul edilenlerin nitelikleri şunlardır.
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1)
edenler;

Eğlence amacı, tatil gayesiyle, ailevi, sıhhi ve benzeri sebeplerle seyahat

2)
Bilimsel, idari, diplomatik, dinî, sportif ve benzeri nedenlerle veya bu çeşit
toplantılara katılmak amacı ile seyahat edenler;
3)

İş seyahati yapanlar.

4)

Deniz gezileri yapanlar (bu gezi süreleri 24 saati geçmese bile).

OECD tanımında turist olarak kabul edilmeyenler ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1)
Bir ülkeye, bir iş mukavelesiyle veya mukavelesiz gelip de bu ülkede bir iş
tutmak, çalışmak isteyenler;
2)

Bir ülkeye yerleşmek, devamlı kalmak için göç edenler, gelip yerleşenler,

3)

Okul ve diğer öğrenim kurumlarında öğrenim görmek için gelenler,

4)
Bir ülkede oturup, diğerinde çalışmaya gidenler (özellikle sınırdaki yerleşme
bölgelerinde),
5)
Transit yolcular (ülkeden geçiş süreleri 24 saati aşsa bile) (Akoğlu, T., 1971,
Dünyada ve Bizde Turizm, Dünü, Bugünü; İst., Sf:14-15)
Diğer bir tanıma göre turizm; devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak, tatil,
dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve konaklama
hareketleridir (Bayer, 1992:3). W.Hunziker ve K.Krapf ise turizm olgusunu şöyle
tanımlamışlardır. “Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda bulunmamak
koşulu ile yabancıların geçici süre konaklamalarından doğan olayların tümü turizm”dir (Bayer,
1992:3 ve Ürger, 1992:10). Turizm, insanların sürekli ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her
zamanki olağan gereksinimlerini karşıladıkları yerlerin dışında yaptıkları seyahat ve gittikleri
yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili faaliyet (Olalı,
1987: 11) şeklinde de tanımlanmaktadır. Bütün bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, genellikle
bir turizm faaliyetinden bahsedebilmek için yapılan seyahatin eğlence-dinlence amaçlı olarak
yapılması, kazanç sağlamaya yönelik olmaması gerekir ve seyahat sürekli ikamete
dönüşmemelidir. Buna karşın günümüzdeki turizm hareketlerinin dinamik yapısı, turistik
hareketler ile turistik olmayan hareketlerin her zaman açık ve net olarak görülmesini
engelleyebilecek niteliktedir. Mesela iş görüşmesi yapmak üzere başka bir ülkeye giden bir
kişinin aynı zamanda şehir turlarına katılarak turizm faaliyetinde bulunması veya eğlence ve
dinlence amacıyla yapılan bir seyahatin iş gezisine dönüşmesi yukarıda ifade edilen iç içe
geçmişliğe örnek olarak gösterilebilir.
Turizmin tanımlanmasına yönelik olarak yapılmış ve günümüzde genel kabul gören
tanım 1980’li yıllarda AIEST (Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından
yapılmıştır. AIEST’e göre turizm; “insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her
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zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, genellikle
turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan
olaylar ve ilişkiler bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2001:1).
Turist, belirli bir gelire sahip konaklama, yeme-içme gibi somut, dinlenme-eğlenme,
merak kültür ve eğitim, spor vb. gibi soyut amaçlarla sürekli yaşadığı bölgenin dışına seyahat
eden ve gittiği bölgede en az bir gece konaklayan, ekonomik anlamda tüketici olan kişi ya da
kişiler topluluğudur (İçöz, 2005:2). Günübirlikçi ise, benzer amaçlarla seyahat eden ve turistin
sahip olduğu diğer özellikleri taşıyan ama gittiği bölgede 24 saatten az kalan kişi ya da
kişilerdir.
Tanıma göre turistin özellikleri:
1)

Düzenli bir gelire sahip olmalı,

2)

Belirli bir boş zamana sahip olmalı,

3)

Gittiği bölgede turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri satın almalı,

4)

Geçici bir süre için seyahat etmeli ve gittiği bölgede en az bir gece konaklamalı.

Buradan yola çıkılarak aşağıdaki özelliklere sahip olan kişiler turist sayılmaktadır:
1)

Zevk, spor, sağlık vb. amaçlı seyahat edenler,

2)
Toplantılara, konferanslara katılma veya herhangi bir türde temsilcilik yapma
amacıyla seyahat edenler,
3)

Ticari nedenlerle iş bağlantıları için yolculuk edenler,

4)

24 saatten az kalsalar bile gemiyle yolculuk edenler.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, gerçekleştirilen bir seyahat ve konaklamanın
turizm olayı içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar verilebilmesi için aranan bazı özellikler
söz konusudur. Bu özellikler;
a)
Seyahatin devamlı ikamet edilen, çalışılan ve günlük ihtiyaçların karşılandığı
yerler dışında yapılması,
b)
Konaklama esnasında turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerden
yararlanılması,
c)
Seyahatin ekonomik kazanç sağlamamak koşuluyla, dinleme, eğlenme, merak
veya dinî gibi nedenlerle yapılması
d)

Konaklamanın geçici bir süreyle yapılması gerekmektedir.

9

Yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak; yerleşmemek ve ekonomik anlamda gelir
elde etmemek koşuluyla dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, deneyim kazanma,
akraba ziyareti, kongre ve seminerlere katılma, dinî gereklerini yerine getirme gibi nedenlerle
kişisel ya da toplu olarak yaptıkları seyahatlerden, gittikleri yerlerde en az bir gece konaklama
ve turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep etmelerinden ortaya çıkan iş ve ilişkiler
turizm faaliyeti içinde kabul edilmesine rağmen, öğrencilerin öğrenme amacıyla yaptıkları uzun
süreli konaklamalar, iş arama ve devamlı yerleşme amacına yönelik seyahatler ve
konaklamalar, günlük ihtiyaçlar için yapılan düzenli seyahatler turizm faaliyeti olarak
değerlendirmemektedir.
Turizm sektörünün dinamik yapısı ve zaman içinde ortaya çıkan farklı taleplerin
karşılanabilmesi amacıyla farklı uygulamaların ve turizm şekillerinin ortaya çıkması, her yeni
gelişmeyle birlikte yeni tanımların yapılmasına, ancak henüz bir fikir birliğine varılamamasına
neden olmuştur. Turizm kavramının birçok disiplin ve sektörle karşılıklı etkileşim içinde
bulunması ve kapsamının oldukça geniş olması, yapılan tanımların sektörü meydana getiren
paydaşların her biri tarafından kabul görmesini önemli ölçüde engellemektedir.
Turizm talebini etkiyen faktörler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1)
Ekonomik faktörler; bu kategori içinde turistin sahip olduğu gelir, fiyat ve
ulaşım imkânları yer almaktadır.
2)
Sosyal faktörler; toplumu oluşturan bireylerin hayat görüşü, kültür düzeyi, ailevi
özellikleri, dil güçlükleri ziyaret edilecek ülkenin sosyo-politik durumu yer almaktadır.
3)
Psikolojik faktörler; turistin kişilik yapısı ve motivasyonu, kültürel uzaklık,
moda ve zevk gibi alışkanlıkları, turistik talebi etkileyen psikolojik unsurlar içerisinde
değerlendirilmektedir.
Turizm cazibe merkezi veya turizm yöresi dendiğinde, turistlerin ziyareti için
pazarlanan bir ülke, eyalet, bölge, şehir ya da kasaba anlaşılmalıdır. Uluslararası seyahate
katılan birçok turist için, turizm isteğe bağlı bir harekettir. Bu noktadan hareketle çoğu ülke
turizme büyük oranda yatırım yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Herhangi bir turizm
bölgesinde ortaya çıkabilecek beklenmedik olaylar ülkedeki, bölgedeki veya beldedeki turizm
hareketini büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir. Olaya turizm bölgesindeki çalışan açısından
bakıldığında, bu olumsuzluk gelir kaybına, işsizliğe ve fakirliğe yol açabilecek boyutlara
ulaşabilmektedir. Pek çok turist tatilini geçirmek için herhangi bir turizm yöresini seçmeye
karar verirken, birçok faktörü dikkate alarak karar vermektedirler. Çünkü turistlerin
ilgilendikleri ilk şey, güvenliklerini ve mutluluklarını ortadan kaldırabilecek ve tehditlerin
minimum seviyede kalarak kendilerini tam anlamıyla tatmin eden bir bölgeye seyahat etmektir.

1.2. Turizmin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Turizm olayı çok yönlü olması nedeniyle, birbirinden farklı bilim dallarıyla yakın veya
uzak, doğrudan veya dolaylı bir etkileşim içinde bulunmaktadır. Turizm sektörünün
faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler farklı bilim dalları tarafından
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sağlanmakta ve özellikle sosyal bilimlerin alt dallarıyla sıkı bir ilişki içinde olduğu
görülmektedir. Turizm ile etkileşim içinde bulunan bilim dallarının aralarındaki ilişkiyi
doğuran temel konular ele alınıp aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1.2.1.Turizm ve Ekonomi
Bireylerin sahip olduğu boş zamanlarını ve maddi birikimlerini farklı amaçlarla turizm
sektöründe değerlendirme kararı almalarıyla birlikte, gittikleri tatil yöresinde tüketim, istihdam,
dışsatım, yatırım ve kamu gelirleri gibi ekonomik yönleri bulunan bir sürecin başlamasına
neden olmaktadırlar. Turistlerin sektörde ortaya çıkmasına neden olduğu ekonomik süreçlere
bağlı olarak, bazı ülkelerin ekonomik gelirlerinin turizm sektörüne bağlı olduğu bile
görülmektedir.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülke
ekonomisi için turizm gelirlerinin dış ödemeler dengesi üzerinde önemli payının bulunduğu da
bilinmektedir. Ülkelerin döviz gelirleri, genellikle yurt dışına sattıkları mallarından elde
ettikleri gelirler oluştururken, ülkenin sahip olduğu doğal veya tarihi zenginliklerden
yararlanmak üzere ülkeye gelen turistlerin yaptığı harcamalar, döviz gelirlerini meydana
getirmesi nedeniyle turizm gelirleri ekonomide yeri farklı bir önem kazanmaktadır. Buna bağlı
olarak turizm sektörü gelirleri, her şeyden önce ödemeler dengesi üzerinde önemli etkileri
bulunan görünmeyen dışsatım kalemidir. Bu anlamda turizm gelirleri ülke içinde perakende
fiyatlarla yapılan mal ve hizmet dışsatımı olarak kabul edilebilir. Bu alana yapılan yatırımlar
oransal olarak çok yüksek düzeyde döviz getirisi sağlarlar. Emek yoğun bir karaktere sahip olan
turizm sektöründeki faaliyetlerin otomasyona ve mekanizasyona geçme imkânları son derece
sınırlı olduğundan, istihdam yaratma imkânı da genel olarak yüksektir. Turizm endüstrisinin
ekonominin diğer sektörlerinde de doğrudan veya dolaylı olarak yarattığı istihdam da, genel
olarak ekonomi üzerinde olumlu etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Kişinin turizm hareketlerine katılmaya karar vermesinde etkisi olan faktörlerden biri de,
bireyin maddi kazancı veya turizm sektöründe harcamak üzere gelirinin ne kadarını
ayırabileceğiyle ilişkilidir. Bu konu, ekonominin bir alt disiplini olan “mikro ekonomi”nin ilgi
alanı içinde kalmaktadır. Bireyin sahip olduğu boş zamanını nasıl değerlendirileceği, çeşitli
ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelirini nasıl dağıtacağı ve birikiminin ne kadarını turizm
harcamalarına ayırabileceği, iktisadi değerlendirmelere konu olmaktadır. Daha geniş bir açıyla
değerlendirildiğinde, toplumun ne kadarının turizm hareketine katılacağı, turizme katılanların
kaç geceleme yapacağı, hangi mal ve hizmetlerin talep edileceği, harcamanın hangi turizm
bölgelerinde gerçekleştirileceği gibi konular ekonomi biliminin ilgi alanına girmektedir.

1.2.2. Turizm ve İşletme
Turizm sektörünün varlığı ve gelişmesi açısından vazgeçilemeyecek derecede etkili
olan konaklama, yeme-içme, eğlence, seyahat işletmeleri ve benzeri turizm kuruluşları
açısından ele alındığında, işletme bilimi ile ortak bir çalışma alanı doğmaktadır. Turizm
sektöründe yapılacak yatırımlara ait kararların alınması ve hazırlanan projelerin
değerlendirilmesinden başlayarak turizm işletmelerinin kurulması, yönetilmesi, örgütlenmesi,

11

finanse edilmesi, pazarlanması ve personel yönetimi gibi sorunların çözümüne kadar birçok
konu, “turizm işletmeciliği” alt disiplininin çalışma alanı içinde kalmaktadır.
Başlıca turistik konaklama tesisleri olarak otellerin yanı sıra lokantaların, seyahat
acentelerinin ve diğer turizm işletmelerinin etkin bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri ve
turizmden beklenen yararların sağlanabilmesi açısından, işletme bilimi içinde geliştirilen çok
ve çeşitli yönetim, bilgi ve tekniklerinin büyük bir yeri ve önemi bulunması nedeniyle de turizm
ile işletme bilimleri arasında sıkı bir ilişkinin var olduğu anlaşılmaktadır.

1.2.3. Turizm ve Coğrafya
Yeryüzünde birbirinden farklı coğrafi yapıları ve özelliklerini, iklim durumunu, doğal
ve beşeri olanaklarını, kısaca “mekânı” inceleyen bir bilim dalı olarak coğrafya, faaliyetlerini
bu “mekân” üzerinde gerçekleştiren turizm sektörü ile yakın ilişki içinde bulunmaktadır.
Coğrafya ile turizm iki ayrı bilim dalı olmalarına rağmen, bu iki farklı bilim dalı
arasındaki etkileşimin yoğunluğu nedeniyle “turizm coğrafyası” adı altında bir alt disiplinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânın fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri, bu
faaliyetlerin mekân üzerinde ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz değişimleri, turizm bölgelerin
belirlenmesi ve gruplandırılması, arazinin kullanımının belirlenmesi ve korunmasıyla ilgili
önlemlerin alınması, coğrafya biliminin ilgi alanı içinde kalması nedeniyle turizm ile coğrafya
bilimleri arasında sıkı bir etkileşim bulunmaktadır.

1.2.4. Turizm ve Tarih
Tarih, toplumların geçmişindeki olay ve olguları yer ve zamana göre incelemeye ve
açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Ayrıca tarihçilerin sosyal olayları neden-sonuç ilişkisi
çerçevesinde incelemeye önem verdikleri de bilinmektedir.
Her toplumun bir geçmişi olduğu ve geçmişteki olayların toplumun bugününü ve
yarınını etkilediği gerçeği göz önüne alındığında, turizm ile tarih bilimi arasındaki ilişkinin
yakınlığı ortaya çıkmaktadır. Tarih bilimi toplumların yalnızca sosyal ve siyasi tarihlerini değil,
aynı zamanda sanat ve medeniyet tarihlerini ve kültürlerini de inceleme alanı içinde
değerlendirmektedir. Toplumun tarihi süreç içinde birikimi olan sosyal, siyasal, sanatsal,
medeniyet ve kültürel değerlerinin birçok turizm şekli tarafından turistik obje olarak
değerlendirilmesi nedeniyle de bu iki bilim dalı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

1.2.5.Turizm ve Arkeoloji
"Arkheologia" eski Yunancada "eski şeyler bilgisi" anlamına gelen bir kelime olup,
Yunanlılar, hatta Romalılar tarafından, sadece "tarih" manasında kullanıldığı da bilinmektedir.
Kelime sonradan özelleşmiş, bugünkü anlamıyla arkeoloji; yeryüzündeki toplumların en eski
ve tarihten önceki zamanlardan başlayarak, hayatlarının ürünü olan maddi kültürlerinin bilimi
hâline gelmiştir.
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"Asarı Atika", Arapça kökenli bir terim olmasına rağmen, dilimizde arkeolojik değeri
olan eserler anlamında kullanıldığı dikkate alınacak olursa, arkeoloji ifadesinin Türkçe karşılığı
olarak "antika bilgisi" terimi kullanılabilir. Bu nedenlerden dolayı arkeolojinin turizmle çok
yakından ve doğrudan ilişkisi vardır. Özelikle de tarihi dönemlerde yaşamış uygarlıklardan
günümüze ulaşan sanat, kültür ve tarihi değeri bulunan maddi kalıntıların turistik amaçlarla
sıkça kullanılması bu iki bilim dalı arasındaki yakın etkileşime ve bu etkileşimin sürekliliğine
işaret etmektedir.

1.2.6. Turizm ve Sosyoloji
Turizm, farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip olan toplumlara ait olan bireylerin
birbirleriyle ilişkiler kurmasına neden olduğu gibi; farklı bilgi, görgü, gelenek ve görenek ile
kültür düzeyleri arasında bir etkileşime de sebep olmaktadır. Bütün bu karşılıklı etkileşimler
sonucunda turizm; turist gönderen ve turist alan toplumlar arasında var olan farklı sosyal
yapının, ahlâk anlayışının ve giderek toplumsal davranış kalıplarının değişmesine yol açan
sosyal bir olaydır. Turistlerin yabancı bir ülkeye gitmesiyle doğan sosyal etkileşim ve
değişmeyi, turizm olayının doğuşunda ve oluşumunda etkili olan toplumsal unsurları ve
turizmin yol açtığı sosyal etkileri inceleyen bir alt bilim dalı olan “turizm sosyolojisi”,
günümüzde önemli bir araştırma alanı olarak varlığını sürdürmektedir.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında, diyebiliriz ki turizm ve sosyoloji birbirlerinin ilgi
alanlarına her zaman girmekte ve ikisi de birbirinden yararlanmaktadır. Sosyolojinin her zaman
turizmle; ortaya çıkışından sonuç ve etkilerinin belirlenmesine kadar çok yakından ve sıkı bir
ilişki içinde olduğu iddia edilebilir.

1.2.7. Turizm ve Psikoloji
Turizm olayının öznesi ve odak noktası insan olup, insanın turizm faaliyetine katılmada
rol oynayan başlıca faktörlerden birinin de psikolojik tatmin arayışı olduğu bilinmektedir. Buna
bağlı olarak, turizmle ilgili inceleme ve araştırmalarda psikoloji bilimine her zaman ihtiyaç
duyulmaktadır. Psikoloji biliminin inceleme alanı içinde bulunan bireylerin tatil ve
seyahatlerinden beklentileri, turizme katılmakla sağladığı tatmin düzeyi, tatil ve seyahat
süresince benimsediği tutum ve davranışları; yabancılarla ilişki kurma tarzları, nedenleri ve
sonuçları gibi konular turisti tanımada büyük katkı sağlamaktadır. Psikoloji biliminin
yardımıyla daha iyi tanınma olanağı elde edilen bulgular, turistin tatil anlayışını ve tatilden
beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılmasına imkân tanıyacaktır. Psikoloji bilimi; tatil
beklentilerinin ne olduğu bilinen bir bireyin davranışlarını anlama, tatil yörelerini pazarlama ve
reklam çabalarının etkinliğini artırma konusunda turizm işletmelerinin başarılı bir biçimde
yönetilmesinde değerli katkılar sağlamasıyla da önem kazanmaktadır.

1.2.8. Turizm ve Hukuk
Toplum düzenini sağlayıcı kuralları belirleyen hukuk bilimi, toplumun birçok kesimini
ilgilendiren turizm olayı ile çok yönlü ve karmaşık bir ilişki içindedir. Bu arada belirtilmesi
gereken önemli bir husus da, bireyin sürekli yaşadığı ülke ile tatil amacıyla gittiği ülkede farklı
hukuk kurallarının geçerli olabileceğidir. Yabancıların seyahatleri ve geçici konaklamalarından
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kaynaklanan ilişkiler ve olaylar, ortaya çıkması muhtemel sorunları aşmada, faaliyet alanı
kanun ve yönetmelikleri içeren hukuki desteğin alınmasını gerektirmektedir. Turist ile turizm
işletmeleri veya turist gönderen ülke ile turizm bölgesindeki turistik işletmeler ya da kurumlar
arasında yapılan anlaşmalar veya ortaya çıkabilecek çeşitli anlaşmazlıkların çözümünde hukuki
destek alma zorunluluğu söz konusudur. Bu zorunluluk bir taraftan kitle turizminin
gelişmesiyle birlikte daha da artarken, diğer taraftan sayıları giderek artan büyük ölçekli seyahat
ve konaklama işletmelerinin varlığı da iş, ticaret ve vergi hukuku alanlarında yeni düzenlemeler
getirilmesini de gerektirmesi, turizm ile hukuk arasında karşılıklı ilişkiler açısından önem
taşımaktadır.

1.2.9. Turizm ve Siyasal Bilimler
Turizm olayına katılan milyonlarca insanın değişik ülkelere seyahat etmesi ve geçici
sürelerle de olsa bu ülkelerde yaşaması, uluslararası siyasal ilişkileri birçok yönde
etkileyebilme gücüne sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Turizm, toplumların birbirini
tanımasını, karşılıklı anlayış, işbirliği ortamının doğmasını ve giderek çeşitli alanlarda
yakınlaşmanın artmasını sağlama gücüne de sahiptir. Küresel ölçekte gerçekleşen uluslararası
turizm, devletler arasındaki siyasal ilişkileri etkilemesinin yanı sıra siyasal sistemler ve olaylar
da turizm hareketini olumlu veya olumsuz yönde etkileme potansiyelini de içermektedir.

1.2.10. Turizm ve Eğitim
Turizm sektörünün kendine özgü birçok karakteristik özelliği bulunmasına rağmen,
bunlar arasında en fazla öne çıkanının emek-yoğun karakterini taşıması olduğu iddia edilebilir.
Turizmde işlerin emek-yoğun bir şekilde yürütülmesi, bu alanda istihdamı daha kolay ve etkin
hâle getirirken, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da artırmaktadır. Turizmin bir hizmet
sektörü olmasının getirdiği yüz yüze ilişkilerin yoğunluğu, sektörde çalışan personelin sadece
mesleki bilgi alanında değil aynı zamanda davranış olarak da eğitilmiş insana olan ihtiyacı
artırmaktadır.
Sadece turizm endüstrisinde istihdam edilen personelin değil, aynı zamanda yerel halkın
turistlere karşı olumlu davranış geliştirmelerinde de halk eğitimine ihtiyaç bulunmaktadır.
Gerek turizm sektöründe çalışanlar, gerekse halk düzeyinde ortaya çıkan eğitim ihtiyacına bağlı
olarak, eğitim bilimleri ile yaşanan yakın bilgi alış verişi turizm eğitimi gibi bir alt disiplinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yukarıda saydığımız bilim ve dalları dışında mimarlık, mühendislik, istatistik, botanik
ve antropoloji gibi daha birçok bilim dalının da turizm sektörüyle karşılıklı etkileşim içinde
olduğu da belirtilmelidir.

1.3. Turizm Endüstrisinin Yapısı
Turizm sektörü emek-yoğun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve işgücüne dayalı
hizmet üreten bir sektör görünümünü korumaktadır. Sektör, turistin sürekli oturduğu yerden
ayrılıp aynı yere geri dönünceye kadar geçen zaman zarfında konaklama, yeme-içme, ulaştırma,
perakende alış-veriş ve eğlence vb. birçok ihtiyacını karşılamaktadır. Turizm sektörünün bu
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özelliği dikkate alındığında, kapsamının geniş olduğu ve sektörü tanımlamaya yönelik olarak
yapılan farklı denemelerin günümüz koşullarında yetersiz kaldığı ileri sürülebilir. Turistlerin
beklentilerinin ve tatil anlayışlarının birbirinden farklı olması nedeniyle, turizm sektörünün ilk
bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi görünen farklı iş kollarının birlikte ve uyum içinde
çalışmalarını gerektirmektedir. Turizm sektörünün bu özelliğine bağlı olarak, Dünya Turizm
Örgütünün hazırladığı “Turizm Aktivitelerinin Uluslararası Standart Sınıflandırılması”na göre,
ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi gereksinimlerin karşılanmasına yönelik turizm
ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yaklaşık 185 tane faaliyet alanı bulunduğu
belirlenmiştir (17. Inter-Amerikan Seyahat Kongresi, Sustaining Tourism by Managing
Financial and Human Resources, 7-11 Nisan 1997.
http://www.oas.org/tourism/docnet/latc1en.htm).
Farklı özellik taşıyan bu üretim birimlerinin aynı şemsiye altında toplanması turizm
alanında işlem hacmini arttırırken yeni pazarların gelişmesine de katkıda bulunmaktadır (Bulut,
www.ekitapyayin.com/id/025/index.php). Bu özelliği ile turizm, günümüzde dünya
ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri olma özelliğini kazanmıştır.
Turizm sektörünün yapısının farklılığı ve çeşitliliğine rağmen tanımlanması gerekirse;
“Turizm endüstrisi, turistlerin, ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak tekrar aynı yere dönünceye
kadar geçen süre içerisindeki seyahatleri sırasında, gereksinim duydukları ulaştırma,
konaklama, yeme-içme, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan faaliyet alanlarının tümüdür.”
(Kozak, Kozak, Kozak, 2001:1) şeklinde ifade edilebilir.
Turistlerin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarını karşılayan kurum ve kuruluşlar çok çeşitli
olmasına bağlı olarak, turizm işletmeleri olarak belirtilebilecek işletmeleri yedi başlık altında
toplamak mümkündür: Bu işletmeler;
1)
Konaklama İşletmeleri: Otel, motel, pansiyon, oberj, kamping, tatil köyü,
kaplıca ve benzeri sağlık turizmine yönelik tesisler,
2)

Yiyecek-İçecek İşletmeleri: Lokanta ve benzeri yiyecek-içecek mekânları,

3)
Ulaştırma İşletmeleri: Demiryolu işletmeleri, havayolu işletmeleri, denizcilik
işletmeleri, karayolu ulaştırma işletmeleri,
4)
Eğlenceye Yönelik İşletmeler: Gece Kulübü, bar ve gazino gibi eğlence ve
rekreasyonal yönelik hizmet veren mekânlar,
5)

Seyahat İşletmeleri: Tur operatörleri ve seyahat Acentaları gibi işletmeler,

6)
Hediyelik Eşya İşletmeleri: El sanatları, hatıra, hediyelik eşya vb. malların
üretim ve satışını yapan işletmeler,
7)

İdari Birimler: Turizmle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kamu kuruluşları.

Günümüzde sürekli olarak gelişen ve değişen turizm sektörünün iki önemli boyutunu
konaklama tesisleri ve seyahat işletmeleri meydana getirmektedir. I. Dünya Savaşı’na kadar
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olan dönemde, genellikle sınırlı sayıdaki varlıklı kişilerin zevklerine ve taleplerine uygun
olarak faaliyet gösteren oteller, günümüzde dönüşüm geçirerek kitle turizminin koşullarına
uygun, büyük kapasiteli ve standart hizmet sunan konaklama tesislerine dönüşmüştür. Bu
işletmeler, turizm sektörünün dışında faaliyet gösteren işletmelerle müşterek çabalar içerisinde
bulunmak suretiyle daha da güçlenerek pazar paylarını arttırma yoluna gitmektedirler (Burhan
Şener, Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara,
1997, s.8).
Seyahat işletmeleri ise, turizm literatüründe seyahat acentaları ve tur operatörleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Tur operatörleri, paket tur olarak adlandırılan turistik ürünler oluşturarak
pazarlamacılığın yanı sıra üretici kimliğini de beraberinde taşırken, seyahat acentaları kendine
özgü satış yöntemleriyle söz konusu ürünlerin sadece satışında aracılık görevini üstlenmektedir
(Aykın, a.g.e., s.15).
Ülkemizde, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü arasında kesin bir ayrım
bulunmamakla birlikte, A grubu bir seyahat acentası tur operatörlüğü, bütün turizm dallarında
uzman
olup
olmadığına
bakılmaksızın
faaliyet
gösterebilmektedir
(Yalçın,
http://www.makropolorus.com/ab_turizm.htm).
Seyahat acentalarının turist grupları için düzenlediği paket turlar ise, turizm
endüstrisinin değişik bir yönüdür. Kişiler, bireysel olarak yapabileceklerinden daha ucuz, tüm
ayrıntıları daha önceden belirlenmiş grup seyahatlerine ilgi gösterilmekte ve buna paralel
olarak, paket tur hizmeti sunan işletmeler hızla gelişmektedir.

1.4. Turizmin Sınıflandırılması
Günümüze kadar geçen zaman içinde turizm kavramının değişmesi ve gelişmesi,
turizmin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmasını gerektirmiştir. Turizmin sınıflandırılması;
turizm hareketlerine katılanların sayısına, yaşlarına, sosyo-ekonomik durumuna, amaçlarına,
ziyaret edilen yere ve konaklanan süreye bağlı olarak faklı şekillerde yapılabilmektedir.

1.4.1. Katılan Kişi Sayısına Göre
Bu sınıflandırmada turizme katılan kişi sayısı dikkate alınmaktadır. Buna göre, kişilerin
seyahat ve konaklamayı kişisel olarak düzenlemesine “bireysel turizm”, seyahat ve
konaklamanın belirli bir grup, dernek veya örgüt tarafından organize edilmesi “grup turizmi”,
seyahat ve konaklamanın birbirleriyle ilişkili olmayan gruplar tarafından kitleler hâlinde
gerçekleştirilmesi ise “kitle turizmi” şeklinde isimlendirilmektedir.

1.4.2. Katılanların Yaşlarına Göre
Bu sınıflandırmada turizm hareketine katılanların yaşı dikkate alınmaktadır. Bunlardan
ilki 15-24 yaş grubuna dâhil bireylerin anne, baba ve diğer aile yakınları olmaksızın turizme
katılmalarıyla gerçekleştirilen “gençlik turizmi”, diğeri; 25-60 yaş grubundaki kişilerin
katıldıkları turizm etkinliklerine “orta yaş turizmi” ve son olarak da 60 yaş ve daha fazla olan
bireylerin gerçekleştirdiği turizm etkinliklerinin meydana getirdiği “üçüncü yaş turizmi”
oluşturmaktadır.
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1.4.3. Katılanların Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre
Turizm hareketine katılanların sosyo-ekonomik durumlarını dikkate alarak yapılan bu
sınıflamada “sosyal turizm”, “lüks turizm” ve “geleneksel turizm” şeklinde üç farklı gruba
ayrılarak değerlendirilmesi mümkündür. Sosyal turizm, gelirleri belirli bir düzeyin altında
olmasına rağmen, turizm hareketine katılmak isteyen kişilerin bu isteklerine ulaşabilmeleri
amacıyla çeşitli tatil kredileri, taksitli tatil olanağı, sezon öncesi indirimli fiyatlar vb. şekillerde
desteklenmelerine bağlı olarak turizm faaliyetlerine katılmalarının sağlanmasıyla ortaya çıkan
turizm şeklidir. Lüks turizm; genellikle ekonomik olanakları ve satın alma gücü yüksek olan
kişilerin, bireysel veya küçük gruplar hâlinde gerçekleştirdikleri turizm şeklini meydana
getirirken, geleneksel turizm ise, tüketim olanakları normalin üzerinde bulunan ve seyahat ve
konaklama işletmelerinin hizmetlerinden yararlanarak seyahat eden kişilerin ve ailelerin
yarattığı turizm şekli olarak ifade edilebilir (Aykın, 2001:8).

1.4.4. Katılanların Amaçlarına Göre
Turizm hareketine katılanların birbirinden farklı ve çok çeşitli amaçlarla bu faaliyet
içinde yer aldıkları bilinmesine rağmen, turistlerin asıl amacının, bedensel ve ruhsal sağlıklarını
yeniden kazanarak, dinlenmiş olarak hayatlarını sürekli olarak geçirdikleri mekânlara geri
dönmektir. Bu hedeflerine varabilmek için sakin, dinlendirici ve eğlendirici tatil yörelerinin ve
turizm şekillerinin aranması önem kazanmakta ve bu kapsamda turizmin; deniz turizmi, akarsu
turizmi, yayla turizmi, kaplıca turizmi, mağara turizmi veya ekoturizm gibi farklı şekillerinden
biri tercih edilmektedir.
Diğer taraftan kayak turizmi başta olmak üzere, dağcılık, mağara turizmi, doğa
gözlemciliği, doğa yürüyüşü, akarsu turizmi, su altına dalış, golf, macera veya av gibi kişisel
hobilere ve zevklere yönelik, sportif amaçlı turizm şekilleri turistlerin farklı beklentilerine
cevap verebilmek amacıyla varlıklarını sürdürmektedir. Benzer şekilde eski sanat eserlerini,
eski medeniyetlere ait tarihi kalıntıları görmek, gezmek ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla
yapılan ve “kültür turizmi”, olarak isimlendirilen turizm şekli, insanların inanışları gereği kutsal
olarak kabul ettikleri mekânların ziyaretine yönelik hareketin ortaya çıkardığı “inanç turizmi”
de sektörde belli bir oranda değer kazanmaktadır.
Dünyada son yıllarda gelişme gösteren turizm çeşitlerinden biri de şehirsel mekânlarda
gerçekleştirilen kongre turizmidir. Küresel ölçekteki önemi her geçen yıl gelişen bu turizm
şeklinde yapılan organizasyonların gelecekte artarak devam etmesi beklenmektedir.

1.4.5. Ziyaret Edilen Yere Göre
Turizm faaliyetleri, ziyaret edilen yere göre “iç turizm” ve “dış turizm” olarak da iki
ayrı grup hâlinde değerlendirilebilir. İç turizm; bir ülke vatandaşlarının kendi memleketlerinde
gerçekleştirdikleri turizm hareketine bağlı olarak ortaya çıkan bir turizm şekli olduğundan
pasaport, vize ve döviz temini gibi sorunlardan uzaktır. İç turizm, ülkedeki bölgelerarası
gelişmişlik farklarının ortadan kalkmasına imkân tanıması nedeniyle hükümetler tarafından
desteklenmektedir.
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Yabancıların ülkeyi ziyaretler veya ülke vatandaşlarının yabancı bir ülkeye
gerçekleştirdikleri seyahatler “dış turizm” olarak isimlendirilmektedir. İç turizm hareketinin
aksine pasaport, vize ve döviz gibi işlemleri gerektirdiği gibi, ülkelerin dış ödemeler dengesini
oluşturmada katkı sağlaması nedeniyle de önem taşımaktadır. Ülkeye döviz kazandırması
boyutuyla değerlendirildiğinde dış turizmi kendi içinde “dış aktif turizm” ve “dış pasif turizm”
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Dış aktif turizm; yabancıların kendi memleketleri dışında
başka bir ülkeyi ziyaretlerini ifade eder ve gidilen ülkeye döviz kazandırdığından, o ülkenin
ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki yapmasıyla dikkat çekmektedir. Dış pasif turizm ise,
ülke vatandaşlarının yabancı bir memlekete yaptıkları seyahatleri ifade eder ve döviz çıkışına
sebep olmaktadır. Turistin sürekli yaşadığı ülkenin döviz kaybına neden olması yönüyle de
ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

1.4.6. Konaklanan Süreye Göre
Konaklama süresine göre turizm, “kısa süreli” ve “uzun süreli” şeklinde
sınıflandırılabilmektedir. Kısa süreli turizm hafta sonu tatili veya başka bir yere seyahat
sırasında genellikle bir-iki günlük konaklamalardan oluşan turizm biçimidir. Uzun süreli turizm
ise, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak için belli yerlerdeki konaklama
tesislerinde en az dört geceleme olmak üzere gerçekleştirilen turizm şekli olarak
değerlendirilebilir.
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Uygulamalar
1)

Turizm tanımını araştırınız.

2)

Turizmin diğer bilimlerle olan ilişkisini araştırınız.

3)

Turizmin sınıflandırılmasını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Turizmin farklı tanımlarının yapılmasının nedenlerini açıklayınız.

2)

Turizmin diğer bilimlerle olan ilişkisini açıklayınız.

3)

Turizmin sınıflandırılması nasıldır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün sonunda turizmin tanımı ve genel özellikleri öğrenildiği gibi, diğer bilim
dallarıyla olduğu gibi ekonominin diğer sektörleriyle olan etkileşimi de ortaya konmuştur.
Ayrıca turizmin sınıflandırılması da bu bölüm sonunda öğrenilenler arasındaki yerini almıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm hareketlerinin yeryüzünde ilk kez
ne zaman başladığı konusu tartışmalı olmasına rağmen, günümüzdeki anlamını kazandığı
başlangıç zamanı verilmiştir?
a)

20. yüzyılın ortalarından itibaren

b)

21. yüzyılın ortalarından itibaren

c)

20. yüzyılın sonlarından itibaren

d)

20. yüzyılın başlarından itibaren

e)

21. yüzyılın başlarından itibaren

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm kelimesinin Latinceden türediği
kabul edilen kelimenin kökü verilmiştir?
a)

Tour

b)

Tornus

c)

Tornistan

d)

Turing

e)

Turnoz

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm olayının bilim adamlarının ilgisini
çekerek, ilk makale yayınlandığı tarih verilmiştir?
a)

1881

b)

1938

c)

1768

d)

1883

e)

1905
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, OECD tanımında turist olarak kabul
edilenlerin niteliklerinden biri verilmemiştir?
a)

Eğlence amacı, tatil gayesiyle, ailevi, sıhhi ve benzeri sebeplerle seyahat edenler

b)
Bilimsel, idari, diplomatik, dini, sportif ve benzeri nedenlerle veya bu çeşit
toplantılara katılmak amacı ile seyahat edenler
c)

Çalışmak için yurt dışına gidenler

d)

Deniz gezileri yapanlar (bu gezi sureleri 24 saati geçmese bile)

e)

İş seyahati yapanlar

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kişinin turizm hareketlerine katılmaya
karar vermesinde etkisi olan faktörlerden biri olarak, ekonominin bir alt disiplini olan “mikro
ekonomi”nin ilgi alanı içinde kalan faktörlerden biri verilmiştir?
a)

Bireyin eğitim düzeyi

b)

Bireyin sosyalleşebilme özelliği

c)

Bireyin moda tutkusu

d)

Bireyin yetenekleri

e)

Bireyin maddi kazancı

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, birer bilim dalı olarak coğrafya ile turizmin
karşılıklı etkileşiminin ortaya çıkardığı alt bilim dalı verilmiştir?
a)

İktisadi coğrafya

b)

Suel coğrafya

c)

Ulaşım coğrafyası

d)

Makro ekonomi

e)

Turizm coğrafyası
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turist ile turizm işletmeleri veya turist
gönderen ülke ile turizm bölgesindeki turistik işletmeler ya da kurumlar arasında yapılan
anlaşmalar veya ortaya çıkabilecek çeşitli anlaşmazlıkların çözülebilmesi için yararlanılan
bilim dalı verilmiştir?
a)

Hukuk

b)

Sosyoloji

c)

İktisat

d)

Matematik

e)

Botanik

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turistlerin “konaklama ihtiyacını”
karşılayan işletmelerden biri verilmemiştir?
a)

Otel

b)

Tatil Köyü

c)

Akraba evi

d)

Pansiyon

e)

Oberj

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Seyahat acentalarının turist grupları için
düzenlediği……………ise, turizm endüstrisinin değişik bir yönüdür.” cümlesindeki boşluğu
doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
a)

Krediler

b)

Avanslar

c)

Biletler

d)

Taksitler

e)

Paket turlar
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin “katılanların yaşlarına göre
sınıflandırmasında” yaşları “25-60” arasında değişenlerin grubu verilmiştir?
a)

Gençlik turizmi

b)

Orta yaş turizmi

c)

Üçüncü yaş turizmi

d)

İhtiyarlar turizmi

e)

Ergen turizmi

Cevaplar
1)a 2)b 3)d 4)c 5)e 6)e 7)a 8)c 9)e 10)b
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2. TURİZMİN TARİHİ SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İlk Çağ’daki turizm hareketlerini değerlendirirken belirtilmesi gereken en önemli
özellik bu dönemin turizmini günümüzdeki turizm anlayışından farklı dinamiklere bağlı olarak
şekillendiğidir. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerindeki turizm olgusu ile
Rönesans, sömürgecilik hareketleri veya yeryüzünün keşfedilmesi sürecinin çok farklı etkileri
bulunmaktadır. Yaşanan Sanayi Devrimi süreci turizm sektörünü derinden etkileyen ancak daha
çok etkileyecek değişimlerin temellerinin atıldığı dönem olarak ifade edilebilir. Çağdaş turizme
geçişi hazırlayan sosyal ve ekonomik gelişmelerin üretim biçimlerinin ve kullanılan enerji
kaynağının değiştiği Sanayi Devrimi süreciyle ilişkilendirmek mümkündür. Daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında turizm ve tanıtma faaliyetleri ele alınarak konu
tamamlanmış olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İlk Çağ’daki turizmin gelişim süreci nasıl olmuştur?

2)

Orta Çağ’da turizmin gelişim süreci nasıl olmuştur?

3)

Orta Çağ dinamikleri nelerdir?

4)

Rönesans ve Sömürgecilik hareketlerinin turizm açısından etkileri nelerdir?

5)

Çağdaş turizme geçişi hazırlayan sosyal faktörler nelerdir?

6)

Şehirleşmenin turizmin gelişimi üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?

7)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında turizm ve tanıtma faaliyetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlk Çağ’da Turizm

İlk Çağ’daki turizmin
gelişim süreci nasıl
gerçekleştiğinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Orta Çağ’da Turizm

İlk Çağdaki turizmin gelişim
süreci nasıl gerçekleştiğinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Rönesans ve sömürgecilik
hareketlerinin turizm
açısından etkilerinin neler
olduğunun kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Çağdaş Turizm Süreci

Çağdaş turizme geçişi
hazırlayan sosyal faktörlerin
neler olduğunun kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Şehirleşme ve Turizm

Şehirleşmenin turizmin
gelişimi üzerindeki etkisinin
nasıl gerçekleşebileceğinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk
Yıllarında Turizm

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllarında turizm ve tanıtma
faaliyetleri konusunda
yaşanan gelişmelerin
irdelenmesi

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Rönesans ve Sömürgecilik
Hareketleri
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Anahtar Kavramlar


İlk Çağ



Orta Çağ



Sömürgeleşme



Şehirlerime



Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında turizmin gelişimi
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Giriş
Bu bölümde, tarihin belirli dönemlerinde turizmin nasıl geliştiği konusu ele alınıp
değerlendirilecektir.
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2.1. İlk Çağ
İnsan, yeryüzüne çıktığı ilk günden itibaren çeşitli nedenlerle sürekli bir hareket içinde
olmuştur. İlkel çağlarında bir yöreden diğer bir yöreye yönelik hareketlerin temel sebebi, ihtiyaç
duyulan gıdanın temin edilmesine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle insan,
beslenme ihtiyacını nerede karşılayabilme olanağını bulmuş ise oraya doğru yönelmiştir. Tarih,
beslenme sorunu nedeniyle sürekli olarak yer değiştirmek zorunda olan insanın, evrimsel bir
değişime uğrayarak daha verimli topraklar bulmayı amaçlayan göç hareketinden de söz
etmektedir.
İnsan, doğa ile olan mücadelesinde yeryüzündeki herhangi bir canlı gibi avcı ve
toplayıcı olarak varlığını uzun süre devam ettirdikten sonra, ihtiyaç duyduğu gereksinimlerini
yetiştirebilme başarısını göstermiştir. Başka kelimelerle ifade etmek gerekirse, göçebe yaşam
tarzını terk ederek yerleşik hayata geçmiştir. İnsanın yaşaması için gerekli kaynakları sürekli
olarak yaşadığı yerden sağlaması ise, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak
değerlendirilmektedir. İnsan yerleşik hayata geçmesiyle birlikte, üretici fonksiyonunu
kazanmıştır. Ancak insan, zaman içinde ihtiyaçlarının önemli bir kısmını kendi yetiştirmesine
rağmen, gereksinimlerinin tamamını yakın çevresinden karşılaması mümkün olamamıştır.
İnsanın ihtiyaçlarının bir kısmını da, yakın civarı dışındaki bölgelerde bulunduğundan
gereksinmelerin değiş-tokuşuna aracılık eden bir başka sınıfın yardımı ile karşılanması, söz
konusu yaşam biçiminin çarpıcı niteliğidir. Değişime aracılık edenler ise “tüccar” olarak
isimlendirilmekteydi. İnsanlık tarihinin bu dönemecinde bir yöreden diğerine giden tüccarlar,
sürekli oturdukları yerden kısa sürelerde ayrılıyor ve kendi yöresinin ihtiyaç fazlası ürününü,
bu ürünlere ihtiyaç duyan diğer yörelerde takas aracı olarak değerlendiriyorlardı. Bir bölgede
bol miktarda yetiştirilen bir ürüne başka bir bölgede yaşayan insanların ihtiyaç duyması
“değişim ekonomisi” olarak isimlendirilebilecek bir işleyişin varlığını gerektiriyordu. Tarihi
kayıtlar Finikeli tüccarların ilk çağlara özgü değişim ekonomisinde bu işlevi başarıyla
gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Finikeli tüccarlar değişim işlevini özellikle deniz ötesi
topraklara ve topluluklara gidip-gelerek sürdürmüşlerdir. Finikeli tüccarların seyahatleri,
insanlık tarihinin bu zaman diliminde turizm olgusuna varlık kazandırıcı bir davranış olarak
değer taşıdığı kabul edilebilir.
“Kamu düzeni” veya “kamu görev”i gibi kavramlar ve bu kavramları simgeleyen
toplumsal örgütlenme, bireylerin can ve mal güvenliği, topluluğun dışarıdan gelecek olan
tehditlere karşı savunulması ve değişim ekonomisinin işlerliğini sürdürebilmesi için, ulaşım
sisteminin kurulması ve işler hâlde tutulması gibi sorunlar, kamu düzeninin, kamu görevinin ve
nihayet toplumsal örgütlenmenin ortaya çıkışı ile somut çözümlere ulaşmıştır. Buraya kadar
ifade edilenlerden çıkartılabilecek sonuçlardan biri de; insanların çeşitli nedenlere bağlı olarak
gerçekleştirdiği seyahatlerin mümkün olması, toplumsal örgütlenmeyle yakından ilişkilidir.
Bunun yanında hem insanın gerçekleştirdiği yolculuk sırasında hem de gidilen yerde, can ve
mal güvenliğinin korunması da ayrıca önem taşımaktadır. Her iki alanda da toplumsal
örgütletmenin gerçekleştirilmiş olması, kaygıların giderilmesine olanak tanımaktadır. Diğer bir
ifadeyle, insanların farklı coğrafi mekânlara gerçekleştirdiği seyahatler, her zaman toplumsal
örgütlenmenin başarılabildiği ölçüde mümkün olabilmiştir. Turizm olgusu, toplumsal
örgütlenmenin bulunduğu ve güçlü olarak tesis edildiği dönemlerde ortaya çıkan bir faaliyet
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olarak değerlendirilebilir. Geçmiş her uygarlığı bu açıdan ayrı ayrı irdelemek yerine, bugün
dahi kalıntılarıyla turist akımına neden olan belirli bir çağın, yani Eski Yunan ve Roma
döneminin bu açıdan özelliklerinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

2.2.1. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu Dönemlerinde Turizm
“Kamu düzeni” ifadesi, gerek sürekli olarak ikamet edilen, gerekse yolculuk sırasında
ve gidilen yerde can ve mal güvenliğini sağlayıcı bir kavram olarak kabul edildiğinde, turizm
hareketine özgü davranışlara uygun bir ortamın ortaya çıktığı kabul edilebilir. Gerek Eski
Yunan, gerekse Roma İmparatorluğu dönemlerinde kamu düzeninin tesis edilmesine bağlı
olarak, içerik açısından çağımızdakine benzer turizm hareketinin ilk izlerine rastlandığı
düşünülebilir. Bu durum kamu düzeninin varlığıyla turizm arasındaki organik bağın
kanıtlamasına da yaradığı için önemlidir.
Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarının yaşandığı dönemlerde turizm faaliyetleri
açısından önem taşıyan bir başka özellik, ulaşım sistemlerinin kısa ve uzun mesafeli seyahatlere
olanak tanımasıdır. Böylece, yeryüzünün birbirinden farklı coğrafi mekânlarında yaşayan
topluluklar arasında değişim ekonomisinin işleyişine uygun bir bağlantı kurulduğu gibi,
kalıntıları günümüze kadar ulaşmış olan çeşitli açık hava tiyatroları, stadyum ve hipodrom
kalıntıları, gezme, görme ve eğlence gibi nedenlere bağlı olarak düzenli ve kesintisiz çeşitli
seyahatleri gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yaşamış olan insanların seyahat etmelerine neden
olan tiyatro ve spor yarışmaları gibi sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra, düzenlenen panayırlar
ve kurulan pazarlar vasıtasıyla ekonomik sebepler de bulunmaktadır. Bu dönemde, örneğin
Peloponez'deki oyunları izlemek için başka kentlerden çok sayıda insanın Olimpia'ya
geldiklerini tarihsel belgeler ortaya koymaktadır. Bunun yanında aynı uygarlık dönemini
yaşayan Batı Anadolu’daki [aralarında Efes (Ephesus), Çeşme (Erythrai), Klzomenia,
Kolophon (Değirmendere), Milet (Miletos), Myus (Afşar Kalesi), Priene (Güllübahça), Teos
(Sığacık), Lebedos (Gümüldür), Foça (Phokaia), Sakız (Khos) ve Sisam (Samos)] 12 şehir
devleti ile güney Akdeniz kıyısındaki 6 şehir devletinin sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan
ulaştığı düzeyi vurgulayan belgeler, bir yerleşim merkezinden diğerine yönelik seyahatlerin
yapıldığını böylece bir turizm hareketinin ortaya çıktığını kanıtlamaktadır.
Bilindiği gibi Roma İmparatorluğu zamanında kurulmuş olan birçok şehir ve bu
şehirlerin merkezle yani Roma ile olan irtibatının sağlanabilmesi amacıyla gelişmiş bir yol
şebekesi meydana getirilmiştir. Günümüzde bile hâlâ kullanılmakta olan “Her Yol Roma’ya
çıkar” deyimi bu güçlü ulaşım şebekesine bağlı olarak kullanılmaktadır. Roma
İmparatorluğu’nun sınırlarının geniş bir alana yayılmasının yanı sıra, Akdeniz’in bir iç deniz
hâlinde bulunması turizm hareketleri açısından önem taşımaktadır. Egemenliği altındaki
bölgeleri Roma'ya bağlayan ulaştırma sistemi, esas olarak askeri amaçlı olmasına rağmen,
turizm amaçlı yapıldığı düşünülen seyahatlerin gerçekleşmesine de olanak tanımıştır. Karayolu
boyunca inşa edilen barınaklar veya hanlar, at değiştirerek günde 150 km. kadar yol almayı
sağladığı gibi, yolcuların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına da olanak tanımıştır. Bu
olanakların en önemli işlevlerinden birisi, seyahatin can ve mal güvenliği açısından herhangi
bir soruna neden olmadan sağlamasıdır.
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Gelişmiş ulaştırma sistemi ve bununla ilgili kurumların varlığına bağlı olarak,
İmparatorluğun geniş sınırları içinde kalan tapınakları ve ilginç yöreleri, her yıl daha çok sayıda
Romalının gezip görmesi mümkün olmuştur. Bunun sonucu olarak çok sayıda insan, daha uzak
yerlere çeşitli nedenlerle seyahatler gerçekleştirmişlerdir.
Roma İmparatorluğu döneminde yapılan yolculukların, en uygun iklim koşullarının
yaşandığı yılın en elverişli döneminde yapılması zorunluluğu ve herkesin bu hususa özen
göstermek zorunda olması, Romalıların yaşamına seyahat mevsimi gibi bir zaman dilimini
yerleştirmiştir. İlk Çağ’da turizmin gelişiminde yaşanan dikkat çekici olan bu durum, yılın belli
bir zaman diliminin “turizm mevsimi” adıyla anılmasının toplumsal kabul görmesine neden
olmuştur. Seyahatin yılın belirli döneminde yapılması veya yapılabilir olması seyahat süresi
boyunca işi bırakmayı da gerektirdiğinden, “yıllık tatil”; yine turizmin varlığına sebep olan “boş
zaman” kavramı olarak bu uygarlık döneminde toplumsal yaşama girmiştir. Diğer taraftan
yöresel nitelikte pazarlar, panayırlar, spor ve sanat gösterileri, yarışmalar ve şenlikler sadece
turizm mevsimine rastlatılan düzenlemeler olarak, toplumsal yaşama yine bu dönemde
girmiştir.

2.3. Orta Çağ
Orta Çağ’da turizm hareketlerinin bazı dönemlere ayrılarak incelenmesi, sürecin daha
iyi anlaşılmasına imkân tanıyacaktır. Bu dönemleri ayrı ayrı ele alıp değerlendirdiğimizde farklı
süreçlerle karşılaşırız.

2.3.1. Orta Çağ Dinamikleri
Roma İmparatorluğu’nun V. yüzyılda ikiye ayrılarak fiilen ortadan kalkmasıyla birlikte
turizm hareketini ortaya çıkaran ve devamını sağlayan düzen de sona ermiş ve turizm
hareketleri olumsuz etkilenmiştir. Buna karşın Orta Çağ’da toplumda dini inanışın son derece
önem kazanması ve dini nedenlerle yapılan seyahatlerin gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Bu
çağda dini sebeplerle yapılan hareketlere verilebilecek en iyi örnek Kuzey Avrupa'dan Orta
Doğu’ya yönelik olarak gerçekleştirilen Haçlı Seferleri’dir. On binlerce insanın katıldığı ve
uzun mesafeli olan bu kıtalararası hareket, gidiş ve dönüş güzergâhı üzerindeki toplulukları da
etkilediği için, toplumlararası etkileşime yol açan bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Haçlı
seferlerinin turizm alanındaki başlıca etkisi ise, dini gerekçelerle kıtalararası seyahatleri
başlatması ve yaygınlaştırması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Orta Çağ’da dikkati çeken gelişmelerden bir diğeri de İpek Yolu vasıtasıyla
gerçekleştirilen kıtalararası ticarettir. İpek Yolu güzergâhı boyunca gerçekleştirilen ticaret ve
ticari ilişkilerden kaynaklanan etkileşimler sonucu Batı Avrupa; Anadolu-Orta Doğu-İran
üzerinden Uzakdoğu’ya bağlamıştır. İpek Yolu güzergâhı üzerinde gerçekleştirilen canlı ticaret
çağa damgasını vurduğu gibi, güzergâh boyunca ve ana güzergâh dışında kalan tali yollar
üzerinde yer alan ülkelerdeki yan bağlantıları vasıtasıyla toplulukları sadece ekonomik olarak
değil, aynı zamanda sosyolojik olarak da etkilemiştir. Diğer bir ifadeyle Roma döneminde
İmparatorluk sınırları içinde kalan seyahatler, Orta Çağ’da kıtalararası boyut kazanmıştır.
Gerek İlk Çağ gerekse Orta Çağ’da gerçekleştirilen seyahatlerin ulaşım aracı, karada
hayvanların kas gücüne bağlı olduğundan araçların hızı ve gidilebilecek mesafe ister istemez
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belirli sınırlar içinde kalmakta ve yapılan yolculuklar aylarca sürebilmekteydi. Özellikle Batı
Avrupa’dan Uzak Doğu’ya İpek Yolu vasıtasıyla gerçekleştirilen bir seyahatin süresi (gidişdönüş olarak) birkaç yılı bulmaktadır. Dönemin ulaşım araçlarında enerji kaynağı olarak kas
gücünün kullanılmasının neden olduğu diğer bir özellik, gerçekleştirilen seyahatlere
katılanların sayısının sınırlı olmasıdır. Deniz yolu ulaşımında kullanılan taşıtlarda ise, enerji
kaynağı olarak insan gücü veya rüzgâr gücünden yararlanılması yolculukların uzun süre devam
etmesine neden olmaktaydı. Ulaşım araçlarından kaynaklanan bu özellikler, seyahatlere
katılanların, taşımacılığı ve ticareti kendine iş edinenlerle sınırlı kalmasına sebep olmaktaydı.
Diğer bir ifadeyle bu dönemde seyahatlere katılanlar genellikle aynı kişiler olduğu gibi bu
kişilerin esas amacı Çin, Hindistan ve Orta Doğu’dan getirdikleri malları Batı Avrupa’ya
ulaştırarak ticaretini yapmaktır.
Ulaşım ve seyahatler açısından Orta Çağın genel durumu yukarıdaki paragrafta
özetlendiği gibi olmakla birlikte, turistik hareketler bakımından Marco Polo'nun 13. yüzyılda
yaptığı yolculukların önemi tartışılamayacak kadar değerlidir. Marco Polo’nun gerçekleştirdiği
seyahatler bireysel karakterli olmakla birlikte içinde bulunduğu zamanın özellikleri dikkate
alındığında önemlidir. Polo, yolculuğuna Venedik'ten 1271 yılında çıkmış ve deniz yolundan
Orta Doğu'ya (Akkâ) ulaşmıştır. Daha sonra yaptığı seyahatte ise karayolunu kullanarak
Anadolu’ya (Sivas) gelmiş ve Tebriz üzerinden Basra Körfezi’nde Hürmüz Boğazı’na
ulaşmıştır. Buradan İran’ın kuzeyine yönelerek, Pamir'e varan Marco Polo, Tibet yaylasını da
geçerek Çin kıtasına ve gidiş yolculuğunun son durağı olan Çang-du şehrine 1275 yılında
ulaşmıştır. Marko Polo’nun Venedik’ten başlayan yolculuğu dört yıl sonra Çin’in Çang-du
kentinde sonlanmış ve yaklaşık olarak 16 sene boyunca Çin'de kaldıktan sonra, 1291 yılında
dönüş yolculuğuna başlamıştır. Polo dönüş yolculuğunda deniz yoluyla Çin-Vietnam kıyılarını
izleyerek önce Singapur’a ve oradan da Hint Yarımadası’nın güney ucuna varmıştır. Hint
Yarımadası’nın doğu kıyılarını izleyerek tekrar Basra Körfezi’nin Hint Okyanusu’na açıldığı
Hürmüz Boğazı’na ulaşmıştır. Yolculuğunun sonraki kısmını karadan sürdüren Marco Polo,
Tebriz üzerinden Trabzon'a ve oradan da yine deniz yolu ile İstanbul'a gelmiş ve 1299 yılında
seyahatinin başlangıç yeri olan Venedik'e geri dönmüştür.
Marco Polo'nun hemen hemen çeyrek asır devam eden bu yolculuğunda dikkat çeken
özelliklerden biri, döneminin ilkel taşıt araçlarına rağmen, seyahat etme arzusunun insanın her
türlü zorlukları göze almasına ve bu zorlukların üstesinden gelmesi, diğeri ise, yıllarca devan
eden seyahati farklı kültür, din ve dillere sahip yerel toplulukların yaşadığı mekânlarda, binlerce
kilometre boyunca devam eden yolculukta, can ve mal güvenliğinin sağlandığı kıtalararası bir
düzenin bulunmasıdır. Turizmin varlığına ve gelişmesine imkân sağlayan asıl unsur da budur.

2.3.2. Rönesans ve Sömürgecilik Hareketleri
Orta Çağ’da yaşanan Rönesans hareketi bir yandan bilim, sanat ve din alanında
gerçekleşen yeniliklerin kaynağı, diğer yandan Batı dünyasını yeni atılımlara hazırlayan bir
birikim olarak değerlendirilebilir.
Sömürgecilik hareketi ise, Batı’nın zenginleşmesini ve güçlenmesini sağladığı gibi,
sermaye birikiminin gerçekleştirilmesine de neden oluşmuştur. Rönesans ve sömürgecilik
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sürecinde turizmin hangi aşamalardan geçtiği ve söz konusu süreçlerin turizmi nasıl etkilediği
aşağıda değerlendirilmiştir.

2.3.3. Yeryüzünün Keşfedilmesi Süreci
Turizmin zaman içindeki gelişimi üzerinde dünya haritasının tamamlamasına yönelik
olarak yapılan yolculukların özel ve önemli bir yeri vardır. 1492 yılında Christophe Colomb,
Atlas Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasına varmış ve insanlık dünyasına yeni bir kıtayı
duyurmuştur. 1497'de Portekizli denizci Vasco de Gama bu kez yerküreyi Kuzey-Güney
doğrultusunda geçerek, Afrika’da Ümit Burnu’na ulaşmış ve buradan 1498’de Hindistan’ın batı
kıyılarına varmıştır. Böylece dünya, kuzeyden güneye ve oradan da doğuya doğru aşılarak, İpek
Yolu’nun yanı sıra Hindistan ve Çin'e denizyoluyla ulaşılma başarısı gösterilmiştir. 1519
yılında ise, Ferdinand Macellan Atlas Okyanusu’nu Christophe Colomb’dan sonra ikinci kez
aşarak Brezilya’ya ulaşır. 1520 tarihinde Macellan Pasifik Okyanusu’na ulaşarak, Amerika
kıtasını güneyden dolaşarak Pasifik Okyanusu’na çıkmış ve yer kürenin bilinen yarısına, o
zamana dek henüz bilinmeyen diğer yarısını da ekleyerek dünya haritasının tamamlamasını
sağlamıştır. Böylece Macellan, Asya ile Amerika kıtası arasında kalan dünyanın bu kesimini,
sonradan bulunacak Avustralya ve çevresindeki irili ufaklı adalarla birlikte, yeni seferlere ve
yolculuklara açmıştır. Amerigo Vespucci ise, Amerika kıtasını bularak ismini vermiş bir kâşif
ve haritacı olup, Amerikan yerlileri ile karşılaşmıştır.
Orta Çağ’da yer kürenin sadece bir bölümü insanlık tarafından biliniyor ve
yararlanılıyorken, 16. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde, kuzeyden güneye-batıdan doğuya
okyanuslar aşılarak dünyanın her tarafına gerçekleştirilen yolculukların yapılması mümkün
hâle gelmiştir. Yukarıda kısaca ve ana hatlarıyla değinilen ve dünyanın keşfedilmesine neden
olan gelişmeler, insanlığın bir dünya turu gerçekleştirmesine olanak sağlayacak uygun
koşulların var olduğunu ortaya çıkartmıştır. 17. yüzyıl bir bakıma bu gelişimden kaynaklanan
potansiyelin, 18 ve 19. yüzyıllarda yaşanacak olan gelişmeleri başlatacak olgunluğa ulaştığı bir
zaman dilimi olarak değerlendirilebilir. Yine aynı yüzyıl, ilerde toplumsal nitelikteki turizm
hareketlerine kaynaklık edecek başlıca nirengilerin ve değişimlerin ortaya çıktığı bir dönem
olarak da önem taşımaktadır.

2.3.4. Çekim Gücü Merkezlerinin Oluşumu
Yukarda belirtilen sömürgecilik faaliyetleri ve Rönesans hareketleri, şehirlerin çekim
gücü niteliği kazanmalarına da sebep olmuştur. Diğer bir ifadeyle söz konusu faktörler, turizm
hareketine neden olacak nicel ve nitel varlıkların yerleşim merkezlerinde oluşumuna zemin
hazırlamıştır. Örneğin, Rönesans'ın ortaya çıkmasına sebep olduğu yeni fikir akımları,
sanatçıların ve düşünürlerin çekim merkezi olarak isimlendirilebilecek şehirlerde
toplanmalarına ve eserlerini buralarda sergilemelerine neden olmuştur. Diğer taraftan,
denizaşırı imparatorlukların kurulduğu bu dönemde, elde edilen servet, kralların ve soyluların
yaşadığı şehirlerde toplanmış; bu şehirler, görkemli saraylar ve sanat yapıtlarıyla donatılma
sürecine girmiştir. Devletin idare merkezi konumunda bulunan şehirler, elçiler ve bürokratların
oluşturduğu grupların diplomatik nedenlere bağlı olarak seyahat etmelerini gerektirmiştir. Bu
durum ise, şehirlere bilim ve sanat merkezi olmalarının yanı sıra idare merkezi olmalarından
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kaynaklanan bir güç katmıştır. Ülke içindeki ve komşu ülkelerdeki gençlerin, bilim adamlarının
ve sanatçıların, tarihsel geçmişleri ile de ilgi çeken şehirlere gerçekleştirdiği seyahatler, turizm
açısından bu dönemin karakteristik bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.
Kıta Avrupa’sında yaşanan bu gelişmeler Britanya Adalarında yaşayanları da yakından
etkilemiştir. İngiltere'de özellikle 1558-1603 yılları arasında tahtta kalan Kraliçe I. Elizabeth
zamanında, ülkenin önde gelen düşünürlerinin, Kıtadaki yeni fikir akımlarını ve burada oluşan
siyasal nitelikteki gelişmeleri izlemeleri ve öğrenmeleri için bu merkezlere gitmelerini
desteklemiş ve kolaylaştırmıştır. Ancak Avrupa’daki şehirlere Kıta içinden yapılan seyahatler
ile Britanya adalarından gerçekleştirilen seyahatler arasında son derece önemli bir fark
bulunmaktadır. O fark ise, Kıta içinde gerçekleştirilen seyahatlerin büyük bir kısmı gidilen
şehre yerleşilmesiyle sonuçlanırken, Britanya Adalarından Avrupa’nın bilim ve sanat merkezi
niteliğini kazanan şehirlerine yapılan seyahatlerin geçici bir süreyle yapılmış olmasıdır.
İngiltere'den gelenlerin geçici süre kalması, aynı zamanda turizme özgü bir davranış kalıbının
şekillenmesine neden olmuştur. Bu durum, turizmin gelişme sürecinde önemli bir aşama olarak
değerlendirilebilir.

2.3.5. Orta Çağ’da Turizmin Gelişimini Hızlandıran Faktörler
Sanayi Devrimi sürecinde yaşanan teknolojik gelişmeler ulaştırma araçlarının yüksek
taşıma kapasitesine ulaşarak, yolcu sayısının kısa sürede birkaç kat artmasına neden olmuştur.
Sanayi Devrimi’nin ulaşım araçlarında ve sistemlerinde ortaya çıkardığı yeniliklere bağlı olarak
turizmin gelişimine olumlu katkı sağlayan gelişmeler aşağıda ifade edilmiştir (Genel TurizmDr. Ziya Eralp). Bu gelişmeler;
1)
Taşıtların kısa sürede uzak yörelere ulaşabilmesi o zamana kadar ancak yoğun
nüfuslu yerleşim merkezlerine özgü bir uğraşı çeşidi olan turizmi kırsal alana da sıçratmıştır.
2)
Yine taşıtların çok sayıda insanı bir seferde taşıyabilmesi, yüksek kapasitede
konaklama tesislerinin varış yerinde yapımı sürecini başlatmıştır.
3)
Taşıtların ulaştığı hız nedeniyle yolda geçen sürenin azalması, konaklama
yerinde kalış süresini uzatarak, turist başına düşen harcama hacmini genişletmiş ve bundan,
hem konaklama tesisleri (geceleme sayısındaki artış nedeniyle) hem de yerel ekonomi (daha
uzun süre kalış nedeniyle) daha çok yararlanmıştır.
4)
Bu sonuncu etmen, turizmin ülke ekonomisi için kaynak yaratan bir sektör
olarak öncelik almasına neden olmuştur.
5)
Toplu taşıma, yolcu başına düşen taşıma ücretini ucuzlatarak, düşük gelir
düzeyindekilerinin yani nüfusun geniş tabanının da seyahate katılmasına olanak sağlamıştır.
6)
Yine çok sayıda insanın kısa sürede kıtalar ötesine, denizaşırı ülkelere
taşınabilmesi, turizmi uluslararası kültürel-ekonomik ve siyasal ilişkilerde ağırlıklı bir öğe
hâline getirmiştir.
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7)
Son olarak ulaşım teknolojisindeki devrim, taşıtların kendisini, sadece yolculuğu
değil, gezi ve konaklamaya da olanak veren araç ve gereçlerle donatılması sürecini başlatmıştır.
Bu gelişim, konaklama tesisleri yanında sadece ulaşım sistemine dayalı bir turizm çeşidinin de
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Diğer alanlarda yaşanan değişimler göz ardı edildiğinde bile, sadece ulaşım
teknolojisinde gerçekleştirilen gelişmeler, turizmin, çağımızdaki içerik ve boyutlara
ulaşmasında itici bir güç olmasına zemin hazırlamıştır. Herhangi bir mekâna bağımlı turizm
sektörünün boyutları ve içeriği, ulaşım sisteminin önce taşıma kapasitesine ve hızına, sonra söz
konusu mekânın sınırları içinde varabildiği uzaklıklara bağlıdır.

2.4. Çağdaş Turizme Geçişi Hazırlayan Sosyal Faktörler
2.4.1. İnsan Haklarında Gerçekleşen Gelişmeler
İnsan hakları kavramı, vatandaşın devlet ile olan karşılıklı ilişkisini düzenleyen ve
yönlendiren bir kavram olarak toplumsal kabul görmüştür. Kavram bu açıdan
değerlendirildiğinde, bireyin turizm hareketi içinde yer almasında temel dayanaklarından birini
insan haklarını meydana getiren unsurlar olduğu ifade edilebilir. Özellikle de insan haklarının
seyahate olanak veren karakteri, turizmin varlığına ve gelişmesine olanak tanımaktadır. Diğer
bir ifadeyle, insan haklarının belirli bir içeriğe ulaşması ile turizm arasında organik bağımlılık
olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir bağımlılığın oluşması ise, hemen ve kısa sürede değil, belirli
bir süreç içinde mümkün olabilmiştir. Devletlerin sahip olduğu anayasalar, evrimsel aşamanın
belgeleri olduğu gibi, söz konusu içeriği kurumsallaştıran yapıtlar olarak da
değerlendirilebilirler. Anayasaların bireylere sağladığı hakların turizm ile olan organik bağını
meydana getiren başlıca olgular aşağıda ele alınmıştır. Bunlar;

2.4.1.1. Seyahat Özgürlüğü
Kişinin temel hak ve özgürlüklerinden biri olan seyahat özgürlüğünün “İnsan Hakları”
kapsamında değerlendirilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmuştur. “1789 İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisinin” 7’inci maddesi, hiç kimse yasada öngörülen haller ve belirtilen şekiller
dışında suçlanamaz ve tutuklanamaz demektedir. Bu esasa dayanarak, seyahat özgürlüğü de,
bütün genişliği ile uygulanmakta idi. Fakat zamanla devletler arasındaki siyasi rejim
farklılıkları, ekonomik görüş farkları ve insanların dünyaya bakış açılarının değişmesi, seyahat
eden herkesi şüpheli kişi hâline getirmiştir. Bu yüzden birçok denetimler, kimliği tanıtma
zorunluğu ve pasaport bulundurma mecburiyeti ortaya çıkmıştır.
Kişiye seyahat özgürlüğü tanınması, esas olarak, her ülkenin kendi siyasal sınırları
içinde çözdüğü bir sorundur. Diğer bir ifadeyle bir iç hukuk sorunudur. Önce yasaların
belirlediği sınırlar içinde, sonra kamu yönetiminin davranışına kaynaklık eden değer
yargılarının niteliği ölçüsünde ve her ülkeye özgü bir seyahat özgürlüğünden söz edilebilir.
Seyahat özgürlüğü her ülkenin kendi iç meselesi gibi görünmekle birlikte, uluslararası
boyutu bulunan bir sorundur. Kişisel bir hak olarak “seyahat özgürlüğü” kavramını uluslararası
alanda ele alınmasının nedenlerinden birisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluş belgesi niteliğindeki
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Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’dir. Bildirinin 13’üncü maddesi, kişiye ülkesinde özgürce
dolaşma ve oturma hakkı tanımıştır. Kişi kendi ülkesi dâhil bir ülkeden istediği zaman ayrılıp
yine oraya dönebilir. Böyle bir ilkeyi, ülke içinde ve uluslararası turizm amaçlı insan
hareketlerinin temel yasal kaynağı olarak değerlendirmek gerekir. Uluslararası hukuk, bildiride
yer alan seyahat özgürlüğünü iç hukukta olduğu kadar kesinlikle güven altına alamasa bile,
turizmci ve kamu kesimindeki turizm görevlileri bu ilkeye işlerlik kazandıracak faaliyetler
içinde olmalıdırlar.

2.4.1.2. Ücretli Tatil
Sanayileşme süreci, her şeyden önce toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkararak,
sınıfsal görünümü etkilemiş ve sosyal yapıda farklılıklara neden olacak değişimleri ortaya
çıkarmıştır. Bu değişimlerden biri, belki de başlıcası, işçi-işveren ilişkisinin ortaya çıkardığı
hak ve yükümlüklerin, toplumsal nitelikteki öğeler arasında yer almasıdır. İşçi-işveren ilişkisine
bağlı olarak ortaya çıkan ve toplumsal yaşamda en fazla bilinen etkilerden biri, “ücretli tatil”
kavramıdır. Ücretli tatil kavramının ortaya çıkmasının nedeni başlangıçta sağlık sorunlarıyla
ilişkiliydi ve toplumda tartışılan bir konu hâlindeydi. I. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ise,
İngiltere'nin sanayi şehirlerinde ücretli tatil hakkı elde edilebilmesi amacıyla gösteri ve toplu
yürüyüşler düzenlenmiştir. Sonuç olarak, ilk kez İngiltere'de 1925 yılında, 1,5 milyon işçi
ücretli tatil olanağını elde etmiştir. Ancak ücretli tatil hakkı elde edilmiş olmasına rağmen, bu
hak işçi ile işveren arasında varılan karşılıklı mutabakat sonucu elde edildiğinden, yasalarla
belirlenmediği için çalışanların tümünü kapsamıyordu. Ücretli tatil 1930-1939 yılları arasında
bir yandan işçi örgütleri diğer taraftan Milletlerarası Çalışma Teşkilatınca yürütülen girişimler
sonucu Batı Avrupa ülkelerinin parlamentolarında yasalaştırılmıştır. Sadece İngiltere'de o
dönemde ücretli tatil olanağından yararlananların sayısı 11 milyon kişiyi bulmakta idi. Böylece
söz konusu insan hakları anlayışına yeni bir kavram katılırken, bunun pratikte yasal bir hak
olarak kullanımı yoluyla turizm alanındaki başlıca etkileri şu doğrultularda kendini
göstermiştir. Nüfusun en kalabalık kesimi olan işçiler için sağlanan bu yeni kazanım, ücretli
tatillerini kullanmak üzere harekete geçenlerin taleplerinin karşılanabilmesi için yeni örgütlerin
kurulmasını zorunlu hâle getirmiştir. Yeni kurulması gereken kuruluşlardan biri, turizm
pazarlaması alanında faaliyet gösterecek olan “İşçiler Seyahat Birliği”dir. İşçilerin turizm
amaçlı seyahatlerini organize etmek için kurulan bu örgütün 1937 yılında, 24.000 adet tatil
rezervasyonu yaptırdığı bilinmektedir. Bu amaçla 1931 yılında kurulan diğer bir kuruluş,
konaklama tesisleri alanında faaliyette bulunan İngiltere'deki “Gençlik Otelleri Birliği”dir.
1930’lu yıllarda turizm sektörünün gelişmesine olanak tanıyan yasal düzenlemelerin yapılmış
olması, günümüzdeki kitle turizm hareketlerinin ortaya çıkmasında etkili olan başlıca
gelişmeler arasında gösterilebilir.

2.4.1.3. Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik insan hakları kavramını oluşturan temel öğelerden biri olarak en genel
anlamıyla birey için, yarınını güvence altına almak anlamına gelmektedir. Kişinin geçici veya
sürekli olarak çalışmasını engelleyen bir durumla karşı karşıya kalması nedeniyle maaşından
yoksun kalması, kendisinin ve ailesinin yaşamına yönelik bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bu geniş perspektif içinde sosyal güvenlik, bir ülke halkının bugününü ve yarınını
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güven altına almayı amaçlayan ve birbiri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir
kurumlar bütünü olarak kabul edilebilir. Sosyal güvenlik mesleki, fiziki veya sosyo-ekonomik
kaynaklı risklere bağlı olarak bireyin gelirini sürekli ya da geçici olarak kaybetmesi durumunda
geçinme ve yaşama gereksinmelerini karşılayan bir sistemdir. Diğer bir görüş ise, sosyal
güvenliği, risklerin düzenli ve uyumlu bir sistem içinde karşılanmasını amaçlayan bir ödemeler
örgütlenmesi biçiminde tanımlamaktadır. Buna göre de Sosyal Güvenlik'in esas amacı, çalışma
gücünü, beden ve ruh sağlığını sürdürmek için gelir kaynaklarını sürekli ya da geçici bir
biçimde kaybedenlere toplum olarak yardım etmek yoluyla onları, gereksinmelerinin
tutsaklığından kurtarmaktır. Konu bu tanımlamaların sınırları, içinde düşünülür ve
değerlendirilirse, sosyal güvenliğin her şeyden önce kişi gelirinin duraksamadan
sürdürülmesini amaçlayan bir sistem olduğu anlaşılmaktadır.
Turizm hareketi, seyahat eden bireyler açısından değerlendirildiğinde, bu olayı
gerçekleştirmeyi sağlayan mal ve hizmetleri satın alabilecek bir potansiyele sahip olmakla
ortaya çıkar. Bireylerin herhangi bir nedenle çalışamaz duruma gelmesi hâlinde gelirlerinden
mahrum kalacaklarından, turizm hareketi içinde yer almaları beklenemez. Durum demografi
açısından değerlendirildiğinde ise, emeklilik yaşı sınırı dışında kalanların büyük bir
bölümünün, aileleriyle birlikte turizm hareketine katılamayacakları ortaya çıkmaktadır.
Nüfusun belli bir yaşın üzerinde olanlarının turizm hareketi dışında kalması, bir bakıma turizmi
toplumsal bir olgu olmaktan çıkarabilecek derecede önemli bir olaydır. Sosyal güvenlik,
emeklilik sigortası yoluyla nüfusun geniş bir kesimini gelirinden yoksun bırakmayarak, turizm
hareketi içinde kalmalarına zemin hazırlamaktadır. Çağımızda turizm endüstrisi, bunu
potansiyel bir istem olarak değerlendirmiş ve özgün niteliği nedeniyle diğer turizm
şekillerinden ayırmak amacıyla emeklilerin turizm hareketi içinde olmalarını sağlamaya
yönelik turizm şeklini “üçüncü yaş turizmi” olarak isimlendirilmiştir.
Sosyal güvenlik sistemi 1883 yılında Almanya'da hastalık sigortasının kurulması ile
başlamıştır. Turizmi ilgilendiren ihtiyarlık sigortası ise, yine ilk kez Almanya'da 1889'da
kurulmuştur. Görüldüğü gibi, çağdaş turizme geçişi hazırlayan toplumsal dinamiklerden biri
olan sosyal güvenlik, Sanayi Devrimi’nden sonra çalışma hayatında yaşanan gelişmelere bağlı
olarak 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan bir sistem olarak hayatımıza girmiş ve günümüze
kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür.

2.4.2. Şehirleşme
Turizmin gelişimi ile şehirleşmenin gelişiminin önemli oranda paralellik gösterdiği
iddia edilebilir. Diğer bir ifadeyle, turizm hareketi varlığını yerleşik hayata borçludur. Ancak,
yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte şehirleşme sürecinin de hemen başladığı iddia edilemez.
Çünkü kırsal yerleşmelerin şehirsel yerleşmeye dönüşümü için oldukça uzun sayılabilecek bir
sürenin geçmesi gerekmiştir.
İlk insanın yeryüzünde yaşamaya başlaması en az iki milyon yıl öncesine kadar geriye
gitmekle birlikte, üzerinde mutlak mutabakat olmamakla birlikte daimi yerleşmelerin, MÖ
8.000 ila 6000 yılları arasında Mezopotamya’da ortaya çıktığı ve buralardaki ilk köylerden
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bazılarının ancak MÖ 3000 yıllarında şehirsel merkezlere dönüştüğü tarihsel kabul
edilmektedir.
Eski Yunan uygarlığı MÖ 600-400 yılları arasında varlığını sürdürmüş olup, bu
dönemde birçok yeni şehrin kurulduğu bilinmektedir. İlk Çağ’da herhangi bir mevkide yeni bir
şehir kurulması gerektiğinde, dikkat edilen özelliklerin başında savunmaya uygun bir
lokasyonun bulunmasıdır. Yeni bir şehir kurulması sürecinde ikinci olarak dikkat edilen faktör,
tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli iklime sahip olmasıdır. Özellikle Eski Yunan
medeniyetinde herhangi bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçimindeki kıstas, yörenin
kuşatılması hâlinde kolayca savunulabilmesi ve kuşatma altındaki şehir halkına dayanma gücü
verecek kadar tarım arazisine sahip olmasıydı. İlk Çağ’daki Şehir Devletlerinin kuruluşunda
dikkate alınan bu ölçüt, şehrin büyüme sınırları açısından da kesin biçimde uygulanmıştır.
Diğer bir ifadeyle, şehrin nüfusu önceden belirlenen sınırların üzerine çıkmışsa (artan nüfusun
mevcut şehirde herhangi bir soruna sebep olmaması için) bir yeni kent kurmak yoluna
gidiliyordu.
Rönesans döneminde, şehir kurulması için İlk Çağ’da aranan kriterlerin değişmesine
neden olan bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Çünkü İlk Çağ şehirlerinin nüfusu ortalama
olarak 10.000-15.000 arasında değişirken, Rönesans’ı izleyen 16. yüzyıl Batı Avrupa'sında
150.000’den fazla nüfus barındıran 14 şehir bulunmakta idi. Paris ve Londra gibi dönemin
büyük şehirlerinin nüfusu ise, 250.000‘i bulmuştur. Turizmin varlığı ve gelişimi üzerinde son
derece önemli rol oynayan şehirler ise, günümüzdeki anlamını sanayi devrimiyle birlikte
kazanmıştır. Çünkü şehirlerin nüfusu, kendi gereksinmesine yeter bir uğraşı düzeyini aşamadığı
sürece, değişime uğramamaktadır. Bu bakımdan şehirler, 18 inci yüzyıla gelinceye kadar yakın
çevrelerinde var olan doğal koşulların izin verdiği ölçüde gelişme ve büyüme imkânını
bulmuştur. Üretimin kas gücüne bağlı olarak gerçekleştirildiği ev ekonomisi çerçevesinden
çıkıp, imalatın enerji kaynağı olarak kömürün kullanıldığı makineli üretime geçmesi,
imalathanelerin yanında ticaret merkezlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üretim
mekanizmalarındaki bu belirgin değişim, şehirlerin gelişmesi üzerindeki doğal imkânların
sınırlandırıcı etkisinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Şehirlerin görünümünde demir
yolu, istasyon binaları, kömür depoları, hangarlar, fabrikalar ve tersaneler egemen olmaya
başlamıştır. Bütün bu gelişmelere ilave olarak, kırsal alanlardan şehirlere yönelik gerçekleşen
göçlerle şehirler hızlı fakat kontrolsüz olarak büyümeye başlamıştır. Kırsal alanlardan şehirlere
yönelik olarak gerçekleştirilen nüfus hareketine bağlı olarak, kasabaların hızla yüz binlik,
şehirlerin milyonluk kent hâline dönüştüğü bilinmektedir. Toplumsal nitelikte bir olgu olarak
turizmin büyük kente özgü yaşam koşullarından etkilendiği ve beslendiği son derece açıktır.
Sanayileşme hareketleri, şehirlerin önemi ve büyüklüğü açısından önem taşıdığı gibi, şehirler
ve büyük şehirlerin varlığı da turizmin gelişmesi ve sürdürülebilmesi açısından önem
taşımaktadır.
Şehirlerin turizm faaliyetleri açısından etkisinin iki yönlü olduğu düşünülmektedir. Bu
etkilerden birincisi, şehirsel yaşam tarzının şehirlileri sıkıcı, monoton, yorucu ve tekdüze hayat
tarzından kısa bir süreliğine olsa bile, turist olarak dünyanın diğer bölgelerine seyahat
etmelerine neden olmaktadır. İkincisi ise, şehirler sahip oldukları tiyatro, konser, gösteri, spor
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müsabakaları ve müzeleri çeşitli sosyo-kültürel çekicilikleri vasıtasıyla turistler için çekim
merkezi niteliğine sahip olmalarına bağlı olarak turizm sektörünü doğrudan etkileme gücüne
sahiptir.

2.5.Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Turizm ve Tanıtma
Faaliyetleri
Ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin zaman içindeki seyri izlendiğinde Osmanlı
İmparatorluğu’nda Tanzimat döneminden itibaren çağdaş anlamıyla seyahat ve konaklama
faaliyetlerine yönelik ilk girişimlerin yapılmaya başlandığı bilinmekle birlikte, yaşanan
savaşlar ve savaşların ortaya çıkmasına neden olduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar
turizm faaliyetlerinin gelişmesini engellemiş ve geciktirmiştir.
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte sağlanan barış ve huzur ortamı sonucunda turizm ve
tanıtma faaliyetleri de devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından ele alınan başlıca
konular arasında yer almıştır. Turizm ve tanıtma alanında yaşanan sorunları gidermek üzere
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yapılan çalışmalarda devlet yol açıcı ve yön gösterici
olmakla birlikte, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da ülkemizde turizm faaliyetlerinin
gelişmesi sürecinde değerli katkılarda bulunmuşlardır.
Anadolu’da demiryolu inşasına yönelik olarak 1856 yılında İngiliz şirketine verilen
imtiyazla birlikte inşa edilen İzmir-Aydın hattı hizmete alınmıştır. 1856 yılından 1922’ye kadar
geçen zaman içinde senelik inşa edilen demir yolu uzunluğu ortalama 50 km’yi bulurken,
Cumhuriyet’in ilk yılları itibariyle bu rakamın yıllık ortalama 200 km’ye (Niyazi Hüsnü,
“Cumhuriyet Münakaleciliğinin Milli Cemiyetleşmedeki Rolü”, Ülkü Halkevleri Mecmuası,
C.2, S.9, Birinci Teşrin 1933, s.243.) çıktığı bilinmektedir. Demir yolu ile ulaşımın
yaygınlaşması ve hızlanması, Türkiye’de turizm faaliyetlerinin gelişimine de önemli oranda
katkı sağlamıştır.
Bu süreç içinde, demir yollarıyla uluslararası yolcu taşımacılığı ve eşya nakliyatına dair
uluslararası sözleşmelerin kabul edilip, onaylanmasıyla birlikte turizmin nakliye kısmına
dayanan uluslararası yükümlülükler Türk mevzuatındaki yerini almıştır. Devlet demir yolları
idarelerinde turizmle doğrudan ilişkili şubelerin açılması ülkemizde de Devlet Demir Yolları
İşletmesi tarafından özellikle doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan bölgelere sınırlı
miktarda olsa bile, bazı seyahatlerin yapılması ve yeni seferlerin konması, bu seferleri teşvik
etmek ve seyahat talebini artırmak üzere de “tenzilatlı yol tarifeleri” uygulamaları gündeme
gelmiştir. Sonuçta, var olan demir yolu hatlarının kapasitelerinin artırılması, yeni hatların
açılması ve ücret tarifelerinde yapılan indirimlerle söz konusu dönem itibariyle hem yolcu hem
de yük taşımacılığı önemli ölçüde artmıştır.

2.5.1. Seyahat Faaliyetleri ile İlgili Kamu Kuruluşları
Yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde önemi her geçen gün artan kara yolları
konusunda da devletin turizm ile bağlantılı olarak yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin
Cumhuriyet’in ilk yıllarında karayollarının toplam uzunluğu 18.350 km iken, 1938 yılında
40.235 km’ye yükselmiştir. Aynı yıllar arasında sivil ulaşımda kullanılan otomobil ve otobüs
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gibi motorlu kara taşıtı sayısı ise 7.153’ten 9.499’a (Efdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım
Politikaları (1923-1960), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara, 2013,) yükselmiştir. Buna göre, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kara
yollarının da seyahatler için tercih edilen başlıca ulaşım araçlarından biri hâline geldiğini
söylemek mümkündür. Ülkemizde doğal ve tarihî zenginliklere sahip yörelerinde, turizmin
endüstrisi sayesinde, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için mevcut yolların ıslahı, bakımı,
kullanıma açılması ve yeni yolların inşası ile mümkün olabileceği devlet tarafından
öngörülmüştür. Bu amaca uygun olarak Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Edirne-İstanbul
karayolu ülkedeki turizm faaliyetlerini canlandırmak amacıyla 1930’da yeniden
yapılandırılmıştır (Çelik Gülersoy ve diğerleri, Ulusa Adanan Bir Cumhuriyet Anıtı Türkiye
Turing Otomobil Kurumu/1923,Ankara 2009, s.23).
Bu dönemde doğrudan turizme hizmet etmek amacıyla “turistik yol” kavramının da
gündeme geldiği görülmektedir. İzmir ve civarı, sahip olduğu önemli arkeolojik eserleri,
kaplıcaları ve plajları nedeniyle turistik potansiyeli bulunan yörelerin başında değerlendirilmiş
ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda dikkate alınan ilk bölgelerden olmuştur.
Ayrıca bu dönemde, Asya kıtasının içlerinden Karadeniz kıyılarına kadar uzanan tarihî nakliye
yolunu canlandırmak amacıyla “Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü”ne Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum-Karaköse-Diyadin-Kızıldize-TebrizTahran güzergâhı üzerinde otobüs, otomobil ve kamyon işletmek üzere yetki verilmiştir. Bu
güzergâh üzerinde icap eden duraklarda ücretli ve aidatlı acenteliklerin ihdas edilebileceği
kararlaştırılmıştır (“Devlet Demir Yolları İdaresince Trabzon-İran Yolu Üzerinde Otobüs,
Kamyon ve Otomobil İşletilmesi Hakkında Kanun”, Resmî Gazete, 11/5/1937, S.3601, Kanun
No:3163, Kabul Tarihi:5/5/1937). Böylece söz konusu güzergâh üzerinde Trabzon’dan ve İran
sınırından hareket eden otobüsler ile yolcuların eşyasını taşıyan kamyonlar, seyahat edenlere
büyük bir rahatlık sağlamış olmaktadır. Otobüslerin Trabzon’dan kalkış ve buraya varış
vakitleri vapur sefer günlerine denk getirilmiş (Süreyya Ergün, Otelcilik ve Turizm Millî
Kredisi, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları, (y.y.), 1944, s.151.), böylece
yolcular transit bir şekilde Türkiye’deki seyahatlerine devam edebilmişlerdir.
Bu dönemde İstanbul’daki Yeşilköy tesisleri ile Ankara’daki Güvercinlik tesisleri
ülkedeki ilk ticari havaalanları olarak faaliyete geçmiştir. Bu gelişmeler ışığında 1933-1938
yılları arasında hava yolları vasıtasıyla toplam 3.503 yolcunun taşındığı anlaşılmaktadır.

2.5.2. Seyahat Faaliyetleri ile İlgili Gelişmeler
1851 yılında kurulan “Şirket-i Hayriye İdaresi” denizyolu taşımacılığında Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılan önemli şirketlerden biri olmuştur.
Boğaziçi ve Marmara Denizi’nde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan şirket, devlet tarafından satın
alınarak Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü’ne bağlandığı 1944 yılına kadar
denizyolu taşımacılığındaki önemini korumuştur. Şirket-i Hayriye İdaresi’nin önemi sadece
yolcu ve yük taşımacılığıyla sınırlı kalmadığı gibi, çok sayıda denizci yetiştirerek seyahat ve
turizm faaliyetlerine de katkı sağlamıştır.
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Yabancı denizcilik şirketlerinin, Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin artırılması
konusundaki gayretleri Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü (TTOK) tarafından da
desteklenmiştir. Bu şirketlere ait gemiler Avrupa ile doğu ülkeleri arasında Akdeniz, Adriyatik,
Adalar ve Marmara Denizi ile Karadeniz-Kızıldeniz arasında faaliyet gösterdiği, bunların
uğradığı limanlar arasında İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi Türk limanlarının da bulunduğu
anlaşılmaktadır (Turizm Kılavuzu, s.325, 412-421).
Demiryolu ulaştırma hizmetleri konusunda ise Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını
birbirine bağlayan “Orient Ekspres” firmasının Türkiye’deki faaliyetleri ön plana çıkmaktadır.
1883 yılında seferlerine başlayan Orient Ekspres, 1895’te Ostend-Viyana Ekpres hattını,
1919’da ise Alpleri aşan Simplon yolunu kullanmak suretiyle İsviçre, İtalya, Eski Yugoslavya
ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a demiryolu bağlantısını sağlayarak turizmin gelişmesine
katkı sağlamıştır. Bu güzergâhı Anadolu’da haftada iki defa olmak üzere Haydarpaşa
İstasyonu’ndan hareket eden “Toros Ekspresi” devam ettirmiştir. Ayrıca 1927 yılından itibaren
de Haydarpaşa–Ankara arasında “Lüks Anadolu Ekspres”in hizmet vermeye başladığı
bilinmektedir.
Bu dönemde turizm sektörünün, nitelik ve nicelik olarak artan önemine bağlı olarak,
seyahat firmaları bilet satan sıradan yazıhaneler olmaktan çıkarak turizm organizasyon büroları
hâlini almaya başlamıştır (Hans Haas, Turizm Bilgisi, Ticaret Vekâleti Turizm Müdürlüğü
No:1, Ankara, 1939, s.52). Örneğin dünyanın dört bir tarafına yayılmış teşkilatı ile yataklı ve
restoran vagonlu seyahat faaliyetleri ile tanınan demir yolu seyahat acentelerinden “Wagons
Lits-Cook”un sonraları tüm acentecilik hizmetlerinde bulunduğu ve 1894’te İstanbul’da acente
açmakla birlikte faaliyetlerine esas olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında hız verdiği
anlaşılmaktadır (“Beyne’l-Milel Mühim Bir Müessese Olan Vagonlı Sosyetesi’nin Teşkilatı ve
Faaliyet Sahası”, TTOK Mecmuası, S.15/87, 1 Nisan 1937, s.18-19.). Demiryolu
taşımacılığında kullanmak üzere ithal ettiği yemekli vagonlar ve bazı demirbaş eşyaları gümrük
vergisinden muaf tutulan bu şirketin rehberleri turist kafilelerini karşılamakta ve İstanbul’u
gezdirmekteydi.
Havayolları taşımacılığındaki ilk ciddi adımların da Cumhuriyet’in ilk yıllarında
atıldığını söyleyebiliriz. Bu dönemde Avrupa’da faaliyet gösteren hava yolu şirketleri AvrupaAsya arasındaki en uygun havayolu güzergâhı olarak Türkiye’yi gördüklerinden yapılan ikili
anlaşmalarla havayolu ulaşımında Türkiye’nin ilk ticari hava yolu sözleşmesi “FrancoRoumaine” adlı Fransız şirketi ile gerçekleşerek, 1922 yılında başlayan uçuşlarla Paris, Prag,
Viyana, Budapeşte, Bükreş ve İstanbul birbirine bağlanmıştır. Aynı şirketin İstanbul-Ankara
arasında ilk kez 1924 yapılan keşif uçuşunu tarifeli seferler takip etmiştir. 1925 yılı itibariyle
Compaigne Internationale de Navigation Aérienne (CIDNA) adını alan şirket 1927’den itibaren
Belgrad-Sofya-İstanbul seferlerine başlamıştır. CIDNA’nın da dâhil olduğu birkaç havayolu
şirketi birleşerek 1933’te “Air France” şirketini oluşturmuş, bu şirket de 1935’e kadar ParisBükreş-İstanbul hattında seferler düzenlemiştir. 1924’te imtiyaz alan İtalyan şirketi “Aero
Espresso” ise İstanbul-Atina-Brindisi ve İstanbul-Atina-Rodos olmak üzere iki hat üzerinden
deniz uçakları ile seferlere başlamıştır (“Hava Yolu”, Cumhuriyet gazetesi, 24/5/1930). Daha
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sonra Almanya, ABD, İngiltere ve Hollanda kökenli çeşitli şirketlerle yapılan anlaşmalara bağlı
olarak, Türkiye’nin havayolu vasıtasıyla dünyaya bağlanması sağlanmıştır.
Bu dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren ve etkinliğini artıran seyahat kuruluşlarından
biri de 1925 yılında kurularak, “seyahat, tenezzüh ve nakliyata mütedair muamelat ve bunlara
müteferri umur-ı sarafie ile iştigal” etmek üzere çalışan “Millî Türk Seyahât Acentalığı Ziya ve
Şürekâsı” olmuştur (Nazmi Kozak ve diğerleri, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay
Yayıncılık, Ankara, 2008). Faaliyetlerini 1940’a kadar sürdürdüğü anlaşılan bu acente,
uluslararası birçok seyahat kuruluşunun Türkiye temsilciliğini üstlenerek, bilet satışı, otomobil
kiralama, broşür basma, rehber sağlama, iç ve dış seyahatler düzenleme gibi faaliyetlerde
bulunmuştur. 1927 yılında kurulup faaliyet gösteren diğer bir seyahat acentesi de “Emniyet
Seyahât Şirketi”dir. Emniyet Seyahât Şirketi Türk turizmine önemli katkılar sağlayan Türk
Seyyahîn Cemiyeti ile iyi ilişkiler içinde bulunmuş ve birlikte birçok ortak organizasyonlar
düzenlemişlerdir. Bu dönemde uzun ömürlü olmayan başka seyahat acentelerinin de kurulduğu
ancak kısa süren faaliyet dönemleri sonunda kapandıkları da bilinmektedir.
Türk turizm tarihinde teşekkül tarihi, faaliyetleri, üstlendiği görev ve sorumluluklar
açısından bir dönüm noktası oluşturan kuruluş ise 1923 yılında faaliyete geçen “Türk Seyyahîn
Cemiyeti” olmuştur. Cemiyetin, kurulduğu tarihten itibaren ülkeye gelen turist sayısında artış
sağlanmasında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Türk Seyyahîn Cemiyeti kuruluşundan 3
yıl sonra “Turing Kulübü” adını almış ve kuruluş amaçları da farklılaştırılmıştır. 1931
tarihinden itibaren adı “Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü” (TTOK) olarak değişmiştir.
Kurumun hedeflerinin ve üstlendiği sorumlulukların daha kapsamlı ve açık bir şekilde
belirtildiği yeni nizamnamesinde vurgulandığı üzere kulübün temel maksadı: “Türkiye’de
gerek karada, gerek denizde ve havada her vasıta ile turizmin inkişafı” olmuştur (Türkiye
Turing ve Otomobil Klöbü İstanbul Vilayeti’nin 23 Mart 1931 Tarihli ve 299 Numaralı
İlmühaberile Musaddak, Tadil Olunmuş Nizâmnâmesi, İstanbul, 1931). Türkiye Turing ve
Otomobil Kulübü, 1923 ve 1931 yılındaki yönetmeliklerinin yüklediği görev ve sorumluluklar
çerçevesinde, bir devlet kurumu, hatta günümüzdeki anlamıyla Turizm Bakanlığı gibi faaliyette
bulunduğu bile ileri sürülebilir.

2.5.3. Seyahat Faaliyetlerini Desteklemeye Yönelik Çalışmalar
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ülkemizin gerek iç turizm gerekse dış turizminin
geliştirilebilmesi amacıyla seyahat faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya yönelik
çeşitli çalışmaların başlatıldığı bilinmektedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen turistlerin, vize ve gümrük
işlemleri gibi yasal süreçler hakkında yeterli bilgi sahibi olamamaları nedeniyle bazı sorunlarla
karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Örneğin Türkiye’ye denizyolu ile gelen turist kafileleri,
İstanbul Limanı’na geldikten sonra, vize ve giriş işlemleri çok uzun sürmekteydi. Ülkemize
denizyoluyla giriş yapacak olan turistlerin sorunlarını çözmek üzere, vapurlara Türkiye
Seyyahîn Cemiyeti’nin üyeleri ile giriş işlemlerini yapacak polis memurları, turistlere
Çanakkale’den itibaren eşlik etmeye başlamışlardır.
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Başta İstanbul Şehremaneti, TTOK, Şirket-i Hayriye ve Seyr-i Sefain idareleri gibi
turizmle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların çabalarıyla; turistlerin rıhtıma küçük vapurlarla
taşınmaları sağlanmış, turistleri ve eşyalarını taşımak üzere taksi, kayık ve hamal tarifeleri
hazırlanmış (Gülersoy ve diğerleri, a.g.e., s.20 ), turist taşıyan vapurlarda da yabancı dil bilen
memurlar görevlendirilmeye başlanmış (Türkiye Turing ve Otomobil Kulöbü’nün Umumî
Heyetine Takdim Edilen Mesai Raporu, Uray Basımevi, İstanbul, 1936, s.6.), İstanbul’dan
transit olarak geçen yabancı yolcuların gece 24’e kadar vapurlarına dönmeye mecbur
tutulmaları gibi uygulamalar kaldırılmış (“TTOK’nın 1936 Senesi Raporu”, a.g.d.,s.7.),
Türkiye limanlarına gelen hususi yatların ödemek zorunda oldukları vize, müruriye, demir ve
şamandıra resimleri ile kılavuz ve römorkör ücretlerinden muaf tutulmuş (“Turist
Gemilerinden Alınan resimlerden Bazılarının Affına ve Bazılarının İndirilmesine Dair Kanun”,
Resmî Gazete, 18/121935, S.3185, Kanun No: 2864, Kabul Tarihi:13/12/1935.), turist gemileri
ile yatlardan alınarak devlet hazinesine aktarılan sıhhiye, rıhtım ve fener rüsumlarında %50
oranında tenzilat yapılış (TTOK’nın Umumî Heyetine…, s.4.), liman zabıta hizmetleri geceleri
de çalışabilecek şekilde düzenlenmiş, özel yatların da benzer özellikler göstermeleri koşuluyla
yolcu ve turist gemileri gibi muamele görmesi sağlanmış, turistlerin seyahatleri sırasında
ihtiyaçlarını gidermek üzere kambiyo işlemlerini güvenli bir şekilde yapmalarını temin etmek
amacıyla bazı seyahat acentelerine ve otellere döviz bozma yetkisi (TTOK’nın 1934 Senesine
Dair Raporu”, a.g.d., s.9) verilmesi gibi düzenlemelerle Türkiye’ye gelen turist sayısının
arttırılması yolunda çeşitli önlemler alınmaya çalışıldığı bilinmektedir.
Ayrıca otomobillerin uluslararası yolculuklarını düzenleyen 1926 tarihli “Paris
Mukavelenamesi” 1933 tarihi itibariyle TBMM tarafından kabul edilerek, “Arsıulusal
Otomobil Kullanma Ehliyetnamesi”, “Beyne’l-Milel Otomobil Şahadetname ve Plakaları”
Türkiye’de resmen geçerli hâle gelmiş ve bunları düzenleme yetkisi de 1930 yılı itibariyle
TTOK’ya verilmiştir (TTOK’nın Tadil Olunmuş Nizâmnâmesi, s.13.). 1931’de Cenevre’de
imzalanan yol işaretlerinin birleştirilmesi yönündeki mukavelename ile ulusal ve uluslararası
ulaşımın kolaylaştırılması ve yol güvenliğini sağlanması için ortak yol işaretleri sisteminin
kabulü söz konusu olmuştur.
Bu dönemde seyahatlerinde hava yolunu tercih eden turistler ve yolcular için de Türk
Tayyare Cemiyeti ile “Uluslararası Hava Federasyonu”nun ve bu federasyona mensup olup
Türk Tayyare Cemiyeti’nin gümrük geçiş karnesini tanımış olan uluslararası hava kulüplerinin
gümrük geçiş karneleri kabul edilerek, yabancı ülkelerden Türkiye’ye hava yolu vasıtasıyla
gerçekleşen turizm taleplerini karşılamak için, seyahat faaliyetleri kolaylaştırılmış ve
desteklenmiştir.

2.5.4. Konaklama Tesisleri
Anadolu’da konaklama amacına hizmet etmek üzere modern turizm tesislerinin ortaya
çıkışı 19. yüzyılın ortalarından itibaren olmuş (Şenol Çavuş ve diğerleri, Türk Turizm Tarihi
Yapısal ve Sektörel Gelişim, İçinde Şenol Çavuş ve Melek Ece Öncüer, “Türkiye’de
Konaklama Sektörünün Gelişimi”, Ankara, 2009, s.91) ve bu faaliyetler özellikle İstanbul’da
yoğunlaşmıştır. Bunların başında 1841’de açılan “Otel d’Angleterre” (Çelik Gülersoy,
“Türkiye’nin İlk Oteli Hotel d’Angleterre”, TTOK Belleteni, S.61/340, Şubat 1978, s.2-8.)
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gelmesine rağmen; Büyük Londra Otel, Tokatlıyan Oteli, Pera Palas, Summer Palace, Özipek
Palas, Park Otel, Hakli Palas, Ankara Palas, İzmir Palas ve Efes Oteli gibi önemli ve gerek
sundukları hizmetin kalitesi gerekse konforuyla dikkat çeken oteller de zaman içinde faaliyete
geçmiş ve sektörün hizmetine girmiştir. Bu otellerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi tarihî
ve turistik özellikleriyle ön plana çıkan şehirlerde toplanmış olması dikkat çekmektedir.
Bu dönemde yapılan resmî çalışmalarla konaklama tesislerinde güvenli ve huzurlu bir
ortam sağlanması hedeflenmiştir. Örneğin 1930’da yapılan bir yasal düzenleme ile han,
pansiyon, otel ve bekâr odalarını işletenler, bu yerlerde herhangi bir suretle oturanlardan ve
çalışanlardan imzalı hüviyet varakası almak ve bunu 24 saat içinde ilgili mahalle göndermek,
buralardan ayrılanları haber vermek, buralarda ikamet eden ve çalışanlar da kendilerine
verilecek hüviyet varakalarını doldurup imza etmekle yükümlü tutulmuşlardır (Otel, Pansiyon,
Ticarethane ve sair Umumî Müesseselerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri
Mecburiyetine Dair Kanun”, Resmî Gazete,19/6/1930, S.1524, Kanun No:1704).
Bu yıllarda konaklama sektöründe çağdaş turizm anlayışına uygun teşkilatlanma
çabaları da dikkat çekmektedir. Nitekim 1923’te memleketteki otelciliğin menfaat ve
ihtiyaçlarını düşünmek ve sorunlarını gidermek amacıyla İstanbul’daki şehir otelcileri
tarafından kurulduğu anlaşılan “İstanbul Otelciler ve Hancılar Cemiyeti” (İstanbul Otelciler
ve Hancılar Cemiyeti, Tan Matbaası, İstanbul, 1937,s.7) ve daha sonra kurulan “Otelcilik
Komitesi” gibi sivil toplum kuruluşları, konu ile ilgili yapılacak çalışmalar için bir başlangıç
olarak değerlendirilebilir. Böylece Avrupa’daki örneklerinden hareketle Türkiye’de çağdaş
standartlara uyan otelleri Birliğe kabul ederek ülkeye daha fazla turist gelmesi sağlanmaya
çalışılmıştır.

2.5.5. Turizm Eğitimi
Ülkemize gelen turistlere tercüman ve rehber olmak üzere hukuki düzenleme 1925
yılında yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre Türkiye’ye seyahat veya diğer amaçlarla gelen
yabancılara rehberlik yapmak ve tercümanlık etmek isteyenler “Tercümanlık Vesikası”na sahip
olmak zorunda bırakıldığı gibi, tercümanlık vesikasını vermekle de İstanbul Şehremaneti yetkili
kılınmıştır. Tercümanlık Vesikası almak isteyenlerin; adli sicillerinin temiz olması ve Türkçeye
mükemmel derecede hâkim olmaları, yabancı bir dili, ülkenin tarihini, abidelerini ve bunların
bulundukları mahalleri iyi bilmeleri ve bunları turistlere anlatmak konusunda yetkin olmaları
istenmiştir.
İstanbul Şehremaneti (Belediyesi), rehber ve tercüman yetiştirme yetkisini 1925 yılında
“Türkiye Seyyahîn Cemiyeti”ne devretmesiyle birlikte Cemiyet Şehremanetinde kurslar
açmak, bu kurslarda tarih ve arkeoloji bilim dalı uzmanlarının ders vermesini sağlamak ve
konferanslar düzenleyerek, ülkenin ihtiyacı doğrultusunda rehber ve tercüman yetiştirmeye
başlamıştır. Söz konusu dönem itibariyle Türkçeyi iyi konuşan yabancı uyruklu kişilerin de
turistlere tercümanlık ve rehberlik yapmalarına izin verilmiş olmasına rağmen, bu izin 1932
yılında iptal edilmiştir (“Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler
Hakkında Kanun”, Resmî Gazete, 16/6/1932, S.2126; Kanun No:2007, Kabul Tarihi:
11/6/1932).

47

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında turist rehberliğinin yanı sıra turizm sektörünün
diğer alanlarında da nitelikli personel ihtiyacı bulunması nedeniyle özellikle İstanbul’daki
konaklama tesislerinin nitelikli personel ihtiyacını gidermek ve bu alanda hizmet vermek üzere
groom, vale, garson, famdöşambr, metrdotel, konsiyerj, terzi, berber, otel kapıcısı, aşçı, pastacı,
çocuk dadısı, mürebbiye gibi personeli yetiştirmek üzere ilk veya ortaokul mezunu, ahlak ve
ahvali düzgün, beden yapısı uygun gençlerin öğretmenler tarafından teorik ve pratik eğitime
tabi tutulması ve mezun olanların otellerde görev almasının temini yönündeki talepler Ticaret
Vekâleti Turizm Müdürlüğü’nün raporlarına da yansımıştır. Buna ek olarak konaklama
tesislerinde eksikliği hissedilen görevliler arasında otel ve lokanta müdürlüğü, muhasipliği ve
kâtipliği yapabilecek personel de bulunmaktaydı (Ragıp Kulat, “İstanbul’daki Başlıca
Otellerin Durumu ve Islah Tedbirleri”, Turizm Hakkında Raporlar, T.C. Ticaret Vekâleti
Turizm Müdürlüğü No:2, Ankara, 1939). Buna karşılık TTOK tarafından 1930’da bir “Otelcilik
Mektebi” açılması için Maarif Nezareti nezdinde girişimde bulunulması (Türkiye Turing
Kulübü’nün 1930 Senesi Rapor ve Bilânçosu, Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü, İstanbul,
1931, s.16) bu tür sorunları gidermek üzere yapılan ilk girişimler arasında belirtilebilir.

2.5.6. Türkiye’de Düzenlenen Turizm Konulu Uluslararası Toplantılar
Turizmin, farklı ulusların birbirine yaklaşması, birleşmesi, birbirini daha iyi anlaması
ve anlaşması konusunda önemli rol oynayabileceği gerçeğinden hareketle, ülkemizde turizm
konulu çeşitli uluslararası toplantılar düzenlenmiştir. Türkiye’de turizm temasıyla düzenlenen
uluslararası toplantılardan ilki 1930 tarihli “Beyne’l-Milel Turizm İttifakı Kongresi”, ikincisi
ise 1931 tarihli “Balkan Devletleri Turizm İttihadı Konferansı” olmuştur. Bu toplantılar
Türkiye’nin turizm faaliyetlerine verdiği öneme ve uluslararası turizm örgütleri içindeki
ağırlığına işaret etmesi bakımından da değer taşımaktadır. Bu toplantıların birincisi olan
“Beyne’l-Milel Turizm İttifakı Kongresi”nde; Avrupa turizminin çeşitli sorunlarının ele alınıp
tartışıldığı ve geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği konuları değerlendirilmiştir.
“Balkan Devletleri Turizm İttihadı Konferansı”nda ise coğrafi bir bölge olarak Balkan
ülkelerinde turizmin geliştirilebilmesi konusu değerlendirilmiş ve birlikte hareket etme
olanakları irdelenmiştir.

2.5.7. Türk Turizminin Kurumsallaşması
Turizm sektörünün ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde yararlanılabileceği
konusu Cumhuriyet’in ilk yıllarında anlaşılmış ve 1930 yılı itibariyle ilk defa olarak devletin
ekonomi programında yer almıştır. 1930 yılında Türkiye’nin temel iktisadi gelişme sorunlarını
gözden geçiren ve politika önceliklerini sıralayan “İktisadi Program” içinde “turizmin her
araçla özendirilmesi” yönünde bir ilke yer almıştır (İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Buhranında
Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
Yayın No:30, Ankara, 1977, s.562-572). Turizmin memleket sathında gelişimi için faaliyet
göstermek üzere 1933 yılı itibariyle TBMM’de bir “Turizm Grubu”nun oluşturulduğu
(“TTOK’nın 1933 Senesine Dair Raporu”, a.g.d., s.11), turizm işleriyle özel bir surette
ilgilenmek amacıyla da Dâhiliye Vekâleti Emniyet-i Umumiye Müdüriyet-i Umumiyesi’nde,
İstanbul Belediyesi İktisat İşleri Müdüriyeti’nde ve Bursa Belediyesi’nde birer “Turizm
Şubesi”nin ihdas edildiği anlaşılmaktadır (TTOK’nın 50 Yılı…,s.23).
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İktisat Vekâleti’nin görevleri arasına 1934 yılı itibariyle “neşriyat, propaganda ve turizm
işleri”nin de dâhil edilmesi ile turizm işleri İktisat Vekâleti Dış Ticaret Dairesi’ne bağlı olarak
teşkil edilen “Türkofis”e bırakılmıştır. Devlet bakanlıkları içindeki yerinin tam olarak
belirlenemediği bu dönemde turizmin ülke ekonomisine katkısının daha iyi değerlendirilmesi,
turizm konusunda yapılacak çalışmalar için gereken kolaylığın sağlanması, tanıtma
faaliyetlerine ivme kazandırılması ve konu ile ilgili gelişmelerin bütün devlet birimleri
tarafından izlenebilmesi için Türkofis içinde Bakanlıkların birer temsilcilerinin bulunduğu bir
“Vekâletlerarası Turizm Komisyonu”nun oluşturulduğu görülmektedir (İnan, a.g.t., s.42).
Bu gelişmeler ışığında 1938 yılı itibariyle Türkofis’in hâlihazırda faaliyet göstermekte
olan “Neşriyat ve Propaganda Servisi” içinde bir şube olarak “Turizm Bürosu” oluşturulmuştur
(Falih Rıfkı Atay, “Kaybolan Kazançlarımız”, TTOK Belleteni, S.21/112, 29 Birinci Teşrin
1938, s.18-19). Türk Devleti’nin turizm teşkilatına kavuşmasında, bu teşkilatın gelişmesinde
ve turizm faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınmaya başlanmasında önemli rol oynayan
Turizm Bürosu (Gülersoy ve diğerleri, a,g,e, s.57) 1939’da Ticaret Bakanlığı’nın kuruluşu
sırasında “Turizm Müdürlüğü” adını almış ve: “Turizmi teşvik etmek ve turizmin inkişafını
sağlamak üzere gereken tedbirleri almak ve bu maksatla vücut bulmuş ve bulacak hususi
teşebbüslerin himayelerine müteallik işleri görmekle mükellef” tutulmuştur (Şenol Çavuş
ve diğerleri, Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim, İçinde İsmet Kaya, “Türkiye’de
Turizm Örgütlenmesi”, Ankara, 2009, s.208).
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Uygulamalar
1)

İlk Çağ’daki turizmin gelişim sürecini araştırınız.

2)

Orta Çağ’da turizmin gelişim sürecini araştırınız.

3)

Orta Çağ dinamikleri nelerdir? Araştırınız.

4)
Araştırınız.

Rönesans ve sömürgecilik hareketlerinin turizm açısından etkileri nelerdir?

5)

Çağdaş turizme geçişi hazırlayan sosyal faktörler nelerdir? Araştırınız.

6)

Şehirleşmenin turizmin gelişimi üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Araştırınız.

7)
Araştırınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında turizm ve tanıtma faaliyetleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
1)

İlk Çağ’daki turizmin gelişim sürecini açıklayınız.

2)

Orta Çağ’da turizmin gelişim sürecini açıklayınız.

3)

Orta Çağ dinamiklerini açıklayınız.

4)

Rönesans ve sömürgecilik hareketlerinin turizm açısından etkilerini açıklayınız.

5)

Çağdaş turizme geçişi hazırlayan sosyal faktörler nelerdir? Açıklayınız.

6)

Şehirleşmenin turizmin gelişimi üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Açıklayınız.

7)
Açıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında turizm ve tanıtma faaliyetleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk Çağ’daki turizmin gelişim süreci ve bu süreç üzerinde etkili olan gelişmelerin neler
olduğu ortaya konmuştur. Örneğin Finikeli tüccarların değişim işlevini özellikle deniz ötesi
topraklara ve topluluklara gidip-gelerek sürdürmelerinin, turizm olgusuna varlık kazandırıcı bir
davranış olarak değer taşıdığı kabul edilmektedir. Eski Yunan ve Roma Uygarlıkları
dönemlerinin turizm sektörü açısından önemleri, ulaşım sistemlerinin kurularak, yeryüzünün
birbirinden farklı coğrafi mekânlarında yaşayan topluluklar arasında değişim ekonomisinin
işleyişine uygun bir bağlantı sağlanmasının yanı sıra, kalıntıları günümüze kadar ulaşmış olan
çeşitli açık hava tiyatroları, stadyum ve hipodrom kalıntıları, gezme, görme ve eğlence gibi
nedenlere bağlı olarak düzenli ve kesintisiz çeşitli seyahatlerin gerçekleştirilmesidir.
Orta Çağ’da toplumda dinî inanışın son derece önem kazanması ve dinî nedenlerle
yapılan seyahatlerin gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Haçlı Seferleri’nin turizmin
gelişmesine sağladığı katkının yanı sıra Rönesans ve sömürgecilik hareketleri de son derece
değerli katkılar sağlamıştır.
Çağdaş turizme geçişi hazırlayan sosyal faktörler olarak, insan haklarında gerçekleşen
gelişmeler, seyahat özgürlüğünün sağlanması, ücretli tatil hakkının kazanımı ve sosyal
güvenliğin turizme etkileri değerlendirilmiştir.
Günümüzden 8 bin ile 10 bin yıl önce ortaya çıkan ilk yerleşmelerin şehir olarak
değerlendirilmeye başlandığı 4000, 5000 yıl öncesine kadar geriye gitmektedir. Bu sürecin
Mezopotamya’da veya Eski Yunan uygarlıklarında yaşanması günümüzde bu bölgelerin turizm
sektörü açısından önem kazanmalarına da neden olmuştur. Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği
önemli mekânlardan biri olan şehirlerin sektörün varlığı ve gelişimine olan etkisi ve katkısı
değerlendirilmiştir.
Türk turizminin tarihi, faaliyetleri, üstlendiği görev ve sorumluluklar açısından bir
dönüm noktası oluşturan kuruluş 1923 yılında faaliyete geçen “Türk Seyyahîn Cemiyeti”
olmuştur. Cemiyetin, kurulduğu tarihten itibaren ülkeye gelen turist sayısında artış
sağlanmasında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Daha sonra kurulan Turizm Bakanlığı
vasıtasıyla turizm sektörü biçimlendirilmeye ve gelişimi için ihtiyaç duyulan düzenlemeler
yapılmaya başlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yeryüzüne çıktığı ilk zamanlarda insanın
sürekli olarak yer değiştirmesinin nedeni verilmiştir?
a)

Merak

b)

İlgi

c)

Beslenme

d)

Yeni mekânlar keşfetme

e)

Eğlenme

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu
dönemlerindeki turizm hareketlerinin ortaya çıkmasında önemli katkı sağladığı düşünülen;
insanların can ve mal güvenliğini sağlayıcı kavram verilmiştir?

2)

a)

Sosyal devlet

b)

Adalet

c)

Seyahat özgürlüğü

d)

Yeryüzünün keşfedilmesi

e)

Kamu düzeni

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Marco Polo'nun turizmin gelişmesi
açısından önemi tartışılamayacak kadar değerli yolculuğuna başladığı tarih verilmiştir?
a)

1271

b)

1071

c)

1300

d)

1578

e)

1291
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yeryüzünün keşfedilmesi sürecine katkı
sağlayan kâşiflerden biri verilmemiştir?
a)

Christophe Colomb

b)

Vasco de Gama

c)

Ferdinand Macellan

d)

Francisco Goya

e)

Amerigo Vespucci

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Sanayi Devrimi’nin ulaşım araçlarında ve
sistemlerinde ortaya çıkardığı yeniliklere bağlı olarak turizmin gelişimine olumlu katkı
sağlayan gelişmelerden biri verilmemiştir?
a)

Taşıtların kısa sürede uzak yörelere ulaşabilmesi

b)

Çalışanların sosyal haklarında iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi

c)

Taşıtların çok sayıda insanı bir seferde taşıyabilmesi

d)

Taşıtların ulaştığı hız nedeniyle yolda geçen sürenin azalması

e)

Gelir düzeyi düşük olan insanların da seyahate katılması

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çağdaş turizme geçişi hazırlayan sosyal
faktörlerden biri verilmiştir?
a)

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler

b)

İnsan haklarında gerçekleşen gelişmeler

c)

Üniversitelerin araştırmalarının desteklenmesi

d)

Kırsal bölgelerden şehirlere göç edilmesi

e)

İnsanların tatillerini geçirmek üzere alternatif bölgelere yönelmesi
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “İlk kez İngiltere'de…. ………..yılında,
1,5 milyon işçi ücretli tatil olanağını elde etmiştir.” ifadesinde bırakılan boşluğu doğru olarak
tamamlayan ifade verilmiştir?
a)

1937

b)

1845

c)

1750

d)

1901

e)

1925

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin turizm faaliyetleri açısından
çekici olduğu yönü verilmiştir?
a)
Şehirlerin sahip olduğu tiyatro, konser, gösteri, spor müsabakaları, müzeler ve
çeşitli sosyo-kültürel olanakları
b)

Şehirlerin sıkıcı, monoton, yorucu ve tekdüze hayat tarzından kaçış

c)

Şehirlerde son derece gelişmiş olan sanayi tesislerinin bulunması

d)

Şehirlerdeki sanayi faaliyetlerinin ortaya çıkardığı çevre sorunlarının bulunması

e)

Göç çekim merkezleri olarak şehirlerde arazi fiyatlarının yükselmesi

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını Türkiye
üzerinden birbirine bağlayan demiryolu firmasının adı verilmiştir?
a)

Batı Ekspresi

b)

Toros Ekspresi

c)

Orient Ekspres

d)

Lüks Anadolu Ekspresi

e)

Ankara Ekspresi
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yabancılara
rehberlik yapmak ve tercümanlık etmek isteyenlerin sahip olması gereken, “Tercümanlık
Vesikası”nı alabilmek için, aranan özelliklerden biri verilmemiştir?
a)

Adli sicillerinin temiz olması

b)

Türkçeye mükemmel derecede hâkim olmaları

c)

Yabancı bir dili bilmeleri

d)

Üniversite mezunu olmaları

e)

Ülkenin tarihini, abidelerini ve bunların bulundukları mahalleri iyi bilmeleri

Cevaplar
1)c 2)e 3)a 4)d 5)b 6)b 7)e 8)a 9)c 10)d
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3. TURİZMİN GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörününü mevcut durumunu ve ulaştırma
sektörünün turizmdeki önemini değerlendirdikten sonra ulaştırma türlerinin tarihsel süreç
içindeki gelişimi, güçlü ve zayıf yönleri ele alınıp, incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumunu araştırınız.

2)

Ulaştırma sektörünün turizmdeki önemini araştırınız.

3)

Ulaştırma türlerinin tarihsel gelişimini araştırınız.

4)

Karayolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

5)

Demiryolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

6)

Denizyolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

7)
araştırınız.

Havayolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini ve tarihsel gelişimini

8)

Havayolu ulaştırmasında uluslararası kuruluşları araştırınız.

9)

Havayolu ulaştırmasında ulusal kuruluşları araştırınız.

10)

Havayolu taşımacılığının üstünlüklerini araştırınız.

11)

Havayolu ulaştırması ile ilgili dezavantajları araştırınız.

12)

Havayolu ulaştırmasının geleceğini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ulaştırma Sektörünün
Turizmdeki Önemini
Araştırınız.

Farklı ulaşım sistemlerinin
turizm sektöründeki güçlü
ve zayıf yönlerinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Karayolu Taşımacılığı ve
Turizm Açısından Önemini
Araştırınız.

En eski ulaşım
sektörlerinden biri olarak
karayolu taşımacılığının
turizm için öneminin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Demiryolu Taşımacılığı ve
Turizm Açısından Önemini
Araştırınız.

Karayolu taşımacılığının
turizm için öneminin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Denizyolu Taşımacılığı ve
Turizm Açısından Önemini
Araştırınız.

Karayolu taşımacılığının
turizm için öneminin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Havayolu Taşımacılığı ve
Turizm Açısından Önemini
ve Tarihsel Gelişimini
Araştırınız.

Karayolu taşımacılığının
turizm için öneminin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Havayolu Ulaştırmasının
Geleceğini Araştırınız.

Turizm sektörünün en yoğun
olarak kullandığı havayolu
taşımacılığının gelecekteki
durumunun anlaşılması
turistik faaliyetlerini de
etkileme gücü yüksek
olduğundan anlam
kazanmaktadır.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ulaşım



Turizm



Karayolu taşımacılığı



Denizyolu taşımacılığı



Demiryolu taşımacılığı



Havayolu taşımacılığı
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Giriş
Turizm sektörünün ortaya çıkması ve gelişmesi üzerinde etkisi bulunan birçok faktör
bulunmakla birlikte genel bir değerlendirme yapıldığında bu faktörlerin iki büyük başlık altında
toplanması mümkündür. Bu büyük başlıklardan birincisi beşeri faktörler iken ikincisini de ve
doğal faktör meydana getirmektedir. Beşeri faktörler arasında sayılabilecek insanların boş
zaman ve gelirlerinin artması, eğitim seviyelerinin yükselmesi, demografik özellikleri, farklı
yerler görme ve değişik kültürleri tanıma isteği, tarihi ve kültürel miras, ulaşım araçları ve
olanakları gibi birçok etkenden söz edilebilir. Buna karşın ikinci büyük grubu meydana getiren
doğal faktörler arasında ise; başta kıyı şekilleri, deniz özellikleri, iklim koşulları, doğal bitki
örtüsü, göller ve akarsular, dağlar, kaplıcalar, mağaralar ve fauna varlığı gibi değişkenlerin
bulunduğu ve turizm hareketlerinin sürdürülebilmesi açsından değişik etkilerinin bulunduğu
bilinmektedir.
Bu bölümde turizm endüstrisi üzerindeki etkisi açısından ulaşım sektörü ele alınıp,
değerlendirilecektir.
Ulaştırma, insan veya yüklerin bir yerden başka bir yere taşınmalarının, istenen
koşullara uygun, belirli ve iyi tanımlanmış bir şekilde sağlanması amacıyla bir araya getirilerek,
işlevleri ve karşılıklı etkileşimleri organize edilen ilgili bütün fiziksel, sosyal, ekonomik ve
kurumsal bileşenlerin kümesi (Demirkol, Zengin 2009) olarak tanımlanmaktadır.
İnsan veya yüklerin bir yerden başka bir yere taşınmalarını sağlayan ulaşım sistemleri
arasında;
1)

Kara yolu taşımacılığı,

2)

Hava yolu taşımacılığı,

3)

Deniz yolu taşımacılığı,

4)

Demir yolu taşımacılığı gibi farklı sistemlerden yararlanılmaktadır.

Ulaştırma; bir yol üzerinde taşınan yolcu veya eşyaların bazı durumlarda ayrı ayrı, bazen
de birlikte taşınmasını kapsamaktadır. Herhangi bir ulaştırma sisteminin önemi ve büyüklüğü
ise, taşınan yolcu veya mal miktarıyla ölçülmektedir. Küresel ölçekte değerlendirildiğinde
ulaşım sektörünün temeli turizme dayanmadığı gibi genelde eşya, mal veya yük taşımacılına
dayanmaktadır. Ulaşım sektörünün vazgeçilemez niteliğinde olan bazı kavramlarının
açıklanması yerinde olacağından, aşağıdaki satırlarda buna dair açıklamalara yer verilmiştir.
Yük kavramı içinde; sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli yer altı ve yer üstü ham
maddeleri, çeşitli malzemeler ve mallar, araç ve makineler, madenler, petrol, kömür ve
doğalgaz gibi enerji kaynakları, çeşitli bagajlar, her çeşit mektup ve evrak kabul edilmektedir.
Turist taşımacılığı ise, turizmin temelini oluşturduğu gibi, bütün turistler birer yolcu olarak
değerlendirilmektedir. Ancak yolcular her zaman turist kapsamında bulunmayabilirler.
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Üzerinde insanların ve yüklerin taşındığı hatlar yol olarak isimlendirilmekte ve ulaşım
araçlarının seyahatleri boyunca kullanacakları güzergâh üzerindeki yollar anlamını da
taşımaktadır. En uygun güzergahın belirlenmesi, bir taraftan yolculuğun süresi diğer taraftan
maliyeti üzerine etki ettiğinden önem taşımaktadır. Ulaşımın hangi sistemi tarafından
kullanıyor olursa olsun yolların gelişmesi, ulaştırmanın da gelişmesi anlamına gelmektedir.
Gelişmiş yol ifadesiyle vurgulanmak istenen; daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı
ulaşımın sağlanmasıdır.
Taşıma veya nakliyenin gerçekleşebilmesi için kendisine belki de en fazla ihtiyaç
duyulan ulaştırma bileşenlerinden biri olarak araçtan söz edilebilir. Yolcuların seyahat
şekillerini temsil eden araç seyahatin güvenliği, konforu, hızı ve fiyatı üzerindeki etkisiyle de
önem taşımaktadır.
Yolculukların başladığı ve bittiği yerlerdeki duraklar terminal olarak tanımlanmakta ve
her bir farklı ulaştırma türünün terminali değişik isimlerle anılmaktadır. Örneğin; havayolu
ulaşımında havaalanı, denizyolu ulaşımında liman, karayolu ulaşımında otogar ve demiryolu
ulaşımından gar terminal fonksiyonunu üstlenmektedir.
Hayatın her alanında olduğu gibi, tekonolojik gelişmeler de ulaşım sistemleri açısından
önem taşımaktadır. Ulaşım sisteminde kullanılan teknoloji taşımanın fiyatına, hızına,
konforuna ve güvenliğine etki ettiği gibi diğer sistemlerle olan rekabet açısından önem
taşımaktadır. Teknolojinin etkisi sadece ulaşım araçları boyutuna indirgenemeyecek kadar
önemlidir. Çünkü yine teknoloji “kontrol ve iletişim sistemleri” üzerindeki etkisiyle de ön plana
çıkmaktadır. Trafik kontrolü, demiryolu işaretleri, hız limitleri, sinyalizasyon sistemleri gibi
ulaştırmanın her bir çeşidinde teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır. Böylece seyahatin
veya taşımacılığın güvenli, konforlu, zamanında ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi
sağlanmaktır.
İşletme, yukarıda belirtilen ulaştırma sisteminin farklı bileşenlerinin bir araya getirilip,
sistemin düzenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlaması açısından önem taşımaktadır.
Turizm gelişiminde önemli rol oynadığı bilinene ulaştırma işletmeleri araç satın almak, yol
güzergâhları belirlemek, taşıma ücretlerini saptamak, koltukların yolculara satılmasını
düzenlemek ve terminalleri kullanmak gibi turizmle ilgili veya ilgisiz ancak ulaştırmayla ilgili
faaliyetlerde bulunmaktadır.
Ulaştırma alanında ve araçlarında gerçekleştirilen önemli yeniliklerin turizm
sektöründeki yansımaları önemli ve önceden varsayılamayacak boyutlarda gerçekleşmiştir.
Ulaşım sisteminin araçları olarak uçak, tren, yolcu gemisi ve otomobil teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler sadece mesafeleri kısaltmakla kalmamış aynı zamanda taşıma maliyetlerini de
azaltmıştır. Bu yeniliklerin sonucu olarak büyük turizm merkezleri oluşturulmuş, mekânsal
büyümeler gercekleştirilmiş ve daha uzak bölgelerdeki turizm bölgelerinin sektör tarafından
kullanılması mümkün hâle gelmiştir.
Ulaşım sistemlerinden birinin diğerine göre tercih edilmesinde rol oynayan faktörlerden
biri de gidilecek mesafenin uzunluğudur. Genel bir değerlendirme yapıldığında; 250 km’ye
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kadar olan mesafelerde karayolu, 500 km’ye kadar olan mesafelerde ise demiryollarının
kullanılması daha uygun olarak değerlendirilmektedir. 1000 km ve daha uzun mesafelerde ise
havayolllarının üstünlüğü göze çarpmaktadır.

3.1. Dünyada ve Türkiye’de Ulaştırmanın Mevcut Durumu
Konunun bu bölümünde ulaştırma sektörünün gerek küresel, gerekse ülkemiz deki
durumu genel olarak değerlendirilecektir.

3.1.1. Dünyadaki Mevcut Durum
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayınlanan kesin olmayan ilk
verilere göre, 2014 yılında toplam 3,2 milyar tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleşmiş ve 2014
yılı tarifeli uçak kalkış sayısı da 33 milyona (ICAO Basın Bülteni; 18 Aralık 2014
(http://www.icao.int/Newsroom/Pages/Strong-Passenger-Results-and-a-Rebound-for-FreightTraffic-in-2014.aspx) ulaşmıştır. IATA’nın 2014 yılı verilerine göre, küresel ölçekte toplam
26.995 adet uçak hizmet vermektedir. Havayolu sektörünün küresel toplam cirosu 2014 yılında
751 milyar dolar olarak kaydedilirken, sektör toplamda 58 milyon kişiyi istihdam etmektedir
(Atıg Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Havayolu Sektörü - 2015’e Bakış) .
Küresel ekonomide gerçekleşen büyümenin havayolu taşımacılığına da olumlu
yansımalarının olması beklenmektedir. Havayolu sektörü de küresel büyüme içerisinde
globalleşen ekonominin gerektirdiği artan seyahat ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle
büyüme gösterecek sektörler arasında değerlendirilmektedir.
Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) verilerine göre, 2015 yılında 1,2 milyar kişiye
ulaşan uluslararası turist sayısının, gelecekte artarak devam edeceği öngörülmektedir. 2011 yılı
verilerine göre uluslararası turizm hareketine katılanların %51 havayolunu, %41 karayolu, %6
suyolu ve %2 demiryolunu ulaşım aracı olarak kullanmışlardır. Veriler değerlendirildiğinde,
havayolu ulaştırmasının uluslararası turizm hareketlerinde en fazla tercih edildiği
anlaşılmaktadır ki, yapılan seyahatlerin genellikle uzun mesafeli olduğunu düşündürmektedir.

3.1.2. Türkiye’deki Mevcut durum
Küresel sivil havacılık faaliyetleri, yaşanan savaşlar, ekonomik krizler vb.
olumsuzluklara rağmen 1980’li yıllar sonrasında sürekli bir büyüme içine girmiş ve yıllık
ortalama %4-%5 artışlar yaşanmıştır. Türkiye’de ise havayolu taşımacılığı daha hızlı
gelişmekte olup son 10 yılda yıllık ortalama %14’lere varan artışlar gerçekleşmiştir.
Uluslararası kuruluşların orta ve uzun dönem tahmin çalışmaları, küresel mevcut büyümenin
2030’lu yıllara kadar süreceği yönündedir.
Havayolu sektörü ülkemizde artan havalimanı, uçak ve yolcu sayısındaki artışla büyüme
ivmesini devam ettirmektedir. Ülkemizdeki aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 iken 2014
yılında 53’e, iç hatlardaki yolcu sayısı 7 kattan fazla bir artışla 2013’te 76,1 milyona,
havayolunu kullanan toplam yolcu sayısı ise yaklaşık 4 kat artarak 2013 yılı sonunda 150
milyona ulaşmıştır.
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2011 yılı verilerine bakıldığında; ülkemizde havacılık sektöründe son 10 yıl içinde hava
trafiğinin %129 oranında arttığını, 110 bin kişiye istihdam sağlandığını ve sektörün cirosunun
da 12 milyon Dolar’a ulaştığını ve yaklaşık 100 milyonun üzerinde yolcu taşındığını
söyleyebiliriz. 2000’li yılların başında sadece THY tarafından 2 merkezden 26 noktaya yapılan
tarifeli iç hat seferleri, özel sektör kuruluşlarının da iç hatlarda tarifeli seferlere başlamasıyla
birlikte 2011 yılı Ağustos sonu itibariyle 6 havayolu ile 7 merkezden 46 noktaya
gerçekleşmektedir.
2014 yıl sonu esas alınarak hazırlanan çalışmalara göre; 51 hava taksi, 68 genel
havacılık, 25 balon işletmesiyle sivil havacılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Havayolu
işletmelerinin sayısı ise 13 adet olup, 401’i yolcu, 21’i de kargo olmak üzere toplam 422
uçaktan ibaret bir filoya sahiptir (TOBB, 2014:13).
Havayolu taşımacılığına yapılan yatırımlara bağlı olarak turist sayısının da artmakta
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yurt dışından Antalya’ya yönelik uçuşların artması Akdeniz
Bölgesi’ne gelen turist sayısının da arymasına neden olmuştur. 2011 yılında Antalya’ya gelen
turist sayısı 12 milyonu aşmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan
istatistiklere göre 2007 – 2011 yıllarında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ulaşım
sistemlerine göre dağılımı incelendiğinde; %70,1’i havayolu, %22’si karayolu, %7,7’si
denizyolu ve %0,2’si demiryollarını kullanarak ülkemize gelmişlerdir. 2007 – 2011 yılları
arasında Türkiye’den yurt dışına giden vatandaşlarımızın kullandığı ulaşım araçları ise;
%62,3’ü havayolu, %33,9’u karayolu, %3,7’si denizyolu ve %0,1’i demiryollarını kullanarak
yurt dışına çıkış yapmıştır. Gerek yurt dışından ülkemize gelenler, gerekse ülkemizden yurt
dışına gidenlerin ulaşım aracı olarak ilk tercihlerinin havayolu olduğu istatistik verilerin
incelenmesinden anlaşılmaktadır. Buna karşın demiryollarının ulaşm sistemindeki öneminin
yok denecek kadar az olduğu da dikkat çekmektedir.

3.2. Ulaştırma Sektörünün Turizmdeki Önemi
Bir turistik ürünü oluşturan unsurlar genel olarak üç temel başlık altında toplanabilir
(Necdet Hacıoğlu: Turizm Pazarlaması, Bursa,1992, 41).
1)
Turistleri çeken bir ülkenin veya bölgenin doğal, kültürel, tarihi, sanatsal
varlıkları ve değerleri,
2)
Turiste hizmet veren işletmeler otel, motel, restoran, eğlence ve spor tesisleri,
seyahat acenteleri,
3)
işletmeleri

Turistin yer değiştirmesini, gidilecek yere ulaşmasını sağlayan taşımacılık

Yukarıda belirtilen özellikler ele alındığında, ulaştırma sektörü ile turizm endüstrisinin
bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmesi mümkündür. Çünkü türü ne olursa
olsun turizmin değer kazanabilmesi için ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ulaşım
imkânı bulunmayan yörelerin turistik açıdan değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu açıdan
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bakıldığında bir ülke ne kadar zengin turizm kaynaklarına sahip olursa olsun, ulaştırma sektörü
yeteri kadar gelişmemişse, sahip olduğu turizm potansiyelini kullanması beklenemez.
Turizm sektörünün gelişmesi aynı zamanda ulaştırma altyapısının yanında kullanılan
araçların güvenlik, konfor ve hız bakımından turistin geldiği ülkedeki ulaşım araçlarıyla rekabet
edebilecek düzeyde olamalıdır. Turistlerin büyük bölümünün gelişmiş ülkelerde yaşadığı
dikkate alındığında, seyahatleri ve tatilleri sırasında da aynı ülkelerindeki ulaşım araçlarının
sahip olduğu konfor ve hizmet kalitesini aramaktadırlar. Turistleri tercih ettikleri tatil yörelerine
ulaştıracak araçlardaki hizmetlerin fiyatı yüksek, yavaş ve yeterli konfora sahip değilse, sonraki
tatillerini geçirmek üzere alternatif bölgelere yönelmeleri mümkündür. Dünya turizminden en
fazla pay alan ülkelerin aynı zamanda gelişmiş ulaşım araçlarına ve yaygın ulaşım altyapısına
sahip olmaları turizm ile ulaşım arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya koymaktadır.

3.3. Ulaştırma Türlerinin Tarihsel Gelişimi
Turizm ve ulaştırma birbiri ile iç içe geçmiş ve ayrılması mümkün olmayan iki kavram
olarak değerlendirilebilir. Ulaşım tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak kabul
edilebilecek olan tekerleğin keşfedilmesine kadar geriye götürülmesi mümkün olan ulaşım
araçlarının kullanımı, günümüzün hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım araçlarının temelini
oluşturduğu ileri sürülebilir. İlk çağlarda insanların yer değeştirmesine neden olan faktörlerin
başında yiyecek bulma ve barınma sorunları bulunmasına rağmen, zaman içinde ticaret, din,
savaş veya spor gibi farklı nedenlerin etkili olduğu bilinmektedir.
Ticaretin gelişmesiyle paralel olarak ulaştırma da gelişerek çeşitlenmiş ve başlı başına
bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkmıştır. Ulaştırmanın ekonomik anlamda önem kazanması ise
yapılan işten gelir elde edilmesinden sonra mümkün olmuştur. Bunun temel sağlayıcısı ise ilk
başlarda ticaret, daha sonraları ise turizm sayesinde olmuştur. İlk Çağ’da bile
Mezopotamya’daki uygarlıklar ile Anadolu ve Asya kıtasındaki medeniyetler arasında
kervanlar vasıtasıyla gerçekleştirilen ticari ilişkilerin var olduğunu tarihi kayıtlar ortaya
koymaktadır. İlk Çağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak yol
ihtiyacı ortaya çıkınca, üzerinde tekerlekli arabaların gidebileceği yollar inşa edilmeye
başlanmıştır. Yolların geliştirilmesine önem veren ilk devlet Sümerler olmuştur.
Roma İmparatorluğu döneminde ise, esas olarak ticari faaliyetlerin artması ancak aynı
zamanda turistik amaçlarla da kullanılabilen nitelikli yol yapımı önem kazanarak, yolların
mermer gibi sert ve dayanıklı kayaçlarla kaplanmaya başlandığı dikkat çekmektedir. Roma
İmparatorluğu döneminde ulaşım sistemlerinin üstlendiği bazı fomksiyonlar bulunmaktadır; Bu
fonksiyonlar;
1)

Kurulan yeni yerleşmeleri imparatorluk merkezine bağlamak,

2)

Roma şehrinin İlk Çağ dünyasının ticaretin merkezi olmasını sağlamak,

3)

Yurttaşlarının hayat standartlarını yükseltebilmek,
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4)
Ticaretin güvenli ve sürekli yapılmasını sağlayabilmek için ulaşım ağı
sistemlerinde toplanma ve aktarma merkezlerinin tesisi edilemsinni sağlamak,
5)
Ulaşım ve aktarma merkezlerinin birbirleriyle olduğu gibi diğer yerleşmeler ve
özellikle de Roma’ya ulaşabilmesini sağlamaktır.

3.3.1. Karayolları
Karayollarının tarihsel gelişimine zemin hazırlayan en önemli olayların başında
otomobillerin ortaya çıkmasıdır. Günümüzdeki otomobillerin ortaya çıkışını hazırlayan
gelişmeler arasında; bir Fransız mühendisin 1771 yılında ilk kez üç tekerlekli bir araç icat
etmesi ve icadına kendi kendisine hareket eden anlamına gelen “otomobil” adını vermesi, ilk
dört zamanlı motorun Almanya’da Daimler tarafından geliştirilmesi, Daimler’den lisans alan
bir Fransız firmasının 1890’lı yılların ortalarında bugünkü otomobillere çok yakın özellikler arz
eden bir otomobili tasarlaması ve 1895 yılında Fransız Akademisinin zaten uzun zamandan beri
kullanılmakta olan “otomobil” teriminin kullanımını onaylamasına yer verilebilir.
Günümüzdeki anlamıyla trafik kuralları ilk kez, 1900 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
uygulanmaya başlamıştır.

3.3.1.1. Karayolu Taşımacılığı ve Turizm Açısından Önemi
Karayolu taşımacılığı, kendi bünyesinde başlı başına bir ekonomik faaliyet alanı olduğu
gibi, özellikle diğer ulaşım işletmeleri ile de yakın ilişki içinde bulunmaktadır. Bu özelliği ile
demiryolu ve havayolu ulaşımını tamamlayıcı bir özellik taşımasıyla dikkat çekmektedir. Diğer
yandan karayolu ile yapılan taşımacılık sonucunda diğer taşıma şekillerine olan talebin
azalması nedeniyle olumsuz özelliği de bulunmaktadır.
Karayolu, ulaştırma sektörünün diğer ünitelerinden farklı olarak turizm sektörünün
vazgeçilmez unsurlarındandır. Günümüzde karayolu taşımacılığı en fazla yararlanılan ulaşım
şekillerinden biri olmasının nedenleri arasında gelişen otomotiv sanayi, gelişen karayolu
standartları, otoyollar şehirleri ve ülkeleri birbirlerine daha rahat, kolay şekilde bağlaması
olarak belirtilebilir. Turistlerin özellikle grup olarak gerçekleştirdikleri seyahatlerinde, arazi
yapısı nedeniyle diğer araçlarla gidilmesi güç olan yerlerde otobüs ulaşımı tercih edilmektedir.
Gezi sırasında çevreyi görme ve zaman zaman durma ve konaklama yerinin önüne kadar ulaşım
aracıyla gitme olanağı sağlaması karayollarının üstünlükleri arasında belirtilebilir. Özellikle
gezme görme arzusuyla seyahat edenler, belli bir yere giderken yol üzerindeki değişik yerleri,
geçtikleri ülkeleri yakından tanımak isteyenler tarafından tercih edilir. Uzun mesafeler için
oldukça yorucu olmasına karşın; ucuzluğu nedeniyle geziler, tek yönlü yolculuklar veya yakın
mesafeli seyahatler için genellikle karayolu ulaşımı tercih edilmektedir.

3.3.2. Demiryolları
On dokuzuncu yüzyıla kadar kullanılan taşıtların yavaş olması seyahatleri kısıtlayan
faktörler arasında ilk sıra yer almaktadır. Ancak seyahatlerin daha hızlı yapılabilmesi
konusunda gerçekleştirilen önemli gelişmelerin başında, 1825 yılında George Stephenson
tarafından yapılan yolcu treni gelir. İngiltere’de Stockton ve Darlington kasabaları arasında
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yapılan ilk gerçek demiryolu üzerinde, kömürle çalışan ilk yolcu treni ulaşım sektöründe
faaliyete geçmiştir. Bu tren sayesinde Londra ile Bath arasındaki yaklaşık 180 km.lik mesafe
karayolu ile ortalama 11 saat sürerken, trenle 2,5 saate gerilemiştir. Demiryollarının
gelişmesiyle birlikte, uzaklara daha ucuza seyahat etmenin mümkün hâle gelmesi demiryolu
yatırımlarının artmasına neden olmuştur.

3.3.2.1. Demiryolu Taşımacılığı ve Turizm Açısından Önemi
Demiryolları; diğer ulaşım türlerinin daha hızlı olması nedeniyle rekabet
edemediğinden gerileme sürecine girmiş olmasına rağmen, ekonomik ve toplumsal gelişmenin
sağlanmasına katkı sağlayan, toplu taşımayı gerçekleştiren, turistik seyahatlerin başlamasına
öncülük eden ve sosyal turizmin ortaya çıkmasına neden olan bir ulaştırma türü olarak dikkat
çekmektedir. Demiryolları, özellikle 19. yüzyıl boyunca turizm hareketlerinin gelişiminde en
önemli paya sahip olmuştur. Günümüzde trenler yerlerini havayolu ulaşımına bırakmış gibi
görünmesine rağmen, gelişmiş ülkelerde demiryollarının hızın artması, konforlu ve daha
güvenli olmaları nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım sistemi niteliğini kazanmışlardır.
Turizm amaçlı gerçekleştirilen kitle seyahatlerinin ilk ulaşım araçları trenlerdir. Buharlı
makinelerin sanayi faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra lokomotiflerin icadı
demiryolu ulaştırmasının varlığına ve gelişmesine olanak tanımıştır. Sanayileşme
hareketlerinin neden olduğu göçlere bağlı olarak, şehirlerin nüfuslarının artışı Avrupa’da
demiryolu taşımacılığının önem kazanmasına neden olmuş ve halkın ulaşım ihtiyacını
karşılamada trenler büyük önem kazanmıştır. Lokomotiflerin keşfinden önceki dönemlerde
gerçekleştirilen turizm amaçlı seyahatler genellikle bireysel karakter taşımakta ve yüksek
maliyetlerle gerçekleştirilmekteydi. Turizm amaçlı seyahatleri İngiltere’de ilk kez düzenleyen
Thomas Cook’un düzenlediği ilk seyahatlerin ulaşım aracı demiryolları olmuştur. Demiryolları
vasıtasıyla çok sayıda insanın taşınmasının mümkün hâle gelmesi, ulaşım maliyetlerinin de
öncesiyle kıyaslanmayacak kadar azalmasına neden olduğundan, turizm amaçlı gezilere
katılanların sayısı hızla artmıştır. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren motorlu kara
taşıtlarının ulaşım sektöründeki yerlerini almalarıyla birlikte, demiryolları gerileme sürecine
girmiş ve özellikle de II. Dünya Savaşı’ndan sonra turizm sektöründeki önemleri son derece
azalmıştır. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde
demiryollarında gerçekleştirilen iyileştirmelere ve modernleştirmelere bağlı olarak, turizm
sektöründe yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Fransa’da saatteki hızı 280 ile 360
km’ye ulaşan trenler çalıştırılmaktadır. Günümüzde trenler yalnızca daha hızlı değil aynı
zamanda daha konforludur. Engelliler için özel vagonlar yapılması, oyun ve TV salonları olan
trenlerin kulanılması, konfora ve amaca yönelik uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.

3.3.3. Denizyollari
Denizyolu ulaştırmasının ilk kez MÖ 3000’li yıllarda Eski Mısır uygarlığında ortaya
çıktığı bilinmektedir. Ancak İlk Çağ’da denizcilik faaliyetleri, ticaretin beşiği olarak
değerlendirilen, Doğu Akdeniz'de başlayıp gelişmiştir. MÖ 400 yıllarında ise, antik Yunan
uygarlıklarının ticari faaliyetlerini denizyolu ulaştırması sayesinde gerçekleştirmelerine bağlı
olarak, denizyolu ulaşımının ve araçlarının büyük bir gelişme kaydettikleri görülmektedir.
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Orta Çağ’da 15. yüzyıla kadar özellikle İspanya ve Portekiz, denizlerdeki
hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. 1821 yılında ilk buharlı gemi Manş Denizi’ni geçmiş, 1840
yılında ise ilk gezi amaçlı gemi seferlerine başlamıştır. Ancak denizyolu ulaşımının geliştiği
esas dönemin 20. yüzyılla birlikte olduğu da bilinmektedir. Bu yüzyılda gemilerde enerji
kaynağı olarak kömür yerine başlangıçte petrol daha sonraları da nükleer enerjinin
kullanılmasına bağlı olarak; denizyolu araçlarının daha az personel ile ve daha ekonomik
koşullarda ve hızlı yol almaları mümkün hâle gelmiştir. Denizyolu taşıtlarında zaman içinde
gerçekleştirilen gelişmeler başlı başına bir turizm şekli olan “kruvaziyer turizmi”nin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Kruvaziyer gemilerle düzenlenen seyahatlerin başlangıcı 1840’lı
yıllara kadar geriye götürülübilmesine rağmen, modern anlamda kruvaziyer organizasyonunun
1950- 1970 yıllarında geliştiği görülmektedir. Kruvaziyer gemileri içine yapılan yüzme havuzu,
spor salonu, sinema, oyun ve okuma salonları gibi hizmet birimleri ile gezme, dinlenme ve
eğlenmeyi birlikte gerçekleştirmeye olanak tanıyan kruvaziyer turizminin ortaya çıkması ve
gelişmesi mümkün hâle gelmiştir.

3.3.3.1. Denizyolu Taşımacılığı ve turizm Açısından Önemi
Geçmişte ulusların refah seviyesinin göstergesi olan denizyolları, günümüzde yüzer otel
niteleği taşıyan, her türlü lükse sahip, kruvaziyer gemilerle kitle turizmi gerçekleştiren bir
ulaşım türüdür. Bu tür seyahatleri, konforu, rahatlığı ve eğlenceyi arayan üst gelir grubunda
bulunan insanların daha çok tercih ettiği görülmektedir. Karadan çok farklı bir atmosfer içine
girme, sakin bir yolculuk, seyahat süresince dinlenme, değişik limanlar ve yerler görme,
limanlarda karaya çıkıp, çevre güzelliklerinden yararlanma ve alışveriş yapma isteği insanları
denizyolu ulaştırmasına yönelten önemli faktörlerdi

3.3.4. Havayollari
Ulaştırmanın ulaştığı en ileri boyut kuşkusuz havayolu taşımacılığı olmuştur. Havayolu
ulaştırması sağladığı konfor, hız ve güven ile kitle taşımacılığında bugün en önemli taşımacılık
türü hâline gelmiştir. Gerçek havacılık uğraşları 1890’lı yıllarda başlamıştır. 1891 yılında bir
Alman mühendis kendi yaptığı planörle uçuş denemeleri yapmasına rağmen, 1903 yılında
Wright kardeşler, ilk defa motorlu uçağı uçurma başarısını göstermişlerdir. Bu uçuş ile
yeryüzünde modern havacılık tarihi de başlamış olmaktadır.

3.3.4.1. Havayolu Taşımacılığı ve Turizm Açısından Önemi
Turizme yönelik taleplerin artmaya başladığı yıllarda havayoluyla yapılan
seyahatlerdeki artış oranı diğer ulaşm sistemleriyle karşılaştırılamayak kadar fazla olmuştur.
Havayolu teknolojisinde gerçekleştirilen gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının uygun olması, jet
uçakları ve geniş gövdeli uçakların sektörde kullanılmaya başlanması uluslararası turizmin
gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır. Kitle turiminin gelişmesi havayolu ulaşımının da
gelişmesine katkı sağlamış ve özellikle uzun mesafeli seyahatler yapılabilir hâle gelmiştir.
Turislerin “paket tur” olarak isimlendirilen organize seyahatleri daha fazla tercih etmesi de
havayollarına olan talebin artmasına neden olmuştur. Ayrıca Charter uçuşların yaygınlaşması
da paket turlara olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Havayolu sektöründe gerçekleştirilen
teknolojik gelişmeler, taşıma ücretlerinin gerçek anlamda ucuzlamasına neden olmuş ve
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Charter uçuşların yaygınlaşması da, potansiyel turizm talebinin gerçek talebe dönüşmesinin
önünü açmıştır.
Havayolu sektörü, günün bilimsel ve teknolojik olanaklarından ve buluşlardan
yararlanarak, çok kısa sürede teknolojik ve yapısal değişikliklere uğrayarak gelişmektedir.
Havayolu ulaşımında yaşanan gelişmelere örnek olarak; yolcu kapasitelerinin artması, yakıt
tasarrufu sağlayan, düşük gürültü ve emisyon seviyelerine sahip uçakların geliştirilmesi olarak
belirtilebilir. Teknolojik gelişmeler sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, yönetim tarzlarını,
hizmet kalitesini ve kapsamını da önemli ölçüde etkilemiştir. Yönetsel alanda karşılaşılan
yeniliklere örnek olarak; serbestleşme ve özelleştirmelerin gerçekleşmesine bağlı olarak
sektörün daha ticari bir yapıya dönüştürülmesi, havayolu şirketleri arasında işbirliklerinin
kurulması ve tüketici haklarının ön plana çıkması olarak belirtilebilir.
Günümüzde hayollarının turizimdeki önemini belirtmek gerekirse (Usta, Ö.,2008:4041);
a)
Havayolları, üstün hızıyla; zamanı kısıtlı ve değerli olan turistlerin seyahatlere
katılmasına, yeni bölgelerin turizme açılmasına ve turistik destinasyonlardaki konaklama
süresinin uzamasına olanak sağlamaktadır.
b)
Havayolları seyahat süresince güven ve konfor sunan özellikleriyle, yaşlı
insanların oluşturduğu üçüncü yaş turizmini geliştirmektedir. Aynı zamanda küçük çocuk
sahibi olan ailelerin de seyahatlerini kolaylaştırmaktadır.
c)
Havayolları; ulaştırma, konaklama, gastronomi, yerel geziler ve transferler gibi
turistin temel ihtiyaçlarını kapsayan paket turların, en elverişli koşullarda düzenlenmesine
olanak vermektedir. Böylece kitle turizmi için gerekli olan ucuzluğun yaratılmasını ve örgütlü
bir seyahat gerçekleştirilmesini sağlayan bir ulaştırma türüdür.
d)
Havayolları, özellikle turizm talebinin düşük olduğu kış aylarında uyguladığı
indirimli tarifeleriyle turların ucuz fiyata satılmasına ve turizm mevsiminin uzatılmasına katkı
sağlamaktadır.
e)
Havayolları; uluslararası turizmde yatay ve dikey bütünleşme olanakları
bakımından bir üstünlüğe sahiptir. Bu bütünleşme havayolu-karayolu, havayolu-denizyolu,
havayolu-demiryolu şeklinde “yatay” anlamda; havayolu-konaklama işletmeleri, havayoluseyahat işletmeleri (tur operatörleri-seyahat acenteleri) arasında “dikey” anlamda
gerçekleştirilmektedir.

3.3.4.2. Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Havayolu ulaşımının tarihi süreç içindeki gelişimi konusunda çeşitli kaynaklar değişik
bilgiler vermektedir. Bazı kaynaklara göre ilk uçuş 1903 yılında kuzey Carolina’da Kitty Hawk
yakınlarında 47 saniyelik havadan ağır ilk uçakla uçuşunu yaptıktan 16 sene sonra 1919’da
İngiltere ve Fransa arasında ilk düzenli yolcu uçakları uçmaya başlamıştır. Bu uçuşlar dört
koltuklu ve üstü açık uçaklarla yapılmaktaydı. Diğer bir kaynağa göre ise; tarifeli ilk havayolu
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taşımacılığı ABD’de 1914 yılında Tampa-St.Petersburg arasında yapılmıştır. I. Dünya
Savaşı’nda uçakların kaydettiği başarıya bağlı olarak ABD’de havadan posta taşımacılığını
başlatması, hava ulaştırma sektörünün başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Hava ulaştırma
sektörünün gelişiminin 4 ayrı dönemde incelenmesi mümkündür. Bu dönemler;
1)

Gelişme,

2)

Büyüme,

3)

Olgunluk ve

4)

Liberalleşme olarak ifade edilebilir.

3.3.4.2.1. Gelişme Dönemi (1918-1938)
Havacılık faaliyetleri 1903 yılında sivil amaçlarla başlamış olmasına rağmen, 20.
yüzyılın başlarında yaşanan siyasi krizler ve savaşlar nedeniyle ağırlıklı olarak askeri amaçlarla
kullanılan bir sektör hâline gelmiştir. Ancak I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte, askeri
amaçlarla kullanılan uçakların sivil havacılık faaliyetlerinde değerlendirilmeye başlaması,
sektörün gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Havacılığın gelişim sürecinin bu ilk döneminde,
1930’lardan sonra yeni tip uçakların dizayn edildiği ve üretildiği görülmektedir. Bu dönem aynı
zamanda uçakların havayolu firmalarının talepleri doğrultusunda üretilmeye başlandığı dönem
olarak dikkat çekmektedir. Örneğin posta taşımacılığı ile başlanan sivil havacılık
faaliyetlerinden sonra, yolcu taşımacılığına yönelik uçakların üretilmeye başlandığı
görülmektedir.

3.3.4.2.2. Büyüme Dönemi (1938-1958)
II. Dünya Savaşı yılları boyunca uçak üretiminde gerçekleştirilen artış ve uçakların
teknolojilerindeki gelişmeler sivil havacılığın savaş sonrasında hızla büyümesini sağlamıştır.
Savaşın sona ermesiyle birlikte, I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi askeri uçak fazlası, savaş
süresince durgunluk içine giren sivil havacılığın ivme kazanması için bir potansiyel meydana
getirmiştir. Böylece havacılık sektörü, II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra uzun mesafeli
ve her türlü hava koşullarında uçabilen, tarifeli hava taşımacılığına başlamış ve ilk jet yolcu
uçağı ilk uçuşunu 1949’da yaptıktan sonra başta turizm sektörü olmak üzere önemini günümüze
kadar arttırarak gelmiştir.

3.3.4.2.3. Olgunluk Dönemi (1958-1978)
1958’de ilk B-707 kıtalararası jet yolcu uçağının havayolu taşımacılığında tarifeli
seferlere başlamasıyla birlikte, havacılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler birbirini
izlemiş ve bu alanda adeta bir yarış başlamıştır. Boeing’i takiben Douglas da 1958- 1959
yıllarında ilk DC-8 uçakları devreye sokmuştur. Kıtalararası jetleri iki ve üç motorlu B-727 ve
DC- 9’lar takip etti. Bu tarihlerden itibaren artık tüm havayolu şirketleri konvansiyonel
pervaneli uçaklar yerine, uzun ömürlü teknoloji harikası jetleri filolarına dâhil etme yönünde
politikalara yönelmişlerdir. Havayolu taşımacılığında jetlerin kullanılmaya başlanmasıla
birlikte, sektörün ilk yıllarında gerçekleştirilen nibeten riskli taşımacılığın yerini güvenli taşıma
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almıştır. Havayolu seyahatlerinde güvenliğin arttırılmasına yönelik uygulamalardan olan
meteoroloji radarlarının eklenmesi ve kara kutu gibi bazı ekipmanlar esas olarak bu dönemde
kullanılmaya başlanmıştır. 1969 yılından sonra havayolu taşımacılında artan talebi karşılamak
ve daha uygun maliyetlerle yolcu taşınmasının mümkün hâle gelebilmesi için, yolcu kapasitesi
400’ü aşan ve kıtalararası sefer yapabilen ilk geniş gövdeli jet B-747 Jumbo kullanılmaya
başlanmıştır.

3.3.4.2.4. Liberalleşme Dönemi (1978 Sonrası)
1978 yılından sonra Amerika Birleşik Devletlerinde havacılık sektörünün rekabete
açılması ve tüm ticari kısıtlamaların kaldırılması havacılık sektöründe büyük bir sisteme
dönüşmesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. ABD’den sonra Avrupa kıtası ülkelerinde
de 1980’lerin sonlarından itibaren liberalleşme süreci başlamış ve 1993’te tamamlanmıştır.
Avrupa’da faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin istedikleri Avrupa Birliği ülkesine uçuşa
başlamak veya uçuşlarını sonlandırma imkânını elde etmeleriyle birlikte, birkaç yıl gibi kısa
sayılabilecek bir sürede havayollarında faaliyet gösteren şirket ve uçak sayısı iki misli artmıştır.
1978 yılında ABD’de havayolu sektöründe yaşanan liberalleşme hareketleri yolcuların düşük
fiyatlarla tanışmasına imkân sağlamıştır. Böylece mevcut havayolu şirketleri ve yeni kurulan
düşük maliyetli havayolu işletmeleri arasında büyük bir rekabet başlamıştır. Havayolu
sektöründe yaşanan rekabet, hava taşımacılığının herkesin yararlanabileceği bir ulaşım sistemi
hâline gelmesine neden olmuştur. Havayolu sektörünün hızla büyümesi sonucu, hava trafiği o
kadar yoğunlaşmıştı ki, ülkeler çeşitli önlemler, çeşitli standartlar, çeşitli yaptırım ve
uygulamaları hayata geçirmiş ve sistem bugünkü şeklini almıştır.
Havayoluyla yolcu taşınması, özellikle 1992 yılından itibaren tarifesiz uçuşların yaygın
olarak gerçekleştirilmesiyle, daha da hızlanan bir gelişme sürecine girmiştir. Bu çerçevede 1990
yılında 13,5 milyon kişiyi bulan toplam yolcu sayısı, 2000 yılına gelindiğinde 35 milyon yolcu
düzeyine yükselmiştir. 2001 yılından itibaren zaman zaman meydana gelen ekonomik krizler
ve terör saldırıları, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısında azalmalara neden olmakla birlikte,
havayolllarıyla seyahat eden yolu sayısının sürekli olarak artma eğiliminde olduğu
anlaşılmaktadır. 2010 yılına gelindiğinde ilk kez 100 milyon yolcu havayollarıyla seyahat etmiş
ve son 10 yılda havayollarının taşıdığı yolcu sayısı %286’lik bir artış göstermiştir.

3.3.5. Havayolu Ulaştırmasında Uluslararası Kuruluşlar
Havayolu ulaşımının temel kurallarını belirlemek, çeşitli havayolları arasında
koordinasyonu sağlamak ve havayolu trafiğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirlebilmesi için
birçok ulusal veya uluslaraarası kuruluş oluşturulmuştur. Uluslararsı kuruluşların en önemlileri
arasında ise; IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) ve ICAO (Uluslararası Sivil
Havacılık Teşkilatı) yer almaktadır. Bu kuruluşların faaliyetleri sonucunda uluslararası
havayolu seyahatlerinin güvenli, ekonomik ve belirlenmiş standartlarda gerçekleştirilmesi
mümkün hâle gelmektedir.
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3.3.5.1. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 1945 yılında Küba’nın başkenti olan Havana 44
ülkenin ulusal havayolu şirketleri tarafından kurulmuştur. Birliğin üyeleri kendi ülkeleri içinde
kendi kurallarını belirlemede serbesttir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin amaçları ve
hedefleri;
a)
Ekonomik, güvenli ve düzenli hava taşımacılığını sağlamak, ticari havacılığı
teşvik etmek ve çıkacak olası sorunları çözmek için çaba harcamak,
b)
Doğrudan veya dolaylı olarak uluslarası hava taşımacılık hizmeti veren
işletmeler arasında işbirliğini sağlamak,
c)
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) ve diğer uluslararası kuruluşlarla
işbirliği içinde bulunmak, şeklinde ifade edilmektedir.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne üye olmak işteyen şirketlerin öncelikle ICAO
(Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)’ya üye olmaları ve tarifeli uçuş yapan bir havayolu
şirketi olmaları koşulları aranmaktadır. Tarifeli uluslararası uçuş yapan şirketler IATA’ya tam
üye olabilirken, sadece tarifeli iç hat uçuşları gerçekleştiren havayolu firmaları aktif olamayan
ülke statüsünde kabul edilmektedir.
Kurulduğunda çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere 57 üyesi olan
IATA şu anda 130 ülkeden yaklaşık 270 üyeye sahip bir kuruluş olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

3.3.5.2. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 26 ülke tarafından 1947 yılında Kanada’nın
Montreal şehrinde kurulmuş ve günümüzde Birleşmiş Milletlerin alanında uzmanlaşmış bir
ajansı olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın kuruluş
amaçları ise;
a)
Uluslararası sivil havacılığın tüm dünyada güvenli ve düzenli bir şekilde
gelişmesine katkı sağlamak,
b)

Barışa yönelik amaçlar için uçak tasarımını ve üretimini desteklemek,

c)
Uluslararası sivil hava taşımacılığına hizmet edecek havayolu işletmelerinin,
havaalanlarının ve havacılıkla ilgili sistemlerin gelişmesini teşvik etmek,
d)
Yolcuların gereksinim duyduğu güvenli, düzenli, verimli ve ekomomik bir hava
taşımacılığı sistemini tesis etmek,
e)

Haksız rekabetten kaynaklanan ekonomik israfı engellemek,

f)

Üye ülkelerin haklarını korumak ve garanti altına almak,
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g)

Üye ülkeler arasında ayrımı engellemek,

h)
Uluslararası hava taşımacılığında uçuşların güvenli bir şekilde yapılmasını
sağlamak için gerekli önlemleri almak,
i)

Uluslararası sivil havacılıkla ilgili olan bütün gelişmeleri desteklemektir.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı faaliyetlerini tüm üye ülkelerde ortak
standartlarda gerçekleştirebilmek amacıyla, 18 konu başlığında topladığı kuralları çerçevesinde
sürdürmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kurallarının esas amacı, yolculara
güvenli bir ulaşımın sağlanmasına yöneliktir. Teşkilat, havacılığın tüm alanlarında işbirliği için
üyesi bulunan 191 devletin oluşturduğu forum aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

3.3.6. Havayolu Ulaştırmaında Ulusal Kuruluşlar
Ülkemizde sivil hava ulaştırması alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar esas
olarak;


Sivil havacılık kurumları,



Havaalanı yer hizmetleri ve ikram hizmetleri kuruluşları,



Havayolu işletmeleri ve



Eğitim kurumları olmak üzere beş farklı grupta belirtilebilir.

3.3.6.1. Sivil Havacılık Kurumları
Türkiyedeki sivil havacılık faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve güvenli olarak
yapılabilmesini sağlamak amacıyla farklı düzeylerde faaliyette bulunan çeşitli orgenizasyonlar
mevcuttur. Bu organizasyonlar aşağıda sıralanmıştır:

3.3.6.1.1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
27 Mayıs 1939 tarih ve 3613 sayılı kanunla kurulmuş olan Ulaştırma Bakanlığı aynı
zamanda haberleşme ve ulaştırma hizmetlerini yerine getirmek sorumluluğunu da taşımaktadır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı uhdesindeki “Demiryolları Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DHL)” ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı bütün işletmeci
kuruluşların tek çatı altında toplanabilmesi için 1986 yılında DHL, daha sonra 1983 yılında
kurulan Denizcilik Müşteşarlığı 2002 yılında ve son olarak da “Karayolları Genel Müdürlüğü”
2007 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınmıştır. 2011 yılında çıkartılan kanun
hükmündeki bir kararnameyle bakanlığın adı ve teşkilat yapısı değiştirilerek, ulaştırma
faaliyetleri başta olmak üzere bütün denizcilik ve haberleşme hizmetleri tek çatı altında
toplanmıştır.
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3.3.6.1.2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye hava limanlarının işletilmesi ile Türkiye
hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, “Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ)” Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Türk Sivil Havacılık
sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve
statülerle hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak
sürdürmektedir.
Kuruluşun amacı ve faaliyet konuları ise, sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava
taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, hava
trafik kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi, setrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve
işletilmesi, bu faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern
havacılık düzeyine çıkartılmasını sağlamaktır (http://dhmi.gov.tr)

3.3.6.1.3. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM)
1933 yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan “Havayolları Devlet
İşletme İdaresi” ülkemizde sivil hava yolları kurmak ve taşıma yapmak üzere
görevlendirilmiştir. Dünya sivil havacılığının hızlı bir gelişme kaydetmesi, teknolojide yaşanan
büyük ilerlemeler karşısında, ulusal çıkarlarımızın korunması ile uluslararası ilişkilerimizin
düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi için 1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı
bünyesinde kurulan “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı”, 1987 yılında “Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü” adını alarak günün koşullarına göre yeniden yapılandırılmıştır.
Genel bir ifadeyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sektörün güvenli, düzenli ve
verimli işleyebilmesi için ülke içindeki tüm sivil havacılık faaliyetlerinin planlanmasından,
koordinasyonundan ve kontrolünden sorumludur. Devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren ileri
teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık
sahasındaki her türlü faaliyeti ulusal çıkarlar ve uluslararası ilişkilere uygun bir şekilde
düzenlemek ve esaslarını belirlemekle yükümlüdür.

3.3.6.1.4. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (DHL)
Kuruluşu esas olarak 1930’lu yıllara dayanan bu kurum, 1983 yılında demiryolu inşatı,
liman inşaatı, hava meydanları ve akaryakıt tesisleri inşaatı ile ilgili genel müdürlükler
birleştirilerek “Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü” adını
almıştır. Kurumun ismi 2011 yılından itibaren “Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü” olarak
değiştirilerek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanmıştır.
DHL’nin başlıca görevleri devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve
bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapılarının, kıyı yapı ve tesislerinin,
havaalanları ve bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak plan ve
programalarını hazırlamak, gerçekleştirilmeleri için gerekli tedbirleri almak, araştırma, etüd,
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proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı
tamamlananları ilgili kurulaşlara devretmek, yapılmış olanların bakım ve onarımlarının
organizasyonu için esaslar hazırlamaktır (http://dhl.gov.tr).

3.3.6.1.5. Havaalanları Yer ve İkram Hizmetleri Kuruluşları
Havaalanlarında verilmekte olan yer hizmetleri “Havaalanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliği”nde temsil, yük kontrolü ve haberleşme, birim yükleme gereçlerinin kontrolü,
yolcu trafik, kargo ve posta, rampa, uçak temizlik, yakıt ve yağ, uçak hat bakım, uçuş
operasyon, ulaşım, ikram servis, gözetim ve yönetim ile uçak özel güvenlik, hizmet ve denetimi
olarak sıralanmaktadır.
Ülkemiz havaalanlarında yer hizmetleri ikram kapsamında hizmet veren 47 şirketin
yaklaşık olarak 15.000 çalışanı bulunmaktadır (TOBB, 214:38). Uluslararası havaalanlarımızda
yer hizmetleri “Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ)”, “ÇELEBİ Hava Servis A.Ş.”, ve
2010 yılında THY ile HAVAŞ ortaklığında kurulmuş olan “TGS Yer Hizmetleri A.Ş.”
tarafından serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet kuralları çerçevesinde yer hizmeti
vermektedir. 1987 yılına kadar USAŞ çatısı altında bulunan yer hizmeti faaliyeti, USAŞ’ın
özelleştirilmesiyle birlikte HAVAŞ adı altında yeniden örgütlenerek verilmeye devam
edilmektedir.
Yukarıda belirtilenlere ilave olarak ülkemizde DHMİ dışında havaalanı işletmeciliği
yapan ‘TAV Havalimanları Holding”, “Fraport IC” ve “Havaalanı İşletme ve Havacılık
Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) bulunmaktadır.

3.3.6.1.6. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
Çeşitli sivil toplum örgütleri gerek hazırladıkları çeşitli yayınlar, gerekse düzenledikleri
toplantı veya sempozyumlarla havacılık sektörüne farklı katkılar yapmaya devam etmektedir.
Başlıca STK’lar arasında Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Özel Sektör Havacılık
İşletmeleri (TÖSHİD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TATCA), Ulasal Havacılık
Platformu (UHAP) ve Hava-İş Sendikası belirtilebilir.

3.3.6.1.7. Eğitim Kurumları
Sivil havacılık alanında eğitim veren kuruluşlar Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren
faaliyet göstermektedir. Ülkemizde havacılığın mühendislik, pilotaj, hava trafik, işletmecilik,
motor ve gövde bakımı gibi çeşitli alanlarında lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk
Üniversitesi gibi birçok kurum bulunmaktadır.

3.3.7. Havayolu Taşımacılığının Üstünlükleri
Hava taşımacılığı ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen yenilikçi bir sektör
olarak değerlendirilebilir. Kültürleri, insanları, kıtaları ve ülkeleri birbirine bağladığı gibi,
küresel pazarlara ulaşımı sağlayarak, dünya ekonomisinin büyümesine ve ülkelerarası
ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan
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ülkeler arasında bağlantı sağlayarak gelişmişlik farklarının azaltılmasında da rol oynamaktadır.
Havacılık sektörü insanların hayatında sadece ekonomik alanda sebep olduğu değişimlerle
değil, aynı zamanda kültürel etkileşime de zemin hazırlamasıyla önem kazanmaktadır. Böylece
havacılık sektörünün insan hayatında gerek ekonomik gerekse kültürel etkilerinin ortaya
çıkmasında turizm sektörü kapsamında gerçekleştirilen seyahatlerin ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır. Havayolu ulaştırması tüm dünyayı bir ağ gibi sararak büyük şehirler ve
küçük topluluklara kadar her saat, tüm uçak tiplerinde hizmet vererek, ekonomilerin ve
dünyanın küreselleşmesine önemli oranda katkı sağlamaktadır. 2014 yılı verilerine göre
havayolu şirketlerinde 25.332 uçakla 3.864 adek havaalanı kullanılarak 3,1 milyar yolcu ve 6,4
milyar dolar değerinde kargo taşınmıştır. Veriler, havayolu taşımacılığının küresel ölçekteki
önemini yeteri kadar açıklıkla ortaya koymaktadır.

3.3.7.1. Havayolu Ulaştırması İle İlgili Dezavantajlar
Hız, konfor ve güvenlik gibi ulaşımın temel şartları düşünüldüğünde havayolu ulaşımı
avantajlı yönleri daha ağır basan bir ulaştırma sistemi olarak belirginleşmektedir. Buna karşı
çevresel etkiler yanında, tesis ve araç maliyetleri, dünya genelinde yaşanan iktisadi, sosyal ve
çevresel olumsuzluklara karşı hassas bir yapı sergilemesi, havayolu ulaştırmasının
dezavantajlarını oluşturmaktadır. Diğer ulaşım sistemlerine göre daha seyrek gerçekleşmekle
birlikte bu ulaşım sisteminde meydana gelen kazalar çoğunluklu ölümlü olmakta, bu durum
sözü edilen ulaşım sisteminde güvenlik faktörünün daha fazla öne çıkmasına zemin
hazırlamaktadır.

3.3.8. Havayolu Ulaştırmasının Geleceği
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmasına rağmen, gelişimi ancak II. Dünya Savaşı’ndan
sonra belirgin hâle gelen havayolu ulaştırmasının günümüze kadar artan önemi nedeniyle
dünyanın küreselleşmesine olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Devletler arası ilişkilerin
her geçen gün artması, yeni ekonomik ve turizm merkezlerinin ortaya çıkması, uçak tiplerinin
ve boyutlarının gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi, yeryüzünün farklı bölgelerini
görme isteğinin artması ve genel olarak turizm faaliyetlerinin gelişerek devam etmesi havayolu
sektörünün daima büyümesine neden olmaktadır. Sektörün 2030 yılına kadar gerçekleşmesi
beklenen gelişmeler aşağıda belirtildiği gibidir (www.kockpit.aero.2012). Seyahat eden yolcu
sayısının 5,9 milyara ulaşması, uçuş sayısının 48,7 milyonu bulması, yolcu uçağı sayısının
45.273 adede yükselmesi ve sektörde istihdam edilenlerin sayısının 82,2 milyon kişiye
ulaşması. Yapılan hesaplamalar teorik olmakla birlikte gerçekleşme olasılığının son derece
yüksek olduğu da belirtilmelidir. Çünkü geleceğe yönelik projeksiyonlar yakın geçmişte elde
edilen verilerden yararlanarak hazırlanmıştır.
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Uygulamalar
1)

Dünyada ve Türkiye’de ulaştırmanın mevcut durumunu araştırınız.

2)

Ulaştırma sektörünün turizmdeki önemini araştırınız.

3)

Ulaştırma türlerinin tarihsel gelişimini araştırınız.

4)

Karayolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

5)

Demiryolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

6)

Denizyolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

7)

Havayolu taşımacılığı ve turizm açısından önemini araştırınız.

8)

Havayolu ulaştırmasında uluslararası kuruluşları araştırınız.

9)

Havayolu ulaştırmasında ulusal kuruluşları araştırınız.

10)

Havayolu ulaştırmasının geleceğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Dünyada ve Türkiye’de ulaştırmanın mevcut durumunu açıklayınız.

2)

Ulaştırma sektörünün turizmdeki önemini araştırını açıklayınız.

3)

Ulaştırma türlerinin tarihsel gelişimini araştırını açıklayınız.

4)

Karayolu taşimaciliği ve turizm açisindan önemini araştırını açıklayınız.

5)

Demiryolu taşımacılığı ve turizm açisindan önemini araştırını açıklayınız.

6)

Denizyolu taşımacılığı ve turizm açisindan önemini araştırını açıklayınız.

7)

Havayolu taşımacılığı ve turizm açisindan önemini araştırını açıklayınız.

8)

Havayolu ulaştırmasında uluslararasi kuruluşları araştırını açıklayınız.

9)

Havayolu ulaştırmasında ulusal kuruluşları araştırını açıklayınız.

10)

Havayolu ulaştırmasının geleceğini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizmin gelişmesini etkileyen faktörlerden biri olan ulaşım sektörü değerlendirilmiştir.
Ulaşım sektörünün dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirildikten sonra;
ulaştırma sektörünün turizmdeki önemi ve ulaştırma türlerinin tarihsel gelişimi incelenmiştir.
Daha sonra ulaşım sistemlerinin, başta karayolları olmak üzere demiryolları, denizyolları,
havayolları taşımacılığı ve turizm açısından önemi irdelenmiştir. Daha sonra havayolu
ulaştırmasında uluslararası ve ulusal kuruluşlar değerlendirilerek, havayolu taşımacılığının
üstünlükleri ve dezavantajları incelenmiştir. Son olarak da havayolu ulaştırmasının geleceği ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, herhangi bir ulaştırma sisteminin önemi ve
büyüklüğünü gösteren kriterler verilmiştir?
a)

Taşınan malın değeri

b)

Taşınan malın hacmi

c)

Taşınan mesafennin uzunluğu

d)

Taşınan yolcu veya mal miktarı

e)

Taşıtın kilometre başına tükettiği yakıt miktarı

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ulaşım sistemlerinden birinin diğerine göre
tercih edilmesinde rol oynayan faktörlerden biri verilmiştir?
a)

Gidilecek yolun standardı

b)

Gidilecek mesafenin uzunluğu

c)

Varış noktasındai iklim şartları

d)

Taşıtın modeli

e)

Taşıttaki sürücü sayısı

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün 2011 yılı
verilerine göre uluslararası turizm hareketine katılanların havayolunu kullananların yüzdesi
verilmiştir?
a)

%66

b)

%76

c)

%6

d)

%41

e)

%51
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İlk Çağ’da yaşayan insanların yer
değeştirmesine neden olan faktörlerden biri verilmemiştir?
a)

Merak

b)

Barınma

c)

Din

d)

Savaş

e)

Yiyecek bulmak

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Roma İmparatorluğu dönemimde ulaşım
sistemlerinin üstlendiği fonksiyonlardan biri verilmemiştir?
a)

Yeni kurulan yerleşmeleri imparatorluk merkezine bağlamak

b)

Roma şehrinin İlk Çağ dünyasının ticaretin merkezi olmasını sağlamak

c)

Olimpiyat oyunlarının başkent Roma’da yapılabilmesini sağlamak

d)
Ticaretin güvenli ve sürekli yapılmasını sağlayabilmek için ulaşım ağı
sistemlerinde toplanma ve aktarma merkezlerinin tesis edilebilmesini sağlamak
e)
Ulaşım ve aktarma merkezlerinin birbirleriyle olduğu gibi diğer yerleşmeler ve
özellikle de Roma’ya ulaşabilmesini sağlamak
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, karayolu ulaşımının tercih edilmesinin
nedenleri doğru olarak verilmiştir?
I- Ucuzluğu nedeniyle geziler,
II- Tek yönlü yolculuklar
III- Yakın mesafeli seyahatler
a)

I, II ve III

b)

III ve II

c)

I ve III

d)

Sadece II

e)

I ve II
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kruvaziyer gemilerle düzenlenen
seyahatlerin başlangıcı 1840’lı yıllara kadar geriye götürülübilmesine rağmen, modern anlamda
kruvaziyer organizasyonunun geliştiği yıllar verilmiştir?
a)

1880-1890

b)

1990-2000

c)

1910-1920

d)

1930-1940

e)

1950- 1970

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngiltere’de 1825 yılında Londra ile Bath
arasındaki yaklaşık 180 km’lik mesafe, karayolu ile ortalama 11 saatte alınırken, aynı yolun
trenle alındığı süre verilmiştir?
a)

5,5 saat

b)

11 saat

c)

7,5 saat

d)

2,5 saat

e)

3,5 saat

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, havayolu ulaştırmasının sağladığı
üstünlüklere, kitle taşımacılığında önem kazanmasının nedenleri tam ve doğru olarak
verilmiştir?
I- Konfor
II- Hız
III- Güven
a)

II ve II

b)

I, II ve III

c)

Sadece II

d)

Sedece III

e)

I ve II
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
(IATA)ne üye olmak isteyen şirketlerin öncelikle üye olmaları gereken kuruluş verilmiştir?
a)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

b)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

c)

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

d)

Havaalanları Yer ve İkram Hizmetleri İşletmesi

e)

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri

Cevaplar
1)d 2)b 3)e 4)a 5)c 6)a 7)e 8)d 9)b 10)c
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4. TURİZMİN GELİŞMESİNDE ROL OYNAYAN DOĞAL
FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Klimatik kaynaklar, hidrolik kaynaklar, morfolojik kaynaklar, flora ve fauna kaynakları
gibi fiziki coğrafya unsurlarının turizmdeki yeri ve önemi gibi konular ele alınıp
değerlendirilecektir. Hidrolojik kaynaklar olarak; yer altı suları, denizler, plajlar, iklim,
akarsular, mağaralar ve rüzgârın turizm üzerindeki etkisi verilecektir. Sonra morfolojik
kaynaklar olarak; dağlar, yaylalar ve mağaraların turizm amaçlı kullanımı incelendikten sonra,
flora ve fauna kaynaklarının turizm sektöründe nasıl kullanılabilecekleri değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Klimatik kaynaklar nelerdir?

2)

Hidrolik kaynaklar nelerdir?

3)

Morfolojik kaynaklar nelerdir?

4)

Flora ve fauna kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klimatik Kaynaklar

Klimatik kaynaklardan biri
olan rüzgârın turizm
üzerindeki etkisi ve
mağaraların içindeki havanın
sağlık turizmi amacıyla
yararlanılması gibi konular
değerlendirilecektir.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Hidrolik Kaynaklar

Hidrolojik kaynaklar olarak;
yer altı suları, denizler,
plajlar, iklim ve akarsuların
turizm amaçlı kullanımını
anlamak

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Morfolojik Kaynaklar

Morfolojik kaynaklar olarak;
dağlar, yaylalar ve
mağaraların turizm amaçlı
kullanımının incelenmesi.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Flora ve Fauna Kaynakları

Flora ve fauna kaynaklarının
turizm sektöründe nasıl
kullanılabileceklerinin
anlaşılması.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Klimatik kaynaklar



Hidrolik kaynaklar



Morfolojik kaynaklar



Flora kaynaklar



Faunal kaynaklar
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Giriş
Turizmde sunulan aktivitelerin pek çoğu doğa ile bağlantılıdır ve turizm ürünlerinin
büyük bir kısmı, turizme açılmış bölgelerin doğal özelliklerine göre geliştirilmektedir. Doğaya
dayalı turizm türlerinin hızlı gelişen pazarlardan biri hâline gelmesinin en önemli nedenlerinden
biri belki de birincisi; modern çağ insanının, ağır çalışma şartları ve şehirsel hayat tarzının
neden olduğu monoton yaşam koşullarından kendini yenilemeye duyduğu ihtiyaç (Kozak ve
Bahçe,2009:168) meydana getirmektedir.
Yeryüzünün önemli ve büyük turizm bölgeleri arasında Akdeniz veya Karayipler’in ön
plana çıkmasında; doğal çevre koşullarından beşeri imkânlara kadar geniş bir yelpazeye
dağılmış hâlde bulunan faktörlerin etkisi olduğu bilinmektedir. Doğal çevre şartlarının uygun
olmadığı sahaların küresel ölçekte önemli ve büyük turizm bölgeleri hâlinde gelişmeleri pek
mümkün görülmemektedir.
Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, bulutluluk, açık ve kapalı gün sayıları, morfoloji, bitki
örtüsü, denizler ve okyanuslar, göller ve akarsular, dağlık alanlar, mağaralar başta olmak üzere
birçok doğal kaynağın farklı turizm şekillerinin varlığı, gelişmesi ve sürdürülmesi üzerinde
çeşitli derecelerde etkileri bulunduğu bilinmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında
yukarıda belirtilen doğal kaynakların turizm üzerindeki en önemli etkisi ise, deniz turizmi
sezonunda havanın sıcak, güneşli ve yağışsız olmasıdır. Geniş ve bol kuma sahip, plajlı ve
güneşli deniz kıyıları birçok insanın tercihen aradığı sahalar arasında yer almaktadır. Bu
nedenle, Batı ve Kuzey Avrupa insanları için en uygun turizm alanı Akdeniz çevresindeki
kıyılar olmaktadır. Güneşli gün sayısının nisbeten az olduğu ve genellikle yüksek sıcaklık
değerlerinin son derece sınırlı görüldüğü Orta ve Kuzey Avrupa’da yaşayan insanların bir kısmı
yaz tatillerini deniz kenarlarında geçirerek hem güneşten hem de denizden faydalanma arzusu
içindedir. Uygun plajlı sahillere sahip olan deniz kıyılarının; yüzme, kano yapma, kürek çekme,
su kayağı yapma gibi olanaklar sunması başlı başına birer rekreasyon ve su sporları sahaları
olarak önem kazanmasına da imkân tanımaktadır. Batı Avrupalı turistlerin büyük bir bölümü
doğal koşulları yukarıda belirtilen aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayan bölgelerde
tatillerini geçirmeyi tercih etmektedir. Bu gibi sahaların başında Kanarya Adaları, Karayipler,
İspanya’nın Akdeniz kıyıları, İtalya’nın Adriyatik kıyıları, Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyısı,
ülkemizin Ege Denizi, Akdeniz kıyıları ile okyanuslardaki adaların bir bölümü gelmektedir.
Buna karşın tatillerini deniz kenarında değil de, farklı turizm etkinlikleriyle
değerlendirmek isteyen turistler için gerek duyulan doğal mekânlar da farklılaşmaktadır.
Örneğin boğucu sıcakların hüküm sürdüğü tropikal bölgelerin yüksek kesimlerindeki yaylalar
turizm mekânı olarak karşımıza çıkarken, benzer şekilde tatillerini kış sporları ve kayak yaparak
geçirmek isteyen turistler kar yağışlarının bol miktarda gerçekleştiği ve kayak sporu için uygun
yükselti ve eğim koşullarına sahip olan Avusturya ve İsviçre Alpleri, Uludağ, Palandöken gibi
dağlık sahaları tercih edecektir.
Manzara güzelliği de turizm mekânı olarak değerlendirilen veya değerlendirilebilecek
önemli doğal kaynaklardan biri olarak dikkat çekmektedir. Özellikle deniz, göl ve akarsu
kenarlarındaki manzaralı lokasyonlara sahip mekânlar, arızalı kıyılar birer turistik cazibe
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merkezleri hâlinde bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Norveç, Adriyatik, Amerika’nın
Pasifik ve Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki koy-körfez ve burunlar, plajlar, kıyıdan
birdenbire yükselen dağlar, kanyon vadiler ve falezler gibi etkileyici kıyı manzaraları
verilebilir. Ayrıca dağlık alanlarda parklar, doğayı koruma alanları ve göller oluşturdukları
manzaralar ve sahip oldukları iklim koşulları itibariyle hem rekreasyon, hem de dağ sporlarına
uygun alanlar olarak dikkate alınabilir.
Karstik arazilerde mağaralar, litoloji ile suyun karşılıklı etkileşimi sonucu meydana
gelmiş turistik mekânlar arasındaki yerini alırken, volkanik yüzey şekilleri, kanyon vadiler,
buzul topoğrafyası şekilleri, şelaleler, sıcak su kaynakları ve gayzerler gibi doğal tabiat
zenginlikleri de, turist çeken önemli turizm merkezlerinin varlığına katkı sağlamaktadır.
Bunlara örnek olarak; Niagara Şelalesi, Büyük Kanyon, İzlanda’daki gayzerler, Kuzey
İrlanda’daki Devler Kaldırımı, Pamukkale travertenleri, İç Anadolu’da Ürgüp-Nevşehir
civarında yer alan peribacaları ve yer altı şehirleri, tüfler içerisindeki meskenler ve kiliseler
verilebilir.
Flora ve fauna yönünden zengin sahalar, doğa bilimcilerin ve bu konuya merak
duyanların önemli uğrak yerleri arasında yer almaktadır. Bunların başında milli parklar,
koruluklar ve yaban hayatı barındıran sahalar gelmektedir. ABD’nde Yellowstone Millî Parkı,
Afrika savanları ve av rezerv bölgeleri, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde yer alan millî parklar,
Abant Gölü ve çevresi, Yedigöller bu açıdan turizm potansiyeli yüksek olan sahalar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu ihtiyaca cevap veren doğaya dayalı turizm etkinliklerinde katılımcılar, turistik
faaliyete aktif olarak katılmaktadırlar. Bu etkinlikler; fiziksel faaliyetler, kişilik gelişimi,
sosyalleşme, eğitim ve doğayla mücadele gibi konularda kişilerin kendilerini geliştirmelerine
fırsat sağlamaktadır. Doğaya dayalı turizm türlerine katılmayı tercih eden turistlerin, daha üst
düzeyde ihtiyaçlara sahip, duyarlı ve eğitimli oldukları bilinmektedir. Bu etkinliklere katılmak,
sınıf atlamanın göstergesi kabul edilmekte ve prestij sağlama aracı olarak algılanmaktadır
(Kozak ve Bahçe, 2009:170).
Her yerin kendine özgü doğal kaynakları vardır ve bu kaynakları görmek isteyecek
meraklıları mevcuttur. Buradan hareketle, her bölgenin doğa temelli turizme açılabileceği
söylenebilir. Doğaya dayalı turizm türlerinin geliştirilmesi kısa vadede, yerel girişimciye ve
halka yeni iş imkânları sağlar (Kozak ve Bahçe, 2009:169). Ancak uzun vadede ekolojik ve
çevresel riskler yaratabileceğini de unutmamak gerekmektedir.
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4.1. Fiziki Coğrafya Unsurlarının Turizmdeki Önemi
Doğaya dayalı turizmin genel özellikleriyle ilgili açıklamalardan sonra, doğal
kaynakların turizm kapsamında değerlendirilmeye uygun olan belli başlı türlerin
irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.

4.1.1. Klimatik Kaynaklar
İklim elemanları, başlı başına turistik değer olarak yararlanılabilecek niteliklere sahip
olmalarıyla da dikkat çekmektedir. İklim unsurları olarak sıcaklık, yağış, nem ve rüzgârlar bazı
durumlarda turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyebilme gücüne sahipken, bazı durumlarda da
etkilerinin dolaylı olarak hissedildiği faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak
değerlendirildiğinde, turistlerin planladıkları tatillerinden memnun kalabilmeleri için, tatil
yöresindeki iklim koşullarının turizm şekline uygun olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Örneğin deniz turizmine katılan turistler için sıcak hava ile deniz suyu sıcaklığı ve yağışsızlık
gibi iklim parametreleri ön plana çıkarken, kayak ve kış sporları amacıyla seyahat eden
turistlerin düşük sıcaklık, kar yağışı, berrak ve temiz bir hava beklentisi söz konusudur. Böylece
deniz turizmi veya kış turizmine katılan turistler için sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr gibi iklim
elemanlarının oldukça farklı değerlerde gerçekleşmesi beklenmektedir.

4.1.2. Hidrolik Kaynaklar
Okyanus ve denizlerin yanı sıra akarsular, göller, yer altı suları ve buzullar da, turistik
obje olarak değerlendirilen turizm şekillerinin varlığına neden olmaktadır. Bu kaynaklar
arasında ise turizm sektörünün en fazla yararlandığı doğal çekicilik denizler ve okyanus
kıyılarıdır. Göller özellikle denize kıyısı bulunmayan bölgelerde turizm ve rekreasyon talebini
karşılamalarıyla dikkat çekmektedir. Yer altı suları ise, sahip oldukları tedavi edici
özellikleriyle sağlık turizmi amacıyla tarihsel süreç içinde yararlanılan doğal kaynaklar
arasında yer almaktadır.

4.1.2.1. Yer altı Suları
Sağlık; tarih boyunca insanın seyahat nedenlerinden biri olmuş ve değişik anlamlar
kazanarak günümüze ulaşmıştır. Günümüzde sağlık turizmi, “insanların sağlıklarına
kavuşabileceği veya koruyabileceği mekânlara gitmesi ile gerçekleştirilen turizm türü olarak
tanımlanmaktadır” (Kozak ve Bahçe, 2009:189). Bir diğer tanıma göre ise, “Diğer turistik
faaliyetlerin yanında önceden planlanmış sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla belirli bir süre
için yer değiştiren insanların, doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması,
konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması sonucu oluşan hizmetler
bütünü.” (Boz, 2004: 132) olarak ifade edilmektedir.
Günümüzde kaplıcaların bir kısmı fiziksel rahatsızlıkların, bir kısmı da zihinsel
yorgunlukların giderilmesinde değerlendirilerek, modern tıbbın hizmetine girmiştir. Böylece
doğanın, insan sağlığını tedavi edici kaynakları olarak kaplıca, banyo, iklim ve içme merkezleri
yalnız hastaların değil, sağlıklı bireylerin de ilgi alanına girmiştir.
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Sağlık turizmi; turistlerin kendisini iyi hissetmesi ve daha sağlıklı olmasını sağlamaya
odaklanmış gibi görünmektedir. Kendini iyi hissettirme masaj, cilt bakımı gibi turistlere
kendilerini iyi hissettirecek ürün ve hizmetlerin sunumunu içerirken, sağlıklı olma ise hem
fiziksel hem de zihinsel anlamda sağlıklı olmalarına yardım eden etkinlikleri kapsamaktadır.
Turist, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamasına rağmen, örneğin cilt güzelliği için bir termal
merkeze gidebileceği gibi, böbrek rahatsızlığı olan bir insanın kaplıcaya giderek tedavi olması,
genel olarak “termal turizm” veya “sağlık turizmi” kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak,
turistlerin kaplıcaya gidiş amaçlarının farklı olması nedeniyle katıldıkları turizm şekli “özel ilgi
turizmi” veya “sağlık turizmi” gibi iki farklı şekilde değerlendirilebilmektedir. Çünkü ikinci
örnekteki turistin ziyaret nedeni, özel bir ilgisinden kaynaklanan ihtiyacının tatmini değil,
aksine bir rahatsızlığın giderilmesiyle alakalıdır.
Sağlık turizmi türleri arasında en önemlisi ve kısaca "SPA" olarak da bilineni “kaplıca
turizmi”dir. Latincede “Salus Per Aqua” (SPA) olan bu ifade Türkçeye “sudan gelen sağlık”
şeklinde tercüme edilebilir ve yer altındaki şifalı sularla rahatsızlıkların tedavi edilmesi
anlamına gelmektedir. Termal turizmin modern ve bilimsel şekli olarak tanımlayabileceğimiz
SPA turizmi, özellikle yaşlanmakta olan ve sağlıklı kalmaya daha fazla özen gösteren ve
ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların katıldığı bir turizm şeklidir. Zaman içinde
termal turizme katılanların sayısının artmakta olduğu da bilinmektedir.
Diğer turizm türleri ile de kolaylıkla birleşebilen termal turizm alanında Türkiye’nin
potansiyeli zengin olarak değerlendirilebilir. Jeotermal kaynaklar yerkabuğunun en çok kırıklıçatlaklı bölgeleri olan plaka sınırlarında oluşan tektonik faaliyetler dolayısıyla volkanizma
hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin jeotermal potansiyeli,
Alp Tektonik Kuşağı üzerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ülkemiz batıda graben, iç
Anadolu’da havza rejimi, doğuda sıkışma tektoniği ve kuzeyde de Kuzey Anadolu Fayı ile
tektonik olarak çok etkili bir bölgede yer almaktadır. Ülkemiz batıda açılma tektoniğine bağlı
olarak gelişen derin kırık zonları ile sınırlandırılmış bulunan grabenler içinde, kuzeyde KAF ve
yer yer volkanik faaliyetler, doğuda ise ağırlıklı olarak volkanik faaliyetlere dayanan birçok
jeotermal sistem oluşmuştur.
Uluslararası Kaplıcalar Birliği (FITEC)’ne göre; “bir litresinde en az 1 kg/eriyik hâlde
mineral veya karbondioksit gazı bulunan sular maden suyu olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca
sıcaklığı 20°C’nin üzerinde bulunan maden suları sıcak maden suyu (termal) olarak kabul
edilir” (Ülker,İ.,1988,Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması, S.21, Ank.).
Alp orojenezi üzerinde yer alan ülkemizdeki 1300 civarındaki kaplıcanın sıcaklığı 20°C
ile 110°C arasında değişirken, debileri 2 lt/sn ile 500 lt/sn arasında olup, kaynak zenginliği
açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Sıcaklığı, tadı, rengi ve kokusu normal içme suyundan değişik, yer altından doğan ve
genel olarak banyo yaparak değerlendirilen sulara “şifalı su” veya “çermik” denir. Üzerine bina
yapılarak kullanılan şifalı sulara “kaplıca”, herhangi bir tesis yapılmadan kullanılanlara ise
“ılıca” adı verilir.
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Kaplıcalar genel olarak romatizma, iştahsızlık, kadın hastalıkları, bağırsak hastalıkları,
safra kesesi, böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, ruhi bunalımlar ve depresyonları tedavi edici
özelliklere sahip olmakla birlikte, insan bünyesini dinlendirmek ve sağlığını korumak amacıyla
da değerlendirilebilirler. Sağlıksız toplumlarda meydana gelen işgücü ve üretim kayıpları
önemli boyutlara varabilmektedir. Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler halkın
sağlığını koruyarak, bu olumsuzluklardan en ez etkilenmektedir. Bu amaç doğrultusunda termal
kaynaklardan azami ölçüde faydalanılmaktadır. İşte bu noktada kaplıcaların turizm alanındaki
önemleri gündeme gelmiştir. Yapılan hesaplamalar ülkemizde termal kaynaklarımızın günde
yaklaşık olarak 1 milyon kişinin faydalanmasına müsait olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin sahip olduğu sıcak su kaynaklarının 200 tanesinin üzerinde termal merkez
oluşturulmuştur. Ülkemizde Marmara ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşan bu termal merkezlere
İstanbul, İzmir, Pamukkale, Marmaris ve Fethiye gibi turistik bölgelerden kolaylıkla
ulaşılabilecek konumlarda yer almaktadır. 2011 yılı itibariyle Türkiye’de, Bakanlıkça ilan
edilen 65 adet sağlık turizmi merkezi bulunmaktadır (kultur.gov.tr, 18.11.2010).
Türkiye sağlık turizminde; en zengin olduğu alan olan termal kaynaklı faaliyetlere
yoğunluk veren bir strateji izlemektedir. Bu kapsamda yürütülen en önemli faaliyetlerden biri
de "Termal Turizm Kentleri Projesi"dir (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007:28). “Turizm
Stratejisi 2023” belgesinde tek başlık olarak yer alan “sağlık turizmi ve termal turizm”
alanındaki bazı somut hedefler, aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Türkiye Turizm Stratejisi 2023,
2007:22):
1)
Türkiye’nin Avrupa'da termal turizm konusunda birinci varış noktası olması
sağlanacaktır.
2)
Kültür ve Turizm Bakanlığınca bugüne kadar ilan edilen termal turizm
merkezlerine ilişkin imar planları ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanacaktır.
3)
Jeotermal yer altı suyu kaynaklarından yararlanarak “turizm merkezi” veya
"kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" ilan edilebilecek sahalar belirlenerek, fiziki
planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisi kısa bir sürede
gerçekleştirilecektir.

4.1.2.1.1. Denizler
Sağlık turizmi kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir olanağı da deniz suyu
meydana getirmektedir ki, deniz kürlerine “Thalassotherapie” adı verilmektedir. Deniz suyunun
içindeki eriyik, mineral ve tuzlar, deniz suyuna maden suyu niteliğini kazandırırken, sıcaklığı
20°C’ye ulaşır veya ısıtılırsa kaplıca suyu niteliğini kazanır. Deniz suyu ile sürekli olarak
temasta bulunan deniz havası, buharlaşma sonucu deniz suyuna doyar, böylece deniz suyu
bileşimindeki flor, havadaki oksijen ile reaksiyona girerek, ozon oluşturur.
3H2O+6HF

6HF+O3
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İndirgen özelliği bulunan ozon, bu özelliği ile deniz havasındaki kirleticileri
indirgeyerek, deniz havasının doğal yolla temizlenmesini sağlamaktadır.
Litresinde 34-36 gr eriyik, mineral ve tuz bulunduran deniz suyu deniz kürleri
uygulamaları için yeterli niteliklere sahiptir. Bu veriler ise özellikle Akdeniz ve Ege denizi için
son derece uygundur. Üstelik bu kıyılardaki deniz turizmine bağlı olarak kurulmuş tesisler,
bünyelerinde yapacakları küçük değişikliklerle aynı zamanda bir termal merkez olarak
faaliyetlerine yıl boyunca devam edebilme olanağını da yaratmış olacaktır.

4.1.2.1.2. Plajlar
Sağlık turizminin uygulanabileceği diğer bir alanı da plajlar oluşturmaktadır. Anorganik
partiküllerden oluşan kum tanecikleri, çeşitli boyutlarda ve farklı minerallerden oluşur. Kumun
ısı tutma kabiliyeti, ısı iletme gücüyle ters orantılıdır, yani çabuk ısınır ve çabuk soğur.
Kuma tedavi edici özelliğini ısı iletici, ısı tutucu, ışık absorbe edici, ışık yansıtıcı,
kalibre, organik bileşimi, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, radyoaktivite ve hava
geçirgenliği gibi özellikleri kazandırmaktadır.
Kum banyosuna giren bir kişi, başı dışarıda kalacak bir şekilde kuma gömülür. Kum,
sahip olduğu ısıyı bedene aktarırken, bir yandan da güneş enerjisini alır. Sıcak ve kuru olan
kum taneleri belli bir oranda hava sirkülasyonuna izin verirken, terin emilmesine de olanak
sağlar. “Bu özelliği ile kum banyosu sauna ile eşdeğer özelliktedir. Tedavide kullanılan kumun
sıcaklığı 52-55°C’ler arasında bulunmalı ve kum dışarıdan ısı verilerek ısıtılmıyorsa 20-60
dakika boyunca kum, ısı vermeye devam eder.”

4.1.2.1.3. İklim
İklim kürleri veya klimatherapie sağlık turizminin diğer bir elemanı olma niteliğini
taşımaktadır. Ancak bu kürler tek başına uygulanmaktan çok, genellikle kaplıca, deniz ve kum
kürlerinin tamamlayıcısı olma özelliğine sahiptir. “Herhangi bir yörenin ikliminin insan sağlığı
için olumlu özellikler taşıdığını belirtebilmemiz için aylık ortalama sıcaklık değerlerin 2032°C’ler arasında, havadaki bağıl nem miktarının %30-70, güneşli günler sayısının aylık
ortalamasının en az 10, kapalı günlerin ise en fazla 10 olması, ortalama rüzgâr hızının 6
m/sn’den daha az bulunması gerekir”. İklimin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri
genellikle 2 000 m’ye kadar devam eder. İklim kürlerinin dağlık ormanlık sahalarda, bu
yörelere özgü ışık, ısı, nem, hava basıncı ve sürekli yenilenen temiz hava koşullarıyla ilgilidir.
İklimle ilgili bu özellikler genelde kırsal turizmin, özelde yayla turizminin varlığında ve
devamlılığında rol oynayan etmenlerdir.

4.1.2.1.4. Akarsular
Ülkemizin sahip olduğu doğal imkânların yarattığı diğer bir turizm olanağını akarsular
meydana getirir. Son yıllarda turistik faaliyetlere daha fazla konu olan rafting, debisi nisbeten
düzenli, hızlı akışlı, büyük düşüşler içermeyen ve çevresinde çekici beşeri olanakların
bulunduğu akarsularda yapılan bir akarsu sporu olarak dikkat çekmektedir. Akarsu turizmi
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ülkemizde ilk kez 1992 yılında Çoruh Nehri’nde yapıldıktan sonra diğer akarsularımız da bu
turizm şekline sahne olmuştur.
Akarsuların turizm sektöründe kullanılması esas olarak sportif faaliyetlerle olmaktadır.
Her ne kadar akarsu turizmi denildiğinde ilk olarak rafting uygulamaları akla gelse de, doğal
güzellikler, bot gezintileri, kano ve akarsu kayağı gibi uygulamalara sahne olduğu da
bilinmektedir. Akarsuların turistik önem kazanması ise rafting sayesinde mümkün olmuştur.
Rafting, raft adı verilen botlarla, genellikle debisi yüksek nehirlerde yapılan bir akarsu
sporudur. 6 veya 8 kişinin içinde bulunduğu botlarla yapılan raftin amacı, ekip olarak doğayla
mücadele etmek ve üzerinde bulunulan raftı devirmeden, sadece kürek ile yönlendirerek
kayalar ve engeller arasından geçirmektir.
Akarsularda rafting yapabilmek için herhangi bir özel beceri gerekmediğinden, her yaş
grubundan sağlıklı bireyin yapabileceği bir spor olması, özellikle heyecanı ve suyu seven
kişilerin ilgisini çekmesine neden olmaktadır. Rafting, Türkiye'de ilk defa 1992 yılında, Çoruh
Nehri üzerinde yapılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde rafting için elverişli
nehirler bulunmaktadır. Son yıllarda rafting uygulamalarına daha fazla sahne olan nehirlerde
yıl boyunca, kesintisiz olarak rafting yapabilmek mümkündür. Türkiye’deki akarsuların bu
özelliğine bağlı olarak pek çok yabancı turist ve profesyonel raftingciler Türkiye’yi tercih
etmektedir.
Gelecekte talebin daha da artması beklendiği bu turizm şekli, tamamen doğal şartlarda
yapıldığı ve çevre kirliliğine neden olmadığı gibi akarsuyun içinden aktığı yörenin doğal
güzelliklerini ön plana çıkardığından, doğa ve macera sever turistlerin ilgisini çekmeye devam
edecektir. Diğer taraftan, rafting yapılabilen akarsularımızın önemli bir üstünlüğünü de yaz
mevsiminde bile bu sporun uygulanabilme imkânının bulunmasıdır. Hâlbuki özellikle Avrupa
ülkelerindeki uygulama ancak kış aylarında yapılabilmektedir. Yaz mevsiminde serin sularda
7 ile 70 yaş arasındaki sağlıklı her insanın yapabileceği bu spora olan ilgi büyük bir hızla
artmaktadır. İlk rafting uygulamasının Çoruh Nehri’nde yapılmasına ve bu turizm şeklinin
ülkemizde bu akarsu vasıtasıyla tanınmasına rağmen, ülke genelinde, özellikle de Batı
Akdeniz’deki akarsular, akarsu turizminin en yaygın olarak uygulandığı alanlardır. Başta
Köprüçay olmak üzere, Dalaman, Manavgat, Alaraçay, Dim ve Göksu Nehirleri bu turizm
şekline açıkken, Melendiz, Fırtına ve Fırat Nehirleri de turizmdeki bu yeni akımdan etkilenmiş
ve sularında rafting botları yüzmeye başlamıştır.
Akarsuların, akış hızı ve debisi, yatağının genişliği ve yönü, şelaleleri ve girdapları gibi
özellikleri akarsu turizmi için uygun olup olmadıklarını ortaya koyarken, onların zorluk
derecelerinin saptanmasına da yardımcı olur. Altı farklı zorluk derecesine ayrılan akarsularda
rafting yapabilmek için uyulması gerekli bazı şartları da beraberinde getirmektedir. Her şeyden
önce akarsu yatağının çeşitli taşkınlar veya seller nedeniyle botların güven içinde yol almalarını
önleyecek yabancı unsurlardan temizlenmesi, her botta o akarsuyu iyi tanıyan bir rehberin
bulunması ve onun talimatlarına mutlaka uyulması, rafting sırasında giyilmesi zorunlu olan
kask, can yeleği gibi güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi önemlidir. Ayrıca bu turizm
kolunda faaliyet gösterecek seyahat acentalarının iyi yetişmiş rehberlerle çalışmaları,
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kullandıkları malzemenin seçiminde titiz davranmaları, aslında tehlikeli olabilecek bu sporun
kolay ve güven içinde yapılabilmesi için vazgeçilmez unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır.

4.1.2.1.5. Mağaralar
Sağlık turizmi kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir potansiyel de mağaralarda
gizlidir. Mağara havasının özellikleri arasında, allerjiye sebep olanlar dâhil, hava kirliliğine
neden olan bütün kirleticilerden arınmış olması dikkat çekicidir. “Spaleoterapi amacıyla
değerlendirilebilecek bazı mağaraların içindeki havanın temizliği, trafikten uzak, açık
denizlerde ve 4 000 m yükseklikte bulunan havanın temizliğine eşdeğerdir” (Akyokuş,A.,
Armen,M.İ., Coşkun, N, 1985, “Mağara Tedavisi ve Antalya Yöresi Mağaraları, Akdeniz Üniv.
Tıp., Fak., Derg., Cilt:2, S:2-3, Antalya.). Ülkemizdeki mağaraların içindeki morfolojik
özelliklerine bağlı olarak değerlendirildiği dikkate alındığında görsel zenginlikten mahrum bazı
mağaralar bu amaçla kullanılabileceklerdir. Mağaraların tedavi edici özelliği taşımasının somut
örneğini Alanya’daki Damlataş mağarası oluşturmakta ve bu mağara astım hastalarının tedavi
edildiği bir mekân olarak kullanılmaktadır.

4.1.2.1.6. Rüzgârın Turizm Üzerindeki Etkisi
Rüzgâr, özellikle sıcak havanın insan üzerindeki olumsuz etkisinin azalmasına sağladığı
katkı nedeniyle, başta deniz turizmi olmak üzere birçok farklı turizm faaliyetinin yapılması
üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etki etmektedir. Yamaç paraşütü, delta kanat, planör ve
balonlarla gerçekleştirilen birçok spor, rüzgâr sayesinde yapılabilmekte ve bu sporların turistik
faaliyetler içinde yer almasına birinci derecede katkı sağlamaktadır. Heyecan vermesi ve
insanın uçma duygusunun tatmin edilmesi nedeniyle, hava sporlarına olan ilgi her geçen gün
arttığı gibi, bu spor türleri turizm sektöründe yaygınlık kazanmaktadır.

4.1.2.1.6.1. Yamaç Paraşütü
Rüzgâr gücünden yararlanılarak yapılan hava sporları içerisinde en çok ilgi göreninin
yamaç paraşütü olduğu ileri sürülebilir. Yamaç paraşütü ile uçabilmek için diğer uçuş
sporlarının birçoğunda olduğu gibi bir piste ihtiyaç duyulmadığından, uygun tepe ve uygun bir
hava akışı olan her yerde kolaylıkla yapılabilmektedir. Temelde özel bir yetenek ve aşırı efor
gerektirmeyen yamaç paraşütü sporu, kısa süreli verilen bir eğitim sonrasında sağlıklı her
yetişkin tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.
Türkiye'de yamaç paraşütünün bir spor olarak turistik faaliyetlerde kullanılması 1990’lı
yılların başlarına kadar geriye gitmektedir. Ülkemizdeki ilk yamaç paraşütü uçuşları Muğla’nın
Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz bölgesinde yer alan Baba Dağı'nın yabancı pilotlar tarafından
keşfedilmesi ile başlamıştır.
Baba Dağı sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en iyi yamaç paraşütü uçuş
noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Baba Dağı dışında Türkiye’de yamaç paraşütü
için uygun olan ve faal olarak kullanılan diğer bazı merkezler olarak; Ordu–Boztepe, Muğla–
Gökova, Fethiye-Ören, Mersin-Tarsus, Kayseri-Akçatepe, İzmir-Güzelbahçe-Ödemiş,
Antalya-Aksu, Adana-Kabasakal, Ankara-Elmadağ, Denizli-Pamukkale, Erzurum-Palandöken,
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Bursa-Uludağ, Isparta-Eğirdir, Manisa-Spil, Eskişehir–İnönü’den söz edilebilir. Ancak;
Türkiye'nin sahip olduğu fiziki coğrafya koşulları dikkate alındığında, hemen hemen her
bölgede yamaç paraşütüyle uçuş yapmaya uygun mekânların bulunduğu anlaşılmaktadır ki, bu
durum ülkemizin ayrıcalıklı bir konumda yer almasına zemin hazırlamaktadır.
1. Dünya Hava Oyunları'nın 1996 ve 1997 yıllarında Türkiye’de yapılması
kararlaştırıldıktan sonra 1995 ve 1996 yıllarında özellikle Kayseri ve civarı araştırılarak, birçok
yeni uçuş tepesi belirlenmiştir. Ancak yamaç paraşütü uçuşu amacıyla kullanılacak olan
mevkilerde sahip olması gereken yükseklik, ulaşım, yol standardı ve konaklama olanakları
açısından henüz yeterince inceleme yapılmadığından uçuş yapılabilecek birçok yeni
lokasyonun saptanamamış olması da yüksek ihtimal taşımaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de
henüz keşfedilmemiş ya da yolu bulunmayan yüzlerce tepe ve dağın mevcut olduğu
düşünülebilir. Yamaç paraşütü sporunun geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte, yeni uçuş
noktalarının sayısının da artması beklenmektedir.

4.1.2.1.6.2. Delta Kanat
Delta kanat, motoru olmadığı hâlde tamamen rüzgâr ve diğer hava hareketleriyle
uçabilen bir hava sporu aracıdır. Delta kanat oldukça hızlı uçabildiğinden, kontrol edilmesi
yamaç paraşütüne oranla daha zordur. Delta kanat kullanacak olanların özel kıyafet giymesi
önerilmektedir. Uçuş sırasında karşılaşılabilecek beklenmedik durumlara karşı önlem olarak bir
paraşüt bulunmalıdır. Ayrıca delta kanatla uçuş yapacak olanların mutlaka, teorik eğitimlerinin
yanı sıra uygulamalı eğitim almaları da gerekmektedir.
Delta kanat uçuşları, yamaç paraşütü yapılmaya uygun olan mevkilerde güvenle
yapılabildiğinden; yukarıda delta kanat uçuşlarının yapılabilmesi için belirtilmiş olan
mevkilerin her birinde uçulabilmektedir. Delta kanat ile uçmak isteyenlerin ülkemizde, Türk
Hava Kurumu ve çeşitli hava kulüplerinin düzenlediği eğitimleri katılmaları yeterli olacaktır.

4.1.2.1.6.3. Planör
Planör, kelime anlamı olarak Fransızcada "süzülerek uçmak” manasını taşımaktadır.
Planör, kalkışı başka bir motorlu uçak tarafından çekilerek veya pist başında bulunan bir motora
bağlı çelik halat yardımı ile hızlı bir şekilde çekilerek uçması sağlanan motorsuz bir hava
aracıdır. Yamaç paraşütü veya delta kanat gibi planörün uçması uygun hava koşulları hatta
elverişli rüzgârların bulunmasıyla yakından ilgilidir. Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere
bağlı olarak, planörcülük hızla yayılmış ve günümüzde dünyadaki amatör sporlar arasındaki
yerini almıştır.
Türkiye'de gerçek anlamıyla ilk planör 1934 yılında yapıldıktan sonra, 1935 yılında
Ankara'da Atatürk'ün talimatıyla Türk Hava Kurumu'na bağlı olarak ilk Planörcülük Okulu
faaliyete başlamıştır. Bugün de planör başlangıç kursları, THK Planör Uçuş Okulu tarafından
İnönü Eğitim Merkezi ve Akşehir Eğitim Merkezi'nde düzenlenmektedir. Türkiye’nin birçok
yerinde planör sporuna uygun mekânlar bulunmakla birlikte; özellikle Balıkesir ili planör sporu
yapanların en çok ziyaret ettikleri merkez olarak dikkat çekmektedir.
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4.1.2.1.6.4. Balon
Balonla uçuş sporu uzun yıllardır bireysel olarak ve sportif amaçlı yapıldığı gibi, turistik
yörelerdeki yerel etkinliklerde de balonla çeşitli turlar düzenlenmektedir. Uygun rüzgârda
oldukça uzun süreler havada kalabilen balon, şehir turlarında, Peri Bacaları yöresinde olduğu
gibi, görsel zenginliğe sahip mekân parçalarının havadan görülmesinde ve deniz kıyıları
boyunca turistik amaçlarla da kullanılmaktadır. Ülkemizde balon eğitimi, Türk Hava Kurumu
tarafından verilmektedir.

4.1.2.1.6.5. Rüzgâr Sörfü
Sörf; uzun bir tahtanın yardımıyla dalgaların üzerinde kıyıya doğru kayarak yapılan bir
spor olup, iki farklı sörf sporundan söz edilebilir. Bunlardan birincisi “dalga sörfü”
isimlendirilirken, diğerini “rüzgâr sörfü” meydana getirmektedir. Bu her iki farklı sörf şekli
esasında varlığını rüzgârlara borçludur. Dalga sörfü ilk bakışta denizle ilgili gibi görünse de,
denizlerdeki dalgaların varlığı büyük oranda rüzgârla ilişkilidir. Yelkenli olan rüzgâr sörfü ise
varlığını tamamen rüzgâra borçludur ve dalga sörfündeki gibi büyük dalgaların kırıldığı özel
kumsallar gerektirmediğinden yaygın olarak yapılmaktadır.
Rüzgâr sörfünün geliştiği ve yaygın olarak yapıldığı ülkelerde bu sporun eğitimi,
genellikle okul çağında ve yapılandırılmış (suni) ortamlarda verildiğinden, kuralların
kavranması ve benimsenmesi kolayca sağlanmış olmaktadır.
Türkiye’de, rüzgâr sörfü yapmak için oldukça ideal sahiller bulunmaktadır. Bunların
başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.
1)
Alaçatı: Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en iyi rüzgâr sörfü alanlarından
biridir. Yüzme bilmeyenlerin bile sörf yapabilmesine olanak tanımasıyla diğer bölgelerden
ayrılmaktadır.
2)
Mimarsinan: Özellikle İstanbul'da olup, Ege ve Akdeniz’deki alanlara
gidemeyen rüzgâr sörfü meraklıları için uygundur. Büyükçekmece gölü kıyısında yer alan
Mimarsinan’da Temmuz ayından itibaren Ekim ayına kadar geçen sürede sörf için uygun
rüzgârlar esmektedir.
3)
Gümüşdere: İstanbul'a bir saat uzaklıkta, Karadeniz kıyısındadır ve İstanbul'un
rüzgârlarıyla sörf için ideal bir alandır.
4)
Tuzla: Nisan ayından Kasım ayına kadar olan zaman diliminde sörf için elverişli
rüzgârlara sahip olmasına rağmen, en elverişli rüzgâr Haziran-Temmuz aylarında ortaya
çıkmaktadır. Özellikle sörfe yeni başlayanlar için idealdir.
5)
Saroz Körfezi: Haziran ayından Eylül ayına kadar Saroz Körfezi’nin birçok
noktasında rüzgâr sörfü yapılabilmesine rağmen, Gelibolu'ya 12 kilometre uzaklıktaki Güneyli
köyü körfezin en fazla bilinen sörf alanlarındandır.
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6)
Ilıca: İnce kumu, doğal termal suyu ve elverişli rüzgârlarıyla Ege Denizi’ndeki
elverişli sörf alanlarından biri olup, sörfe yeni başlayanlar için uygundur.
7)
Pırlanta: Çiflikköy'de yer alan Pırlanta Koyu, Sakız Adası'nın hemen hemen tam
karşısındaki bir mevkide bulunmaktadır. Ege Denizi’nin güçlü rüzgârlarının ortaya çıkardığı
sert dalgalara sahip olması nedeniyle usta sörfçüler tarafından tercih edilmektedir.
8)
Akyarlar: Bodrum Yarımadası’ndaki Akyarlar Koyunda deniz derinliğinin fazla
olması nedeniyle yeni başlayanlar için çok uygun değildir.
9)
Bitez: Bodrum Yarımadası’nın rüzgâr sörfü yapılabilecek uygun lokasyonlardan
bir diğeri olarak Bitez Koyu karşımıza çıkmaktadır.
10)
Datça: Datça Yarımadası da, Akyarlar koyu gibi, şiddetli rüzgârlara maruz
kalabildiğinden yeni başlayanlar için çok uygun değildir.

4.1.3. Morfolojik Kaynaklar
Başta dağlık alanlar olmak üzere, ovalar, volkanik şekiller, vadiler, platolar ve karstik
şekiller de turizm alanında faklı şekillerde yararlanan doğal çekicilikler arasında
belirtilebilirler. Morfolojik faktörlerin turizme sağladıkları katkı son derece değişken olup, bu
mekânlarda uygulanan turizm şekilleri büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin
Avrupa’daki Alp Dağları’nda gerçekleştirilen kış sporları ve kayak turizmi küresel ölçekte bir
turizm hareketine ve ekonomisinin ortaya çıkmasına neden olurken, kayaçların eriyebilme
özelliğine bağlı olarak yer altında meydana gelen mağaraların bazıları mağara turizminin varlığı
ve gelişimi açısından son derece önem taşımasına rağmen, bazı mağaraların ancak yerel ölçekte
turizm hareketine neden olduğu bilinmektedir.

4.1.3.1. Dağlar
Dünya turizm piyasasından daha fazla pay alabilmek yolunda değerlendirilebilecek
önemli bir potansiyel de dağlardır. Dağlık alanların turizm sektörüne kazandırdığı en önemli
turizm şekli “kış turizmi” olarak karşımıza çıkar.
Küresel ölçekte olduğu gibi, ülkemizin turizm karakterinde de kıyı turizminin
egemenliği son derece açıktır ve turizm sezonunun yaz mevsimiyle birlikte kapanmasının
nedenidir. Turizm sezonunun uzatılabilmesi, hatta yıl boyunca devamının sağlanabilmesi
gayesiyle kış turizmi değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyel olarak karşımıza çıkar.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki, uygulanan bugünkü şekliyle, kış turizmi merkezlerimizin
gerek nitelik, gerekse nicelik olarak dünya pazarlarından turist çekebilme imkânının çok az
olduğu söylenebilir. Ancak sahip bulunulan potansiyel bu olanakların gelecekte daha iyi
değerlendirilmesiyle bugünkü görünümün değişebileceğini de ortaya koymaktadır.
Ülkemizde kış turizm merkezleri olarak başta Bursa-Uludağ, Bolu-Köroğlu Dağları,
Erzurum-Palandöken, Kayseri-Erciyes, Antalya-Beydağları, Kars-Sarıkamış, Ankara-Elmadağ
ve Kastamonu-Ilgaz Dağı karşımıza çıkarken, kış turizminde değerlendirilebilecek
olanaklarımız daha fazladır. Alternatif alanların çoğaltılması bir taraftan mümkün, diğer
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taraftan da zorunludur. Bu sayede yaz mevsimine sıkışmış bulunan turizm sezonunun yıl
boyunca devamı sağlanmış olacaktır. Ayrıca kış turizminin yapıldığı merkezlerin yaz
mevsiminde de dağ turizmi için değerlendirilebilecek olması, bu tesislerin de yıl boyunca
faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanır ki, bu da ülke turizmi için göz ardı edilmeyecek bir
avantajdır. Örneğin Antalya’nın Beydağları, Isparta’nın Dedegöl Dağları, Aksaray Hasan Dağı,
Niğde’de Bolkar Dağları ve Aladağlar, Hakkâri’de Cilo ve Sat Dağları, Rize’nin Kaçkar
Dağları, Alanya-Akdağ ve Ağrı Dağı dağ sporları için de son derece uygun sahalar arasında
belirtilebilir.
Kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen kayak sporudur. Ancak kayak yapmanın ilk koşulu
da kar yağışının bulunması, karın yerde kalma süresinin yılda ortalama 120 gün olması, kayak
sporunun her türünün (Alp disiplini, Kuzey disiplini gibi) yapılabilmesine imkân tanıması ve
her yaş ile her düzeydeki (başlangıç, orta, ileri) kayakçının kayabileceği uygun eğimli pistlerin
bulunmasıdır. Yukarıda adı geçen merkezlerin her birinde bu temel koşullar fazlasıyla
mevcuttur. Diğer taraftan bu tesislerin yaz ayları boyunca da gezi ve dinlenme amaçlı
değerlendirilmeleri mümkündür. Özellikle büyük kent merkezlerine yakın kış sporları
merkezleri gerek günübirlik gerekse hafta sonlarında kent insanlarının dinlenmesine imkân
tanıyacağından öncelikle değerlendirilmesi gereken sahalardır.
Avrupa’da turizm sektörünün önde gelen ülkelerinden olan İtalya, Almanya, Avusturya
ve İsviçre gibi ülkelerin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını kış turizminden elde ettikleri
kazançlar oluşturması kış turizminin ülkemizde geliştirilmesi durumunda turizmin Türkiye’nin
ekonomisine önemli oranda katkı yapabileceğini ortaya koymaktadır.
Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, hayat standartlarının
yükselmesi ve boş vakitlerinin artmasına bağlı olarak, yaz mevsiminin yanında kış mevsiminde
de tatil yapmak arzusu içindedir. İnsanların kış tatillerini düşünmeye başlamasıyla birlikte
dağlık, ormanlık ve karlı bölgeler daha fazla turizm amacıyla kullanılır hale gelmektedir.
Kış turizmi, “Karlı ve yüksek yerlerde yapılabilen ve kayak, tırmanma, yürüyüş gibi
temel hareketlerin etrafında şekillenen bir turizm türü” olarak tanımlanabilir. Kış turizmi, kayak
ve diğer kara bağlı hobilerin yapılmasına imkân sağlayan yerlerde, tatillerini geçirmeye karar
veren turist kitlesine yöneliktir.” (İncekara, 1998: 4). Dağlık sahaların esas olarak kış turizmi
amacıyla kullanılmasının yanı sıra, sağlık turizmi, av turizmi, kültür turizmi, dağ sporları
turizmi gibi kış turizminin diğer turistik faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili
olması nedeniyle, kış turizmi arzı zenginleşmekte ve çekiciliği artmaktadır.
Kış sporlarının en önemlisi olan kayak sporu için gereken kayak pistinin dağların
yamaçlarında bulunması; kış turizmi ile dağ sporları turizmi arasında yoğun bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla “tamamlayıcı turizm türleri”nden en yaygın olanının dağ
sporları turizmi olması nedeniyle bu iki tür birlikte ele alınabilir.
Dağ sporları turizmi, insanların dağlardaki temiz ve sağlıklı iklim koşullarından
yararlanmak üzere, hem tatil hem de dağ sporu yapmayı amaçladıkları bir turizm şekli olarak
karşımıza çıkmaktadır. En fazla bilinen dağ sporu çeşitleri; dağda sabah başlayıp akşam biten

101

günübirlik yürüyüş olan hiking, dağda çadır kamplı olarak yapılan yürüyüşler olan trekking ve
daha ziyade belli bir düzeyde tecrübesi olması gereken, genellikle profesyonel ve meraklıların
katıldığı, macera ve risk severlerin tercih ettiği sportif tırmanışlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa dağ sporları turizminin "yürüyüş" ve "tırmanma"
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği iddia edilebilir.
Kış ve dağ sporları turizmini makro ve mikro ölçekte genel olarak değerlendirmek
gerekirse; makro ölçekten bakıldığında; ekonomik ve sosyal açıdan görece geri kalmış dağlık
ve ormanlık bölgelerde kalkınmanın sağlanması, turizm mevsiminin yazdan kışa aktarılarak
uzatılması ve nitelikli iş gücüne kış aylarında istihdam sağlanması gibi önemli üstünlükleri
ortaya çıkarken, mikro ölçekte (yani turist özelinde) değerlendirildiğinde ise; bireye doğada
bulunmak, doğayı tanımak, macera yaşamak ve onunla mücadele etmek olanağını sunduğu
anlaşılmaktadır. Kış ve dağ sporları turizminin herhangi bir şekline katılan turistler, hareket
hâlinde dinlendikleri gibi, yenilenme olanağını da elde etmektedirler.
Kış ve dağ sporları turizmi açısından ülkemizin sahip olduğu iklim koşulları, coğrafi
şartları ve diğer turizm türlerinde elde ettiği deneyimi nedeniyle Avrupa'nın önemli kış turizmi
merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğu ileri sürülebilir. Küresel ölçekte amatör
ve profesyonel olarak kayak yapan sporcuların yaklaşık olarak yarısını Avrupalıların
oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu pazardan yeterince pay almadığı
görülmektedir.
Kış mevsimi boyunca kar yağışlarının aylarca devam ettiği ve karın 4 ile 6 ay boyunca
yerden kalkmadığı yöreleriyle Türkiye’nin önemli potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye'nin kış turizmine elverişli merkezlerinde, yağan karın cinsi ve doğal çevre özellikleri
gibi fiziki coğrafya koşulları açısından elverişli olduğu gibi, tarihi zenginlikler ve kültürel
çekicilikler açısından da kayak sporu için oldukça uygun koşullara sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Son yıllarda artan yatırımların etkisiyle bugün Türkiye’de; 20 adet Kış Sporları Turizm
Merkezi; 3 adet yayla-kış turizmi merkezi, 1 adet termal-yayla kış turizmi merkezi ve 1 adet
kıyı-kış turizmi merkezi olmak üzere toplam 25 adet kış turizmi merkezi bulunmaktadır
(kultur.gov.tr, 19.01.2011).
Bu sayıların daha da arttırılması ve konuya ilişkin turizm bilincinin oluşturulması için
yapılması gerekenler; "Turizm Stratejisi 2023" belgesinde şöyle sıralanmaktadır:
1)
Kış turizmine elverişli alanların tespiti ve değerlendirmesi için kapsamlı bir
analiz çalışması yapılması,
2)
Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal
turizm, kültür ve kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türleri birlikte
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
3)
Kış turizminin gelişimi için, iç turizm teşvik edilmesi ve gençlerin bu spora
yönlendirilmesinin sağlanması (Turizm Stratejisi 2023, 2007:22).
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Birbirinden değişik mekânlarda günlük sıkıntılardan uzak, doğal, kültürel ve tarihi
varlıklar içinde, temiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyen turistlerin yakın yıllardaki tercih
alanları olarak karşımıza çıkan bozulmamış doğal ortamlarda tatillerini geçirme isteği sonucu
önemli bir turizm potansiyeli olarak karşımıza dağlar çıkmaktadır.
Ülkemiz yüzölçümünün yarısından fazlası başlıcalarını Bey Dağları, Bolkar Dağları,
Aladağlar, Munzur Dağları, Cilo ve Sat Dağları, Kazdağları, Küre Dağları ile Kaçkar
Dağları’nın oluşturduğu ve yüksekliği 1500 ila 3 000 metreler arasında değişen dağlarla
kaplıdır. Ayrıca Nemrut, Süphan, Ağrı, Erciyes ve Hasandağı gibi volkanik dağların varlığı da
ülkemizin dağ potansiyelini arttırmakta ve dağlık alanlardan turizm amacıyla yararlanmayı
adeta zorunlu kılmaktadır.
Örneğin Kaçkar Dağı ve silsilesinin dünyanın korunması gereken en önemli 200
ekolojik bölgesinden biri olarak ilan edilmesinin nedeni, sahip olduğu doğal ve kültürel
zenginlik nedeniyledir. Ayrıca Kaçkar Dağları Doğu Karadeniz Bölgesinin doğal, yaşlı
ormanları ve biyolojik çeşitliliğin son derece fazla olduğu bir saha olması nedeniyle de “milli
park” statüsünde koruma altına alınmıştır.
Dağlık sahaların turistik çekim unsuru olarak karşımıza çıkmasını hazırlayan sebeplerin
başında da öncelikle kış sporları ve kayak merkezi olarak önem taşımalarının yanı sıra, sahip
oldukları yaylalar nedeniyle yayla turizmine olanak tanımaları ve dağ ikliminin insan sağlığı
üzerindeki olumlu etkilerini de gözardı etmemek gerekir.
Dağlık alanlardaki iklimin, insan sağlığı üzerinde yapıcı etkisinin bulunmasını şöyle
açıklamak mümkündür. Bilindiği gibi deniz seviyesinden uzaklaştıkça hava basıncı,
yoğunluğu, bağıl nem oranı ve oksijen azaldığından güneş ışınları daha etkili olmaktadır. Buna
göre deniz seviyesinden itibaren her 1000 m yükseğe çıkıldığında ultraviyole ışınları %15
oranında artar, bu olay ise, havada ozon oluşumunu hızlandırır. Ozon ise havadaki kirleticileri
indirgeyerek, havanın doğal bir şekilde temizlenmesine neden olur. Böylece dağlık alanların
havası sürekli olarak temiz kalırken, dağların ormanlarla kaplı olması durumunda rüzgârların
etkisi azalır, sıcaklık oynamaları en aza iner ve havadaki nem oranı oldukça stabil bir karakter
kazanır. Bunların dışında iğne yapraklı ağaçların salgıladığı koku, sinir sistemi üzerinde olumlu
bir etki yaratmaktadır. Bütün bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde dağlık sahaların turistik
faaliyetlerin varlığı ve gelişmesinde birçok yönüyle değerlendirilebilecek özelliklere sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
Dağlık alanlardaki yaylalara ülkemizde yüzyıllardır ekonomik kaygılarla çıkılırken,
insanlar bir taraftan da farkında olmadan dağlık alanlardaki uygun iklim şartlarından
yararlanmış olurlar. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde geleneksel olarak sürdürülen
yaylaya çıkma hareketi, günümüzde kısmen de olsa fonksiyonel değişikliğe uğrayarak devam
etmektedir. Yaylalara yüklenen yeni fonksiyon ise “turizm”dir. Ülkemizin Karadeniz, Akdeniz
ve Ege bölgelerinde bu dönüşüm çarpıcı bir şekilde izlenebilir. Özellikle Akdeniz iklim tipinde
yaz mevsiminde yaşanan bunaltıcı sıcaklıklardan kurtulmak için yaylalar ideal ortamlar olarak
karşımıza çıkar. Örneğin Hatay’daki Erzin ve Belen Yaylaları, Osmaniye’deki Zorkun
Yaylaları, Adana’daki Tufanbeyli, Saimbeyli, Börücek ve Tekir Yaylaları Mersin’deki Gözne,
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Soğucak ve Abanoz Yaylaları, Antalya’nın Saklıkent, Sülek, Dereköy ve Ördübek Yaylaları,
Muğla’nın Kuyucak, Gökçukuru ve Yerküpe Yaylaları ilk akla gelen örnekler olurken, benzer
olayı Karadeniz Bölgesinde özellikle de Doğu Karadeniz Bölümünde görmek mümkündür.
Rize’deki Anzer, Yukarı Kavran, Ayder Yaylaları, Artvin’deki Kaçkar, Kafkasor Yaylaları,
Gümüşhane’deki Zigana Yaylaları, Trabzon’daki Maçka ve Fındıkbeli Yaylaları, Giresun’daki
Kümbet ve Bektaş Yaylaları, Ordu’daki Çambaşı Yaylası belli başlı örnekler olarak karşımıza
çıkar.
Bu bilgiler ışığında kış ve dağ sporları turizminin; Türkiye açısından, “özel ilgi” sahibi
kişilere en kolay ve etkin hitap edilebilecek turizm türlerinden biri olduğu ifade edilebilir. Bu
sektöre yapılacak yatırımların arttırılması için gerekli teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi
hâlinde, hem kısa hem uzun vadede faydalar sağlanacağı değerlendirilebilir.
Böylece ilk aşamada iç turizm hareketleri tetiklenecek, alt ve üst yapı eksikliği nedeni
ile yurt dışına olan talep azalacaktır (Çontu, 2006:19). Bunun yanında; bu türlerin pahalı turizm
türlerinden olması dolayısıyla doğru bir planlamayla turizm ekonomisinin hacminde önemli
değişimler yaratılabilmesi mümkündür.

4.1.3.2. Yaylalar
Coğrafi anlamda yayla; “Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde
düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası” şeklinde
tanımlanabilir ve ovalardaki kırsal yerleşmelerde yaşayan halkın, yaz mevsiminde geçici olarak
genellikle hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü mekânlardır. Yaylalardan geleneksel olarak
yararlanma günümüzde "Yayla Turizmi", amacıyla değerlendirilmektedir. Doğal yaşam
koşullarının dışında kalan kent insanının hem doğayla buluşması hem de farklı kültürel
deneyimleri yerinde görüp yaşamasına olanak sağlamasına bağlı olarak, yayla turizmi ortaya
çıkmış ve gelişmiştir. Yaylaların turizm sektöründe değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte,
başta yaylalar olmak üzere benzer özelliklere sahip kırsal alanlardaki bitki örtüsü varlığı, su
kaynakları, yaban hayatı ve iklim özellikleri gibi parametrelerin yanı sıra yörede yaşayan
insanların kültürel özellikleri de (yaylaya göç sırasında belirli ritüellerin uygulanması gibi)
değerlendirilerek; doğa yürüyüşleri, avcılık, kış sporları, trekking gibi çeşitli faaliyetlerle
turizm sektöründe değerlendirilmektedir.
Yayla turizmi, sürdürülebilir turizm boyutuyla değerlendirildiğinde; yapılan
yatırımların geri dönüş süresinin uzun olasına rağmen, kırsal bölgelerde yaşayan halkın turizm
gelirlerinden elde ettiği gelir nedeniyle refah seviyeleri yükseleceği gibi bölgesel gelişmişlik
düzeyinin artmasına da katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
Yöre halklarının geleneksel olarak hayatlarını sürdürebilmek için çıktıkları yaylaların
hemen hepsi yayla turizmi kapsamında değer kazanmakta ve bu tür turizmin geçtiği alanlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek yerli gerek yabancı turistlerin ilgi odağı hâline gelen yayla
turizmi, turizm sektörünün yeni bir kolu olması nedeniyle bütün sorunlarını aşmış ve gelen
turistlere en iyiyi verebilmiş değildir. Ancak bu turizm faaliyetine katılan turistler zaten
öncelikle bozulmamış doğal bir ortamda bulunmayı arzu ettiklerinden aradıklarını kolayca
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bulmakta, ayrıntı gibi gözüktüğü halde, sektörün gelişmesi için gerekli olan bazı unsurlar ise
göze batmamaktadır.
Tatillerini bozulmamış doğal ortamlar içinde geçirmeyi tercih edenlerin katıldığı bu
turizm şeklinde çevre en önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Turistler gezi programlarını
hazırlarken, oldukça bağımsızdırlar ve gidecekleri yerlerde konfor ve lüks değil, temiz bir çevre
ve bu çevrede yaşayan yerli halk ile temas edebilme olanaklarının varlığına dikkat
etmektedirler. Buna bağlı olarak yayla turizmi faaliyetine katılan turistler yapay güzelliklerden
çok, doğal zenginliklere önem verdiklerinden, dinlenme turizmine katılan turist tipinden farklı
bir karakter gösterirler.
Bir ülkenin turizmdeki zenginliğini meydana getiren bu durum, o ülkeye turizm
pazarından elde edecekleri pazar payının da artmasına olanak sağlamış olur.
Türkiye’deki yaylaların bazıları sadece kırsal ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi
amacıyla kullanılabildiği gibi (örneğin Kayseri-Tekir ve Rize-Elevit), bazıları hem kırsal
ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi hem de turizm amacıyla kullanılmaktadır (örneğin,
Mersin-Namrun, Ordu-Perşembe). Ancak Adana-Tekir, Bolu-Abant ve Hatay-Soğukoluk
yaylalarında görüldüğü üzere sadece turizm amacıyla kullanılan yaylalar da bulunmaktadır.
2011 yılı itibariyle çoğu Karadeniz Bölgesi’nde olmak üzere 24 adet yayla “yayla
turizmi merkezi” olarak ilan edilmiş olmakla birlikte, yaylaların turizm amaçlı kullanımı sadece
bu ilan edilen yaylalarla sınırlı değildir. Özellikle, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki şehirlerde
yaşayanların, özellikle günübirlik ulaşım mesafesi içinde yer alan yaylalarda, ikinci konutlarını
yaptıkları bilinmektedir. Bu nedenle yaylalar; iç turizm açısından da önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Sahip oldukları turizm potansiyeline rağmen hala Türkiye’deki yaylaların
altyapı ve işletmecilikle ilgili temel sorunlarının var olduğu da belirtilmelidir.

4.1.3.3. Mağaralar
Ülkemiz topraklarının yaklaşık %20’sini meydana getiren karstik araziler eriyebilme
özeliklerine bağlı olarak mağaraların oluşumuna, dolayısıyla da mağara turizmine imkân
tanırlar.
Kalsiyum karbonattan oluşan kireçtaşı, magnezyum karbonattan meydana gelen
dolomit yüzey sularındaki zayıf asitler tarafından eritilerek, mağara oluşumuna neden olurlar.
Mağaralar yerkabuğunun farklı derinliklerinde gelişebilmelerine rağmen genellikle yüzeyden
itibaren 10 ile 1 000 m’ler arasında bulunurlar. Mağaranın içindeki sarkıt ve dikitlerin varlığı
onların turizmde değerlendirilebilirliğini ortaya koymaktadır. Sarkıt ve dikitlerin oluşu ise
damla sıklığına, düşen damlalardaki kalsiyum karbonat (CaCO3) yoğunluğuna, sudaki
karbondioksit basıncının artışına, mağara havasındaki CO2 basıncı artışına ve sıcaklığa bağlıdır.
Ülkemizdeki mağara sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte yapılan tahminler 25 000
civarında olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu mağaraların pek azının speleolojik
araştırılması yapıldığından, çok farklı amaçlarla kullanılabilme imkânı bulunan mağaralardan
turizm amacıyla değerlendirme imkânı bulunanların ortaya çıkartılması önem kazanmaktadır.
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Çünkü bugüne kadar turizme açılmış mağara sayısı oldukça sınırlıdır. Başlıcaları ise İnsuyu
Mağarası-Burdur, Damlataş Mağarası-Alanya, Cennet, Cehennem ve Narlıkuyu Mağaralarıİçel, Köşekbükü Mağarası-İçel, Eshab-ı Kehf Mağarası- İçel, Karain Mağarası-Antalya,
Yarımburgaz Mağarası-İstanbul, İndere Mağarası-Tokat ve Buzluk Mağarası-Elazığ.
Görüldüğü gibi turizme açık mağaralarımız ülke geneline yayılmış durumdadır ve mağara
potansiyelimizin çok küçük bir kısmının değerlendirildiği açıktır.
Kuşkusuz yalnızca mağara varlığı mağara turizminin yapılabilmesine olanak tanımaz.
Mağaranın içinin ve çevresinin turistlerin mağarayı kolayca gezip görebilmeleri için çalışmalar
yapılması ve yorgunluklarını atabilecekleri mekânların da bulunması zorunludur. Örneğin
mağara içinin aydınlatılması, içinde gezinti yollarının hazırlanması, gerektiğinde bazı katlar ve
salonlar arasında geçişlerin sağlanması, seyir teraslarının oluşturulması ve havalandırmanın
sağlanması gibi çalışmalar yapılmaktadır. Mağara dışında da yapılması gerekenler arasında her
şeyden önce ulaşım imkânının sağlanması, otopark, kır kahvesi ve alış-veriş mekânlarının
tesisi, imkânlar ölçüsünde piknik alanlarının oluşturulması mağaranın turistik çekiciliğini
artıracak faktörler arasında belirtilebilir.
Yukarıdaki açıklamaların doğrulayacağı gibi bu hizmetlerin götürüldüğü mağaralar en
fazla ziyaret edilenlerdir. Burdur’daki İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya yolunun hemen
kenarında ve Antalya’ya giden turistlerin ulaşım güzergâhı üzerinde bulunduğundan en fazla
ziyaret edilen mağaralardan biridir. Benzer olayı Alanya’daki Damlataş Mağarası için de
belirtmek mümkündür. Damlataş Mağarası Alanya kent merkezine çok yakın bir noktada ve
deniz kıyısına yakın bir mevkide bulunmanın avantajıyla turistlerin sıkça ziyaret ettiği
mağaralar arasında yer alır. Yine önemli bir turistik merkezin biraz dışındaki Antalya Karain
Mağarası ise insanlığın yerleşme tarihinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen Damlataş veya
İnsuyu Mağaralarına göre daha az ziyaretçi çekmektedir.

4.1.4. Flora ve Fauna Kaynakları
Özellikle sıcak kuşak üzerinde yer alan ekvator yağmur ormanlarına sahip Brezilya,
Endonezya, Hindistan’ın batı sahili, Madagaskar ve Afrika kıtasındaki Savanların sahip olduğu
zengin bitki ve hayvan hayatı bu bölgelerin önemli turizm merkezleri olarak gelişmesine zemin
hazırlamıştır. Flora ve fauna varlığına bağlı olarak başta ekoturizm, av turizmi ve safari turizmi
olmak üzere farklı turizm şekilleri gelişme olanağını bulmuştur.

4.1.4.1. Faunal Kaynaklar
Diğer bir turizm potansiyelini de, sulak alanlar meydana getirmektedir. Göller,
akarsular, deltalar, haliçler, lagünler, sazlıklar ve bataklıklar önemli sulak alanların yayıldığı
sahalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.1.4.1.1. Kuş Gözlemciliği
Ülkemizin de imzalayarak kabul ettiği Ramsar Sözleşmesi’ne göre; uluslararası öneme
sahip sulak alanları saptamak, envanterini çıkartmak, koruma, ekolojik dengelerini izleyerek
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olası tehditleri ortadan kaldırmak, koruma-kullanma prensibi içinde değerlendirme
yükümlülüğünü kabul etmiştir.
Avrupa’da yaşayan yaklaşık 500 kuş türünün 430’u ülkemizde yaşama şansını
bulabilmiş olması sulak alanlarımızın zenginliğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca Türkiye
göçmen kuşların önemli göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşların göçü esnasında
izledikleri yollardan birincisi; Doğu Avrupa’nın kuzeyinden başlayıp, İstanbul Boğazı’nı
takiben Akdeniz’in doğu sahillerine, oradan da Süveyş Kanalı yoluyla Afrika’ya; ikincisi,
Kafkasya’dan başlayıp, Arhavi-Borçka üzerinden Anadolu’ya; üçüncüsü ise, İstanbul Boğazı
yoluyla Anadolu üzerinden İskenderun yakınlarındaki Belen Geçidi vasıtasıyla Afrika’ya giden
yoldur.
Sultan Sazlığı, Büyük Menderes Deltası, Kızılırmak Deltası, Göksu Deltası, Beyşehir,
Burdur, Tuz, Van ve Manyas Gölleri başlıca sulak alanların bulunduğu sahalardır. Bu sahalarda
gerek nesli tükenme tehdidi altında bulunan, gerekse yalnızca bu bölgelerde konaklayan kuş
türlerinin bulunması insanları onlarla ilgilenmeye itmiştir. Kuş gözlemciliği bu merakın sonucu
gün geçtikçe ilgi görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Kuş gözlemcileri ne bir zoolog ne de
biyologturlar. Kuşları izleme ve tanıma isteği, onları doğal yaşam ortamlarında görüntülemek
ve doğal bir ortamda bulunarak, görsel zevki yaşamak, kuşların envanterinin çıkartılmasında
katkıda bulunmak, insanları kuşların doğal beslenme ve barınma alanları olan sulak alanlara
çekmektedir.
Kuşları gözleme merakının sonucu, insanlar kendilerini turizm sektörünün içinde
bulurlar ve turistik tesislerde konaklayıp, beslenirler. Böylece kuş gözlemciliği de turizmin bir
parçası olarak, sektöre daha fazla katkıda bulunabilecek olanaklar arasındaki yerini almaktadır.
Kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporu
olarak tanımlanabilir. Kuş gözlemciliği, bir turizm türünden önce; birçok kişinin ilgisini çeken
bir hobi şeklinde de algılanmaktadır. Kuşların, parklar, ormanlar, dağlar, akarsular, göller veya
sulak alanlar gibi her yerde gözlemlenebilmesine rağmen, gözlemleme etkinliğinin kuşların
doğal ortamlarında yapılması durumunda bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kuş gözlemciliğinin, doğal çevre üzerindeki olumlu etkilerinden de söz edilmesi
gerekmektedir. Çünkü kuşlar, çevre koşullarına karşı oldukça hassas olduklarından, doğal çevre
şartlarında meydana gelebilecek değişiklikleri en erken fark etmektedirler. Örneğin orman
alanlarının azalması, sulak alanın tahrip edilmesi ve fazla miktarda tarımsal ilaçların
kullanılması gibi insan eliyle çevre üzerinde yaratılan olumsuzluklardan ilk önce kuşlar
etkilendiklerinden bu gibi sorunları daha başlangıç evresinde fark edilmesine katkı
sağlamaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak kuş gözlemciliğinin turistik önemi olduğu kadar,
sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olunmasında ve doğal çevrenin koruma
stratejilerinin geliştirilmesinde yararlanılan unsurlar arasında oldukları da değerlendirilmelidir.
Kuş gözlemciliği, doğayla baş başa kalınarak yapılması gereken bir etkinlik
olduğundan, özellikle göçmen kuşların, uzun göç uçuşları esnasında konakladıkları ve
üredikleri alanlarda gözlenebilmesi amacıyla çok fazla altyapı ve üstyapı gereksinimi
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bulunmamaktadır. Çünkü kuşların doğal üreme ve beslenme alanları olan bu bölgelerde
herhangi bir yapılanmaya gidilmesi durumunda, bazı kuş türlerinin belki binlerce yıldır
içgüdüsel olarak gerçekleştirdikleri yaşam tarzı kesintiye uğratılarak, doğal dengeleri
bozulacaktır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, kuş gözlemcilerinin, doğayı seven, ona saygı duyan,
eğitimli ve yüksek gelir seviyesine sahip bireylerden oluştuğu kabul edilmektedir. Ayrıca bu
turizm şeklinde yer alan insanlar tatillerini genellikle yoğun turizm sezonu dışındaki
zamanlarda ve turistik çekiciliği olmayan bölgelerde geçirdiklerinden; bir taraftan turizm
sezonu üzerindeki baskının azalmasına sebep oldukları gibi, diğer taraftan turizm sezonunun
uzamasına da katkı sağladıklarından sektör için önem taşımaktadırlar.
Kuş gözlemciliği turizmine katılanların ortaya çıkmasına neden olduğu ekonominin
büyüklüğü değerlendirildiğinde; ABD'de 800.000'in üzerinde insana iş imkânı sağlayan kuş
gözlemciliği ile ilgili harcamaların 1996 yılında 23 milyar doların üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir. ABD’nin Teksas eyaletindeki küçük bir kasabası, altı haftalık kuş göçü sezonunca
kuşçulardan iki milyon dolar kazanmakta, İngiltere'deki geleneksel “Rutland Water Kuş
Gözlem Festivali”nin üç günlük kazancı üç milyon İngiliz sterlinini bulmaktadır. (Kozak ve
Bahçe, 2009:184). Benzer şekilde, dünyada her yıl 10 milyon kişinin kuş gözlemi yapmak üzere
ülkeleri gezdiği ve bu kişilerin gittikleri ülkelere milyon dolarlarla ifade edilen rakamlarda gelir
bıraktığı tespit edilmiştir (tuyed.org.tr, 13.11.2010 ).
Kuş gözlemciliği pazarının ortaya çıkmasına sebep olduğu ekonomik değerin
büyüklüğü; zengin ve bozulmamış doğal alanlara sahip her ülke tarafından göz ardı
edilemeyecek kadar önemlidir. Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin, zengin sulak alanlara sahip
olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, ülkemizdeki toplam kuş türleri
sayısının, Avrupa'nın tamamında bulunan kuş türleri kadar olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’de özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen kuş göçlerinin geçiş
noktaları; İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Doğu Akdeniz (Adana, Hatay, Gaziantep) ve
Kuzeydoğu Anadolu'dur. (Artvin, Rize, Kars) (Küçükaslan, 2007:223).
Türkiye için hem iç turizm hem dış turizm kapsamında değerlendirilmeye uygun olan
kuş gözlemciliği potansiyelinin kullanılabilmesi için; bu turizm türüne yönelik eğitim ve
tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve kuş gözlem istasyonları ile gözlem kuleleri
kurularak, gerekli atılımların yapılması gerekmektedir.

4.1.4.1.2. Av Turizmi
Yeryüzüne çıktığı ilk günden beri temel ihtiyacı olan beslenme gereksinimine cevap
verebilmek için avlanmak zorunda olan insanoğlu bu karakterini günümüze kadar taşımıştır.
Önceleri tamamen beslenme kaygısıyla avlanan hayvanlar, daha sonraları eğlence ve spor
gayesiyle avlanmıştır. Yeryüzündeki pek çok kral ve padişahın günümüze kadar ulaşan “Av
Köşkleri” bu tutkunun en somut örnekleri olarak belirtilebilir. Turizm sezonunun kış aylarına
yayılmasını sağlayabilecek diğer bir turizm şekli olarak da av turizminden söz etmek
mümkündür.
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Ancak geçen zaman içinde avlanma ve avcılık kavramlarının dönüşüme uğradığı da
bilinmektedir. Toplumun elit kesimi avcılığı spor, eğlence ve hobi faaliyeti olarak sürdürürken,
ortalama insanlar için de, boş zamanlarında yaptıkları sosyalleşme ve işbirliğini geliştirme
faaliyeti karakterini kazanmıştır.
Av turizmi tanım olarak; “avcıların sürekli yaşadıkları yer dışındaki bir bölge veya
ülkede avlanmak, dinlenmek ve spor yapmak amacı ile yaptıkları geçici seyahat ve
konaklamalarından oluşan, gidilen ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir
turizm türüdür.” (Küçükaslan, 2007:234). Buradan hareketle av turizmi, “doğal ortamlarında
sayıları fazla veya yeterli olan türlerin avlanmasına izin verilerek, kontrollü bir şekilde ve
ekolojik, yerel değerlere öncelik verilerek yapılan bir turizm biçimi” şeklinde de açıklanabilir
(Kozak ve Bahçe, 2009:242).
Avlanma faaliyeti, doğal hayatın korunması ve bazı nesli tükenen hayvan türlerini
tehlikeye atması açısından eleştirilmekle birlikte, kişinin doğayı tanıması, anlaması ve saygı
duyması konusunda eğitilmesi açısından anlam kazanmaktadır. Av turizminin eleştirilmesine
rağmen, geliştirilmesinin bazı faydalı yönleri olarak;
1)
Ekolojik olarak az yıkıcıdır. Daha az sayıda hizmet, konaklama ve altyapı
yatırımı gerektirdiği için, vahşi yaşam habitatının olduğu gibi korunmasını sağlaması (Kozak
ve Bahçe, 2009:242),
2)

Az yatırımla, büyük ekonomik faydaların elde edilebilmesine olanak tanıması,

3)
Av yapılan sahalar, normal turistlerin gittiği alanlardan daha düşük bir
erişilebilirliğe sahiptir. Av sahalarının bu özelliği nedeniyle, izci ve rehber gereksiniminin yerel
halk tarafından karşılanması zorunluluğu ortaya çıktığından, yerel kırsal kalkınma üzerinde
olumlu katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.
Turizm sektörünün bir dalı olarak av turizmi, tamamen doğal veya kontrollü alanlarda
yapılan ve ortaya çıkmasına neden olduğu önemli ekonomik değer nedeniyle, genellikle gelir
düzeyi yüksek kişilerin katıldığı bir turizm şekli olarak varlığını sürdürmektedir. Av turizminin
Türkiye açısından olduğu gibi diğer ülkeler için de önemi, ortaya çıkmasına neden olduğu
ekonomik gücü sebebiyledir.
Avlanma tutkusunun tatmini için zorunlu olarak yapılan yolculuk, konaklama ve
avlanma bedeli olarak yapılan harcamalar av turizminin ekonomik boyutunu meydana
getirirken, ülkelerin av turizmi politikalarını oluşturmalarına neden olmaktadır. Ancak bu
turizm şeklinden söz edebilmek “av” hayvanlarının varlığına bağlı olduğundan, avlanacak
hayvanların, doğal dengenin bozulmayacağı sayıya ulaştıktan sonra avlanmaları ve sayılarının
sürekli olarak kontrol altında tutulması özel önem taşımaktadır. Av turizminde devamlılığın
sağlanabilmesi için av hayvanlarının mevcudiyetini sağlayıcı koruma, bakım ve çoğalmalarını
engelleyecek zararlılarla mücadele için gerekli önlemler alındıktan sonra önceden belirlenmiş
avlaklarda bulunan hayvanların yıllık artan miktarlarının avlanmasına izin verilmelidir.
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Av turizmi sezonu, avlanacak hayvan türlerine göre değişmekle birlikte, Ağustos
ayından sonra başlamakta ve mart ayına kadar devam etmektedir. Bu takvim ise klasik tatil
turizminin kesintiye uğradığı zaman dilimine isabet ettiğinden turizm sezonunun uzamasına
neden olabilecektir.
Av turizmine katılanlar bazı hallerde deniz turizminin, bazı durumlarda da kış ve dağ
turizmi tesislerinde konaklayabileceklerinden bu tesislerin yıl boyunca faaliyette kalmalarını
sağlayabilirler. Ülkemizin av turizmi olanakları kontrolsüz avcılık, sulak alanların kurutulması,
tarım alanlarında kullanılan zirai ilaçlar ve avcılıkta kullanılan silahların modernleşmesi gibi
nedenlerden dolayı azalmakla birlikte yine de önemli bir potansiyele sahiptir.
Kontrolsüz avcılığın neden olduğu yabani hayvanların sayısının azalmasını önlemek ve
sayılarını arttırmak için “koruma ve üretme istasyonları” tesis edilmiştir. Yaban keçisi,
alageyik, karaca, turaç, sülün, geyik, çatal boynuzlu dağ keçesi gibi av hayvanları bu
istasyonlarda üretilmektedir. Bu arada Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı “Av
Turizmi Yönetmenliği”ni birlikte hazırlayarak ülkemizdeki av turizminin esaslarını
belirlemişlerdir. Örneğin av turizmi alanında faaliyet gösterecek seyahat acentalarının “av
turizmi yetki belgesi” almaları, av turlarında “belgeli av organizatörü” bulundurmaları ve
avcıların “avladıkları hayvan başına” belli bir ücret ödemeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu
uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemiz ilk defa av turizminden gelir elde etmeye
başlamış ve 1981 yılında ilk düzenli av organizasyonu Antalya Düzlerçamı ormanında
gerçekleştirilmiştir. Bu ilk uygulamanın ardından 1984-85 av mevsiminde Artvin ve Hakkâri
illerinde de av izni verilmiştir.
Bugün Türkiye’de mevcut av alanları ve bu alanlarda avlanabilecek av hayvanları
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir;
Antalya-Düzlerçamı (alageyik, yaban keçisi, ayı), Konya-Bozbağ (yaban koyunu),
Muğla-Marmaris (yaban keçisi), Tunceli-Munzur Vadisi (dağ keçisi, yaban keçisi, ayı, kurt, su
samuru), Kırklareli (geyik, karaca, yaban domuzu, kurt, çakal), Isparta (alageyik, yaban keçisi),
Bursa-Karacabey (sülün), Adana (vaşak, su samuru), Samsun (sülün). (Küçükaslan, 2007:236).
Türkiye’nin çok farklı illerinde av turizminin yapıldığı bilinmesine rağmen, genel olarak
değerlendirildiğinde iki önemli bölge karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgeler; “Doğu Karadeniz
Bölümü” ile “Akdeniz Bölgesi”dir. En fazla avlanan hayvanlar ise; yaban keçisi, yaban
domuzu, ayı, çatal boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve kurt olarak karşımıza çıkmaktadır.
Av turizmi, katılan yabancı turistlerin harcamalarının yüksek miktarlara ulaşması, tatil
turizmi sezonunun dışında yapılması, turizm seçeneklerini arttırması ve en önemlisi de
ülkemizin bu alandaki olanaklarının fazla olması gibi nedenlerden dolayı üzerinde önemle
durulması gereken bir alternatif turizm şekli olarak değerlendirilebilir. Ancak bu turizm
şeklinden devamlı olarak ekonomik fayda sağlamak için, av turizminin “sürdürülebilir turizm”
ilkeleri çerçevesinde ele alınıp, değerlendirilmesi gerektiği de özelikle vurgulanmalıdır.
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4.1.4.2. Flora Kaynakları
Günümüzde şehirlerin betonları arasında bunalan insanlar, bir rekreasyonel etkinlik
olarak parklar, botanik bahçeleri gibi; bitkileri görebilecekleri, rahatlayabilecekleri yerlere
gitmektedir. Bu anlamda botanik turizmi, her ne kadar belli bir bölgede yetişen, özellikle de
endemik türlerin görülmesi ve incelenmesi için yapılsa da, özel amaçlarla oluşturulan botanik
bahçelerinin ziyareti şeklinde de gerçekleştirilmektedir (Kozak ve Bahçe, 2009:176).
Flora kaynaklarının ekoturizm kapsamımda değerlendirilmesinin teorik boyutunda; en
önemli özelliklerinin başında toplumun doğal çevrenin tanınması, anlaşılması ve korunması
konularında eğitilmesine sağladığı katkı olduğu ileri sürülmektedir. Buna karşın yapılan
araştırmalar, ekoturistlerin amaçlandığı gibi, ziyaretlerinde pek de eğitsel veya bilimsel boyutla
ilgilenmediklerini, daha ziyade "zevk almak, bahçelerin manzaralarını izlemek, aileleri veya
arkadaşları ile daha kaliteli zaman geçirmek ve doğadan zevk almak gibi motiflerle"
ilgilendiklerini ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak teorik değerlendirmeler ile uygulamada
karşı karşıya kalınan durumun her zaman örtüşmediğini de dikkate almak gerekmektedir.
Türkiye; coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği sayesinde, dünyada benzerine az
rastlanan bir bitki zenginliğine sahiptir. Botanik bilimindeki konumuna göre Türkiye, üç farklı
bitki alanının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu bitki alanları; Akdeniz Bitki Alanı
(Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsamaktadır), Avrupa-Sibirya Bitki Alanı (Karadeniz ve
Marmara bölgesini kapsamaktadır), İran-Turan Bitki Alanı (İç Anadolu ve Doğu Anadolu
bölgesini kapsamaktadır.)’dır.
Bunun sonucu olarak, Avrupa'nın tamamında varolan bitki sayısı toplam 12.000 adet
iken bu sayı Türkiye’de 9.000 adettir. Dünyada sadece belli bir bölgede yetişen veya anavatanı
belli bir bölge olan (endemik) bitkiler açısından ise Türkiye, Avrupa'dan üstün olmanın da
ötesinde dünyanın birkaç nadide bölgesinden biridir. Avrupa'nın endemik bitki sayısı toplam
2.750 adet iken bu sayı Türkiye’de 3.000 adettir.
Anavatanı Türkiye olan bitki türleri arasında; çiçekli bitkilerin yanı sıra, tarımı yapılan
kültür bitkileri de bulunmaktadır. Estetik amaçlı yararlanılabilecek özgün bitki türlerinden
bazıları şu şekilde sıralanabilir: Adana-Adana orkidesi, Ağrı-Ağrı çan çiçeği, Ankara-Ankara
karanfili, Antalya-Antalya gülü, Artvin-Artvin çiğdemi, Aydın-Bitinya ters lalesi, Bilecik-ters
lale, Bolu-Abant çiğdemi, Çankırı- Ilgaz çiğdemi, Elazığ-Baskil ters lalesi, Gaziantep-Antep
kardeleni, Hakkâri-Hakkâri çançiçeği, Isparta-gül, İstanbul-İstanbul çiğdemi, Kayseri-Erciyes
papatyası, Konya-İsaurya menekşesi, Mardin-Mardin süseni, Muş-Muş karanfili, Sivas-Sivas
çançiçeği, Trabzon-Trabzon papatyası ve Tunceli-Munzur çançiçeği.
Bu büyük zenginlikten faydalanmak için yapılması gerekenlerin başında etkin bir
tanıtımın gerçekleştirilmesi gelmektedir. Yılın belirli bir dönemi için “konu” olarak seçilecek
ve gerek düzenlenecek çeşitli fuarların standlarında, gerekse basın yayın tanıtım
materyallerinde ön plana çıkarılacak “endemik bitkiler”, Türkiye’nin bu konudaki zenginliğine
dikkat çekilmesine katkı sağlayabilecek girişimler olarak değerlendirilebilir.
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4.1.4.2.1. Ekoturizm
Dengeli ve sürekli turizm düşüncesinin yansıması olarak turizmde telaffuz edilmeye
başlanan yeni bir kavram da “eko turizm”dir. Bu düşüncenin temelinde insanların tatil
ihtiyaçlarını giderirken, gelecek nesillere karşı olan sorumluluğunun hatırlanması ve bu doğada,
onların da haklarının bulunduğunun unutulmamasıdır. Eko turizm çevre ile uyum içinde
sürdürülen, ondan faydalanan ancak ona zarar vermeyen bir tarz olarak değerlendirilebilir.

4.1.4.2.2. Milli Parklar
Turizmin çeşitlendirilmesi bağlamında değerlendirilebilecek diğer bir olanak da milli
parklardır.
Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynaklarının koruma altına alınıp,
gelecek kuşaklara aktarma düşüncesi milli parkların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Alanı en
az 1000 hektar olan kültürel, tarihi, biyolojik, jeolojik, morfolojik, doğal özelliklere ve
güzelliklere sahip tabiat varlıklarının korunması, özgün karakterinin bozulmadan flora ve
faunasıyla birlikte korunması ve turistik tesislerce desteklenerek hizmete açılması,
ziyaretçilerin doğal ortam içinde serbestçe dolaşması ve rekreasyonel, kültürel ve eğitim
gayesiyle yararlanmasına izin verilen sahalardır. Ancak olayın her aşamasında, doğal
zenginliklerin kültür tesisleriyle tam bir uyum içinde bulunmaları ve koruma-kullanma
dengesinin gözetilmesi kaçınılmaz olarak zorunludur.
Bir doğa parçasının dünyada ilk kez 1872 yılında ABD’de milli park statüsünde koruma
altına alındığı bilinir. Ülkemizde bu konudaki ilk çalışmalar ise 1950 yılında başlamış ve 1958
yılında ilk milli parkımız “Yozgat Çamlığı” ilan edilmiştir. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nı aynı
yıl açılan Adana Karatepe Aslantaş Milli Parkı izlemiştir.
Milli parklarımız arasında Kuşcenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyi Tabiat ve Tabiat
Kaynaklarını Koruma Konseyi tarafından en iyi korunan sahalara verilen ve her 5 yılda bir
yenilenen A sınıfı diplomasıyla 1976, 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında ödüllendirilirken,
Göreme Tarihi Milli Parkımız, UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine dâhil
edilmiştir.
Uluslar, gelecek nesillere yalnızca çağımızın modern ürünleri olan batonarme yapıları
değil, “insan eliyle bozulmamış doğal çevreyi de bırakmayı düşündüklerinden oluşturulan milli
parkları 1960’larda yaklaşık 500 000 kişi ziyaret ederken, tabiat parkı ve orman içi dinlenme
yerleri de dâhil edildiğinde 15 milyondan fazla insan yararlanmıştır. Bu yörelerdeki 5000 çadır
kapasiteli kampinglerden yararlananların sayısı da 1 milyon kişiden fazladır” (Turizmde Milli
Parklar”, 1994, İpek Yolu Derg. Sayı:7, s.25, Ank.).
Çarpık şehirleşme, sanayileşmenin neden olduğu çevre sorunları, teknolojik alandaki
değişmeler ve gelişmeler, bireylerin gittikçe monotonlaşan hayat şartları, şehir içindeki ve
yakınlarındaki yeşil alanların ihtiyaca cevap vermemesi gibi olumsuzluklar insanların yeşil
alanlarda dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını milli parklar yoluyla karşılanmasını gerekli
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kılmaktadır. Bunlar dışında sosyal ve kültürel özellikleri de bulunan milli parklar ve benzeri
yerler artan bir talep ile karşı karşıya kalmışlardır.
Ülkemizin milli parklarının coğrafi bölgelere göre dağılımına baktığımızda Karadeniz
ve Akdeniz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere bütün bölgelerimizde karşımıza çıktığı ve milli
parkların daha çok ormanlık alanların bulunduğu bölgelerde yoğunlaştığı anlaşılır. Bunun
önemli bir nedeni de milli parkların Orman Bakanlığı tarafından ilan ediliyor olmasında aramak
gerekir. Buna rağmen 1994 tarihinde ülkemizde ilk defa bir mağaranın (Altınbeşik Mağarası)
milli park statüsünde korunma kararının da aynı kurum tarafından alındığını belirtmek
gerekmektedir.
Milli parklar ancak kullanılmaları durumunda gerçek bir anlam ifade edeceğinden, bu
alanlarda korunan değerlerin belli bir plan dâhilinde insanların hizmetine sunulması ve her bir
milli parkın bünyesinde bulunan kültürel veya doğal güzelliklerin insanlar tarafından
paylaşılması, bu değerlerin bir taraftan daha iyi anlaşılmasına, diğer taraftan da daha iyi
korunmasına yol açması beklenir. Ayrıca günümüz şartlarının doğurduğu stresli ortamlarda
çalışan insanların kendi elleriyle oluşturduğu hayat şartlarına dayanamadığı ve tatillerinin belli
bir bölümünü doğal ortamlarda geçirme isteklerine cevap verebilecek en iyi ortamlardan biri
olarak milli parklar karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Klimatik kaynaklar nelerdir araştırınız.

2)

Hidrolik kaynaklar nelerdir araştırınız.

3)

Morfolojik kaynaklar nelerdir araştırınız.

4)

Flora kaynaklar nelerdir araştırınız.

5)

Faunal kaynaklar nelerdir araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Klimatik kaynakların turizmle ilişkisi nedir? Açıklayınız.

2)

Hidrolik kaynakların turizmle ilişkisi nedir? Açıklayınız.

3)

Morfolojik kaynakların turizmle ilişkisi nedir? Açıklayınız.

4)

Flora kaynaklarının turizmle ilişkisi nedir? Açıklayınız.

5)

Faunal kaynakların turizmle ilişkisi nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klimatik kaynaklar, hidrolik kaynaklar, morfolojik kaynaklar, flora ve fauna kaynakları
gibi fiziki coğrafya unsurlarının turizmdeki yeri ve önemlerinin neden ve nasıl olduğu;
hidrolojik kaynaklar olarak; yer altı suları, denizler, plajlar, iklim, akarsular, mağaralar ve
rüzgârın turizm faaliyetleriyle olan etkileşimi; morfolojik kaynaklar olarak; dağlar, yaylalar ve
mağaraların turizm amaçlı kullanımını gerektiren unsurları; flora ve fauna kaynaklarının turizm
sektöründe nasıl kullanılabilecekleri konularında genel olarak bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, doğaya dayalı turizm türlerinin hızlı
gelişen pazarlardan biri hâline gelmesinin en önemli nedenlerinden biri verilmiştir?
a)

Şehirsel hayat tarzının renkli ve çekici olması

b)

Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

c)

Şehirdeki sosyal hayatın renkli ve çekici olması

d)

Sanayi faaliyetlerinin geri kalmış olması

e)

Şehirsel hayat tarzının neden olduğu monoton yaşam koşulları

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, farklı turizm şekillerinin varlığı, gelişmesi
ve sürdürülmesi üzerinde etkileri bulunan doğal kaynaklardan biri verilmemiştir?
a)

Deniz

b)

Kıyı

c)

Kültür

d)

Dağ

e)

Akarsu

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, karstik arazilerde litoloji ile suyun
karşılıklı etkileşimi sonucu meydana gelmiş turistik mekânlardan biri verilmiştir?
a)

Mağaralar

b)

Yaylalar

c)

Dağlar

d)

Ovalar

e)

Ormanlar
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sıcaklığı………….üzerinde bulunan maden
suları sıcak maden suyu (termal) olarak kabul edilir.” ifadesindeki boşluğu doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)

50°C’nin

b)

40°C’nin

c)

30°C’nin

d)

20°C’nin

e)

10°C’nin

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, akarsu turizminin ülkemizde ilk kez 1992
yılında yapıldığı akarsu verilmiştir?
a)

Sakarya Nehri

b)

Çoruh Nehrinde

c)

Ergene Nehri

d)

Gediz Nehri

e)

Van Gölü

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, rüzgâr gücünden yararlanılarak yapılan
hava sporlarından biri verilmemiştir?
a)

Yamaç paraşütü

b)

Rafting

c)

Delta kanat

d)

Planör

e)

Balon
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kış turizmi ve kayak merkezi yapılması
düşünülen bir sahanın sahip olması gereken özelliklerden biri verilmiştir?
a)

Karın yerde kalma süresinin yılda ortalama 120 gün olması

b)

Bölgeye yıl boyunca önemli sayıda turist gelmesi

c)
bulunması

Kayak merkezi inşa edilecek alanın deniz sevyesinden 1000 m’nin altında

d)

Kayak merkezi inşa edilecek alanın eğim değerlerinin son derece az olması

e)

Kayak için gelecek turistlerin en az 4 gece konaklaması

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizde var olduğu tahmin edilen
mağara sayısı verilmiştir?
a)

5 000

b)

15 000

c)

25 000

d)

35 000

e)

45 000

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Sıcak kuşak üzerinde yer
alan……………….. ormanlarına sahip Brezilya, Endonezya, Hindistan’ın batı sahili,
Madagaskar ve Afrika kıtasındaki Savanların sahip olduğu zengin bitki ve hayvan hayatı bu
bölgelerin önemli turizm merkezleri olarak gelişmesine zemin hazırlamıştır.” cümlesindeki
boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
a)

Karaçam

b)

Kavak

c)

Meşe

d)

Konifer

e)

Ekvator yağmur
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Rutland Water Kuş Gözlem Festivali”nin
yapıldığı ülke verilmiştir?
a)

ABD

b)

Kanada

c)

Fransa

d)

İngiltere

e)

Hollanda

Cevaplar
1)e 2)c 3)a 4)d 5)b 6)b 7)a 8)c 9)e 10)d

120

5. TURİZMİN GELİŞMESİNDE ROL OYNAYAN BEŞERİ
FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Turizm bölgelerinin çekiciliklerinin neler olduğu ve sınıflandırılması, doğal
çekiciliklerin hangileri olduğu, tarihi çekiciliklerin neler olduğu, kültürel çekiciliklerin neler
olduğu ve turizm açısından taşıdıkları önemleri ortaya konacaktır. Daha sonra tematik parklar,
dönemsel çekicilikler ve etkinlikler, eğitim amaçlı çekicilikler, rekreasyon, fuar ve sergiler,
panayırlar, kongre ve konferanslar, festivaller, sportif faaliyetler, turistik film ve fotoğrafların
turizm açısından değerleri verilecektir. Turizmin gelişmesi üzerinde etkli olan; boş zamanın
artması, ücretli tatil hakkı, teknolojik gelişmeler, gelir düzeyinin artması, kentleşme ve nüfus
artışı, insan ömrünün uzaması, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü, turizm bilincinin oluşması
ve kültür ve eğitim düzeyinin artması gibi beşeri faktörler değerlendirilecek ve geleceğe dönük
beklenti ve eğilimlerin neler olduğu konusu işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğal çekicilikler hangileridir?

2)

Tarihi çekicilikler hangileridir?

3)

Kültürel çekicilikler hangileridir?

4)

Sosyal haklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğal Çekicilikler

Güneşlenme süresi, yağış
miktarı, sıcaklık, nem ve
rüzgârlar gibi iklim
elemanlarından bitki
örtüsüne, yeryüzü
şekillerine, deniz ve
okyanuslara, akarsu ve
göllere kadar birçok doğal
faktörün turizm üzerindeki
etkilerinin anlaşılması.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Tarihi Çekicilikler

Turizm amaçlı kullanıma
açılmış saray, cami, kilise,
müze, antik şehirler ve diğer
tarihi binalar veya anıtların
turizm üzerindeki etkilerinin
kavranması.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Kültürel Çekicilikler

Bir toplumun sahip olduğu
dil, din, ahlak, hukuk,
gelenek ve görenekler,
davranış ve zevkler, sanat,
ekonomi, felsefi ve bilimsel
eğitimleri gibi toplumsal
değerlerinin turizm
üzerindeki etkilerinin
kavranması.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Sosyal Haklar

Boş zamanların artması,
teknolojik gelişmeler,
şehirleşme, nüfus artışı,
insan ömrünün uzaması,
ücretli tatil, sosyal güvenlik
ve seyahat özgürlüğü gibi
sosyal hakların her birinin
turizm faaliyetlerini dolaylı
veya doğrudan etkilediğinin
anlaşılması.

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Doğal çekicilikler



Tarihi çekicilikler



Kültürel çekicilikler



Sosyal güvenlik
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Giriş
Bu bölümde turizmin varlığı ve gelişmesi üzerinde etkili olan çekiciliklerin hangileri
olduğu ele alınıp değerlendirildikten sonra beşeri çekicilikler sırasıyla irdelenecek vr turizm
sektörü üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır.
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5.1. Turizm Bölgelerinin Çekicilikleri
Turistik amaçla seyahat edenlerin konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayacak turistik işletmelere sahip tesislerin bulunmadığı yöreler bir turizm
bölgesi olarak isimlendirilemeyeceği gibi, turistik çekicilikler olmadan da turizm bölgelerinden
söz edilemez. Herhangi bir turizm bölgesinde, turistleri o bölgeye ziyaret etmeye çeken bütün
değerleri, turizm çekicilikleri olarak isimlendirmek mümkündür. Yukarıda ifade edilenlere
bağlı olarak, turistik çekicilikler; konaklama, yeme-içme ve seyahat işletmeleri ile birlikte
turizm sisteminin temel bileşenleri arasında yer aldığı (Goeldner and Ritchie 2003, 204)
anlaşılmaktadır.
Turizm bölgelerinin sahip olduğu gezilecek ve görülecek yerlerin listesi hazırlanan
tanıtım broşürlerinde sıklıkla yer verilmesine rağmen, doğrudan gelir sağlayacak mekânlar
hâline dönüştürülememektedir. Örneğin Kapalı Çarşı, yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'u
ziyaret etme nedenleri arasında önemli bir yere sahipken, buraları ziyaret ettikleri için
turistlerden ücret talep edilmemektedir. Benzer şekilde, Peri Bacaları Bölgesinin doğal
güzelliklerini veya New York'un gökdelenlerle süslü kentsel mimari yapısını ücret karşılığı
turistlere sunmak söz konusu değildir. Ancak yukarıda ifade edilenlerden bütün turistik
çekiciliklerin turistlere ücretsiz olarak kullandırıldığı sonucu da çıkartılmaz. Turistik işletmeye
dönüştürülen çok sayıda turistik çekicilik, turizm geliri ile beraber istihdam ve katma değer
yaratma konusunda turizm bölgelerinin ekonomilerine doğrudan fayda sağlamakta ve bilimsel
çalışmaların adı geçen mekânları konu almasına neden olmaktadır.
Özellikle vurgulanması gereken diğer bir önemli konu da, turistik çekiciliklerin “turizm
bölgesi”nin imajını oluşturmada son derece önemli bir yere sahip olmasıdır. Bazı turizm
bölgelerinin adı geçtiğinde veya o turizm bölgesindeki çekiciliklerden biri telaffuz edildiğinde
akla hemen o turizm bölgesinin adının gelmesi gibi bir realite söz konusudur. Örneğin Paris
dendiğinde akla ilk gelen Eyfel Kulesi’dir veya Pamukkale dendiğinde akla Denizli’nin gelmesi
gibi. Benzer durum Ankara ve Anıtkabir etkileşimi için de geçerlidir. Ancak belirtilmesi
gereken diğer bir husus da bazı turistik yörelerin birden fazla çekiciliği bulunabilmesidir.
Örneğin İstanbul için Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Kapalı Çarşı, Sultan Ahmet Camii
gibi sayıları fazla olan çekiciliklerden söz edilebilir. Çekiciliklerin turizm alanında taşıdığı
öneme bağlı olarak, herhangi bir turizm bölgesinin sektördeki önemini arttırabilmek adına
kongre merkezleri, müzeler, çağdaş ve sanatsal değeri olan anıtlar, konulu parklar ve sergi
alanları gibi bazı yeni çekiciliklerin planlanması ve geliştirilmesi sıkça başvurulan uygulamalar
arasında yer almaktadır.

5.2. Çekiciliklerin Sınıflandırılması
Turistik çekicilikleri farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. İşletim sistemine göre
giriş ücreti olan ve bedava çekicilikler, örgütsel yapılarına göre kamu, yarı-kamu ve özel
çekicilikler ya da planlama yapılarına göre doğal ve inşa edilmiş çekicilikler olarak
sınıflandırma yapılabilir. Ancak, literatürde en çok kabul gören sınıflandırma, çekiciliklerin
kullanım amacına göre ayrılmasıdır (Mehmetoglu and Abelsen 2005). Bu sınıflandırmaya göre,
çekicilikleri aşağıdaki sekiz grupta ele almak mümkündür; doğal çekicilikler; tarihi çekicilikler;
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kültürel çekicilikler; konulu parklar; özel dönemsel çekicilikler ve etkinlikler; eğitim amaçlı
çekicilikler; rekreasyon ve diğer çekicilikler.

5.2.1. Doğal Çekicilikler
Doğal zenginlikler, turizm bölgelerinin önemli bir kısmı için önemli ziyaret etme
sebepleri arasında yer almaktadır. Güneşlenme süresi, yağış miktarı, sıcaklık, nem ve rüzgârlar
gibi iklim elemanlarından bitki örtüsüne, yeryüzü şekillerine, deniz ve okyanuslara, akarsu ve
göllere kadar birçok faktör turizm bölgelerinin sektördeki rekabet gücünü artıran özellikler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar birçok doğal çekiciliğin ücret karşılığında turistlerin
ziyaretine açılması mümkün olmamakla birlikte, milli parklar veya koruma altındaki diğer
doğal kaynaklar gelir yaratan turistik işletmeler hâline dönüştürülebilirler. Ülkemizde de, Çevre
ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenmiş
40 tane milli park, 184 tane tabiat parkı ve 31 tane tabiatı koruma alanı bulunmaktadır
(DKMPGM, 2016). Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Uludağ
Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Manyas Gölü Kuş Cenneti Milli Parkı, Köprülü Kanyon
Milli Parkı, Ağrı Dağı Milli Parkı ve Altınbeşik Mağarası Milli Parkı turizm amacıyla da
kullanılarak gelir elde edilen uygulamalara örnek olarak gösterilebilir.
Ülkemizin sahip olduğu milli parkların çeşitliliğinden de anlaşılacağı gibi, doğal
çekicilikler bütün turistlerin ilgisini çekebileceği gibi, bazı alternatif turizm türlerinin varlığı ve
gelişimi üzerinde de etkili olabilmektedirler. Rafting, trekking ve dağcılık gibi doğa sporlarıyla
ilgilenen turistlere yönelik hazırlanan alternatif turizm uygulamaları son zamanlarda
sürdürülebilir turizm kapsamında önemi giderek daha fazla vurgulanan kırsal turizm veya
ekoturizm kapsamında, doğal güzelliklerin zenginliği sayesinde gelişebilmektedir. Ancak
sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, doğal kaynaklardan turizm amacıyla yararlanırken,
çeşitli turizm şekillerinin var olmasına sebep olan doğal kaynakların kirlenmesine,
yıpranmasına veya hasar görmesine izin vermeden yaralanmanın sağlanması gerekir.

5.2.2. Tarihi Çekicilikler
Gerçekleştirilen çalışmalar, önemli turizm bölgelerinin ziyaret edilmesinin ana
sebepleri arasında tarihi çekiciliklerin hemen hemen her zaman en üst sıralarda yer aldığını
göstermektedir (Goeldner and Richie 2003, 221). Dolayısıyla, bu çekiciliklerin özellikle
uluslararası turizmin gelişimine sağladığı katkının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü
turistler, hem gezilen ülke ya da şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi olmakta, hem de benzeri
diğer turizm bölgelerinde var olmayan eserleri görme şansını elde etmektedirler. Turizm amaçlı
kullanıma açılmış saray, cami, kilise, müze, antik şehirler ve diğer tarihi binalar veya anıtlar bu
grup içinde değerlendirilebilir. Efes Antik Kenti, Ankara Etnografya Müzesi ve İstanbul’daki
Arkeoloji Müzesi ülkemizin sayısız tarihi çekiciliklerinden bazılarına örnek olarak
gösterilebilir. Aynı şekilde, ünlü tarihi kişilerin yaşadıkları veya doğdukları evlerin de müze
hâline dönüştürülmesi mümkündür. Selanik'te bulunan Atatürk Evi bu çekiciliklere örnek
olarak gösterilebilir.
Ülkelerin tarihsel mirasları olan bu çekiciliklerin, dünyanın pek çok memleketinde
hükümet güvencesi altında kamu işletmeleri olarak turizme açıldığı görülmektedir. Ancak bazı
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tarihi eser ve koleksiyonların yer aldığı müzelerin işletmesinin özel işletmeler, dernek ya da
vakıflar tarafından yapıldığı da bilinmektedir. Yönetim yapısı ne olursa olsun, doğal
çekiciliklerde olduğu gibi, tarihsel mirasın da gelecek nesillere hasar görmeden aktarılabilmesi
için taşıma kapasitesi analizlerinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Fazla ziyaretçi kabul
etmeden ve doğal nedenlerden zaman içinde aşınma ve yıpranma sorunu göz önünde
tutulduğunda, çoğu tarihi bina ve anıtın belirli dönemlerde bakım altına alınması ve özgün
mimari yapılarını bozmadan restorasyona tabi tutulması kaçınılmaz olmaktadır. Aynı şekilde,
tarihi çekicilikleri bünyesinde barındıracak turizm alanlarının planlanması yapılırken, tarihi
mimari dokunun önüne geçmeyecek ve sadece çok gerekli görülen yeni inşaatların yapılmasına
ve mümkün olduğunca araç trafiğine kapalı şekilde düzenlenmelerine özen gösterilmelidir.

5.2.3. Kültürel Çekicilikler
Kültür, "bir toplumun sahip olduğu dil, din, ahlak, hukuk, gelenek ve görenekler,
davranış ve zevkler, sanat, ekonomi, felsefi ve bilimsel eğitimleri gibi toplumsal kurum ve
yaşamının oluşturduğu bir bütün" olarak tanımlanabilir. Her ne kadar kültür de tarih gibi pek
çok turizm bölgesi için en önemli ziyaret sebepleri arasında yer almaktaysa da, turizm
sektörünün kültürü, bilinçli ve programlı bir şekilde turistik ürün olarak değerlendirme ve
kültürel özelliklere bağlı olarak ortaya çıkartılmış turizm bölgeleri yaratma çabalarının
bulunduğu da ileri sürülebilir.
Bunun en önemli sebeplerinden biri, kültürü oluşturan öğelerin genellikle somut
öğelerden olmaması ve bu nedenle turistik ürün hâline dönüştürülmelerinde yaşanan
zorluklardır. Turizmin gelişmesiyle kültür yozlaşmasının gerçekleştiğine ve kültürün ticari bir
mal olarak ele alınması ile özgünlüğünü yitirdiğine dair yapılan eleştiriler ve önyargılar da
kültürel çekiciliklerin yanlış değerlendirilmesine yol açmıştır. Ancak günümüzde, 'kültür'
turizminin ivme kazandığı söylenebilir. Law (2002, 126) bu değişimi üç ana sebebe
bağlamaktadır. Bunlardan birincisi; kültüre dayalı imajın, turizm bölgelerine prestij
kazandırması ve rakiplerine kıyasla rekabet üstünlüğü sağlamasıdır. İkincisi; kültürel
çekiciliklerin sayısının artmasıyla hayat kalitesinin hem turistler hem de yerel halk için
artmasıdır. Sürekli etkinliklerin düzenlendiği ve sanata önem verilen bir turizm bölgesi, turistler
için vakitlerini değerlendirebilecek alternatif fırsatlar hâline dönüşürken, yerel halkın da
yaşadıkları yer ile gurur duymalarına sebep olmaktadır. Son olarak, kültür turizminin giderek
önem kazanması yeni bir 'kültür' turizmi pazarının oluşması ve turistlerin de yeni kültürleri
tanıma ve öğrenme amacıyla seyahat etmeleri ile bağdaşlaştırılmaktadır. Günden güne ziyaretçi
potansiyeli artan kültür turizmi pazarından daha fazla pay almaya çalışan turizm bölgeleri bu
pazara yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, kültürün somut bir çekicilik olarak ele alınması oldukça
zordur. Kültür, daha çok yerel halk ile iletişimde bulunarak tecrübe edilebilecek bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak, özellikle sanatsal faaliyetlere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
ve yine kültür unsurlarının sergilendiği müzelerin kurulması mümkündür. Amsterdam'da
bulunan ve ünlü Hollandalı ressamların eserlerinin sergilendiği Rembrandt ve Van Gogh
Müzeleri, kültürel çekiciliklere örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde, kültür, başkentleri
olarak adlandırabileceğimiz ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu şehirlerde, tiyatro, film,
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fotoğraf, modern sanatlar ve sinema festivallerinin düzenlenmesi giderek yaygın hâle gelmiştir.
Londra WestEnd ile New York'un Broadway tiyatrolarında sergilenen dünyaca ünlü
müzikalleri de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Son olarak, din de bir kültür öğesi
olduğu için, hac merkezlerini ve ibadethaneleri de kültürel çekicilikler arasında değerlendirmek
gerekmektedir. Dünya üzerindeki üç büyük dine ait en önemli din turizmi merkezleri olarak
Mekke, Vatikan ve Kudüs'ten söz edilebilir.

5.2.4. Tematik Parklar
Eğlence parkları olarak da adlandırılabilecek konulu parklar arasında dünyaca en ünlü
olanı Amerika'da bulunan Disneyland'dır. Ziyaretçilerine, animasyon gösterilerinden
oyuncaklara, alışveriş merkezlerinden çok sayıda restorana kadar pek çok hizmet ve aktiviteyi
birlikte sunan Disneyland'ın başarısı, dünyanın pek çok yerinde taklit edilmiş, farklı konularda
farklı boyutlarda eğlence parklarının, destinasyonların çekim gücünü artırmak için geliştirildiği
görülmüştür (Goeldner and Ritchie 2003, 206). İstanbul'da bulunan ve önemli tarihi binaların
ve yapıtların maketlerinin sergilendiği Miniatürk'ü konulu parklara örnek olarak gösterebiliriz.
Yapılan araştırmalar, konulu park gelişiminin devam edeceğini ama başarının belli
faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir (Goeldner and Ritchie 2003, 208). Özellikle
uluslararası turizme yönelik planlamalarda dikkate alınması gereken unsurlardan birisi,
kullanılan alan bakımından çok geniş arazilere yayılabilen konulu parkların şehir
merkezlerinden uzakta ve kuruluş yeri maliyetinin daha düşük olduğu kırsal bölgelerde
kurulması ve bu durumun ulaşılabilirlik adına sorun çıkarabilmesidir. Bu nedenle diğer
çekiciliklerden ve turizm bölgelerinden uzakta geliştirilen konulu park yatırım projesinin otel,
restoran ve ulaşım imkânları gibi yardımcı hizmet ve ürünler ile desteklenmesi gerekmektedir.
Konulu park yönetiminde önemli olan bir diğer husus, sürekli ziyaretçilerin tekrar satın
almalarını teşvik etmek amacıyla ürünlerini sürekli olarak yenilemeleri ve bu sayede her
seferinde ziyaretçilerin farklı tecrübeler yaşamalarına imkân tanımaları gereğidir. Yeni
alanların geliştirilmesine olanak tanımak amacıyla bazı bölümlerin zaman içinde kaldırılarak
yerine yenilerinin oluşturulması ya da planlamanın ilk aşamalarından itibaren büyümeye fırsat
tanıyacak şekilde arazi tahsisine gidilmesi sıklıkla başvurulan yöntemler arasında yer
almaktadır.

5.2.5. Dönemsel Çekicilikler ve Etkinlikler
Turizm sektörünün hızla gelişen alanlarından bir tanesi, turistik ürününü
zenginleştirmek ve imaj pazarlaması yapmak için pek çok turizm bölgesinin başvurduğu
festivaller, konferanslar, sergiler ve diğer etkinliklerdir. Belirli tarihler arasında çok farklı
konularda ve çok farklı amaçlarla yılın belli dönemlerinde düzenlenebilen etkinlikler kendi
içinde bazı alt gruplara ayrılabilir. Uluslararası, bölgesel veya yerel etkinlikler; bir kereliğine
düzenlenen veya sürekli olan etkinlikler ile her seferinde başka bir ülkede düzenlenen
festivaller, konferanslar ve sergiler örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde etkinlikleri hedef
kitle ve konularına göre kültürel festivaller, spor turnuvaları ve şampiyonaları veya ticari amaçlı
düzenlenen fuarlar ya da sergiler şeklinde de sınıflandırmak mümkündür.
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Bugün için dünyanın en büyük etkinliği olarak kabul edilen Olimpiyat Oyunları, dört
senede bir, başka bir kıta ve şehirde düzenlenmektedir. Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmek
için pek çok şehir yıllar süren çalışmalarda bulunmakta ve birbirleriyle yarışmaktadır. Tüm bu
sert rekabetin amacı, Olimpiyat Oyunları sayesinde, sponsor ve medya yayın hakları aracılığı
ile yüklü miktarda gelir kazanmakta, aynı zamanda benzeri bulunmayan bir tanıtım kampanyası
şansını yakalamaktadır. Oyunlara hazırlık sürecinde, organizasyonun başarı ile yapılması için
gerekli tüm altyapı ve spor tesislerinin yapımının hızlandırılması ve bu sayede olimpiyatlara ev
sahipliği yapan şehrin planlaması, toplu taşıma ve rekreasyon alanlarının yaratılması gibi
konularda önemli başarılar kazanması mümkün olabilmektedir (Essex and Chalkley 1998).
Dünya ve Avrupa kupası şampiyonaları, özel turnuvalar ve Formula- 1 yarışları gibi çok çeşitli
spor etkinliği, şehirlerin düzenlemek istedikleri organizasyonlar arasında yer almaktadır.
İzleyici sayısına ve dünya genelinde televizyonlardan izlenme oranlarına göre, uluslararası spor
yarışmalarının hem doğrudan ziyaretçi çekme, hem de potansiyel turistleri organizasyonun
düzenlendiği şehri ziyaret etmeye teşvik etme anlamında etkili oldukları söylenebilir.
Bu ve benzeri spor karşılaşmalarının yanında, kültürel amaçlarla düzenlenen
karnavallar, şenlikler ve festivaller de, hem yerli hem yurtdışı turizmin gelişiminde ve turizm
bölgesinin kültürel zenginliklerinin turistik ürün olarak ziyaretçilere sunulmasında etkili
olmaktadır. Dünyaca ünlü Brezilya Rio Karnavalı, farklı sanat dallarındaki bazı önemli
gösterilerin tarihi mekânlarda gerçekleştirildiği Uluslararası İstanbul Festivali ve ülkemizin
hemen hemen bütün yörelerinde benzerlerine sıkça karşılaştığımız (Malatya Kayısı Festivali
gibi) yerel festivaller turizm hareketlerinin canlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu gibi
etkinliklerin, özellikle turizmin yoğunluğunu kaybettiği düşük sezonlarda düzenlenmesi, turizm
sektörünün yıl boyunca gelir elde eden ekonomik bir faaliyet olarak korunmasında etkili
olmaktadır.
Özellikle geleneksel ve yaz dönemlerinde artan tatil seyahatlerinin yoğun olduğu turizm
bölgesi, son yıllarda turizmi çeşitlendirerek tüm yıla yaymak ve farklı pazarlara yönelmek
amacıyla uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum, fuar ve sergilerin organizasyonlarını
düzenlemeye çalışmaktadır. Bu toplantıların düzenlenmesi için gerekli altyapı ile beraber
kongre ve sergi salonlarının inşa edilmesi ve bunların konusunda uzman kişiler tarafından
yönetilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, pek çok turizm bölgesi, organizasyonları yıllar
öncesinden başlayan bu gibi etkinlikleri kazanmak ve pazarlayabilmek için kongre büroları
kurmaktadır. Ülkemizde de İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Antalya Kongre Bürosu bu
amaçla faaliyetlerine devam etmektedir.

5.2.6. Eğitim Amaçlı Çekicilikler
Müzelerin ana amaçlarından bir tanesi, ziyaretçilerinin konu ile ilgili bilgilerini artırmak
ve onları eğitmektir. Bu nedenle, ana teması ister sanat isterse tarih olsun, bütün müzeler birer
eğitim merkezi olarak değerlendirilebilir. Ancak eğitimle daha doğrudan ilişkilendirilebilecek
bilim müzeleri, merkezleri ve kütüphanelerin var olduğu da bilinmektedir. Özelikle okul
çağındaki çocukların eğitim kuruluşları aracılığıyla gezdirildiği bu gibi eğitim çekicilikleri,
turizmin çeşitlendirilmesinde yeni fırsatlar sunmaktadır (Goeldner and Ritchie, 2003:228).
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5.2.7. Rekreasyon
Rekreasyon, genel anlamıyla bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek için yaptıkları
faaliyetler ve aktiviteler bütünü olarak tanımlanabilir. Boş zaman kavramı kişiden kişiye
farklılık göstereceği için, rekreasyon kapsamında değerlendirilebilecek çekiciliklerin çeşitliliği
ve farklılığı da karmaşıklığa sebep olmaktadır (Williams 2003:4). Yaz günlerinde tercih edilen
kumsalları, şehir merkezlerindeki parkları veya bir spor faaliyetinde bulunmayı rekreasyon
kapsamında değerlendirmek, dolayısıyla bütün bu aktivitelerin gerçekleştirildiği yer ve
mekanları çekicilik olarak kabul etmek gerekir. Çoğu rekreasyon aktivitesini, diğer
çekiciliklerden ayıran en önemli fark, turizmin gelişimine destek olmaları yanında öncelikle
yerel halkın kullanımına yönelik ve onların hayat kalitesini iyileştirmek adına planlanmış ve
meydana getirilmiş olmasıdır. Eğlence merkezleri, piknik ve kamp alanları, tiyatrolar ve oyun
sahaları rekreasyon mekanlarına verilecek başlıca örneklerdir.

5.2.8. Fuar ve Sergiler
Önceden tespit edilmiş belli bir yer ve zamanda, yılın belirli zamanlarında kurulan ve
başlangıçta çeşitli malların alınıp satıldığı, ancak zaman içinde dönüşüme uğrayarak, belirli bir
mal veya üründen oluşturulan büyük pazarlara “fuar” adı verilmektedir.
Fuarlar, daha uzun zaman aralıklarıyla kurulması ve daha geniş bir hinterlanttan gelen
alıcı ve satıcıları toplamasıyla pazarlardan ayrılmaktadır. Fuarlar, daha geniş bir ticari faaliyete
sahne olmalarıyla da sergilerden ayrılırlar. Genellikle periyodik olmayan ve olağandışı
durumlarda kurulan sergiler ticari amaçlarla kurulabileceği gibi, daha çok reklam ve tanıtım
gayesiyle kurulmaktadır.
Fuarlar veya sergiler vasıtasıyla belirli bir yer ve zamanda düzenli aralıklarla toplanıp,
alış veriş yapma geleneğinin tarihi çok eski olup, MÖ 2000 yılının sonlarına doğru
Mezopotamya’nın ve Mısır'ın önemli şehirlerinde, dinî bayramlar sırasında çok sayıda ticaret
kervanının bir araya gelerek toplandığı ve taşıdıkları ürünlerine alıcı buldukları bilinmektedir.
Bu fuarların dinî bayramlarla aynı zamana rastlaması geleneğinin daha sonraki dönemlerde,
Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde de sürdüğü görülmektedir.
X, yüzyıldan sonra, Batı'nın bütün ülkelerinde iç ve uluslararası ticareti canlandıran
ekonomik gelişme, pazar, panayır ve fuarları sayıca çoğalttığı gibi önemlerini de büyük ölçüde
arttırmıştır. XX. yüzyıla doğru, fuarların yaşamasını sağlayan yeni bir formül olarak "örnek mal
fuarı” formülü uygulanmıştır. Bu fuarlarda satılacak malların tamamı fuara getirilmemekte ve
sadece üretim örnekleri alıcılara gösterilmek amacıyla sergilenmekteydi.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra bu tür fuarların küresel ölçekte karşımıza çıkmaya başladığı
ve Paris, Milano, Londra, Birmingham, Brüksel, Stockholm, Barcelona, Valencia, Toronto ve
İzmir şehirlerinde düzenlenen fuarların en önemlileri olduğu ifade edilebilir.
Türkiye'de uluslararası alanda ilk fuar İzmir fuarıdır. Son yıllarda İstanbul başta olmak
üzere Samsun, Kayseri, Trabzon, Erzurum, İzmit, Bursa, Mersin ve Antalya gibi illerimizde
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ulusal veya uluslararası önem taşıyan fuarlar açılmakta ve bu fuarların gerek iç turizm, gerekse
dış turizm üzerinde olumlu katkıları bulunduğu bilinmektedir.
Genellikle yapım eşyaları ve çeşitli ürünlerin teşhir edildiği sergiler de turizm
sektöründe hareketlenmeye neden olmaktadır. Periyodik olmayan veya düzensiz zamanlarda
okullar, özel kuruluşlar, ticari şirketler veya devletler tarafından desteklenen sergiler moda,
sanat, otomobil, büro makineleri, konaklama işletmeleri araç ve gereçlerine yönelik olarak
düzenlenebilmektedir.

5.2.9. Panayırlar
Yılın belirli zamanlarında birkaç gün veya bir hafta sürmek üzere kurulan, sergi
niteliğini de taşıyan büyük pazarlar “panayır” olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; Silivri
panayırı, Balıkesir panayırı gibi. Panayırlar iç turizmi; özellikle o yörenin turizmini etkileyen
ve gelişmesini sağlayan önemli hareketler arasında değerlendirilebilir.

5.2.10. Kongre ve Konferanslar
Fransızca kökenli “kongre” kelimesinin ağırlıklı olarak iki anlamda kullanıldığı
bilinmektedir. Bunlardan birincisi bir mesele hakkında karar vermek üzere devlet
temsilcilerinden oluşan insanların yapmış oldukları toplantıdır. İkincisi ise, herhangi bir dernek,
cemiyet veya parti üyelerinin belirli bir süre içinde yapmış oldukları toplantı anlamına
gelmektedir.
Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde bir şahsın yaptığı konuşmaya ise “konferans”
adı verilmektedir. Ayrıca uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantılara da
konferans denilmektedir. New York, Buenos Aires, Brüksel, Viyana, Roma, Paris, Londra,
İstanbul, Seul ve Tokyo şehirleri dünyaca ünlü kongre merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kongre ve konferanslar iç turizmi olduğu gibi, uluslararası turizmin gelişmesini
sağlayan başlıca hareketler arasında değerlendirilebilir. Ulusal ve uluslararası kongreler,
katılımcıları ve kongreyi izlemek isteyenleri, kongrenin düzenlendiği ülkeye veya şehre
yönelteceğinden büyük ölçüde turizm hareketlerine sebep olmaktadır. Dünyanın birçok kenti,
uluslararası kongre merkezi olma yolunda büyük yatırımlar yapmakta, modern kongre sarayları
inşa etmekte ve teknik olarak donatmaktadırlar.

5.2.11. Festivaller
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel
önemi olan sanat gösterisine “festival” denmektedir. Örneğin; Uluslararası İstanbul Müzik
Festivali gibi festivaller ya belli bir sanat ya da sanatçıya ayrılmış gösteriler olarak
düzenlenebileceği gibi, bir bölgenin en ünlü ürününü tanıtmak maksadıyla da yapılabilir
Örneğin Antalya Film Festivali, Tekirdağ Kiraz Festivali, Ordu Altın Fındık Festivali gibi.
Ülkemizde düzenli olarak her yıl yapılan festivallere örnek olarak; Manisa Mesir
Şenlikleri, Afyon Zafer Şenlikleri, Trabzon Fetih Şenlikleri, İzmir'in Kurtuluş Şenlikleri,
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İstanbul Lale Festivali, Efe Festivali, Antalya Festivali, Akşehir Nasrettin Hoca Festivali ve
Pamukkale Festivali gösterilebilir.
Festivallerde halk dansları, tiyatro ve müzik gibi özel nitelikte sanat gösterileri de
yapılmaktadır.

5.2.12. Sportif Faaliyetler
Sportif faaliyetler, tiyatro, müzik ve folklor gösterileri gibi turizmin gelişmesini
sağlayan etkinlikler bu başlık altında değerlendirilmektedir.
Yılın belirli zamanlarda ve periyodik olarak yapılan dünya, Avrupa veya Balkanlar
ölçeğinde gerçekleştirilen ve çeşitli dallardaki spor müsabakalarında yarışan sporcular ile bu
müsabakaları izlemek üzere seyirci olarak katılanların sebep olduğu turizm hareketlerini
içermektedir.
Dünya veya Avrupa futbol şampiyonaları ve Olimpiyatlar küresel ölçekte
gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin başlıcaları arasında değerlendirilebilir. Ancak sportif
faaliyetlerin uluslararası olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ulusal ölçekte yapılmasına
rağmen, önemli turistik hareketlere sebep olan çeşitli yarışmalardan da söz edilebilir.
Ülkemizde her yıl Edirne’de düzenlenen Kırkpınar güreş yarışmaları, Ege ve Akdeniz
kıyılarında gerçekleştirilen çeşitli yelken müsabakaları örnek olarak gösterilebilir.

5.2.13. Turistik Film ve Fotoğraflar
Turizmin gelişmesine katkı sağlayan beşeri faktörlerden bir diğerini de turizmle ilgili
hazırlanan filmler ve çekilen fotoğraflar meydana getirmektedir. Turizm sektöründe yeni yeni
yer almaya başlayan veya turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri bir yöreyi geniş kitlelere
tanıtmanın önemli araçları arasında film ve fotoğraflardan söz edilebilir. Konusunun uzmanı
olan kişilerce hazırlanmış olan turistik filmler ve renkli fotoğrafların, herhangi bir turistik
mekânın daha fazla tercih edilmesinde diğer tanıtım araçlarından daha fazla katkı sağladığı da
bilinmektedir.

5.2.14. Diğer Çekicilikler
Yukarıda sıralanan çekiciliklere ilave olarak farklı boyutlarda, farklı temalarda ve farklı
pazar kesimlerine hitap eden çekiciliklerden bahsetmek mümkündür. Örneğin, dünyaca ünlü
kumarhaneler şehri Las Vegas için her bir casino birer çekicilik özelliği taşır. Aynı şekilde son
yıllarda, fabrika ve atölye gezilerinin de giderek yaygınlaştığı bilinmektedir. Örneğin,
Amerika'nın ünlü Wall Street borsası, her gün belli saatlerde kapılarını ziyaretçilere açmakta
ve turistlere dünyanın en önemli finans merkezlerinden bir tanesinin nasıl çalıştığı rehberler
eşliğinde gösterilmektedir. Yine şarap imalathaneleri ile seramik ve cam işleme atölyelerine de
özel turlar düzenlenmektedir. Bu gibi çekiciliklerde tur sonunda gerek ürünlerin gerekse özel
hediyelik eşyaların satılması sonucu ek gelir elde edilmesi mümkün olmaktadır. Son olarak
üzerinde özellikle durulması gereken bir diğer çekicilik öğesi alışveriş merkezleridir. Alışveriş
turizminin giderek yaygınlaşması önemli moda merkezleri yanında alışveriş merkezlerinin de
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giderek yaygınlaşmasına ve hemen hemen her turizm bölgesinde yeni komplekslerin
kurulmasına neden olmaktadır.

5.3. Çekiciliklerin Pazarlanması
Daha önce söz edilen ve 'öncü' olarak kabul edilebilecek çekicilikler, turizm bölgesi
pazarlamasında çok önemli bir yere sahiptir. Ziyaretçiler, belirli bir turizm bölgesine gitmeye
karar verdikleri andan itibaren ya zaten haberdar oldukları bu öncü çekicilikleri görmek
isteyecekler ya da turizm bölgesiyle ilgili farklı kaynaklardan elde ettikleri bilgiler, onlarda bu
çekicilikleri ziyaret etme isteği uyandıracaktır (Richards 2002). Turizm bölgesi ve çekicilikler
birbirlerini destekledikleri için tanıtma faaliyetlerinin de eşgüdümlü olarak yürütülmesi, turizm
bölgeleri kadar turizm bölgesi da bulunan turistik çekicilikler için de yararlı ve kaçınılmaz
olmaktadır.
Ziyaretçiler, öncü çekiciliklerden sonra ilgi alanlarına göre diğer gezilecek ve görülecek
yerler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterler. Bu nedenle, tatil kararını vermiş ancak
henüz seyahatine başlamamış olan turistlere yönelik olarak, seyahat acentesi, tur operatörü ve
internet gibi dağıtım kanalları aracılığı ile pazarlama çalışmaları yapılması mümkündür. Bu ve
benzeri dağıtım kanalları ile sunulan bilgilerin, yeterli miktarda, güvenilir, ilgi uyandırıcı
olması ve gerçeği yansıtması önemlidir. Benzer şekilde, seyahatin başlama ve devam sürecinde
de, çekicilikler için reklam ve doğrudan satış gibi farklı pazarlama araçlarından faydalanmak
mümkündür.
Turistik çekiciliklerin pazarlanmasında özellikle belirtilmesi gereken bir diğer husus,
farklı çekiciliklerin aynı paket içinde sunulması ve bu sayede ziyaretçilerin olabildiğince çok
sayıda yeri gezme ve görme isteğinin yaratılmasıdır. Özellikle, turizm bölgesi içinde
birbirlerine yakın olan çekiciliklerin, ortaklaşa yürütecekleri pazarlama çalışmalarının
ziyaretçileri yönlendirmesi mümkün olmaktadır. Bugün pek çok turizm bölgesi de, günlük ya
da haftalık indirimli müze kartları ve herhangi bir milli parkın gezilmesi hâlinde bir başka milli
park için indirimli giriş bileti verilmesi gibi farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bütün
bunların yanında, turizm hareketlerinin daha az yoğun olduğu dönemlerde fiyat indirimi
uygulanması, tekrar ziyaretleri teşvik etmek için ürün çeşitlendirilmesine veya
farklılaştırılmasına gidilmesi ve çekiciliklerin markalaştırılmasına yönelik satış geliştirme
faaliyetlerinin yürütülmesi, sıkça uygulanan pazarlama çalışmaları arasında yer almaktadır
(Litvin 2007). İstanbul’daki Sakıp Sabancı Müzesi'nin, sürekli koleksiyonunun yanında
dünyaca ünlü sanatçıların önemli eserlerini kısa süreli sergiler hâlinde sunması ve Topkapı
Sarayı satış mağazasında, saray ve İstanbul logo ve resimleri ile süslenmiş hediyelik eşyalara
yer verilmesi bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında, turistik çekicilikler
için yürütülen pazarlama çalışmalarının diğer turizm işletmeleri için uygulanan pazarlama
faaliyetlerinden çok farklı olduğunu söylemek mümkün değildir.

5.4. Turizmin Gelişmesine Etki Eden Beşeri Faktörler
Turizm sektörünün günümüzdeki gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesinin başlangıcı
olarak "Sanayi Devrimi" ile birlikte yaşanan gelişmelerin belirleyici rol oynadığı ve çağdaş
turizmin ortaya çıkmasına sebep olan unsurların bu dönem sonrasında ortaya çıkmaya başladığı
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kabul edilmektedir. Turizmin gelişmesi üzerinde etkili olan beşeri faktörler arasında "boş
zamanların artması", "teknolojik gelişmeler", "şehirleşme", "nüfus artışı", "insan ömrünün
uzaması", "ücretli tatil", "sosyal güvenlik" ve "seyahat özgürlüğü" gibi toplumsal kavramların
her biri varlığını dolaylı veya doğrudan "Sanayi Devrimi"ne borçludur.

5.4.1. Boş Zamanın Artması
"Sanayi Devrimi" sonrasında çalışanların mesai saatlerinin azalması turizmin
gelişmesine katkı sağlayan faktörler arasında değerlendirilmektedir. Başlangıçta günde12-14
saatten fazla çalışmak zorunda kalan işçilerin günlük çalışma sürelerini 8 saate indirilebilmeleri
için uzun süren mücadeleler vermeleri gerekmiştir. Günlük çalışma süresinin sekiz saate
gerilemesiyle birlikte, yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi çalışanların sahip olduğu boş
zamanın artmasına, böylece turizm faaliyetlerinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Diğer
taraftan insanların ortalama ömrünün uzamasıyla birlikte uzayan emeklilik süresi de, turizm
sektöründe "üçüncü yaş turizmi" olarak isimlendirilen yeni bir turizm şeklinin ortaya çıkmasına
da sebep olmuştur.

5.4.2. Ücretli Tatil Hakkı
Turizmin ortaya çıkıp gelişebilmesi için, insanların zorunlu gereksinimlerini
karşılayacak gelirin üzerinde bir kazanç düzeyine ulaşmaları temel koşuldur. İnsanın ne kadar
boş zamanı olursa olsun, bu zamanı değerlendirmek için gerekli giderleri karşılayacak
ekonomik güce sahip olmalıdır ki, turizm sektörü içinde yer alabilsin. Bunlara bağlı olarak boş
zamanın olmasıyla, ücretli tatil hakkının bulunması durumunda turizm sektörü içinde yer
almayı düşünebilmektedir. Özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde neredeyse bütün çalışanların
sahip olduğu sosyal kazanımlardan biri olan yıllık izinlerin varlığı turizmi besleyen temel
unsurlar arasında yer almaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde verilen ücretli izinlerin yurt dışında
geçirilmesinin zorunlu hâle gelmesi de turizm sektörünü destekleyen uygulamalar arasındaki
yerini almıştır.

5.4.3. Teknolojik Gelişmeler
Turist gönderen bölgeler ile turistlerin tatillerini geçirmek üzere gittikleri bölgeler
genellikle farklı olduğundan, turizm ile ulaşım teknolojisi arasında çok yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişmeler; araçların güvenli, hızlı, ekonomik
ve konforu gibi unsurları nedeniyle önem taşımaktadır.
Ulaşım araçlarında gerçekleştirilen gelişmeler ile turizmin gelişmesi arasında önemli
oranda paralellik olduğu ileri sürülebilir. 20. yüzyılın başlarında inşa edilmeye başlanan büyük
gemiler, daha fazla turistin turizm sektöründe bulunmasına katkı sağlamıştır. Daha sonra
demiryolu ulaşımında elde edilen hız ve konfor da turizm sektörünün gelişmesine katkı
sağlamıştır. Günümüzde turistik ulaşımda en fazla yararlanılan havayolu ulaşımının gelişmesi
ise ancak 20. yüzyılın ortalarından sonra mümkün olabilmiştir. Havayolu ulaşımının
gelişmesiyle birlikte turistler, sürekli yaşadıkları bölgeden çok daha uzaktaki turizm
bölgelerinde tatillerini geçirme olanağını elde ettiklerinden, küresel anlamda turizmin
boyutlarının ve öneminin değişmesine neden olmuştur. Böylece çok daha fazla sayıdaki insan
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turist olarak kısa sürede ve uzun mesafelerde yer değiştirebilme olanağını elde etmiştir.
Havacılık ulaşımında yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak; uçakların yolcu taşıma kapasiteleri
artmış, havayolu ulaşımının fiyatların azalmış ve gelir seviyesi daha düşük olan çok sayıdaki
turistin seyahatlerini havayollarıyla gerçekleştirmeleri olanak dâhiline girmiştir. Karayolu
ulaşımı söz konusu olduğunda ise, özellikle hususi otomobillerde gerçekleştirilen gelişmeler,
turistlerin tek başına veya aileleri ile birlikte turizm olayına katılmalarını önemli oranda
kolaylaştırmıştır. Bireysel otomobil sahipliğinin artmasına bağlı olarak kişiler kendir tatil
planlarını kendi otomobilleriyle gerçekleştirme özgürlüğünü kazanmışlardır.
Ulaştırma sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler çok daha fazla sayıdaki insanın
turist olarak sektörde yer almasına zemin hazırladığı tartışılmaz bir geçek olmakla birlikte,
teknoloji alanındaki gelişmelerin yalnız ulaşım sektörüyle sınırlı kalmadığı da belirtilmelidir.
Özellikle kitle iletişim araçlarında gerçekleştirilen gelişmelerin turizmin gelişmesine sağladığı
katkı vurgulanmak zorundadır. Televizyon, telefon, bilgisayar ve özellikle de internet gibi kitle
iletişim araçlarının sayısı ve niteliğinde yaşanan gelişmeler sayesinde kişilerin yeryüzünün
diğer bölgelerini daha yakından tanımaları ve bilgi sahibi olmaları olanak dâhiline girmiştir.
İletişim araçlarında yaşanan gelişmeler bir yandan kişilerin bilgiye kolayca ve hızlı
erişebilmelerine olanak tanırken, diğer taraftan tatillerini geçirdikleri bölgelerden bile
gerektiğinde işlerini takip etmelerine de imkân sağladığından, turistlerin tatil sürelerinin
uzamasına da fırsat yaratmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılın interaktif bir çağ
olması, teknolojik olanakların turizm sektörünün gelişmesine daha fazla katkı sağlayabileceğini
düşündürmektedir.

5.4.4. Gelir Düzeyinin Artması
Bireylerin kişisel gelirlerinin düzeyi, onların turizm sektöründe yer alıp alamayacağını
birinci derecede etkileyen faktörler arasında yar almaktadır. Diğer bir ifadeyle turizm gelirle
birebir ilişki içindedir ve belli bir düzeyin üzerinde gelire sahip olmayanların turizm sektöründe
yer almaları beklenemez. Bireylerin veya ailelerin gelirlerinin artmaya başladığı dönem ise esas
olarak "Sanayi Devrimi" sonrasıdır. Dolayısıyla kitle turizminin ortaya çıkması ve gelişmesi de
1750’li yıllara kadar geriye götürülebilir. Ancak bu dönemden sonra da bireylerin dolayısıyla
toplumun gelirlerinde ortaya çıkan artışlar, turizm olgusunun varlığı ve gelişimi üzerinde
birinci derecede etkili olmuştur. Sanayi Devrimi “kırsal” karakterli toplumun “endüstriyel”
karaktere dönüşmesine neden olarak bireylerin kazançlarının artmasına neden olmakla
kalmamış, endüstrinin gereği olarak daha iyi eğitim görmüş bireylere olan gereksinimi de
arttırmıştır. Burada özellikle vurgulanması gereken diğer bir olgu da, eğitim düzeyi artan
bireylerin gelir seviyesinin de artmakta olduğudur. Günümüzde küresel ölçekte önemli
miktarda turist gönderen ülkelerin genellikle gelişmiş ülkeler olması, gelir ile turizm ilişkisini
oldukça iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Turizm sektöründe yapılan araştırmalar, ekonomik
gelir düzeyi artan bireylerin turizm hareketlerine daha kolay katılma kararı aldıklarını ortaya
koymaktadır.
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5.4.5. Kentleşme ve Nüfus Artışı
"Sanayi Devrimi" ile birlikte fabrikaların yakın çevresine kurulan şehirlerin veya
şehirlerin yakınlarına inşa edilen fabrikalar ve diğer sanayi tesisleri, zamanla çeşitli çevre
sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oldukları gibi, kentlerin havasını da yaşanmaz hâle
getirmiştir. Zaman içinde sanayi tesislerinin gelişen şehirlerin içinde kalmasına bağlı olarak
kentlerdeki çevre sorunlarının boyutlarının şiddetlenerek artması, sürekli yaşadıkları bu
ortamlardan insanların her fırsatta kaçmak istemesine sebep olması, turizm sektörünün
gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır. Şehirleşme ve sanayileşme süreci, kısal bölgelerde
yaşayan insanların köylerini terk ederek şehirlere göç etmesine de neden olmuştur. Kırsal
bölgeler-şehirler ve sanayi tesislerinin ortaya çıkmasına neden olduğu bu durum sonuçta,
nüfusu hızlı ve kontrolsüzce artan şehirleri, sayıları her geçen gün artan fabrikaların neden
olduğu çevre sorunlarının ve kırların tenhalaşmasına neden olmuştur. Sanayi devriminin ilk kez
ortaya çıktığı Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan bu durum günümüzde gelişmekte olan
ülkelerde de yaşanmaktadır. Şehirsel mekânların koşulları insanların gün geçtikçe daha fazla
turizme katılmasına neden olmaktadır. Şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artması, kentlerde
yaşayanların eğitim seviyeleri ile gelir düzeylerinin daha yüksek olması, şehirsel yaşam tarzının
modern insanın hayatını zorlaştırması ve nihayetinde şehirsel çevre koşullarının yetersizliği
şehirlerin turist üreten merkezler hâline gelmesine neden olmaktadır.

5.4.6. İnsan Ömrünün Uzaması
İnsan ömrünün uzaması ise, başlı başına ayrı bir turizm şekli olan "üçüncü yaş
turizmi"nin ortaya çıkmasının temel sebebidir ve turizm hareketlerinin gelişmesi üzerinde
olumlu etkiye sahiptir. Genellikle gelişmiş ülkelerde yaşayanların emekliliklerinde de sağlıklı
olmaları, onların turizme katılmalarına olanak tanımaktadır. Emeklilerin fazlasıyla boş zamana
sahip olmasının yanı sıra ekonomik olanaklarının da turist olmalarına imkân tanıması, turizm
sektörü açısından potansiyel turist olarak değerlendirilmelerine sebep olmaktadır. Yapılan
araştırmalar insan ömrünün uzaması ile turizme katılma arasında yakın bir ilişkinin
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde ortalama ömürlerin uzun olduğu gelişmiş
ülkelerdeki sağlık sektöründeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesine bağlı
olarak, gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların da daha uzun ortalama ömre sahip olduğu
görülmektedir. Bütün bu gelişmeler gelecekte üçüncü yaş turizmi olarak isimlendirilen turizm
şekline katılabileceklerin sayısının artmasına neden olacağından gelecekte turizm sektörünün
bu gelişmelerden olumlu etkileneceği düşünülebilir.

5.4.7. Sosyal Güvenlik
Çalışan bireylerin sosyal güvenliğe sahip olması insan hakları kavramını oluşturan
temel faktörlerden birini meydana getirmektedir. En geniş anlamıyla sosyal güvenlik,
çalışanların "yarın"ını güvence altına almak anlamına gelmektedir. Çalışanların herhangi bir
nedenle geçici veya sürekli olarak çalışmasına engel bir durumla karşı karşıya kalmaları
ücretinin kesilmesi, kendisinin ve ailesinin yaşamına yönelik tehdit olarak değerlendirilmesine
neden olmaktadır. Bu geniş perspektif içinde sosyal güvenlik, bir ülke halkının bugününü
olduğu gibi aynı zamanda yarınını da güvence altına almayı amaçlayan ve birbiri arasında sıkı
bir birlik ve uyum oluşturulmuş olan kurumlar bütünü olarak değerlendirilebilir. Sosyal
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güvenlikten yoksun olan insanların turizm sektörü içinde yer almaları düşünülemeyeceğinden,
sosyal güvenlik ile turizm sektörü arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

5.4.8. Seyahat Özgürlüğü
Seyahat özgürlüğü turizmin en önemli geliştirici unsurlarından biri olarak
değerlendirilebilir. Çünkü seyahat özgürlüğü olmayan herhangi bir bireyin turizm olayına
katılması beklenemez. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 13. maddesi tüm insanlara
özgürce seyahat hakkı tanımasına ve genellikle bütün ülkenin anayasasında seyahat özgürlüğü
ile ilgili hükümler ve kavramlara yer verilmiş olmasına rağmen, bazı sınırlamaların bulunduğu
da bilinmektedir. Vizeler, insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olarak en yaygın
bir şekilde karşılaşılan uygulamalara örnek gösterilebilir. Ülkeler arasında karşılıklı veya tek
yanlı olarak uygulanan "vize"ler, insanların seyahat özgürlüğünü sınırlandırdığından turizm
sektörünü engelleyen önemli konuların başında yer almaktadır.

5.4.9. Turizm Bilincinin Oluşması
Bireylerin arzu ve istekleri başta olmak üzere birçok sebepten dolayı turizme katılma
istek ve arzusu içinde oldukları bilinmektedir. İnsanlar, yeryüzünün yeni ve farklı mekânlarını
görüp tanıma isteği ve merakı, keyif aldıkları bir ortamda dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için de turizme katılmalarına olumlu yönde etki etmektedir. Ancak belirtilen
tüm bu faktörler arasında çalışmakta olanların içinde bulunduğu yoğun iş temposunun dinlenme
ve eğlenme ihtiyacının ortaya çıkmasında etkili olduğu iddia edilebilir.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, turizm bilincinin ortaya çıkması ve
gelişmesi üzerinde insanların yeni ve farklı mekânları görme, tanıma isteği ve bu bölgelere olan
merakı, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının birinci derecede etkili faktörler olduğu ortaya
çıkmaktadır. Özellikle günümüzün gelişmiş ülkelerinde yaşayan insanlar için turizme katılmaz
vazgeçilemeyecek derecede önem kazanmıştır. Bireylerde ortaya çıkan turizm bilincinin,
sadece kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliş sınırlı bir faydasından da söz edilemez. Doğal
olarak turizme katılanlar bu süreçten en fazla yararlanacak olanlardır. Ancak ilave etmek
gerekir ki, tatilini dinlenmiş, eğlenmiş ve yenilenmiş olarak tamamlayan bireyin, sürekli
yaşadığı ülkesine dönüp çalışmaya başladığında iş performansının arttığı görülmektedir. Buna
bağlı olarak gerek özel sektör işverenleri, gerekse kamu sektörünün yöneticileri çalışanlarının
tatil sonrasındaki artan verimliliklerinden memnun olduklarından çalışanlarının tatil yapmasını
desteklemektedirler.

5.4.10. Kültür ve Eğitim Düzeyinin Artması
Yapılan araştırmalar, bireylerin sahip oldukları eğitim düzeyi ile turizme katılma
oranları arasında önemli paralelliklerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Genel bir
değerlendirme yapıldığında, kişilerin eğitim seviyeleri arttıkça tatil yapma eğilimlerinin
fazlalaştığı görülmektedir. Eğitim seviyesi artan bireylerin dünyanın farklı bölgelerini görme
ve tanımayı daha fazla istedikleri çünkü yeryüzünün farklı bölgelerinin faklı tarihini ve kültürel
değerlerini yakından görme, inceleme ve öğrenmeye olan ilgilerini tatmin etmek amacıyla daha
kolay seyahat kararı almaktadırlar.
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Bireyler, kültürel veya eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de turizm hareketi
içinde yer almaktadırlar. Bireylerin yeryüzünün farklı bölgelerinde yer alan kültürel değerleri
görmek amacıyla yaptıkları seyahatler turizm üzerinde olumlu etki yaptığı gibi, eğitim amacıyla
yapılan seyahatler de turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde yaşayan gençlerin daha iyi eğitim almak veya yabancı dil öğrenmek amacıyla,
gelişmiş ülkelere yaptıkları seyahatler turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

5.5. Geleceğe Dönük Beklenti ve Eğilimler
Çekicilikler turizm sektörünün en temel yapı taşlarından biridir. Turizm bölgesi imajı
için önemlerinden turistik ürün çeşitlendirmesine katkılarına kadar, turizm planlamasının her
alanında değerlendirilmesi ve hatta öncelik verilmesi gereken çekiciliklerin gelişiminin gerek
akademik çevreler gerekse turizm sektörünce bugüne kadar yeterince ele alınmadığı ve ihmal
edildiği söylenebilir. Ancak, ziyaretçilerin herhangi bir turizm bölgesini tercih etmelerinde en
önemli sebep olan çekicilikler olmadan turizmin olamayacağı da açıktır. Yine ayni sebepten,
halen çok farklı yapı ve türde karşımıza çıkan çekiciliklerin devamlarının sürekli olacağı
kuşkusuzdur. Değişen tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, mevcut çekiciliklerin yeni
işletme anlayışlarını benimsemesi ya da bugüne kadar hiç olmadıkları şekilde planlanmaları ve
geliştirilmeleri mümkün olacaktır. Uzay turizmine ve Ay'a giden ilk turistlere şahit
olduğumuzdan, gelecekteki turistik çekicilikleri düşünmek hayal gücümüzün sınırlarını
zorlayabilecek gibi görünmektedir. Teknolojinin günlük hayatımızda hiç olmadığı kadar
karşımıza çıkan bir zorunluluk hâline gelmesi ve aynı zamanda dünya genelinde her türlü
ulaşım ve haberleşme imkânlarını kolaylaştırmasının etkilerinin, turistik çekiciliklerde de
görülmeye devam edeceği öngörülebilir. Bu ve benzeri nedenlerden, turistik çekiciliklerin
yönetiminin hem arz hem de talep dengelerini çok iyi analiz edebilen konu uzmanı ve eğitimli
kişilerce yapılması ve bir kariyer planlama alanı olarak gelişmeye devam etmesi önem
taşımaktadır.
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Uygulamalar
1)

Doğal çekiciliklerin önemini araştırınız.

2)

Tarihi çekiciliklerin önemini araştırınız.

3)

Kültürel çekiciliklerin önemini araştırınız.

4)

Sosyal hakların önemini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Doğal çekiciliklerin turizmle etkileşimini açıklayınız.

2)

Tarihî çekiciliklerin turizmle etkileşimini açıklayınız.

3)

Kültürel çekiciliklerin turizmle etkileşimini açıklayınız.

4)

Sosyal hakların turizmle etkileşimini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizm bölgelerinin çekiciliklerinin neler olduğu ve sınıflandırılması, doğal
çekiciliklerin hangileri olduğu, tarihi çekiciliklerin neler olduğu, kültürel çekiciliklerin neler
olduğu ve turizm açısından taşıdıkları önem kavranmıştır. Daha sonra tematik parklar,
dönemsel çekicilikler ve etkinlikler, eğitim amaçlı çekicilikler, rekreasyon, fuar ve sergiler,
panayırlar, kongre ve konferanslar, festivaller, sportif faaliyetler, turistik film ve fotoğrafların
turizm açısından ifade ettikleri anlam ortaya konmuştur. Turizmin gelişmesi üzerinde etkili
olan; boş zamanın artması, ücretli tatil hakkı, teknolojik gelişmeler, gelir düzeyinin artması,
kentleşme ve nüfus artışı, insan ömrünün uzaması, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü, turizm
bilincinin oluşması ve kültür ve eğitim düzeyinin artması gibi beşeri faktörler değerlendirilerek,
geleceğe dönük beklenti ve eğilimlerin neler olduğu irdelenmiştir.

143

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, herhangi bir turizm bölgesinde, turistleri o
bölgeyi ziyaret etmeye çeken bütün değerlerin genel ifadesi olan terim verilmiştir?
a)

Turistik kazanç

b)

Turistik gelir

c)

Sezon

d)

Turizm çekicilikleri

e)

Doluluk oranı

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “turistik çekiciliklerin ‘turizm
bölgesi’nin………….oluşturmada son derece önemli bir yere sahip olmasıdır.” cümlesindeki
boşluğu doğru olarak tamamlayacak ifade verilmiştir?
a)

Gelirini

b)

İmajını

c)

Fotoğrafını

d)

Ödülünü

e)

Derecesini

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turistik çekicilikleri farklı sınıflandırma
şekillerinden biri tam ve doğru olarak verilmiştir?
I- İşletim sistemine göre giriş ücreti olan ve bedava çekicilikler,
II- Örgütsel yapılarına göre kamu, yarı-kamu ve özel çekicilikler
III-Planlama yapılarına göre doğal ve inşa edilmiş çekicilikler
a)

Sadece II

b)

II ve III

c)

I-II ve III

d)

I ve II

e)

I ve III
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tarihî çekicilikleri bünyesinde barındıracak
turizm alanlarının planlanması yapılırken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri verilmiştir?
a)

Çevre düzenlemesine özen gösterilmemesi

b)

Taşıma kapasitesinin göz ardı edilmesi

c)

Tarihî veya mimari dokuyu gizleyecek şekilde düzenleme yapılması

d)

Herhangi bir restorasyon veya bakımının yapılmaması

e)

Mecburiyet olmaksızın yeni inşaatların yapılmaması

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde, 'kültür' turizminin ivme
kazanmasına neden olan gelişmelerden biri verilmiştir?
a)
Kültüre dayalı imajın, turizm bölgelerine prestij kazandırması ve rakiplerine
kıyasla rekabet üstünlüğü sağlaması
b)

Yerel ve kültürel değerlerin önemsenmemesi

c)
Göze hoş gelen mimari ve estetik görünüme sahip binaların itici olarak
değerlendirilmesi
d)
Tarihî ve kültürel değerleri bulunan objelerin bakım ve onarım masraflarının
yüksek olması
e)
Kültürel değere haiz varlıkların restorasyonunu yapabilecek yetişmiş eleman
bulunmaması
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Mekke, Vatikan ve Kudüs gibi şehirlerin
ortaya çıkmasına neden olduğu turizm şekli verilmiştir?
a)

Kültür turizmi

b)

Umre turizmi

c)

Sağlık turizmi

d)

Eğitim turizmi

e)

Din turizmi
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, uluslararası turizme yönelik olarak
hazırlanan tematik parklar planlanırken dikkate alınması gereken özelliklerden biri verilmiştir?
a)

Kullanım alanının büyük olmamasına özen gösterilmesi

b)

Parkta su objesinin şartlar ne olursa olsun mutlaka kullanılması

c)

Planlama yapılırken maliyetlerin büyüklüğünün ihmal edilmesi

d)

Şehir merkezlerinden uzakta kurulması

e)

Daha fazla turist gelmesinin sağlanabilmesi için giriş ücretinin alınmaması

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, eğlence parkları
adlandırılabilecek konulu parklar arasında dünyaca en ünlü olanı verilmiştir?
a)

Disneyland

b)

Vialand

c)

Dolphinarium

d)

Miniatürk

e)

Adapark

olarak

da

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turistik çekiciliklerin pazarlanmasında
özellikle kullanılan yöntemlerden biri verilmiştir?
a)

Her bir farklı çekiciliğin ayrı ayrı paketlerde sunulması

b)

Farklı çekiciliklerin aynı paket içinde sunulması

c)
sağlanması

Ziyaretçilerin mümkün olabildiğince az sayıda yeri gezmesi ve görmesinin

d)

Çekiciliklerin tanıtımına yönelik herhangi bir çaba gösterilmemesi

e)

Ziyaretçilere çekicilikler hakkında yetersiz veya yanlış bilgi verilmesi
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin turist üreten merkezler hâline
gelmesinin nedenlerinden biri verilmemiştir?
a)

Şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artması

b)

Kentlerde yaşayanların eğitim seviyeleri daha yüksek olması

c)

Şehirlerde yaşayanların gelir düzeylerinin yetersiz olması

d)

Şehirsel yaşam tarzının modern insanın hayatını zorlaştırması

e)

Şehirsel çevre koşullarının yetersizliği

Cevaplar
1)d 2)b 3)c 4)e 5) a 6)e 7)d 8)a 9)b 10)c
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6. TURİZM İLE EKONOMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

148

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Turizm ile ekonomi sektörü arasındaki karşılıklı etkileşimi çeşitli yönleriyle ele alıp
değerlendireceğimiz bu bölümde; turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini; ödemeler
dengesi üzerindeki etkisini; gelir yaratıcı etkisi; turizm gelirlerinin ekonomide tekrar
dağılımını; iç fiyatlara etkisini; devlet gelirlerine etkisini; istihdam yaratma gücünü; altyapı
üzerindeki etkisini; turizmin tarım, sanayi ve hizmet diğer sektörleri üzerindeki etkisini;
turizmin enflasyonist baskı, mevsimlik dalgalanma ve yabancı işgücü gereksinmesi olumsuz
ekonomik etkilerini öğrenilmiş olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Turizm
gerçekleşmektedir?

ile

ekonomi

sektörü

arasındaki

karşılıklı

etkileşimi

2)

Turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

3)

Ödemeler dengesi üzerindeki etkisi nasıl gerçekleşmektedir?

4)

Turizm gelirlerinin ekonomide tekrar dağılımı nasıl gerçekleşmektedir?

5)

Devlet gelirlerine etkisi nasıl gerçekleşmektedir?

6)

İstihdam yaratma gücü hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

nasıl

7)
Turizmin tarım, sanayi ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisi nasıl
gerçekleşmektedir?
8)

Turizmin olumsuz ekonomik etkilerini nasıl gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Turizm İle Ekonomi Sektörü
Arasındaki Karşılıklı
Etkileşim

Turizm ile ekonominin
çeşitli sektörleri arasında
gerçekleşen karşılıklı
etkileşimin olumlu ve
olumsuz yönleriyle
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Ekonomi
Üzerindeki Olumlu Etkileri

Turizmin ekonomi sektörü
üzerindeki olumlu etkilerinin
neler olduğu ve nasıl
gerçekleştiğinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Tarım, Sanayi ve
Hizmet Sektörleri
Üzerindeki Etkisi

Turizmin ekonomi sektörü
dışındaki tarım, sanayi ve
hizmet sektörleri üzerindeki
etkisinin nasıl
gerçekleştiğinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Olumsuz
Ekonomik Etkileri

Her sektör gibi turizm
faaliyetlerinin ortaya
çıkmasına neden olduğu
olumsuzlukların neler
olduğunun anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Ekonomi



Tarım



Sanayi
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Giriş
Turizm, toplumsal bir faaliyet olmasına rağmen, ülkelere önemli ölçüde gelir getirici ve
döviz kazandırıcı özelliğinden dolayı, ekonomik yaklaşımla ele alınarak değerlendirilmektedir.
Günümüzde, ekonomik olduğu kadar sosyal bir hareket olan turizmin ülke ekonomilerine gelir
sağlayan, istihdamı arttıran ve diğer sektörler üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra bazı
olumsuz etkileri de bulunduğu bilinmektedir. Bu bölüm kapsamında turizmin ülke ekonomisi
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ayrı başlıklar hâlinde incelenecektir.
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6.1. Turizmin Ekonomi Üzerindeki Olumlu Etkileri
İtalya’nın başkenti Roma’da 1963 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler
Uluslararası Seyahat ve Turizm Konferansı’nda turizmin uluslararası ilişkileri geliştirici etkisi
ve ekonomik kalkınmadaki önemi özellikle vurgulanmıştır. Turizm bölgesine gelen ziyaretçi
sayısındaki artış yeni konaklama, yiyecek-içecek ve rekreasyon tesislerinin, alışveriş
alanlarının yapılmasına ve diğer altyapı yatırımlarına olan gereksinimi de arttırmaktadır. Bütün
bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; başta merkezi yönetimler, sonra yerel yönetimler ve
özel sektör olmak üzere turizm alanında yapılacak çalışmaları belirli bir turizm stratejisi
çerçevesinde belirlemek ve hayata geçirmekle sorumludurlar. Turizmin endüstrisine yönelik
yapılacak girişimlerin etkisi, doğal olarak öncelikle sektörü ilgilendirecek ve etkileyecektir.
Ancak bu etkinin sadece sektörle sınırlı kalması beklenemez. Turizmin ekonominin diğer
sektörleriyle olan etkileşimi nedeniyle, bu alanda yapılacak yatırımların istihdam ve gelir
arttırıcı etkilerine bağlı olarak çok sayıdaki sektörü ilgilendireceğinden önem kazanmaktadır.
Turizm sektörünün yapısı gereği bu alanda yapılan herhangi bir yatırım, diğer sektörler
için de bir ekonomik faaliyetin varlığına veya sürdürülmesine katkı sağlamakta ve yeni iş
olanaklarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabilmektedir. Turizm sektöründe orta çıkan bir
birimlik gelir, turizm sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerdeki yatırımlara da etki
edebilmektedir. Örneğin, turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere inşa edilen konaklama
tesisleri inşaat sektöründe hareketliliğe neden olmakta; turizm bölgesine yönelik artan turist
hareketleri ise beraberinde başta havayolu olmak üzere karayolu veya denizyolu trafiğini
arttırmaktadır. Turizmin diğer sektörler ile olan ilişkileri nedeniyle, ortaya çıkabilecek olumlu
ya da olumsuz gelişmeler, kısa sürede değişen ölçülerde olmak üzere, diğer sektörlere ve
sonuçta da genel olarak ülke ekonomisine yansıma özelliğini taşımaktadır.
Turizmin ekonomi içindeki etkileri, döviz kazandırmak ve yeni iş olanakları yaratmak
dışında; dış borçların ödenmesi, yatırımların hızlanması ve devletin vergi gelirlerini arttırması
gibi olumlu fonksiyonları bulunurken, fiyatlar üzerinde enflasyonu arttırıcı etkisi, mevsimlik
işsizliğe neden olması, kısmen yabancı işgücüne ihtiyaç duyması ve ithalatı arttırma eğiliminin
bulunması gibi ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilecek fonksiyonlarının varlığını da göz ardı
etmemek gerekir.
Turizm işletmeciliği ve ekonomisi konusunda yapılan araştırmalar ülke ekonomileri
üzerindeki olumlu etkileri aşağıda belirtilmiştir;

6.1.1. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi
Genel bir değerlendirme yapıldığında, günümüzde hazırlanan kalkınma planlarında
belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için, sanayi sektörüne daha fazla önem verilmekle birlikte,
kalkınmanın sağlanabilmesi için ülkenin sahip olduğu bütün olanakların seferber edilmesi daha
etkili ve doğru olacaktır. Bu itibarla ülkemizin uyguladığı kalkınma politikalarının asıl amacı,
ödemeler dengesi açığının bir kısmının turizm gelirleriyle kapatılmasını öngörmektedir.
Hazırlanan 5 yıllık kalkınma planları bu hedefi açıkça ortaya koymaktadır.
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Gelişmekte olan ülkelerin içinde bulundukları en büyük sorun, çeşitli iş kollarının
faaliyetlerinin devamını sağlamak üzere, sürekli olarak ithalat yapmak zorunda bulunmalarıdır.
Bu ise ülkenin daha fazla borçlanması anlamına gelmektedir. Bu borç yükünden kurtulmanın
tek yolu ise, ihracat miktarını arttırmaktır. Dış satım ürünleri arttıkça elde edilen döviz miktarı
yükseleceğinden, borçların ödenmesi kolaylaşacaktır. Gerçekte turizm bir ihraç ürünü değildir.
Fakat ekonomik etkileri ihraç ürünlerinde olduğu gibidir. İhraç edilmek istenen bir mal yurt
dışına gönderilmek durumundayken, turizm endüstrisindeki hizmetten yararlanmak isteyenler,
turistik malın bulunduğu yere gelmek zorundadır. Turistik ürün ülkede kaldığı hâlde ihraç
edilmiş gibi bir etki yaratmış olur. Bu olgu, turizm gelirlerinin ihracat gelirleri ile birlikte
değerlendirilmesine neden olmaktadır.
Turizm gelirlerini, herhangi bir malın ihracından kazanılan gelirlerden ayıran başlıca
özellikler; turistik mal ve hizmetler turist tarafından ancak bulundukları yerde tüketilmek
zorunda olduğundan ihraç edilen herhangi bir mal gibi ülkeye döviz kazandırma niteliğine sahip
olması ve bu döviz kazanılırken, gümrük ve benzeri ihracat giderleri söz konusu olmamasıdır.
Normal olarak ihracı mümkün olmayan sosyo-kültürel zenginlikler, ilginç jeolojik ve
morfolojik görünümler, temiz hava, deniz, güneş ve bazı hizmetler turizm sayesinde ihraç ürünü
olarak değer kazanmaktadır. Ülkenin sahip bulunduğu doğal ve kültürel zenginliklerden
faydalanmak üzere gelen turistler tarım, hayvancılık, inşaat gibi diğer sektörlerin gelişmesine
de olumlu katkı sağlamaktadır.
Dış turizm gelirleri, bir ülkeye gelen turistlerin ihtiyaçlarını gidermek için konaklama,
yiyecek-içecek, hatıra eşyası, eğlence, ulaşım ve benzeri mal veya hizmetleri satın almak
gayesiyle yapılan her türlü harcamaları içerir ve bu harcamaların toplamı o ülkenin dış turizm
gelirlerini oluşturmaktadır. Turistlerin yaptıkları bu harcamalar herhangi bir malın ihracından
elde edilen gelir gibi, döviz arzı yaratır ki, bu bakış açıyla değerlendirildiğinde turizm gelirleri
görünmeyen ihracat kaleminin önemli bir parçasını meydana getirmektedir.
Görünmeyen ihracat özelliğinin yanı sıra, turizm gelirlerinin diğer bir özelliği de,
turistlerin perakende fiyatlardan yaptıkları harcamaların göz ardı edilmeyecek boyutlara
ulaşmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan seyahatlerde
turistlerin alış-verişe yönelik harcamaları önemlidir ve doğrudan satın almaya yöneliktir. Bu
durum ekonomide ek ihracat olarak isimlendirilen bir gelir yaratmaya zemin hazırlamaktadır.
Ek ihracat gelirlerinin en önemli özelliği olarak, istatistiklerde yer almamaları ve turistlerin bu
kalemde yaptıkları alış-verişlerin her zaman resmi kambiyo makamlarına ulaştırılamamasıdır.
Turizm sektöründe rastlanan bu “görünmeyen ihracat” ve “ek ihracat” olgusu turistin geldiği
ülke açından ithalat, gittiği ülke ekonomisi açısından da ihracat niteliğinde etkiye sahiptir.
Uluslararası turizm hareketlerine bağlı olarak kazanılan dövizler, döviz arzı ve talebi
üzerinde etkili olmaktadır. Bu etki, turist gönderen ülkede döviz talebi, turist kabul eden ülkede
ise döviz arzını uyarıcı ve artırıcı rol oynadığından ödemeler dengesi üzerindeki etki olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkenin döviz kazancı turistik döviz kaybından daha fazla olduğu
sürece ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunacaktır. Ülkede uluslararası turizme katılım
oranının yüksek olması dövize olan talebi arttıracaktır. Bu durum ise, ülkenin dış turizm
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bilançosunun giderler bölümünün artmasına, dolayısıyla dış turizm bilançosunun açık
vermesine veya dış turizm gelirlerinin azalmasına neden olacaktır.
Turizm sektöründe kullanılmak üzere ithal edilen mal ve hizmetlere ödenen dövizler de,
giderler bölümünün önemli bir kısmını meydana getirmektedir. Bu durum özellikle gelişmekte
olan ülkeler açısından daha önemlidir. Genellikle konaklama sektöründe kullanılmak üzere
ithal edilen malzemenin cins ve miktarı, kurulacak tesisin standardına göre çok değişmektedir.
Örneğin tesisin çok lüks yapılması, inşasında kullanılacak ithal malzeme girdisini arttırırken,
daha düşük standartlarda yapılacak olan tesislerde kullanılacak ithal malzeme oranı azalacaktır.
Ayrıca inşaat, bayındırlık ve altyapı için kullanılacak malzemenin gerçekte ne kadarının turizm
amaçlı kullanılacağını saptamak da kolay olmadığından önemli bir sorundur.
Turizm gelirlerinin dış ödemeler dengesini oluşturmada sağladığı olanakları belirlerken,
dikkate alınması gereken önemli bir nokta da, dış turizm hareketlerinin neden olduğu döviz
harcamalarıdır. “Ek ithalat” etkisi yaratan bu durumu vatandaşların yurt dışına yaptıkları
seyahatlerde beraberinde götürdükleri dövizler nedeniyle oluşmaktadır. Ek ihracat etkisi
yaratan diğer bir faktör de turizm sektörünün devamını sağlamak üzere yapılan harcamalar
meydana getirmektedir. Bu harcamaları; turistik üst ve altyapı için ithal edilen inşaat ve
donanım malzemeleri, turistlerin tüketimi için alınan mallar, ülkedeki yabancı sermayenin kâr,
kira ve amortisman transferleri, sektörde çalıştırılan yabancıların maaşları, tanıtım ve reklam
giderleri, sektörde çalışanların yurt dışında eğitiminin gerektirdiği harcamalar, turistik tanıtımın
daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi için yurt dışında açılan ofislerin kira bedelleri ile bu
bürolarda çalıştırılanların maaşları, yabancı seyahat acentelerine ödenen komisyonlar ve
sektörün turistik faaliyetlerin yürütülebilmesi için yaptığı her türlü ithalat giderleri meydana
getirmektedir.
Döviz kaybına neden olan diğer bir faktör olarak, turistik tüketim amacıyla ithal edilen
nihai tüketim mallarının turistlerin yanı sıra, onlarla temas eden yerli halk tarafından da
kullanılmasıyla, bu mallara ödenen döviz miktarının artması oluşturmaktadır.
Turizm yapısının sebep olduğu bu harcamalar bilinmesine rağmen, ekonomiye olan
etkilerinin tam olarak saptanması, harcamaların ne kadarının turizm, ne kadarının turizm dışı
amaçlarla yapıldığının tam ve doğru olarak ölçülememesi nedeniyle, çoğu kez mümkün
olamamaktadır.
Turizmin yukarıda sözü edilen, ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisinden söz
edebilmek için ihracat etkisinin, ithalat etkisinden daha fazla olması gerekmektedir. Buna bağlı
olarak, turizmin ödemeler dengesi açıklarını kapatmadaki rolü araştırılırken dikkat edilmesi
gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu Özellikler;
1)
Turistik dövizleri elde etmek için yapılan döviz harcamalarının döviz
gelirlerinden daha az olması,
2)
Net döviz kazancının, bu kazancı elde etmek için yapılan ve ulusal para ile
belirtilen toplam giderlerden fazla olması,
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3)
Turistik ürünün turistlere satılması sonucu sağlanan gelirin aynı ürünün
ihracatından elde edilecek dövizden fazla olması,
4)
Turizm gelirlerinin sağlanması sırasında, turizm talebinin biçimine ve ev sahibi
ülkenin yatırım, tüketim ve ara malları üretebilme yeteneğine bağlı olarak ortaya çıkan
sızıntıların göz önüne alınmış olması gerekmektedir. Örneğin, az sayıda olan ama yüksek
harcamalarda bulunan turistlerin isteklerinin çoğunlukla ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerle
karşılanma olanağının sınırlı olması nedeniyle, sızıntı miktarında önemli artışlar görülebilir.
Bununla birlikte, turizm sektörünün sahip olduğu mülkiyet ve devletin yapısı sızıntıları
etkileyen bir unsurdur. Uluslararası oteller veya seyahat acenteleri gibi işletmeler, ana firmanın
bulunduğu ülkeden sağlanan malzemeler ile kurulur ve donatılırlar. Benzer şekilde, kredi
kartları ve seyahat çekleri uygulamasının yaygınlaşması ve işlemlerin yabancı bankalar
aracılığıyla yapılması nedeniyle döviz hareketlerinin turist kabul eden ülke tarafından denetimi
güçleşmektedir.
5)
Hükümetler de ülkenin turizmden elde edeceği döviz kazancını etkileyebilir.
Yabancı sermayeyi turizm sektörüne çekmek için tanınan vergi ve gümrük kolaylıkları gibi
ayrıcalıklar, net döviz girdisini azaltan uygulamalar olarak turizmin olumlu ekonomik etkisini
azaltmaktadır.
Turizm ve ödemeler dengesi arasında ilişki kurulurken söz konusu bu beş konunun
dikkate alınması, sonuçların geçerliliği açısından önemlidir.

6.1.2. Turizmin Gelir Yaratıcı Etkisi
Gerek ulusal, gerekse uluslararası turizm hareketleri nedeniyle turizm sektöründe
yapılan harcamalar başta sektörün kendisi olmak üzere, sektöre destek sağlayan diğer üretim
birimlerinin gelirlerini meydana getirmektedir. Turistlerin tüketim amacıyla yaptıkları her türlü
harcamayı gelir olarak elde eden birimlerin çeşitli nedenlerle yaptıkları harcamalar, turizm
bölgesi veya ülke ekonomisi içindeki dolaşım sonucu, yeni gelirlerin oluşmasına neden
olmaktadır. Üstelik bu gelirler (ülke ekonomisinin durumuna göre) turistlerin yaptığı ilk
harcamanın çok üzerinde gerçekleşebilir. Turizm aktiviteleri sonucu meydana gelen
harcamaların gelir etkisini birkaç başlık hâlinde incelemek mümkündür.

6.1.2.1. Turizm Gelirlerinin Ekonomide Tekrar Dağılımı
Turizm sektörünün ekonominin diğer sektörleriyle karşılıklı etkileşim içinde olması,
onun birleştirici özelliğe olarak ifade edilebilir. Turizm yöresine gelen turist sadece konaklama
ve yeme-içme için değil aynı zamanda alışveriş yapmak, ulaştırma, eğlenme, müze girişleri,
sanat galerileri, sportif faaliyetler için de para harcayacaktır. Yapılan bu harcamaların toplamı
ise turizm gelirini meydana getirmektedir. Turizm sektörünün yarattığı gelir miktarını
ölçebilmek ise son derece zordur. Çünkü turizm sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak
karşılıklı etkileşim içinde bulunan diğer sektörlerde yapılan harcamaların da bilinmesi
gerekmektedir. Örneğin oteller ve lokantalar ihtiyaç duydukları yiyecek-içeceği toptancı ve
imalatçılar vasıtasıyla temin etmektedir. Toptancılar ise, bu ürünleri çiftçilerden satın
almaktadır. Böylece turizm sektöründe harcanan bir birimlik gelirin bir kısmı, tarım sektörüne
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kadar uzanmaktadır. Görüldüğü gibi, turizmden elde edilen gelir miktarındaki artış, ülkeye ya
da bölgeye giren ilk gelir miktarını aşmakta ve ulusal gelirin genel düzeyi yükselmiş
olmaktadır. Turizm gelirlerinin harcama yapılan yöreden başlayarak, ülke geneline yayılabilme
niteliğinde olması özellikle gelişmekte olan ülkelerin turizm sektörünü geliştirme çabası içinde
bulunmalarına neden olmaktadır.
Ülkedeki çeşitli iş kollarında yürütülen faaliyetler sonucu gerek bireyler, gerekse
kurumlar çeşitli gelirler elde etmektedirler. Bu gelirleri elde edenlerin yaptığı harcamalar da,
diğer kişi veya kuruluşların gelirlerini meydana getirmektedir. Böylece ekonomide sürekli bir
akım oluşur. Bu akım gelirlerin tekrar dağılımına neden olurken, gelirlerin yarattığı bu
zincirleme etki ekonomide “çarpan” olarak tanımlanır. Çarpanı; “harcamalardaki değişmelerin
milli gelirde neden olduğu değişmeler oranı” (Olalı, H., Timur, A. 1988) şeklinde tanımlamak
mümkündür.
Turizm sektöründe yapılan harcamaların ekonomideki ilk etkileri “doğrudan harcama”
olarak nitelendirilir. Bu harcamaların “çarpan” etkisi ise şu şekilde gerçekleşir. Turistlerin
konaklama, beslenme, hediyelik eşya alımları, ulaştırma ve diğer işletmelerde yaptıkları
harcamalar bu kuruluşlar için doğrudan gelir etkisi yaratır.
Doğrudan geliri elde eden işletmelerin çalıştırdıkları personele ödedikleri maaşlar ve
ücretler ile faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptıkları her türlü alımlar, üçüncü şahısların
dolaylı gelirlerini meydana getirir. Turistik faaliyetlerin neden olduğu harcamalar, tüketici ve
üretici kademelerinde her el değiştirişte, bir kısmı tasarruf edildiğinden, azalarak devam eder
ve sonuçta ekonomide “çarpan” katsayısı kadar ek bir gelirin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
Turizm endüstrisindeki harcamaların etkisi üç şekilde ele alınabilir. Bu etkiler;
a)

Turistlerin yapmış olduğu doğrudan harcamalar sonucu elde edilen gelirler,

b)
Birinci aşamada elde edilen gelirlerin turizm sektörüyle karşılıklı etkileşim
içinde bulunan diğer sektörlerde neden olduğu gelirler,
c)
Turizmden elde edilen gelirin, istihdam edilen ya da turizmden kazanç sağlayan
diğer kişiler tarafından harcanması sonucu elde edilen gelirler şeklinde ifade edilebilir.
Elde edilen turizm gelirinin her el değiştirmesi sonucunda yeni vergi, yeni tasarruf ve
yeni harcama gerçekleşmektir. Örneğin; bir otelin elde etmiş olduğu 1000 dolar seviyesindeki
gelirinin bir kısmı vergi olarak merkezi ya da yerel yönetimlere ödenirken, bir kısmı ham madde
alımı için toptancı veya perakendecilere ödenecektir. Yine otelin elde ettiği bu gelirin bir kısmı
çalışan personele maaş olarak ödenirken, kalan kısmı da işletme tarafından tasarruf edilerek
biriktirilecektir. Toptancı ve perakendeci işletmeler de, kazançlarının bir kısmını vergi olarak
ödeyecekler, bir kısmını tasarruf edecekler ve kalan miktarı yine harcayacaklardır. Personel ise,
aldığı maaşın bir kısmını zorunlu gereksinmeleri için harcarken, bir kısmını vergi olarak
ödeyecek ve bir kısmını da tasarruf edecektir. Görüldüğü gibi, turizm sektöründe elde edilen
gelirlerin her el değiştirmesi yeni vergi, yeni tasarruf ve yeni harcama eğilimi olarak ekonomik
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döngüdeki yerini almaktadır. Dolayısıyla, bir kısım gelir dolaşımdan çıkarken, kalan miktar
işleme devam etmektedir. İşleme devam eden miktar, turizm gelirlerinin çoğaltan katsayısının
yükselmesine katkıda bulunacaktır.

6.1.2.2. Turistik Harcamaların Gelir Etkisi
Turistik harcamalar turizm sektörünün olduğu kadar bu sektöre destek veren diğer bütün
sektörlerin de gelirlerini oluşturmaktadır. Turistik harcamaları doğrudan elde eden turizm
sektörünün yarattığı doğrudan etkiler ve bu direkt etkilerin neden olduğu dolaylı gelirler,
ekonomi içinde girdikleri dolaşım sonucu her el değiştirişte yeni gelirlerin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Turizm gelirleri bu ekonomik döngü sürecinde çarpan mekanizmasının
etkisiyle ilk harcama miktarının çok üzerinde bir değere ulaşmaktadır. Ancak bu değere
ulaşmanın süresi sektörlerin dinamizmine bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebilir.
Turistik harcamaların dolaysız ve dolaylı gelir etkisini ortaya koymak üzere 1983
yılında yapılan bir çalışmaya göre; "harcanan 1 000 doların ekonomik döngü içinde 3 743
dolara kadar yükseldiği hesaplanmıştır". Bu rakama ulaşılırken, turizm gelirlerinin her el
değiştirişte %25 oranında tasarruf edildiği ve 5. el değiştirişte ilk etkisinin kaybolacağı kabul
edilmiştir.
Turistlerin tüketim amacıyla yaptığı harcamaları gelir olarak elde edenler, bu geliri
tekrar harcayarak, dolaysız ve dolaylı gelirlerin yaratılmasına neden olmaktadırlar. Bu ikincil
gelirler oldukça yüksektir. Turistik harcamalardan hediyelik eşya ve diğer hizmet alımları için
ödenen miktarlar diğer harcama kalemlerine göre ikincil gelirleri daha fazla arttırmaktadır.
Ülke ekonomisine turizm aracılığıyla giren maddi gücün doğrudan etkilediği sektör,
doğal olarak turizm sektörüdür. Turistlerin konaklama, beslenme, eğlence, ulaşım ve benzeri
diğer işletmelerde yaptıkları harcamalar sektörün gelirlerini meydana getirmektedir. Ancak
turizm gelirleri olarak turistlerin sektör dışında yaptığı harcamaların da dikkate alınması
gerekmektedir.
Turistlerin harcamaları gelir olarak elde eden işletmelerin çalıştırdıkları personele
ödedikleri maaşlar, yaptıkları mal ve hizmet alımları, ekonomide “dolaylı gelir”lerin
oluşmasında rol oynar. Böylece ekonomide genel olarak üretilen malların miktarı artarken,
artan turistik talep sonucu malların fiyatları da yükselir. Bu durum ise ekonominin
canlanmasına neden olur ki, bu olgu turizm gelirlerinin neden olduğu ikinci derecede etkiler
olarak tanımlanmaktadır.

6.1.2.3. Turistik Yatırımların Gelir Etkisi
Ekonomideki her yatırım gibi turizm yatırımları da, gelir yaratıcı etkiye
sahiptir. Turistik tesislerin inşası esnasında işçi çalıştırmak ve inşaat malzemesi kullanmak
kaçınılmaz olarak zorunludur. Turistik tesis inşası esnasında, işçilik ve malzeme alımları
nedeniyle yapılan harcamalar toplumda bir gelir etkisi yaratmaktadır. Artan turistik yatırımların
gereksinimlerinin karşılanabilmesi için mal ve hizmet alımları yapılması zorunlu olduğundan,
bu “mal” ve “hizmet”leri satanların gelirleri artar. Bu gelirleri elde edenler, gelirlerin bir
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kısmının tasarruf ettikten sonra kalanını harcayacaklardır. Turizm yatırımlarına bağlı olarak
gerçekleşen ikinci derecedeki bu gelirleri elde edenler de, kazançlarının bir kısmını tasarruf
ettikten sonra, kalanını harcamaktadırlar. Bu olgu paranın her el değiştirişinde tekrarlanarak
devam ederek, yukarıda belirtildiği gibi 5. el değiştirişte ortadan kalkmaktadır.
Turistik tesis yapımı için işçilere ve mal alımları için ödenen ücretlerin ekonominin
diğer sektörlerinde çalışanlarına gelir olarak yansıması, tesisin yapımı için harcanan ilk
miktarın çok üzerinde gerçekleşir. Turizm yatırımlarında görülen bu süreç “Turizm Yatırım
Çarpanı “olarak adlandırılır. Artan turistik yatırımlar, turizm yatırım çarpan mekanizmasının
işlemesiyle milli gelirin artması sonucunu doğurmaktadır.

6.1.2.4. Turizmin Katma Değere Etkisi
Turizm gelirlerinin ekonomiye yansıyan diğer bir boyutu da “Katma Değer”
oluşturmasıdır. Turistik mal ve hizmetlerin milli ekonomide yarattığı katma değer etkisi diğer
bazı sektörlerden daha önemlidir.
Turizm gelirlerinin yarattığı katma değer etkisi hesaplanırken, yerli ve yabancı
turistlerin konaklama, beslenme, yerel ulaştırma, eğlence, alış-veriş ve hediyelik eşya alımları
için yaptıkları harcamalar dikkate alınır.
Yapılan bir araştırmada, ülkemize gelen turistlerin yaptığı harcamaların tüketim
tiplerine göre dağılımı ortaya konmuştur. “Turistlerin toplam harcamalarının %25,8’i beslenme
ve %16,4’ünün de konaklama harcamalarının oluşturduğu anlaşılmaktadır. Diğer mal ve
hizmetlerin alımı için yapılan harcamanın oranı ise %31,9 olup (www.turizm.gov.tr), daha
sonraki önemli kalemi meydana getirmektedir.

6.1.3. Turizmin İç Fiyatlara Etkisi
Turizmin gelişmeğe başladığı bir yörede, gerek ithal edilen, gerekse yörede üretilen
mallara olan talebin artması doğal bir sonuçtur. Bu talep artışı bir yandan turizm yatırımlarının
turizm yöresinde yoğunlaşmasına neden olurken, diğer yandan yöredeki fiyatların artmasına da
sebep olmaktadır.
Gerek iç turizm, gerekse uluslararası turizm hareketleri gidilecek tatil yöresindeki
fiyatlara bağlı olarak da gerçekleştiğinden turist, gitmeyi düşündüğü tatil yöresindeki fiyatları
alternatif tatil olanaklarıyla kıyasladıktan sonra nihai kararlarını vermektedir. Turistin gelir
düzeyi, tatilini geçirmeyi düşündüğü ülkedeki fiyatlarla tatil yapmasına olanak tanımadığı
zaman, alternatif tatil yöreleri arayışına girmektedir. Bu durum fiyatları yüksek olan turizm
bölgesine gelecek olan turist sayısının azalmasına da neden olabilir.
Ancak turist adayının gelir düzeyi tatil yöresindeki fiyatları karşılayabildiği sürece, son
kararını fiyatlar dışındaki diğer etkenlere bağlı olarak vermektedir. İç fiyatların yüksekliğinden
etkilenmeyen bir turist tipini de, gösteriş için tatile çıkanlar meydana getirmektedir. Bu gruba
giren turistler sürekli olarak yaşadıkları çevrede daha popüler olacaklarını düşündüklerinden,
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tatilini geçirecekleri yerdeki fiyatlar onların kararını etkilemez. Benzer durum turizm piyasasını
yeteri kadar incelememiş olan turistler için de söz konusudur.
Bu faktörlere rağmen, genel olarak iki ülke veya iki yöre arasındaki fiyat farkları
turistlerin tercihlerini belirlemede etkili rol oynar. Turistik mal ve hizmetlerin çeşitli ve kaliteli
olduğu turistik yörenin fiyatlarının düşük olması durumunda daha fazla turist çekmesi
beklenmektedir.

6.1.4. Turizmin Devlet Gelirlerine Etkisi
Turizm sektöründeki faaliyetler sonucu devlet, çeşitli gelirler elde eder. Bu gelirler;
turistik işletmelerin ödedikleri kurumsal ve gelir vergileri, sektörde çalışan personel için ödenen
gelir vergisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisi, ülkeye gelen turistlerin ödedikleri vize
bedelleri, liman vergileri, sektör için ithal edilen mallardan alınan gümrük vergileri, haberleşme
ve ulaşım hizmetlerinden sağlanan gelirler, müze, ören yerleri ve milli parklara giriş ücreti
olarak ödenen bedeller olarak belirtilebilir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi devletin turizmden elde ettiği
gelirler genelde “vergi” gelirlerine dayalıdır. Turizm harcamalarının devlete vergi yoluyla
sağladığı katkıyı tam olarak hesaplamak oldukça güçtür. Çünkü devlet, turizmi geliştirmek
amacıyla çoğu kez kendi iradesiyle bu gelirleri almaktan tamamen veya kısmen
vazgeçebilmektedir. Bu gelirlerin sağlıklı olarak hesaplanamamasının bir nedeni de devletin
yaptığı altyapı yatırımının hangi oranda turistik faaliyetlerde kullanıldığının saptanmasındaki
güçlüktür.
Bunların dışında turistik faaliyetlerin devlet harcamalarına yol açarak, devlete gelir
kazandırıcı olmak bir yana, devlet harcamalarını arttırıcı bir rolü bulunduğu bile ileri
sürülebilir.
Turizm sektöründeki yatırımların devamını sağlamak üzere teşvik tedbirleri alan ve
uygulayan devlet, turistik altyapı harcamalarını da üstlenmektedir. Kamu hizmetlerinin bir
kısmı, kamu tesislerinin yapımı, karayolları ve havaalanlarının inşası ve bu işlerde çalıştırılan
personelin ücretleri, bazı vergi muafiyetleri veya indirimleriyle turistik işletmelerin kollanması,
sektörün gelişimini hızlandırmak gayesiyle verilen krediler, turistik tüketim amacıyla ithal
edilen malların gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf tutulması, gümrük vergisinin
indirilmesi veya taksitlendirilmesi ve turizm personelinin eğitimi için yapılan harcamalar,
devletin turizm sektörünü geliştirebilmek amacıyla gerçekleştirdiği giderleri meydana
getirmektedir.

6.1.5. Turizm ve İstihdam
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, kalkınma stratejilerini
oluştururken, birinci derecede sanayileşme hareketlerine önem vermektedirler. Ancak bu
hedefe ulaşabilmek için, ülkedeki diğer sektörlerden yararlanmayı ihmal etmezler. Ülkemiz için
turizm sektörü bu amaçla değerlendirilebilecek önemli bir güç olarak kabul edilebilir.

161

Son yıllarda ülkemizdeki nüfus artış hızı %1,4 civarında gerçekleşirken, artan nüfusa
yeni iş alanları açmak konusunda hükümetler ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Artan
nüfusun istihdam sorununu çözebilmek, önemli yatırımları gerektirir. Türkiye, nüfus artışından
dolayı istihdam problemi içindeyken, bir yandan da sanayi sektöründe modern teknolojinin
uygulanmasıyla üretimin otomatik makinelerle gerçekleştirilmesi, işçiye duyulan gereksinimi
azaltmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bütün çalışanların ortalama %20 kadarı sanayi sektöründe
istihdam edilmektedir. Bu oranlar 2014 yılı verilerine göre Kanada’da %20, Fransa’da %21,
Almanya’da %28, İtalya’da %27, Hollanda’da %15 ve Japonya’da %26 seviyesindedir. Sanayi
sektöründe kullanılan gelişmiş teknoloji sistemleri, sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü sayısının
azalmasında birinci derecede etkilidir.
Buna karşılık turizm sektörünün de içinde bulunduğu hizmetler sektörünün, istihdam
edici özelliği son derece çarpıcıdır. Gelişmiş ülkelerde hizmetler sektöründe çalışanların oranı
Kanada’da %78, Fransa’da %76, Almanya’da %70, İtalya’da %69, Hollanda’da %83 ve
Japonya’da %70 oranlarına ulaşırken, ülkemizde hizmetler sektöründe çalışanların oranı
günümüzde %50 düzeyine ulaşmıştır. Ülkemizde hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin
sayısı tam olarak sayısı bilinememesine rağmen, faal nüfusun sektörlere göre dağılımının bu
şekilde ortaya çıkmasında turizm endüstrisinin katkısının önemli oranlara ulaştığı
bilinmektedir.
Emek-yoğun bir özelliğe sahip olan turizm sektörü, doğrudan ve dolaylı istihdam
olanakları sağlamakta ve sonuç olarak turizmin yarattığı genel istihdam etkisi ile ülkedeki
toplam istihdam hacmi artmaktadır. Turizm sektöründe gerçekleştirilen istihdam üç farklı
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;
a)
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Otel ve restoran gibi işletmelerde
gerçekleştirilen doğrudan istihdam,
b)
Turizm işletmesi olmamasına rağmen, turizm sektörüyle karşılıklı etkileşim
içinde bulunan ulaştırma, eğlence ve alışveriş merkezlerinde ve diğer sektörde oluşan dolaylı
istihdam,
c)
Bölge halkının tesislerden elde ettikleri geliri yeniden harcamaları sonucunda
elde edilen ek istihdam türü: Market ve kuyumcu gibi işyerlerinde meydana gelen istihdam
artışı bu kapsamda ele alınabilir.
Turizm endüstrisinde istihdam edilen kişi sayısı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında
bir ilişki olduğu da bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde işgücü maliyetinin yüksek olmasına bağlı
olarak, turizm işletmelerinde mümkün olabildiğince hizmetlerin teknolojik araçlarla
yapılmasına önem verilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde işgücünün ucuz olması
nedeniyle ihtiyaç duyulan hizmetlerin emek ile yapılması tercih edilmektedir. Örneğin,
İspanya’da genel istihdamın %11’lik kısmı turizm sektörü tarafından gerçekleştirilirken,
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Fransa’da, %8’lik bir paya sahiptir. Buna
karşın ekonomileri önemli oranda turizm sektörüne bağlı olan Bahama Adaları’nda %55,
Virgin Adaları’nda %50, Barbuda’da %48, Cayman Adaları’nda %45 ve Maldiv Adaları’nda
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%45 düzeyinde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, genellikle küçük adalardan oluşan
gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek işsizlik oranı, henüz sanayileşmenin gerçekleşmemiş
olması, düşük kalkınma hızı ve dış borçlanma gibi temel ekonomik sorunların çözümü için
turizm sektörünü görmeleridir.
Turizm sektörü, sadece turist kabul eden ülke ya da bölgelerde değil, aynı zamanda turist
gönderen ülke ve bölgede de istihdam olanakları yaratma gücüne sahiptir. Turist gönderen
ülkede ulaştırma sektörü başta olmak üzere tur operatörleri ve seyahat acenteleri gibi bazı
faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için doğrudan istihdama neden olmaktadır. Buna ilave
olarak, iletişim, kırtasiye, posta, telefon ve kargo işletmelerine duyulan gereksinmenin artması,
seyahat edecek kişilerin hayat ve seyahat sigortası için sigorta işletmelerine daha fazla talep
göstermeleri gibi diğer yardımcı faaliyetlerin yerine getirilmesi için de mevcut istihdam
miktarına eklemeler yapmak gerekebilecektir. Bu durum ise, turizm sektörünün ülkede yarattığı
dolaylı istihdama örnek gösterilebilir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında, turizm sektöründeki mevcut istihdam yapısının temel
özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1)

Kitle turizminin yoğun olduğu bölgelerde mevsimlik işgücü çalıştırılmaktadır,

2)
Turizm sektöründeki işgücü, sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik açılardan
çeşitliliğe sahiptir. Değişik yaş, meslek, gelir ve kültür düzeyindeki kişiler, turizm sektöründe
çalıştırılabilmektedir,
3)
Mevsimlik ve yarı zamanlı istihdam edilenlerin sayısının fazla olması istihdam
edilenlerin sayısının tam olarak belirlenmesini engellemektedir,
4)
İstihdam edilenlerin ne kadarının doğrudan ne kadarının dolaylı olarak hizmet
sunduğunu saptamak güçtür.
5)
İstihdam edilenlerin sektör içindeki hareketlilik oranı yüksektir. Çalışma
şartlarının zorluğu, ücretin düşüklüğü veya cazip teklifler, çalışanların sürekli olarak işyeri
değiştirmesine neden olmaktadır,
6)
Ulaştırma ve konaklama hizmetlerini veren turizmin alt sektörlerinde çalışan
personelin uzun çalışma sürelerine sahip olması mümkündür,
7)
Turizm sektörü tarafından yaratılan bahçıvanlık, temizlik işleri, satın alma ve
depolama gibi birçok alt-meslek grubunun varlığı ve bu grupların yüksek düzeyde beceri
gerektirmemesi nedeniyle, öğrenci ve niteliksiz personelin çalıştırılabilmektedir,
8)
Gelişmiş bölgeler ile gelişmekte olan ya da az gelişmiş bölgelerde istihdam
edilen işgücünün özelliği ve ödenen ücret düzeyi arasında farklılıklar söz konusudur.
Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle düşük
ücret ödenirken, gelişmiş ülkelerde ise, işsizlik oranının düşük ve nitelikli personel sayısının
yüksek olması nedeniyle, yüksek ücretle personel istihdam edilmektedir.
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Yukarıda sıralanan özelliklere ilave olarak turizm, tarım kesiminde çalışan ve turizmle
ilgili bir formasyona sahip olmayan nüfusun ziraat sektörü dışında iş bulmasını sağlayarak,
tarım sezonu dışında veya bu alanda iş bulamayan yerleşik nüfusun başka bölgelere göç
etmesini önleyerek istihdamı düzenleyici bir yönü bulunduğu da belirtilmelidir. Bu
özelliklerden bir kısmı, aynı zamanda, turizm sektöründe dönemler itibariyle istihdam edilen
personelin sayısının kesin olarak hesaplanmasını da güçleştirmektedir.
Turizm sektöründe çalışmaların %75’inin konaklama tesislerinde, geri kalan oranın da
turistlerin besleme, ulaşım, eğlence, hediyelik eşya üretimi ve satımı gibi sektörün dolaylı
olarak ilişkide bulunduğu branşlarda istihdam edilmektedir. Bütün bu işgücü yaratma imkânı
bulunan işletmeler birlikte değerlendirildiğinde turizm sektörünün istihdam yaratma gücü aha
iyi ortaya çıkmaktadır.
Bunun dışında, turizm sektörünün geliştiği bölgede ekonomide bir canlanma
gözlenirken, turizm talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarda ve çalışanların
sayısında artış kaydedilmesi, turizm faaliyetlerine dayalı olarak kalkınmanın sağlandığının bir
işareti olarak kabul edilebilir.

6.1.6. Turizmin Altyapı Üzerindeki Etkisi
Herhangi bir bölgenin turizme açılabilmesi için üstyapı, altyapı ve ulaştırma
hizmetlerinin tamamlanmasıyla mümkündür.
Ekonomik olarak pek göze çarpmamakla birlikte, altyapının tamamlanması turistlere
olduğu kadar, bölge halkına da hizmet verdiğinden, kamu sektörünün özel ilgi gösterdiği bir
konu niteliğini kazanmaktadır. Turizmin gelişmesine paralel olarak turistik yörelerde var olan
altyapı sistemlerinin geliştirilmesi de olanak dâhiline girmektedir. Gelişen altyapı, üstyapının
hazırlanmasını desteklemekte ve hızlandırmaktadır. Altyapı ve üstyapı gelişimini tamamlayan
bölgeler ise, kendilerini daha yoğun olarak turizm faaliyetleri içinde bulmaktadırlar. Böylece
turistik yöre, turizmin avantajlarından yararlanmaya başlamış olur. Turizmin gelişebilmesi
altyapı olanaklarının varlığı ile orantılıdır denilebilir. Artan turizm faaliyetleri altyapının
gelişmesi için imkân tanırken, gelişen altyapı olanaklarına bağlı olarak turistik faaliyetlerde
artış sağlanmaktadır. Böylece birbirlerini olumlu olarak etkileyen bir durum ortaya çıkmış
bulunmaktadır.
Altyapı kapsamı içinde su, enerji, haberleşme, kanalizasyon, yerel-bölgesel ulaşım,
otoparklar, spor kompleksleri ve toplantı salonları gibi birimler yer almaktadır. Genel ulaştırma
ve belediye hizmetlerinin birlikte geliştiği düşünüldüğünde, altyapı ve turizm altyapısı
birbirinden ayrılamayacağı gibi, sektörlere göre bölünmesinden de söz etmek mümkün değildir.
Herhangi bir kişinin turist sıfatını kazanabilmesi için vazgeçilmez şartlardan birisi olan
ulaştırma kısa veya uzun, bir veya birden çok ulaşım aracı kullanılmak suretiyle turistin turizm
mahalline varmasını sağladığından, turizm olayının başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.
Buna dayalı olarak turizm bölgesi olmak arzusundaki ve bu potansiyele sahip yörenin
öncelikleri olarak altyapı birimleri arasında ulaşım sorununu çözme zorunluluğu
bulunmaktadır. Ancak belirtilmesi gereken önemli bir nokta, ulaşım amacıyla yapılan herhangi
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bir yolun, havaalanının veya limanın turizm sektörüne olduğu kadar bölge ekonomisindeki
diğer sektörlerce de kullanılacağıdır.
Öte yandan ulaşım imkânları gelişen bir bölgedeki turizm, kitle turizmine yönelme
eğilimini kazanmaktadır. Bunun dışında salt turistlere yönelik teleferik, özel tren gibi ulaşım
araçlarının yapıldığı da bilinmektedir.
Tüm bunlar dışında bir turizm bölgesinde aranan diğer altyapı üniteleri arasında
turizmle doğrudan veya dolaylı ilişkileri bulunan enformasyon büroları, turizm polisi, çevreyi
koruma ve güzelleştirme kurumları ve turizm personeli yetiştiren kurumlara da gereksinim
duyulmaktadır. Ayrıca turistik yörelerdeki kamu kuruluşları, mahalli idareler, bazı dernekler ve
gümrük memurları zaman zaman faaliyetlerini turistlere göre düzenlediklerinden turistik
altyapı unsurları olarak kabul edilebilirler.

6.1.7. Turizmin Diğer Sektörler Üzerindeki Etkisi
Ekonomide benzer üretim alanlarında faaliyet gösteren işletmeler sektör olarak
değerlendirilmektedir. Turizm sektörü, kendi alt sektörleri olan konaklama işletmeciliği,
seyahat işletmeciliği, yiyecek-içecek işletmeciliği gibi alanların yanı sıra; tarım ve sanayi gibi
diğer sektörler ile de karşılıklı etkileşim içindedir. Turizm gelirlerinin çarpan etkisi nedeniyle,
sektörden elde edilecek bir birimlik gelir, diğer sektörlerin de gelirini oluşturduğundan önem
taşımaktadır.
Hizmetler sektörü kapsamında kendine yer bulan turizm endüstrisi, kendine özgü
nitelikleri sebebiyle diğer sektörlerle sıkı bir işbirliği içindedir. Turizm sektörü; ihtiyaçlarının
giderilmesinde diğer sektörlerden yararlanmakla kalmadığı gibi, bazı sanayi kollarını içine
almakla, bazılarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte, bazılarını da yeniden
meydana getirmektedir.
Turistler ile bölge halkının bazı ihtiyaçları ortak olmakla birlikte turistlerin konaklama,
beslenme, eğlence, oyun ve spor gibi aktivitelere olan talebi yöre halkından çok farklıdır. Bu
fark, turistik yaşantının doğurduğu hizmetler, sanat ve ticaret biçimlerinin çeşitlenmesine neden
olmaktadır.
Turizmin her gelişme döneminde ekonominin diğer sektörleri üzerinde yarattığı etki
farklıdır. Turizm gelişiminin birinci aşamasında yöre insanın diğer sektörler üzerindeki etkisi
ne kadarsa turizm üzerindeki etkisi de o kadardır. Gelişmesini sürdüren turizmin sonraki
dönemde inşaat ve sanayi sektörleri içerisindeki etkisi artar. Bu dönemde konaklama tesisi
inşaatı, yol yapımı, kamp alanları tesisi, yiyecek-içecek ve eğlence tesisleri yapımı belli bir hız
kazanmaktadır. Sonraki aşamada turistin rahatını sağlamaya yönelik hizmetler ve işlenmiş gıda
maddeleri tüketimi artar. Gelişme trendini sürdüren turizmde güvenlik fonksiyonu ön plana
çıkarken, bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri önem kazanır. Gelişmenin son döneminde ise,
lüks turizm söz konusudur ve sektöre mal ve hizmet veren kuruluşların üretim kaliteleri en üst
düzeye çıkmaktadır.
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Bu durum turizmin diğer sektörler üzerinde yarattığı dolaylı ve dolaysız etkilerin sürekli
olmasına neden olurken, turistik ürünlere ödenen yüksek ücretler diğer sektörlerin de
dikkatlerini turistik faaliyetlere yöneltmelerine neden olmaktadır. Bu durum ise turistlere
sunulan hizmetlerin kalitesinin daha da artmasına sebep olmaktadır.

6.1.7.1. Turizm-Tarım Etkileşimi
Gelişen turizm faaliyetlerinin tarımsal üretim üzerinde kalitenin artması,
standardizasyonun sağlanması ve bu nitelikte yetiştirilen ürünlerin değerinde pazarlanabilmesi
sonucunu doğurur.
İç ve dış turistlerin taleplerinin belli bir mevsimde yoğunlaşması tarımsal ürünlerin
fiyatlarının yükselmesine, dolayısıyla ziraat ile uğraşan yöre halkının kazançlarının artmasına
neden olur. Öte yandan turfanda sebzeye ve meyveye olan talep artarken, hayvancılık ve süt
ürünleri de turizm piyasalarında alıcı bulmaktadır. Ancak tüm bu olanaklardan yararlanabilmek
için çiftçilerin yetiştirdikleri ürünlerin kalitesinin dünya standartları düzeyinde bulunması da
zorunludur.
Turizmin tarım ürünleri üzerindeki bu etkisi dışında kırsal kesimdeki evlerin çiftlik
turizmi kapsamında, tarım dışı arazinin de kampingler ve karavan turizmi amacıyla
değerlendirilmesi sonucu, kırsal bölgede yaşayan halkın gelir düzeyini arttırıcı etkisi
bulunmaktadır. Turizmin kırsal yöre üzerindeki son bir etkisi ise, turizm yoğunlaştığı
dönemlerde ihtiyaç duyulan vasıfsız işgücü kaynağı olarak bu yörede yaşayanlardan
faydalanılması şeklinde gerçekleşmektedir.

6.1.7.2. Turizm - Sanayi Sektörü İlişkisi
Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu içki, gıda ve tütün ürünleri gibi mamuller, üretim
standartları yüksek tutularak ve çoğunlukla turistik tüketim amacıyla imal edilmektedir. Ayrıca
tekstil ve giyim sanayiinde ülke veya yörenin özelliklerini yansıtan ve turistlerin ilgisini
çekecek ürünler ihracata uygun niteliklerde üretilmesine özen gösterilmektedir.
Arz malı üreten sektörler olarak deri, seramik, cam ve demir-çelik sanayileri
faaliyetlerini turistik talebe uygun olarak deri ve deri konfeksiyon, hediyelik eşya imalatına
özen göstermektedir.
Turizmin, yatırım malı üreten sanayi üzerindeki etkisi nispeten sınırlıdır. Karavan
turizminin gereksinimi için motorlu kara taşıtlarında yapılan değişiklikler ile kruvaziyer
turizminin ihtiyacı için üretilen gemiler bunların başlıcalarıdır.
Gelişen turizm faaliyetleri inşaat sektöründe ek bir canlanmaya neden olmaktadır.
Ayrıca bu etki yalnızca inşaat sektörünün hareketlenmesiyle sınırlı olmayıp, sektörde
çalışanların gelirlerinin artmasına olanak tanır. Turistik tesislerin inşasından etkilenen yalnızca
inşaat sektörü olmayıp, diğer iş kolları da bu faaliyetler içine girmektedirler. Örneğin turistik
tesis yapımı için yapılacak yatırımın yüzde olarak dağılımı şöyledir; inşaat giderleri %45-55,
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tesisat giderleri %20-25, mefruşat ve teçhizat giderleri %20-25, beklenmeyen giderlerin de %34 seviyesinde olacağı kabul edilmektedir.
Turistik yörelerde üzerinde önemle durulan diğer bir unsurun çevrenin temiz ve sağlıklı
olması ve doğal peyzajın korunması gibi özellikler, sanayi kuruluşlarının çevreye karşı daha
duyarlı olmaları sonucunu doğurmaktadır. Yakıt tanklarının toprağa gömülerek üzerinin
yeşillendirilmesi, enerji nakil hatlarının yer altından geçirilmesi gibi önlemler bu kaygının
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

6.1.7.3. Turizm - Hizmet Sektörü Etkileşimi
Turizm yöresi olarak belirlenen bölgede yatırımların artması bölge ekonomisi üzerinde
kendini hissettirirken, turizm sektörüne bağlı olarak gelişen tali iş kollarının kendilerini bu
değişime uydurmaları kaçınılmazdır. Ticaret, sanat ve hizmet branşlarında turistik faaliyetlere
yönelik üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi talebe bağlı olarak artmaktadır. Bankacılık ve
sigortacılık, moda evleri, çiçekçi, pastane, kozmetik sanayi, kuyumcu, eğlence merkezleri,
inşaat işçiliği ve antikacılar gibi turizmden dolaylı olarak etkilenen iş kollarındaki hizmet ve
mal kalitesi yükselmektedir.

6.1.8. Bölgelerarası Dengeli Kalkınmaya Etkisi
Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme, bölgelerarası gelişme farklılıklarını en aza
indirme amacını taşımaktadır. Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi bakımından turizm
faaliyetleri, tarım ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme olanağına sahip olmamasına karşın,
zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgelerin planlı ve etkin bir turizm uygulaması
sonucunda ekonomik yönden kalkınmalarını ve dengeli bir şekilde gelişmelerini sağlayacaktır.
Örneğin İtalya’nın kuzey bölgeleri ile güney bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkının ortadan
kaldırılabilmesi için turizm sektöründen yararlanılmıştır. Kuzey İtalya endüstriyel faaliyetlere
bağlı olarak gelişimini sürdürürken, güney İtalya turizm sayesinde gelişme olanağını
bulmuştur.

6.1.2. Turizmin Olumsuz Ekonomik Etkileri
Uluslararası turizm hareketlerinin ülkelerin ekonomik bağımsızlığını desteklemekle
birlikte, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere giden turistlerin bölge ekonomisi üzerinde
bağımlılık yarattıkları da ifade edilebilir. Gerek turistik tüketim amaçlı, gerekse turizmin
toplumun tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkarabileceği etkiler nedeniyle gıda, inşaat
malzemeleri, mutfak malzemeleri gibi bazı malların yurtdışından ithali gerekebilmektedir.
Örneğin, Karayip Adaları’nda faaliyet gösteren bazı otel işletmeleri, tur operatörlerinin birçok
gıda maddesini yurtdışından getirmek istemeleri nedeniyle, tam pansiyon satışları iptal
etmişlerdir.
Turizmin (beraberinde teknolojik yatırımları da getireceği için) özellikle gerekli
sermaye ve teknolojiye sahip olmayan geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin ithalat
harcamalarının artmasına neden olabilecek potansiyele sahip olması, ödemeler dengesinin açık
vermesine sebep olmaktadır. Ülke içindeki belirli bölgelerde turizmin geliştirilmesi, yerli ve
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yabancı turistlerin yanı sıra çalışmak amacıyla o bölgeye gelecek kişilerin mal ve hizmet
gruplarına gösterecekleri talep, bölgedeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden
olabilir. Bu durumdan ise, yerel halk olumsuz olarak etkilenmektedir.
Turizm sektörü, ekonomi içindeki diğer sektörlere oranla bazı dönemlerde daha fazla
öncelik isteyebilir. Sadece turizm yatırımlarının teşvik edilmesi ise, sektörler arası dengesizliğe
yol açabilir. Nitelikli işgücünün bölgeden karşılanamaması durumunda bu gereksinmenin bölge
ya da ülke dışından sağlanması nedeniyle, bölgede yaratılan çarpan etkisinin azalmasına yol
açabilmektedir. Aynı özellik, yabancı sermaye yatırımları için de geçerlidir. Özellikle
uluslararası turizm yatırımcıları, bir başka ülkede yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri
kazançları merkeze transfer etmektedirler.
Turizmin ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkiler altı ana başlık hâlinde ele
alınabilir. Bunlar;

6.1.2.1. Fırsat Maliyeti
Turizm sektörüne yatırım yapmayı planlayan ülkelerin her şeyden önce, sahip oldukları
kıt kaynakları turizme yatırmaları durumunda elde edecekleri gelir ile aynı yatırımın başka
sektörlere yatırılması durumunda kazanacakları geliri karşılaştırmaları, yani “fırsat maliyetini”
dikkate almaları önemli ve gereklidir. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler açısından son derece
önemli olan bu durum, zaten kıt olan kaynakların belki daha verimli olabilecek alanlar varken,
göreceli olarak daha az verimli turizm alanına yatırılmasına ve bir anlamda bu kaynakların israf
edilmesine neden olabilecektir. Ancak fırsat maliyetinin tam ve doğru olarak hesaplanabilmesi
için, yatırımın turizm sektörü yerine başka bir sektöre yapılması durumunda sağlanacak
kazancın hesaplanması gerekir ki, sağlıklı bir kıyaslama yapılabilsin. Örneğin, Türkiye’de Ege
ve Akdeniz kıyılarında yer alan verimli tarım alanlarının turistik kullanımlara ayrılması
nedeniyle zirai faaliyetler dışında kalmışlardır. Bu alanlarda yetiştirilecek tarım ürünlerinden
elde edilecek gelir ile turizm gelirleriyle kıyaslanması sonucu ekonominin “fırsat eşitliği”
prensibince zarara uğrayıp uğramadığı hesaplanabilir. Buna karşın, Karayip Adaları’ndan olan
Güney Lucila’da yetiştirilen muza dayalı ihracat gelirleri turizmdeki gelişmeler nedeniyle önce
muz üretimi azalmış daha sonra da ithal edilen gıda miktarında önemli artışlar kendisini
göstermiştir. Bu durum, ödemeler bilânçosu üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır.

6.1.2.2. Turizme Aşırı Bağımlılık
Turizm sektörünün ham madde kaynaklarının genellikle doğal ve kültürel
zenginliklerden oluşması, emek yoğun bir sektör olması ve kolay işgücü bulma gibi çekicilikleri
nedeniyle gelişmekte olan birçok ülkenin, turizmi ekonomik kalkınmanın lokomotifi olarak
kabul etmeleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Turizm sektörünün diğer iş kollarıyla
kıyaslandığında en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alması ve turizmin geleceğine dair
yapılan öngörülerde talebinin artarak devam edeceği beklentisinin varlığına bağlı olarak; çeşitli
ülkeler beklenen bu talep artışından daha fazla yararlanabilecekleri umudunu taşımaktadır.
Ancak, her ülkenin turizm sektöründeki olumlu gelişmelerden eşit olarak yararlanabileceği de
düşünülemez. Çünkü turizm endüstrisi, yapısı gereği hassa olup, çok değişik faktörlerden
kolaylıkla etkilenebilmektedir. Örneğin bir turistik yöre fiyat ve moda gibi kısmen öngörülebilir
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parametrelere veya ekonomik ya da siyasal bunalımlar gibi kolaylıkla öngörülemeyecek
değişkenlere bağlı olarak ciddi talep kayıplarına uğrayabilir. Bu nedenle, turizmin geliştirilmesi
çabalarında dengeli bir yaklaşımın belirlenmesi ve geliştirme yönündeki girişimlerin taleple
birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Ekonomilerinin temelini turizm sektörü olan ülkeler, oldukça hassas bir zemin üzerinde
yükselme çabasında oldukları bilinciyle, gelecekte ekonomik yıkımlara düşmemek için, bir
yandan turizmi geliştirme çabalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut işgücünü eğiterek
ekonomilerini çeşitlendirmek ve böylece turizm sektöründe karşılaşabilecekleri muhtemel
sıkıntılara karşı ekonomilerini daha dirençli bir hâle getirmeleri gerektiğinin bilincinde
olmalıdırlar.

6.1.2.3. Enflasyonist Baskı
Enflasyon, belirli bir dönem içinde mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarında meydana
gelen artış miktarı olarak tanımlanabilir. Turizm ve enflasyon arasındaki ilişki iki şekilde
gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi; herhangi bir turizm yöresine yönelik talebin artması
sonucunda oluşan bölgesel enflasyon ve arazi değerindeki spekülatif artışın yer aldığı turizmin
enflasyon üzerindeki etkileridir. İkincisi ise, ülkede yaşanan enflasyonist ortamın turizm
üzerindeki etkisidir.
Turizm sektörü fiyat artışlarının yaygın olduğu dönemlerde enflasyondan önemli ölçüde
etkilenmektedir. Bu durum, genellikle maliyetin ve fiyatın sürekli artışı ile belirlenen
enflasyonun bir sonucu olarak turizm sektörüne yansır. Enflasyonun turizm sektörü üzerindeki
etkileri ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:
1)
Turistik mal ve hizmet üretiminde kullanılan girdi fiyatlarının maliyet
enflasyonundan etkilenerek artması ve böylece turizm sektörünü olumsuz etkilenmesi,
2)
Fiyat artışı nedeniyle turizm talebinin belirli dönemlerde azalması, yüksek
maliyetlerle kurulan konaklama işletmelerinin doluluk oranlarının düşmesine, yatırımın geri
dönme süresinin uzamasına sebep olması ve kârlılığın azalması gibi sonuçların ortaya çıkması,
3)
Ülkede kendisini gösteren fiyat istikrarsızlığı, dış turizm talebini artırmakla
birlikte reel ücretleri azaltabilir. Bu da personelin iş verimliliğinin ve hizmet kalitesinin
düşmesine neden olabileceği gibi, sektörde yapılacak verimli yatırımlar yerine, en çok kâr
getiren alanlara yatırım yapılarak ekonomide kaynak dağılımının bozulmasına neden olması,
4)
Enflasyon, ülkenin ticaretini de olumsuz yönde etkiler. Döviz kurlarının sabit
olduğu bir ortamda iç fiyatların çok yükselmesi sonucu ithal edilecek mallar daha ucuz
olacağından, ithalat eğilimi artarken ihracatın azalması,
5)
Konuya iç turizm açısından bakıldığı zaman; artan fiyatlar satın alma gücü
üzerinde olumsuz etki yaparak reel gelirlerde de bir düşme meydana getirir. Bu da, iç turizm
hareketlerinin ve turistik tüketim harcamalarının azalmasına neden olmaktadır. Dış turizm
açısından ise, ulusal paranın değeri enflasyon oranına paralel olarak düşürüldüğü sürece dış
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turizm talebinin fazla etkileneceği söylenemez. Ancak, enflasyon oranının devalüasyon
oranının üzerine çıkması durumunda dış turizm talebinde fiyata bağlı olarak bir gerilemenin
ortaya çıkması gibi sonuçların varlığına neden olabilecektir.

6.1.2.4. Mevsimlik Dalgalanma
Turizm sektörü için söz konusu olan mevsimlik talep dalgalanması kendisini yoğun
olarak konaklama sektöründe hissettirmesine rağmen, sektörle ilişkili olarak faaliyet gösteren
ulaştırma ve eğlence gibi diğer iş kollarını da yakından ilgilendirmektedir. Büyük şehirler
dışında kalan diğer turistik yörelerdeki konaklama tesislerinin çoğunun turizm sezonu dışında
kapalı olması, bir yandan yatırımların geri dönüş sürelerini uzatırken, diğer yandan
yatırımcıların sektöre olan güvenini sarstığı gibi, sezon boyunca artan talebin karşılanabilmesi
için gerekli kapasite artırımının yapılmasını da engelleyebilecek nitelik taşımaktadır. Bu
özellikleri nedeniyle başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörle etkileşim içinde faaliyet
gösteren işletmeler mevsimlik kazançları ile yıllık gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar.
Turizm sektöründeki mevsimlik dalgalanma, istihdam edilen personele de yansıyarak,
mevsimlik işsizlik sorununun görülmesine neden olmaktadır.

6.1.2.5. Yabancı İşgücü Gereksinmesi
Turizm sektöründe yabancı işgücünün istihdamı genellikle ulusal insan kaynakları
tarafından karşılanamadığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerin, sektörün gerektirdiği bütün alanlarında yetişmiş elemana sahip olması genellikle
başarılamadığından, yabancı işgücünü gerekli kılmaktadır. Böylece turizmden elde edilen döviz
gelirlerinin bir kısmı, yabancı çalışanlara ödenen ücretler nedeniyle, yurt dışına çıkmış
olmaktadır. Benzer durum, yabancı sermaye ile gerçekleştirilen yatırımlar ve yabancı
işletmelerde çalıştırılan personel için de geçerlidir. Örneğin, Türkiye’de çalışan orta ve üst
düzey yabancı personel sayısının toplam içinde %2’lik bir sahip olduğu ancak yönetici olarak
çalışan personel içerisinde bu oranın %33’e yükseldiği görülmektedir. Türkiye’de 1982 yılında
yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasıyla, turizm işletme belgeli tesislerde toplam
personelin %10’unu geçmemek koşuluyla yabancı personel çalıştırma hakkı tanınmıştır.
Ülkemizdeki turizm işletmelerinde gereksinme duyulan yabancı işgücü genellikle yönetim,
animasyon ve rehberlik hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.

6.1.2.6. Dış Alım Eğilimindeki Artış
Dışalım eğilimindeki artış, her birim turist dövizinin neden olduğu mal ve hizmet
ithalatına yönelik döviz transferiyle ilgilidir. Bir anlamda gelir olarak elde edilen döviz,
turizmle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan mal ve hizmetlerin satın alınması nedeniyle
uğranan döviz kaybını ifade eder. Bu bağlamda, dış turizme katılan ülke vatandaşlarının
götürdükleri döviz ile turistik yatırım ve tüketim mallarının dışalımına harcanan dövizlerin
ödemeler dengesi üzerine döviz çıkışı şeklinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Görünmeyen
ithalat adı verilen bu etki, ödemeler dengesi üzerinde turizm nedeniyle oluşan döviz çıkışlarını
kapsamaktadır.
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Gelişmekte olan pek çok ülkenin ekonomisi, uluslararası turizmin gereksinim duyduğu
mal ve hizmetlerin tümünü, nitelik ve nicelik açısından karşılayamaz durumdadır. Bu konuda
ilginç bir örnek Karayip Adaları’nda 1960’lı yıllarda yaşanmıştır. Bu dönemde artmaya
başlayan turizm talebinin ülkenin daha önce kendine yeterli olan gıda maddeleri üretiminde her
yıl %4 dolayında artış gösteren bir ithalat düzeyine yükselmesine neden olmuştur. İthalat
eğilimindeki artış, yalnızca gereksinme duyulan mal ve hizmetlerin ülkede üretiliyor olup
olmaması ile ilgili değildir. Örneğin, “Turizmi Teşvik Yasası” ve “Yabancı Sermaye Yasası”
çerçevesinde getirilen ve yatırımlarla ilgili mal ve hizmet ithalatına gümrük vergisi muafiyeti
tanıyan hükümler sonucunda, kapı kilidinden lavabo takımlarına kadar her türlü malzemenin
ithal edilmesi söz konusu olmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Turizm ile ekonomi sektörü arasındaki karşılıklı etkileşimi araştırınız.

2)

Turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini araştırınız.

3)

Ödemeler dengesi üzerindeki etkisini araştırınız.

4)

Turizm gelirlerinin ekonomide tekrar dağılımını araştırınız.

5)

Devlet gelirlerine etkisini araştırınız.

6)

İstihdam yaratma gücü hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır araştırınız.

7)

Turizmin tarım, sanayi ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisini araştırınız.

8)

Turizmin olumsuz ekonomik etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Turizm ile ekonomi sektörü arasındaki karşılıklı etkileşimi açıklayınız.

2)

Turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini açıklayınız.

3)

Ödemeler dengesi üzerindeki etkisini açıklayınız.

4)

Turizm gelirlerinin ekonomide tekrar dağılımını açıklayınız.

5)

Devlet gelirlerine etkisi açıklayınız.

6)

İstihdam yaratma gücünü açıklayınız.

7)

Turizmin tarım, sanayi ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisini açıklayınız.

8)

Turizmin olumsuz ekonomik etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizm ile ekonomi sektörü arasındaki karşılıklı etkileşimi çeşitli yönleriyle ele alıp
değerlendirdiğimiz bu bölümde; turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini; ödemeler
dengesi üzerindeki etkisini; gelir yaratıcı etkisi; turizm gelirlerinin ekonomide tekrar
dağılımını; iç fiyatlara etkisini; devlet gelirlerine etkisini; istihdam yaratma gücünü; altyapı
üzerindeki etkisini; turizmin tarım, sanayi ve hizmet diğer sektörleri üzerindeki etkisini;
açıkladıktan sonra turizmin enflasyonist baskı, mevsimlik dalgalanma ve yabancı işgücü
gereksinmesi gibi olumsuz ekonomik etkileri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm gerçekte toplumsal bir faaliyet
olmasına rağmen, hangi özelliğinden dolayı, ekonomik yaklaşımla ele alınarak
değerlendirilmesinin nedenlerinden biri verilmiştir ?
a)

Ülkelere önemli ölçüde gelir getirici ve döviz kazandırması

b)

Toplumlarası diyaloğun yaşanmasına sağladığı katkı

c)

Ülkenin doğal ve beşeri güzelliklerini yabancılara tanıtması

d)

Ülkenin gelenek ve göreneklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması

e)

Turistlerin geldikleri bölgelerdeki moda trendlerinin anlaşılması

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin uluslararası ilişkileri geliştirici
etkisi ve ekonomik kalkınmadaki öneminin özellikle vurgulandığı, Birleşmiş Milletler
Uluslararası Seyahat ve Turizm Konferansı’nın yapıldığı şehir verilmiştir ?
a)

Madrid

b)

Paris

c)

Londra

d)

New York

e)

Roma

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin gelişmesini sağlamak için
uyguladığı kalkınma politikalarının asıl amacı, ödemeler dengesi açığının bir kısmının turizm
gelirleriyle kapatılmasını öngören planların ismi verilmiştir?
a)

Yıllık kalkınma planları

b)

Sanayi planları

c)

5 yıllık kalkınma planları

d)

Turizm geliştirme planları

e)

Bölgesel kalkınma planları
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin ödemeler dengesi açıklarını
kapatmadaki rolü araştırılırken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri verilmiştir?
a)
Turistik dövizleri elde etmek için yapılan döviz harcamalarının döviz
gelirlerinden daha az olması
b)
Turistik döviz kazanımının daha fazla olabilmesi için, yurt dışına daha fazla
turist gönderilmesi
c)
Turizm gelirlerinin arttırılabilmesi için yurt dışından gelecek olan turistlerin
engellenmesi
d)
Turistik dövizleri elde etmek için yapılan döviz harcamalarının döviz
gelirlerinden daha fazla olması
e)

Turizm sektörünün bütün dikkatini iç turist sayısını arttırmaya yöneltmesi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Turizm gelirlerin ülke ekonomisine
girerek tekrar dağılımı gerçekleşirken, gelirlerin yarattığı bu zincirleme etki
ekonomide…………….olarak tanımlanır.” cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayacak
ifade verilmiştir?
5)

a)

Trend

b)

Skala

c)

Döviz

d)

Çarpan

e)

Girdi

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm gelirlerinin yarattığı katma değer
etkisi hesaplanırken yapılan harcama kalemlerinden değildir?
a)

Konaklama

b)

Sağlık sigortası

c)

Beslenme

d)

Yerel ulaştırma

e)

Hediyelik eşya alımları

176

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, iç fiyatların yüksekliğinden etkilenmeyen
turist tiplerinden biri verilmiştir?
a)

Yalnız tatile çıkanlar

b)

Gösteriş için tatile çıkanlar

c)

Grup olarak tatile çıkanlar

d)

Turlarla tatile çıkanlar

e)

Ülkelerinden çok uzak tatil bölgelerine gidenler

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektöründe gerçekleştirilen vize
işlemleri, mal ithalatı, müze, ören yeri veya milli parka giriş ücreti gibi çeşitli faaliyetler
nedeniyle devletin gelirini oluşturan ödeme şekli verilmiştir?
a)

Maaş

b)

Burs

c)

Avans

d)

Kesinti

e)

Vergi

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektörünün de içinde bulunduğu
hizmetler sektörünün Kanada’daki istihdam oranı verilmiştir?
a)

%38

b)

%20

c)

%78

d)

%4

e)

%50
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, iç ve dış turistlerin taleplerinin belli bir
mevsimde yoğunlaşmasının tarım sektörü üzerindeki etkisi verilmiştir?
a)

Tarım ürünleri ihracatı artar.

b)

Tarım ürünlerin fiyatları azalır.

c)

Tarım ürünlerinin kalitesi bozulur.

d)

Tarım ürünlerin fiyatları yükselir.

e)

Tarım ürünleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

Cevaplar
1)a 2)e 3)c 4)a 5)d 6)b 7)b 8)e 9)c 10)d
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7. TURİZMDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Turizm sektörünün faaliyetlerini düzenleyen uluslararası turizm örgütleri arasında;
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü; Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; Uluslararası
Hava Taşıma Birliği; Dünya Seyahat Acenteleri Birliği; Seyahat Acentaları Birlikleri Evrensel
Federasyonu; Uluslararası Turizm Birliği; Uluslararası Otelcilik Birliği; Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü; Pasifik Asya Seyahat Birliği; Avrupa Seyahat Komisyonu; T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; Turistik Otelciler, işletmeciler ve
Yatırımcılar Birliği ve Turist Rehberleri Birliği gibi kurum ve kuruluşların işleyişleri ve turizm
sektörü üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası turizm örgütleri hangileridir?

2)

Bölgesel turizm örgütleri hangileridir?

3)

Ulusal turizm örgütleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Turizm
Örgütleri

Uluslararası turizm örgütleri
hangileri olduğu turizm
sektörü açısından taşıdığı
önemin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Bölgesel Turizm Örgütleri

Bölgesel turizm örgütleri
hangileri olduğu turizm
sektörü açısından taşıdığı
önemin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Ulusal Turizm Örgütleri

Ulusal turizm örgütleri
hangileri olduğu turizm
sektörü açısından taşıdığı
önemin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası turizm örgütleri



Bölgesel turizm örgütleri



Ulusal turizm örgütleri
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Giriş
Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren turizm sektöründe örgütlenmeye önem
verildiği bilinmektedir. Sektördeki örgütlenmelerin temel amacı ise; konum ve kuruluş
arasındaki bağlantıları saptayarak turizm faaliyetlerinin karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlara
çözüm bulmak ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak olarak ifade edilebilir.
Turizm sektöründe karşımıza çıkan örgütlenmeleri, genelden özele doğru ele almak
mümkündür. Turizm alanında faaliyet gösteren başta uluslararası örgütler başta olmak üzere,
bölgesel ve ulusal turizm örgütleri ele alınarak değerlendirilecektir.
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7.1. Uluslararası Turizm Örgütleri
Günümüzde dünyada turizm sektörüyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen çok
sayıda kuruluş bulunduğu bilinmektedir. Bütün bu kuruluşların her birinin ele alınıp
irdelenmesi son derece güç olduğundan, sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen
kuruluşların başlıcaları bu bölümde değerlendirilecektir.

7.1.1. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
Dünya Turizm Örgütünün temeli 1925 yılında Lahey’de kurulan Resmi Turizm Reklam
Kuruluşları Uluslararası Birliği ile atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Resmi Turizm
Kuruluşları Uluslararası Birliği olarak yeniden adlandırılmış ve merkezi Cenevre’ye
taşınmıştır.
1969 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin mevcut
sistemiyle işbirliği hâlinde, turizm alanında “karar alıcı ve merkezi” rol üstlenmesi gerektiği
yolunda bir tavsiye kararı alınmasının ardından söz konusu Birliğin ismi Dünya Turizm Örgütü
olarak değiştirilmiş ve ilk Genel Kurul toplantısı 1975 yılında Madrid’de gerçekleştirilmiştir.
1976 yılında da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının icracı bir ajansı hâline gelmiş olan
Dünya Turizm Örgütü, İspanya’nın daveti üzerine Sekretaryasını Madrid’de kurmuştur.
Nihayet, 23 Aralık 2003 tarihinde Birleşmiş Milletlerle imzaladığı Anlaşma
çerçevesinde Dünya Turizm Örgütü bir uzmanlık kuruluşu hâline gelmiştir. Türkiye, Dünya
Turizm Örgütüne 1973 yılında asil üye olarak kabul edilmiştir, ülkemizi Kültür ve Turizm
Bakanlığı temsil etmektedir.
08.10.1973 tarih ve 14679 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dünya
Turizm Örgütü Tüzüğüne göre örgütün amaçları (Boz 2004, 217; Sezgin 2001, 102; WTO,
2006);
1)
Ekonomik gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insan tem ve
hürriyetlerine ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın evrensel saygı duyulmasına ve
gözetilmesine katkıda bulunmak amacıyla, turizmin teşviki ve geliştirilmesini sağlamaktır.
Örgüt, bu amaca ulaşmak için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2)
Örgüt, bu amaca ulaşmada, kalkınma yolundaki ülkelerin turizm alanındaki
çıkarlarına özel bir dikkat gösterecektir.
3)
Turizm alanında oynamakla görevlendirildiği ana rolün gereğini getirmek
amacıyla, örgüt, Birleşmiş Milletlerin yetkili organlarıyla ihtisas kuruluşlarıyla etkili bir
işbirliği kuracak ve sürdürecektir. Örgüt bu amaçla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile
programın yürütülmesiyle yükümlü iştirakçi ve uygulayıcı bir kuruluş olarak işbirliği ilişkileri
kurmaya ve anılan program faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret edecektir.
Günümüzde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün Birleşmiş Milletler üyesi 156
ülke, 2 gözlemci ülke, ortak üye statüsünde 7 bölge, bağlı üye statüsünde örgütün amaçları
doğrultusunda çalışan 477 kuruluş ve şirket üyesi bulunmaktadır.
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Örgüt tüzüğünün 4. maddesi 3 farklı türde üyelik olabileceğini önermektedir (Can ve
2000, 88).
a) Asli Üyelik: Örgüte, bütün egemen devletler asli üye olabilirler. Örgütün yerini aldığı
Resmi Turizm Kuruluşlar Uluslararası Birliği'nin asli üyesi olan devletler, oylama olmaksızın,
resmi beyanlarını açıklayarak üye olmaya hak kazanmışlardır.
b) Ortak Üyelik: Dış ilişkilerden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke
toplulukları ancak ortak üye olabilirler. Ortak üye olan bir devlet dış ilişkilerde bağımsızlığını
kazandığı takdirde, örgütün yükümlülüklerini benimsediğini gösteren yazılı ve resmi bir irade
açıklamasıyla asli üyeliğe geçebilir.
c) Bağlı Üyelik: Turistik konularda uzmanlaşmış uluslararası, hükümetlerarası ve
hükümet dışı kuruluşlarla yaptıkları faaliyetler Dünya Turizm Örgütünün amaçlarıyla ilişkili
olan ve ticari kuruluşlar ancak bağlı üyelik sıfatıyla örgüte katılabilirler.

7.1.1.1. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün Temel
Organları
1. Genel Kurul: Örgütün en yüksek organıdır. Genel Kurul, çalışma programı ile
bütçeyi onaylamak ve turizm sektörü için hayati önemi haiz konuları müzakere etmek üzere her
iki yılda bir toplanmaktadır. Genel Kurul ayrıca, her dört yılda bir Genel Sekreteri seçmektedir.
Genel Kurul oy kullanma yetkisine sahip tam üyeler ile ortak üyelerden oluşmakta, bağlı üyeler
ile diğer uluslararası teşkilatların temsilcileri ise Genel Kurula gözlemci olarak
katılabilmektedirler.
2. İcra Konseyi: Dünya Turizm Örgütünün yürütme kurulu olup, Örgütün faaliyetlerini
izlemek ve bütçenin amacına uygun şekilde kullanılmasını kontrol etmekle yükümlüdür. Yılda
iki kere toplanan İcra Konseyi, her beş asıl üye için bir temsilci olmak üzere, Genel Kurul
tarafından seçilen toplam 31 üyeden oluşmaktadır. İcra Konseyi üyeleri 4 yıl görev yapmakta
ve konseyin yarısı her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. İspanya İcra Kurulu’nun
daimi üyesidir.
3. Bölgesel Komisyonlar: Dünya Turizm Örgütü altı bölgesel komisyondan
oluşmaktadır. Afrika, Amerika kıtası, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa, Ortadoğu ve Güney
Afrika Komisyonları kendi bölgelerinin Tam ve Ortak Üyelerinden müteşekkil olup, yılda en
az bir kez toplanmaktadırlar. Bağlı üyeler ise kendi bölge Komisyonlarına gözlemci statüsüyle
katılmaktadırlar. Ülkemiz Avrupa Bölge Komitesinde yer almaktadır.
4. Komiteler: Dünya Turizm Örgütü üyelerinden oluşan uzman komite üyeleri idari
konularda ve programın içeriğine ilişkin danışmanlık görevini üstlenmişlerdir. Bunlar; Program
ve Bütçe Komitesi, Turizm ve Rekabetçilik Komitesi, İstatistik ve Turizm Uydu Hesabı
Komitesi, Bağlı Üyeliklere Başvuruların Değerlendirilmesi Komitesi, Turizm ve
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Turizm Etiği Komitesidir.
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5. Sekretarya: Dünya Turizm Örgütü, faaliyetlerini 110 kişilik kadrosuyla Madrid’de
bulunan Merkez’den yürütmektedir. Örgütün programlarının uygulanması ile üyelerin
ihtiyaçlarının karşılanması görevi Sekretaryanın sorumluluğundadır. Diğer taraftan Bağlı
Üyelere, İspanya Hükümeti tarafından finanse edilen Madrid’deki Merkez tarafından destek
sağlanmaktadır. Bağlı üyelerden müteşekkil bir Danışma Konseyi yılda bir kez toplanarak
program hakkında Sekretaryaya tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Japon Hükümeti
tarafından desteklenen Osaka’da bulunan Asya Pasifik Bölgesel Destekleme Ofisi de
Sekretarya bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Dünya Turizm Örgütünün faaliyetleri 6 ana grupta toplanabilir (Can ve Üner 2000, 90):
a) Kalkınma İçin İşbirliği: Oldukça geniş kapsamlı mastır planlar, fizibilite
çalışmaları, yatırım gereksinimleri, pazarlama ve tanıtımda teknoloji transferleri gibi konuları
içeren turizm yayınları ile devletlere tavsiyelerde bulunmakta ve yardım etmektedir.
b) Eğitim ve Öğretim: Turizm eğitim ve öğretimi, eğitimcileri eğiten kursları, kısa
süreli eğitim kursları ve hızla büyüyen network ağı mevcuttur.
c) Çevre ve Planlama: Örgüt, sürdürülebilir turizm kalkınması ve çevresel ilginin
pratikte uygulanması için çalışmaktadır.
d) Turizm Hizmetlerinin Kalitesi: Turizm hizmetlerini iyileştirmek için, sağlık ve
emniyet ile ilgili yayınlar çıkartmaktadır. Örgüt, turizme olan engelleri kaldırmak ve turizm
hizmetlerinde liberalleşmeyi desteklemek için çalışmaktadır.
e) İstatistikler ve Pazar Araştırılması: Örgüt; 180' den fazla ülkeden turizm bilgisi
sağlayan, analiz eden ve tüm bu bilgileri biriktiren başlıca merkezdir.
f) Haberleşme ve Dokümantasyon: Örgütün haberleşme bölümü, yaygın birikimi ve
örgütün ilişki noktası gibi çalışmaktadır. Örgütün dokümantasyon merkezi çok sayıda turizm
araştırmasına ve bilgi kaynaklarına sahiptir.

7.1.2. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; endüstrinin tüm sektörlerinden, global iş dünyası
liderleri ve dünyanın en başta gelen 100 firmasının üst düzey yöneticileri tarafından
oluşturulmuş bir forumdur. Dünya çapında, seyahat ve turizm endüstrisinin özel sektördeki tüm
alanlarını temsil eden tek kuruluştur. Merkezi Londra Konsey, 1990 yılında kurulmuştur
(WYFC, 2006). Konseyin; Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Pasifik ve Avrupa'da şubeleri
bulunmaktadır (Mill and Morrison 2002, 74).
Konsey'in amacı; dünyanın en büyük gelir ve istihdam yaratıcı alanı olan seyahat ve
turizm faaliyetlerinin ekonomik önemini vurgulamaktır (WTTC, 2006).
Konsey; seyahat ve turizm sektörünün toplam büyüklüğünü, dünya, bölge ve ülke
ekonomilerine etkilerini belirlemek için çok sayıda araştırma yapmaktadır. Seyahat ve turizmin,
ülke ekonomileri ve istihdam üzerindeki güçlü etkilerini ortaya çıkarmak için konsey; güvenilir,
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titiz ve eksiksiz araştırmaların yapılması gerektiğini fark etmiştir. Bu nedenle konsey; turizmin
ülke ekonomileri üzerindeki —ekonomik- etkilerinin araştırılması ve ölçümü üzerinde
yoğunlaşmıştır. Kuruluşundan bu yana geçen zaman içinde konsey; araştırma yöntemlerini
geliştirmek ve ülkelerin kendi ekonomileri üzerinde turizmin yarattığı etkileri daha iyi
anlamaları ve olumlu yönde geliştirmelerini teşvik etmek için çok sayıda ekonomi danışmanı
ve araştırmacıyla çalışmaktadır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; yıllık olarak hazırlanan
"Turizm Uydu Hesap Sistemi" araştırmalarını üstlenmiştir (WTTC 2006).

7.1.3. Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA)
Uluslararası Hava Taşıma Birliği; hava ulaşımını temsil ve ona hizmet Chicago
Konferansı'nda alınan bir kararla, 1919 yılında Hawaii'de Uluslararası Hava Trafik Birliği'ni de
içine alarak 1945'de Havana’da kurulmuştur (Can ve Güner 2000, 91).
Birlik; güvenli, düzenli ve ekonomik havayolu taşımacılığını geliştirmek ve bu alandaki
işletmeler arasındaki tarife, zamanlama gibi konularda işbirliğinin sağlayarak havayolu
taşımacılığına üst düzeyde standart getirmek amacıyla kurulmuştur (Boz 2004, 225).
Birliğin günümüzde 140'dan fazla değişik devletten, 270'in üzerinde üyesi
bulunmaktadır (JATA, 2006). Birlik, bugün sayıları yüzleri geçen havayolu işletmeleri arasında
koordinasyon görevini yerine getiren üst düzey bir kuruluş olarak görev yapmaktadır. Bunun
dışında, gerek havaalanlarında ve gerekse uçaklarda kalitenin ve güvenliğin arttırılması
yönünde etkin çalışmalar yapmaktadır. Faaliyette bulunan seyahat acenteleri IATA' ya girip
uluslararası uçak bileti satabilmek için örgüt tarafından saptanmış olan kriterlere uymak
zorundadır. Saptanan kurallara uygunluğu belirlenen acenteler örgüte üye olabilmektedir.
Uygunluğu onaylanmayan acenteler en az bir yıl beklemek zorundadır. Acentelerin gerek mali
durumları gerekse işletme yapıları örgüt tarafından sürekli incelenmektedir. Bilet bedellerini
havayolu işletmelerine zamanında yatırmayan veya bilet satamayan acenteleri
cezalandırmaktadır. Bunun dışında acenteler, satmış oldukları uçak biletinin %8'i oranında
komisyon almaktadır (Boz 2004, 225).
Bugün hava taşımacılığındaki gelişmeler İATA'nın görevlerini ve faaliyetlerini çok
geniş bir yelpazeye yaymıştır. 1979'un sonlarında birlik, faaliyetlerini ikili kulvarda yürütmek
üzere yeniden örgütlenmeye gitmiştir. Bu kulvarlardan ilki ticaret konusunda olup; teknik,
yasal, finansal, trafik hizmetlerini ve birçok acenta konularını düzenlemektedir. İkinci kulvar
ise; yolcu taşıma ücretleri, kargo tarifeleri ve acentaların alacağı komisyonları düzenlemekte
düzenlemektedir. Görüldüğü gibi İATA'nın görevi hava ulaşım endüstrisini temsil ve ona
hizmettir. Birlik bu görevi yerine getirirken 4 farklı gruba hizmet etmektedir (Can ve Güner
2000, 92).
1)
Havayollarına Hizmet: Tek bir işletmenin, olanakları kullanma ve sorunları
çözmede kaynakları yetmediği için birlikte çalışma yolları sunmak IATA yoluyla havayolu
işletmeleri dil, para sistemi, hukuk ve geleneklerinin farklılıklarına karşın kendi bireysel
taşımacılık ağlarını dünya çapında bir sistem içine uyarlayabilmektedirler.
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2)
Hükümetlere Hizmet: Emin ve etkili hava taşımacılığını amaçlayan IATA
aracılığıyla hükümetler taşımacılık sektöründe geçerli politika ve kurallar koymaya
başlamışlardır.
3)
Üçüncü Taraflara Hizmet: IATA kendileriyle havayolları arasında toplu bir bağ
oluşturmaktadır. Yolcular ve yük taşıyıcılar bu yolla endüstride temsil edilebilmektedir. Parça
üreticileri ve diğerleri de havayolları toplantılarına katılabilmektedir.
4)
Halka Hizmet: IATA yolculuk ve yük taşımacılığını basitleştirmektedir.
Ücretleri kontrol ederek daha ucuz yolcu ve yük taşınmasına yardımcı olmakta ve benzer
alanlarda değişik hizmetler sunmaktadır.

7.1.4. Dünya Seyahat Acenteleri Birliği (WATA)
İsviçre Medeni Kanunu hükümlerine göre, 1949 yılında kurulmuş bulunan Dünya
Seyahat Acentaları Birliği; merkezi Cenevre'de olan ve özellikle özel mülkiyetli seyahat
acentalarının üye oldukları, kar amacı gütmeyen bir örgüttür (Can ve Güner 2000, 94).
Dünya Seyahat Acentaları Birliği; dünyadaki seyahat acentaları arasındaki ilişkileri
düzenlemek, uluslararası turizmin gelişmesi için işbirliği yapmak ve mesleki çıkarları korumak
amacıyla kurulmuştur. Örgüt; üyeleriyle uluslararası işbirliği ağı oluşturarak üyelerine
ayrıcalıklı olanaklar sağlamaktadır. Örgüt; turizmde olan yenilikleri ve bunların dışında gerekli
gördüğü hususları, yayınladığı Master Key isimli dergi ile üyelerine duyurmaktadır (Boz 2004,
228).
Dünya Seyahat Acentaları Birliğinin üyelerine sağladığı olanaklar şunlardır (Can ve
Güner 2000, 94):
1)

Uluslararası Otelciler Birliği'nin faturalarını ödeme garantisi

2)

Üye acentaların birbirlerine olan borçlarını ödeme

3)

Standart değişim faturaları

4)

Üye listeleri ve tanıtım kartları

5)

Yıllık yayını olan Master Key ile eksiksiz seyahat bilgileri sunmak

6)

Son gelişmeleri bildiren sirküler yayınlamak.

Örgüt bugün; 82 ülke ve 175 kentte 200'ün üzerinde üyesi bulunan bir kuruluş olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.

7.1.5. Seyahat Acentaları Birlikleri Evrensel Federasyonu (UFTAA)
121 ülkenin doğrudan 114 ulusal seyahat acentaları üst örgütünün üye olduğu kuruluşun
merkezi Paris'tedir. Örgüt; 1966 yılında iki büyük organizasyonun birleşimiyle kurulmuştur.
Türkiye; adı geçen örgütte TÜRSAB ile temsil edilmektedir. Örgütün amaçları; üyelerinin
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haklarını korumak ve onları geliştirmek, uluslararası turizm alanında oluşacak değişiklikler
hakkında inceleme yapmak ve politika geliştirmek, turizmin gelişmesi yönünde eylem planları
hazırlamak, ayrıca kurslar, seminerler ve uluslararası konferanslar düzenlemektir (Boz 2004,
228).
Örgüt aynı zamanda; Birleşmiş Milletler, sivil toplum örgütleri (NGO) ile danışma statü
ile çalışmaktadır. Bunun yanında UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile de yakın
çalışması bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 1999 yılı Haziran ayında Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA) ile
yapılan anlaşma sonucunda, 11 Şubat 2000 tarihinde başlatılan eğitim projesi kapsamında
pazarlama ve yöneticilik kursları açılmıştır (Boz, 2004: 228).

7.1.6. Uluslararası Turizm Birliği (AIT)
Uluslararası Turizm Birliği, turing kulüpleri ve otomobil kurumlarının üye olduğu
uluslararası bir federasyondur. Birliğin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi'nde danışma statüsü vardır. Birlik; 1898 İsviçre - Cenevre'de kurulmuştur.
Uluslararası Turizm Birliği ve üye otomobil dernekleri; turistlerin ve motorlu araç
sahiplerinin sözcülüğünü yapmakta, onları baskıcı ya da kısıtlayıcı yasal düzenlemelerden ve
haksız adli kovuşturmalardan korumakta, yol güvenliğinin sağlanmasında ve yolların
düzenlenmesinde etkili olmaktadır.
Birlik, üye ülkelerdeki otomobil, bisiklet, kamp-karavan, yat kulüplerinin ve turing
kulüplerinin üye olduğu bir federasyon olduğundan 84 ülkede 122 üye kulüpten oluşmakta ve
bugün 330 milyon kişiyi temsil etmektedir. Turing ve Otomobil Kurumu bu birliğin asli üyesi,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı da özel statüye sahip (asli) üyesidir.
Kar amacı gütmeyen bu birliğin tüzüğüne göre; ulaştırma ve turizme bağlantılı tüm
sektörden yararlananların çıkarlarını korumak, yayla turizmi, deniz sporları, kampçılık,
karavancılık, bisikletçilik, otomobilcilik dâhil tüm turistik alanlarda üyelerinin çıkarlarını
korumak, yabancı ülkelerde yolculuk yapan üyelerinin yararına olmak şartıyla üye kuruluşlarla
karşılıklı yardım ve hizmet kurmak, amaçları doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak ve haberler
yayınlamak şeklinde etkinlikleri bulunmaktadır (Andaç 2006, 64).

7.1.7. Uluslararası Otelcilik Birliği (İHA)
Birlik; 1869 yılında Fransa - Paris'te kurulmuştur. Amacı, otelcilik mesleğinin
sorunlarını incelemek, uluslararası turizmle ilgili otel sorunlarını çözümlemek, ulusal otelcilik
örgütleri arasında birlik kurmak ve otellerle seyahat acentaları arasındaki ilişkileri
düzenlemektir.
Dünyanın birçok ülkesinde bulunan turistik oteller ve turizmle ilgili kuruşlar bu birliğe
üye bulunmaktadır. Birlik; Seyahat Acentaları Birlikleri Evrensel Federasyonu'yla (UFTAA)
konaklama işletmeleri ve seyahat acentaları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyuşmazlıkların
çözümünde esas kabul edilen Uluslararası Otel sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır.
190

Uluslararası Otelcilik Birliği'nin her yıl yayınladığı ve üyelerine gönderi Uluslararası
Otel Rehberi ve uluslararası Seyahat Acentaları rehberi isimli temel yayınları bulunmaktadır
(Andaç 2006, 69; Sezgin 2001, 100).
Diğer Örgütler
Uluslararası örgütlenmelerin diğerleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Uluslararası Skal Klüpleri (SCAL)



Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BİTS)



Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği (ICCA)



Uluslararası Termalizm ve Klimatizm Federasyonu (FİTEC)



Uluslararası Turizm Akademisi (ACI)



Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Örgütü (AIEST)



Dünya Turing ve Otomobil Örgütü (OTA)

7.2. Bölgesel Turizm Örgütleri
Bölgesel örgütlerin amacı, kendi bölgelerindeki turizmi geliştirmektir. Bölgesel
örgütler, ülke içinde olduğu kadar, uluslararası bölgelerde de örgütlenebilirler.

7.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Örgüt; 1960 yılında Türkiye'nin de üyesi olduğu 24 Batı Avrupa ülkesi ile Kanada ve
ABD'nin oluşturduğu ekonomik işbirliğini ve gelişmeyi sağlamak amacıyla Fransa’nın başkenti
Paris'te kurulmuştur.
Paris'te imzalanan bir konvansiyonla kurulan ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,
1948 yılında Marshall Planı çerçevesinde, Avrupa ekonomisini yeniden inşa çabalarında
eşgüdüm sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün (OEEC) yerini
almış ve Batılı sanayileşmiş ülkeleri çatısı altında toplayan bir kuruluş hâline gelmiştir (OECD,
2006).
Bu örgütün çalışma alanına turizm sektörü de girmektedir. Örgütün turizm alanındaki
amacı, üye ülkelerde ve üye ülkeler arasında turizmin geliştirilmesidir. Bu amaçla kuruluşun
içinde teknik nitelik taşıyan bir Turizm Komitesi bulunmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, OECD Turizm Komitesinin etkinliklerine ve toplantılarına düzenli bir şekilde
katılmaktadır Örgüt tarafından her yıl hazırlanan turizm politikaları ve istatistikleri ile ilgili
"OECD Üyesi Ülkelerin Uluslararası Turizmi ve Turizm Politikası” adlı raporu yıllık olarak
kitap şeklinde yayınlanmaktadır (Andaç 2006, 64).
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Örgüt bugün 30 üye ülke ve bunlar dışında 70 diğer ülke ve sivil toplum örgütleriyle
ortak çalışmalar yapmaktadır (OECD, 2006).

7.2.2. Pasifik Asya Seyahat Birliği (PATA)
Birliğin merkezi ABD’nin San Francisco şehrinde bulunmaktadır. Birliğin; Pasifik
bölgesindeki turizmin dinamik bir biçimde gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Birliğin
kuruluş amacı; Pasifik Asya'daki seyahat ve turizm faaliyetlerinin, çevre ve kültürel değerler
korunarak büyümesi ve gelişmesini sağlamaktır (PATA, 2006).
Birlik; konferanslar, araştırma programları, halkla ilişkiler faaliyetleri yayınları ile bu
bölgedeki turizme dikkati çekmek ve ülkeleri turizmin kazançlı bir sosyal ve ekonomik faaliyet
olduğuna inandırmak açısından büyük bir çaba göstermiştir. Birliğin, dünyanın her bir yanında
faaliyetleri bulunmaktadır (Andaç 2006, 71).

7.2.3. Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC)
Avrupa Seyahat Komisyonu 1948 yılında, kâr amacı gütmeyen bir örgüt olarak
kurulmuştur. Komisyonun amacı, bir turizm bölgesi olarak Avrupa’nın tanıtılmasıdır. Bugün
komisyona 37 ülke üye bulunmaktadır (ETC, 2006).
Avrupa'ya Kuzey Amerika ve Japonya'dan turist çekmek, reklama yönelik ortak
etkinlikler düzenlemek, turizmi ve sorunlarını incelemek, çözümler getirmek, bilimsel işbirliği
sağlamak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla kurulan komisyon; üyeler arasında
turizm konusunda bilgi alışverişini sağlamak, yapılan çeşitli pazar araştırmalarından
yararlanmak, özellikle Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turist sayısını arttırmak amacıyla
verilen reklam pazarlama çalışmalarında fiilen yer almak gibi etkinliklerde bulunmaktadır
(Andaç 2006, 65).

7.3. Ulusal Turizm Örgütleri
Uluslararası ve bölgesel turizm örgütlenmelerinin yanı sıra, hemen hemen her ülkenin,
farklı şekillerde oluşturulmuş ulusal turizm örgütleri bulunmaktadır.
Ülke yönetimleri sektöre doğrudan müdahale etmek için bir kamu turizm örgütü niteliği
taşıyan ulusal turizm örgütlerini kurmuşlardır. Böylece devletin turizm sektörüne müdahalesi
için bu örgütler doğrudan bir karar mekanizmasını oluşturmuştur. Bazı ülkelerde turizm örgütü
turizm bakanlığı düzeyinde oluşturulurken (Türkiye, Lüksemburg gibi), İngiltere gibi diğer bazı
ülkelerde ise devlet örgütü içinde alt bir kurumun bünyesinde temsil edilmektedir (İçöz 2005,
212).
Bu bölümde Türkiye'deki önemli ulusal turizm örgütleri ele alınacaktır.

7.3.1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
1963 yılı, ülkemizde turizm açısından önemli bir dönüm noktasını meydana
getirmektedir. Türkiye'de planlı kalkınma döneminin başladığı bu yılda, 1957 yılında kurulmuş
olan "Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı" yerine yalnızca turizmle ilgilenmesi amaçlanan 265
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sayılı kanunla "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı" kurulmuştur. Bu bakanlık, 1983 yılında Kültür
Bakanlığı ile birleştirilerek "Kültür ve Turizm Bakanlığı" adını almıştır. Bu bakanlık, 1989
tarihinde Kültür Bakanlığı'ndan ayrılmış, ancak 2003 yılında tekrar birleştirilmiştir (Andaç
2006, 10).
Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu
Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek
ve benimsetmek, tarihi 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 işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kültür ve Turizm
Bakanlığının görevleri şunlardır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006):
a)
Ulusal, manevi, tarihsel, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek,
korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli
bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b)
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,
c)

Tarihsel ve kültürel varlıkları korumak,

d)
Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü hâline getirmek için yurdun
turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e)
Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım iletişim ve gelişim potansiyelini
yönlendirmek,
f)
Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde
kamulaştırmak, 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.

7.3.2. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren
1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan
bir meslek birliğidir. TÜRSAB'ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet
alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.
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1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sağlanması,
mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentalarının karşılaştıkları sorunların çözümü
yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB'ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler
arasındadır.
Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları
ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB'ın temel
amaçları arasında yer almaktadır.
Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla
ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının gelişmesinde de önemli görevler
üstlenir. TÜRSAB çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi
yakından ilgilendiren konularda bir sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği
de taşımaktadır.
TÜRSAB'ın çalışmaları arasında uluslararası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen
tanıtım faaliyetleri önemli bir yer almaktadır. TÜRSAB, Dünya Turizm Örgütü (WTO),
Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki
Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA), Uluslararası Tur
Operatörleri Birliği (IFTO) gibi önemli uluslararası kuruluşların üyesidir.
TÜRSAB diğer ülkelerin muadil organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acentaları
birlik federasyon gibi örgütleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de
faaliyetler yürütmektedir (TURSAB, 2006). TÜRSAB 3200'ü aşan üye sayısı ile dünyanın en
çok üyeye sahip 5. seyahat acenteleri birliğidir (İçöz 2003, 30).

7.3.3. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)
TUROB, 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği (T.O.D) adıyla ve
13 kişi ile kurulmuştur.
1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu dernek, Dernekler Kanunu’nun değişmesi üzerine
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) adını alarak çalışmalarına
devam etmektedir. Derneğin kuruluş amacı, turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler
üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak,
turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun gelişmesini sağlamak, bu doğrultuda
üyeleri arasında ve turizmle doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş ve
kişilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak ve üyelerini sektör içinde ve dışında temsil
etmektir.
İstanbul’da turizme hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerin çoğunluğu birliğe üyedir.
Dernek, üyeleri ile yakın bir ilişkide bulunmakta ve kamu tarafından konaklama sektörünü
ilgilendiren mevzuat konusunda genelgeler yayınlayarak üyelerini bilgilendirmektedir. Ayrıca
dernek, üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak ve turizm mevzuatı konusunda
bilgilendirmek amacıyla aylık toplantılar düzenlemekte ve geçen dönem içinde birliğin
faaliyetleri ve katıldığı toplantılar konusunda bir haber bülteni yayınlamaktadır. Birlik, turizm
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sektörünün en önemli kolu olan konaklama bölümünü anayasal bir kuruluş altında toplayacak
olan Türkiye Turistik Otelciler Birliği kanun taslağının hazırlanmasında öncülük yapmış ve bu
konuda çalışmalara devam etmektedir. Birlik, üyelerine tanıtma kartı hazırlayarak ülke ve
uluslararası turizm faaliyetlerinde yeterlilik sağlayan bir hüviyet kartını ilk defa hazırlamıştır
ve bu kartlar her yıl yenilenmektedir. Turistik tesislerin birliğe üye olduklarını belli eden özel
bir plaket hazırlanmış ve üyelere giriş kapılarına asılmak üzere dağıtılmıştır.
Birlik, ülkemizde ilk defa konaklama sektöründe en fazla döviz getiren işletmelere özel
bir törenle konaklama sektöründe ilk Altın Anahtar Plaketini 1993 yılında vermiştir. Birliğin
amaç ve görevleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (TUROB, 2006).
1)
Otellerin turizme katkı sağlayacak tüm imkânların yine oteller ve turizmi
geliştirecek şekilde yeniden düzenlemek,
2)

Geliştirme, pazarlama ve teşvikler konusunda çalışmalar yapmak,

3)

Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla konusunda çalışmalar yapmak,

4)
Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Bakanlığa ve sektöre yol
gösterici raporlar hazırlamak,
5)
Sektör içindeki yerini ve ağırlığını hissettirecek anketlerden elde edilecek
sonuçları Çalışma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ile kamuya duyurmak,
6)
7)
sunmak,

Yabancı ve yerli yatırımları yönlendirecek projeler hazırlatmak,
Otel bina ve tesisleri, haklarındaki standartları kendince belirleyerek Bakanlığa

8)

Sektörün diğer temsilcileri ile işbirliği yapmak,

9)

Otellerin ve tesislerin tasnifini yaparak bunların tanıtımında etkin rol oynamak.

7.3.4. Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
Turist Rehberleri Birliği, 1998 yılında dört meslek örgütünün bir araya gelmesiyle
kurulduktan sonra 2002 senesinde yedi meslek örgütünün kuruluşunu tamamlamasıyla birlikte
kendini feshederek, yenilenmiş bir protokol etrafında bir araya gelmesiyle oluşturulmuş temsili
bir birliktir. Türkiye'deki 9000'e yakın profesyonel turist rehberlerinin tümü TUREB bünyesi
içinde temsil edilmektedir. TUREB'in amaçları ve TUREB'e üye kurumlar aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır (TUREB, 2003).
Turist rehberlerinin meslek örgütlenmelerinin farklı kimlik ve kuruluşlar altında
olmasının yarattığı ortak irade oluşumu ve ortak temsil sorununu turist rehberlerinin yeknesak
bir kuruluş biçimi altında örgütlenmeleri, turizm rehberliğinin bir "meslek" olarak tanınması,
bu sorunları giderecek bir turist rehberleri meslek ve meslek örgütlenmesi yasasının
çıkarılması, turist rehberleri meslek ve meslek örgütlenmesine ilişkin yasal düzenleme
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konusunda sürmekte olan idari ve mesleki çabaların başarıya ulaşması için mevcut meslek
örgütlenmeleri arasında koordinasyonun sağlanması ve turist rehberlerinin sorunlarının
saptanması ve çözüm önerileri üretilmesi gereklerini dikkate alarak, TUREB'in amaçları:
1)

Turist rehberlerinin ortak sorunlarını saptamak ve çözüm önerileri oluşturmak,

2)

Meslek kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

3)
Turist rehberleri meslek ve meslek örgütlenmesine yönelik yasal ve
düzenlemeler konusunda ortak girişimde bulunmak ve çaba göstermek,
4)
Turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer meslek örgütlenmeleri ile; kurum ve
kuruluşlarıyla idari makamlar karşısında temsilde işbirliği koordinasyonu sağlamaktır.
TUREB'e üye kurumlar:
İRO- İstanbul Turist Rehberleri Odası
İZRO- İzmir Turist Rehberleri Esnaf Odası
ARED - Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derneği
ARO- Antalya Rehberler Odası
KARED - Kapadokya Turist Rehberleri Derneği
KURED - Kuşadası Profesyonel Turist Rehberleri Derneği
MARED - Marmaris Turist Rehberleri Derneği

7.3.4. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu; 1923 yılında Avrupa'daki örnekleri gibi bir grup
aydın tarafından kurulmuştur. Önce "Türk Seyyahin Cemiyeti” sonra “Türkiye Turing Kulübü"
adlarını taşımış, 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum olarak tanınmış, gümrük ve trafik
mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almıştır.
Kurum; ülkede bir boşluğu doldurarak ve gerçek bir ihtiyaca cevap vererek, uzun yıllar
turizm, kültür ve teknik, alanlarında bir devlet organı gibi görev yapmış, çalışmaları ile
Türkiye'nin ilk prospektüsleri, ilk afişleri, ilk turistik rehberleri, ilk karayolu haritası basılmış,
ilk yabancı dil kursları açılmış, ilk tercümanlar sınavları yapılmış, ilk turizm incelemeleri
yazılmış ve yayınlanmış, turizm kongre ve konferansları düzenlenmiş, devlet mekanizmasının,
mevzuatın, metotların, turizm ihtiyaçları ile yeni baştan düşünülmesi yolu açılmaya
çalışılmıştır.
1923- 1939 döneminin, dar kadrosuna ve çok sınırlı bütçesine göre çok başarılı geçen
çalışmalarını taçlandıran olay, yeni üye olunan Uluslararası Turizm Birliğinin (AIT) İstanbul'da
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toplanmasının sağlanması ve bu amaçla Dolmabahçe Sarayı’nın tarihinde ilk kez turizme
açılmasıdır.
Dünyada ve Türkiye ekonomisinde açılmanın ve canlanmanın başladığı 1950'lerde
Kurum, yaşlanan kadrosu ve bünyesiyle, üzerine düşen yeni fonksiyonları üstlenebilmekten
uzak kaldığı, belirgin bir durgunluk içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.
1971 yılı, Kurum tarihinde dönüm noktasıdır: O yıl Gümrük ve Maliye Bakanlıklarıyla
Kurum arasında imzalanan bir protokol ile, önemli bir döviz kaynağını Türkiye'ye kazandırmış,
ilerisi için, Kurumun büyük kültür ve sanat hizmetlerinde kullanabileceği para kaynağının
temelleri de, bu suretle atılmıştır. Yurt dışında sayıları artan Türklerin yurda otomobille izne
gelişlerinde, gümrük için (bir teminat senedi olan) triptiklerinin Kurum tarafından Avrupa
kulüplerine oranla yarı fiyatına, sınırlarda verilmesi sistemine ilk kez geçilmiştir.
1979 yılında İstanbul Belediyesi ile Kurum arasında, İstanbul’daki park-ve köşklerin
imarı ıslahı ve işletmesi konusunda bir, protokol yapılmıştır. Böylece İstanbul sahnesi esas
alınarak, birbiri ardınca kültür, sanat ve turizm eserlerinin üretildiği bir dönem başlamıştır.
1990 yazında gümrüklerden giriş rejiminin ani bir kararla değiştirilip triptik
zorunluluğunun kaldırılması kurumu ana gelir kaynağından yoksun bırakarak Kurum için yeni
ve mali güçlüklerle dolu bir dönemi başlatmıştır (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2006).
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Uygulamalar
1)

Uluslararası turizm örgütlerini araştırınız.

2)

Bölgesel turizm örgütlerini araştırınız.

3)

Ulusal turizm örgütlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Uluslararası turizm örgütleri hangileridir? Açıklayınız.

2)

Bölgesel turizm örgütleri hangileridir? Açıklayınız.

3)

Ulusal turizm örgütleri hangileridir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizm sektörünün faaliyetlerini düzenleyen uluslararası turizm örgütleri arasında;
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü; Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; Uluslararası
Hava Taşıma Birliği; Dünya Seyahat Acenteleri Birliği; Seyahat Acentaları Birlikleri Evrensel
Federasyonu; Uluslararası Turizm Birliği; Uluslararası Otelcilik Birliği; Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü; Pasifik Asya Seyahat Birliği; Avrupa Seyahat Komisyonu; T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; Turistik Otelciler, işletmeciler ve
Yatırımcılar Birliği ve Turist Rehberleri Birliği gibi kurum ve kuruluşların işleyişleri ve turizm
sektörü üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün temelini
oluşturan “Resmi Turizm Reklam Kuruluşları Uluslararası Birliği”nin İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra değiştirilen ismi verilmiştir?
a)

Dünya Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği

b)

Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği

c)

Turizm Kuruluşları Uluslararası Organizasyonu

d)

Gayrı Resmi Turizm Kuruluşları Birliği

e)

Resmi Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün merkezinin
İspanya’nın Madrid şehrine taşıdığı tarih verilmiştir?
a)

1954

b)

1980

c)

1976

d)

1990

e)

1925

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütüne 1973 yılında asil
üye olarak kabul edildikten sonra ülkemizi temsil eden kurum verilmiştir?
a)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

b)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

c)

Türk Hava Kurumu

d)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

e)

Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütünün tüzüğüne göre; “dış ilişkilerden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke
toplulukları”nın hangi statüde üye olarak kabul edilebileceği verilmiştir?
a)

Ortak üyelik

b)

Gözlemci üyelik

c)

Asli üyelik

d)

Bağlı üyelik

e)

Misafir üyelik

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütünün temel organlarından biri verilmemiştir?
a)

Genel Kurul

b)

Ortak üyelik

c)

İcra Konseyi

d)

Komiteler

e)

Bölgesel Komisyonlar

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kuruluş amacı; “Güvenli, düzenli ve
ekonomik havayolu taşımacılığını geliştirmek ve bu alandaki işletmeler arasındaki tarife,
zamanlama gibi konularda işbirliğini sağlayarak havayolu taşımacılığına üst düzeyde
standartlara getirmek” olan uluslararası birliğin adı verilmiştir?
a)

Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği

b)

Uluslararası Kaplıcalar Birliği

c)

Uluslararası Hava Taşıma Birliği

d)

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

e)

Uluslararası Turizm Birliği
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “amacı, otelcilik mesleğinin sorunlarını
incelemek, uluslararası turizmle ilgili otel sorunlarını çözümlemek, ulusal otelcilik örgütleri
arasında birlik kurmak ve otellerle seyahat acentaları arasındaki ilişkileri düzenlemek” olan
uluslararası birliğin adı verilmiştir?
a)

Uluslararası Yatçılık Birliği

b)

Uluslararası Turizm Birliği

c)

Uluslararası Rehberler Birliği

d)

Uluslararası Otelcilik Birliği

e)

Dünya Turing ve Otomobil Örgütü

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD)’nün her yıl hazırladığı turizm politikaları ve istatistikleri ile ilgili yıllık raporunun tam
ve doğru adı verilmiştir?
a)

Uluslararası Turizm ve Turizm Politikası Raporu

b)

OECD Üyesi Ülkelerin Turizm Raporu

c)

Ülkelerin Uluslararası Turizmi ve Sorunları

d)

OECD Üyesi Ülkelerin Uluslararası Turizmi ve Turizm Politikası

e)

Dünya Turizm İstatistikleri

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kısaltılmış adı (PATA) olan kuruluşun tam
ve açık ismi verilmiştir?
a)

Avrupa Seyahat Komisyonu

b)

Uluslararası Otelcilik Birliği

c)

Portekiz Seyahat Acentaları Birliği

d)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

e)

Pasifik Asya Seyahat Birliği
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB)’nin üyesi olduğu önemli uluslararası kuruluşlardan biri verilmemiştir?
a)

Dünya Turizm Örgütü

b)

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

c)

Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu

d)

Avrupa Birliği İçindeki Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu

e)

Uluslararası Tur Operatörleri Birliği

Cevaplar
1)e 2)c 3)a 4)a 5)b 6)c 7)d 8)d 9)e 10)b
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8. TURİZMİN SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde turizmin sosyal çevre üzerindeki etkileri farklı yönleriyle ele alınıp
değerlendirilecektir. Bir yandan turizmin sosyal çevre üzerindeki olumlu etkileri irdelenirken,
diğer taraftan turizmin sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri de ele alınacaktır. Yapılan genel
değerlendirmelerden sonra turizmin yerel kültür üzerindeki etkisine örnek gösterilecek bir
mekân analizi yapılacaktır. Böylece turizm ile sosyal çevre etkileşiminin yerel boyuttaki
örneğinden yola çıkılarak, etkileri somutlaştırılmış olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Turizmin sosyal çevreye etkileri nelerdir?

2)

Turizmin sosyal çevre üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

3)

Turizmin sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Turizmin Sosyal Çevreye
Etkisi

Turizm sektörünün
faaliyetleri nedeniyle sosyal
çevre üzerindeki etkisinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Sosyal Çevre
Üzerindeki Olumlu Etkileri

Turizm sektörünün
faaliyetleri nedeniyle sosyal
çevre üzerindeki olumlu
etkilerinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Sosyal Çevre
Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Turizm sektörünün
faaliyetleri nedeniyle sosyal
çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Çevre



Sosyal çevre
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Giriş
Günümüzde küresel ekonomideki önemi her geçen gün artan turizm, insanların fiziksel,
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli sektörlerden
birisidir. Ülkelerin turizmle yakından ilgilenmelerdeki temel nedenlerden biri ekonomik
olmakla birlikte diğer önemli bir neden de, toplumsal refah düzeyinin yükselmesine katkı
sağlamasıyla ilgilidir. Turizm, sahip olduğu değerler itibariyle genel olarak sosyal bir nitelik
göstermektedir. Bu özelliğinden dolayı turizm, ekonomi, işletme, politika, sosyoloji ve benzeri
birçok bilim dalının yakından ilgilendiği çok yönlü ve karmaşık bir olay niteliğini taşımaktadır.
Turizm kavramına yönelik çok değişik tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen, bu tanımların
sahip olduğu ortak özellikler doğrultusunda turizmin genel olarak tanımı yapılacak olunur ise;
devamlı olarak ikamet edilen yer dışına tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür vb.
ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklamaları içerdiği ortaya
çıkmaktadır. Ekonomik yapı üzerindeki olumlu etkileri turizmin gelişmekte olan ülkeler
tarafından benimsenen ve desteklenen bir sektör olmasında önemli rol oynamıştır. Ekonomik
getirilerinin yanı sıra, turizmin doğal çevreye ve kültürel yapıya da olumlu katkılarda
bulunduğu tartışılmakla beraber, turizmin başlangıç evresinde kabul edildiği kadar zararsız ve
maliyetsiz bir ekonomik seçenek olmadığı giderek savunulan görüşler arasında bulunmaktadır.
Turizm bölgesinde ortaya çıkmasına neden olduğu ekonomik, fiziksel ve ekolojik etkilerin yanı
sıra, turizmin diğer bir önemli etkisi de, toplumun sosyal yapısı üzerinedir. Sosyal etkiler,
turizmin mevcut sosyal değerlere, kişisel davranışlara, aile içi ilişkilere, güvenlik kavramına,
ahlaki kurallara, zanaatsal faaliyetlere, geleneksel gösterilere ve toplumun sosyal yapısına
doğrudan veya dolaylı yapmış olduğu etkiyi ifade etmektedir (Brunt, P. Ve Courtney, P., “Host
Perceptions of Socio-Cultural impacts”, Annals of Tourism Research, 1999.).

210

8.1. Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi
Turizm yalnızca ekonomik bir olay olmayıp toplumsal, politik ve çevresel yönleri de
olan toplumu ve dolayısıyla toplumsal yapıyı etkileyen bir sektördür. Bu nedenle turizmin
etkileri değerlendirilirken sadece gelir getirici ve döviz kazandırıcı özellikleri gibi maddi ve
ekonomik sonuçları değil, toplumsal ve kültürel yansımaları gibi ekonomik olmayan konular
da irdelenmelidir (Özdemir, Mehmet, Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına
Etkileri, Ankara, 1992.).
Toplumsal açıdan turizm olgusu, turist ve onu kabul eden ülke halkı olarak iki şekilde
incelenebilmektedir. Gelişmiş ülkeden dinlenme-eğlenme amacı ile gelen turist, tatilini
geçirdiği bölgede rahat bir şekilde hareket etmek isteyeceği için, bölge halkının alışkın olmadığı
davranışlarda bulunması hâlinde tepki ile karşılaşır ve bu ortamdan rahatsızlık duyar. Böyle
durumda turist kabul eden ülkedeki halk da, sahip olunan gelenek, görenek, dil, din, yaşam
biçimi gibi kültürel değerleri korumak için savunmaya geçer. Böyle bir toplumsal iletişim
ortamında ise turist aktif; turist kabul eden yöre halkı da pasif bir konumda yer alır. Diğer bir
anlatımla, turist kabul eden ev sahibi konumundaki yöre halkı, turistin düşünce ve davranış
biçimlerinden etkilenmeye başlar. Turistlerin gittikleri bölgenin sosyo-kültürel değerlerine
yabancı olmaları nedeniyle bu değerlerle örtüşmeyen davranışlar sergilemesi durumunda yöre
halkının dikkatlerini çekerler. Ev sahibi bölge halkı gözünde turistler, zengin ve seyahat
edebilecek kadar boş zamana sahip kişiler olarak algılanırlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
turist kabul eden ülke halkı açısından turistler kültürel kirlenmeye neden olan tehdit edici bir
unsur olarak algılanırlar. Turist kabul eden bölgede yaşayanlar bölgede süregelen geleneksel
düzenin ve yaşantının yok olacağını, gençlerin olumsuz yönde etkileneceğini ve ahlak
yönünden çöküntüye uğrayacakları düşüncesine sahip olabilirler. Yöre halkı turizmin neden
olabileceği bu olumsuzlukları önlemek için de, kültürel değerlere sahip çıkılması ve turistlerin
de baskı unsuru olarak görülmeleri gerektiğini savunurlar.
Turist yerel halk arasındaki ilişkileri incelemede Doxey’in (Doxey, G., “When
Enough’s Enough: The Natives Are Restless in Old Niagra”, Heritage Canada,1976.) önermiş
olduğu “Turist Tolerasyon Yaklaşımı” yararlı olabilecektir. Bu yaklaşıma göre yerli halkın
turizme ve turiste karşı tutumları dört değişik aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; coşku, ilgisizlik,
rahatsızlık ve düşmanlık olarak belirtilmektedir. İlk aşama; turistlerin bölgeye ilk defa
gelmesinden kaynaklanan ve ekonomik kazancın müjdeleriyle süslenmiş coşku aşamasıdır.
İkinci aşamada artık bölge turizme açılmış ve turist sayısında artış meydana gelmiştir. İlk
aşamadaki coşku seli yerini ilgisizliğe bırakmıştır. Üçüncü aşamada, mevcut yerli işletmeler ve
kalitesi turistlerin artan taleplerini karşılayamaz duruma geldiği için arzın artırılması
çalışmalarına hız verilmiştir. Turizmin plansız bir şekilde hızlı gelişmesi nedeniyle çeşitli çevre
sorunları görülmeye başlandığından dolayı rahatsız edici boyuta ulaşmıştır. Bu aşamada sosyal
yapıdaki değişiklikler veya doğadaki geri dönüşü olmayan tahripler dikkat çekmeye, turizm,
turistler ve yerel yönetim suçlanmaya başlanmıştır. Son aşamada ise turistlere karşı olan
hoşgörü artık yerini yavaş yavaş kızgınlığa ve tahammülsüzlüğe bırakmakta ve kişiler
aralarında fiyatlardaki artışları turizme bağlayarak kinlerini sergilemeye başlamaktadırlar. Bu
aşamaların ne kadar süreceği ya da bölgedeki toplumun bütün aşamalardan geçip geçmeyeceği
üzerinde düşünülmesi gereken hususlardır.
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Turizmi sadece ekonomik bir olay olarak nitelendirmek hatalı olur. Turizmi
değerlendirirken ekonomik yönü yanında sosyal yönünü ve dolayısıyla toplumlar üzerindeki
etkisini göz ardı etmemek gerekir (Sezgin, Orhan Mesut, Turizm, Baştem Yayınları No:1,
Ankara, 1991.). Turistler tatillerini geçirmek üzere gittikleri yerlerde yaşayan insanlarla,
toplumlarla temasa geçmekte ve onlarla değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır. Turistler, bir
yandan gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte, diğer taraftan da bu yerlerden kendileri de
etkilenmektedir. Turizmin sosyal kültürel etkileri olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilir.
İnsan etkileşimli bir sektör olmasından mevcut kültürler arasında var olan sosyal değer ve
ekonomik farklardan dolayı turizmin sosyal etkilerinin olması oldukça doğal
karşılanabilmektedir. Konu ile ilgili yorumcunun kim olduğuna bağlı olarak toplumsal etkilerin
olumlu ya da olumsuz olduğu da savunulabilinir (Doğan, H. Z., Turizmin Sosyo-Kültürel
Temelleri, Uğur Ofset, İzmir, 1987.). Toplumun geleneklerinde meydana gelen değişimler bunu
yorumlayan kişi tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilirse etkilerin olumsuz olduğu
sonucu çıkacaktır. Bununla birlikte değişimin kaçınılmaz olduğu savunulmakta ise sosyal
etkilerin aynı zamanda yeni fırsatlar yaratacağı ve olumlu olduğu görüşü benimsenebilecektir.
Herhangi bir turizm bölgesi yerli kültürüyle yabancıları çekiyorsa ve onlara ayrıcalıklı farklı
bir ortam sağlıyorsa bu o bölgenin kültürünün yaşatılması yönünde olumlu katkılar sağlar.
Bazı ülkelerde kaybolmaya yüz tutmuş bazı geleneksel örfler veya adetler turistlerin ilgi
ve alakasından kaynaklanan talepleri nedeniyle yeniden canlandırılır ve böylece turizm
sayesinde o kültürün yaşamasına katkı sağlanmış olmaktadır. Turizmin bir diğer avantajı ise,
endüstri gelişirken aynı zamanda o ülkenin el sanatlarının ve antikacılığının da yok olmasını
engellemesidir. Turist ve turist kabul eden bölge halkı arasında iletişim kurulmasını engelleyen
etmenleri şu şekilde sıralanabilir (Öztaç, H. Ayhan, Eceviz, Mehmet, Gürkan, İlhan ve Toros,
Aykut, Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi, 1995.(.
1)

Turist gruplarının tüm gereksinimlerinin turizm işletmelerinde karşılanması.

2)

Dil farklılığından kaynaklanan anlaşmazlıklar.

3)
Turistlerin yerel halktan korkmaları, gittikleri bölgelerde çekingen ve ürkek
davranmaları.
4)

İki grubun birbirine karşı beslediği olumsuz tutumlar.

5)
Turistlerin kısa bir süre için dinlenme amacıyla gelmiş olmaları ve belirli bir süre
sonra tekrar o bölgeden ayrılacak olmaları sayılabilir.
Dünyada yapılan pek çok araştırmada turizmin çeşitli sosyo-kültürel etkileri olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Bu konuda araştırmada bulunan bilim adamları turizmin toplumsal
etkilerini iki yönde incelemektedirler. Araştırmacılar turizm olayını daha çok turist kabul eden
ülke toplumları üzerindeki etkileri yönünden incelemektedir. Bunun en başta gelen nedeni de
turizm, turist kabul eden ülkede yaşanması ve dolayısıyla da bu ülkelerdeki toplumlar üzerinde
etkide bulunmasıdır. Bunlardan ilki turizmin olumlu toplumsal etkileri diğeri de olumsuz
etkileridir.
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8.1.1. Turizmin Sosyal Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri
Turizmin etkileri iki yönlüdür. Gerçekten de turizmin alansal ve sayısal anlamda hızlı
gelişiminin olumsuz etkileri olabilir. Nitekim planlaması, gelişimi ve yönetiminin iyi olmadığı
ülkelerde, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel birtakım olumsuz sonuçlara neden olması
ihtimali yüksektir (World Tourism Organisation, 1998:29-30; Marzuki, 2009:453). Öte yandan
olumlu etkileri de olabilir. Nitekim turizm eğer iyi planlanır ve gelişimi kontrollü olursa, yerel
topluma temel ve oldukça önemli yararlar sağlayacağı da kesindir. Söz konusu yararları şöyle
sıralamak mümkündür (World Tourism Organisation, 1998:28-29; Marzuki, 2009:453-454;
Leslie, 2001:114).

Turizmin önemli yararlarından biri turizm kaynaklı yeni meslek ve iş alanlarının
ortaya çıkmasıdır. Turizm özellikle genç insanlar, kadınlar ve yerel etnik azınlık grupları için
çeşitli iş olanakları sunar. Söz konusu olanaklar sadece hotel, restoran ve turizmin diğer
yatırımlarından oluşmaz, aynı zamanda tarım, balıkçılık, el sanatları ve sanayi gibi
sektörlerdeki iş olanaklarını da arttırır. Ekonomik olarak gelişmemiş alanlarda, turizmin
oluşturmuş olduğu bu iş olanakları genç nüfusun iş bulabilmek için başka yerlere olan göçlerini
de azaltabilir.

Turizm gelişimi, yerel turizm yatırımlarının oluşturulmasında uyarıcı bir etki
yapabilir. Söz konusu yatırımlar sonucunda yerel sermaye yatırımı, çeşitli meslek, gelir ve
kazançların oluşumu için önemli fırsatlar doğar. Ayrıca alanda/yörede daha önce var olmayan
farklı girişimlerin ortaya çıkması ile ilgili çeşitli anlayış ve projelerin gelişmesini de
sağlayabilir.

Turizm gelişimi sonucunda oluşan yeni iş alanları ve yatırımlarının oluşturmuş
olduğu gelir artışı yerel halkın yaşam standartlarının gelişimini sağlar. Eğer söz konusu
yatırımlar yerel anlamda sahiplenilir ve iyi yönetilirse, bu yatırımların sağlayacağı kâr ve
kazançlar da muhtemelen bölge içinde kalır.

Turizm önemli ölçülerde yerel vergi geliri sağlayabilir. Bu vergiler de kamu
yatırımları, çeşitli hizmetler ve okul, tıbbi klinikler, kütüphane, park ve rekreasyon olanakları
ile ilgili altyapının gelişiminde kullanılabilir.

Turizm sektöründe çalışan personel yeni hünerler kazanır ve bilgisayar
kullanımı gibi yeni teknolojileri öğrenir. Bu özellik de yöredeki insan kaynaklarının gelişimi
ve kalitesini arttırır. Ayrıca bu hüner ve teknoloji kullanımı da diğer ekonomik sektör ve
aktivitelere de transfer edilebilir.

Turizm; ulaşım, su, elektrik, çöp yönetimi ve telekomünikasyon gibi yeterli
altyapının gelişimini ister. Bundan dolayı turizmin geliştiği yerlerde bu düzenlemelerin de
gelişmesini zorunlu kılar. Altyapıdaki bu gelişim yerel halk için de önemlidir. Dolayısıyla
turizm gelişimi, gelişmiş bu altyapının neden olacağı maliyeti karşılama gibi bir rolü olabilir.
Böylece turizmin geliştiği alandaki toplumun yaşam kalitesi de artmış olur.
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Turizm; alandaki nüfusu artması nedeniyle, tarım, balıkçılık, el sanatları ve
sanayi ürünleri için yeni pazarlar sağlayabilir. Dolayısıyla bu durum söz konusu sektörlerin
gelişiminde uyarıcı etki yapar. Gelişen turizm olanakları ve yatırımlar yerel inşa sanayisinin
gelişiminde destekleyici rolü olabilir.

Turizm hem yerel halk, hem de turistlerin kullanabileceği yeni ve gelişmiş
perakende ticareti (dükkân ve alışveriş alanları), rekreasyon ve kültürel olanaklarının (park,
rekreasyon ve kültürel merkezleri, tiyatrolar) gelişmesini uyarır. Turizm genellikle, yerel halkın
turizmin desteği olmadan maddi anlamda oluşturmaya gücü ve bütçesinin yetmediği kültürel
olanak ve faaliyetlerin yapılmasına katkı sağlar.

Herhangi bir alanın çevresel anlamda kalitesi turizmin bir sonucu ve etkisi ile
sağlanabilir. Çünkü turizm ve turistler çekici, temiz, kirlenmemiş ve bozulmamış alanları tercih
ederler. Arazi kullanımı ve ulaşım olanaklarının da geliştirilmesinde turizmin önemli etkisi
olabilir. Çünkü turizm bazı alanların tekrar gelişiminde katalizör rolü oynar.

Turizm, yerel doğal alanlar, arkeolojik ve tarihi sitler, el sanatları ve çeşitli
geleneklerin korunması ve geliştirilmesinde önemi katkı ve destek sağlayabilir. Çünkü bu
özellikler turistler için önemli çekiciliklerdir. Bu bağlamda, bina ve mekânların yeniden
canlanmasında turizmin önemli etkisi olmuş olur.
Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları
ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda
dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunulması,

Turizmin kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırması da bir başka olumlu
etkiyi oluşturmaktadır. Turizm endüstrisi tarafından kırsal bölgelerde yaratılan yeni iş alanları,
çağdaş endüstri toplumların kültürel değerlerinin benimsenmesi yoluyla kentsel uygarlıkların
bütünleşmesini sağlamaktadır. Kırsal bölgelerde turistik kuruluşların ortaya çıkmasıyla, bu
bölgelerdeki toplumsal tekdüzelik bozulmakta, toplumda değişik özellikleri ve yapıları olan
kümelerin sayıları artmaktadır.

Turizm bir ülkede ulusal bilinci arttırmakta ve yerli halkın sahip oldukları kültür
değerleriyle övünmelerine neden olmaktadır.

Turistlerin yerel çevre ve tarihi-kültürel mirastan hoşlandıkları/zevk aldıklarını
gören yerel halkta önemli oranda çevresel duyarlılık ve kültürel kimlik duygusu oluşur.
Turistlerin yörede olan kültürel mirastan zevk aldıklarını fark ettiklerinde, yerel halkta da
genellikle kendi miraslarına olan gurur duygusu yenilenir. Bu bağlamda, turizm, kültürel
mirasın yeniden canlanmasına katkı sağlayabilir. Dolayısıyla söz konusu mirasın, modern
gelişimin zorlamasıyla, yok olması/kaybolmasını turizm engelleyebilir. Öte yandan alan ile
ilgili pozitif imaj oluşturma konusunda da turizmin önemli katkısı olmaktadır.
Buna göre turizmin olumlu etkilerini ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç ana
gruba ayırmak mümkündür (Gunn, 1988: 3- 4). Ekonomik yararlar da ikiye ayrılabilir. Birincisi

214

istihdam olanakları yanında çeşitli vergi ve kazançlar oluşturması şeklindeki turizmin yörenin
ekonomisine doğrudan ve birincil etkisidir. İkincisi ise, söz konusu birincil faydaların kullanımı
sonucu elde edilen dolaylı faydalardır (çeşitli yatırımlar, altyapı vs). Yapılan araştırmalar
turizmin, sosyal ve kişisel değerler açısından da etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.
Turizmin en anlamlı sosyal önemi belki de karşılıklı kültürel etkileşimdir. Başka bölge veya
ülkeyi görmek, turistlerin söz konusu ülkenin değerlerini denemesi ile farklı politik, dini ve
ekonomik sistem ile tanışmasını sağlar. Aynı zamanda turizm bölgelerinde, yöreye gelen
turistlerin sahip olduğu yeni fikirler ve yaşam tarzları sayesinde kültürel anlamda
zenginleşebilirler. Ayrıca turistler yöredeki yerel kültür ve geleneklere de daha fazla ilgi
duyarlar. Bu da yerel halkın kendi yaşam tarzlarını daha fazla koruma anlayış ve farkındalığını
güçlendirmektedir. Turizmin üçüncü ana ve önemli etkisi çevresel etkilerdir. Günümüzde
koruma altına alınan alanlar ve ulusal parklar, bir anlamda dünyanın değişik ülkelerinden gelen
turistlerin söz konusu alanların korunması konusundaki istek ve çabaları ile bunu
gerçekleştirmek için finansal destek sağlamaları sayesinde ortaya çıkmışlardır. Başka bir ifade
ile, dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşturulan ulusal parklar, rekreasyon, turizm ve koruma
olgularının en önemli sonuç ve örneklerinden birisidir. Öte yandan turizm talebinde artan istek,
çeşitli flora ve fauna türlerinde, azalma yerine, daha çok artış ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Ayrıca koruma altına alınmış alanlardaki yaban hayatının korunması için daha fazla
yatırımların önemli etkenlerinden biri de turizm olmuştur. Aynı şekilde söz konusu fauna
türlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi için ilgili su kaynaklarının yeniden düzenlenmesinde
turizmin de etkisi olmuştur. Son dönemlerde birçok kültürel değerin saptanması, tescillenmesi,
restore edilmesi ve çeşitli amaçlarla değerlendirilmesi artan turizm hareketleri sayesinde
olmuştur. Ayrıca gerek doğal, gerekse kültürel-tarihi birçok projenin uygulanmasında gerekli
olan ekonomik destek ve motivasyonun ortaya çıkmasında turizm önemli rol oynamıştır. Öyle
ki, kültürel ve doğal çevreyi görmek ve deneyim yaşamada hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan
günümüzdeki modern turist için, son yıllarda bu ihtiyacını karşılayacak birçok turizm bölgeleri
ve çekicilikler oluşturulmuştur. Bu amaçla, yani turistin kullanımı için yüzlerce park, özel alan,
rekreasyon alanı ve tarihi sit dizayn edilmiştir. Ayrıca turistler için özel çevresel düzenlemeler
yapmak amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve bir kısmı da koruma ile ilgili olmak üzere birçok
sivil toplum kuruluşu (STK) ortaya çıkmıştır (Gunn, 1998:3-7,14).
Çevresel olumsuz etkilerine rağmen, turizmin gelişiminin oldukça önemli ve pozitif
çevresel etkileri de olabilmektedir. Özellikle miras turizmi, kültürel değerlerin korunması ve
sürdürülebilirliği ile ilgili düşüncelerin olumlu olmasını sağlamaktadır. Gerçekten de ne kadar
insan bu kültürel değerlerin tüketilmesine ikna olursa, bu değerler o derece sürdürülebilir olma
şansını yakalar. Turizm bunu sağlamakla birlikte, aynı zamanda söz konusu değerlerin gelişimi
ve korunmasının zorunlu hâle gelmesinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ashworth, vd. 1994:262). Dolayısıyla turizm, çevre korunmasına ilişkin çabalarda çoğunlukla
katalizör de olabilmektedir. Öyle ki, turizm yerel kalkınma için önemli araç olan mevcut
kültürel miras kaynaklarının ortaya çıkarılması ve restore edilmesini sağlamakta, kent ya da
yöreye ait eski özelliklere yeni değerler katmaktadır. Ayrıca kültürel miraslar, restore yoluyla
yeniden yaşatılarak turizm ile gönümüzde yeni işlevler kazandırılabilmektedir. Bunun ile ilgili
çabalara gerek Dünya, gerekse Türkiye’de birçok örneğine rastlanmaktadır (Uslu, vd.,
2006:306-307).
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Turizmin olumlu etkilerinin olduğu en önemli alanlardan biri de el sanatlarıdır.
Gerçekten de turizm ve el sanatları olumlu sonuçlar doğurabilecek işbirliği potansiyeli
taşımaktadır. El sanatları topluma çeşitli şekillerde katkı sağlar. Örneğin; işgücü niteliğinin
artmasına yol açar, istihdama katkı sağlar, kırsal bölgelerden kentlere göçü yavaşlatır ve
bulundukları yerde turistik bir çekicilik unsuru olurlar (Örter, 2010:178). Aynı şekilde turizm
el sanatlarının korunması ve gelişiminde önemli katkıları olur. Buna en iyi örneği Ankara
Beypazarı şehrinde görmek mümkündür. Turizm ile birlikte; Beypazarı’nda yok olmaya yüz
tutan bazı el sanatları da canlanmıştır. Örneğin 2000 yılında yaklaşık 8 gümüşçü bulunurken,
2005 yılında ise 60 gümüşçü ve 73 adet atölye yer almaktadır (Uslu, vd., 2006:308-309).
Yapılan bir araştırmaya göre, ülkemize gelen turistlerin seyahat edecekleri ülkeyi
seçerken göz önüne aldıkları etmenlerin başında %79 ile “doğanın korunduğu bir çevre”ye
gitme isteği gelmekte, onu %69 ile tatillerini “yerel geleneklerin bulunabileceği bir yer” de
geçirme arzusu izlemektedir (Gülez, Sümer “Yumuşak Turizm ve Doğa Koruma”, Turizm
Yıllığı, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını,1989.).

8.1.2. Turizmin Sosyal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Turizm olgusunun turist kabul eden ülkenin toplumsal yapısı üzerinde olumlu etkileri
olduğu gibi, beraberinde getirmiş olduğu olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Turizmin
toplumsal etkileri açısından en çok tartışılan konusu, olumsuz etkileri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu alanda araştırma yapan bilim adamları turizmin birey, aile ve toplum
üzerinde pek çok olumsuz etkisini ortaya çıkarmışlardır. Turizmin sosyal çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz (Kozak Nazmi, Akoğlan, Meryem ve Kozak, Metin,
Genel Turizm, Anatolia Yayınları, Ankara,1997.):
1)
Turist kabul eden ülke halkının sahip olduğu değer ve inanç yapısının değişmesi,
giyim ve yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikler,
2)
Turist kabul eden ülke dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucunda dilde
yabancılaşmanın kendisini göstermesi,
3)
Sanatsal değer taşıyan eserlerin yok olarak, yerini yapay çalışmaların alması,
mimari yapılardaki estetik görüntünün yerini birbirleriyle uyumsuz bina yığınlarına terk etmesi
ve insanların tercih ettiği müzik türlerinin değişmeye başlaması,
4)
İnsanlar arası ilişkilerde dostluk, arkadaşlık, konuk severlik gibi manevi
değerlerin yerini ekonomik çıkar gruplarının alması,
5)
Turist kabul eden bölgede yaşayan halkın iş dışı boş zamanlarını değerlendirmek
için bar, sinema, gece kulübü, kumarhane, disko gibi eğlence yerlerini tercih etmek istemeleri,
6)
Öte yandan yerli halkta turiste özenerek, onları taklit etmek istemeleri de bir
olumsuz etki göstergesidir. Oysa turistler, tatil psikolojisini bir sonucu olarak gittikleri yerlerde
kendi ülkelerinde sahip oldukları alışkanlıklarının çok dışında davranırlar. Bu, harcama
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alışkanlıklarında çok daha belirgindir. Turistler yılın belli bir dönemi çalışarak tatil için para
biriktirmiş ve o parayı harcamak için o yöreye gelmişlerdir.
7)
Turistlerin gittikleri ülkelerin gelenek, görenek, yaşam biçimi gibi kültürel
değerlerine ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları sonucunda yine kültürel
çatışmaların kendisini göstermesi,
8)
Turist ile turist kabul eden ülke halkının yaşam düzeylerindeki farklılıkları, ev
sahibi ülke halkının turistleri kıskanmasına yol açması sonucunda, kendilerini yalnızca
turistlere hizmet etmekle görevli kişiler olarak algılamaya başlamaları,
9)
Özellikle turistlerle ev sahipleri arasında çok belirgin ırksal farklılıkların oluğu
yerlerde ırksal gerginliklerin ortaya çıkması gibi özelliklerden söz edilebilir.

8.1.3. Turizmin Yerel Kültür Üzerindeki Etkisine Bir Örnek:
Midyat İlçesindeki Geleneksel Taşçılık El Sanatı
Midyat’taki taş işçiliği faaliyetlerinin geçmiş, mevcut ve gelecekteki durumu üzerinde
en fazla rol oynayan faktörlerden biri yakın çevrede bulunan ham maddedir. Üretim
faaliyetlerinin en önemli özelliklerinden biri, bu alanda bol miktarda ham madde
kullanılmasıdır. Bu nedenle, ham maddenin ekonomik olarak elde edilebileceği bir lokasyon
bu faaliyetler için büyük önem taşımaktadır. Başka bir ifade ile, üretim faaliyetlerinin herhangi
bir alanda yoğunlaşmasında ham maddenin türü ve miktarı önemlidir (Tümertekin, vd.,
2005:431). Öte yandan ham madde, söz konusu faaliyetlerin “siti”, başka bir ifade ile yer
seçimi üzerinde de belirleyici olmaktadır. Özellikle de söz konusu sanayi tesisi, taş ve toprağa
dayalı sanayi kolunda (çanak, çömlek, çini porselen, cam ve cam ürünleri, çimento sanayi vs.)
faaliyet gösteriyorsa ham maddenin önemi daha da artmaktadır. Çünkü burada belirtilen sanayi
dalının önemli bir özelliği imalat aşamasında ham madde kaybının büyük olmasıdır. Tesisin
ham madde kaynağından uzakta olması durumunda, değeri düşük olan ve ağırlık ile hacminden
kaybeden ham maddenin taşınması maliyeti artırmaktadır. Bu da söz konusu tesisin ham
maddenin yakınında kurulma zorunluluğunu doğurmaktadır (Tümertekin, vd., 2005:432). Taş
işçiliğinde önemli bir girdi oluşturan ham madde açısından değerlendirildiğinde, Midyat ve
yakın çevresinin olumlu avantajlar taşıdığı görülmektedir. Gerçekten de Mardin yöresinde
Eosen arazisi ve nümülitik kalkerler geniş yer kaplamaktadır. Merkez ilçenin kuzey ve doğu
kısmı, Ömerli, Savur ve Midyat ilçelerinin tamamı, Nusaybin Ovası’nın kuzey ve kuzeydoğusu,
genel anlamıyla da Mardin Platosu’nun hemen hemen tamamı Orta Eosen arazisinden
oluşmaktadır. Geniş yer kaplaması ile birlikte, kalkerli arazinin kalınlığı da önemlidir. “Midyat
Kalkerleri” veya “Midyat Formasyonu” olarak bilinen bu arazinin kalınlığının 500-850 m.
arasında olduğu kabul edilmektedir (Selçuk Biricik, 1974:121-124). Bu bolluk, yerel adı katori
olan Midyat taşının yüzyıllardır çevrede yapı elamanı olarak kullanılmasını sağlamıştır. Ham
madde bolluğu aynı zamanda, yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı tescilli yapıların da
sayısının fazla olmasına neden olmuştur.
Kalker formasyonunun geniş alan kaplaması ve kalınlığı, genel bir ifade ile kalkerin
bolluğu ile birlikte, yakın çevreden kolay temin edilebilmesi de taşın bir yapı elemanı olarak
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önemini arttırmıştır. Nitekim fazla yükseltiye sahip olmayan ve Mardin Platosu’nun orta
kesiminde bulunan Midyat ve çevresinde kalker tabakalarının yüzeye kadar çıkmış olması taşın
elde edilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede taş, fazla bir çabayı gerektirmeden, kolay
bir şekilde sağlanabilmektedir. Öte yandan söz konusu taş, yapılarda sadece yapı elamanı ve
kaba işçilik isteyen alanlarda kullanılmamaktadır. Kayaç türünün özellikleri, kalkerin inşa
malzemesi dışında, süs eşyalarının üretiminde ve yapıların dış cephelerinin süslenmesinde de
kullanılmasını sağlamaktadır. Nitekim taşın litolojik özellikleri, fiziksel özellikleri (ısı iletimi,
özgül ısı kapasiteleri, yoğunluk, su emme ve kuruma özellikleri) ile ilgili yapılan çalışmalarda
(Adin, 2007:13-17; Önenç, v.d., 2006:sayfa numarasız; Kaya, 2008) taşın sahip olduğu
özellikler bu açıdan önem taşımaktadır. Bu tür taşlar tebeşirimsi özellik sunmakta ve ince tane
yapılıdırlar. Aynı zamanda taş, suyunu verdikten sonra sertliği, basınç dayanımı, darbe
dayanımı ve aşınma özellikleri artmaktadır. Suyunu veren taş çok hafiflemektedir. Öte yandan
taş bol gözenekli olup doluluk oranı %85-90 arasındadır (Önenç, v.d., 2006). Bu özellikleri
sayesinde taş çok rahat ve kolay bir şekilde kesilebilmekte, yontulabilmekte ve taşa istenilen
şekil verilebilmektedir. Bu özellikleri sayesinde, katori adı verilen kireçtaşının, süsleme gibi
farklı kullanım alanlarının bulunması da Midyat’taki taş atölyeciliği ve taş üretimini olumlu
yönde etkilemektedir.
Öte yandan taş beyazımsı sarı renktedir. Ayrıca taşlardaki nem oranları yüksektir.
Donma sonucu malzemede çatlama, yüzeyde tozlanma ve kabuk hâlinde dökülme veya dağılma
söz konusu değildir (Adin, 2007:14-15). İşlendikten sonra hava ve güneş ile teması sonucunda
taş sertleşmektedir. Bu özellikler de taşın yöre iklimine uygunluğunu ortaya koymaktadır.
Gerek yörenin orman yönünden fakir olması sonucu ahşap malzemenin azlığı, gerekse
kullanıldığı yapılarda yaz ve kış mevsiminde doğal klima ortamı oluşturmasından dolayı, kalker
taşı yüzyıllardır önemli bir yapı elemanı olarak itibar görmektedir.

8.1.3.1. Yöreye Olan İlginin Artması ve Turizm Talebi
Midyat’ta taş işçiliğinin gelişiminde en önemli faktörlerden birisi de, yöreye yönelik
turist ilgisinin olmasıdır. Gerçekten de Mardin yöresi, özellikle 2006 yılından itibaren, kültür
turizmi bağlamında ilgi odağı hâline gelmeye başlamıştır. Hem yurt içi, hem de yurt dışı
kaynaklı bu ilgi giderek de artmaktadır. Bu ilginin birçok nedeni bulunmaktadır (Günal,
2006:58-186). Öncelikle yörede sanayi faaliyetleri pek gelişmemiştir. Bu yüzden şehirsel
alanların diğer illerden veya ilin kırsal kesiminden almış olduğu göç sınırlı kalmıştır. Bunun
sonucu olarak yörede, özelliğini kaybetmemiş, başka bir ifade ile birer Orta Çağ şehri olma
özelliğini gösteren Mardin, Midyat ve Savur gibi şehirler ortaya çıkmıştır. Birer turizm şehri
olma özelliğini kazanma yolunda önemli gelişmelerin olduğu söz konusu bu şehirlerdeki tarihi
yapıların ayakta kalmasının önemli nedenlerinden biri şehirlerin orijinalliklerini fazla
kaybetmemeleridir. Diğer birçok faktör ile birlikte, bunu sağlayan da, yeni yerleşim alanlarının
genellikle şehirlerin kentsel sit alanları dışında yoğunlaşmasıdır. Mardin’de yeni imar
faaliyetlerinin Yenişehir kesiminde, Midyat’ta ise Eski Midyat ile Estel kesimi arasındaki
alanda yoğunlaşması buna örnek olarak verilebilir. Öte yandan söz konusu şehirler ve özellikle
de Mardin şehri, topografyanın sunduğu imkânlar sayesinde, coğrafi manzara açısından birer
çekicilik oluşturmaktadırlar. Mardin şehrinin coğrafi manzarası turistlerin ilgisini çekmektedir.
Ayrıca tarihi/kültürel çekicilikler açısından önemli potansiyele sahip olması ile birlikte, yöre,
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barındırdığı turizm değerleri açısından da çeşitlilik (farklı dinî gruplar ve farklı kültürlere ait
tarihi eserler gibi) göstermektedir. Bu da farklı kültürlere sahip ve farklı alanlardan turistlerin
Mardin ve çevresini ziyaret etmesi ile sonuçlanmaktadır. Süryani Hıristiyanları açısından
önemli ve kutsal bir alan olması da, Midyat ve çevresinin yoğun turizm faaliyetlerine sahne
olmasına neden olan diğer bir faktördür. Bütün bunlarla birlikte, yörenin turistik çekiciliğini
arttıran önemli bir özellik daha bulunmaktadır. O da, geçmişte önemli bir kültürel unsur olan
bazı dinî grupların (Süryaniler, Yezidiler, vs.) Mardin ve özellikle de Midyat şehirlerinde halen
yaşamaları ve kültürlerini sürdürmeleridir. Öte yandan özellikle Mardin ve Midyat
şehirlerindeki geleneksel evler de, son yıllarda gerek yerli, gerekse yabancı turistler tarafından
yörenin ziyaret edilmesini sağlayan önemli unsurlardandır.
Nitekim yukarıda belirtilen turizm potansiyelinin bir sonucu olarak, 2001-2009 yılları
arası Mardin ilindeki turizm altyapısı ve konaklayanların sayısında önemli gelişmeler olduğu
görülmektedir. Örneğin, 2001’de ilde bulunan otel sayısı 19 iken, bazı dönemler düşüş
göstermesi ile birlikte, yatırım belgeli tesislerin de dâhil edilmesiyle, 2009 yılında 28’e
yükselmiştir. Ancak konaklama tesisleri ile ilgili en önemli gelişme yatak sayısının artışında
görülmektedir. 2001 yılında ildeki toplam yatak sayısı 1.335 iken, önemli oranda artış
göstererek, 2009 yılında 2.870 olarak gerçekleşmiştir. Konaklama tesislerindeki arz bu şekilde
gelişirken, yöredeki turizm potansiyeline yönelik talep de önemli oranlarda artmıştır. Gerçekten
de 2001 yılında Mardin iline gelen yerli ve yabancı turistlerin toplam sayısının sadece 34.772
olduğu görülmektedir. Buna karşın 2009 yılında bu rakam 118.177’ye ulaşmıştır. Benzer artış
oranları Mardin müzesi ziyaret oranlarında da görülmektedir. Söz konusu ilginin özellikle
Mardin ve Midyat şehirlerine yönelik olduğunu söylemek mümkündür.
Özellikle Mardin/Midyat geleneksel evler, kültürel yapı ve coğrafi manzara, genel bir
ifade ile kültürel ve doğal mirasa yerli ve yabancı turistler tarafından duyulan ilgi ile birlikte,
yukarıda ifade edilen, Türkiye turizminde Mardin yöresine atfedilen yeni misyon, yerel halk ve
yönetimde turizmin önemi ve olumlu etkisi hakkında bir farkındalık oluşturmuştur. Bu da
tarihi-turistik şehirlerde bulunan tarihi bina ve yapıların tekrar canlandırılmasını beraberinde
getirmiştir. Başka bir ifade ile turist yoğunluğuna neden olan kültürel ve tarihi varlıkların
korunması ve daha iyi değerlendirilmesine yönelik çabalar artmıştır. Tarihi/kültürel mirasın
öneminin daha iyi anlaşılması, bunların korunması konusundaki isteklerin artması ve söz
konusu turizm talebinin devamlılığı için çekiciliklerin korunmasının bir zorunluluk olarak
görülmesi neticesinde, ilde ve özellikle de Mardin şehrinde koruma faaliyetleri yoğunlaşmıştır.
Kamu, yerel yönetimler ve yerel-ulusal iş adamları tarafından buna yönelik birçok proje
uygulamaya geçirilmiş ve böylece birçok kültürel varlığın restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
Yörede gerçekleştirilen ilk proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı, İTÜ ve İsviçre Hükümeti işbirliği ile başlatılan “Mardin
Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon Projesi’dir. Amacı, Mardin’in tarihsel ve kültürel
değerlerinin, özellikle de tarihi kent dokusunun korunması, yaşatılması, kentin geleceği ve
kalkınması konusunda önemli bir değer olduğunun ön plana çıkarılması olan proje 2000 yılında
başlatılmış ve 18 aylık süreyi kapsamıştır. Bu projede, bir pilot uygulama alanı olarak tarihi
çarşı olan Sipahiler Çarşısı ve çeşitli yapılar restore edilmiştir. Bu proje dışında yörenin en
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önemli projesinin Mardin Tarihi Dönüşüm Projesi olduğu söylenebilir. Mardin Valiliği
öncülüğünde 2009 yılı başında başlatılan projenin amacı, Mardin şehrinin sahip olduğu tarihi
mirasın gün ışığına çıkarılıp korunması, kentin karakteristik özellikleri dışında sonradan inşa
edilen eklenti yapıların tarihi dokudan ayıklanması, kültürel değerlerin korunmasına yönelik
planlama, projelendirme, iyileştirme ve restorasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak
özetlenebilir. Proje kapsamında günümüze kadar, tarihi dokuya uygun yedi adet trafo yapılmış,
ayrıca 2.753 metreküp taş çeşitli restorasyon çalışmalarında kullanılmıştır. Tarihi valilik binası
restore edilmiş ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bunlarla birlikte Halk Eğitim
Merkezi, askeri kışla, belediye, eski huzur evi ve yeni gençlik evinin restorasyonu, yine katori
taşı kullanılarak Mardin Müzesi Arkeopark Alanı’nın çevre düzenlemesi, Kasımiye
Medresesi’nin restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca Mardin kalesinin güney cephesi ile bu yöndeki
kale kapısının restorasyonu bu proje kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bütün bunlarla birlikte, yukarıda izah edilen ve Mardin’in içinde olduğu Kentsel
Ölçekte Markalaşma Stratejisinin 2023 yılı hedefleri arasında şehirlerin tarihi dokuları ve eski
merkezlerinin yenilenmesi projelerinin hazırlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda, beton
binaların ve eklenti yapıların yıkılması amacıyla “Gecekondu Dönüşüm” kapsamında
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Mardin Valiliği ve Mardin Belediyesi
tarafından imzalanan ve Mardin Evleri Projesi de olarak adlandırılan kentsel yenileme projesi
çerçevesinde, kentsel sit alanında tarihi dokuya uymayan ve yıkılan konutların yerine yöresel
mimarinin özelliklerini yansıtan 1140 adet konut ve yine aynı özellikte bir cami inşa edilecektir.
Söz konusu konutların dış cephelerinin yörede önemli bir yapı malzemesi olarak kullanılan
katori taşı ile kaplanması hedeflenmektedir.
Proje bağlamında ilde yapılan restorasyon faaliyetleri dışında, gerek Turizm ve Kültür
Bakanlığı, Valilik, gerekse yerel yönetimler tarafından birçok yapının restorasyonunun
yapıldığı görülmektedir. Örneğin Mardin’deki müze, Ulucami, Eski Vergi Dairesi, Latifiye
Camisi, Zinciriye Medresesi, Sıtti Radviyye (Hatuniye) Medresesi, Melik Mahmut Camii,
Hamidiye Camii, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Efram Manastırı vb. yapıların restorasyonu,
kültürel mirası koruma çabalarının son yıllardaki bir sonucu olarak görülebilir. Benzer
restorasyon yoğunluğunu Midyat şehrinde de görmek mümkündür. Cevatpaşa Camii, Ulucami,
Kaymakamlık Konukevi ve hâlen restorasyonu devam eden Belediye Konukevi restorasyonu
bu çalışmalara örnek verilebilir.
Çeşitli etkilere bağlı olarak gerçekleştirilen imar faaliyetleri katori taşı imalatında
bulunan atölyelerin sayısı ve taş üretimini olumlu yönde arttırdığı görülmektedir. Gerçekten de
1999 yılında sadece bir adet olan Midyat’taki taş atölyesi sayısı, 2009 yılında 12’ye
yükselmiştir
Aynı şekilde 1999 yılında 2.730 m² olan taş üretimi de, 2009 yılında 41.720 m²’ye
ulaşmıştır. Gerek atölye sayısı, gerekse üretim miktarları açısından değerlendirildiğinde,
özellikle 2008-2009 yılları arasında önemli artışlar olduğu görülmektedir.
Bir taraftan var olan tarihi/kültürel çekiciliklerin restorasyonu ve bu yapılara turizm
bağlamında işlevlik kazandırılması çabaları devam ederken, diğer taraftan da, yerel yönetimler
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ve valilik/kaymakamlıklarca yöresel mimari tarza uygun bazı imar faaliyetlerinde bulunmaları
da Midyat’taki taş atölyeciliğini olumlu etkilemiştir. Yerel yönetimlerin bundaki amaçları, bir
anlamda şehirlerin kentsel sit alanlarındaki tarihi/turistik havayı şehrin tümüne yaymak olduğu
söylenebilir. Nitekim valilik ve belediyelerin bazı yapı ve şehir mobilyalarının inşasında katori
taşını doğrudan veya kaplama taşı olarak kullandığı görülmektedir. Örneğin, Midyat şehrinde
yapılan iki otogar, taziye evleri, belediye hizmet binası, otobüs durakları, Atatürk büstleri,
meydanlara yapılan iki adet saat kulesi ve bir adet su fıskiyesi, çeşitli resmi kurumların ve köy
okullarının giriş kapıları ve ihata duvarları gibi yapılar Mardin ve Midyat şehirlerine
günümüzde turizm şehri olma özelliği kazandıran katori taşı ile yapılmış veya dış cepheleri bu
taş ile kaplanmışlardır.
Aynı şekilde Mardin şehrinin Yenişehir semtinde yapılan yeni camiler, kültür merkezi
olarak inşa edilen daha sonra Artuklu Üniversitesi’ne tahsis edilen Atatürk Kültür Merkezi,
çeşitli okullar, saat kulesi, şehir içi minibüs durakları gibi yapılar da, tarihi mirasa uyumluluğa
dikkat etmek için, katori taşı ile kaplanmışlardır. Yukarıda sözü edilen yapılar ile birlikte,
Nusaybin’deki Mitanni Kültür Merkezi ve diğer yerleşmelerdeki resmi kurumlar tarafından
yapılan birçok yapının inşa malzemesi Midyat’taki taş atölyelerinden sağlanmıştır. Şunu da
belirtmek gerekir ki, 2009 yılına kadar yörede Midyat dışındaki diğer yerleşmelerde faal taş
ocakları ve dolayısıyla taş atölyeleri bulunmamakta idi. Ancak bu yılda, Mardin şehri
yakınlarında taş ocaklarının açılması ile birlikte, Mardin’de iki adet taş atölyesi daha
kurulmuştur. Buna göre, 2010 yılına kadar yörede yapılan tüm restorasyon ve katori taşının
kullanıldığı imar faaliyetlerindeki taş ihtiyacının Midyat’taki atölyelerden karşılandığını
söylemek mümkündür.
Kamu kurumları ile birlikte, özel sektör de, özellikle Mardin ve Midyat şehirlerindeki
kentsel sit alanlarındaki bazı tescilli yapıları restore ettirerek bunlara yeni işlevler
kazandırmaktadır. Mardin’deki Erdoba evleri, Murat Cercis Konağı, Artuklu Kervansarayı,
Midyat’taki Kasr-ı Nehroz gibi yapıların özel sektörce restore edilmesi katori taşına ihtiyacı
arttırmış ve dolayısıyla taş üretimini olumlu etkilemiştir. Bununla birlikte özel sektör sadece
kentsel sit alanlarında var olan yapıları restore edip bunlara işlevlik kazandırmakla kalmamış,
aynı zamanda bazı imar faaliyetlerinde inşa malzemesi olarak taşı tercih etmeye başlamıştır. Bu
durumun da Midyat’taki taş atölyelerinin gelişimini önemli oranda etkilediğini söylemek
mümkündür. Gerçekten de özellikle son dönemlerde yapılan konaklama tesisleri, çeşitli
benzinlikler, banka şubeleri ve ticari yapılarda taşın kullanımının giderek arttığı görülmektedir.
Öte yandan özellikle kentsel sit alanlarında inşa edilen ve yöresel mimariye uyumlu olmayan
çeşitli yapıların dış cephelerinin taş kaplanması durumunda yerel yönetimler tarafından gerekli
maddi yardımın yapılması da belirtilmesi gereken başka bir konudur.
Mardin Midyat örneğinde saptanan bütün bu gelişmeler turizmin herhangi bir turistik
yörenin gelişimi üzerindeki somut kanıtı olarak değerlendirilebilir.
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Uygulamalar
1)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki etkilerini araştırınız.

2)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki olumlu etkilerini araştırınız.

3)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki etkileri nelerdir?

2)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

3)

Turizm sektörünün sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde turizmin sosyal çevre üzerindeki etkileri farklı yönleriyle ele alınıp
değerlendirilmiştir. Bir yandan turizmin sosyal çevre üzerindeki olumlu etkileri irdelenirken,
diğer taraftan turizmin sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri de ele alındı. Yapılan genel
değerlendirmelerden sonra turizmin yerel kültür üzerindeki etkisine örnek gösterilecek bir
mekân analizi yapılarak, turizm ile sosyal çevre etkileşiminin yerel boyuttaki örneğinden yola
çıkılmış ve etkileri somutlaştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin; mevcut sosyal değerlere, kişisel
davranışlara, aile içi ilişkilere, güvenlik kavramına, ahlaki kurallara, zanaatsal faaliyetlere ve
geleneksel gösterilere doğrudan veya dolaylı olarak etkisini ifade etmek üzere kullanılan terim
verilmiştir?
a)

Sosyal etkiler

b)

Demografik etkiler

c)

Ekonomik etkiler

d)

Üretim etkileri

e)

Tüketim etkileri

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turist kabul eden ülke halkı açısından,
turizmin sebep olabileceği kültürel kirlenmeye neden olabilecek kaygılardan biri
verilmemiştir?
a)

Bölgede süregelen geleneksel düzenin yok olacağı endişesi

b)

Ahlak yönünden çöküntüye uğrayacakları endişesi

c)

Gençlerin olumsuz yönde etkileneceği endişesi

d)

Bölgede süregelen geleneksel yaşantının bozulacağı endişesi

e)

Bölgedeki geleneksel yaşam tarzının destekleneceği

3)
Aşağıdaki seçeneklerden
aşamalarından biri verilmemiştir?
a)

Coşku

b)

İlgisizlik

c)

Plansızlık

d)

Rahatsızlık

e)

Düşmanlık

hangisinde,

“turist

tolerasyon

yaklaşımı”nın
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4)
Herhangi bir turizm bölgesi yerel kültür özellikleriyle turist çeker ve onlara
ayrıcalıklı farklı bir ortam sağlarsa aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ortaya çıkar?
a)

Bölgenin ekolojik zenginliğinin artarak geliştiği gözlemlenir.

b)

Bölgenin kültürünün yaşatılması yönünde olumlu katkılar sağlar.

c)

Bölgenin doğal bitki örtüsü öncesiyle kıyaslanamayacak kadar gelişir.

d)

Bölgenin kültürünün yaşatılması neredeyse imkânsız hâle gelir.

e)

Bölgenin demografik yapısı gerilemeye başlar.

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turist ve turist kabul eden bölge halkı
arasında iletişim kurulmasını engelleyen faktörlerden biri verilmiştir?
a)
İki grubun farklı kültür özelliklerine sahip olmaları nedeniyle birbirine karşı
hoşgörülü olması
b)

Turistlerin yerel halk ile hemen ve kolaylıkla iletişime geçmeleri

c)
Turistlerin tatillerini geçirmek üzere geldikleri bölgeden hiç ayrılmayacakmış
gibi davranmaları
d)
Turistlerin yerel halktan korkmaları, gittikleri bölgelerde çekingen ve ürkek
davranmaları
e)
Yerel halk ve yabancı turistin aynı dili konuşmaları nedeniyle herhangi bir
anlaşmazlığın yaşanmaması
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel
birtakım olumsuz sonuçlara neden olma ihtimalinin yüksek olduğu durum verilmiştir?
a)

Turizmin belirli bir temel yaklaşımla ele alınıp değerlendirildiği ülkelerde

b)

Planlaması, gelişimi ve yönetiminin iyi olmadığı ülkelerde

c)

Turizmin iyi eğitim almış profesyonellerin yönettiği ülkelerde

d)
Merkezi hükümetin turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu plan ve projeleri
desteklediği ülkelerde
e)
ülkelerde

Merkezi hükümetin sektörün ihtiyaç duyduğu kalkınma projelerini desteklediği

226

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin yerel kültür üzerindeki olumlu
etkilerinden biri verilmiştir?
a)

El sanatlarının korunması ve geliştirilmesi

b)

Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

c)

Kıyı kumullarının yer değiştirmesi

d)

Endüstri ve sanayi hareketlerinin gelişmesi

e)

Modern ve çok katlı binalardan oluşan şehirlerin inşa edilmesi

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemize gelen turistlerin seyahat
edecekleri ülkeyi seçerken göz önüne aldıkları faktörlerden biri verilmiştir?
a)

Doğadan uzak bir çevre

b)

Gökdelenlerden ibaret bir muhit

c)

Doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş bir çevre

d)

Sanayi faaliyetlerinin geliştiği bir bölge

e)

Liman hizmetlerinin en iyi olduğu bir körfez

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin sosyal çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinden biri verilmemiştir?
a)

Turist kabul eden ülke halkının sahip olduğu değer ve inanç yapısının değişmesi

b)
Turist kabul eden ülkenin dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucunda dilde
yabancılaşmanın kendisini göstermesi
c)
Turistlerin gittikleri ülkelerin gelenek, görenek, yaşam biçimi gibi kültürel
değerlerine ve kurallarına saygı göstermesi
d)
İnsanlar arası ilişkilerde dostluk, arkadaşlık, konukseverlik gibi manevi
değerlerin yerini ekonomik çıkar gruplarının alması
e)
Turist kabul eden bölgede yaşayan halkın iş dışı boş zamanlarını değerlendirmek
için bar, sinema, gece kulübü, kumarhane, disko gibi eğlence yerlerini tercih etmek istemesi
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, sahip olduğu özellikleri sayesinde çok
rahat ve kolay bir şekilde kesilebilen, yontulabilen ve istenilen şeklin kolaylıkla verilebildiği
taşın, Mardin’deki yerel adı verilmiştir?
a)

Kesme

b)

Abanoz

c)

Adin

d)

Katori

e)

Blok

Cevaplar
1)a 2)e 3)c 4)b 5)d 6)b 7)a 8)e 9)c 10)d
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9.TURİZMİN DOĞAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Turizmin doğal çevre üzerindeki etkisi bölümünde ilk önce turizm faaliyetlerinde
çevrenin ön plana çıkış süreci değerlendirilecektir. Sonra Türkiye'de turizmin yapay ve doğal
çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri ele alınıp, incelenecektir. Daha sonra turizm
faaliyetinin çevre üzerindeki olumlu etkileri ve devamında turizm faaliyetinin çevreye olumsuz
etkileri irdelenecektir. Nihayet konu tamamlanırken; turizmin bitki örtüsü, su kalitesi, hava
kalitesi, doğal hayat, arazi kullanımı ve gürültü gibi doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri
ortaya konacaktır. Konu turizmin yapay çevre, mimari kirlenme, altyapı ve trafik sorunları
üzerindeki etkisinin irdelenmesiyle tamamlanmış olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Turizm faaliyetlerinde çevrenin ön plana çıkış süreci nasıl gelişmiştir?

2)
Türkiye'de turizmin yapay ve doğal çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri
neden dikkat çekmiştir?
3)

Turizm faaliyetinin çevreye olumlu etkileri nelerdir?

4)

Turizm faaliyetinin çevreye olumsuz etkileri nelerdir?

5)

Turizmin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Turizm Faaliyetlerinde
Çevrenin Ön Plana Çıkışı

Turizm faaliyetlerinde çevre
değerlerinin farkına
varılması sürecinin
kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye'de Turizmin Yapay
ve Doğal Çevreye Olan
Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Türkiye'de turizm
sektörünün ekonominin
önemli unsurlarından biri
olmasıyla birlikte turizmin
yapay ve doğal çevreye olan
olumlu ve olumsuz etkileri
daha yakından takip
edildiğinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm Faaliyetinin Çevreye
Olumlu Etkileri

Turizm faaliyetinin çevre
üzerinde meydana gelmesine
neden olan olumlu
etkilerinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm Faaliyetinin Çevreye
Olumsuz Etkileri

Turizm faaliyetinin çevre
üzerinde meydana gelmesine
neden olan olumsuz
etkilerinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Çevre



Doğal çevre



Yapay çevre

233

Giriş
Küresel ölçekte değerlendirildiğinde, turizm hareketine katılan insan sayısının bir
milyar kişiyi aştığı ve bu turizm faaliyetlerinin de yeryüzünün belirli bölgelerinde daha çok
yoğunlaştığı düşünülecek olursa, turizmin iki yönlü çevresel etkileşim içinde olduğu
anlaşılmaktadır. Bu ilişkinin birinci yönü turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileridir.
Bilindiği gibi turizm faaliyetleri hizmetin sunulduğu mekânda gerçekleşmektedir. Yani turizm
hizmeti üretilip turistlere arz edilirken, aynı zamanda ve mekânda tüketilmektedir.
Konaklamanın yanı sıra yeme ve içme hizmetlerinin sunulduğu bu mekânın yapay ve doğal
çevresi ise, turizm faaliyetlerinin bütünü dikkate alındığında çok önemli bir yer teşkil
etmektedir. Turistik ürün olarak değerlendirilen deniz, kum, tarihi, mimari ve kültürel özelikler
turizm işletmelerinin yararlandığı yapay ve doğal çevre zenginlikleridir.
Gerek turizm işletmeleri gerekse bu işletmelerden yararlanan turistler, yukarıda sözü
edilen yapay ve doğal çevre üzerinde önemli bir baskı oluşturabilmektedir. Bu baskıdan
etkilenen ve tahrip olan çevre ise, geri dönüşümlü olarak turizm faaliyetlerini
etkileyebilmektedir. Geri dönen bu etki ise, turizmin çevreyle olan ilişkisindeki diğer cepheyi
meydana getirmektedir. Bazı durumlarda gerçekleşen olumsuz çevre özellikleri turizm
faaliyetlerinin ortadan kalkmasına olmasa bile, kesintiye uğramasına sebep olabilir.
Buradan anlaşılan turizm ve çevrenin karşılıklı ilişki içerisinde olduğudur. Her ikisinin
de birbiri üzerinde tartışılmaz bir etkisi olduğu günümüz dünyasında açık bir şekilde
gözükmektedir. Ancak olumsuz gibi ifade edilen bu karşılıklı etkileşim, aynı zamanda birbirini
koruyan ve geliştiren bir boyutta da karşımıza çıkabilir. Bu durumda turizm, doğal ve yapay
çevreye zarar vermeden yararlanan, hatta kendi devamlılığını sağlayabilmek için korumak
zorunda olan bir sektör olarak karşımıza çıkar ki, bu etkileşim “sürdürülebilir turizm”
kavramının ortaya çıkmasının temel dayanağını meydana getirmektedir.
Turizmin kendi faaliyet alanını geliştirebilmesi için, çevresel faktörleri göz önünde
bulundurması, dünyanın gelmiş olduğu yeni anlayışlar çerçevesinde kaçınılmazdır. Artık
çevresini tahrip etmeyen turistik işletme, turizm bölgesi, alanı ve merkezi, turistin çekimi için
en önemli cazibe merkezi kriterine sahip olmuş demektir. Bu yönüyle turizm sektörü, çevre
kirliliğine sebep olabileceği gibi, aynı zamanda bu kirliliği engelleyecek en kritik ve bu açıdan
yeterli bir sektör olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır.
Turizmin yapay ve doğal çevreye etkilerini ve bunların olumlu hâle getirilebilmesi için
yapılanları veya yapılması gerekenleri değerlendirmeden önce, turistin turistik bölgelerde
çevreye olan duyarlılığının ele alınması daha doğru olacaktır.
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9.1. Turizm Faaliyetlerinde Çevrenin Ön Plana Çıkışı
Dünyada turizmine katılan bir milyar civarındaki turistinin önemli bir kısmını Avrupa
kıtasında yaşayanlar meydana getirmektedir. Küresel ölçekte en fazla turist çeken bölgeler
arasında da yine Avrupa karşımıza çıkmaktadır. Avrupa içerisinde ise, en çok turist gönderen
ülkeler olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin yer aldığı
anlaşılmaktadır. Dünyada turizm sektöründe önemli miktarda turist gönderen ülkelerden biri
olan Almanya'da 1989 yılında yapılan bir araştırmada "Alman turistlerin çevre ve çevre
sorunlarına olan duyarlılık eğilimleri" ortaya konmaya çalışılmıştır.
Alman turistlerin tatillerini geçirmek üzere gittikleri Akdeniz bölgesi ülkelerindeki
gözlemlere bağlı olarak yapılan değerlendirmenin sonuçlara göre; çevre sorunlarını fark etme
1985 yılında %29,9 iken, 1988'de %57,6'ya yükselmiştir. Neredeyse iki katına yükselen bu
duyarlılık yüzdesi su, hava, toprak, gürültü kirliliği gibi alt başlıklarda da değerlendirilmeye
tabi tutulmuş; bu tür kirlenmelerin de yaklaşık olarak iki kat arttığı görülmüştür.
İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye için ayrı ayrı yapılan çevresel duyarlılık
kriterlerinde İspanya, çevre kirliliğinin en çok hissedildiği ülke olarak göze çarpmaktadır.
İspanya'da çevre kirliliğini fark eden Alman turistlerin yüzdesi 1985'de %31,8, 1988'de
%67,8'dir. Kirliliğin fark edildiği diğer ülkeler sırasıyla Fransa, İtalya ve Yunanistan'dır.
Türkiye için 1985 yılında bir araştırma yapılmamakla birlikte, 1988 yılı için çevre kirliliğinin
fark edilmesi %57,6 ile diğer ülkeler arasında en düşük yüzdeyle karşımıza çıkmaktadır.
Araştırma yapılan Akdeniz ülkelerinde dikkat çeken en önemli çevre kirliliği ise “su
kirliliği” olarak göze çarpmaktadır. Türkiye'de ise, Alman turistlerin algıladığı en önemli
çevresel sorun “aşırı yapılaşma” ve “su kirliliği”dir. Ülkemizde çevre sorunu olarak dikkat
çeken diğer hususlar gürültü, orman tahribatı, hava ve toprak kirliliği şeklinde sıralanmıştır.
Türkiye'de Alman turistler tarafından hissedilen aşırı yapılaşma, çirkin şantiyeler ve
özellikle tatil yörelerinde görülen çok sayıda tamamlanmamış şantiyeler turizmi etkileyen
çevresel sorunların başında gelmektedir. Ayrıca deniz, göl, ırmaklarda görülen kirlilik, petrol,
çöp ve yosunlarla kirlenmiş plajlar belirlenen önemli ikinci sorunu meydana getirmektedir.
Artan gürültü ise, Avrupa ülkeleri ortalamasına göre düşük olmakla birlikte yine önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Ormanlardaki tahribat ve hava kirliliği ise gürültü kirliliğin
takip etmekte, ancak bu sorunun boyutları Avrupa ortalamasının altında seyretmektedir.
Kirli sokaklar, toprak erozyonu, bitki örtüsünün zarar görmesi, çıplak yamaçlar gibi
toprak kirliliği olarak ifade edilebilecek çevre sorunları ise, ülkemizde dikkat çeken sonuncu
kirlilik türü olmakla birlikte, Avrupa ortalamasının üzerinde oranlarda gerçekleşmiş olması
dikkat çekicidir.
Turizm ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşim sadece turizmde öne çıkan ülkeler değil,
aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Birleşmiş Milletler tarafından da dikkatle ele
alınmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.
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WTO'nun Akdeniz'deki tatil turizmi ile ilgili olarak hazırladığı raporda deniz kıyılarına
dikkat çekilerek, "Akdeniz'in artık alarm sinyalleri verdiği" dile getirilmektedir.
Birleşmiş Milletlerin ise Akdeniz'in çevre kirlenmesini ele alan ve 18 ülkeyi kapsayan
"Akdeniz Çevre Programı" çerçevesinde çevre bozulması problemleri geniş bir şekilde
belirtilmekte ve kirlenmeye sebep olan faktörler açıklanmaktadır. Hava kirliliği, katı-atıkların
denize dökülmesi ve su kaynaklarının azalması gibi çevre sorunlarının kaynağının ise, turizm
sektörünün faaliyetlerinde olmadığı ve daha çok çeşitli sanayi kollarının ve tankerlerin sebep
olduğu ifade edilmektedir.
Yukarıda ifade edilenlerden turizm ile çevre arasındaki etkileşimde özellikle olumsuz
çevre özelliklerinin turizm üzerindeki baskısı açık bir şekilde ortaya konmakla birlikte,
"çevresel bozulmanın kaynağı turizmdir" sonucunu bu araştırmalardan çıkarabilmek mümkün
değildir. Buna karşın, çevresel tahribatın her türünde bir miktar turizmin payı olduğunu
söylemek de mümkündür. Özellikle kıyılardaki aşırı yapılaşma, su kirliliğinin bir kısmı ve
çöpler turizmin neden olduğu çevre sorunlarından bazıları arasında ifade edilebilir.
Turizm bölgelerinde karşılaşılan aşırı yapılaşma sonucu, bölgesel veya yerel mimari
özelliklerin de özgün yapısından uzaklaşması turizmin çevre üzerinde meydana getirdiği
olumsuzlukların başka bir boyutunu meydana getirmektedir. Oysaki bir bölgenin özgün yapısı
onun diğer bölgelerden farklı olmasını sağlayan özelliği olması nedeniyle, turistler tarafından
çekici faktör olarak değerlendirildiğinden, özellikle korunup geliştirilmesi gereken değerler
arasında yer almaktadır.
Turizmden kaynaklanan muhtemel yapay ve doğal çevresel etkileri ve bunların
sonuçlarını olumlu ve olumsuz yönleriyle incelemek mümkündür.

9.2. Türkiye'de Turizmin Yapay ve Doğal Çevreye Olan Olumlu ve
Olumsuz Etkileri
Günümüzde ekonominin önemli bir kolu olan turizm sektörünün sahip olduğu önemi
gelecekte daha da arttırması beklenmektedir. Turizm sektörünün faaliyetlerini gerçekleştirmek
üzere kullandığı mekân ise, doğal veya yapay çevreden oluşmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak
turizmin varlığını devam ettirebilmesi için karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu, çevreye azami
özeni göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır. Turizm ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin
önemi ve boyutu ülkemiz özelinde ele alıp değerlendirilecektir.

9.2.1. Turizm Faaliyetinin Çevreye Olumlu Etkileri
Sanayileşme, nüfus artışı ve nüfusun belirli bölgelere göç etmesine bağlı olarak ortaya
çıkan düzensiz ve çarpık kentleşme, su, hava, toprak ve gürültü kirliliği ile birlikte çevredeki
estetik bozulmayı gündeme getirmiştir.
İnsanlar, görülen bu çevre baskılarından kurtulmak veya en azından bir süre uzak
kalmak arzusuyla, doğanın temiz kalmış bölgelerine adeta kaçmak zorunluluğunu
hissetmektedirler. İnsanların bu taleplerine cevap verebilmek için turizm sektörü özel bir çaba
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içinde olmak durumundadır. Bu yüzden de turizm, çevre kirliliği ve ekolojik dengeye en fazla
hassasiyet gösteren bir sektör konumundadır. Turizmin bahsedilen özelliği sebebiyle,
Türkiye'de devlet, özelikle 1980 sonrası doğal ve kültürel zenginliklerin turizme tahsisine
imkân sağlamıştır. Bu amaçla, tarihi, doğal ve kültürel yerlerin büyük bir kısmı
kamulaştırılarak, turizm bölgeleri, turizm alanları ve sit alanları ilan edilmiş ve buralarda turizm
amaçlı yatırım ve faaliyetlere izin verilerek bugün insanların en büyük şikâyeti olan çevre
kirliliğinin bu bölgelerden uzak tutulması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sınırlama turizm
dışındaki çevre kirliliği kaynaklarını gerçekten engelleyici başarılı bir çalışma olarak kabul
edilebilir. Nitekim özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli bir şekilde hissedilen hava, su,
gürültü kirliliği Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çok daha hafif olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca istihdam ve eğitim imkânlarının büyük şehirlerde yüksek olması ile göç eden
insanların konaklama ihtiyaçlarının altyapısı olmayan gecekondu gibi çarpık yapılaşmayla
karşılanması söz konusuyken, turizm bölgelerinde gerçekleştirilen istihdamın genellikle
mevsimlik karakterde olması ve sit alanları ile turizm bölgelerindeki inşaa faaliyetlerinin
nispeten daha sıkı denetim altında tutulması çarpık yapılaşmayı önlemekte veya azaltmaktadır.

9.2.2. Turizm Faaliyetinin Çevreye Olumsuz Etkileri
Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli tamamlayıcı faktörlerin başında,
doğal ve yapay çevre gelmektedir. Turizmin geliştirilmesi pahasına doğal ve yapay çevrede
meydana getirilen bozulmalar, uzun vadede bizzat yine turizm faaliyetlerinin sekteye
uğramasına sebebiyet verecektir. Bu açıdan turizmin sebep olduğu çevresel etkilerin iki
yönüyle de incelenmesi icap etmektedir.

9.2.2.1. Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Turizmin fiziksel planlaması olarak ifade edebileceğimiz, yerleşim yerleri ve her türlü
turistik tesisin inşaatının yapılamasının temel gayesine uygun olarak doğal ve kültürel
varlıkların değerlendirilmesinde, koruma ve kullanma dengesinin daima ön planda tutulması
çok önemli bir başlangıcı teşkil etmektedir. Nitekim yanlış planlama sonucu, yanlış yerleşim
ve yanlış kullanımlar doğal çevrenin zarar görmesinin en önemli sebebi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Doğal zenginliklerin turizm adına aşırı ve dengesiz kullanımı, ekolojik dengeyi
bozabilmekte ve arzu edilmeyen çevresel kirlenmenin veya bozulmanın ortaya çıkmasına sebep
olabilmektedir.
Turizmin gelişmesiyle birlikte, bitki örtüsünde, su kalitesi, hava kalitesi doğal hayat ve
arazi kullanımı üzerinde olumsuz etkiler görülebilir.

9.2.2.1.1. Turizmin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi

Ormanlık alanlarda yapılan kamping ve piknik faaliyetlerinde ateş kullanımı ve
dikkatsizliği sebebiyle çıkan yangınlar,
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Her türlü yapılaşma için ormanların ham madde kaynağı olarak kullanılmasına
bağlı olarak gerçekleştirilen ağaç kesimi,


Çöp dökme yoluyla doğal bitki örtüsünün kirlenmesi,


Rekreasyonel ve turistik faaliyetler neticesi toprağın giderek sıkışması ve
erozyona neden olması, bitki örtüsünün değişime uğraması ve bitki türlerinde farklılaşmaya yol
açılması bu etkilerden bazılarıdır.
Yukarıda belirtilen çevre sorunları sadece turizm sektörünün gerçekleştirdiği
faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkmamakla birlikte, sıralanan bu tahribat turizm faaliyetlerinin
yoğunlaşması ile birlikte artış göstermektedir.

9.2.2.1.2. Turizmin Su Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan "atık su" miktarı turizmin gelişmesine
3

bağlı olarak, yıldan yıla artmaktadır. Halen ortalama 400 milyon m olarak tahmin edilen atık
3

su miktarının 2025 yılında 1,5 milyar m seviyesine ulaşabileceği sanılmaktadır. Akdeniz'de
kıyısı bulunan ülkelere turizmin getirdiği yapılaşma, bölgesel yoğunlaşma ve yaz aylarında
artan atık su miktarları, bu bölgedeki geleneksel (fosseptik) kullanımı yetersiz hâle getirmiştir.
Bir yandan yeni kanalizasyon şebekelerinin inşaatına başlanırken bir yandan da yetersiz kalan
fosseptik yerine atık suların toplanarak yerleşim alanlarının dışına çıkarılması yoluna
gidilmiştir. Kanalizasyonla toplanan atık sular zorunlu olarak deniz ortamına ulaşmaktadır.
Seyreltme kapasitesi çok düşük olan kıyı suları bu yüzden hızla kirlenmektedir. Çare olarak,
atık suların deniz ortamına bırakılmadan önce arıtılması gerekmektedir. Bu arıtılmış atık suyun
deniz yerine yeşillendirilecek toprak alanlarında değerlendirilmesi daha yerinde bir çözüm
olabilecektir.
Turizmin su kalitesini bozucu diğer bir yönünü de "katı atıklar" teşkil eder. Akdeniz'de
kıyısı bulunan ülkelerin turizmden kaynaklanan katı atık miktarı ortalama 2,8 milyon ton olarak
tespit edilmiş ve bu miktarın 2025 yılında 812 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir.
Bahsedilen katı atıkların toplanması sırasında birçok aksaklıklar göze çarpmakta ve
bunun neticesinde özellikle yaz aylanda kötü koku, sinek problemleriyle karşılaşılmaktadır. Bu
çöplerden bir kısmı ise, bilinçsiz kullanım neticesi denize dökülmektedir.
Kanalizasyonlardan ve katı atıklardan oluşan su kirliliği tatil bölgelerinde artan nüfus
nedeniyle ortaya çıkan yoğunlaşmaya bağlı olarak tahammül edilemeyen seviyelere
ulaşmaktadır.
Turizmden kaynaklanan su kalitesi değil, ancak miktarı üzerinde baskı oluşturan bir
diğer konu da yaz aylarında kullanılan su miktarındaki artıştır. İhtiyaç duyulan suyun tedarik
edilebilmesi için turizm işletmeleri artık kuyu açmak suretiyle yer altı suyundan faydalanmaya
çalışmaktadır. Bu kullanım ise, yer altı suyu potansiyelinin kontrol edilemeyecek bir biçimde
tüketilmesi sonucunu doğurmaktadır.
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9.2.2.1.3. Turizmin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Turizm bölgelerinde ve rekreasyonel kullanım alanlarında hava kalitesinin ölçümleri
henüz tam ve doğru olarak yapılmamış olmasına rağmen, turizm sektörünün atmosferin
kirlenmesine yönelik en önemli faaliyetini ulaşım sektörü meydana getirdiğinden, turizm ile
hava kirliliği ilişkisi araştırılmaya değerdir. Havayolu sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı
olarak turistler, ulaşım aracı olarak uçakları kullanmayı tercih ettiklerinden, turizm sektörünün
faaliyetlerine bağlı olarak atmosferin kirlenmesine en önemli katkı, kıtalararası uçuşlar
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca daha küçük miktarlarda olmakla birlikte, turistik
alanlarda normal trafiğe ek olarak tur otobüsleri ve turistlerin araçları nedeniyle motorlu
vasıtaların kullanımı artabilmektedir. Bu artış sonucu egzozlardan çıkan gazlar ve dumanlar
havayı kirletebilmektedir. Fakat turistik alanlardaki bitki örtüsü havayı temizlemede oldukça
etkili olduğu da bilinmektedir. Son yıllarda hava kirliliğinin artması sonucu ozon tabakasının
inceldiği ve küresel hava sıcaklığının arttığı; atmosferdeki karbondioksit oranının fazlalaştığı
kabul edilmekle beraber, bunun ne kadarının turizmle ilişkili olabileceğini söylemek mümkün
değildir.

9.2.2.1.4. Turizmin Doğal Hayat Üzerindeki Etkisi
Turizm amaçlı yapılaşma özellikle kıyılarda yaşayan veya üreyen canlıların nesillerinin
tükenmesine ya da türlerinin değişimine ve göç etmelerine sebep olmaktadır. Özellikle Dalyan
bölgesindeki caretta caretta cinsi kaplumbağalarda bu endişe yaşanmış; fakat kısa süre sonra bu
canlıların korunması için önlemler alınmaya başlanmıştır. Bölgeye özellik katan bu canlıların,
bilakis turizm faaliyetlerini gerçekleştiren kesim tarafından itinayla korunması, turizm
sektörünün çevrenin korunması bağlamında gerçekleştirdiği değerli bir katkı olarak
belirtilmelidir.
Benzer bir şekilde av turizmi ile ilgili faaliyetlerde de dikkatli davranılması
gerekmektedir. Büyük kalibreli silahlarla avlanmayı yasaklayan ve avlanmaları belirli kurallara
bağlanan yerel yönetimler, doğal yaşamı korumaya çalışırken, kaçak faaliyetler deniz ve orman
avcılığında doğal yaşamın sınırlarını zorlamaktadır.

9.2.2.1.5. Turizmin Arazi Kullanımındaki Etkisi
Günümüzde Akdeniz kıyılarında oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, motorlu
taşıtlar için park alanları ve yat limanlarının inşası için on binlerce km2 alan kullanıldığı
bilinmektedir ve turizm sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak gelecekte turizm
sektörünün çok daha fazla alana ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. Başta tarım alanları olmak
üzere, doğal kıyı kumulları, yaylalar ve kıyılar doğadan alınarak turizm amaçlı yapılaşma için
kullanılmakta ve bu sahalar, Akdeniz'in en güzel kıyı şeridinde turistik tesislerin yapımına
ayrılmaktadır. Bu kullanım şekli ise, ister istemez doğal değerleri ve peyzajı tüketmektedir.
Yapılaşma yoğunluğu ile birlikte alansal yayılım, bölgelerin tarihsel sit alanlarının da yok
olmasına veya zarar görmesine neden olabilecek faaliyetler arasında belirtilmelidir.
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9.2.2.1.6. Turizmin Gürültü Oluşturma Etkisi
Günümüzde çevre kirliliği türlerinden biri olarak kabul edilen "gürültü", insanların
rahatlık duydukları sessizliği yok eden ve insanı bunaltan bir çevre sorunu olarak
değerlendirilmektedir. Turizm faaliyetlerinin amaçlarından biri ise, sessizliği yakalamak veya
rahatsız etmeyen bir hareketlilik içinde bulunmaktır. Şehir ve sanayi ortamlarında yoğun olarak
yaşanan gürültü, en azından turizm kaynaklı olmamak zorundadır. Oysaki yaz aylarındaki
sezonluk turistik yoğunlaşma, trafik ve insan kalabalığına sebep olmaktadır. Diğer taraftan
turistik tesislerin inşasının yaz aylarında da devam etmesi bir başka gürültü kaynağı
oluşturabilmektedir.

9.2.2.2. Turizmin Yapay Çevre Üzerindeki Etkileri
Turizmin yapay çevreye etkileri, turizm tesisleri ve altyapısı gelişiminden ortaya
çıkmaktadır. Bu etkileri mimari kirlenme, altyapı sorunları ve trafik olarak sıralamak
mümkündür.

9.2.2.2.1. Turizmin Mimari Kirlenme Üzerine Etkisi
Bir bölgede turizm faaliyetlerinin devamlılık arz edebilmesi için bölgesel ve yerel
özelliklerin korunup geliştirilerek, çekiciliğinin sürekli olması sağlanmalıdır. Bölgesel ve yerel
özellikler ise, kültürel ve doğal değerlerin günlük yaşantının akışı içinde algılanması sonucu
ortaya çıkan "görüntüler" dizisidir. Bu görüntüler dizisinde mimari özel bir önem taşımaktadır.
Tatil yerlerinde geliştirilen turizm tesislerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı
sıra, birçok durumda bu tesislerin estetik açıdan da doğal çevre özellikleri ile bütünleşmesi
sağlanmadığından, çevre sorunu olarak algılanabilecek mekânların varlığına neden olmaktadır.
Çevrede hâkim ve büyük olan otel yapıları, çoğu zaman, ölçek dışı ve çevreleri ile
uyumsuz bir nitelik taşımaktadırlar. Genelde çok farklı mimari üslupların yan yana
gelmelerinin kaçınılmaz sonucu olan bu olgu mimari kirlenmeyi oluşturmaktadır. Ancak
mimari kirlenmeyi sadece uygunsuz inşa edilmiş büyük otellerle sınırlamamak gerekmektedir.
Benzer şekilde inşa alanları çok küçük olsa bile, farklı kullanım amaçlarıyla yapılmış olsa bile,
her türlü ve büyüklükteki mimari yapı çevre sorunu veya mimari kirlilik olarak
isimlendirilebilecek nitelik taşıyabilir.

9.2.2.2.2. Turizmin Altyapı Üzerindeki Etkisi
Turizmin altyapıya olan olumsuz etkisi "sezonluk aşırı yüklenme" olarak da ortaya
çıkmaktadır. Turizm kaynaklı olmak üzere altyapıya aşırı yüklenilmesi ise hizmetlerin arzında
eksiklik, başarısızlık, kirlenme ve sağlık açısından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilecek
boyutlara ulaşabilir. Türkiye'de ulaşım sektöründe ilk tercih daima karayolları olduğundan, yaz
mevsiminde turistik yörelere karayolu ile ulaşımda önemli darboğazlar, trafik sıkışıklıkları
yaşanabilmektedir.
Özel bir turizm şekli olan yat turizminde de ihtiyaçlar doğrultusunda yeni marinalar inşa
edilmekte veya kapasiteleri artırılmaktadır. Ancak yatların atık su ve sintine suları ile katı
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atıklarının alınması için gerekli altyapı ya mevcut değil veya yeterli düzeyde bulunmamasına
bağlı olarak çeşitli düzeylerde çevre sorunları yaşanabilmektedir.
Turistik talebin baskısına rağmen, haberleşme teknolojisinin gelişmesi doğrultusunda
bu alanda sorun olarak ifade edilebilecek bir mesele ülkemiz için gündem dışı kalmış olmasına
rağmen, bazı gelişmekte olan ülkelerde haberleşme olanaklarının yetersiz kalması nedeniyle
turistlerin şikâyetçi olduğu da bilinmektedir. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşması umumi
telefonlar konusundaki eksikliği telafi etmiştir. Öte yandan telefon şebekelerinde de son
yıllarda hızlı bir gelişme görülmüştür.
Turizmin enerji altyapısına etkisini de şöyle ifade etmek mümkündür: Turistik
bölgelerimizin tümü enterkonnekte elektrik şebekesine bağlıdır. Böylece yüksek gerilim
hatlarıyla yeterli miktarda enerji bu yörelere ulaştırılabilmektedir. Ancak yöre içi enerji
dağıtımı için gerekli transformatör kapasitelerinde ve enerji hatlarında önemli eksiklikler ve
yetersizlikler söz konusu olabilmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi özellikle gelişmekte olan
ülkelerin bazılarında turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı özellikle yaz aylarında, sıkça
"enerji kesintileri" ile karşılaşılmakta olduğu da bilinmektedir.

9.2.2.2.3. Turizmden Kaynaklanan Trafik Sorunları
Turistik kıyı bölgelerimizde yöre içi ulaşım altyapısı, yazın nüfusun artması söz konusu
olmazsa yeterlidir. Ancak turistik talebi kaldıracak bir yeterlilik yoktur. Bu bölgelerde özellikle
yaz aylarında “büyük kentleri aratmayacak trafik sıkışıklıkları” olağan görüntüler
oluşturmaktadır. Park yeri bulabilmek ise ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Otopark alanı
yetersizliği, kullanılmamış alan yokluğu ve bu hizmetlerin sağlanması için gerekli olan yüksek
maliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Turizm ile çevre etkileşimini genel olarak değerlendirmek gerektiğinde; küresel ölçekte
gerçekleşen turistik seyahatlerde her geçen gün çevre değerlerinin daha fazla dikkate alınmakta
olduğu ifade edilebilir. Özellikle gelişmiş ülkelerden gelen turistlerin çevre konularına karşı
daha duyarlı olduğu ve tatil kararlarını verirken temiz bir çevreye sahip olan turizm bölgelerinin
daha fazla tercih edildiği anlaşılmaktadır. Turistlerin sahip olduğu bu duyarlılığın çevre
sorunlarının artışıyla birlikte daha da gelişme gösterdiği de ilave edilmelidir. Ancak çevre
sorunlarının ne kadarının turizm sektörü tarafından üretildiği de tartışma konusudur. Çünkü
herhangi bir turizm şehrinin örneğin kanalizasyon sistemiyle ilgili sorunlarının ne kadarının
turizm sektöründen kaynaklandığının tam ve doğru olarak belirlenmesi de mümkün
görünmemektedir. Ancak sorunun özellikle turizm mevsiminde ortaya çıkması turizmin de
payının var olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşın, şehrin kanalizasyon şebekesinin
kapasitesinin arttırılması veya yenilenmesi, sadece turistler için değil aynı zamanda şehir halkı
için de yarar sağladığından, turizm bir taraftan çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden
olurken, diğer taraftan turizm sektörü için yapılanların sadece turistlerin değil, aynı zamanda
kentlilerin de daha uygun bir çevrede yaşamalarına imkân tanımaktadır. Ayrıca kanalizasyon
özel örneği için ifade edilenler, diğer bütün doğal ve yapay değerler için de geçerli olduğu
gerçeği göz önüne alınmalıdır.
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Turizm sektörünün faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, taşıma
kapasitesinin üstündeki yığılmalar neticesinde gerçekleşmektedir. Bu yığılmanın temel sebebi
de, turizm faaliyetlerinin denize kıyısı olan bölgelerde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır.
Oysaki turizmi farklı konularda gerçekleştirmeye çalışmak, bu yığılmaları ve çevre sorunlarının
en azından hafiflemesine yardımcı olacaktır. Öte yandan turizmden kaynaklanan ciddi çevresel
sorunlardan bahsetmek mümkün değildir. Turizm faaliyetlerinde yapılaşma hızı, ulaşım ve
haberleşme sistemleri, kanalizasyon vs. gibi altyapı sorunları çözüldükten sonra, turizmin
"çevreyi koruyan bir sektör olarak" değerlendirilmesi bile mümkündür. Hatta belki de çevre
korumada en önemli çaredir.
Turizmde, turistik işletmelerin özendirme, teşvik ve ödüllendirmeler ile çevre korumaya
yönlendirilmesi hem turizmin kendi yararına hem de bizzat çevre adına bir anlam taşımaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki: turizmin çevreyle uyumlu politikalar ile sürdürülmesi, turizm ile
çevre ilişkisi en uygun olan ve diğer sektörlerde görülemeyecek bir etkileşim örneğini meydana
getirebilecektir.
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Uygulamalar
1)
2)
araştırınız.

Turizm faaliyetlerinde çevrenin ön plana çıkışını araştırınız.
Türkiye'de turizmin yapay ve doğal çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerini

3)

Turizm faaliyetinin çevreye olumlu etkilerini araştırınız.

4)

Turizm faaliyetinin çevreye olumsuz etkilerini araştırınız.

5)

Turizmin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
açıklayınız.

Turizm faaliyetlerinde çevrenin ön plana çıkış sürecini açıklayınız.
Türkiye'de turizmin yapay ve doğal çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerini

3)

Turizm faaliyetinin çevreye olumlu etkilerini açıklayınız.

4)

Turizm faaliyetinin çevreye olumsuz etkilerini açıklayınız.

5)

Turizmin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizmin doğal çevre üzerindeki etkisi bölümünde ilk önce turizm faaliyetlerinde
çevrenin ön plana çıkış süreci değerlendirilmiştir. Sonra Türkiye'de turizmin yapay ve doğal
çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri ele alınıp incelenmiştir. Daha sonra turizm faaliyetinin
çevre üzerindeki olumlu etkileri ve devamında turizm faaliyetinin çevreye olumsuz etkileri
irdelendi. Turizmin bitki örtüsü, su kalitesi, hava kalitesi, doğal hayat, arazi kullanımı ve
gürültü gibi doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortaya kondu. Konu; turizmin yapay çevre,
mimari kirlenme, altyapı ve trafik sorunları üzerindeki etkisinin irdelenmesiyle tamamlandı.
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Bölüm Soruları
1)
Turizm işletmelerinin yararlandığı zenginlikler esas olarak iki büyük grupta
toplanmak istenirse, doğru cevap aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a)

Tarihi ve kültürel

b)

Beşeri ve kültürel

c)

Müzeler ve çarşılar

d)

Deniz ve güneş

e)

Yapay ve doğal çevre

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “sürdürülebilir turizm” kavramının ortaya
çıkmasının temel dayanaklarında biri verilmiştir?
a)
Turizmin doğal ve yapay çevreden yararlanması, hatta kendi devamlılığını
sağlayabilmek için daha fazla kullanması
b)
Turizmin varlığı ve gelişmesine fayda sağlayabilecek her türlü kaynağın
kullanılması
c)

Turizm gelirlerinin arttırılarak ülke ekonomisine gelir temin etmesi

d)
Turizmin doğal ve yapay çevreden zarar vermeden yararlanması, hatta kendi
devamlılığını sağlayabilmek için koruması
e)
sunulması

Suni veya doğal her türlü kaynağın sınırsız bir şekilde sektörün kullanımına

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, "Alman turistlerin çevre ve çevre
sorunlarına olan duyarlılık eğilimlerini ortaya koyan çalışmanın yapıldığı tarih verilmiştir?
a)

1890

b)

1930

c)

1968

d)

2010

e)

1989
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşmiş Milletlerin Akdeniz'in çevre
kirlenmesini belirlemek üzere 18 ülkeyi kapsayan araştırmasının adı verilmiştir?
a)

Temiz Deniz Programı

b)

Temiz Sahiller Programı

c)

Akdeniz Çevre Programı

d)

Mavi Bayrak Programı

e)

Derin Deniz Programı

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Turizm bölgelerinde karşılaşılan aşırı
yapılaşma sonucu, bölgesel veya yerel……………özelliklerin de özgün yapısından
uzaklaşması turizmin çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuzlukların başka bir boyutunu
meydana getirmektedir.” cümlesindeki boşluğu tamamlayacak ifade verilmiştir?
a)

Mimari

b)

Kıyı

c)

Endüstri

d)

Demografi

e)

El sanatları

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye'de devletin doğal ve kültürel
zenginliklerin turizme tahsisine imkân sağladığı tarih verilmiştir?
a)

2010’dan sonra

b)

1960’tan sonra

c)

1980’den sonra

d)

1950’den önce

e)

1960’tan önce
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7)
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, turizm sektörünün doğal zenginliklerden
aşırı ve dengesiz yararlanması sonucu ortaya çıkan en önemli sorun verilmiştir?
a)

Yer altı su kaynaklarının artması

b)

Ekolojik dengenin bozulması

c)

Milli parkların sayısının artması

d)

Ülkeye gelen turist sayısının artması

e)

Mali dengenin bozulması

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin gelişmesiyle birlikte karşılaşılan
çevre sorunlarından biri verilmemiştir?
a)

Bitki örtüsünde

b)

Restorasyon faaliyetler

c)

Su kalitesi

d)

Doğal hayat

e)

Arazi kullanımı

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden
kaynaklanan "atık su" miktarının 2025 yılında ulaşabileceği seviye verilmiştir?
3

a)

1,5 milyar m

b)

5,5 milyar m

c)

15 milyar m

d)

1,5 milyon m

e)

15 milyon m

3

3

3

3
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizmin altyapı üzerindeki olumsuz
etkisini ifade eden terim verilmiştir?
a)

Aşırı yüklenme

b)

Sürdürülebilir kullanım

c)

Sezonluk aşırı yüklenme

d)

Çarpan etkisi

e)

Taşıma kapasitesi

Cevaplar
1)e 2)d 3)e 4)c 5)a 6)c 7)b 8)b 9)a 10)c
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10. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Her şeyden önce sürdürülebilir gelişme, turizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarına
açıklık getirildikten sonra, sürdürülebilir turizm ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Daha sonra
sürdürülebilir turizmin ilkeleri açıklanacak ve bu süreçte önemli rol oynayan başlıca faktörler
ile özellikle planlamanın önemi vurgulanacaktır. Daha sonra turizmin fiziki ve beşeri çevre
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri açıklanacaktır. Sürdürülebilir turizmin sorunları ele
alındıktan sonra ekoturizm kavramına yer verilecek ve konu kırsal turizm ile tamamlanmış
olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sürdürülebilir gelişme ifadesinden anlaşılması gereken nedir? Açıklayınız.

2)

Sürdürülebilir turizm ifadesinden anlaşılması gereken nedir? Açıklayınız.

3)

Ekoturizm nedir?

4)

Kırsal turizm nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir gelişme
kavramının anlaşılması

Ders notlarının ve kaynakçada
verilen yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir turizm
ifadesinin içeriğinin
kavranması

Ders notlarının ve kaynakçada
verilen yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Ekoturizm

Ekoturizm kavramının
anlaşılması

Ders notlarının ve kaynakçada
verilen yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.

Kırsal Turizm

Kırsal turizm
kavramının anlaşılması

Ders notlarının ve kaynakçada
verilen yayınların çalışılması
yeterli olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sürdürülebilir gelişme



Sürdürülebilir turizm



Ekoturizm



Kırsal turizm
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Giriş
20. yüzyılın ortalarından itibaren günümüze kadar geçen süre içinde yaşanan
endüstriyel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler turizmin ekonominin önemli bir sektörü olarak
karşımıza çıkmasına zemin hazırlamıştır. Turizm endüstrisinde yapılan harcamaların genel
ekonomi üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle sektör, ulusal ve uluslararası düzenlemelerle
desteklenmektedir. Dünya turizm sektöründe yaşanan gelişmeler gerek turizm hareketine
katılan kişi sayısı gerekse, bu hareketin varlığının neden olduğu ekonomik hareketin büyüklüğü
sebebiyle dikkatleri daima üzerine çekmiş ve gelecekte de çekmeye devam edecek gibi
görünmektedir.
Turizm sektörü, küresel ölçekte yaşanan ve insan hayatını kolaylaştıran ekonomik ve
sosyal gelişmelere bağlı olarak, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Genel bir değerlendirilme
yapıldığında, turizm sektörünün ekonomik boyutlarının zaman içinde değiştiği ve geliştiği
görülmektedir. Örneğin 1980 yılında dünya ölçeğinde turist sayısı 285 milyon kişi ve turizm
gelirleri 104 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişken; 1990 yılına 439 milyon turist ve 270
milyar dolar turizm geliri; 2000 yılında 693 milyon turist ve 482 milyar dolar gelir
gerçekleştikten sonra, yaşanan ekonomik krizin olumsuzluklarına rağmen 2010 yılında
uluslararası turizm hareketine katılan turist sayısı 940 milyon, turizm gelirleri de 919 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir (UNWTO, 2012). Küresel ölçekte gerçekleşen uluslararası
turizm hareketinin maddi boyutunu ortaya koyan yukarıdaki rakamlar, turizm sektörünün dünya
ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu gösterdiği gibi, zaman içinde sürekli bir artış içinde
olduğunu da tebarüz etmektedir. Şüphesiz yukarıdaki verilerin, turizm sektörünün gerçek
boyutunu tam ve doğru olarak yansıttığı da iddia edilemez. Çünkü iç turizmin neden olduğu
ekonomik etki belirtilen rakamlara yansımamıştır. Uluslararası istatistiklere yansıyan
rakamlara iç turizm hareketinin neden olduğu ekonomik katkı da eklendiğinde, turizmin
öneminin çok daha fazla olacağı son derece açıktır.
Ulaştırma araçlarının daha hızlı, taşıma kapasitelerinin daha yüksek ve ulaşım
ücretlerinin ucuzlaması sonucu turistler gün geçtikçe daha uzak mesafelerdeki turizm
mekânlarda tatillerini geçirme olanağına kavuşmuştur. Bu durum, yeni turistik bölgelerin ve bu
bölgelerde de yeni turizm şekillerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Dünya Turizm
Örgütünün turizm sektöründeki gelişmeleri ele aldığı ve uluslararası turist sayıları ile turizm
bölgelerinin uzun dönem içindeki değişiminin nasıl olacağına dair yaptığı “Turizm-Vizyon
2020” çalışmasında; 1995 yılı esas alınarak 2010 ve 2020 yıllarına ait değerlendirmeleri
sonucunda, Avrupa ve Amerika kıtalarının pazar payının azalmasına karşılık, Afrika ve Doğu
Asya/Pasifik bölgesinin payının artacağı ve 2020 yılında 1 561 milyon kişinin uluslararası
turizm hareketine katılacağını öngörmektedir (WTO, 2000). WTO’nun tahminlerinde turist
sayısının günümüze göre yaklaşık %65 oranında artacağı ve Afrika ile Asya-Pasifik
bölgelerinin pazar payının fazlalaşarak turizmin çeşitlendirilmesi sürecini destekleyeceği ve
hızlandıracağı öngörülmektedir.
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10.1. Sürdürülebilir Gelişme, Turizm ve Sürdürülebilir Turizm
18.yy’da İngiltere merkezli başlayan Sanayi Devrimi, zaman içinde önce Kuzeybatı
Avrupa ülkelerinin, daha sonra da dünyada geri kalan ülkelerin sanayileşme çabası içine
girmelerine neden olmuştur. Endüstrileşme çabalarının sonuçlarından biri de, başta doğal çevre
olmak üzere, kıt olan kaynakların bu gelişmelerden olumsuz etkilenmeleridir. 20. yy’ın son
çeyreğine gelindiğinde endüstriyel faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerinin
en aza indirilebilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleştirilen çeşitli girişimler sonucu
“sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir gelişme” kavramları ortaya çıkmıştır.
Sürdürülebilirlik kavramı, başta tarım ve sanayi olmak üzere turizm sektörüne de uyarlanarak,
“sürdürülebilir turizm” kavramı ve ilkeleri geliştirilmiştir.
Her ne kadar, tek başına turizm sektörü kalkınma sorununa çözüm getiremeyecek ise
de, kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak düşünülmesi mümkündür. Turizmin, doğrudan
veya dolaylı olarak, ekonominin birçok sektörüyle karşılıklı etkileşim içinde bulunması ve
onların gelişmesine de katkı sağlaması nedeniyle; özellikle gelişmekte olan ülkelerin
vazgeçemediği sektörlerden biri hâline gelmesine sebep olmuştur. Turizm endüstrisinin
yararlandığı kaynak değerlerin doğal ve sosyo-kültürel kökenli olması, gelişme yolunda ihtiyaç
duyulan döviz gelirlerinin arttırılması sürecinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerin,
uluslararası turizm sektöründen daha fazla pay alabilmesi için ciddi bir rekabet içine
girmelerine neden olmuştur. Bu rekabette üstünlük sağlayabilmek için, turizmin varlığına ve
gelişmesine neden olan her türden kaynak değerin, turizm faaliyetlerinden en az zarar görerek
yararlanılmasını gerektirmektedir. Bu durumun turizmde “sürdürülebilirlik” kavramının
ortaya çıkmasına neden olduğu iddia edilebilir. Sürdürülebilirlilik kavramının varlığına neden
olan diğer gelişmeler arasında çevre sorunlarının her geçen gün daha fazla önem kazanması ve
farklı beklentiler içinde olan turist tipinin ortaya çıkmış olması da rol oynamış olabilir.
Son yıllarda çok daha sık olarak gündeme gelen kavramlardan biri de
sürdürülebilirliktir. Herhangi bir olayın kendiliğinden devam etmesini sürme olarak
nitelendirilirken, sürdürme ise; herhangi bir olaydaki devamlılığın başkası tarafından
gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Yapısında devamlılık taşıyan olaylar ise,
sürdürülebilirdir. Sürdürülebilirlik, sürekliliği olan herhangi bir doğal veya beşeri olayın
devamlı fakat değiştirilmeden ve aşırı kullanımla tüketilmeden yararlanmayı gerektirmektedir.
Kaynaklar sürekli olarak kullanılıp değerlendirilirken, kaynağın sürekliliğinin sağlanabilmesi
için de koruma bilinci daima ön planda tutulmaktadır.
İnsanların her türlü gereksinimlerinin karşılandığı yer, genel anlamda yerküredir. Artan
dünya nüfusu ve insanların her geçen gün artan talepleri, dağlar, ovalar, denizler, göller,
akarsular, ormanlar, doğal anıtlar, iklim ve çeşitli jeolojik oluşumların üzerindeki baskının
zaman içinde artmasına neden olmaktadır. Doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskı, kaynakların
korunması düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası Doğal Kaynakları
Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1980 yılında yayınlanan Dünya Korumacılığı Stratejisinden
sonra 1987 yılında hazırlanan Bruntland Raporu, sürdürülebilir gelişmenin ana hatlarını ortaya
koyan ilk çalışma olarak kabul edilebilir. Raporda, sürdürülebilir kalkınma; “Gelecek
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünün kuşaklarının
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ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” şekli olarak tanımlanmıştır (WTO, 1998:20). Böyle bir
kalkınma düşüncesi ise kalkınmasının her evresinde sosyal, ekonomik ve çevre politikalarının
eşgüdümlü bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Daha sonra 1991 yılında Birleşmiş
Milletler Çevre ve Gelişim Konferansı’nın Rio’da gerçekleştirdiği Dünya Çevre Zirvesi, 1997
yılında iklimin korunmasına yönelik olarak hazırlanan Kyoto Protokolu ve 2001 yılındaki
Johannesburg Dünya Zirvesi gibi toplantılarda sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin
korunmasına yönelik kararlar alınmıştır. Alınan kararlar, genel olarak doğal çevre faktörleri
olarak toprak, su, hava, flora ve fauna olanaklarına zarar verilmeksizin devamlı yararlanma
yollarının bulunmasıyla ilgilidir.
Bruntland raporuna göre;
1)

Bütüncül planlama ve strateji geliştirme,

2)

Temel ekolojik süreçleri koruma,

3)

İnsan mirasını ve biyofarklılığı koruma,

4)
Verimliliğin uzun döneme yayılmasına ve gelecek kuşaklara ulaşmasına izin
veren büyüme modelleri,
5)

Ekonomik büyüme ile doğal kaynaklar arasında denge,

6)
Ülkelerarası hakça oluş ile imkânlar arasında denge gibi özelliklere vurgu
yapılmıştır. (Himmetoğlu, 1996:64).
Sürdürülebilirlik; bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin
işlevini kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketilmeden ya da sistemin hayati bağı olan
ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi (Karaman, 1996:102) olarak
tanımlanmaktadır. Bu durum sürdürülebilir yönetim perspektifiyle ilgili olduğundan
planlamayı gerektirmektedir.
Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizmi; “insanın etkileşim içinde bulunduğu
çevrenin bozulmadan korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin
ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ev sahibi
bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma
biçimidir” (WTO, 1996) şeklinde tanımlamaktadır.
Doğal çevre, bir taraftan kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı gibi, diğer
taraftan turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği mekân olarak da değer kazanmaktadır. Kalkınmanın
gerçekleştirilmesinde önemli bir faktör olan turizm, sahip olduğu önemi arttırma çabasıyla
sürdürülebilir turizm, ekoturizm, kırsal turizm ve alternatif turizm gibi yeni kavramların ve
yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
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10.2. Sürdürülebilir Turizm
Turizm sektörünün sağladığı ekonomik faydaların farkına varılmasıyla birlikte,
sektörün neden olduğu küresel hareketten daha fazla pay alabilmek için ülkeler arasında
yaşanan rekabet, turizm gelirlerinin kısa vadede daha fazla arttırılabilmesi için plansız ve
programsız gelişmesine, dolayısıyla turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel çevre üzerinde
neden olduğu sorunların göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bu sürecin özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ortaya çıkmasının nedenleri arasında, turizm sektörünün sebep olduğu; döviz kazancı,
yarattığı istihdam olanakları ve ekonominin diğer sektörlerini harekete geçirebilme etkisinin
varlığından söz edilebilir. Turizmin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine bağlı olarak, turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu gelişme planlarının yapılmasının ihmal edilmesi ve turizm
faaliyetlerinin çevre üzerinde neden olduğu olumsuzlukların göz ardı edilmesi gibi sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Kısa vadeli kazançlar ise, doğal ve kültürel turizm değerlerinin özgün
niteliklerinin değişmesine yol açmaktadır. Turizmin kaynak değerlerinin zaman içinde
karakteristik özelliklerini kaybetmesi ise, sektörün devamlılığını tehdit eden bir durumun ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
Yukarıda belirtilen tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin varlığı, turistik kaynaklar olarak
doğal ve kültürel çevre, kültürel özellikler ve tarihi kaynakların korunması ve bu değerlerin
korunarak kullanılması düşüncesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böylece gelecek
kuşakların da bu değerlerden yararlanmasını sağlayabilme düşüncesi, sürdürülebilir turizm
yaklaşımının benimsenmesine olanak tanımıştır. Sürdürülebilir turizm kalkınması, turizm
sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist kesimlerinin ihtiyaçlarının, bugün var olan
kaynakların, gelecekte değerlerinin korunarak uzun süreli ve kesintisiz şekilde karşılanmasıdır
(WTO, 1998:21) şeklinde tanımlanmaktadır.
Turizm sektörü varlığını ve devamlılığını tamamen doğal veya beşeri çevre ile insan
üzerine odaklamıştır. Bu durumda turizmde süreklilik olayı ancak uzun vadeli planlamalarla
düzenlenebilecek bir kavram halini almaktadır. 1992 yılında Turizm Birliği ve Dünya Doğa
Fonu, sürdürülebilir turizmi, hem günümüz hem de gelecekle ilgili turizm ve buna bağlı altyapı
olarak; doğal, sosyal ve kültürel kaynakların gelecekteki üretkenliği ve canlanması için doğal
kapasiteler içinde hareket eden, geleneklerin ve yaşam biçimlerinin, geçmişin ve şimdinin
yapacağı katkıların farkında olarak, turizmin ekonomik kârında adil bir paya sahip olduklarını
kabul eden yatırım sahiplerince ve yerel topluluklarca yönlendirilen bir olgu olarak
nitelendirmektedir. Sürdürülebilir turizm tanımlaması, uygulaması ve değerlendirilmesi zor bir
süreçtir. Sürdürülebilirliğin geniş yapısı içinde turizm endüstrisi yeşil kimlikler oluşturmak için
çaba sarf etmiştir (Johnson, 2002:261).
Sürdürülebilir turizm faaliyetinden söz edebilmek ve bu kavramın gereklerini hayata
geçirebilmek için, öncelikle toplumsal sorumluluğun geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kavram,
turizmin gelişigüzel, plansız, programsız ve uygun olmayan bir şekilde gelişerek, turist kabul
eden ev sahibi toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilere bir cevap olarak ortaya çıkmıştır
(Aranson, 1994:79). Ancak toplumsal duyarlılığın ekonomik verimlilik ve ekolojik hassasiyeti
dikkate alarak biçimlendirilmesine de özen gösterilmelidir. Turistik bölgenin doğal çevre
kaynakları, kültürel zenginliği, tarihi değerlerinin, bitki ve hayvan zenginliğinin turizm
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faaliyetlerinden zarar görmesini önlemek ve kaynak değerlerin devamlılığının sağlanması ana
hedef hâline getirilmelidir. Sürdürülebilir turizm, hem turizmin gelişmesiyle oluşan gelirlerin
ekonomiye ve topluma dağıtılmasını, hem de tüm kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir
kullanımını gerektirir (Liu, 2003:462). Sürdürülebilir turizm, kaynak değerlerin korunup,
geliştirilerek çekiciliklerinin artırılmasını sağlamayı da içeren bir kalkınma şekli olarak kabul
edilebilir. Kaynakların korunması ise, özellikle yenilenebilir nitelikteki kaynakların kendilerini
yenileyebilme sınırının aşılmadan kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Böylece sürdürülebilir
çevre kalkınması da gerçekleştirilmiş olacaktır.
Sürdürülebilir turizm; turizm endüstrisi, ziyaretçiler, çevre ve ev sahibi toplum
arasındaki çok yönlü, karşılıklı etkileşimlerden kaynaklanan anlaşmazlık ve olumsuzlukların
azaltılmasını amaçlayan olumlu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların ve insan
kaynaklarının kalitesi ve daha uzun süre devamlılığı için yapılacak çalışmaları kapsar (Garrod
ve Fyall, 1998:204). Bir başka tanımlamada ise; sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde
bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel
bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame
edildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin
ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği kalkınma şeklidir (Dinçer, 1996:342).
Ancak sürdürülebilir turizm kavramının sadece belirli turizm türleriyle sınırlı bir
ilgisinin bulunmadığını, kitle turizmi ve iş turizminin farklı bölümleri de dâhil olmak üzere
bütün turizm şekilleri için geçerli bir kavram olduğu Dünya Turizm Örgütü Sürdürülebilir
Turizm Komitesinin 2004 yılında Tayland’da gerçekleştirdiği toplantıda vurgulanmıştır.
Turizm gelişmesinin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ilgili olan
sürdürülebilirlik ilkeleri, bu üç boyut arasında uygun bir dengenin kurulmasını ve bu dengenin
uzun dönemde sürdürülebilirliğinin garanti edilmesini gerektirmektedir (WTO, 2004) görüşünü
paylaşmıştır. Sürdürülebilir turizmin yukarıda belirtilen amaçlarının yanı sıra yoksulluğun
önlenmesi ve özellikle de kırsal kalkınmaya destek sağlaması gibi bir misyonunun da
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu amaca ulaşılabilmesinde genelde turizm, özelde de
sürdürülebilir turizm uygulamalarının gerçekleştiği bölge ekosistemlerinin taşıma
kapasitelerinin dikkate alınarak hazırlanacak planlı bir kalkınmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Taşıma kapasitesi, herhangi bir yerdeki arazi kullanımı için yapılan değerlendirmelerde
kullanılır ve bir sahadan kaynak değerlere zarar verilmeksizin yararlanmanın maksimum
düzeyini belirlemeye yönelik çalışma olarak nitelendirilebilir. “Bir bölgenin taşıma kapasitesi
o bölgenin doğal kaynaklarına, halkına, ekonomisine ve kültürüne olumsuz etki yaratmadan ve
ziyaretçilerin tatmin seviyesini azaltmadan kullanılmasını belirleyen seviyedir” (Akşit,
2007:453). Ancak taşıma kapasitesi bölgeye özgü ve kullanıma özgü olmak üzere farklı
karakterlere sahip olduğundan, hesaplanmasının da çok kolay olmadığı belirtilmelidir. Çünkü
yılın farklı zamanlarına göre değişik taşıma kapasitesi söz konusu olabileceği gibi, doğal ve
beşeri çevre özelliklerine ve bölge halkının karakteristik özelliklerine göre de
farklılaşabilmektedir. Taşıma kapasitesi kavramı da kendi içinde bazı farklı türlere sahiptir.
Örneğin, ekolojik taşıma kapasitesi, ekonomik taşıma kapasitesi, toplumsal taşıma

259

kapasitesi ve psikolojik taşıma kapasitesi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir
turizm uygulamasının ekonomik kazanç sağlaması durumunda, elde edilen kârı arttırma
gayesiyle, daima taşıma kapasitesinin aşılması riski bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Sürdürülebilir turizm ilkelerinin uygulandığı bölgelerde, bu ilkelerin öneminin
yeterince iyi kavranmadan uygulanması hâlinde, doğayla ve yerel mimari karakteriyle
uyuşmayan yapılaşmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması için
bölgenin kültürel ve doğal zenginliğini meydana getiren değerlerin envanteri çıkartılmalı ve
taşıma kapasitesi belirlenmelidir. Ancak tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra turizm
uygulamalarına izin verilmeli ve turistik faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılıp
yapılmadığı düzenli olarak denetlenmelidir.
Sürdürülebilir turizm; yerel yönetimlerin de sürece katıldığı, çevre sorunlarına karşı
duyarlı, yapılaşmada yerel mimari karakterin korunmasına özen gösterildiği, tarihi ve
arkeolojik mirasın bozulmadan ve özgün ortamla uyumlu kullanımını dikkate alan, mevcut yapı
stokunun kullanımına öncelik veren ve yerel ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesini destekleyen
ve koruyan bir turizm şekli olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir turizmin temel hedefinin,
geleceğin turizm alanları olarak kırsal ve doğal bölgeleri turizmin olumsuzluklarından
korunarak sektörde değerlendirilmesi, çekiciliklerinin arttırılması ve turistlerin çevre
sorunlarından uzak ve doğal ortamlarda tatillerini geçirmelerinin sağlanması olduğu
belirtilebilir.
Büyük ve bütün bir sistemin ayrı ayrı ve önemli parçaları olması nedeniyle,
sürdürülebilir turizm kavramı içinde sadece doğal ortamın sürdürülebilirliği değil, aynı
zamanda toplumsal, kültürel ve ekonomik süreçlerin tamamı eşzamanlı olarak dikkate alınmak
ve değerlendirilmek durumundadır. Ancak sürdürülebilir turizm genellikle ekolojik temel
üzerine tasarlandığından doğa, alternatif, kırsal, yeşil turizm gibi kavramlarla birlikte veya ayrı
ayrı, fakat aynı anlamda kullanıldıkları da bilinmektedir. Oysa sürdürülebilir turizm, hangi
turizm çeşidi olursa olsun, çevresel değerlerin turizmin temel öğesi olarak korunmasını, turizm
faaliyetlerinin çevreyle sorumlu bir şekilde yürütülmesini ve turizmin ekonomik gelişmesi ile
çevresel değerlerin korunmasının eşgüdümle yürütülmesi gerekliliğini ifade etmektedir (Uçkun
ve Türkay, 2003). Sürdürülebilir turizmde amaç doğal çevreyi hiçbir değişikliğe uğratmaksızın
korumak değil, aksine doğal çevreden yararlanarak korumaktır.
Farklı isim veya kavramlarla da anılan sürdürülebilir turizm olayının, özellikle son
yıllarda daha fazla gündeme gelmesinin başlıca nedenleri olarak; günümüzde dünya nüfusunun
yarısından fazlasının şehirlerde yaşaması ve nüfusu artan şehirlerde ortaya çıkan ve gün
geçtikçe artan çevre sorunları olduğu ileri sürülebilir. Kalabalık şehirlerdeki sorunlarla birlikte
yaşamını devam ettirmek zorunda kalan insanların; tatillerini veya tatillerinin bir kısmını kırsal
alanlarda geçirme isteğinin ortaya çıkması, sürdürülebilir turizm ve şekillerinin varlığının
başlıca sebebi olduğu düşünülebilir.
Sürdürülebilir turizm; mekân dâhilinde, yani coğrafi bir yöre, bir bölüm, bir bölge, bir
dağlık kütle, bir havza, bir delta, bir kıyı bölgesi, bir yayla gibi sınırları coğrafi esaslara göre
çizilen alanda; adeta turizme sunulan tabii ve beşeri imkânlar arasında dengenin bozulmadan
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devam ettirilmesidir. Böylece bir coğrafi mekânda oluşmuş bulunan ekolojik denge
bozulmadan, turizm faaliyetleri devam ettirilir; neticede tabii ve beşeri ortam bozulmadan,
tahrip olmadan ve bu suretle devre dışı kalmadan gelir elde edilebilir. Tabii bir plaj sahasında
kıyı boyunca aşırı yapılaşma dolayısıyla ortamın bozulması; keza gölün kıyılarında yoğun
yerleşmenin zemin hazırladığı yapısal ve görsel bozulma; başka kelimelerle oluşturulan
olumsuz çevre; zaman zarfında tesislerin eskimesi ve bakımsızlığı neticesinde konaklama
ortamının turistler açısından cazip ve tercih edilir olmasını yitirmesi gibi çok çeşitli hususlar;
mutlaka dikkate alınarak belli bir planlama ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı
takdirde turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği kesinlikle sağlanamaz.
Elbette ki, bu süreç sadece turizmle sınırlı değildir. Ziraat, sanayi, şehirleşme vs. gibi
pek çok faaliyetin de, tıpkı turizm sürdürülebilirliği gibi; mutlaka tabii ve beşeri ortam
özellikleri dikkate alınarak ve coğrafi ortamın hassas dengesi göz önünde tutularak
uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple coğrafi ekolojiye azami dikkat edilmelidir. Turizm
amaçlı altyapı ile üst yapı dengesi iyi planlanmalıdır. Planlama iyi yapılmadığı takdirde; hem
sürüler hem de sürdürülebilir faaliyetler, akamete uğramaktadır.
Her şeyden önce coğrafi çevre şartlarına en uygun, en uyumlu ve en iyi yararlanma
sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir. Mesela tabii bir plajdan yararlanmak planlanırken,
turistik tesislerin kapasitesi iyi hesaplanmalıdır. Bir göl kıyısında, doğal nitelikleri bozacak aşırı
yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Bir dağda kayak ve kış turizmi planlandığında kapasite üzerine
çıkılmamalıdır. Aksi takdirde süren ve sürdürülebilir turizm imkânı zarar görmektedir. Tıpkı
süren ziraat hayatında bir yöredeki çayır, otlak ve meralarda aşırı otlatma dolayısıyla ot örtüsü
vasfını kaybediyor, cılızlaşıyor ve toprak erozyonu başlıyorsa veya alüvyal ovalarda yetiştirilen
bitkilerin ihtiyacından fazla su kullanıldığı yahut toprağa gereğinden çok suni gübre
kullanılması durumunda; toprağın tuzlandığı, yetiştirilen ürünün kalitesi ve verimi azaldığı
müşahede ediliyor ise, sürdürülebilir turizm sürecinde de yörenin coğrafi özelliklerine uygun
planlama ve uygulama yapılmalıdır.

10.2.1. Sürdürülebilir Turizmin İlkeleri
Sürdürülebilir turizm uygulamalarında dikkate alınması istenen başlıca özellikler
aşağıda belirtildiği gibidir.
1)

Talebe göre değil, arza göre turistik düzenlemelerin yapılması,

2)

Önceliklerin yerel halka verilmesi,

3)

12 ay boyunca turizm,

4)

Toplu taşıma,

5)

Toplumsal katılım,

6)

Temiz enerji kullanımı,

7)

Eylem durumunda dinlenme,
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8)

Gerçek yaşamın sahnelenmesi,

9)

Mevcut yapı stokunun kullanılması,

10)

Toplumsal ve kültürel kimliğin korunması,

11)
1996:27).

Turizm yatırımlarının esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması (Çakıllıoğlu,

1)
Sektörde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sundukları hizmeti, oluşan
talebe göre şekillendirmeye çalışmalarını, ekonomik koşulların ortaya çıkardığı bir gelişme
olarak değerlendirmek ilk bakışta normal bir davranış şekli olarak kabul edilebilir. Ancak
oluşan talebin altyapı sınırlarını ve kapasitesini aşması durumunda bile, işletmelerin
gerçekleşen talebi karşılama çabası içine girerek, faaliyetlerini devam ettirme isteği ve arzusu
içinde olmaları, uzun vadede sektörde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına, sonuçta turistlerin
memnuniyetsizliğine neden olacaktır. Turizm bölgesinde sürdürülebilir turizm şekillerinden
biri uygulanıyor olsa bile, uluslararası turizm sektöründe zaman zaman ortaya çıkan bir yörenin
moda olması hâlinde eğer turizm bölgelerindeki altyapı yetersiz ise, aşırı talebin neden olduğu
bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Altyapı yatırımları ve çalışmaları tamamlanmadan
gerçekleştirilen turizm, bazı kaynakların aşırı kullanım nedeniyle zarar görmesine sebep
olabilir. Turizm faaliyeti, oluşan talep doğrultusunda değil, turizm bölgesinin veya yöresinin
olanakları ölçüsünde, doğal kaynaklar zorlanmadan ve bölgeye uygun turistler seçilerek
biçimlendirilmelidir.
2)
Herhangi bir yörede gerçekleştirilen turizm faaliyetinin sürdürülebilirliği,
turizmin olanaklarından yerel halkın yararlanmasının sağlandığı oranda mümkündür. Yöre
halkı yaşadığı bölgenin doğal ve kültürel olanakları sayesinde ekonomik kazanç elde ettiğinde,
bu değerlere daha sıkı sarılır ve koruyucusu durumuna gelir. Ayrıca sanayi ve teknoloji alanında
yaşanan bütün gelişmelere rağmen, turizmin yapısı gereği son ürün ancak insan tarafından
sağlanabildiği için, emek yoğun bir sektör karakterindedir. Turistlere sunulacak malların
hazırlanması ve ihtiyaç duyulan hizmetin verilmesinde gereken işgücünün karşılanmasında
öncelik, yöre halkına verilmelidir.
3)
Kitle turizminin yılın belirli aylarında yoğunlaşmasının aksine, sürdürülebilir
turizm uygulamalarının yılın geneline yayılması temel amaçlardan biri olarak kabul
edilmektedir. Sürdürülebilir turizmin yapısı gereği, çeşitliliğe sahip olması, turizm faaliyetinin
yılın değişik zamanlarında farklı turizm türlerinin uygulanabilmesine olanak tanımaktadır.
Böylece turizm sezonu kavramının ortadan kaldırılarak, turizm faaliyeti dört mevsimde de
yapılabildiğinden mevsimsel yoğunlaşmaların önüne geçilmektedir. Bu durumda ise, yöre
halkının turistik faaliyetlerden yıl boyunca ekonomik kazanç sağlamasına imkân tanıdığından,
halkın memnuniyetine, memnun edilmiş halkın da turizme daha fazla sahip çıkmasına sebep
olacaktır.
4)
Turizm hareketinin gerçekleşebilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan
ulaştırma faaliyetinin yoğun fosil yakıt kullanımı gerçekleştiren araçlar yerine, toplu taşıma
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araçlarıyla gerçekleştirilmesi, turizm hareketinin ulaştırmadan kaynaklanan çevre sorunlarının
azaltılmasına katkı sağlayacağı gibi, yöre halkının desteğiyle gerçekleştirilecek taşımacılık
veya nakliye sistemleri vasıtasıyla gelir elde etmesine de katkı sağlanmış olacaktır. Böylece bir
taraftan çevre sorunlarının azalmasına katkı sağlanırken, diğer taraftan bu hizmetin yöre halkı
tarafından verilmesiyle onların gelir elde etmesi sağlanmış olacaktır.
5)
Turizm sektöründeki işletmecilerin turizm olayına bakış açısıyla turizm vizyonu
genellikle yerel yönetimler veya yöre halkından farklıdır ve bu fark zaman zaman bazı
çatışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Turizm işletmecileri genellikle
maksimum kâr için bütün olanakların seferber edilmesine taraftarken, yerel halk sahip olduğu
değeri kaybetmeme düşüncesindedir. Sürdürülebilir turizm uygulamasının başarı şansı, yerel
halkın turizm sürecine katılımı ölçüsünde gerçekleşmektedir. Yöre halkının bu sürecin dışında
bırakılması durumunda, turizme karşı ilgisiz kalmasının yanı sıra, tepkisi bile söz konusu
olabilir. Yöre halkı sürekli yaşadığı bölgenin doğal ve kültürel çekiciliklerinin ekonomik getiri
sağladığını anladığında ise, yerel değerlerin korunması konusunda daha istekli olabilir.
Turistlerin gidecekleri yöre ve halkının kültürü ile gelenek ve görenekleri hakkında bir ön
çalışma yaparak bilgilenmeleri, yerel halk ile turistin sahip olduğu farklı kültür nedeniyle ortaya
çıkabilecek bazı istenmeyen olayların yaşanmasını engelleyebilir.
6)
Sürdürülebilir turizmin amaçlarından bir diğeri de, sektörün gereksinim
duyduğu enerjinin fosil yakıtlar yerine, temiz enerji kaynaklarından sağlanmasıdır. Güneş
enerjisi, rüzgâr gücünden enerji elde edilmesi, jeotermal enerji, bitkisel ve hayvansal kökenli
enerjiler ve hidrolik enerji kaynakları gibi tüketildiklerinde çevre sorunlarına yol açmayan veya
fosil enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında daha az çevre sorunu ortaya çıkaran ve çevre dostu
enerji kaynakları kullanımını teşvik etmektedir. Böylece bir yandan yenilenebilir enerji
kaynaklarından yararlanırken, diğer yandan enerji tüketiminin ekolojik denge üzerindeki
olumsuz etkisi de azaltılmış olacaktır. Enerjide alternatif kaynak çeşitliliğinin ortaya konması
bir taraftan enerji temininde karşılaşılan bazı sorunların ortadan kalkmasına neden olacağı gibi,
diğer taraftan sürdürülebilir turizmin öncelikli olarak yerel kaynaklardan yararlanma ilkesiyle
de örtüşeceğinden, üzerinde önemle durulmalıdır.
7)
Turizm uygulamaları, çevre değerlerinden yararlanırken, aynı zamanda onu
korumayı da gerektirmektedir. Sürdürülebilir turizm daha çok doğal ortamlarda ve aktif turizm
şekli olarak gerçekleştirildiğinden eylem hâlindeki turistlerin konaklama talebinin de
karşılanacağı mekânların yerel doğal malzeme kullanılarak inşa edilmeleri gerekmektedir.
Sürdürülebilir turizm doğada hareket hâlinde bulunmayı da gerektirdiğinden, doğal çevreye
yapılmış düşük yoğunluklu ve ağırlıklı olarak açık mekânlardan oluşan tesislerin inşası, amaca
uygun olacaktır. Böylece, turizm faaliyetinden en yüksek fayda sağlanacaktır.
8)
Kitle turizmi uygulamalarında turistler genellikle yapay bir ortamda bulunmakta
ve tatillerini geçirmekte oldukları yöreye özgü değerlerle karşılaşmadan tatillerini
tamamlamaktadır. Sürdürülebilir turizm uygulamalarında ise, turist tatilini tamamen doğal
ortamda ve yapay olmayan ilişkilerle geçirmektedir. Halkın sürekli olarak yaşadığı ve
ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirdiği mekânların turistik uygulamalara açılması, yerel
değerlere önem veren turistlerin memnuniyetine ve yöre halkının da bu faaliyetten gelir elde
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etmesine neden olacağından sektörün bütün tarafları için kazançlı bir uygulama şekli almasına
katkı sağlamaktadır. Yöre halkının kültürel özellikleri yörenin doğal koşullarının
şekillendirmesiyle meydana geldiğinden özgün karakter taşımaktadır. Benzer durum, yerel yapı
malzemesi ve geleneksel yapı tekniği uygulanarak inşa edilmiş konutlar için de geçerlidir.
Dolayısıyla özgün yerel karaktere sahip varlıklar daima yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
9)
Yöre halkının yaşamlarını devamlı olarak sürdürdüğü konutlar yerel tatil
mekânları olarak değerlendirilmelidir. Bu mekânların gerektiğinde turistlerin asgari sağlık ve
konfor gereksinimlerini karşılayacak şekilde, yeniden düzenlenerek hizmete sunulması uygun
olacaktır. Böylece bir taraftan yöre halkının ekonomik kazanç elde etmesi, diğer taraftan, yerel
kültürel özelliklerin kullanılarak korunması da sağlanmış olacağından iki yönlü bir fayda söz
konusu olacaktır. Yerel mekânlar turistik kullanımlara sunulmadan önce ihtiyaç duyulması
hâlinde (yerel kültürel ve mimari özelliklerine zarar vermeksizin) yapısal ve işlevsel
yenilenmeye tabi tutulabileceği gibi, gerektiğinde çevre düzenlemesi yoluna da gidilmelidir.
Böyle bir uygulama turistler üzerinde olumlu etki yaratacağı gibi, halkın yerel değerlerin
korunması yolunda bilinçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Yerele özgü değerlerin turistik
amaçlarla değerlendirilmesinin iyi örneklerini Peri Bacalarının yer aldığı Ürgüp, Göreme ve
Nevşehir’de görebileceğimiz gibi, Safranbolu başta olmak üzere Beypazarı ve Göynük
örneklerinde de rastlamak mümkündür.
10)
Turistlerin tatillerini geçirmek üzere gittikleri yörenin kültürel değerlerine karşı
hoşgörülü davranması ve yerel halka kendi kültürel değerlerini kabul ettirme gibi bir eğilime
de sahip olmaması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm süreci, turistlerin gidecekleri yerin
sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi toplamalarıyla başlamalıdır. Ayrıca ev
sahibi konumundaki yöre halkı, kendilerini turistlere beğendirme veya kabul ettirme gibi bir
davranış içinde olmamalıdır.
Aşırı turist yoğunluğunun yöre halkı üzerinde yaratacağı olumsuzluklar daima dikkate
alınmalıdır. Turizm, ev sahipleri üzerinde hoş olmayan ve hiç de önemsiz sayılmayacak
baskılar da yaratabilir. Örneğin; özellikle turlarla gelen büyük grupların dükkânlarda, pazar
yerlerinde, yerel halka göre önceliğe sahip olması, cami, kilise ve tapınaklarda ibadet sırasında
dolaşmaları, yoğun mevsimde caddeleri, ulaşım araçlarını doldurmaları ya da turistler
yüzünden bazı plajların kullanılmasının yerel halka yasaklanması gibi olaylar “xenophobiayabancı korkusu” denilen bir rahatsızlık yaratmaktadır. Kalabalıklaşma başlıca nedenlerden
biridir. Pazar yerinde, caddelerde, dükkanlarda ve rekreasyon alanlarındaki aşırı kalabalığın
meydana getirdiği tıkanıklık yerel halk arasında hoşnutsuzluğu arttırmaktadır (ÖZGÜÇ,
1984:106).
11)
Turizm yatırımlarının önceden planlanması ve gelecekte ortaya çıkabilecek
fırsatlardan yararlanma veya tehditlerden sakınmaya olanak tanıyacak gibi esnekliğe sahip
olarak hazırlanması gerekmektedir. Böylece sektörün karşı karşıya kalacağı çeşitli
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi en alt düzeyde sağlanmış olacağı gibi ortaya çıkabilecek
fırsatlardan da en üst düzeyde yararlanmış olacaktır. Ayrıca yerel turizm olanaklarının
tamamının kullanılması hedeflenirken, bunun kademeli bir şekilde hayata geçirilmesine özen
gösterilmelidir. İmkânların zaman içinde ve aşamalı olarak devreye sokulması durumunda
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uygulamada karşılaşılan bazı olumsuzluklara karşı önlem alınmasına ve sonraki aşamada bu
sorunlara karşı çözüm üretilmesine imkân vereceğinden tercih edilmelidir.

10.2.2. Sürdürülebilir Turizm Sürecindeki Başlıca Faktörler
Turizm faaliyetinin gerçekleştiği mekânın bozulmadan kullanılması sürecinin sorunsuz
olarak işleyebilmesi için ulusal turizm sürecini belirleyen idarecilerin, yerel yöneticilerin, yöre
halkının, turistlerin, turizm sektörünün ulusal veya uluslararası işletmecilerinin ve turizm
yatırımcılarının belirli bir plan çerçevesinde ve uyumlu çalışmalarını gerektirmektedir. Bunda
dört temel faktör yerel halk, yöneticiler, turizm şirketleri ve turistler (Björk, 2000) ön plana
çıkmaktadır. Ancak bu faktörler arasında özellikle vurgulanması gereken, bir anlamda doğal
ortamın gerçek ve daimi sahipleri olarak belirtilebilecek ve aynı zamanda doğal ekosistemin bir
parçası konumunda olan yöre halkıdır. Buna bağlı olarak, doğal mekânlarda gerçekleştirilecek
her türlü turizm faaliyeti planlanırken sürece halkın dâhil edilmesi, projenin yapılabilirliği ve
başarı şansını önemli oranda arttıracaktır. Sürdürülebilir turizm projeleri ne kadar iyi
planlanmış ve doğru kabullerle şekillendirilmiş olursa olsun, muhtemel bir ekonomik
başarısızlıkta hazırlanan projelerin devam etmesini sağlamak kolay olmayacaktır. Dolayısıyla
bu uygulamaların süreklilik kazanabilmesi ve projelerin uygulanabilmesi için, işletmecilerin
olduğu gibi yerel halkın ekonomik kazanç sağlamaları önemli ve gereklidir.

10.2.3. Sürdürülebilir Turizmde Planlamanın Önemi
Sürdürülebilir turizm, turizm sektörünün olduğu kadar kamu kesiminin ve yöre halkının
uyum içinde ve koordineli bir şekilde faaliyet göstermesini gerektirmektedir. Süreci meydana
getiren faktörlerden herhangi birinin sisteme dâhil edilmemesi durumunda sürdürülebilir
turizmin varlığı bile tartışmalı hâle gelebilir. Buna bağlı olarak, bir taraftan sektörün varlığına
neden olan ekonomik beklentiler göz ardı edilmeksizin diğer taraftan kaynakların kullanılırken
korunması ve geliştirilmesi ilkelerinden de ödün vermeksizin, turizm planlaması yapılmasını
gerektirmektedir. Turizm, gelir yaratma özelliği nedeniyle ekonominin ilgi alanına girerken,
uluslararası turist hareketi dolayısıyla dış ilişkiler ilgi alanına girip, uluslararası nitelik
kazanırken, yerel doğal ve kültürel olanakları kullanması nedeniyle de yerel karaktere sahiptir.
Böylesine geniş kapsamlı etki alanına ve öneme sahip bir olay düzenlenirken planlama
disiplininin dışlanması mümkün değildir. Bu durum ise, hem bugünü dikkate alan hem de
geleceği göz önünde bulunduran turizm politikalarıyla başarılabilir. Etkin bir turizm
politikasının benimsenerek uygulanması, turizmin planlı bir şekilde geliştirilmesine,
dolayısıyla gerek bölge, gerekse ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasına olanak
tanıyacaktır.
Planlama, bir ülkenin tüm insanlarının turizme katılarak maddi ve manevi dinlenme
olanaklarını sağlamak, çevreyi koruyarak turizm ihtiyaçlarının karşılanması için gereken en
uygun alt ve üst yapıyı kurmak amacıyla kamu yönetiminin turizm alanına dolaylı veya dolaysız
her türlü müdahalesi (Olalı, 1990:30) şeklinde tanımlanabilir. Turizm planlaması yapılmaksızın
gerçekleştirilecek faaliyetler, belki kısa süreli ve geçici bazı kazanımların elde edilmesine
imkân tanıyacaktır. Ancak uzun vadeli düşünüldüğünde, uğranılacak kayıpların elde edilen
yarardan çok daha fazla olacağı öngörülebilir.
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Turizm politikası birçok faktör dikkate alınarak, ulaşılması istenen amaç doğrultusunda
belirlenmelidir. Örneğin bir bölgede turizmin sosyal hayat ve kültür üzerindeki olumsuz etkileri
en aza indirilmek isteniyor ise, burada uygulanacak turizm politikası daha sıkı kontrolleri
gerektireceği gibi, turizmin gelişmesinin sınırlandırılması bile söz konusu olabilir. Daha geniş
bir ifadeyle turizm politikası, ülkedeki diğer turizm politikalarıyla ve turizm sektörüyle
bağlantılı olan sektör politikalarıyla uyumlu olmalıdır (Inskeep, 1991:170). Hazırlanan turizm
politikalarının başarısı için, turizm gelirlerinin yanı sıra sürecin içindeki çevresel, tarihi ve
sosyal değerleri de her yönüyle dikkate alarak planlama yapmayı gerektirmektedir. Turizm
politikalarının hayata geçirileceği planlar hazırlanırken, dikkate alınması gereken birçok doğal
ve kültürel faktörün yanı sıra, turistlerin değişen taleplerinin karşılanabilmesi, turizm
politikalarının başarıya ulaşma şansını arttıran bir faktör olarak önem kazanmaktadır.
Günümüzde ülkeler arasındaki rekabetin artması, sosyal eğilimlerdeki değişimler,
nüfusun yaşlanması, maddi yönden zenginliğin artmasına karşın boş zamanın sınırlı kalması,
daha küçük ailelerin varlığı, çevreye karşı olan ilginin artması, yeni bilgi teknolojileri ve
sürdürülebilirlik sorunu (Krüger, 2004:2) gibi faktörlere bağlı olarak, turizm sektörünün
yarattığı ekonomik olanaklardan daha fazla yararlanabilmenin gerçekleşebilmesi için, turistik
ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde küresel ölçekte gerçekleşen turizm
olayının odak noktasının hâlâ kitle turizmi olmasına rağmen, turistlerin farklılaşan isteklerinin
ortaya çıkmaya başlaması, bireye yönelik turistik faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu
durum ise alternatif turizm şekillerinin gündeme gelmesine ve gelişmesine imkân tanımıştır.

10.3. Turizmin Etkileri
Turizm faaliyetlerinin ekonomik hayat başta olmak üzere, doğal ve beşeri çevre,
sosyal hayat ve kültür üzerinde çeşitli etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Fakat bu etkiler
çoğu zaman iç içe geçmiş olduğundan kesin ve net çizgilerle birbirinden ayrılması oldukça
güçtür. Ancak genel bir değerlendirme yapılması gerekirse; klasik turizm uygulamalarında yöre
sakini toplum ile turistler arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşen ilişkiler dikkate
alındığında, turizmin etkilerini iki büyük grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi;
turizmin olumlu etkileri iken, ikincisi olumsuz etkileridir.

10.3.1. Turizmin Olumlu Etkileri
Turistik faaliyetlerin başta doğal çevre olmak üzere sosyo-ekonomi ve kültürel hayat
üzerindeki etkisi bilinen bir olgudur. Turizmin bu alanlar üzerinde neden olduğu değişiklikler
biraz daha yakından incelenirse şunlar görülür:

10.3.1.1. Fiziki ve Beşeri Çevre Üzerinde
Turizm sektörünün varlığının da sebebi olarak kabul edebileceğimiz doğal ve beşeri
kaynakların korunması, yeniden yapılandırılması veya güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
Eski konakların restore edilerek turizm sektörüne kazandırılması bu uygulamalara örnek olarak
gösterilebilir. Bu kaynaklara erişim kolaylığı sağladığı gibi, yapılan çevre düzenlemesi sadece
turistlere hitap etmekle kalmaz; bu gelişmelerden yöre halkının da yararlanmasına olanak tanır.
Bir zamanlar kullanıldıktan sonra terk edilmiş, değerlendirilmeyen bazı tesisleri yeniden ele
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alarak ve onlara farklı fonksiyonlar yükleyerek ekonomik döngü içinde kalmalarına imkân
sağlar. Örneğin günümüzde kullanım dışında kalmış bazı demiryolu hatları, kanallar, garlar,
limanlar, balıkçı barınakları, fabrikalar, maden ocakları veya ardiyeler gibi sanayi tesisleri
yenilenerek ve yeni işlevler yüklenerek, turizm sektörü sayesinde tekrar ekonomik döngü içinde
değerlendirilmesini sağlayan koruma ve planlama çalışmalarının yapılmasına da imkân
tanımaktadır. Bu uygulamalara Vefa, Fener, Balat ve Tarlabaşı’nda gerçekleştirilen
düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir.

10.3.1.2. Sosyo-Ekonomik Hayat Üzerinde
Özellikle yerel ölçekte başka türlü ekonomik etki yaratamayacak kaynaklara, turizm
sektörü katma değer ekleyerek değerlendirilmelerini sağlamaktadır. Oluşan bu katma değer
sonucu elde edilen gelirlerin bir kısmı, kaynakların gelecek nesiller için korunmasına
aktarılarak, sürdürülebilir kullanımın önü açılmaktadır. Örneğin turizm gelirlerinin bir kısmı
tarihi anıt ve yapılarının bakım, onarım ve restorasyonu amacıyla değerlendirilmektedir. Tüm
bunların dışında, yerel ölçekli küçük girişimcilerin de yararlanabilecekleri fırsatları da ortaya
çıkartmaktadır. Bütün bu girişimlerin amacı ise, sadece turistik faaliyetlerle sınırları olmayıp,
yöre halkının da kullanımına ve yararlanmasına imkân tanıması da ek bir kazanç ortaya
çıkartmaktadır. Böylece yerel halkın da gelirlerinin artmasına ve bu gelir artışına bağlı olarak
yaşam standardının dolaylı da olsa, yükselmesine fırsat yaratılmaktadır.

10.3.1.3. Kültür Üzerinde
Turizm sektörü tiyatro, konser ve festival gibi çeşitli sanatsal faaliyetleri destekleyerek
onların devamlılığını sağlamasını teşvik eder. Yöreye özgü kimliğin, kültürün ve sanatsal
faaliyetlerin örneğin elişlerinin gelişimini destekler.

10.3.1.4. Ekonomi Üzerinde
Turizm faaliyetlerinin ekonomi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin bulunmasının
yanı sıra, yerel ekonomi üzerinde de olumlu etkisi bulunmaktadır. Konaklama tesislerinin
yapımı inşaat sektörünün gelişmesine neden olurken, inşaat sektörü demir ve çimento sanayileri
başta olmak üzere zincirleme bir şekilde ekonominin birçok farklı sahasında üretimin artmasına
neden olur. Turistlerin beslenme ihtiyacının karşılanması ise, tarım sektörü üzerinde olumlu
etkiye sahiptir. Bu etki, istihdam yaratmaktan maddi gelir sağlamaya kadar geniş bir yelpazede
gerçekleşerek, yerel ve ulusal düzeyde toplumun turizmin ekonomik getirilerinden
yararlanmasına zemin hazırlamaktadır.

10.3.2.Turizmin Olumsuz Etkileri
Turistik faaliyetlerin gerçekleştiği mekânlarda kullanıma dayalı bazı sorunların
bulunmaması düşünülemez. Bu olumsuzluklardan fiziki çevre olduğu kadar beşeri çevrenin de
etkilendiği bilinmektedir.
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10.3.2.1. Fiziki ve Beşeri Çevre Üzerinde
Turizm faaliyetlerinin sebep olduğu en önemli çevre sorunları arasında kıyılardaki
yoğun yapılaşmadan söz edilebilir. Gerçekte bu sorunun kıyılarla sınırlı olmadığı ve turizmin
yoğunlaştığı bütün mekânların ortak problemi olduğu da belirtilmelidir. Bu sorunun daha çok
aşırı ve plansız gelişmenin neden olduğu altyapı eksikliğinden kaynaklandığı da belirtilmelidir.
Turistik faaliyetlerin ihtiyaç duyduğu konaklama ve eğlence tesislerinin inşasının neden
olduğu sorunların yanı sıra ulaşım sektörüne ait havaalanı, gar, otogar ve marina gibi tesislerin
gerek yapımı, gerekse işletilmesi sürecinde ortaya çıkan çevre sorunları başta olmak üzere,
çeşitli turistik tesislerin ürettiği atıklar ve eğlence mekânlarının ürettiği gürültü gibi çevre
sorunları en önemlileri arasında değerlendirilebilir.

10.3.2.2. Sosyo-Ekonomik Hayat Üzerinde
Turizm faaliyetlerinin çevreyi ticari bir ürün olarak algılamasına bağlı olarak en yüksek
kârların sağlanabilmesi amacıyla sit ve imar kanunlarındaki boşluklardan da yararlanılarak,
doğal çevreye zarar vermesi mümkündür. Turistlerin tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak
ithalat yapılması sonucu ekonomik kayıplar yaşanabilir. Turizm, bir taraftan toplumdaki
geleneksel değerlerin önemini kaybetmesine neden olurken, diğer taraftan turistlerin mensubu
oldukları toplum normlarını hoşgörüyle karşılanmasına bağlı olarak, örneğin alkol ile
uyuşturucu kullanılmasının normal bir durummuş gibi algılanmasına da neden olabilir. Bütün
bu sebeplere bağlı olarak turizm, yörenin sosyo-ekonomik hayatında istenmeyen gelişmelerin
yaşanmasına sebep olabilir. Bunların dışında yöre halkı ile turistler arasında gelir düzeyi ve
kültürel farklılıklar da bazı öngörülmeyen sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

10.3.2.3. Kültür Üzerinde
Turistik amaçla değerlendirilen bazı yerel ürünlere talebin artması durumunda bu
ürünlerin imalatında geleneksel yöntemlerin terk edilerek, ticari kaygıların ön plana çıkması ve
doğal konukseverliğin kötüye kullanılması gibi kültürel sorunların ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bu gibi sorunların yaşanmaması veya en aza indirilmesi ise, taşıma kapasitesine özen
gösterilmesiyle mümkündür.

10.3.2.4. Ekonomi Üzerinde
Klasik turizm, gizli maliyetler barındırma özelliğine sahiptir. Örneğin turizm
sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ithalatın artması ülkenin döviz kaynaklarının
azalmasına yol açabileceği gibi, dışa bağımlılığa da sebep olabilir. Turistik yörelerde başta arazi
fiyatları olmak üzere genel olarak ürünlerin fiyatının artmasına neden olduğu da bilinmektedir.
Yöre halkının genellikle uzmanlık gerektirmeyen turistik işlerde ve sadece turizm sezonu
süresince çalıştırılması sonucu, elde ettikleri düşük gelir memnuniyetsizliğe yol açabilir. Ayrıca
kırsal bölgelerdeki turizm faaliyetleri sonucu gerçekleşen harcamaların ne kadarının yörede
kaldığı da sorgulanması gereken bir durumdur. Örneğin Nepal’de yerel halk ekoturizm
gelirlerinin sadece %7,2’sini almaktadır. Dünya Bankasının tahminlerine göre, gelişmekte olan
ülkelerde harcanan her bir turist dolarının %55’i gelişmiş ülkelere akar. Nepal ve Zimbabwe’de
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ekoturizm için harcanan paranın sadece %10’unu ulusal hükümet almaktadır. Bunun çok azı da
ekoturizm alanlarında yaşayan yerel halkın eline geçmektedir (Lindberg, 1991).

10.4. Sürdürülebilir Turizmin Sorunları
Sürdürülebilir turizmin yerel halka dolayısıyla yöre ekonomisine katkı sağlaması temel
hedefler arasında belirtilmesine rağmen, bazı uygulamalarda turistlerin neredeyse yerelde hiç
harcama yapmadan tatillerini tamamlamaları, sürdürülebilir turizmin yerel ekonomiyi
destekleyen hedefiyle örtüşmemektedir. Yerelde nasıl harcama yapılacağı (veya
yapılmayacağı) tur operatörleri tarafından örgütlenmektedir. Harcama yapılacak yerler önceden
belirlenmektedir. Bu nedenle bazen yerel girişimcilere çok az fayda getirmekte ve yerel halka
yok denecek kadar az ekonomik fayda getirilmektedir (Akşit, 2007:452).
Sürdürülebilirlik kavramı, turizm sektöründe birbirinden oldukça farklı şekillerde
uygulanmaktadır. Bu farklılık genellikle sürdürülebilir turizmin yapısıyla ilgili olup, kamu, özel
sektör, uluslararası, ulusal veya yerel ölçekteki farklı uygulamalarından kaynaklanmasına
rağmen, sürecin odak noktasını çevre meydana getirmektedir. Ancak bu uygulamaların
gerçekten çevrenin ve çevre koşullarının geliştirilmesine mi veya turizmin farklı bir pazarlama
sürecine mi işaret ettiği yeterince açık değildir. Çevre sorunları kaygısının, sadece turizmin
gerçekleştiği mekâna odaklanarak, bu sahadaki dar çevreyle sınırlı kalması, sürdürülebilir
turizm sürecinin önemli bir boyutunu meydana getiren uzun mesafeli turizm hareketinin neden
olduğu çevre sorunlarının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Turistik amaçlarla
gerçekleştirilen hava yolu ulaşımının ortaya çıkardığı çevre sorunlarının en önemlisi olduğu ve
uçuş mesafesi arttıkça bu etkinin fazlalaştığı yapılan çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır. Örneğin
tipik bir yolculuğun %90’ından fazlasının iklim değişikliğine katkısı vardır. Bu nedenle,
seyahatin belli şekilleri ve bazı hedefler sürdürülebilirlik açısından sorunlu durumda olabilir
(Gössling vd., 2002, 199-200).
Kaynakların tüketilmesi, orman, toprak, kıyı ve plaj gibi doğal faktörlerin yıpranması
veya zarar görmesi, turizm faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik ve atıkların ortaya çıkması, tatlı
su kaynaklarının tüketilmesi, tarihi ve kültürel değerlerin olumsuz etkilenmelerinin yanı sıra
gürültü kirliği de turistik faaliyetlere bağlı olarak artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde bu gibi sorunların ortadan kaldırılması için gereken altyapı olanaklarının çoğunlukla
bulunmadığı dikkate alındığında, turizm sektörünün ve turistik faaliyetlerin sorunsuz olduğu
ileri sürülemez. Doğal ve beşeri çevre kaynaklarının korunması ve kayıpların en aza
indirilmesinde, turizm faaliyetlerinin gelecekte de yapılabilirliğinin sağlanabilmesi için
sürdürülebilir turizm en iyi yol gibi görünmektedir. Sürdürülebilir turizm kavramının
uygulamadaki en iyi şekillerini ise, bazen biri diğerinin yerine de kullanılsa bile, “ekoturizm”
ve “kırsal turizm” meydana getirmektedir.

10.5. Ekoturizm
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1998 yılında aldığı bir kararla 2002 yılını “Dağlar
Yılı” ilan ettikten sonra Dünya Turizm Örgütü 2000 yılı kararıyla “Ekoturizm Yılı” olarak ilan
etmiştir. Doğal ve beşeri çevrenin geliştirilerek korunması ve turistik çekiciliğinin arttırılması
düşüncesinin bu kararların alınmasında etken rol oynadığı bilinmektedir.
269

Son yıllarda daha fazla gündeme gelen, yakın gelecekte ise önemini daha da arttıracağı
öngörülen ekoturizmin varlığı, çevreyle paralellik taşımaktadır. Ekoturizm, sürdürülebilir
turizm felsefesi adı altında turistlerin dikkatlerini çevreye çekerek turizme hizmet etmektedir.
“Ekoturizm; ekonomik, toplumsal ve estetik gereksinimleri karşılarken çevresel kaynakların
sürekliliğini sağlayarak turizme yönelik kazançlar aramayı amaç edinen bir turizm
yaklaşımıdır” (Godfrey, 1996:384).
Çoğunlukla ekoturizm ve sürdürülebilir turizm kavramları birbirleriyle eş anlamlı
olarak kullanılmaktadır. Ekoturizm, sürdürülebilir turizm şekillerinden biridir ve onun bir alt
bölümünü oluşturmaktadır. Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal
alanlara karşı duyarlı bir seyahattir. Sürdürülebilir turizm politikaları sayesinde, ekoturizmin
var olma ve geliştirilebilme şansı vardır (Kaypak, 2010:94).
Kaynakların sürdürülebilir olarak kullanımını ve çevre sorunlarının en aza indirilmesini
amaçlayan ekoturizmin WTO’ya göre amaçları;
1)
indirilmesi,

Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye

2)
Turistlere ve yerel halka, doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin
korunmasına yönelik eğitim verilmesi,
3)
Turizmin yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği
içinde gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanması,
4)
ayrılması,

Koruma kapsamandaki (doğal ve sosyo-kültürel) alanların yönetimi için kaynak

5)
Turizmin olumsuz etkisinin en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve
doğal çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programının desteklenmesi,
6)
Turizmin yerel halkın geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde
geliştirilmesinin sağlanması,
7)
Turizmin gelişiminin yöresel, sosyal ve çevresel kapasitesini arttıracak şekilde
gelişmesinin temini,
8)
Çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen,
yöresel bitki örtüsünü ve yaban hayatını koruyan turizmin altyapı yatırımlarının
gerçekleştirilmesi şeklinde belirtilmektedir.
Yukarıda ifade edilen amaçlar ve beklentilerin önemli ölçüde sürdürülebilir turizm
ilkeleriyle paralellik taşıması, sürdürülebilir turizm ile ekoturizmin ne kadar iç içe geçtiğini ve
birbirini tamamladığının veya birbirlerinden ayrılmasının ne kadar güç olduğunun bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.
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Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak kabul edildiğinde
ekoturizm de sürdürülebilir turizmin farklı bir şekli olarak değerlendirilebilir. Doğa turizmi
olarak da isimlendirilebilecek ekoturizm, turistik faaliyetlerin doğal ve geleneksel çevreye
verdiği zararın en alt seviyeye indirilmesini, turistlere ve yerel halka, doğal çevre ve beşeri
dokunun korunmasına yönelik eğitim verilmesini, turizm faaliyetlerinden yerel halkın
ekonomik kazanç elde etmesini sağlayan, yerel yönetimlerin de sürecin içine katıldığı ve halkla
işbirliği içinde gelişen bir sektör yapısına sahip olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, doğal
ve sosyo-kültürel koruma alanlarının yönetimi için kaynak ayrılması, turizmin olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi için doğal ve sosyo-kültürel çevreye yönelik uzun vadeli takipdeğerlendirme programlarının desteklenmesi, çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyokültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki örtüsünü ve yaban hayatını koruyan turizm altyapı
çalışmalarının gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Ekoturizm kitle turizminin aksine, turizmi
yıl içine yayarak, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmaya ve tahribatı düzeltmeye değil,
önlemeye yönelik planlama yaparak uzun vadeli ekonomik çıkarı gözetmeye çalışır (Öztunalı,
1998:304). Ayrıca ekoturizm doğayı koruma özelliğine sahip olduğu gibi, bir taraftan faklı bir
turistik ürün sunması nedeniyle turizm sektörünün büyük ve gelişmekte olan bu yeni sahasına
daha kolay girilmesine imkân tanırken, diğer taraftan dış tanıtımda ve uluslararası toplum
nezdinde prestij kazanılmasına da yardımcı olabilecek niteliğe sahiptir.
Alternatif turizm, kırsal turizm, macera turizmi, yayla turizmi, akarsu turizmi, mağara
turizmi ve doğa turizmi gibi farklı turizm türleri ekoturizm kapsamı ve kavramı içinde
değerlendirilmektedir. Ancak bu kavram içinde olduğu düşünülen turizm uygulamaları, insan
faaliyetleri sonucu henüz bozulmamış alanlarda, küçük gruplar tarafından gerçekleştirilen
turizm şekilleri olarak kabul edilmektedir. Ekoturizm, toplum ve çevre üzerinde en az seviyede
olumsuz etki oluşturmalı ve yerel halkı aktif olarak kapsamalı; yerel topluluğa ekonomik
faydalar sağlamalıdır. Ekoturistler ile kitle turizmine katılan turist tipleri de birbirinden oldukça
farklıdır. Ekoturistler, klasik turistler ve hafta sonları pikniğe veya doğada yürüyüşe
çıkanlardan farklı bir nitelik taşımaktadırlar. Deneyimleri konusunda farklı algılamalara ve
inançlara sahiptirler. Doğayı anlama ve hoşlanmanın yanında, çevre dostu teknolojileri ve yerel
kaynakları kullanarak doğayı koruyacak eylemlerde bulundukları görülmektedir (Burton,
1998:756).
Teorik yaklaşımlar ve açıklamalar sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve kırsal turizm gibi
farklı isimlerle anılsa bile, özde benzer karaktere sahip bu turizm şekillerinin daima olumlu ve
iyi yönlerine vurgu yapmaktadır. Ancak uygulamada teorik yaklaşımlarının ne kadarının hayata
geçirildiğinin sorgulanması da gerekmektedir. Karşılaşılan bazı örnekler söylem ile eylemin
her zaman örtüşmediğini göstermektedir.

10.5.1. Ekoturizmin Etkileri
Her ne kadar çevre dostu bir turizm şekli olarak kabul edilse bile ekoturizm, doğru
yönlendirilmemesi durumunda bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Ekoturizmin uygulamalarının gerçekleştiği sahaların nadir ve hassas çevreler olduğu gerçeği
dikkate alındığında bu tür girişimlerin doğa üzerinde önemli bir tehdit yaratabileceğini
öngörmek mümkündür. Teorik olarak ekoturistlerin doğasever olmaları onların bilerek veya
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bilmeyerek doğaya zarar vermelerini engellemeyeceği gibi, sadece ekoturizm değil, her türlü
turizm faaliyeti beraberinde az veya çok bozulmayı getirmektedir. Turistik mekândan
yararlanılanların sayısı arttıkça yani ekoturizm geliştikçe, mekândaki bozulmanın boyutlarının
da genişlemesi beklenebilir. Dolayısıyla sürdürülebilir turizmin gelişme stratejilerinin bir
parçası olarak kabul edilen ekoturizm kavramı içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve bu
faaliyetlere katılanların izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacak önlemlerin alınması da önemli
ve gereklidir.
Ekoturizm uygulamaları genel olarak korunan alanlarda, özellikle de milli parklarda
gerçekleşmektedir. Başka hiçbir olumsuz etki bulunmasa bile, park ortamında yaşayan
hayvanların beslenme ve göç gibi doğal ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan
olumsuzluklara neden olmaktadır. Ayrıca; milli park ortamında karşılaşılabilecek diğer
olumsuzluklar olarak, aşırı kalabalığın neden olduğu ulaşım gibi çeşitli sorunlar, doğal bitki
örtüsünün bozulması, doğal bitki örtüsünün zarar görmesi sonucu gerçekleşebilecek erozyon,
her türlü turistik tesisin inşa faaliyetinin yarattığı tahribat ve az bulunan kaynaklara sahip
olmanın yaratacağı rekabetin neden olacağı sıkıntılar son derece duyarlı olan bu ortamların
zarar görmesine yol açabilir.
Ancak bütün bu olumsuzlukların ve tehditlerin yanı sıra ekoturizmin çevre ve sosyal
hayat üzerindeki olumlu etkilerinin fazla olması, bu turizm şeklinin belki de varlığının sebebini
meydana getirmektedir. Soykan’a göre ekoturizm doğal ve kültürel kaynakları baz alan ve
bunları tahrip etmeyen küçük ölçekli bir turizm türüdür. O, kitle turizmini reddeder (Soykan,
2003:8). Ekoturistlerin istek ve beklentileri ise, diğer turizm şekillerine katılanlardan farklı
olması ekoturizm uygulamaların en güçlü yönünü oluşturmaktadır. Örneğin ekoturizm
uygulamaları için kitle turizminde olduğu gibi, büyük yatırımlar yerine küçük yatırımlar daima
tercih edilmektedir.
Gerek sürdürülebilir turizm gerekse ekoturizm, kırsal turizm, alternatif turizm veya
doğa turizmi gibi değişik isimler fakat benzer anlama gelebilecek turizm şekilleri potansiyeli
açısından Türkiye doğal ve kültürel değerler açısından son derece zengin olanaklara sahiptir.
Bu potansiyelin kaynak değerleri; bir taraftan eski yerleşme tarihine dayanırken, diğer taraftan
ülke sınırları içinde var olan değişik yüzey şekilleri ve farklı iklim özelliklerine bağlı olarak
mevcuttur. Türkiye’nin ekoturizm potansiyeli özellikle Akdeniz havzasındaki Avrupa
ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar önemlidir. Avrupa’da yaşayan nüfusun önemli bir kısmı,
hemen hemen birbirine benzeyen şehirlerde ve benzer hayat tarzı içinde yaşarken ülkemiz bu
açısından renkli ve zengin imkânlarıyla dikkat çekmektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke
olması nedeniyle, doğal ve beşeri kaynak zenginliğinin büyük bir kısmı hâlâ varlığını canlı bir
şekilde korumakta ve sürdürmektedir. Bu durum ise, sürdürülebilir turizm ve şekillerinin
uygulanması için son derece uygun yörelerin varlığına sebep olmaktadır.

10.6. Kırsal Turizm
Sürdürülebilir turizmin içeriğine ve felsefesine paralel uygulamaların gerçekleştiği
diğer bir turizm şekli olarak kırsal turizmden söz edilebilir. Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal
çevre ve tarımla bütünleşen ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece kolay entegre olabilen
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bir turizm türüdür. O yüzden çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği
zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara
çekebilmektedir (Soykan, 1999). Kırsal turizm uygulamaları da özde mahalli doğal ve beşeri
çekiciliklere bağlı olmasına rağmen, bir taraftan yerel, diğer taraftan ulusal ve uluslararası olay
ve ilişkilerden olumlu veya olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Bir taraftan mikro düzeyde
gerçekleştirilen bir faaliyet gibi görünürken, diğer taraftan ulus sınırlarını aşan bu özelliği kırsal
turizme ayrı bir karakter kazandırdığı gibi, kırsal turizm çalışmalarının oldukça zor ve karmaşık
bir sürece sahip olduğunu da ortaya koymaktadır.
Kırsal turizm de sürdürülebilir turizm gibi, esas olarak kırsal mekânları oluşturan dağlar,
yaylalar, akarsular, deltalar, mağaralar, polyeler ve benzeri doğal ortama özgü bir turizm
faaliyetini içermektedir. Buna bağlı olarak genelde açık havada gerçekleştirilebileceği gibi bir
köy, yayla veya çiftlik evi de kırsal turizm mekânı olarak değerlendirilebilir.
Kırsal turizm özelliği gereği, dört mevsimde uygulanabilmektedir. Her ne kadar
turistlerin tatil için ayırdıkları zaman dilimi önemli olmakla birlikte, kırsal turizm uygulamaları
12 ay boyunca gerçekleştirilebildiği ve farklı seçenekler sunabildiğinden, tatil turizminde
olduğu gibi mevsimlik yoğunlukların yaşanma olasılığı düşüktür. Örneğin kış sporları ve kayak
merkezlerinin varlığı, kar yağışları ve topografya koşullarıyla sıkı sıkıya ilişkiliyken, yayla
turizmi veya mağara turizmi için iklim şartlarına olan bağımlılık hiçbir zaman %100 değildir.
Kırsal turizm yılın değişik zamanlarında farklı faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesine olanak
tanımasıyla kendine özgü bir karakter kazanmıştır. Mesela tarım turizmi uygulamalarında
ilkbahar ayları çeşitli sebze ve meyvelerin ekim ve dikim dönemini meydana getirirken,
sonbahar ayları genellikle hasat dönemine denk geldiğinden kırsal turizm bünyesinde, daima
bir değişiklik ve hareket taşımaktadır.
Kırsal turizm sayesinde, ağırlıklı olarak kıyılarda gerçekleşen günümüz turizm
uygulamaları dağlar, göller, akarsular, yaylalar ve ormanlar gibi farklı coğrafi ortamlara da
taşınarak, turizm faaliyetlerinin mekânsal dağılımına sebep olmaktadır. Böylece;
a)
olacaktır,

Kırsal sahalar da turizm hareketiyle tanışacağından kırsal kalkınma desteklenmiş

b)
Farklı turizm şekillerinin birbiriyle entegre edilerek geliştirilecek uygulamalarla
turistlerin kalış sürelerinin uzamasına ve turizm sektörünün gelirlerinin artmasına destek
olacaktır,
c)
Kısal turizm bölgelerindeki doğal ve beşeri turistik kaynaklar bir taraftan
değerlendirilirken, diğer taraftan korunarak devamlılıkları sağlanacaktır,
d)
Kırsal bölgelerde yaşayan halkın, kırsal turizm faaliyetlerinden ekonomik gelir
elde etmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırlardan şehirlere doğru gerçekleşen göçü
ortadan kaldıramasa bile azalmasına ve şehirler üzerinde aşırı nüfusun yarattığı baskının
hafiflemesine yardımcı olabilir,
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e)
Turistlerin başta beslenme ve barınma gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanma
zorunluluğunun bulunması, özellikle beslenme ihtiyacının karşılanması önemli oranda tarımsal
üretimle gerçekleştiğinden bu durum kırsal ekonomik faaliyetlerin artarak devam ettirilmesine,
böylece geleneksel olarak gerçekleştirilen birçok faaliyetin yok olmamasına katkı sağlayabilir,
f)

Yerel kültürel zenginliklerin turizm sayesinde tanınmasına destek verebilir,

g)
Yeni turist pazarlarının doğmasına yardımcı olarak, dolaylı yoldan olsa bile, ülke
turizmine ve ekonomisine katkı sağlayabilir,
h)
Kırsal bölgelerde gelenek ve göreneklerin önemi fazla olduğu gibi değişim de
yavaştır. Kırsal turizm sayesinde yöre halkı sahip olduğu maddi ve manevi değerlerinin önemini
anlayarak, onları koruması sağlanabilir,
i)

Turist profilinin ve pazarının gelişmesine ve çeşitlenmesine imkân tanır.

Kırsal turizm bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemizin kırsal turizm açından son derece
zengin bir potansiyele sahip olduğu ileri sürülebilir. Örneğin kısa mesafelerde topografya
şartlarının değiştiği Ege Bölgesi’ne karşılık İç Anadolu Bölgesi’nin nisbeten sade morfolojisi,
üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu Yarımadası’nın batısı deniz seviyesinden başlarken,
doğusunda yükseltisi 5 000 m’yi aşan dağların yer alması, morfoloji zenginliğinin göstergesi
olarak kabul edilebilir. Bu farklı yeryüzü şekillerinin etkisi altında kaldığı iklim şartlarının
soğuk iklimden, sıcak iklim tiplerine kadar çeşitlilik göstermesi ise, çok zengin ve renkli kırsal
hayatın varlığına neden olmaktadır. Üstük bütün bu çeşitlilik, Türkiye’nin yeryüzündeki
konumundan yani 36-42 derece enlemlerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Sadece 6
enlem içinde bu çeşitliliğin ortaya çıkması yeryüzünde sık rastlanan bir durum olmadığından
ayrıca dikkat çekicidir.
Ülkemizin coğrafi şartlarının varlığına olanak tanıdığı bu zenginliği destekleyen diğer
bir faktör de, Türkiye’nin yerleşme tarihidir. Tarihteki en eski yerleşmelerin görüldüğü
mekânlardan biri olarak Anadolu’nun kültürel zenginliğinin, coğrafi şartların varlığına sebep
olduğu doğal koşullar ile birlikteliğinin doğal sonucu olarak, kırsal yerleşmeleri çeşitli ve kırsal
hayat tarzları oldukça farklı toplulukların varlığına sebep olmuştur. Beşeri ve doğal koşullar
birbirine yakın mesafelerde bile farklı yaşam tarzlarına sahip yerel kültürlerin ortaya çıkmasının
asıl sebebidir. İşte bu zenginlik, günümüzde sürdürülebilir turizmin bir kolu olarak kırsal turizm
açısından yararlanılabilecek birçok farklı mekânın bulunmasının ve turizm sektörünün bu
potansiyelden faydalanmasının kapılarını açmıştır. Türkiye’nin kırsal turizm potansiyelinin
önemini vurgulaması açısından UNESCO’nun Dünya Miras Listesinde ülkemizden 2’si doğal
ve kültürel, 7’si de kültürel olmak üzere toplam 9 adet değeri bulunduğunu (World Heritage
Sites, 2010), 2000 yılı geçici listesinde 19 aday değere daha sahip olduğunun belirtilmesi
gerekmektedir. Burada dikkat çeken olgu, aday listede yer alan mekânlardan birinin Bursa’daki
“Cumalıkızık” köyünün yer almasıdır. Cumalıkızık Köyü aday listede bile olsa, özelde
ülkemizin kırsal turizm olanakları açısından zenginliğinin boyutunu ortaya koyması açısından
güzel bir örnektir. Cumalıkızık benzeri örneklerin ortaya çıkartılması ve turizm sektöründe
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değerlendirilebilmesi için ise, planlı bir kırsal turizm kalkınma stratejisine ve multidisipliner
işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa; turizmin sınır tanımayan bir özelliğe sahip
olması, dünyadaki her türlü gelişmeden çok çabuk ve ciddi etkilenen duyarlı bir sektör şeklinde
karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum, turizm sektörünün tesadüfi veya günlük
kararlarla değil, aksine uzun vadeli ve kararlı politikalarla yönlendirilmesini gerektirmektedir.
Günümüz turizm hareketinin yönü genel olarak değerlendirildiğinde, sürdürülebilir turizm
kavramının gittikçe ön plana çıkmakta olduğu ve bazı olanaklar yarattığı iddia edilebilir.
Dolayısıyla bu gelişmelerden yararlanma yollarının bulunması da gerekmektedir.
Sürdürülebilir turizmin farklı tanımları yapılmış olsa bile, bu farklı tanımlamaların her
birinin ortak özelliği olarak; kaynak değerlerin korunması, yerel kültürün sürdürülmesi,
turizmin ekonomik imkânlarından turizm işletmecilerinin yanı sıra yöre halkının yararlanması
ve turizm faaliyetinin devamlılığının sağlanması olarak belirtilebilir. Turizmin öznesini
meydana getiren doğal ve beşeri çekicilikleri değerlendiren turizm sektörünün varlığını
sürdürebilmek için katma değer yaratılması ve özgün yerel karakteri koruması gerekmektedir.
Ancak bu durumda bir sürdürülebilir turizm faaliyetinden söz etmek mümkün olacaktır.
Turizm faaliyeti sağlıklı ve bozulmamış ortamlarda gerçekleştiğinden turizm
etkinliğinin gerekli dikkatin gösterilmediğinde, doğal veya kültürel çevre üzerinde yıpratıcı ve
bozucu bir etkisi olacaktır. Turistik faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisinin tam ve doğru olarak
saptanması kolay olmamakla birlikte, bazı çevre sorunlarının turizm faaliyetlerinden
kaynaklandığı da son derece açıktır. Bu gibi sorunların yaşanmaması ve sürdürülebilir bir
turizmden söz edebilmek için, turizme kaynak oluşturan değerlerin sadece korunması yetmez
aynı zamanda aşırı kullanımının engellenmesi yolunda önlemlerin alınması gerekmektedir.
Sürdürülebilir turizm genel anlamda değerlendirildiğinde, turizm sektörünün
geliştirilmesi ve iyileştirilmesini gerçekleştirip, turistlere sunulan turizm şekillerinin
çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır. Bunun başarılması ise, doğal ve tarihi alanların
korunmasını, mümkünse yenilenmesini, henüz kullanıma sokulmamış yeni turizm kaynak
değerlerinin ortaya çıkartılarak, turizm sektörü hizmetine sunulmasını ve ekosistemlerin
bozulmamasını gerektirmektedir. Bu yaklaşımın kabul edilip, sistemli olarak hayata geçirilmesi
hâlinde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde başarıların kazanılmasına yardımcı
olacaktır.
Hazırlanacak turizm planları ve turizm politikaları; ortaya çıkan yeni turist tipinin
ihtiyaçlarını ve beklentilerini de dikkate alarak uygulanması, turizmin doğal çevre, kültür ve
tarihsel kaynak değerlerini koruyan ve kullanan yani sürdürülebilir anlayışıyla hazırlanmasını
gerektirmektedir. Turizm politikalarını bu bakış açısıyla hazırlayan ülkeler, uluslararası turizm
pazarından daha fazla pay alabilecekleri gibi, turizmin kaynak değerlerinden sürekli
yararlanmayı da gerçekleştirebileceklerdir.
Ayrıca dikkate alınması gereken diğer bir özellik olarak, sürdürülebilir turizm
şekillerinin ve boyutlarının günümüzdeki sınırlar içinde kalmayacağıdır. Sürdürülebilir turizm
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hareketi içinde yer alan veya almaya aday bireyler, şehirlerde özellikle de büyük şehirlerde
yaşamakta ve her geçen gün dünya nüfusunun daha büyük bir oranı şehirlerde yaşamaya devam
etmektedir. Dolayısıyla zaman içinde sürdürülebilir turizm faaliyetine katılacak veya
sürdürülebilir turizm şekillerinden herhangi birine katılacak kitle büyüdüğünden, bu turizm
şeklinin günümüz sınırları içinde kalmayıp gelişeceği öngörülebilir.
Günümüz turistleri özellikle bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden yararlanarak
farklı turizm bölgelerinin turizm olanaklarını, fiyat, hizmet, kalite, rahatlık, konfor ve hijyen
gibi konularda kıyaslayabilmektedir. Ayrıca bu durum küresel çevre sorunlarına daha fazla ilgi
göstermelerine neden olacağı gibi, sürdürülebilir turizm anlayışını daha fazla desteklemelerine
de sebep olabilir. Böylece tatillerini turist olarak geçirecekleri ülke, bölge veya yöreyi
tercihlerinde etkili olacaktır. Buna bağlı olarak turistik ülke veya bölge, turizm politikalarını
belirlerken sürdürülebilir turizm şekilleri olarak kırsal turizm, eko turizm, yayla turizmi, çiftlik
turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi çeşitlerini zenginleştirerek, sektörün olanaklarından
daha fazla yararlanabilecektir. Bu uygulamanın ulusal ekonomiye katkısının yanı sıra, diğer bir
sonucunun da, yerel ekonomilere sağlayacağı imkânlar da dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bunu
başaran ülkelerin turizm hareketinin yarattığı ekonomik değerden daha büyük payı alacakları
ileri sürülebilir.
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Uygulamalar
1)

Sürme, sürdürme ve sürdürülebilir gelişme kavramlarını araştırınız.

2)

Sürdürülebilir turizm kavramını araştırınız.

3)

Ekoturizm kavramını araştırınız.

4)

Kırsal turizm kavramını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Sürdürülebilir gelişme nedir?

2)

Sürdürülebilir turizm nedir?

3)

Ekoturizm nedir?

4)

Kırsal turizm nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her şeyden önce sürdürülebilir gelişme, turizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarına
açıklık getirilerek, sürdürülebilir turizm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonra sürdürülebilir
turizmin ilkeleri açıklanmış ve bu süreçte önemli rol oynayan başlıca faktörler ile özellikle
planlamanın önemi vurgulanmıştır. Daha sonra turizmin fiziki ve beşeri çevre üzerindeki
olumlu ve olumsuz etkileri açıklanmıştır. Sürdürülebilir turizmin sorunları ele alındıktan sonra
ekoturizm kavramına yer verilerek konu kırsal turizm ile tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektörünün küresel ölçekte daima
dikkatleri üzerine çekmesi ve gelecekte de çekmeye devam edeceğini beklenmesinin
sebeplerinden biri verilmiştir?
a)

Turistlerin gittikleri ülkelerde değer görmeleri

b)

Turistik tesislerin yapımı sırasında yaşanan çevre sorunları

c)

Turistik tesislerde yeşil enerji kullanılması

d)

Turizm hareketinin neden olduğu ekonominin büyüklüğü

e)

Turizm sektörünün daha fazla büyüyemeyeceğine olan inanç

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, endüstriyel faaliyetlerin doğal kaynaklar
üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için “sürdürülebilirlik” ve
“sürdürülebilir gelişme” kavramlarının ortaya çıkmasına neden olan kuruluş verilmiştir?
a)

Birleşmiş Milletler

b)

Dünya Turizm Örgütü

c)

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

d)

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

e)

Uluslararası Turizm Birliği

3)
1987 yılında hazırlanan “Bruntland Raporunda”, “Sürdürülebilir Kalkınma”
tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a)
Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini
sokmaksızın bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

tehlikeye

b)
Doğal çevre kaynaklarından yararlanırken, her şeyden önce günümüz
ihtiyaçlarının karşılanmasına azami özen gösterilmesi
c)
Yer altı ve yer üstüü kaynaklarının, gelecek kuşakların da gereksinimlerini
karşılamada kullanılabilmesi için olduğu gibi korunması
d)
Bilinen yer altı ve yer üstüü kaynaklarından yararlanmaya devam ederken, yeni
kaynak arayışına ara verilmeden devam edilmesi
e)
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamada günümüzde varlığı saptanmamış
kaynaklardan yararlanılacağı için, her türlü gereksinimimizi karşılayacak kalkınma
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizm
sektörünün plansız ve programsız gelişmesiyle doğal ve kültürel çevre üzerinde ortaya çıkan
sorunların göz ardı edilmesinin nedenlerinden biri verilmiştir?
a)
varılması

Turizm sektörünün sağladığı ekonomik faydanın abartılmış olduğunun farkına

b)
Turizm sektörünün neden olduğu küresel hareketten daha fazla pay almanın
mümkün olamayacağının anlaşılması
c)

Ülkeye gelen turist sayısının daha fazla artmasını önlemek

d)

Tatil için yurt dışına çıkan vatandaşların sayısını arttırmak

e)

Turizm gelirlerinin kısa vadede daha fazla arttırabilmek

5)
verilmiştir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “taşıma kapasitesi”nin tanımlarından biri

a)
Bir sahadan kaynak değerleri tüketme pahasına yararlanmanın maksimum
düzeyini belirlemeye yönelik çalışma olarak nitelendirilebilir.
b)
Bir bölgenin doğal kaynaklarına, halkına, ekonomisine ve kültürüne olumsuz
etki yaratmadan ve ziyaretçilerin tatmin seviyesini azaltmadan kullanılmasını belirleyen
seviyedir.
c)
Ekolojik taşıma kapasitesi, ekonomik taşıma kapasitesi, toplumsal taşıma
kapasitesi ve psikolojik taşıma kapasitesi gibi çeşitleri bulunmaktadır
d)
Bir bölgenin kaynaklarına, ekonomisine ve kültürüne olumlu etki yaratmadan ve
ziyaretçilerin tatmin seviyesini ihmal eden kullanım seviyesidir.
e)
Bir bölgenin kültürel ve doğal zenginliğini meydana getiren değerlerin envanteri
çıkartılmalı ve taşıma kapasitesi belirlenmelidir.
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, sürdürülebilir turizm uygulamalarında
dikkate alınması istenen başlıca özelliklerden biri verilmemiştir?
a)

Talebe göre değil, arza göre turistik düzenlemelerin yapılması

b)

Mevcut yapı stokunun kullanılması

c)

Önceliklerin turizm firmalarına verilmesi

d)

Mevcut yapı stokunun kullanılması

e)

Turizm yatırımlarının esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Planlama, bir ülkenin tüm insanlarının
turizme katılarak maddi ve manevi dinlenme olanaklarını sağlamak, çevreyi koruyarak turizm
ihtiyaçlarının karşılanması için gereken en uygun alt ve üst yapıyı kurmak amacıyla………..….
yönetiminin turizm alanına dolaylı veya dolaysız her türlü müdahalesi.” cümlesinde bırakılan
boşluğu doğru olarak tamamlayacak ifade verilmiştir?
a)

Adli

b)

Tüccar

c)

Kamu

d)

Askeri

e)

İşletme sahibi

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektörünün ekonomi üzerinde
neden olduğu olumsuz örneklerinden biri verilmiştir?
a)
Turizm sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ihracatı arttırarak
ülkenin döviz gelirini yükseltmesi
b)

Yöre halkının genellikle uzmanlık gerektiren turistik işlerde çalıştırılması

c)
Yöre halkı ile turistler arasındaki kültürel farklılıklar da bazı öngörülmeyen
sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmesi
d)
Turistik yörelerde başta arazi fiyatları olmak üzere genel olarak ürünlerin
fiyatının artması
e)
Turizm faaliyetlerinin sebep olduğu en önemli sorunlar arasında kıyılardaki
yoğun yapılaşmanın ortaya çıkması
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yerel halkın ekoturizm gelirlerinin sadece
%7,2’sini aldığı ülke verilmiştir?
a)

İngiltere

b)

Nepal

c)

Tanzanya

d)

Afganistan

e)

İsrail
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ekoturistlerin sahip olduğu düşünülen
özelliklerden biri verilmiştir?
a)

Metropol şehirlerden hoşlanma

b)

Eğitimsiz olma

c)

Erkek olma

d)

Tatil yapmama

e)

Doğayı anlama ve hoşlanma

Cevaplar
1)d 2)a 3)a 4)e 5)b 6)c 7)c 8)d 9)b 10)e
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11. TURİZMDE PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hangi sektörde olursa olsun planlama daima önem taşıdığından turizm alanında da ve
turizm planlaması olarak yerini bulmuştur. Önce turizm planlamasının çeşitleri olarak; zamana
dayalı turizm planları; örgütsel turizm planları ve mekânsal turizm planları ele alınarak çeşitli
açılardan değerlendirilecektir. Sonra turizm planlaması modelleri incelenerek konu
tamamlanmış olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Planlama ve turizm planlaması nedir?

2)

Turizm planlamasının çeşitleri nelerdir?

3)

Turizm planlaması modelleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Planlama ve Turizm
Planlaması

Planlama ve turizm
planlaması kavramlarının
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm Planlamasının
Çeşitleri

Turizm planlamasının
çeşitleri kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizm Planlaması
Modelleri

Turizm planlaması
modelleri hakkında fikir
sahibi olunması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Planlama



Turizm planlaması



Turizm planlaması modelleri
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Giriş
Küresel ölçekte karşılaşılan birçok olay, diğer birçok sektörde olduğu gibi turizmde de
istikrarlı gelişmenin sağlanabilmesinin planlama olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğini
göstermektedir.
Planlama sürecinde daima akılda tutulması gereken özelliklerden biri, belki de birincisi,
planlanacak olan bölge veya yörede yaşayan insanların gereksinimlerinin ne olduğudur.
Planlama, toplumun belirli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak yapıldığından, toplumla
kurulacak ilişki ne kadar sağlıklı zemine oturtulursa planın başarıya ulaşma şansı da o oranda
arttırılırmış olacağından, üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir.
Dünya genelinde akademik çalışmaların disiplinler arası bir içerik ve yaklaşım ile
incelenmesine ilişkin uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Özü itibari ile disiplinler arası
bir alan olan turizmin çeşitli bilim dallarının kuramsal açıklamalarına referans verilmeden
anlaşılması ve gelişmesi de mümkün değildir. Kuşkusuz planlama sürecinin doğası gereği
içinde yer alması gereken birçok kurum ve kuruluşun da bulunacağı son derece aşikârdır. Bu
kurumlar arasında ise devlet, turizm planlamasında üst birim olarak ortaya çıkmaktadır.
Devletin rolü, planlama sürecinde yer alan resmi veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar
arasındaki eşgüdümü sağlamak ve değişen şartlara kendini uydurabilme esnekliğini
gösterebilmek şeklinde ifade edilebilir.
Planlamanın boyutları, makro planlama olarak ifade edilebilecek bir ülkenin
planlanmasından, mikro planlama şeklinde de isimlendirilen belirli bir bölgenin veya daha
küçük ölçekli bir yörenin planlanmasına kadar çok farklı düzeylerde gerçekleştirilebilir.
Planlamanın hangi boyutta yapılabileceğini ise ihtiyaçlar belirlemektedir.
Hazırlanan planların başarı düzeyi sorgulanırken; öncelikle ihtiyaçlara cevap verip
vermemesi dikkate alındığı gibi, kaynakların korunmasını sağlayıp sağlayamadığına kadar
geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmelidir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından,
turizm planlarının özellikle turizmin varlığına neden olan değerlerin korunmasına azami ölçüde
özen göstermesi gerekmektedir.
Ekonomik olduğu kadar ekolojik, sosyal ve kültürel gibi birçok farklı boyuta sahip olan
planlamayı, aşağıda görüleceği gibi, birçok farklı şekilde tanımlamak mümkündür.
“Planlama, amaçların veya hedeflerin tanımlanması, bu hedeflere ulaşmak için genel
stratejinin belirlenmesi, faaliyetlerin eşgüdümlenmesi ve bütünleştirilmesi için kapsamlı bir
planlar hiyerarşisi geliştirilmesinden oluşmaktadır” (Robins 1994, 187).
“Planlama, açık bir başlangıcı ve sonu olan tek bir faaliyet değildir. Aksine, doğrudan
ve dolaylı faaliyet çerçevelerinde oluşabilecek değişimlere uyum sağlayan veya değişimleri
yansıtan devamlı bir süreçtir.” (Stoner ve Freeman 1992, 186).
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“Planlama, sürekli değişkenlik gösteren çevremizde, kendileri de zamanla değişecek
olan amaç ve geleceğe dönük hedefler ile bunlara ulaşma yollarını, seçeneklerini de gözeterek
belirleme sanatıdır.” (Alpay 1990, 13).
“Planlama, yarın yapılacak işlerin bu günden belirlenmesi veya daha genel bir şekilde
belirli bir gelecekte nerede olunacağının ve oraya nasıl ulaşılacağının önceden belirlenmesidir”
(Mucuk 1987, 125).
Planlamanın tanımıyla ilgili daha farklı yaklaşımların da olduğu bilinmesine rağmen,
tüm tanımlarda vurgulanmaya çalışılan ortak özellikler olarak; belirli bir amaca ulaşabilmek
için düzenli bir büyümeyi gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlandığı, bir süreci içerdiği,
değişen durumlara adapte olabilmesi için esnekliğinin bulunması gerektiği, varsayımlar ve
önlemleri bünyesinde bulundurması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Gerçekte planlamanın ne olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için, öncelikle planlanacak
olan sürecin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması, ulaşılması istenen hedeflerin ve
amaçların neler olduğunun saptanması, belirlenen bu amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için
izlenecek stratejilerin tespit edilmesi, son olarak da belirlenen amaç ve hedeflere varabilme
yolunda ilerlerken önceden belirlenen stratejilerin, planların ve politikaların izlenerek ihtiyaç
duyulduğunda değiştirilmesi gerektiğinin vurgulanması yerinde olacaktır.
Planlama aslında bir sürekliliğe işaret etmektedir. Planlamanın başında mevcut durum
saptanmakta, yani avantajlar ve dezavantajlar ile fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konmakta
ve gelecekte nerede olunmak istendiği belirlenmektedir. Sonra, bu amaca ulaşabilmek için
yapılması gerekenler ortaya konmaktadır. Daha sonraki aşamada bu amaca ne kadar
ulaşıldığının devamlı olarak kontrol edilmesi, zaman içinde ortaya çıkacak yeni fırsatlardan
yararlanmak ve tehditlerden sakınabilmek için stratejilerin ve planların gerekirse yeniden
gözden geçirilmesini içeren bir süreci kapsamaktadır. Böylece plan uygulanırken, belirli
zamanlarda yapılan belirli kontroller esnasında saptanan aksaklıkların giderilmesine veya yeni
durumlara uyum sağlanmasına da olanak tanımaktadır. Bir anlamda planlama, geçmişte
edinilen bilgi ve deneyim ışığında geleceği şekillendirmeye çalışan bir yönetim biçimi olarak
da ifade edilebilir.
Başarılı bir planlama, gelecekte muhtemelen ortaya çıkabilecek değişimleri doğru
olarak tahmin etmek ve bu öngörülere uygun hareket etme başarısını göstermeyi gerektirmektir.
Ancak, planlamanın gelecekte neler olabileceğini tahmin etme sanatı olarak kabul edilmesi
düşünülmemelidir. Dolayısıyla mevcut duruma göre geleceğin planlanması ayrı bir husus;
fütürist görüşler serdedilmesi tamamen farklı bir durumdur. Bu sebeple planlama bir mekân
dâhilindeki çeşitli imkânların tamamının müspet verilere dayanılarak değerlendirilmesidir.
Buna bağlı olarak planlama, geleceğe yönelik bir kehanet gibi değerlendirilmemelidir.
Planlama bir taraftan bazı somut verilere dayalı olarak geleceğe ilişkin tahminleri yaparken,
diğer taraftan bu tahminler doğrultusunda neler yapılması gerektiğini ortaya koyan ve bugünden
önlemlerin alınmasını içeren dinamik bir süreci ifade etmektedir. Turizmin kendisi de dinamik
bir yapıda olduğu için sürekli planlama gerektirir. (Soykan, 2000, 40).
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11.1. Planlama ve Turizm Planlaması
Genel planlama ilkeleri ve kavramlarının turizm sektörünün özellikleri dikkate alınarak
uygulanması turizm planlaması olarak ifade edilebilir. “Bir dönemde turizm sektöründe
ulaşılmak istenen hedefleri, bu hedeflere varabilmek için, yararlanılabilecek araçları,
olanakları, yapılacak işleri, iş zamanlamasını ve işlerin sorumlularını gösteren disiplinli bir
düzenlemedir.” (Olalı 1990, 25).
Turizm planlamasının ölçeği ister ulusal, ister bölgesel veya isterse yöresel düzeyde
olsun, daima belirli sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin turizmin kontrolsüz
gelişmesini sınırlamak, doğal çevre şartlarında olumlu değişimler ortaya çıkarmak, araziden
optimum koşullarda yararlanman yollarını bulmak, turizmin insani boyutunu göz ardı
etmeksizin toplumun bu hareketten en üst düzeyde nasıl yararlanabileceğinin yollarını aramak,
doğal ve beşeri turistik değerleri tüketmeden ve mümkün olduğu kadar az zarar vermek ve
sürdürülebilir kullanımı gerçekleştirmek turizm planlamasının amaçları arasında belirtilebilir.
Hedefler, bu hedeflere ulaşılmasında kullanılacak kaynaklar ve alınacak önlemlerin küresel
değerlerle yapılan analizler gerçekçi bir planın ortaya çıkartılması, diğer bir ifadeyle turizm
sektöründe koruma-kullanma dengesinin oluşturulması gayesiyle planlama yapılmaktadır.
Ölçeği ne olursa olsun gerçekleştirilen turizm planlamasının yararlarını belirtmek
gerekirse (WTO 1994, 3 ve Usta 2001, 244);
1)
Turizmin amaçları ve bu amaçların nasıl gerçekleştirilebileceğinin, yani turizm
gelişiminin amaçları ve politikalarının belirlenmesi,
2)
Doğal ve kültürel kaynakların günümüz kullanımı için olduğu kadar gelecek için
de korunmasını sağlayacak şekilde bir turizmin gelişiminin sağlanması,
3)
Ülkenin veya bölgenin genel gelişim politikalarına turizmi entegre etmesi ve
turizmin diğer ekonomik sektörler arasında bağlantı kurulmasını sağlaması,
4)
Kamu ve özel sektörün turizm gelişimi üzerinde karar vermeleri için akılcı bir
zemin sağlanması,
5)
Turizm sektörünün birçok unsurunun eşgüdümlü bir şekilde gelişimine olanak
sağlanması, turizmin çekiciliklerini, faaliyetlerini, tesislerini, hizmetlerini ve artan oranda
bölümlenen ve çeşitlenen turizm pazarının birbiri ile bütünleştirilmesi,
6)
Olası turizm sorunlarını en aza indirirken, faydaların topluma eşit dağılımı ile
optimum ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını dengelemesi ve optimize etmesi,
7)
Çekiciliklerin, tesislerin, hizmetlerin ve altyapının turizm gelişiminin boyutları,
türü ve yeri konusunda rehberlik edecek fiziksel bir yapı sağlanması,
8)
Uygun turistik tesis tasarımları ve birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyin
belirli turizm alanları için hazırlanan ayrıntılı planlar için standartlar ve rehberlik sağlanması,
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9)
Gerekli örgütsel ve kurumsal çalışma ortamını sağlayarak, turizm gelişimi
politikasının etkin uygulanması ve turizm sektörünün sürekli yönetimi için temel yaratılması,
10)
Turizm gelişiminde kamu ve özel sektör çabalarının ve yatırımlarının etkin
eşgüdümüne olanak sağlanması,
11)
Turizm gelişme sürecinin sürekli olarak kontrolü ve yapılacak işlerin istenilen
şekilde gitmesini sağlayacak zemini sağlaması olarak ifade edilebilir.
Turizm yapısı gereği varlığına ve gelişmesine neden olan tüm doğal, kültürel, toplumsal
ve ekonomik zenginlikleri yok edebilecek veya bozabilecek gücü de bünyesinde
barındırdığından, geliştirilmesi planlanan turizm türünün ve yoğunluğunun sebep olabileceği
değişimlerin dikkatlice hesaplanmasını gerektirmektedir.
Herhangi bir bölgede turizm faaliyetlerinin kendiliğinden gelişmesi durumunda
gerçekleştiği bölge üzerinde bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden olabileceği
uygulamalardan anlaşılmaktadır. Bu etkileri belirtmek gerekirse;
a)
Doğal, tarihi ve kültürel çevrenin bozulması veya değişmesinden, aşırı
kalabalıkların oluşturduğu gürültüye kadar çeşitli fiziki parametreler üzerinde ortaya
çıkabilecek olumsuzluklar,
b)
Turizm sektörünün önemi konusunda yeterince bilinçlendirilmeyen yöre
halkının sosyal, ekonomik ve kültürel konularda karşı karşıya kalabileceği sorunlar,
c)
Turizm yöresinin tanıtımı ve bölgenin turistik imajının yaratılması ile rakip
konumundaki bölgelere karşı rekabet etmede karşılaşılan sıkıntılar,
d)
Bölge turizminde faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait birimlerin koordineli
çalışma olanaklarının yaratılamamasından ve ortaya çıkan fırsatların olumlu
değerlendirilememesinden kaynaklanan problemler,
e)
Zaman içinde bölgenin turistik çekiciliğinin azalması durumunda önlem
alınamaması gibi ilk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünmesine rağmen, gerçekte birbirini
tamamlayan ve bütünleyen bir sistemin sağlıklı işleyememesi gibi sorunların ortaya çıkması
şeklinde belirtilebilir. Bütün bu olası sorunlardan mümkünse etkilenmemek, etkilenmemek
mümkün değil ise, en az etkilenmenin yolu ise, turizm planlaması sayesinde hayata geçirilebilir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren gelişme süreci içinde bulunan turizm sektöründe
saptanan bu eğilimin artarak devam edeceği düşünüldüğünde, bu eğilimden en iyi şekilde
yararlanmanın yolunun, turizm planlaması olduğu söylenebilir.
Turizm sektörüne yapılacak yatırımların etkisinin sadece sektörle sınırlı kalmayacağı,
ekonominin her hangi bir sektörüne yapılan her yatırım gibi çoğaltıcı etkisi nedeniyle bu
yatırımların sonuçlarının önceden tahmin edilebilmesinin en uygun yolunun planlama olduğu
son derece açıktır. Ayrıca turistik yatırımların nitelik, nicelik ve coğrafi dağılımına yön verilip
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kontrol altında tutulması açısından da planlama vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yatırımların yönünü, şeklini ve büyüklüğünü ise talebin büyüklüğü belirleyeceğinden,
talebin doğru olarak tahmin edilmesi planlama sürecinin önemli bir aşamasını oluşturduğundan
önem kazanmaktadır. Bir ülke veya bölgede planlama yapılırken gelecek olan turist sayısının
gerçekçi ve doğru olarak öngörülmesi çalışmaların odak noktasını meydana getirmektedir.
Bunun başarılabilmesi için, turizm sektörünün sadece bölgenin turistik olanaklarını değil aynı
zamanda ülkedeki diğer turizm bölgeleri ile uluslararası turizm hareketlerini de dikkatli bir
şekilde izlemelerini gerektirmektedir.
Turizm sektörünün ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, doğal ve psikolojik faktörlerden
kolaylıkla etkilenebilmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik yapılan değerlendirmelerde,
yanılma payının daima bulunacağı gerçeği kabul edilmek zorundadır. Planlanan sürenin uzun
olması yanılma ihtimalini arttıracağından kısa ve orta vadeli planların daha yararlı olacağı
söylenebilir.
Planlama yapılırken geliştirilen birçok alternatif kullanım şekilleri arasından bölgeye en
uygun olanının hayata geçirilmesine imkân tanımasıyla da planlama önem kazanmaktadır.
Ancak turizm planlamasının uygulanmasında karşılaşılan bazı sorunların bulunduğunu da
belirtmek gerekmektedir. Bu engeller arasında; turizm alanında yatırım yapmak isteyen serbest
girişimcilerin kendi faaliyet alanlarına planlamayla müdahale edildiğini düşünmeleri; planlama
yapabilmek için gereken araştırma ve incelemelerin belirli bir maliyetinin bulunması; turizm
sektörünün doğası gereği içinde birbirinden ayrı fakat birbiriyle etkileşim içinde çalışması
gereken konaklama, ulaşım, eğlence ve yeme-içme gibi birçok farklı iş kollarının bulunması
nedeniyle, her bir iş kolunun faaliyet alanından genellikle farklı bir resmi kurumun sorumlu
olması karar alma sürecini uzattığı gibi bazı durumlarda olumsuz kararların da alınmasına
neden olması; turistik işletmelerden bazılarının kendilerinin faaliyet alanını turizm sektörü
dışındaymış gibi görmesi ve son olarak da planlamanın öneminin yeteri kadar kavranmadığı
durumlarda önemsenmemesidir. Gerçekte sadece bu nedenler bile planlamanın gerekliliğini ve
önemini ortaya koyan veriler olarak ortaya çıkmaktadır.
Kuşkusuz yukarıda belirtilen bu olumsuzlukların yaşanmaması için özel sektörün
planlama sürecine katılması, plansız gelişimin ortaya çıkardığı maliyetin değerlendirilmesi,
sektörde faaliyet gösteren farklı birimlere belirli bir hedef doğrultusunda koordineli çalışmanın
öneminin kavratılması ve turizm sektöründe değişik iş kollarında faaliyet gösterenlere
yaptıkları işin öneminin anlatılmasıyla şüphelerin ortadan kaldırılması mümkündür.
“Turizm planlamasının var oluş nedeni, değişimlerin özünü kavramak ve değişen
ortamdan faydalanabilmek için gerçekçi stratejiler geliştirme cesaretini göstermektir” (İçöz,
Var ve İlhan 2002, 65). Turizm planlamasının hedefleri olarak;
1)

Döviz gelirlerini arttırmak,

2)

Turizmin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katkısının sağlanması,
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3)

Turizm kaynaklarının korunmasını sağlamak,

4)

Yatırımlar için yapılacak olan harcamaları azaltmak,

5)

Turistlerin memnuniyetini arttırmak,

6)

Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Turizm planlaması gerçekte bir süreç işidir ve bu süreç birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili ve
iç içe geçmiş birçok aşamadan meydana gelmektedir. Planlama yapılarak turizm sektörüne
belirli bir yön verilmek istendiği, bunun başarılabilmesi için de kamu ve özel sektöre ait birçok
kurumun belirli bir uyum içinde hareket etmesi gerektiği gerçeği daima dikkate alınmalıdır.
Planlama, bir bölgede turizmi yaratan kaynak değerlerin ortaya konması ve bu faaliyetler
sonucunda elde edilen başarının değerlendirilerek, varılması istenen hedef belirlendikten sonra
saptanan bu noktaya ulaşabilmek için turizm kaynaklarının yeniden değerlendirilme
gereksiniminin olup olmadığı, değişikliğe gidilmesi durumunda nelerin, nasıl ve ne zaman
yapılacağı veya kaynak değerlerin nasıl korunacağının belirlenmesi sürecini içermektedir.
Bu sürecin hayata geçirilebilmesi ise, öncelikle ortak vizyonun saptanmasını yani
gelecekte varılması düşünülen hedefin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Belirlenen vizyona
bağlı olarak görevlerin tanımlanması yani misyon oluşturulması, amaçlar ve saptanan bu
amaçlara nasıl ulaşılabileceğinin politikalarının dizayn edilmesine gereksinim duyulmaktadır.
Bu süreç, bir anlamda geleceğin organize edilmesi süreci olarak da ifade edilebilir.
Planlamanın doğası gereği, birçok farklı kurumun belirlenen hedefe ulaşılması
konusunda koordineli çalışmayı başarması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak,
planlamayı kimin veya hangi kurumun yapacağı değil, kimlerin yapacağı sorusu önem
kazanmaktadır. Bu farklı kurumların belli bir eşgüdüm içinde çalışması başarılı bir planlama
için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Turizm sistemi içinde faaliyet gösteren kurumların ayrı ayrı her birinin görevlerini
kusursuz yapmaları gerekli ve önemlidir, ancak yeterli değildir. Sistemin işleyişi gereği her
birimin kendi alanlarında sürdürdüğü başarılı çalışmaların aynı zamanda birbirleriyle de
uyumlu olması gerekmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren birimlerin birbirleriyle daima bir
dayanışma içinde bulunmak zorunda olmaları nedeniyle, herhangi bir birimin görevini
yapamamasından kaynaklanan olumsuzluk sadece ilgili birimle sınırlı kalmayıp, sistemin
bütününün bu olumsuzluktan menfi yönde etkilenmesine neden olacaktır. Örneğin turizm
faaliyetinin odak noktası konumunda bulunan konaklama hizmetlerinin kusursuz olması, yemeiçme ve eğlence olanaklarının iyi olması, iyi organize edilmemiş ulaşım hizmetlerinde yaşanan
sorunlardan olumsuz etkilenmesini engellemeyecektir.
Başarılı bir turizm planlaması, sektörde faaliyet gösteren birimlerin daha iyi faaliyette
bulunabilmeleri amacıyla, gerektiğinde teşvikler veya yasalar gibi her türlü desteğin
sağlanmasını da içermektedir. Bazı durumlarda yeni stratejilerin hayata geçirilmesi veya yeni
örgütlerin kurulması bile söz konusu olabilmektedir.
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Strateji; turizm sektörünün öncelikle konularını, sektörde faaliyet gösteren birimleri, bu
birimlerin potansiyel amaçlarını ve bu amaçlara varabilmede kullanılabilecek yöntemler bütünü
olarak tanımlanabilir. Sektörü belirlenen hedefe taşıyacak stratejilerin uygulanması her şeyden
önce turizm örgütlerinin sorumluluğundadır. Turizm sektörünün hareketliliğine bağlı olarak
stratejiler de ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebileceği gibi, stratejilerin uygulanmasından
sorumlu olan turizm örgütleri de gerektiğinde yeniden yapılandırılabilir.
Turizm planlaması tek bir plandan oluşmayıp, gerçekte bir planlar bileşkesinden
meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak uygulanacak planlar arasında belli bir hiyerarşik düzen
bulunmaktadır. Her bir plan bir sonrakine yön verdiğinden, bir önceki planın ötekini belirleyici
özelliği bulunduğunu vurgulamak gerekmektedir. Her bir plan bir önceki ve sonraki planla
bağlantılı olduğundan kendi içinde bir tutarlılığı bulunmalıdır. Aksi hâlde planlama, yol
gösterici özelliğini kaybedecektir. Planlamanın gayesi, bu hedeflere ulaşılmasında görev
üstlenen kurumların amaçlar, politikalar ve stratejilerin bütünlüğünden söz edebilmek ve
uygulamalardan olumlu sonuç elde edebilmek için planların tutarlı olmasını sağlamaktır
şeklinde ifade edilebilir.
Unutulmamalıdır ki, planlama kişi veya kurumların isteğine bağlı olarak değil, bilimsel
verilerin ışığında uygulama olanağı bulanan kararları içermektedir. Bilimsel verilere ise,
araştırma ve incelemeler sonucu elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle ulaşılmaktadır ve
turizm planlamasının bütün aşamaları veya alt planları, bilimsel araştırmaların ürünü olmalıdır.
Başarılı bir planlama için, doğru ve güvenilir bilgiler elde edildikten sonra değerlendirilip
yorumlanması neticesinde, uygulanabilir somut öneriler ortaya konması, son derece önemli ve
gerekli olduğundan, planlama ile bilimsel çalışmalar arasında işlevsel bir etkileşimin
bulunduğundan söz edilebilir.

11.2. Turizm Planlamasının Çeşitleri
Turizm planlamasının türleri ve boyutları birbirinden oldukça farklı olabilmektedir.
Ülkelerin siyasi ve idari yapılarından, planların kapsamına kadar birçok faktörün bu sürece etki
ettiği bilinmektedir.
Dünya Turizm Örgütüne göre, turizm planlamasının çeşitleri “analiz edilen alanın
ölçeğine, planlamanın yapıldığı süreye ve planlamanın örgütsel yapısına göre üçe
ayrılmaktadır.” (WTO 1978, 13).
Planlanan alan uluslararası olabileceği gibi ulusal, bölgesel hatta yerel düzeyde olabilir.
Planları içerdiği süre açısından irdelediğimizde ise, uzun süreli, orta vadeli ve kısa süreli
şeklinde sınıflandırmak mümkün olduğu gibi; örgütsel yapısına göre yapılan tasnifte planların
entegre turizm planlaması ve sektörel turizm planlaması alt başlıklarında gruplandırılması
mümkündür.
Turizm planlarının farklı çeşitlerinin bulunması onların birbirinden bağımsız planlar
şeklinde değerlendirilmesini gerektirmez. Bu sınıflandırma daha çok planların hiyerarşik
ayrımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
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11.2.1. Zamana Dayalı Turizm Planları
Kendi içinde uzun, orta ve kısa süreli olarak bazı alt gruplara ayrılabilmektedir.

11.2.1.1. Kısa Süreli Turizm Planları
Süreleri bir ile iki yıl arasında olan planları ifade etmektedir. Genellikle üzerinde
çalışmaların devam ettiği ve henüz kesin sonuçların alınmadığı durumlarda ekonomik ve
siyasal imkânlara paralel olarak devreye sokulan planları içermektedir.

11.2.1.2. Orta Vadeli Turizm Planları
Bu planların süresi genel olarak 3-6 yıl arasında değişmektedir. Bu planlar genellikle
ulusal planların bir parçası olarak, bölgesel ekonomik kalkınma planlarıyla de uyum içinde
hazırlanmaktadır. Ülkemizdeki 5 yıllık kalkınma planları bu tür planlara iyi bir örnektir.

11.2.1.3. Uzun Süreli Turizm Planları
Bu tür planlar, aynı zamanda stratejik plan olarak da bilinmektedir ve genellikle 10 yıl
ila 25 yıl gibi süreleri içermektedir. Orta vadeli planların hazırlanması ve uygulanmasında
belirleyici planları oluşturmaları nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadırlar.

11.2.2. Örgütsel Turizm Planları
Bu sınıflamada planlar genel olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Bunlardan biri
“Entegre Turizm Planları” olarak isimlendirilirken, diğeri “sektörel turizm planlaması” olarak
ifade edilmektedir.

11.2.2.1. Entegre (Bütünleşmiş) Turizm Planları
Turizmin doğası gereği, sektörde faaliyet gösteren farklı birimleri bünyesinde
barındırmasına bağlı olarak ortaya çıkan planlardır. Entegre planların amacı, turizm sektöründe
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ekonominin diğer birimleriyle uyumlu çalışmasının
sağlanmasıdır. Turizm sektörünün de yararlandığı, özellikle altyapı hizmetlerinin kullanıcıları
sadece bu sektörle sınırlı değildir. Örneğin karayolları, havaalanları ve limanlar turizm sektörü
tarafından kullanıldıkları gibi tarım ve sanayi sektörü tarafından da kullanılmaktadır. Bu durum,
altyapı hizmetlerinin sorunsuz karşılanabilme zorunluluğunu, dolayısıyla entegre turizm
planlarının varlığının sebebini oluşturmaktadır. Ayrıca, aynı amaca hizmet etmelerine rağmen,
farklı ölçeklerde hazırlanan ulusal turizm planları ile bölgesel turizm planları gibi farklı
ölçeklerde hazırlanan turizm planları arasındaki eşgüdümün sağlanması da entegre turizm
planlamasını gerektirmektedir.

11.2.2.2. Sektörel Turizm Planları
Bu grupta değerlendirilen planlar gerçekte iki farklı aşamada düşünülmelidir. Bunlardan
birincisi ülke ekonomisini oluşturan inşaat, tarım, sanayi, turizm, ulaşım ve enerji gibi
sektörlerin her birinin ayrı ayrı planlanmasından birincisi meydana gelmektedir. Turizm, ülke
ekonomisini meydana getiren sektöründen sadece biridir ve diğer sektörlerden bağımsız olarak

296

ele alınıp değerlendirilmez. Sektörel planlamanın, turizm faaliyetlerini oluşturan diğer turizm
türlerinin ve alt birimlerin planlanması olarak ise bu tür planları ikincisini oluşturmaktadır.
Sağlık turizmi, kırsal turizm, mağara turizmi, yayla turizmi, sosyal turizm, kültür turizmi ve
inanç turizminin yanı sıra konaklama sektörü, turizmde işgücü, turizm eğitimi gibi turizm
sektörünün farklı kollarının faaliyetlerini düzenlemek üzere geliştirilen planlar bu kapsamda
değerlendirilmektedir.

11.2.3. Mekânsal Turizm Planları
Plan kapsamına alınan sahanın büyüklüğüne göre uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel
turizm planlamaları gibi alt türlere ayrılabilir ve aynı zamanda “fiziksel turizm planları” olarak
da sınıflandırılabilirler. Turizm faaliyetinin gerçekleştiği fiziksel çevreyi ekonomik ve sosyal
veriler doğrultusunda turizm sektörünün gereksinimlerini dikkate alınarak, altyapı ve üstyapı
tesisleriyle donatıp sektörün hizmetine sunarken, turistik faaliyetlerin çevre üzerinde
gerçekleştirmesi muhtemel sorunların ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlayan planlar olarak
önem kazanmaktadır.

11.2.3.1. Uluslararası Turizm Planları
İki ve daha fazla ülkenin turizm planlamasından meydana gelen planlardır. Plana katılan
ülkeler ortak sınırlara sahip olabileceği gibi belli bir coğrafi ünite içinde de yer alabilirler.
Örneğin Ortadoğu ülkeleri veya Balkan ülkeleri böyle bir plan oluşturabilirler. Ulaştırma
olanaklarından yararlanmak, ortak tur programlarını geliştirmek, turistik tesislerin ortak
kullanımı sağlamak, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve çekiciliklerin geliştirilmesi gibi
amaçlara yönelik hazırlanabilirler.

11.2.3.2. Ulusal Turizm Planları
Ülke düzeyinde gerçekleştirilen planları içermektedir. Ülkenin büyüklüğü ve coğrafi
ünitelerinin çeşitliliği, hazırlanacak planların değişik ölçeklerde yapılmasına neden
olabilmektedir. Ülke ölçeğindeki gerçekleştirilen turizm planlamalarının aşağıdaki faktörlere
odaklandığı belirtilebilir (Inskeep, 1991:35).
1)

Turizm politikaları,

2)
Temel turistik çekiciliklerin tanımlanması, turizm gelişim bölgelerinin
düzenlenmesi, uluslararası ulaşım noktaları, tesisler ve hizmetlerin arasında ülke içi ulaşım
ağını kapsayan fiziksel yapı planı,
3)

Diğer temel altyapılar,

4)

Konaklama ve diğer turistik tesislerin ve hizmetlerin miktarı, türü ve kalitesi,

5)

Ülke içindeki turistik yollar ve bölgeler arasındaki bağlantılar,

6)

Turizmin örgütsel yapısı, yasaları ve teşvik politikaları,

7)

Turizm pazarlama stratejileri ve tanıtım programları,
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8)

Öğrenim ve eğitim programları,

9)

Tesis geliştirme ve düzenleme standartları,

10)

Sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik düşünceler ve etki analizleri,

11)
Gelişimin evrelere bölünmesi, kısa dönemli gelişim stratejisi ve proje
programlamasını da içeren ulusal düzeyde uygulama teknikleri.
Yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak, turizmi ilgilendiren alt ve üst yapıyla ilgili
ihtiyaçlara göre çok farklı türlerde planların geliştirilebileceği daima dikkate alınmalıdır.

11.2.3.3. Bölgesel Turizm Planları
Bir ülkedeki herhangi bir bölgenin veya birkaç farklı bölgenin planlamasını
içermektedir. Kuşkusuz bölgelerin seçiminde ulusal planlara göre karar verilmektedir.
Bölgelerin genellikle fiziki coğrafya özelliklerine göre belirlendiği gerçeği göz önüne
alındığında her birinin kapladığı alanın da farklı olacağı, buna bağlı olarak da yapılacak
planlamanın boyutlarının da birbirinden değişik ölçeklerde olabileceği anlaşılmaktadır.
Bölgenin sınırları genellikle doğal faktörlere bağlı olarak saptanmasına rağmen, ekonomik,
idari ve kültürel bölgeler de bulunabilmektedir. Bölgenin seçiminde kullanılan kıstas, turizm
bölgesinin sınırların ortaya çıkmasına birinci derecede etki etmektedir. Her şeye rağmen
ülkenin yüzölçümü artıkça ve sahip olduğu coğrafi üniteler çeşitlendikçe belirlenen bölge
sayısında artış olacağı ve saptanan bölgenin alanının da genişleyeceği öngörülebilir.
Bölgesel turizm planlarında ön plana çıkartılması gereken özellikler olarak, öncelikle
bir gelişim stratejinin oluşturulması, dışarıdan bölgeye ve bölge içindeki ulaşım olanaklarının
değerlendirilmesi, turizm sektörünün kullanabileceği zenginliklerin ortaya konması, bölgedeki
turizm gelişim alanlarının yerinin belirlenmesi, bölgenin konaklama olanaklarının
geliştirilmesi, sektörün gereksinimi olan personelin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların
gerçekleştirilmesi, bölge içinde alt yörelerin saptanması ve her bir yörenin ön plana
çıkartılabilecek güçlü yanlarının belirlenmesi, bölge turizminin geliştirilebilmesi için ihtiyaç
duyulan yasa ve yönetmeliklerin çıkartılmasının sağlanabilmesi konusunda faaliyette bulunma,
teşviklerin düzenlenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin organize edilmesi gibi önceliklere dikkat
çekilmektedir.

11.2.3.4. Yerel Turizm Planları
En küçük idari birim olan köyden, bölge içindeki her hangi bir alt yöreye kadar olan
sahada, turizmi geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmaları kapsayan planları meydana
getirmektedir. Belirli bir yerleşim ünitesi, bir grup turistik tesis veya bir rekreasyon alanının
planlanması da bu sürecin bir parçasını meydana getirebilir.
Bazı ülkelerdeki bazı bölgelerin özelliklerine bağlı olarak alt bölgeler ortaya çıkmakta
ve bu alt bölgelerdeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik planların yapılması
gerekmektedir ki, bu tür planlar da “yerel turizm planlaması” kavramı içinde
değerlendirilmektedir.
298

Arz ve talep ilişkisinin varlığına neden olduğu turistik faaliyetlerin gerçekleştiği coğrafi
mekân sürecin arz boyutunu meydana getirmekte ve boyutu ne olursa olsun, planlamanın
öznesini oluşturmaktadır. Bir ülkenin turistik kaynaklarının tümünün kendiliğinden gelişmeye
bırakılması düşünülemeyeceğine göre, öncelikli alanların seçilmesinde ve geliştirilmesinde
“lokasyon faktörleri”nin esas alınması gerekir. Çünkü turizm bir kez geliştiğinde, mekânda
sabitleşir, kolaylıkla başka yerlere taşınamaz (Özgüç, 2007).
Belirtilen bütün bu planlama çeşitlerini mekân analizi konusunda geliştirilen özel
çalışmalar olarak da değerlendirmek mümkündür ve bu çalışmalar genel bölgesel planın
amaçlarına uygun olarak hazırlandığından ayrı, müstakil çalışmalar olarak değerlendirilmemesi
gerekmektedir. Örneğin bir yöredeki mağara turizminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan
planlar sadece bu olanağa yönelik hazırlanmış çalışmalar olmayıp, bölgesel planın hedeflerine
varmak amacıyla hazırlanmaktadır. Üzerinde çalışılan mekân ister bir ülke, isterse ülkenin
belirli bir yöresi, isterse bir dağ veya köy olsun sonuçta çalışılan saha bir coğrafi üniteden
başkası değildir.

11.4. Turizm Planlaması Modelleri
Bir sistemin değişen şartlardaki davranışını incelemek, kontrol altına almak ve sistemin
geleceğine ilişkin çeşitli öngörülerde bulunabilmek amacıyla sistemi meydana getiren unsurları
arasındaki bağlantıları kelimeler veya matematik terimlerle ifade edilmesi model olarak
tanımlanabilir. Modeller, genelde incelenen bir sistemin veya olayın özünün soyutlanmış
şeklidir. Başka kelimelerle ifade etmek gerekirse modeller, anlaşılması güç ve karmaşık
nitelikte olan işleyiş biçimlerinin basitleştirilmiş halidir. Modeller karar verme sürecinde
yararlanılan başlıca argümanlar olarak belirtilebilirler.
Model oluşturabilmek için değerlendirilen sorunla ilgili olarak saptanan bulguların
karşılıklı ilişkilerinin dikkatlice irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece
incelenen olayı meydana getiren mekanizmanın daha kolay anlaşılması sağlandığı gibi model
üzerinde çalışmak, sistemde oluşabilecek değişimlerin sistemin işleyişi üzerindeki etkisinin
tahmin edilmesine yardımcı olması, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi ve daha önceden
bilinen olaylarla karşılaştırma yapma imkânını sağlaması, sistemin geliştirilmesi, etkinliğinin
arttırılması, saptanan hedeflere daha kolay ulaşılması, sorunların daha kolay giderilmesi ve
ortaya çıkması muhtemel meselelerin başlamadan önlenmesi açısından yararlıdır.
Turizm planlama sürecinde farklı modellerden söz etmek mümkün olmasına rağmen,
modeller esas olarak iki farklı grupta değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi; “Sorun Çözücü
Modeller” yani belirlenen farklı seçenekler arasından en uygun modeli saptamakla ilgili olan
modeller olarak belirirken, ikincisi ise; “Kavramsal Planlama Sistemi” olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Turizmin planlanmasını esas alan modellere bazı örnekler vermek gerekirse; Gunn’ın
modelinde bölgesel düzeyde ve pazarlama esasına dayalı bir stratejik planlama öngördüğü
anlaşılmaktadır. Gunn’a göre turizm planlama süreci Şekil 5.1.’deki gibi gelişmektedir.
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Şekil 5.1: Stratejik Planlama Süreci
1

2

3

4

5

Hedeflerin

Araştırma

Sentez/

Kavramlar Öneriler

Sonuçlar

Belirlenmesi

Fiziksel
Faktörlerin

Fiziksel

Araştırılması

Verilerin

Fiziksel
Fiziksel

Gelişim

Doğal ve Kültürel Sentezi

Gelişim

Kaynaklar

Kavramları Program
Gelişim

Planlama Hedefleri
Planlama Faaliyeti

Araştırmanın

Hem Kamu Hem de

Sonuçları

Politika ve

Özel Sektör İçin

Program

Planlama Dokümanı

Geliştirme

Organizasyon

Kavramları Öncelikli

Program
Faktörlerinin

Program

Faaliyet

Araştırılması

Verilerinin

Adımları

Pazarlar

Sentezi

Tutundurma ve
bilgilendirme
sosyal çevre
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Hükümet
Arazi, Finans,
Yönetim, Emek

Kaynak: Gunn, A.C., 1988, Tourism Planning, 2nd Edition, Taylor&Francis, New York,
s,226.
Olalı’nın (1990,92) geliştirdiği turizm planlama süreci ise;
1)

Konunun anlaşılması,

2)

Durumun değerlendirilmesi,

3)

Turizm çalışmaları,

4)

Pazar ve kaynak analizi

5)

Kavramsal planlama

6)

Planın onaylanması,

7)

Master planlama,

8)

Son yükümlülükler,

9)

Aşamalı uygulama planı,

10)

Değerlendirme ve yönetim evrelerini içermektedir.

Yukarıdaki örnekler dışında birçok farklı turizm planlama modelinden söz
edilebilmesine rağmen, her bir modelin odaklandığı ortak noktalar aşağıdaki gibi belirtilebilir;
a) Mevcut Durumun İşleyişinin Kavranması: Bu süreçte genel olarak ülkenin yapısı,
turizm kuruluşları, turizm kaynakları, mevcut ve gelecekte değerlendirilebilecek potansiyel
pazarlar incelenmektedir.
b) Turizmde Amaçların Belirlenmesi: Bu aşamada altyapı ve üstyapı imkânları
incelenmekte, piyasa koşulları dikkate alınarak turistik ürünler değerlendirilmekte, rekabet
olanakları dikkate alınarak seçenekler oluşturulmaktadır.
c) Amaçlara Ulaşabilmek İçin İzlenecek Strateji ve Politikaların Saptanması: Bu
evre saptanan amaçlara göre giderilmesi gereken altyapı, üst yapı ve planlamayla ilgili
eksikliklerin ortadan kaldırılması sürecini meydana getirmektedir.
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d) Sürecin Gözden Geçirilmesi ve İzlenmesi: Hazırlanan planların uygulanmasının
izlenmesi ve geribildirimlerle sürekli olarak planların değerlendirilmesi şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Planlama ve turizm planlaması kavramlarını araştırınız.

2)

Turizm planlamasının çeşitlerini araştırınız.

3)

Turizm planlaması modellerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Planlama ve turizm planlaması nedir? Açıklayınız.

2)

Turizm planlamasının çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

3)

Turizm planlaması modelleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hangi sektörde olursa olsun planlama daima önem taşıdığından turizm alanında da
turizm planlaması olarak yerini bulmuştur. Önce turizm planlamasının çeşitleri olarak; zamana
dayalı turizm planları; örgütsel turizm planları ve mekânsal turizm planları ele alınarak çeşitli
açılardan değerlendirilmiştir. Sonra turizm planlaması modelleri incelerek konu
tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Planlama sürecinin doğası gereği içinde yer alması gereken birçok kurum ve
kuruluş bulunmasına rağmen, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bu kurumlar arasında en üst
birim olarak ortaya çıkanın adı verilmiştir?
a)

Muhtarlık

b)

Genel müdür

c)

Devlet

d)

Kaymakam

e)

İşletme müdürü

2)
verilmiştir?
a)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, planlama sürecinde devletin rolü

Planlanan bölgenin ağaçlandırılmasını sağlamak

b)
Planlama sürecinde yer alan resmi veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar
arasındaki eşgüdümü sağlamak
c)

Planlanan bölgenin çevre sorunlarını arttıracak önlemler almak

d)

Uluslararası destekli planların kredi bulmalarını engellemek

e)
Yerel ölçekli planların gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren firmaların
gerçekleştirmesini desteklemek
3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde,
yapılabileceğini belirleyen faktör verilmiştir?
a)

İşletme sahibinin beklentileri

b)

Planlamayı yapacak olan firmanın tercihi

c)

Vali

d)

İhtiyaçlar

e)

Kredi kuruluşunun yönlendirmesi

planlamanın

hangi

boyutta
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, planlamanın tanımıyla ilgili daha farklı
görüşler olmasına rağmen, tüm tanımlarda vurgulanmaya çalışılan ortak özelliklerden biri
verilmemiştir?
a)

Planlamanın çevre sorunlarını geliştirecek niteliklere sahip olması

b)

Bir süreci içerdiği

c)
Belirli bir amaca ulaşabilmek için düzenli bir büyümeyi gerçekleştirmeye
yönelik olarak hazırlandığı
d)

Değişen durumlara adapte olabilmesi için esnekliğinin bulunması gerektiği

e)

Varsayımlar ve önlemleri bünyesinde bulundurması gerektiği

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm planlamasının yapılmasının
gerekçelerinden biri verilmiştir?
a)
sağlamak

Turizm bölgesine sadece gelişmiş ülkelerden gelenlerin kabul edilmesini

b)

Belirli bir düzeyin altında harcama yapan turistlere giriş izni vermemek

c)

Eğitim seviyesi yetersiz olan turistlerin kabul edilmesini sınırlandırmak

d)
Turizm sektörünün gelişebilmesi için, doğal ve beşeri zenginliklerden mümkün
olabildiğince fazla yararlanmanın yollarının geliştirilmesi
e)

Turizmin kontrolsüz gelişmesini sınırlamak

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bir bölgede turizm faaliyetlerinin
kendiliğinden gelişmesi durumunda gerçekleşmesi olası değişikliklerden biri verilmiştir?
a)

Doğal, tarihi ve kültürel çevre bozulmadan veya değiştirilmeden geliştirilmesi

b)
Turizm yöresinin tanıtımı ve bölgenin turistik imajının yaratılmasında rakip
konumundaki bölgelere karşı rekabet üstünlüğü kazanılması
c)
Turizm sektörünün önemi konusunda yeterince bilinçlendirilmeyen yöre
halkının sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarla karşı karşıya kalması
d)
Bölgede yaşayan yöre halkının sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının
ortadan kalkması
e)
Bölge turizminde faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait birimlerin koordineli
çalışma olanakları geliştirilmesi
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm yatırımlarının yönünü, şeklini ve
büyüklüğünü belirleyen başlıca faktör verilmiştir?
a)

Planlanan arazinin iklim özellikleri

b)

Planlamanın kimin tarafından yapıldığı

c)

Planlanan arazinin sahibi

d)

Talebin büyüklüğü

e)

Planlanan arazinin konumu

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm planlarının uygulanmasında
karşılaşılan sorunlardan biri verilmemiştir?
a)
gösterilmesi

Planlamanın öneminin farkına varılarak, titizlikle uygulanmasına özen

b)
Turizm alanında yatırım yapmak isteyen serbest girişimcilerin kendi faaliyet
alanlarına planlamayla müdahale edildiğini düşünmeleri
c)
Planlama yapabilmek için gereken araştırma ve incelemelerin belirli bir
maliyetinin bulunması
d)
Turizm sektörünün doğası gereği içinde birbirinden ayrı fakat birbiriyle
etkileşim içinde çalışması gereken farklı iş kollarının bulunmasının karar alma sürecini
uzatması
e)
Turistik işletmelerden bazılarının kendilerinin faaliyet alanını turizm sektörü
dışındaymış gibi görmesi
9)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm planlamasının hedefleri verilmiştir?

a)

Turizmin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyle olan ilgisini azaltmak

b)

Döviz gelirlerini arttırmak

c)
sağlamak

Turizm sektörünün ne pahasına olursa olsun, en fazla gelir elde etmesini

d)

Turizm doğal kaynaklarının tüketilmesini sağlamak

e)

Turizm beşeri kaynaklarının zarar görmesini sağlamak
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “mekânsal turizm planları”ndan biri
verilmemiştir?
a)

Uluslararası turizm planları

b)

Ulusal turizm planları

c)

Bölgesel turizm planları

d)

Yerel turizm planları

e)

Kısa süreli turizm planları

Cevaplar
1)c 2)b 3)d 4)a 5)e 6)c 7)d 8)a 9)b 10)e
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12. ALTERNATİF TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Alternatif turizm kavramının ortaya çıkışı ve turizm pazarına getirdiği yenilikler
değerlendirildikten sonra alternatif turizm ele alınacaktır. Önce alternatif turizm ve çevre
etkileşimi irdelenecek ve alternatif turizmi ortaya çıkaran faktörler açıklanacaktır. Konu
alternatif turizmin özelliklerinin ortaya konmasıyla tamamlanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Turizm kavramının ortaya çıkışını hazırlayan faktörler nelerdir?

2)

Turizm kavramın turizm pazarına getirdiği yenilikler nelerdir?

3)

Alternatif turizm ve çevre etkileşimi nasıl gerçekleşmektedir?

4)

Alternatif turizmi ortaya çıkaran faktörler nelerdir?

5)

Alternatif turizmin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Turizm Kavramının Ortaya
Çıkışı ve Turizm Kavramın
Turizm Pazarına Getirdiği
Yenilikler

Turizm kavramın ortaya
çıkışı ve turizm kavramın
turizm pazarına getirdiği
yeniliklerin neler olduğunun
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Alternatif Turizm ve Çevre

Alternatif turizm ile doğal
veya beşeri çevre arasındaki
etkileşimin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Alternatif Turizmi Ortaya
Çıkaran Faktörler

Alternatif turizmi ortaya
çıkaran faktörlerin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Alternatif Turizmin
Özellikleri

Alternatif turizmin
özelliklerinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Alternatif turizm



Çevre
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Giriş
Küreselleşmeyle birlikte, dünyada turizm anlayışı değişmekte ve turizm pazarı
büyümektedir. Her ne kadar yürürlükteki tanıtım, pazarlama ve yatırım politikalarında 3S
faktörünün (deniz - güneş – kum (sea-sun-sand) etkisi hâlâ belirgin olsa da; 3E faktörünün
(eğitim - eğlence - çevre (education-entertainment-environment) etkisi; yeni ve gelişen değerler
olarak ortaya çıkmaktadır (Küçükaslan, 2007:79).
Gerçekten de, turizm eğilimleri üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki;
günümüzde turistler yalnızca güneşlenmek, yüzmek ya da kayak yapmak için seyahat
etmemektedir. Bu süreçte; yeni kültürler keşfetmek, değişik toplumlar hakkında bilgi sahibi
olmak, hobilerle uğraşmak, sportif faaliyetlere katılmak (Küçükaslan, 2007:89) gibi amaçlar
giderek artan oranda baskın “seyahat motivasyonu” hâline gelmektedir. Turizmciler de;
“yüksek profilli” turist tipinden kaynaklanan bu talebi karşılamak için; “katma değeri yüksek”
ürünler geliştirmeye başlamışlardır. İşte bu kapsamda oluşan turizm anlayışı “alternatif turizm”
olarak adlandırılmaktadır.
Sürdürülebilirlik bilincinin turizm sektörüne kazandırdığı kavramlardan biri olan
alternatif turizm aynı zamanda; özel ilgi turizminden önceki evre olarak da değerlendirilebilir.
Alternatif Turizm kavramı kitle turizminden farklı bir ürün sunumunu ifade eder. Bu
ürün, yavaş yavaş gelişen bir turizm hareketliliğini, optimum karlılığın göz önünde
bulundurulmasını, uzun vadeli programlarla turistik gelişmenin sağlanmasını, çevre değerlerine
saygıyı ve çevreyle bütünleşmeyi ifade etmektedir. Alternatif turizm kavramı, “yeşil turizm”,
“soft turizm” ve “eko-turizm”, gibi kavramlarla zaman zaman aynı anlamlarda
kullanılmaktadır. Bu temel hususlar etrafında, alternatif turizm kavramından anlaşılan yerine
göre değişiklikler göstermektedir. Bu kavram başlıca şu noktalara vurgu yapar.


Yeni veya özel olana duyulan ilgiyle ortaya çıkan araştırma isteğine,


arzusuna,

Küçük gruplarla, başka insanlarla bir arada olma ve sosyal deneyim yaşama


eğilimine,

Dağ yürüyüşlerinde veya spor etkinliklerinde doğal ortamla bütünleşme



Açık havada yaşama sevgisine.

Bunlar tamamıyla aynı anlama gelmeseler de yoğun turistik kullanımlara alternatif
olarak geliştirilen ve bazı genel yaklaşımları ortak olan kavramlardır (Küçükaslan, 2007:91).
Buradan anlaşılmaktadır ki alternatif turizm; yalnız bir turizm türü değil aynı zamanda bir
“çerçeve kavram” ve bir “anlayış”tır.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan tanıma göre ise alternatif turizm, "sosyal ve
ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme
kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşididir.” (kultur.gov.tr, 08.09.2010).
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Bakanlıkça yapılan tanım alternatif turizmin; doğal ve sosyal çevreye saygılı, bu
çevrelerin özelliklerini dikkate alan ve yerel halka öncelik veren niteliklerine vurgu
yapmaktadır.
Alternatif turizme yönelik geliştirilen tanımdan da anlaşılacağı üzere alternatif turizm
türleri, kitle turizminin rakibi değil; onun seçeneği olarak değerlendirilmelidir.
Bu açıklamalar ışığında alternatif turizm; “kitle turizmin olumsuz etkilerini azaltan,
turizm gelirlerini dengeli şekilde dağıtarak refah seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunan,
turizm kaynaklı gelir akışını daha geniş zaman ve kesimlere yayan turistik ürün ve hizmetleri
içeren turizm çeşidi” şeklinde tanımlanabilir (Kozak ve Bahçe, 2009:97).
Kitle turizmine alternatif olarak düşünülmekte olan alternatif turizmde, grup tüketimi
karşısına bireysel tercihler ön planda tutulmakta, büyük konaklama tesisleri yerine küçük ve
orta boy işletmelerin seçimi öngörülmektedir. Bu anlayış doğrultusunda turistlerin konaklama
ihtiyaçları, yerel ve kültürel öğelerin esas alındığı bir tarzda döşenmiş küçük konaklama
birimlerinde gerçekleşmekte, seyahatte charter yerine tarifeli seferler veya kara, hava, deniz
ulaşım araçlarının birbirine alternatif olarak kullanımı tercih edilmektedir. Kitle turizminin
üstünlüklerinden biri olan ve grup hâlinde hareket etmenin ortaya çıkardığı tatilin “Daha Ucuza
Mal Edilmesi” yaklaşımının aksine, alternatif turizme katılanlar daha az lüks ve konfor ararken,
doğal mekânlarda bulunarak, “Daha Fazla Ödemeyi Göze Alan” turistler olarak dikkat
çekmektedir.
Alternatif turizm ve kitle turizmi strateji ve planlama yönlerinden de farklılıklar
içermektedir.
Kitle turizmi; suni mekânsal organizasyonlar gerçekleştiren, bağımsız projeler üreten,
kapalı mekân ağırlıklı yeni bina kullanımı, her talebi karşılama eğilimi, her yerde turizm
anlayışını benimseyen, ekonomik çıkarların daima ön planda tutulduğu, özel araç kullanımını
destekleyen, mimaride uluslararası çizgilerin hâkim olduğu mekânlar üreten, talebin en yüksek
olduğu döneme göre kapasitesini belirleyen, turistlere standart paket programlar sunan ve pasif
turizm gibi özelliklere sahip olmasıyla karakterize edilebilir.
Buna karşın alternatif turizm; planlı mekânsal organizasyonlar, temel kavramlara
öncelik, hazırlanan planların bölge ile bütünleşmesine öncelik veren, yerleşme için özel
seçimler yapan, kırsal veya açık mekânları kullanmaya özen gösteren, mevcut kırsal yapı
stokunu kullanmayı tercih eden, turistlerin istek ve taleplerinin ancak sürdürülebilirlik ilkesine
zarar vermediği ölçüde karşılandığı, kırsal bölgelerde yaşayan halktan yararlanarak gereksinim
duyulan işgücünü karşılayan, toplu ulaşım kullanmaya dikkat eden, geleneksel ve yerel mimari
yapılardan yararlanmayı talep eden, taşıma kapasitesini zorlamayacak sayıda turist sayısını
benimseyen, daha çok bireysel programlar dâhilinde hareket eden, tatillerini dinamik ve aktif
hareketlilik içinde geçirmeyi isteyen turistleri ve turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteren
bir karakter taşımaktadır.
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12.1. Alternatif Turizm Kavramının Ortaya Çıkışı
Alternatif turizm kavramı özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kullanılmaya
başlanmıştır. Kitle turizminin her geçen gün çevresinden izole bir tarzda gelişmesi ve bu şekilde
hareket eden turistlerin de yakın ve uzak çevrelerinden soyut bir şekilde tatillerini geçirmeye
başlaması, yeni turizm modellerinin geliştirilmesi fikrini doğurmuştur. Sürecin bu şekilde
karşımıza çıkmasının nedenlerinden biri de sektörde faaliyet gösteren firmaların zaman içinde
büyük ekonomik güce erişmeleri ve rekabetin çok zor bir hal almış olmasının da payı
bulunmaktadır. Sektörde yer alma isteğindeki yeni işletmeler ise, rakiplerine karşı üstünlük
sağlayabilmek için yeni ürünler geliştirmeyi uygun bulmuşlardır. Bunun yanında kitle
turizminin artan çevresel ve sosyo-kültürel etkileri, çevreye ve turist kabul eden toplumun
kültürel yapısında daha az etki edecek, dolayısıyla yerel topluluklara daha fazla fayda getirecek
yeni turizm şekillerinin geliştirilebilmesi üzerinde de bazı farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planlarında dikkat çekilen ve geliştirilmesi istenen kitle
turizmi olmuştur. Ancak Beşinci Beş Yılık Kalkınma Planı’nda turizmde ürün çeşitliliğinin
sağlanması gereğine işaret edilmiş, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise alternatif
turizmin geliştirilmesi konusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise Yedinci ve Sekizinci
Kalkınma Planlarında turizmin çevre duyarlı formlarına özellikle atıfta bulunulmuştur.
Türkiye’de sunulan alternatif turizm türleri ise şunlardır.
Termal turizm, yat turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, kültür turizmi, av
turizmi, deniz termal ve sağlıklı yaşam merkezleri turizmi, kongre turizmi, dağ ve kayak
turizmi, karavan turizmi, ipek yolu ve han-kervansaray turizmi, maç turizmi, göl-şelale turizmi,
macera turizmi, akarsu sporları turizmi, mağara turizmi, trekking, kuş gözetleme turizmi, bitki
inceleme turizmi, yamaç paraşütü, triatlon, paraşütle atlama, sualtı dalışı olarak ifade edilebilir.

12.2. Alternatif Turizm Kavramının Sektöre Getirdiği Yenilikler
Alternatif turizmin aktif özellik göstermesi, bu turizm şeklini kitle turizminden farklı
bir hâle getirmektedir. Aktif özellikten kasıt, alternatif seyahate katılanların gittikleri
bölgelerdeki doğal çevre değerlerine ve kültürel yaşam tarzına aktif olarak katılma isteği
göstermeleridir. Bu özelliği nedeniyle alternatif turizm kavramı uluslararası turizm pazarına
önemli bir yeni anlayış kazandırmıştır. Kitle turizminin gelişimiyle birlikte turistik faaliyetlerin
sahillerde yoğunlaştığı bilinmektedir.
Turizm sektöründe son yıllarda görülen “her şey dâhil sistem” uygulamalarıyla turistin
otelin dışına çıkarak alış veriş yapması bile önlenir bir duruma gelmiştir. Bu durumda turizmin
yerel ekonomiye katkısı en düşük seviyeye çekilmiş, yerel halka ve yöre ekonomisine sosyal
veya ekonomik anlamda neredeyse hiç bir katkı sağlamayan bir karaktere bürünmüştür.
Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ile yerel üretici ve satıcıların turistle teması
sağlanmakta, hem turistin sosyo-kültürel deneyimleri en üst seviyede gerçekleşmekte, hem de
olayın bölge ekonomisine faydası arttırılmaktadır.
Bir diğer yenilik ise, ürün çeşitliliğinin sağlanmasıyla birlikte, kitle turizminin
“Mevsimlik” özelliğinin nispeten ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Alternatif turizmin sahip
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olduğu zengin ve çeşitli şekilleri sayesinde, “Turizm Sezonu” kavramı yerini turistik
faaliyetlerin yıl boyunca yapılabilir olması nedeniyle 12 ay süresince yapılabilmesine
bırakmaktadır. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de yaz mevsiminde
gerçekleşen yoğun talebin dışında, kış mevsiminde de özellikle sağlık turizmi, kış turizmi veya
alternatif turizm şekillerinden herhangi biri için de turistler gelmektedir.
Turizmin ülkenin farklı bölgeleri arasında var olan gelir eşitsizliğini ortadan
kaldırılmasında yararlanılabilecek bir sektör olması nedeniyle, alternatif turizmin özellikleri
gereğince kırsal alanların kalkındırılabilmesine olanak sağlaması yönüyle de turizm sektörüne
bir yenilik sunmaktadır. Alternatif turizm şekillerinin birçoğunun mekân olarak kırsal alanları
kullanmasına bağlı olarak, kırsal bölgelerin turizm gelirlerinden pay almasına katkı
sağladığından nispeten geri kalmış olan bu bölgelerin ekonomik gelir elde etmelerine fırsat
yaratmış olmaktadır.

12.3. Alternatif Turizm ve Çevre
Alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi suretiyle “kitle turizmi”ne bir alternatif
pazar dilimi yaratmak isteği alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu
sayede arz ve talep arasındaki optimum karlılığı da sağlayacak bir denge öngörülmektedir.
Fakat özellikle gelişmekte olan ülkelerde, küçük ölçekli turizm faaliyetlerinin, “kitle turizmi”ne
alternatif olamayacağı ve aynı ölçüde ekonomik kazanç imkânı yaratamayacağı da son derece
açıktır. Ayrıca, kitle turizminin değerlendirilmesinde yapılan bir eksik husus da, kitle
turizminin çevresel bozulma ile eşit anlamda kabul edilmesidir. Unutulmamalıdır ki, planlı bir
turizm ve kontrollü yürütülen kitle turizmi faaliyetlerinin de, çevre üzerindeki olumsuz etki
etkisinin en düşük seviyede gerçekleşmesi başarılabilecektir. Kitle turizmi ve alternatif turizm
modellerinin çevre ile ilişkilerini ortaya koyan özelliklerinin belirlenmesi gerekirse, kitle
turizminin doğal çevre üzerindeki başlıca olumsun etkileri olarak;
1)

Taşıma kapasitesini zorlayan çok sayıda katılıma izin vermesi,

2)

Mekân ve zamanda yoğunlaşmanın gerçekleşmesi,

3)

Hızlı ve denetimsiz gelişim göstermesi,

4)
Büyük
benimsenmiş olması,

ölçekli,

uluslararası

standartlara

uygun

konaklama

5)

Genellikle kıyılara ve özgün doğa parçalarına yönelme,

6)

Yerel mimariyi dışlayan, anonim turizm mimarisini uygulama,

düzeninin

7)
Yerel halk ve turist arasındaki ilişkinin kopuk olduğu, kapalı turist bölgelerinin
ortaya çıkmasına neden olma,
8)

Çok uluslu tur operatörlerine bağımlılık,

9)

Yerel turistik ürünlerin özelliklerini yitirerek standartlaşması,
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10)

Çevre sorunları üreten fosil enerji kaynaklarının kullanılması,

11)

Ölçek ekonomilerine dayalı bir gelişme ve yatırım gerçekleştirilmesi.

Kitle turizmine bir tepki olarak gelişen alternatif turizm politikalarının ortak çevresel
özellikleri aşağıdaki gibi belirtilebilir.
1)

Bölgenin taşıma kapasitesini zorlamayan sınırlı katılıma özen gösterilmesi,

2)

Turizmin mekân ve zaman açısından yayılması,

3)

Yavaş ve denetimli gelişim sağlanması,

4)

Küçük ölçekli turistik işletmelerin desteklenmesi,

5)
edilmesi,

Çevreyle uyumlu, özgün ve karakteristik yerel mimari özelliklerinin tercih

6)

Yerel halk ile turist arasında iletişim sağlanmasına fırsat verilmesi,

7)

Bağımsız çalışan uzmanlaşmış tur operatörlerinden yararlanılması,

8)

Geleneksel ve özgün değerlerin korunması,

9)

Yerel ölçekte turizm planlaması yapılması,

10)

Çevre sorunları açısından temiz enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi,

11)

Turistik istihdamda yöre halkına öncelik verilmesi.

Bunun yanında alternatif turizmin çevreye duyarlı bir yapıda gelişmesinde bu
seyahatlerin oluşmasında etken olan motivasyonların incelenmesi gerekmektedir. Çevre
kavramının, doğal çevre, kültürel çevre gibi alt bileşenleri olduğu hatırlanırsa Tablo 1’de
görülen motivasyonların keşif, otantik olma, özgünlük, ayrıcalık, ambiyans, atmosfer, sosyal
temas, doğayla temas güdülerinin doğrudan çevresel nitelik taşıdığını belirtmek gerekmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi alternatif turizm; kitle turizminin hem “antitez” i hem de
tamamlayıcısı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla farklılaşan noktalar belirlendiğinde,
alternatif turizmin özellikleri ve turizm anlayışına getirdiği yenilikler daha iyi anlaşılacaktır.
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Tablo 1: Alternatif Seyahatler ve Motivasyonlar

Şehirde

Kırsal

Doğal

Alternatif Aktiviteler

İlgili Motivasyonlar

Müzeler

Yenilik, çeşitlilik, keşif, otantik olma,
özgünlük, eğitim.

Sanat Galerileri

Duygu, güzellik, ayrıcalık, özgünlük,
otantik olma, eğitim

Kültürel Miras

Atmosfer, ambiyans, otantikliğin
algılanması, keşif, eğitim

Sanat ve Topluluk
Festivalleri

Otantiklik, duygu, kaçış duygusu, kaçış

Sanat Performansı

Otantiklik, özgünlük, sosyal temas,
yenilik, eğitim

Kültürel (Etnik) Gezi

İzleme, fiziksel dinçliğin artması, sosyal
temas

Spor Turizmi

Otantiklik, özgünlük, sosyal temas,
yenilik, eğitim

Kültürel (Etnik) Gezi

Otantiklik, duygu, kaçış atmosfer,
ambiyans, otantikliğin algılanması, keşif,
eğitim

Sanat ve Topluluk
Festivalleri Kültürel Miras

Risk arama, kendini keşfetme, kendini
gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal
temas

Macera gezisi

Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi

Sağlık turizmi

Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi, sosyal
temas

Spor Turizmi

Doğayla ve kırsal çevreyle temas, sosyal
temas, keşif

Doğa-merkezli turizm

Doğayla temas, keşif, bilgi, eğitim,
bilimsel merak

Macera gezisi

Risk arama, kendini keşif, kendini
gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal
temas
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12.4. Alternatif Turizmi Ortaya Çıkaran Faktörler
Alternatif turizm kavramını ortaya çıkaran etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür
(Kozak ve Bahçe, 2009:98):
1)
Kıyı şeridine sıkışan kitle turizminin çevresel etkilerinin artması ve geri
dönülemez sonuçlar yaratması,
2)

Çevre bilincinin artması sonucu çevresel etkenlerin önem kazanması,

3)
Tüketici tercihlerinde meydana gelen değişmeler sonucu tüketicilerin; daha
bireysel nitelikte ancak sosyalleşmeye olanak veren ürün ve hizmetler talep etmeleri,
4)
Kıyı şeritlerinde yapılaşmanın, büyük kentlerdeki gibi plansız çarpıklaşması
sonucu büyük kentlerde yaşayan tüketicilerin bu tip destinasyonlardan kaçmaya başlamaları,
5)
Turizme olan talebin her geçen gün artması ve kıyı şeridi dışındaki bölgelerin
turizmi ekonomik gelişim aracı olarak görmesi,
6)
Yerel yönetimlerin turizm gelişimini altyapı ve üstyapı eksikliklerinin
giderilmesinde bir araç olarak görmesi,
7)
Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO gibi kuruluşların
alternatif turizm türlerini teşvik edici çalışmaları,
8)
Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi dünya ekonomisinde önemli aktörlerin
küçük girişimcilik politikalarını finansal açıdan desteklemesi

12.5. Alternatif Turizmin Özellikleri
Aşağıda son yıllarda daha fazla turist çekmekte olan ve gelecekte daha da fazla talep
edileceği öngörülen alternatif turizmin bazı özellikleri ele alınarak değerlendirilmiştir.

12.5.1. Sürdürülebilir Turizm Anlayışı İçerisinde; Doğal, Tarihi ve
Kültürel Kaynakları Koruyan ve Her Tür Taşıma Kapasitesini Dikkate Alan
Bir Gelişimi Benimser
Alternatif turizm yöreye özgü doğal yapıyı, yerel mimari ve kültürü dikkate alan
anlayışları kabul eder. Alternatif turizm türleri, farklılık arayan ve çevre duyarlılığına sahip
kişilerin ilgilendiği aktiviteler üzerinden tanımlanır ve gelişimini bu temele dayandırır.

12.5.2. Yerel Halka Öncelik Tanır
Alternatif turizm türlerine yönelik yatırımların ve bu yatırımlarda istihdam edilecek
kişilerin öncelikle o bölge insanı olması öngörülmektedir.
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12.5.3. Gelişim Süreci Esnasında Tüm Paydaşların Katılımını Öngörür
Turizm gelişiminin sağlıklı bir zemine oturabilmesi için yerel halkın; sürecin aktif ve
güçlü bir unsuru olarak kabul edilmesi ve yönetişim anlayışı çerçevesinde gelişime yön
verebilmesi gerekmektedir. Alternatif turizm anlayışı; sürdürülebilirlikle yakından ilişkili olan
“yönetişim” kavramı ve uygulamalarını destekler niteliktedir.

12.5.4. Yerel Halk İle Turistler Arasında Pozitif Değerli Bir Etkileşimi
Amaçlar
Alternatif turizm türleri; kitle turizminde olduğu gibi konaklama işletmelerinin ve
dolayısıyla ziyaretçilerin etrafına duvarlar örmez. Aksine yerel halkla iç içe olmayı öngörür.
Alternatif turizm türlerinin, kullanım yoğunluğu açısından küçük ölçekli olması
neticesinde doğal ve kültürel kaynakların kontrollü kullanımına özen gösterilmiş olunacağı
literatürde dile getirilen bir husustur. Ancak bu özenin bir “ideal”i betimlemek yerine,
uygulamaya da yansıyan bir anlayışı ifade etmesi oldukça önemlidir. Zira alternatif turizmin
yanlış uygulamalar ve politikalarla kitle turizmine dönüşmesi imkânsız değildir.
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Uygulamalar
1)

Alternatif turizm kavramının ortaya çıkışını araştırınız.

2)

Alternatif turizm kavramın turizm pazarına getirdiği yenilikleri araştırınız.

3)

Alternatif turizm ve çevre etkileşimini araştırınız.

4)

Alternatif turizmi ortaya çıkaran faktörleri araştırınız.

5)

Alternatif turizmin özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
Açıklayınız.

Alternatif turizm kavramının ortaya çıkış süreci nasıl olmuştur? Açıklayınız.
Alternatif turizm kavramın turizm pazarına getirdiği yenilikler nelerdir?

3)

Alternatif turizm ve çevre etkileşimi nasıl olmaktadır? Açıklayınız.

4)

Alternatif turizmi ortaya çıkaran faktörler nelerdir? Açıklayınız.

5)

Alternatif turizmin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alternatif turizm kavramının ortaya çıkışı ve turizm pazarına getirdiği yenilikler
değerlendirildikten sonra alternatif turizm ele alınmıştır. Önce alternatif turizm ve çevre
etkileşimi irdelenecek ve alternatif turizmi ortaya çıkaran faktörler açıklanmıştır. Konu
alternatif turizmin özelliklerinin ortaya konmasıyla tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, küreselleşmeyle birlikte, günümüzde hâlâ
egemen olan dünyada turizm anlayışının 3S faktörün (deniz - güneş – kum)’den değişmeye
başladığı yönü verilmiştir?
a)

ATA (alternatif tatil arayışı)

b)

3E faktörüne (eğitim - eğlence - çevre)

c)

DHE (dinlenme hâlinde eğlenme)

d)

ED (eğlenerek dinlenme)

e)

AHD (aktif hâlde dinlenme)

2)
Aşağıdaki
seçeneklerden
motivasyonları”ndan biri verilmemiştir?

hangisinde,

a)

Yeni kültürler keşfetmek

b)

Değişik toplumlar hakkında bilgi sahibi olmak

c)

Güneşlenmek

d)

Sportif faaliyetlere katılmak

e)

Hobilerle uğraşmak

turizmdeki

yeni

“seyahat

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yeni kültürler keşfetmek, değişik
toplumlar hakkında bilgi sahibi olmak, hobilerle uğraşmak, sportif faaliyetlere katılmak gibi
motivasyonlarla seyahat eden turistlerin değerlendirildiği kategori verilmiştir?
a)

Yatay profilli

b)

Pasif profilli

c)

Muhafazakâr profilli

d)

Alternatif turizm

e)

Yüksek profilli
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, zaman zaman “yeşil turizm”, “soft turizm”
ve “eko-turizm” anlamında da kullanılan turizm şekli verilmiştir?
a)

Alternatif turizm

b)

Üçüncü yaş turizmi

c)

Mağara turizmi

d)

Kültür turizmi

e)

Kış turizmi

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, alternatif turizm kavramının anlaşılması
gereken özelliklerden biri verilmiştir?
a)
çıkması

Yeni veya özel olana duyulan ilgisizlik nedeniyle reddetme eğiliminin ortaya

b)

Dağ yürüyüşleri veya spor etkinlikleri içinde yer almamaya özen gösterme

c)

Tatillerini genellikle turistik tesis dışına çıkmadan geçirme eğilimi

d)

Küçük gruplarla, başka insanlarla bir arada olma ve sosyal deneyim yaşama

e)

Yapay mekânlarda bulunmanın ortaya çıkardığı yaşama sevgisi

arzusu

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Alternatif turizme katılanlar daha az lüks
ve konfor ararken, doğal mekânlarda bulunarak, “………………..” turistler olarak dikkat
çekmektedir.” cümlesindeki boşluğu tamamlayan ifade verilmiştir?
a)

Daha ucuza mal edilmesi

b)

Daha az ödemeyi benimseyen

c)

Ödemeyi çalışarak yapan

d)

Daha fazla ödemeyi göze alan

e)

Ödememek için her şeyi yapan
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yeni turizm modellerinin geliştirilmesi
fikrini doğuran nedenlerden biri verilmiştir?
a)
b)
geçirmesi
c)

Kitle turizminin ekonomik çıkarları göz ardı etmesi
Kitle turizmine katılanların her geçen gün çevresinden izole bir tarzda tatillerini

Kitle turizminin mimaride yerel çizgilerin hâkim olduğu mekânları kullanması

d)
Kitle turizminin turistlere standart paket programlar sunmak yerine onların
taleplerini dikkate alan uygulamalar geliştirmesi
e)

Kitle turizmine katılanların daha az lüks ve konfor talep etmeleri

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, alternatif turizm kavramının özellikle
kullanılmaya başlandığı zaman dilimi verilmiştir?
a)

20. yüzyılın ilk çeyreğinde

b)

21. yüzyılın son çeyreğinde

c)

20. yüzyılın son çeyreğinde

d)

20. yüzyılın ilk çeyreğinde

e)

19. yüzyılın son çeyreğinde

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de hazırlanan beş yıllık kalkınma
planlarında, ilk kez turizmde ürün çeşitliliğinin sağlanması gereğine işaret edilen kalkınma
planı verilmiştir?
a)

Beşinci Beş Yılık Kalkınma Planı

b)

Altıncı Beş Yılık Kalkınma Planı

c)

Yedinci Beş Yılık Kalkınma Planı

d)

Sekizinci Beş Yılık Kalkınma Planı

e)

Dokuzuncu Beş Yılık Kalkınma Planı
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türk turizm sektöründe son yıllarda
görülen uygulamalarıyla turistin otelin dışına çıkarak alış veriş yapmasını bile önleyen bir
duruma getiren sistemin adı verilmiştir?
a)

Oda kahvaltı sistemi

b)

Yarım pansiyon sistemi

c)

Erken rezervasyon sistemi

d)

Elektronik sistem

e)

Her şey dâhil sistem

Cevaplar
1)b 2)c 3)e 4)a 5)d 6)d 7)b 8)c 9)a 10)e
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13. TÜRKİYE'DE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türk turizminin tarihsel süreç içindeki gelişiminin değerlendirileceği bu bölümde
öncelikle turizmin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır. Sonra turizm ve
toplumsal değişme üzerindeki etkisi irdelenerek, Türkiye’de turizm politikaları 1923-1962
yılları arasındaki dönem ve 1963 yılı sonrası olmak üzere çeşitli dönemler hâlinde ele alınmıştır.
1963 yılı sonrası dönemde uygulanan beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde genel
değerlendirmeler yapılmış ve Türkiye ekonomisinde turizmin sahip olduğu önem irdelenmiştir.
Çalışmanın sonunda da Türkiye'de turizm sektörünün sorunlarına yer verilecektir.

331

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye'de turizmin tarihsel gelişim süreci nasıl olmuştur? Açıklayınız.

2)

Turizmin dünya ekonomisindeki yeri nedir? Açıklayınız.

3)

Turizm ve toplumsal değişme süreci nasıl olmuştur? Açıklayınız.

4)

Türkiye’de turizm politikası nasıldır? Açıklayınız.

5)

Türkiye ekonomisinde turizmin yeri nedir? Açıklayınız.

6)

Türkiye'de turizm sektörünün sorunları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye'de Turizmin
Tarihsel Gelişimi

Türkiye'de turizmin tarihsel
gelişim sürecindeki başlıca
dönüm noktalarının
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Turizmin Dünya
Ekonomisindeki Yeri

Turizmin dünya
ekonomisindeki yerinin
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye’de turizm
politikalarının çeşitli plan
Türkiye’de Turizm Politikası dönemleri özelinde
değerlendirilmesi

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye Ekonomisinde
Turizmin Yeri

Türkiye ekonomisinde
turizmin yerinin kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye'de Turizm
Sektörünün Sorunları

Türkiye'de turizm
sektörünün sorunlarının
anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Türkiye



Turizm



Tarihsel gelişimi



Ekonomi



Toplumsal değişme



Turizm politikası
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Giriş
Türkler tarihin çok eski çağlarından beri hareketlilik içinde olmuşlar, yeni yurtlar
edinme, oralarda devlet kurma uğraşı içinde olmuşlardır. Bu sayede diğer toplumları tanıma,
onlarla etkileşim içinde olma şansını yakalamışlardır. Türkler Anadolu’yu yurt olarak seçmeleri
ve devlet kurma teşebbüsleriyle birlikte bugün motel olarak isimlendirilen konaklama
işletmelerinin dünyada ilk örneğini kervansaraylarla meydana getirmişlerdir (Sezgin, 1995: 22).
Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olan Anadolu, ticaret yollarının (İpek Yolu)
kesiştiği yer olarak tarihte önemli işlev üstlenmiştir.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve 8350 km kıyı uzunluğuna sahip olan ülkemiz Asya,
Afrika ve Avrupa kıtalarının adeta kavşak noktasında yer aldığı gibi toprakları Asya ve Avrupa
kıtalarında bulunmaktadır. Türkiye'nin Asya Kıtasında yer alan kısmı Anadolu, yabancılar
tarafından Küçük Asya olarak da isimlendirilmekte olan bir yarımadadır ve birçok tarihçi
tarafından uygarlıkların beşiği olarak değerlendirilmektedir.
Anadolu'nun yerleşim tarihi Paleolitik Dönem’e kadar geriye götürülebilir ve Neolitik
Dönem ile Kalkolitik dönemlere ait en önemli arkeolojik eserlere Anadolu'da rastlanmasına
zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, Anadolu'da Bronz Çağı’nın çarpıcı örnekleri olarak kabul
edilen örnekleri olarak Truvalılar, Asur ticaret kolonileri, Hititler, Frigyalılar, Efes, Milet ve
Priene'deki Yunan kolonileri, Lidyalılar ve doğudaki Urartu Krallığı tarih sahnesine Anadolu'da
çıkmışlardır. Sümerler ve Medleri izleyen dönemde Persler Anadolu'ya iki yüzyıl boyunca
egemen olmuşlardır. Anadolu'da Helenistik Çağ Büyük İskender'in istilasıyla başlamış ve MÖ
133 yılında Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Anadolu, MS 395'de bu
imparatorluğun parçalanmasıyla başlayan ve 600 yıl süren Bizans dönemini yaşamıştır. Batıdan
Harçlı Seferleri ve doğudan Moğol ve Türk akınları Anadolu tarihinin önemli olayları arasında
belirtilmelidir. Anadolu'da kurulan Selçuklu Türk devletleri 200 yıl kadar egemenliklerini
devam ettirdikten sonra 13.yüzyıl sonlarında kurulan Osmanlı İmparatorluğu ise 20. yüzyıla
kadar 700 yıl boyunca devam eden ve üç kıtaya yayılma başarısını göstermiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’ndan sonra 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti ise Anadolu
tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır.
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13.1. Türkiye'de Turizmin Tarihsel Gelişimi
Tarihe bu kısa bakış bile Anadolu topraklarının tarih boyunca birçok uygarlığın
doğuşuna, gelişmesine ve ortadan kalkmasına sahne olduğu ve son derece zengin tarihi,
kültürel, arkeolojik değerlere sahip bulunduğunu göstermeye yetmektedir.
Bu dönemlerde taşımacılık kervanlarla yapılmaktaydı. Doğal olarak kervan yollarının
kendine has özellikleri bulunmaktadır. Kervanların konaklaması, can ve mal güvenliklerinin
sağlanması, yiyecek ve içeceklerinin teminini belli mesafelerle inşa edilen kervansaraylarla
gerçekleştirilmiştir (Sezgin, 1995: 22).
Anıtsal mimari anlayışla inşa edilen kervansarayların ilk örneklerine Selçuklular
devrinde rastlanmaktadır. Kuşadası’ndaki “Öküz Mehmet Paşa”, Edirne’deki “Rüstem Paşa”
kervansarayları önemli örnekler olmakla birlikte Anadolu Selçuklu kervansaraylarının en
büyüğü olarak Konya Aksaray yolu üzerindeki “Sultanhanı Kervansarayı” gösterilmektedir. Bu
kervansaray, aynı zamanda Selçuklu mimarisinin, taş işçiliğinin iyi bir örneğidir (Özdemir,
1992: 85). Aynı zamanda kervansaraylar her türlü ihtiyacı karşılayabilecek şekilde inşa
edilerek, dil, din, ırk farkı gözetmeden, bedelsiz olarak her kesime hizmet veren kurumlardır
(Sezgin, 1995: 23).
Osmanlı İmparatorluğu’nda yol, köprü, han inşası ve bakımı ile ilgili merkez teşkilatı
olmamasına rağmen, askeri amaçlarla yol, köprü vb., ticari amaçlarla hanlar, bunların dışında
da yol kavşaklarında, önemli geçitlerde devlet büyükleri, zenginler tarafından kurulan
kervansaraylar mevcuttu (Toskay, 1989: 85).
Osmanlı döneminde bugünkü anlayışa benzer bir görüş ve düşünceye, diğer ülkelerde
başlatılan çalışmalara benzer girişimlere ve turizm amaçlı özel ya da resmi bir kuruluşa
rastlanmamakla birlikte, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir olay da şudur ki, İslam’ın
şartlarından biri olan hac tüm zamanlarda inanç turizminin en büyük kaynağını meydana
getirmiştir. Bununla beraber, 1846 yılında İstanbul’daki Aya irini Kilisesi'nin askeri müzeye
dönüştürülmesi, 1863 yılında İstanbul’da “Sergi-i Umumi-i Osmani” ismini taşıyan ulusal bir
fuarın açılması ve aynı yıl yine İstanbul'da bir seyahat acentasının kurulması ve 1890 yılında
"Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 Sayılı Nizamname"nin
çıkarılması Türkiye'de turizmin ilk önemli olayları kabul edilir.
XIX. yy’ın başlarında, sanayi devrimi, ulaşım araçlarındaki gelişmeler, ham madde
kaynakları ve pazarlar açısından Avrupalıların yabancı ülkelere ilgi ve merakını arttırmıştır. Bu
tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan azınlıkların ve Levantenlerin Avrupa ülkeleriyle
ilişki içinde olmaları, dış turizmin doğuşunu kolaylaştırmıştır. 1870’lerde, ünlü Pera Palas Oteli
işletmeye açılmıştır. Bu dönemin yeni filizlenen turizm işletmeleri (seyahat acentaları, oteller,
lokantalar, pastaneler, vb.) Pera Palas Oteli’nin etrafında yoğunlaşmıştır (Yurt Ansiklopedisi,
1984: 8531).
Daha sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ve I. Dünya Savaşı’nın
etkileriyle turistik faaliyetlerin hemen hemen duraklamasına neden olmuştur. Ülkemize turist
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gönderen başlıca memleketler savaşa girmiş olması, turistler için seyahat güvenliği azalmış ve
yabancılara karşı güvensizlik duygusu ortaya çıkmış olması, turizmin gelişmesini engellemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin turizm ile ilgili ilk kurumu, eski eserlerin onarılması ve
turizme açılmasında önemli katkısı olan şimdiki “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu”dur.
Turizm etkinliklerini yönetmek üzere 1934’de ilk kez “Türk Ofisi” açılmış, bu daire 1939’da
“Ticaret Vekâleti”ne, 1940’da “Basın Umum Müdürlüğü”ne, 1943’de “Basın Yayın Turizm
Müdürlüğü”ne bağlanarak Türkiye’nin turizm politikasını yürümüştür. Turizm sektörü 1957’de
“Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı”na bağlanarak üst düzeyde örgütlenmiştir. Turizm sektörü
planlı döneme geçtiğimiz 1963 yılından sonra planlanmaya başlanmış, ancak turizm
yatırımlarının toplam yatırım içindeki payı küçük kalmıştır (Bal, 1995: 63).
Turizmin ülke ekonomisinde olumlu etkileri olabileceği düşünülerek, kamu kesimi
planlamacıları turizmi teşvik edici politikalar izlemişlerdir. Ancak 1980 yılına kadar kitle
turizmine yönelik fiziki altyapı oluşturulamamıştır.
1980 sonrası kapalı politik ortamda ülkenin turizm tanıtımının tur operatörleri
tarafından yapılması, turizmin Türkiye için yeni bir imaj oluşturması, ülkenin sunduğu turizm
olanaklarının görece düşük fiyatlı olması, turizmde güçlü olan sendikaların kapalı ve grevlerin
yasak olması gibi koşullar aynı yönetim döneminin turizm politikalarının uygulanmasına
yardımcı olan etmenlerdir. 1982 yılından sonra Türkiye turizminin en önemli noktası ülkenin
batı turizm pazarları için kitle turizmi bölgesi hâline gelmesidir. Sürekli artan uluslararası
turizm talebinin bir bölümü Türkiye’nin turizm ile ilgili koşulları sonucunda ve turizm
ekonomisi dışındaki koşullar nedeniyle Türkiye’ye yönelmiştir (Yarcan, 1998: 46-47).
Turizmin gelişmesi için bir ülkede zengin turizm kaynaklarının bulunması gereklidir.
Doğal, kültürel ve tarihsel kaynaklara sahip olan ülkemizin sağlıklı turizm gelişimini
gerçekleştirebilmesi gerekmektedir (Yarcan, 1998: 46). Turizmin çeşitlenebilmesi, alternatif
turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, sadece sahil bölgelerinin değil diğer turizm potansiyeli
yüksek olan yörelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılarak, yeni politikalar
üretilmelidir.
Türkiye, günümüzde dünyada değişen turist talebine uygun büyük bir potansiyele sahip
bulunan, sıradan turistik varış noktası olmaktan çıkıp, bütün varlık ve kurumlarıyla Akdeniz ve
Avrasya’nın en önemli turizm ülkelerinden biri olmuştur (Ö.İ.K., 2001: 1).

13.2. Turizmin Dünya Ekonomisindeki Yeri
Turizm, dünyada ve Türkiye’de büyüyen ve gelişen bir sektör olarak önemli bir konuma
sahiptir. Turizm her şeyden önce nüfus hareketliliği yaratmakta, dünya üzerinde her yıl
artmakla birlikte yaklaşık 1 milyar insan bir başka ülkeyi ziyaret etmektedir. Uluslararası
turizmde 1950’li yıllarda 25 milyon turistin katıldığı ve 2,1 milyar dolarlık turistik harcama,
2015 yılında 1 milyar 133 milyon turiste ve 1 trilyon 245 milyar dolara ulaşmıştır (UNWTO,
2016).
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Tablo:1: Dünyanın En Fazla Turist Ağırlayan 10 Ülkesi (2014)

Ülkeler

Milyon
Turist

1- Fransa

83,7

2- ABD

74,8

3- İspanya

65

4- Çin

55,6

5- İtalya

48,6

6- Türkiye

39,8

7- Almanya

33

8- İngiltere

32,6

9- Rusya Fed.

29,8

10- Meksika

29,1

Dünya turizminin ağırlık noktasını ülkemizin yer aldığı Avrupa bölgesi oluşturmaktadır.
Avrupa’yı, Asya-Pasifik ve Amerika takip etmektedir. Turist akımlarının karşılıklı olarak bu
üç bölge arasında gerçekleştiği ve aynı zamanda dünya turizm gelirlerinin de üç bölge arasında
yoğunlaştığı söylenebilir (Önal ve vd, 2006: 34).
Turizm sektörü sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda
gelişmiş ülkeler için de önemli bir sektör hâline gelmiştir.
Yine Dünya Turizm Örgütünün 2014 yılı verilerine göre en fazla turist çeken ülke
yaklaşık olarak 84 milyon kişiyle Fransa’dır. Dünya turizm gelirlerinin ülkelere göre dağılımı
sıralamasında ilk sırada yer alan ABD, turist çeken ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır.
ABD’nin Fransa’dan daha az sayıda turist çekmesine rağmen, turizm gelirlerinde ilk sırada
bulunmasının sebebi, turistlerin ABD’de kişi başına yaptıkları harcamanın Fransa’yı ziyaret
eden turistlere oranla daha fazla harcama yapmalarından kaynaklanmaktadır. Dünyanın en fazla
turist kabul eden ülkeleri sıralamasında Türkiye yaklaşık olarak 40 milyon turist ile 7. sırada
bulunmaktadır. En fazla turist çeken ilk on ülke sıralamasındaki yeri dikkate alındığında,
ülkemiz için turizm sektörünün ne kadar önemli olabileceğinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
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Tablo:2: Turizmden En Fazla Gelir Sağlayan Ülkeler (2014)
Ülkeler

Milyar Dolar

1- ABD

177,2

2- İspanya

65,2

3- Çin

56,9

4- Fransa

55,4

5- Makao (Çin)

50,8

6- İtalya

45,5

7- İngiltere

45,3

8- Germany

43,3

9- Tayland

38,4

10- Hong Kong (Çin)

38,4

Dünya turizminde 2014 yılı verilerine göre turizm gelirlerine göre ilk on ülke içinde
ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler yer almaktadır. ABD 177,2 milyar
dolarlık turizm geliriyle en fazla kazanç sağlayan ülke konumundayken, ikinci sırada 65,2
milyar dolar ile Fransa bulunmaktadır. ABD dünya turizm gelirlerinden ikinci sırada yer alan
Fransa’dan 2,7 kat daha fazla gelir etmesiyle dikkat çekmektedir. En fazla turizm gelire eilde
eden birinci ülke ile ikinci ülke arasında son derece önemli fark bulunmasına rağmen, ikinci
sıradaki Fransa ile üçüncü ve daha aşağıdaki ülkeler arasında küçük farkların bulunduğu dikkat
çekicidir.
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra gittikçe büyüyen ve gelişen turizm endüstrisi,
ekonomik açıdan bakıldığında dünyanın en büyük sektörlerinden biri hâline gelmiştir. Dünya
ihracat gelirlerinin sektörlere göre değerlendirilmesinde, turizm sektörü dördüncü sırada yer
almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için uluslararası turizmin yayılması ülkenin geleneksel mal
ihracatında önemli bir alternatif olduğu belirtilmektedir.

13.3. Turizm ve Toplumsal Değişme
Toplumsal değişme, önceki durum ya da var oluş tarzına göre farklılaşma olarak,
gelişme ve ilerlemeyi içermeden, toplumun üretim biçiminde, kurumlarında, değerlerde, yaşam
biçiminde gerçekleşen değişimleri içermektedir. Bu değişim, toplumsal sistem olarak da kabul
edilen, toplumsal yapıda gerçekleşen niteliksel farklılaşmalardır. Toplumların sürekli
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hareketlilik içinde bulundukları, her an değişme içinde oldukları göz önüne alındığında, turizm
olgusu değişim eğilimleri yaratan faktörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Turizm, 20. yüzyılın son yıllarından itibaren önemli sosyo-kültürel etkiler yaratan
ekonomik bir olgu olarak değerlendirilebilir. Ulaşım, iletişim, gıda, dağıtım gibi sektörlerle
birlikte önemli ekonomik girdi sağlayan turizm sektörü aynı zamanda toplumsal yapıda
değişime neden olmaktadır (Borgatta, 2000: 3166).
Turizmin gelişimi genellikle ekonomik yararlar temelinde ele alınmakta, sosyokültürel
ve çevre üzerindeki etkileri göz ardı edilmektedir. Turizmin çevre üzerindeki etkileri yerel veya
bölgesel değil, evrensel bir konudur.
Özdemir’e göre turizm, farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip toplumların ilişkiler
kurmasına, farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri arasındaki etkileşime ve bunların
sonucunda sosyal yapının, kültürel anlayışların ve giderek toplumsal davranış kalıplarının
değişmesine yol açan bir sosyal olaydır (Özdemir, 1990: 101).
Çetin’e göre ise turizm, insanların seyahatleri sonucu oluşan toplumsal bir olgu olarak,
toplum ile insan hayatının ve insanların birlikte yaşamaları sonucu ortaya çıkan sosyal olguların
bir yönünü oluşturmaktadır. Bu yönüyle turizm, bireysel ve toplumsal ilişki ve etkileşimlerin
ortaya çıkardığı çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir (Çetin,1996: 20-23).
Turizm olayı turistik ürünün olduğu yerde gerçekleştiğinden, ürünün bulunduğu yere
gitmeyi ve orada belirli bir süre kalmayı zorunlu kıldığından, nüfus hareketi oluşmaktadır
(Akalın, 1991: 40). Bu nüfus hareketinin boyutları WTO’nun yaptığı bir araştırmaya göre 2014
yılında uluslararası turizme katılanların sayısı 1 milyar 133 milyon kişiye ulaşmıştır ve bu
rakamın her yıl artarak devam edeceği bu ve benzer araştırmalarda vurgulanmaktadır.
Bu nüfus hareketi, turistik ürünün niteliğine göre, modern teknolojinin ve yaşam
şekillerinin karmaşıklaşmış bir görünüm arz ettiği sanayi ülkelerinden, doğal, sosyal, arkeolojik
ve egzotik zenginliklere sahip gelişmekte olan ülkelere yönelik bir faaliyet olmasının yanında,
ters yönde ve aynı düzeydeki ülkeler arasında olmak üzere evrensel bir boyut taşımaktadır
(Akalın, 1991: 40). Bu durumda, farklı kültürlerden insanların birbiriyle etkileşimlerine olanak
tanımasıyla turizm olgusu, toplumsal değişmeyi doğuran etmenlerden biri olmaktadır.
Turizm olgusunun, toplumsal yapıda yarattığı değişim, küresel boyutlarda ve hızlı bir
biçimde gerçekleşmektedir. Turizm olayı hem turist hem de turistik yöre halkı için değişime
yol açabilmektedir. Turist sürekli olarak yaşadığı mekândan kısa bir süre için koparak farklı bir
ortamın sosyal ve kültürel ortamına girmektedir. Bu etkileşim içerisinde turist bireysel
bağlamda değişimi yaşarken yerel halkın kültürel, ekonomik ve çevresel kalıplarının
değişimine neden olan etkenlerden birisi olarak belirmektedir (Oktik, 1997: 1).
İşte turizmin toplumların değer sistemlerinde, bireysel davranış kalıplarında, aile
ilişkilerinde, ortak yaşam biçimi ve alışkanlıklarında, yaratıcılıklarında, geleneksel
törenlerinde, toplumsal örgütlenmelerinde başlattığı ya da yarattığı dönüşümlerin hepsi
kuşkusuz turizmin toplumsal ve kültürel etkileri olarak tanımlanmaktadır (Çetin,1996: 20-23).
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İnsanlığın tarihine bakıldığında, devletlerin dolayısıyla toplumların gerek kendi
içlerinde gerekse diğer toplum veya topluluklarla çeşitli çıkar çatışmaları sonucu mücadele
ettikleri, hatta savaşlar yaşadıkları, yaşamakta oldukları bir gerçek olarak karşımızda
durmaktadır. Aynı toplumların, kültürlerin turizm yoluyla bir araya gelmelerine, birbirlerini
tanımalarına imkân vermesi turizm olgusunun işlevi ve önemi hakkında fikir vermektedir.
Turizm aynı zamanda ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel ve hukuksal boyutları da
olan bir süreçtir. Toplumsal değişim gerçekleşirken, toplumsal yapının öğelerinin birinde
meydana gelen değişim diğer öğeleri de etkilemektedir. Bu boyutlarıyla turizm, çağımızın
önemli endüstri kollarından biri olarak dikkat çekmektedir. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler
açısından turizmin ekonomik ve sosyal boyutları her geçen gün daha büyük önem
kazanmaktadır.

13.4. Türkiye’de Turizm Politikası
Turizmin ekonomik, sosyal, politik, teknik, kültürel ve sağlık fonksiyonlarının tam
olarak işleyebilmesi için alınan tedbirlerin tümüne “turizm politikası” denir. Turizm politikası;
turizmin tanıtılması, turizm konularda işbirliği, turizm endüstrisinin kurulup gelişmesiyle ilgili
düzenleyici ve koruyucu önlemlerle turistik hareketleri teşvik edici tedbirleri kapsamaktadır.
Turizm politikası bir ülkenin iç ve diş ekonomik politikasına uygun olarak turizmin
geliştirilmesi, turizm, sektöründen mümkün olduğu kadar fazla gelir sağlanması gibi ekonomik
amaçlarla kamu idareleri tarafından alınan tedbir ve yapılan müdahalelerin tümü olarak da ifade
edilebilir.
Turizmin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Diğer ekonomik konularla ilgili olması
nedeniyle turizmin ticaret, tarım veya sanayi gibi ayrı bir politika olarak düşünülmesini zorunlu
kılmaktadır.
Türk turizm politikasını başlıca iki bolümde incelemek mümkündür. Bunlar birincisi
1923-1962 yılları arasındaki dönem ve ikincisi de; 1963 tarihinden itibaren günümüze kadar
uygulanmış olan dönem olarak değerlendirilmektedir.

13.4.1. 1923-1962 Yılları Arasındaki Dönem
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, turizm sektörünün geliştirilmesi
sürecinde beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanmaya başladığı 1963 yılına kadar olan bu
süreçte; 1949 yılında gerçekleştirilen “Birinci Turizm Danışma Kurulu” toplantısı dönüm
noktası olarak değerlendirilebilir. Birinci Turizm Danışma Kurulu Milli turizm politikamızda
temel olacak bir rapor hazırlamış ana esasları devletin özel teşebbüsün üzerine alacağı görevleri
tespit etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin turizm ile ilgili ilk kurumu, eski eserlerin onarılması ve
turizme açılmasında önemli katkısı olan şimdiki “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu”dur.
Turizm etkinliklerini yönetmek üzere 1934’de ilk kez “Türk Ofisi” açılmış bu daire 1939’da
“Ticaret Vekâleti”ne, 1940’da “Basın Umum Müdürlüğü”ne, 1943’de “Basın Yayın Turizm
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Müdürlüğü”ne bağlanarak Türkiye’nin turizm politikasını yürümüştür. Turizm sektörü 1957’de
“Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı”na bağlanarak üst düzeyde örgütlenmiştir. Turizm sektörü
planlı döneme geçtiğimiz 1963 yılından sonra planlanmaya başlanmış, ancak turizm
yatırımlarının toplam yatırım içindeki payı küçük kalmıştır (Bal, 1995: 63).
Bu dönemde turizmle ilgili olarak çıkarılan kanun yönetmelik ve tüzüklerin başlıcaları
aşağıda belirtilmiştir.
1)

1953 yılında 6086 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu,

2)

1956 yılında Türkiye Turizm Bankası Kanunu,

3)

1960 yılında 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanunu,

4)

1955 tarihinde Turizm İşbirliği Nizamnamesi,

5)
1954 yılında 4/2269 sayılı kararname ile “Turizm Müesseselerinin ve Bunlara
Ait Olup Hizmetlerinde Kullanılacak Ulaştırma Tesis ve Vasıtalarının Haiz Olacak Vasıflara
Dair Yönetmelik” (Sezgin, 1995: 150-151).
Turizm sektörü içindeki hangi dalların ve alt dalların yoğunluk kazanacağını, bu amaçla
gelişimini sağlamak için öngörülen teşviklerin nasıl olacağını belirlemek, adil bir denge
kurabilmek, hızlı ve düzenli bir ekonomik gelişmenin gerçekleşebilmesi için planlama zorunlu
olmaktadır (Ekinci ve Doğdu, 1992: 115).

13.4.2. 1963 Yılı Sonrasında Turizm
Turizmin ülke ekonomisinde olumlu etkileri olabileceği düşünülerek, kamu kesimi
planlamacıları turizmi teşvik edici politikalar izlemişlerdir. Ancak 1980 yılına kadar kitle
turizmine yönelik fiziki altyapı oluşturulamamıştır. 1980 sonrası kapalı politik ortamda ülkenin
turizm tanıtımının tur operatörleri tarafından yapılması, turizmin Türkiye için yeni bir imaj
oluşturması, ülkenin sunduğu turizm olanaklarının görece düşük fiyatlı olması, turizmde güçlü
olan sendikaların kapalı ve grevlerin yasak olması gibi koşullar aynı yönetim döneminin turizm
politikalarının uygulanmasına yardımcı olan etmenlerdir. 1982 yılından sonra Türkiye
turizminin en önemli noktası ülkenin batı turizm pazarları için kitle turizmi bölgesi hâline
gelmesidir. Sürekli artan uluslararası turizm talebinin bir bölümü Türkiye’nin turizm ile ilgili
koşulları sonucunda ve turizm ekonomisi dışındaki koşullar nedeniyle Türkiye’ye yönelmiştir
(Yarcan, 1998: 46-47).
1963 yılı, Türkiye'de turizm açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de planlı
kalkınma döneminin başladığı bu yılda yalnızca turizm ile ilgilenmesi amaçlanan Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur. İç ve dış turizmi geliştirmek, turizmi ulusal ekonominin
verimli bir sektörü hâline getirmek, ülkenin turizme elverişli tüm olanaklarını değerlendirmek,
turizmle ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak, düzenlemek, özendirmek, yol göstermek çeşitli
kurunlar arasında uyumu sağlamak ve Türkiye'yi tanıtıcı hizmetleri yürütmek gibi görevler 2
Temmuz 1963 tarih ve 265 sayılı kanunla kurulan bu bakanlığa verilmiştir.
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13.4.2.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
Kalkınma planlarının ilkini oluşturan bu dönemde, turizm tesis yatırımlarının özel
sektör tarafından, altyapı yatırımlarının ise kamu sektörü tarafından yapılması
kararlaştırılmıştır. Marmara, Ege ve Antalya bölgelerinin öncelikle ele alınması, sektörün iyi
bir örgütlenme ve tanıtmayla turist sayısının ve turizm gelirlerinin arttırılması kararlaştırılmıştır
(Sezgin, 1995: 151).

13.4.2.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
Bu plan döneminde, turizm yatırımlarının turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki
belli yörelerde yoğunlaştırılması, kitle turizmine uygun konaklama ve ulaşım olanaklarının
sağlanması ve bu yatırımların kredi yoluyla, mali-hukuki tedbirlerle desteklenmesi
planlanmıştır. Aynı zamanda, dış turizm gelirlerinin, yabancı turist sayısı ve ortalama
tüketimlerinin araştırılması ve iç turizm hareketlerinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır (Sezgin,
1995: 152-153).
Bu dönemin ilk dönemden farklılığı, kitle turizminin benimsenerek yatırımlarına
öncelik verilmesiyle birlikte, iç turizmin de planlama kapsamına alınmasıdır. Çünkü iç turizmin
gelişmesi, dış turizmin gelişmesine basamak oluşturacaktır (Kozak, 1994:218). Bununla
beraber, turizm potansiyeli yüksek yörelerin, teşviklerle turizme hizmet edebilir hâle getirilmesi
kararının devam ettiği görülmektedir.

13.4.2.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
Kitle turizmi esaslarına uygun bir biçimde, yatırım ve tanıtma faaliyetlerinin devam
ettirilmesi, iç ve dış turizm talebine uygun biçimde özel sektörün geliştirilmesi, kamu
yatırımlarının ise, özel ve yabancı yatırımlara öncü ve örnek tesislere yönelmesi amaçlanmıştır.
Fiziksel planlama çalışmalarına devam edilerek, alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlanması
kararlaştırılmıştır (Usta, 1988: 203).

13.4.2.3. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1978-1983)
Bu dönemde de sektörün işleyişi kitle turizmi ilkesine göre düzenlenmektedir. Turizm
potansiyeli yüksek yerlerin önceliği devam ettirilmiştir. Kitle turizminin gerekleri yerine
getirildikten sonra bireysel turizmin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Kamunun etkinliğinin
arttırılması, özel sektör, yabancı sermaye ve küçük tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi
sağlanarak, konaklama kapasitesinin arttırılması amaçlanmıştır.
Turizmde öncelikli yörelerin tespit edilerek, yatırımların bu yörelerde yoğunlaştırılması,
kitle turizmine hizmet edecek şekilde “organize turizm bölgeleri”nin oluşturulması
planlanmıştır. Bu plan döneminde, çalışanların tatil gereksinimini karşılamak için, kamu
kuruluşlarına ait kamplar, dinlenme tesisleriyle, eğitim tesislerinden geniş ölçüde
yararlanabilmeleri sağlanarak, iç turizm hareketi oluşturulmak istenmiştir.
Turistlere ve günübirlikçilere belli miktarda döviz bozdurma zorunluluğunun
getirilmesi, deniz, göl ve nehir kıyılarının kamu yararına kullanılmasının sağlanması, ikinci
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konut yapımının önlenmesi için yasal düzenlemelere gidilmesi, bu dönemin dikkat çeken
önemli kararları arasında sayılabilir (IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1979: 429).

13.4.2.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1984-1989)
Bu plan döneminde, Türkiye’nin tabii, tarihi, arkeolojik ve kültürel varlığı, kış, av ve su
sporları, festival, sağlık ve gençlik turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli arkeolojik
dengeyi koruma, çevreyi temiz ve sağlıklı tutma ve güzelleştirme ilkeleri doğrultusunda
değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
Turizm ile ilgili bilgilerin yetersizliği göz önünde bulundurularak, bilim kurumları,
gönüllü kuruluşlar, kamu sektörü ve özel sektör kurumları arasında işbirliğine gidilerek, sağlıklı
bilgilerin elde edilmesiyle beraber, doğal ve kültürel çevre değerlerinin turizm amaçlı
kullanımından, koruma stratejileri ile turizm geliştirme stratejilerinin entegrasyonunun
sağlanması, iç turizm hareketleriyle ilgili bilgilerin toplanması kararlaştırılmıştır (Usta, 1988:
203).

13.4.2.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)
Turizmin çeşitlendirilerek, geliştirilmesi, 3. yaş turizmini cazip hâle getirecek projelerin
teşvik edilmesi kararları, bu dönemde de devam ettirilmiştir. Bunların yanında, insanlığın kültür
ve tabiat mirası durumundaki değerlerin etkin şekilde korunması, çevre ve kültür peyzajı esas
alınarak yatırımların planlanması kararı dikkat çekmektedir.
Aile işletmeciliğiyle küçük kapasiteli tesislerin teşvik edilmesi, doğal güzelliklerin ve
kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilmesi, belli sahaların korunarak turizme açılması
önemli kararlardır.
Charter taşımacılığının geliştirilmesi, yerli seyahat acentalarının tur operatörlüğünün
teşvik edilmesi, turizm mevsiminin uzatılması, niteliğin yükseltilmesi, bu dönemde alınan farklı
kararlar olarak dikkat çekmektedir (Sezgin, 1995: 157-159).

13.4.2.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995-2000)
Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek, yeni turizm alanları
yaratabilmek için, golf, kış, dağ, yayla, termal, sağlık, yat, karavan, kruvaziyer, kongre ve
eğlence turizmini geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Turizm üst
yapısının yeterli altyapı ile bütünleşmesi için gerekli düzenlemelere gidilmesi Akdeniz-Ege
Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) projesinin hızla uygulanması planlanmıştır.
Sektördeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi, öncelikli bölgelerdeki ikinci konutların
pazarlanmasına yönelik organizasyonlara girilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemdeki önemli
farklılık, turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimler ile halkın turizm ile
ilgili kararlara katılımının sağlanması için karar alınmasıdır (Sezgin, 1995: 161-164).
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13.4.2.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
Türkiye’nin 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak, hızlı bir hamle ile dünyaca
tanınan ve bilinen bir tatil ülkesi konumuna geldiği ancak kalitenin ve çeşitliliğinin arttırılması,
mevcut tesislerin iyileştirilmesi, tanıtımın etkinleştirilmesi ile birlikte turist sayısına paralel
olarak turizm gelirlerinin arttırılması kararlaştırılmıştır. Sektörün krizlerden daha az
etkilenmesi için daha sağlıklı yapılanmaya gidilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.
Sektörle ilgili tüm yatırımlarda doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve
geliştirici yaklaşımlara azami özen gösterilmesi, hava ulaşımının iyileştirilmesi, pazarlamaya
ağırlık verilmesi amaçlanmıştır.
AB’nin tek pazar uygulamasına geçmesiyle doğabilecek problemlerin tespit edilerek,
optimum talep dağılımının yaratılması, turizmin mevsimlik, coğrafi dağılımını iyileştirmek ve
dış pazarlarda değişen tüketici taleplerini de göz önünde bulundurarak, golf, kış, dağ, termal,
sağlık, yat, kongre turizmi ve eko turizm ile ilgili yönlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi
kararlaştırılmıştır.
Turizme yönelik arazi kullanımında, hukuki düzenlemelerin yapılması, arazi kullanım
planlarını yapma, yaptırma, onama sürecini tanımlayan, yetkileri belirleyen, etkin denetim
sistemi getiren yasal düzenlemelerin yapılması, ekolojik yönden aşırı duyarlı milli park
alanlarında sürdürülebilir turizm gelişimi için gerekli düzenlemelere gidilmesi karara
bağlanmıştır (VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 166-169).

13.4.2.9. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
Bu plan kapsamında turizm sektörü rehabilitasyon ve büyüme olmak üzere iki başlıkta
değerlendirilmiştir. Daha önce belirtilen hedef ve ilkelerin bu iki amaç doğrultusunda
uygulanması istenmektedir (ÖİK, 2007: 44).
Türkiye turizm sektörünün, başta ülke kalkınması olmak üzere, belirtilen hedeflere
ulaşılmasında optimum yararı sağlayabilmesi için, raporun önceki bölümlerinde açıklanan ve
aşağıda da yer alan stratejik amaçların önemsenmesi gerekmektedir (ÖİK, 2007: 44).
• Enformasyon sektörü yerine bilgi sektörü olmak,
• Kısa dönem yanında uzun dönemi dikkate almak,
• Firma karlılığı ile birlikte ekonomik fayda,
• Hizmet zincirinde dengeli getiri oranları,
• Yabancı turist sayısı ve takibi ile birlikte fon akımı ve takibi,
• Küreselleşme ve turizmde sermaye mülkiyeti meselesi,
• Yeni ürün uzayı yaklaşımı,
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• Trend takibi ile birlikte eğilimler yaratma amacı,
• Kamu kaynağı mücadelesinden kaynak yaratma aşamasına geçiş.
Bu stratejik amaçlara ulaşmak için dikkate alınması gereken hedef ve ilkelerin başında
‘mevcut sermaye stokunda verimliliği artırmaya yönelik hedefler’ gelmektedir. Bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için de toplu pazarlama ve eşgüdüm, yerli tur operatörlerinin desteklenmesi,
hizmet kalitesini artırmak için sertifikasyon sistemine geçilmesi, iç turizm hareketlerinin
mevsimsellikten kurtarılması, Avrupa Birliği'ne yönelik önlemler ve enformasyon teknolojisi
ile ilgili etkinliklerle ilgili yasal, yönetsel ve ekonomik önlemlerin alınması gerekmektedir
(ÖİK, 2007: 44).
Diğer hedef ve ilkeler arasında yer alan ‘doğal sermayedeki aşınmanın azaltılmasına
yönelik hedefler’ genel olarak turizm sektörüne konu olan değerlerin korunması ve
sürdürülebilir olması anlamına gelmektedir. Bu alanda ciddi çalışmaların yapılması
gerekmektedir (ÖİK, 2007: 44).
Türk turizmindeki gelişmeleri dönemler olarak değerlendirmek gerekirse;
a)
1963-1980 dönemi planlı kalkınma modelinin benimsenmesiyle ve bu dönemde
getirilen düzenlemelerle bir “hazırlık dönemi” özelliği taşımaktadır.
b)
1983-1990 dönemi, turizm sektörünün öncelikli sektör kabul edilerek,
yatırımcıların teşvik edilmesi gibi tedbirlerle sektörün canlanması, “gelişme aşaması”
olmaktadır (Timur, 1991: 225).
c)
Turizmin çeşitlendirilmek, nitelik kazandırılmak istendiği 1990 sonrası dönem
de “olgunlaşma aşaması” özelliği taşımaktadır.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, hazırlanan çeşitli planlar ve hedefleri
dikkate alındığında Türk turizm sektörünün küresel ölçekte önemli bir konuma geldiği ileri
sürülebilir. Ekonomik, kültürel veya siyasi çeşitli ulusal veya uluslararası olumsuzluklardan
kolayca etkilenebilen bir sektör olmasına rağmen, turizm sektörü ülke ekonomisi için de
anlamlı bir katkı sağlayacak boyutlara ulaşmış bulunmakta ve gelecekte de turizm sektöründe
sahip olduğu konumunu muhafaza edeceği öngörülmektedir.

13.5. Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri
Turizm Bakanlığının 2004 yılı verilerine göre, ülkemizi 2003 yılına göre %24,86 artışla,
17 516 908 yabancı ziyaret etmiştir. 2004 yılı turizm gelirleri bir önceki yıla göre %20,33
oranında artarak 15 887,7 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerinin ihracat gelirleri
içindeki payı %25,2’dir. GSMH (Gayri Safi Milli Hasılı ) içindeki payı %5,3’dır. 2004 yılında
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasına göre Almanya 3 983 899 ziyaretçi
sayısıyla birinci ( %22,74 ), 1 605 006 ziyaretçi sayısı ile Rusya Federasyonu ikinci (%9,16 ),
1 387 808 ziyaretçiyle İngiltere üçüncü ( %7,92 ) sıradadır.
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Ülkemize turist gönderen bazı ülke gruplarının toplam turist sayısındaki payları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo.3: Bazı Ülke Gruplarının Türkiye’ye Gönderdikleri Toplam Turist Sayıları
YILLAR
2013

2014

2015

18 778 272

19 443 455

19 102 424

BDT

8 607 486

8 850 923

8 134 242

Asya

4 830 935

5 708 656

6 160 925

Afrika

807 484

888 107

885 887

Güney Amerika

225 621

202 520

248 969

34 910 098

36 837 900

36 244 632

Avrupa

Toplam

Tabloda da görüldüğü gibi ülkemize en çok Avrupa Kıtası ülkelerden turist gelmektedir.
İstatistik verilerinin incelenmesinden Türkiye’ye gelen turistlerin yarısından daha fazlası olan
%50’nin üzerindeki bir ağırlıkla Avrupalı turistlerin meydana getirdiği anlaşılmaktadır.
Türkiye’ye en fazla turist gönderen diğer bir grup ülke ise BDT’ye mensuptur ve toplam
içindeki payı %20’ler düzeyinde gerçekleşmektedir. 2015 yılı verilerine göre Asya Kıtasından
gelen turistlerin toplam içindeki payı %17 seviyesinde gerçekleşirken, Güney Amerika
ülkelerinden gelen turistlerin payı en düşük sevide olup, %1’i bile bulmamaktadır.
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Tablo.4: Türkiye’ye En Fazla Turist Gönderen Ülkeler
2013

2014

2015

Almanya

5 041 323

5 250 036

5 580 792

Rusya Fed.

4 269 306

4 479 049

3 649 003

İngiltere

2 509 357

2 600 360

2 512 139

Gürcistan

1 769 447

1 755 289

1 911 832

Bulgaristan

1 582 912

1 693 591

1 821 480

İran

1 196 801

1 590 664

1 700 385

Hollanda

1 312 466

1 303 730

1 232 487

Irak

730 639

857 246

1 094 144

Fransa

1 046 010

1 037 152

847 259

ABD

785 971

784 917

798 787

Diğerleri

20 244 232

21 352 034

21 148 308

TOPLAM

34 910 098

36 837 900

36 244 632

Yukarıdaki tabloda 2013-2015 yıllarında ülkemize en fazla turist gönderen 10 ülke
görülmektedir. Bu ülkeler arasında Almanya son yıllarda %15’lik payı ile en çok turist
gönderen ülke olmuştur. Diğer bir ifadeyle ülkemize gelen her 6 yabancı turistin 1’i
Almanya’dan gelmektedir. Rusya Federasyonu, Türkiye turist gönderen ülkeler sıralamasında
%12 düzeyinde ağırlığa sahiptir ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ülkemize gelen
turistlerin hemen hemen yarıya yakını oluşturmasıyla bu gruptan gelen turistler açısından önem
taşımaktadır. Üçüncü sırada yer alan İngiltere’yi Gürcistan ve Bulgaristan takip etmektedir.
Ülkemize son yıllarda toplam olarak yaklaşık 36 milyon civarında turist gelmekte ve en
fazla turist gönderen ilk on ülkeden Türkiye’yi ortalama olarak 21 milyon kişi ziyaret
etmektedir. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeleri Batı ülkeleri ve doğu ülkeleri olarak iki
grupta değerlendirmek gerektiğinde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Batı ülkeler olarak
gruplandırabileceğimiz ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’dan gelen turistlerin
toplam sayısı ortalama olarak 11 milyon kişiyi bulmaktadır. Komşu ülkeler veya Doğu grubu
olarak değerlendirebileceğimiz Rusya Federasyonu, İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan
gelenlerin sayısı ise, ortalama 10 milyon kişi düzeyindedir.
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Tablo: 5: Turistlerin Geliş Nedenleri

TÜRSAB tarafından yaptırılan araştırmaya göre, ülkemize gelen yabancı turistlerin
Türkiye’yi ziyaret nedenleri arasında %60 yakın bir oran ile “Gezi ve Eğlence” faktörü ilk sırayı
almaktadır. Yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gelelerin oranı %10’lar düzeyinde kalırken,
kültürel sebeplerle Türkiye’ye gelmeyi tercih edenlerin payı %6 seviyesindedir. TÜRSAB’ın
araştırmasına göre ülkemize gelen yabancı turistlerin yaklaşık olarak %76’sı Gezi ve Eğlence,
Kültür, Yakınları Ziyaret, Alışveriş ve Ticaret veya Fuar gibi nedenlerle Türkiye’ye
gelmektedir.
Tablodan da görüldüğü gibi yabancı turistler ülkemizi daha çok tatil amacıyla ziyaret
etmektedirler. Aynı araştırmada yabancı turistlerin ülkemizi seçmelerinde etkili olan faktörler
şunlardır:
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Tablo:7: Türkiye’de Turistik Tesis ve Yatak Kapasitesinin Gelişimi
TURİZM İŞLETMESİ
BELGELİ

YILLAR Tesis Sayısı Oda Sayısı

Yatak Sayısı

(Adet)

(Adet)

(Adet)

1970

292

15 243

28 354

1975

421

23 860

44 957

1980

511

28 992

56 044

1985

689

41 351

85 995

1990

1 260

83 953

173 227

1995

1 793

135 436

280 463

2000

1 824

156 367

325 168

2005

2 412

231 123

483 330

2006

2 475

241 702

508 632

2007

2 514

251 987

532 262

2008

2 566

268 633

567 470

2009

2 625

289 383

608 765

2010

2 647

299 621

629 465

2011

2 783

319 319

668 829

2012

2 870

336 447

706 019

2013

2 982

357 440

749 299

2014

3 131

384 454

807 316

Turizmde tesisleşmenin son kırk beş yılda önemli artış sağladığı görülmektedir. 1983
yılında çıkarılan 2634 sayılı turizmi teşvik kanununun ve turizme verilen önem bu artışta etkili
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olmuştur. Turizmin özel önem taşıyan sektörler arasında sayılmasına bağlı olarak sağlanan
ayrıcalıklı teşvikler, turizm yatırımlarını özendirici olmuş ve 1980’de 56.044 olan belgeli yatak
kapasitemizde önemli artışlar gerçekleşmiş ve 2000 yılında 325 168 ve 2015 yılında da 850 089
adede ulaşma başarısını göstermiştir.

13.6. Türkiye'de Turizm Sektörünün Sorunları
Türk turizminin günümüzde ulaştığı düzeyin uluslararası seviyede önemli olmasına
neden olurken, gelişen turizm sektörünün bazı sorunları da bünyesinde bulundurduğu ifade
edilmelidir. Mevcut sorunların önemli bir kısmının turizm sektörünün işleyişiyle ilgili olduğu
ve gelişmesine paralel olarak değişme uğrayabildiği de ilave edilmelidir. Bu sorunların
başlıcalarını ele almak gerekirse; pazarlama sorunu, turizm planlaması sorunu, çevre sorunları,
turizmin geliştirilmesi sorunu, turizmin çeşitlendirilmesi sorunu, mevsimlik yoğunlaşma
sorunu, ulaştırma sorunu, turizm politikasının oluşturulamaması sorunu, işletmecilik sorunları,
turizm bilincinin oluşturulması sorunu, altyap1 ve kıyı yoğunlaşması sorunu, örgütlenme
sorunu, terör sorunu, sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmelerden kaynaklanan sorunlar, eğitim
sorunu, markalaşma sorunu, ikinci konutlar ve yazlıklar sorunu gibi bazı çözülmesi gereken
meseleleri bulunduğu da, yukarıda ifade edilen problemlerin çözülebildiği oranda uluslararası
turizmden payına düşecek olan kısmı büyütme olanağının var olduğu göz ardı edilmemesi
gereken bir özellik olarak vurgulanmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Türkiye'de turizmin tarihsel gelişimini araştırınız.

2)

Turizmin dünya ekonomisindeki yerini araştırınız.

3)

Turizm ve toplumsal değişimi araştırınız.

4)

Türkiye’de turizm politikasını araştırınız.

5)

Türkiye ekonomisinde turizmin yerini araştırınız.

6)

Türkiye'de turizm sektörünün sorunlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye'de turizmin tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.

2)

Turizmin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

3)

Turizm ve toplumsal değişme nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.

4)

Türkiye’de turizm politikası nasıl gerçekleşmektedir? Açıklayınız.

5)

Türkiye ekonomisinde turizmin yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

6)

Türkiye'de turizm sektörünün sorunları nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türk turizminin tarihsel süreç içindeki gelişiminin değerlendirildiği bu bölümde
öncelikle turizmin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır. Sonra turizm ve
toplumsal değişme üzerindeki etkisi irdelenerek, Türkiye’de turizm politikaları 1923-1962
yılları arasındaki dönem ve 1963 yılı sonrası olmak üzere çeşitli dönemler hâlinde ele alınmıştır.
1963 yılı sonrası dönemde uygulanan beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde genel
değerlendirmeler yapılmış ve Türkiye ekonomisinde turizmin sahip olduğu önem irdelenmiştir.
Çalışmanın sonunda da Türkiye'de turizm sektörünün sorunlarına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bugün motel olarak isimlendirilen
konaklama işletmelerinin dünyadaki ilk örneğini meydana getiren kervansarayların işlevi
verilmiştir?
a)
İmparatorluğun çeşitli şehirlerine yolculuk yapan seyyahların belli bir ücret
karşılığında konaklamasını sağlamak
b)
Kervanların konaklaması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması, yiyecek ve
içeceklerini temin etmek
c)
Yurt dışından gelen seyyahların ücreti karşılığında beslenmesi, konaklaması ve
hayvanları dinlendirmek
d)
Padişahın İmparatorluk sınırları içinde avlanmak amacıyla yaptığı seyahatlerde
konaklamasının sağlamak
e)
Yurt dışından gelen misafirleri anıtsal mimari üslupla inşa ettirdiği
kervansaraylarda konaklatarak, devlete prestij kazandırmak
2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Osmanlı döneminde bugünkü anlayışa
benzer girişimlere ve turizm amaçlı özel ya da resmi bir kuruluşa rastlanmamakla birlikte,
günümüzdeki turizm anlayışına benzer düzenlemelerden biri verilmemiştir?
a)

1846 yılında İstanbul’daki Aya İrini Kilisesi'nin askeri müzeye dönüştürülmesi

b)

1950 yılında Harbiye Açıkhava tiyatrosunun hizmete girmesi

c)

1863 yılında İstanbul'da bir seyahat acentasının kurulması

d)
1863 yılında İstanbul’da “Sergi-i Umumi-i Osmani” ismini taşıyan ulusal bir
fuarın açılması
e)
1890 yılında "Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190
Sayılı Nizamname"nin çıkarılması
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3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türk turizm politikasını büyük bölümlere
ayıran tarihler verilmiştir?
a)
Birincisi 1923-1938 yılları arasındaki dönem, ikincisi 1938-1950 ve 1950
tarihinden itibaren günümüze kadar uygulanmış olan dönem
b)
Birincisi 1923-1962 yılları arasındaki dönem, ikincisi 1963-1980 ve 1980
tarihinden itibaren günümüze kadar uygulanmış olan dönem
c)
Birincisi 1923-1950 yılları arasındaki dönem, ikincisi 1950-1980 ve 1980
tarihinden itibaren günümüze kadar uygulanmış olan dönem
d)
Birincisi 1923-1955 yılları arasındaki dönem ve 1955 tarihinden itibaren
günümüze kadar uygulanmış olan dönem
e)
Birincisi 1923-1962 yılları arasındaki dönem ve 1963 tarihinden itibaren
günümüze kadar uygulanmış olan dönem
4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Türkiye turizminin 1982 yılından sonra
en önemli özelliği, ülkemizin batı turizm pazarları için…………… bölgesi hâline gelmesidir.”
cümlesindeki boşluğu doğru olarak tamamlayan ifade verilmiştir?
a)

Kitle turizmi

b)

Alternatif turizm

c)

Akarsu turizmi

d)

Ekoturizm

e)

Yayla turizmi

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1978-1983 yılları arasında uygulanan
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın turizmle ilgili en önemli özelliklerinden biri
verilmiştir?
a)
Turizm tesis yatırımlarının özel sektör tarafından, altyapı yatırımlarının ise kamu
sektörü tarafından yapılması
b)

Marmara, Ege ve Antalya bölgelerinin öncelikle ele alınması

c)

Organize Turizm Bölgelerinin oluşturulmasının planlanması

d)
Turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi, 3. yaş turizmini cazip hâle getirecek
projelerin teşvik edilmesi
e)
Charter taşımacılığının
operatörlüğünün teşvik edilmesi

geliştirilmesi,

yerli

seyahat

acentalarının

tur
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6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 2013-2015 yıllarında Türkiye’ye
yurtdışından gelen turistlerin en çok hangi kıtanın ülkelerinden geldikleri verilmiştir?
a)

Okyanusya Kıtası

b)

Asya Kıtası

c)

Afrika Kıtası

d)

Avrupa Kıtası

e)

Amerika Kıtası

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 2013-2015 yıllarında Türkiye’ye yurt
dışından gelen turistlerin en çok hangi ülkeden geldikleri verilmiştir?
a)

Almanya

b)

Hollanda

c)

İran

d)

İngiltere

e)

Rusya Federasyonu

8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, TÜRSAB tarafından yaptırılan
araştırmaya göre, ülkemize gelen yabancı turistlerin Türkiye’yi ziyaret nedeni en yüksek
yüzdeye sahip olan faktör verilmiştir?
a)

Kültür

b)

Akraba ziyareti

c)

Gezi ve eğlence

d)

Dini

e)

Sağlık
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9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’de turizm işletmesi belgeli turistik
yatak kapasitesinin 500 000 adedi geçtiği tarih verilmiştir?
a)

1980

b)

1990

c)

2000

d)

2006

e)

2012

10)
Aşağıdaki seçeneklerden
sorulanlarından biri verilmemiştir?

hangisinde,

a)

Pazarlama sorunu

b)

Mevsimlik yoğunlaşma sorunu

c)

Terör sorunu

d)

İkinci konutlar ve yazlıklar sorunu

e)

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlik sorunu

Türkiye'de

turizm

sektörünün

Cevaplar
1)b 2)b 3)e 4)a 5)c 6)d 7)a 8)c 9)d 10)e
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14. TURİZMDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uluslararası turizmin genel olarak değerlendirilmesi ve geleceğine dair beklenti veya
öngörülerin neler olduğu ele alınacaktır. Örneğin, uluslararası turizm hareketlerinin
gelişmesinin nedenleri, gelişen teknolojiden nasıl etkileneceği, uluslararası spor yarışmalarının
artması sürecinden etkilenip etkilenmeyeceği, artan talep karşısında hangi sorunlarla karşı
karşıya kalınabileceği, sektöründeki rekabetin artmasının neden olduğu problemlerin nasıl
aşılabileceği, değişmekte olan demografik yapıya dair yaklaşımların neler olabileceği, çevre
duyarlılığına nasıl cevap verilebileceği ve Türkiye turizminde geleceğe yönelik eğilimler
değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası turizmin geleceği nasıl olacaktır?

2)

Türkiye turizminde geleceğe yönelik eğilimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uluslararası Turizmin
Geleceği

Uluslararası turizmin
gelecekteki durumunun ne
olabileceğinin anlaşılması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Türkiye Turizminde
Geleceğe Yönelik Eğilimler

Türkiye turizminde geleceğe
yönelik eğilimlerin neler
olduğunun kavranması

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Uluslararası



Strateji



Türkiye
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Giriş
Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler ile hızlı kentleşme, nüfus artışı ve
teknolojik gelişmeler, uluslararası turizm hareketlerini geliştiren başlıca faktörler arsında
değerlendirilebilir. Turizmin yapısal özelliği ve turizm hareketlerine doğrudan katılan turistler
ile katılma isteğinde olan potansiyel turistlerde kendisini gösteren değişmeler, gelecek yıllarda
turizm hareketlerinin hangi yönde gelişeceği konusunda soru işaretlerini de beraberinde
getirmektedir. İlk çağlarda zorunlu olarak seyahat eden insanoğlu, daha sonraki dönemlerde
ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için seyahat etme zorunluluğunu hissetmiş; ancak "Sanayi
Devrimi" ile birlikte insanlar yaşam biçiminde meydana gelen değişmeler sonucunda kültür,
spor, merak veya eğitim gibi çok farklı nedenlerle turizm hareketlerine katılmaya başlamıştır.
Yirminci yüzyılın son dönemlerinde bireyleri turist olarak seyahat etmelerini sağlayan faktörler
kısmen değişerek veya gelişerek, boş zamanları değerlendirme, arkadaşlıklar kurma, dinlenme
ve eğlenme gibi amaçlarla turizm hareketlerine katılama şansına sahip olabilmişlerdir.
İnsanoğlunun gelecekte daha farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılma ihtimalinin
bulunduğu ve yeni turizm türlerini geliştirileceğini öngörmek olasılık dâhilindedir. Bu
gelişmede de hiç kuşkusuz, kişinin istek ve arzularındaki değişimlerin yanı sıra, teknolojik
gelişmeler, hızlı kentleşme ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek doğal çevre kirliliği gibi
faktörlerin etkili olabileceği de düşünülebilir. İnsanoğlu yeryüzünde yaşadığı sürece, turizm
sektörünün varlığını devam ettireceği, ancak zaman içerisinde muhtemelen değişecek olan talep
ve ihtiyaçlarına bağlı olarak katıldığı turizm türünün farklılaşabileceğini iddia etmek gerçekçi
bir yaklaşım olabilir. Çünkü turizm, ekonomik olduğu kadar toplumsal bir özelliğe de sahiptir.
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14.1. Uluslararası Turizm
Son yıllarda bir milyar kişiden daha fazla insan değişik amaçlarla turizm uluslararası
turizm hareketlerine katılmaktadır. Uluslararası turizm hareketlerinin temelini, bulunduğu
ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden kimseler oluşturmaktadır. Uluslararası
turizm hareketlerine katılan turistlerin;
a)

Konaklama sürelerinin uzaması,

b)

Daha fazla harcama yapmaları,

c)
Tatillerini geçirmek üzere gittikleri bölgenin ekonomik yapısına önemli oranda
katkıda bulunmaları nedenine bağlı olarak, 20. yüzyılın son çeyreğinin başlangıcındaki birkaç
yıl hariç tutulursa, uluslararası turizm dünyada en hızla gelişen sektörlerin başında yer
almaktadır.
1980'li yıllarda uluslararası turizm hareketlerindeki gelişmeler iki dönem hâlinde
incelenmektedir. Birincisi, 1980-1985 yılları arasındaki dönem, diğeri de 1986-1990 yıllarıdır.
1980 yılı başlarına kadar uluslararası turizm hareketleri bir artış trendi içinde iken, 1980'li
yılların hemen başlarında ortaya çıkan dünya ekonomisindeki durgunluk turizm talebinin
azalmasına neden olmuştur. İnsanların harcanabilir gelir miktarındaki düşüş, sonuçta seyahat
maliyetlerini artırmış, insanların daha çok kısa süreli tatilleri ve daha ucuz konaklama
işletmelerini ve kısa mesafedeki dış ülkelerin yanı sıra ülke içinde seyahat etmelerine yol
açmıştır. 1980'li yılların ikinci yarısında meydana gelen "Çernobil Nükleer Kazası", terör
olaylarındaki artışlar ve Amerikan dolarının diğer ülke paralan karşısında değer kaybetmesi,
Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yönelik uluslararası turizm talebini olumsuz yönde etkilemiştir.
"Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi"nin hesaplamalarına göre, dünya ticaret hacminin
üçüncü büyük kısmını oluşturan uluslararası turizm endüstrisinin 1999 yılı sonu itibariyle
toplam dünya GSMH'nın %11,7'sini ve dünya toplam ihracatının da %8’lik kısmını oluşturduğu
tahmin edilmektedir. Halen toplam istihdam hacminin %8'lik kısmını elinde tutan uluslararası
turizmin, 2010 yılına kadar her yıl 5,5 milyon kişilik ek istihdam alanı yaratması
beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, uluslararası turizm, hizmetler sektörünün
1/3'lük kısmını oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği bünyesinde yer alan 15 Avrupa ülkesi dikkate alındığında, toplam turizm
gelirlerinin bu ülkelerde GSMH içindeki payının %5,5 ve ihracat gelirleri içindeki payının da
%4 olduğu da görülmektedir. AB içinde istihdam edilen toplam işgücünün %6'lık kısmı turizm
endüstrisinde görev almaktadır. Gelecek dönemlerde AB ülkeleri turizm sektöründeki gelir
bazındaki büyümenin yılda ortalama %1,5 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

14.1.1. Uluslararası Turizm Hareketlerinin Gelişmesinin Nedenleri
1)
Turist gönderen ülkelerdeki ekonomik büyüme sonucunda, milli gelirin ve
harcanılabilir gelir düzeyinin artması,
2)

Boş zaman artışına paralel olarak seyahate ayrılan zamanın artması,
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3)
4)
ucuzlaması,

Bürokratik engellerin kaldırılması ve seyahat özgürlüğünün artması,
Hızla artan havayolu işletmeleri ve rekabet sonucunda uluslararası seyahatin

5)
Hızla artan organize paket turların artması ve bunların çok sayıda uluslararası
turizm bölgesini kapsaması,
6)
başlamaları,

İnsanların tatili yaşamlarının bir parçası ya da beklentisi olarak görmeye

7)
Teknolojik gelişmeler sonucunda işlemlerin kolaylaşması ve seyahat süresinin
kısalması, ulaştırma araçları kalitesinin ve güvenliğinin artması,
8)
Demografik değişimler (yaşam süresinin uzaması sonucunda emeklilik süresinin
artması, ailede eşlerin birlikte çalışması, çocuksuz aile sayısının artması).

14.2. Uluslararası Turizmin Geleceği
Uluslararası turizmde gelecek dönemlerde ne gibi değişmelerin olacağı konusunda
değişik varsayımlar yapılmaktadır. Her ne kadar bu varsayımlar gerçekleşen rakam ya da
olaylarla paralellik göstermese de, gerekli çalışmaların yapılması için ön verilere gereksinim
duyulmaktadır. Ortaya çıkan sapmaların nedenleri arasında kısa ya da uzun süreli toplumsal,
ekonomik veya politik dalgalanmalar yer almaktadır. Örneğin; başlangıçta Doğu Avrupa, daha
sonraları da Balkanlarda meydana yaşanan gelişmeler sonucunda, bölgedeki turizm endüstrisi
belirli bir süre hareketsiz kaldıktan, sonra yeniden yapılanma dönemine girmiştir.
Yapılan araştırmalardan çıkarılan ortak sonuçlar, uluslararası turizm hareketlerinde
gelecek yıllarda beklenen gelişmelerin aşağıdaki şekilde olabileceğini ortaya koymaktadır.

14.2.1. Turizm Sektörü Büyümeye Devam Edecektir
Dünya Turizm Örgütü (DTÖ)’nün 2001’de yaptığı araştırma tahminine göre, 2020
yılında yıllık 1,6 milyar kişinin uluslararası turizme katılacağı ve yıllık ortalama 2,2 trilyon
dolardan daha fazla harcama yapacağı (UNWTO, 2007: 6) beklenmektedir. Uluslararası turist
sayılarının bölgeler itibariyle dağılımı konusunda yapılan tahmin çalışmasında ise, kabul edilen
turist sayısı bakımından Doğu Asya/Pasifik bölgesinin gelecek yıllarda en önemli artışı
kaydederek, Avrupa bölgesinden sonra ikinci sıraya yerleşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki
yıllarda hem turist sayısı, hem de turizm gelirleri açısından gelişme gösterecek bölgelerden
birisi olarak da Afrika görülmektedir. Bugünkü durum itibariyle, elde edilen turizm gelirleri
bakımından bölgelerin sıralaması Avrupa, Amerika, Doğu Asya /Pasifik, Ortadoğu, Afrika ve
Güney Asya şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
Aşağıdaki tablo son yıllardaki dünya turizm hareketini ve ekonomik büyüklüğünü
ortaya koymaktadır. Uluslararası turizm hareketine katılan turist sayısının artık bir milyar kişiyi
geçtiği, buna karşın turizm gelirlerinin de bir trilyon dolar seviyesini çoktan aşmış olduğuna
tablonun değerlendirilmesinden anlaşılmaktadır. Veriler, gelecekte de turizm hareketine
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katılacak olan kişi sayısının artmaya devam edeceğini, turistlerin de kişi başına
gerçekleştirdikleri harcama miktarının da artmasına bağlı olarak fazlalaşacağını ortaya
koymaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak küresel turizm hareketinden daha fazla pay alma arzusu
içindeki ülkelerin sektörde güçlü bir rekabet içinde bulunmaları öngörülebilir.
Tablo:1: Dünya Turist Sayısı ve Turizm Gelirleri
Turist Sayısı

Turizm Geliri

(Bin Kişi)

(Milyar Dolar)

2008

928

987

2009

892

905

2010

950

986

2011

994

1 104

2012

1 040

1 146

2013

1 088

1 236

2014

1 134

1 295

2015

1 184

1 232

YIL

14.2.2. Teknoloji Gelişecektir
Teknolojik gelişmeler sonucunda insan gücünün yerini otomasyonun alması ve
bireylerin çalışma sürelerinin daha da kısalması beklenmektedir. Böylece boş zamanı artan
kişilerin belirli bir süre için de olsa, sürekli yaşadıkları bölgelerden ayrılarak kısa ya da uzun
süreli turizm hareketlerine katılmaları mümkün olabilecektir. İleri bir teknolojinin ve yeni bir
örgütlenmenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan boş zaman kavramı, bireyler tarafından
özgürce seçilen ve kullanılan bir zaman dilimi olarak ifade edilmektedir. 1870'li yıllarda Batı
Avrupa ülkelerinde uygulanan haftalık çalışma süresi ortalama 53 saat iken, günümüzde bu
sürenin 40 saate indirilmesi sonucu çalışanlara yılda yaklaşık 676 saat ücretli tatil yapma hakkı
sağlanmış olmaktadır. Buna bağlı olarak, tıp alanındaki gelişmeler ışığında sanayileşmiş
ülkelerde yaşayan insanların ortalama yaşam süresi 75 yıla ulaşmış bulunmaktadır. Konu ile
ilgili yapılan bazı çalışmalarda, ortalama yaşam süresinin günümüzdekinden daha da uzun
olacağı tahmin edilmekte; böylelikle ortalama gelir düzeyine sahip olan bireylerin boş
zamanlarını değerlendirebilmek için "ev dışı" faaliyetlere ve ikinci konutlara yönelmek
isteyecekleri belirtilmektedir. Bu arada belirtilmesi gereken diğer bir konu da, insanın ortalama
ömrünün sınırsız bir şekilde uzayamayacağıdır. İyileşen yaşam olanakları ve gelişen
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teknolojiye bağlı olarak gelecekte insanın ömrünün uzayacağı beklentisi doğru olmakla birlikte,
uzama süresinin sınırlı miktarda olacağıdır.
Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı diğer önemli bir sonuç da turizm sektöründe
kullanılan transfer araçlarının çok değişmiş olmasıdır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler
rezervasyon sistemlerini giderek bireyselleştirdiğinden, bu duruma ayak uydurmak tur
operatörleri için her geçen gün biraz da zorlaşmaktadır. Bundan birkaç yıl öncesine kadar
Avrupa’da çok sayıda küçük ve orta büyüklükte işletmenin yer aldığı turizm piyasası vardı.
Bugün Avrupa’da İngiltere'den başlayıp Almanya'ya ve Avusturya'ya devam eden çok sayıda
küçük işletmeler yerine, az sayıda büyük ve güçlü firmanın yer aldığı bir süreç yaşanmaktadır.

14.2.3. İnsanların Merak Duygusunun Artması
İnsanlar sürekli olarak hareket etme gereksinimine ve yeni yerler görme isteğine
sahiptir. Aynı zamanda, kültür ve eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin turizm etkinliklerine
daha yoğun bir şekilde katıldıkları bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, gelecek dönemlerde
bireylerin eğitim düzeylerinin daha da yüksek olacağını göstermektedir. Eğitim düzeyi artan
bireylerin ise, gelirlerinin arttığı da bir gerçektir. Dolayısıyla eğitimin kişide uyandırdığı yeni
yerleri görme isteği ve merakını destekleyecek ekonomik güce sahip olmasıyla, turizm
hareketlerine katılan kişi sayısında da artış gözlenebilecektir.

14.2.4. Uluslararası Spor Yarışmalarının Artması
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, gelecek yıllarda da uluslararası sportif karşılaşmalar
düzenlenmeye devam edileceği için bazı ülkeler ev sahibi, bazıları da katılımcı veya seyirci
olarak spor karşılaşmalarının düzenlendiği mekânlarda yer alacaklardır. Bu ise uluslararası
turizm hareketlerinin daha da gelişmesine katkı da bulunacaktır. Örneğin; uluslararası düzeyde
düzenlenen olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya futbol karşılaşmaları gün geçtikçe birçok
sporseveri kendine çekmektedir. Ayrıca daha önce yerel karakterde olan bazı spor dallarının
uluslararası nitelik kazanmasıyla birlikte yarışmalara dâhil edilmesi, hem sporcu sayısının
artmasına hem de izleyici miktarının fazlalaşmasına neden olacağından önem taşımaktadır.

14.2.5. Turizm Sektörüne Olan Talebin Artması
Turizm talebinin giderek artan bir şekilde farklılaşması ve pazar bölümlendirilmesine
gidilmesi beklenmektedir. Bu beklentinin ortaya çıkmasında;
a)
Uluslararası turizm hareketlerinde ilk sırada yer alan Avrupa bölgesi turizminde,
şehir turlarının yaz veya kıyı turizmine oranla daha hızlı gelişmesi,
b)

Grup turlarından çok bireysel seyahatlerin artış göstermesi,

c)

Yaşlı ve genç grup turizminin diğer yaş gruplarına oranla hızlı gelişmesi,

d)

Kültürel ve aktivite turlarına daha fazla katılımın olması,
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e)
Fuar, kongre ve turizmine yönelik talebinin daha fazla artış göstermesi
nedenlerine bağlı olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir.

14.2.6. Turizm Sektöründeki Rekabetin Artması
Özellikle Avrupa Kıtasında gerçekleşen turizm hareketlerinde gözlemlenen bazı
değişimler dikkat çekmektedir. Dikkat çeken değişim ise, turizm sektöründe bir anlamda yerel
veya bölgesel ölçekte faaliyet gösteren firmaların, uluslararası nitelik kazanma arzusuyla
rekabet içinde oldukları firmaları satın alma eğiliminde olmalarıdır. Özellikle İngiltere ve
Almanya’da faaliyet gösteren turizm firmalarının birbirlerini satın alarak egemenlik alanlarını
ve sektördeki paylarını genişlettikleri görülmektedir. Örneğin Almanya’da faaliyet gösteren
TUI firmasının etkinlik bölgesi İngiltere olan “Thomas Cook” ve “First Choice” şirketlerini
satın alması, uluslararası turizm sektöründe yaşanan rekabet sonucu gerçekleşen “şirket
evlilikleri” veya diğer bir bakış açısıyla “sektörde tekelleşme” olarak değerlendirilebilecek
gelişmelerin yaşanmakta olduğunun işareti olarak değerlendirilebilir. Benzer satın alma veya
birleşmelerin Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren ve daha küçük ölçekli şirketleri
arasında da gerçekleştiği bilinmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren ulusal veya
uluslararası firmaların pazar paylarını korumak veya genişletebilmek amacıyla birleşmeleri
turizm sektöründe yaşanan rekabetin bir sonucu olarak değerlendirilmekle birlikte, sektörde
tekelleşmenin yaşanıp yaşanmayacağı kaygılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü
benzer satın almalar İskandinav ülkelerinde ve İsviçre’de faaliyet gösteren şirketler için de söz
konusudur.

14.2.7. Turizm Sektörünün Geleceğine Dair Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm Örgütünün (UNWTO) Öngörüsü
Dünya Turizm Örgütünün 85 ülkeden elde ettiği verilere ve analiz raporlarına dayanan
“Tourism 2020 Vision” araştırmasından elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
1)
Küreselleşme hareketlerinin yerelleşmeye, yerelleşmenin de küreselleşmeye
neden açacağı,
2)
Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin tatil bölgesi seçiminde en güçlü unsur
hâline geleceği,
3)
Ulaşım teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak seyahatlerin hızının artması,
seyahat sürecindeki elemanların ve işletmelerin hızlanması ve buna göre yeni bir yapılanmanın
gerekeceği,
4)
Müşteriler CD-ROM atlasları, internet araştırması yolu ile otellere ve diğer
turizm faaliyetlerine doğrudan ulaşacaklar. Bu durumun turistik ürün sunucularının web siteler
üzerinde indirimli fiyatlar, son dakika teklifleri sunmalarına yol açması,
5)
Turist zevklerinde kutuplaşma olması; turistlerin bir kısmı rahatlık ve konfor
ararken, bir kısmı da macera arayacağı,
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6)
Turistlerin, turizmin keşfedilmiş ve bilinen bölgelerden uzaklaşmasına ve uzay
turizmi gibi yeni turizm tür ve mekânlarına ilgi duyacakları,
7)

Turizm bölgelerinin birer moda unsuru olarak anlaşılmaya başlanacağı,

8)
Eğlence, heyecan verme ve eğitme gibi unsurların birinin veya hepsinin birlikte
turistik ürün geliştirmede dikkate alınacak faktörler arasında yer alması,
9)
Turistik ürünün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için imaj oluşturmak, birçok
turizm bölgesi için önde gelen koşul olacağı,
10)
Turizm firmalarının ve turizm bölgelerinin Asya Kıtasından gelen turistleri
kendine çekmek için özel çaba gösterecekleri,
11)
Turizm sektöründe temiz ticaret ve sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik
tüketici kampanyalarının artması,
12)
Seyahat tüketimini artırmaya yönelik çabalar ile tüketicilerin artan sosyoçevresel bilinci arasında bir sürtüşme yaşanacağı düşünülmektedir.

14.2.8. Bireylerin Tatil Anlayışının Farklılaşması
Bireylerin bir yılda birden fazla seyahate çıkmaları ve uzun mesafeli seyahatlerin artış
göstermesi beklenmektedir. Bu gelişme sonucunda ise, geleneksel pazarların yanı sıra özellikle
Kuzey Atlantik, Asya Pasifik ve Asya ülkelerinin uluslararası turizmden alacakları payın
artması beklenmektedir. Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre
önümüzdeki yıllarda yüksek gelir grubundaki turistlerin Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeleri
tercih edecekleri belirtilmiştir. Böylelikle, Asya-Pasifik bölgesinin, 1991 yılında turist sayısı
bakımından dünya turizminde %14,1 olan payını 2020 yılı sonunda %18,8 düzeyine çıkaracağı
hesaplanmıştır.

14.2.9. Avrupa Birliğinin Etkisi
Avrupa Birliği ile ilgili düzenlemeler uluslararası turizm hareketlerini etkileyecek
düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. AB, ortak para birimine ve hukuk düzenine geçiş
konularında ele aldığı genel ve turizme yönelik özel kararları ile üye ülke vatandaşlarının AB
sınırları içinde seyahat etmesini teşvik etmektedir. Örneğin; ortak para birimine geçiş ile
birlikte, turistler satın aldıkları mal ve hizmetlerin karşılaştırılmasını daha kolay bir şekilde
yapılabilmekte ve döviz benzeri bürokratik sorunlar ortadan kalmaktadır. Sınır geçişlerinde
vize zorunluluğunun kaldırılması önemli bir psikolojik motivasyon unsurudur. Üye ülkeler
içinde seyahat etmek isteyen turistlere verilecek seyahat kredileri bireylerin tatil kararı
almalarını destekleyecek önemli bir cesaretlendirici faktör olarak değerlendirilebilir. Böylece
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birisine yapılan seyahatle tüketici kredisinin kullanılmasının
mümkün hâle getirilmesi üye ülkeler arasında yapılan uluslararası seyahatlerin artmasına zemin
hazırlamaktadır.
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Günümüz turistleri hızlı gelişen ve aşırı derecede ticarileşen deniz-güneş-kum özelliğini
yansıtan turizm bölgelerinden yorulmuş görünmektedir. Onun yerine başka ürünler gelmekte,
dolayısıyla da ürün yaygınlaşmaya başlamaktadır. Yıllık toplam tatil süreleri artarken, daha
kısa süreli, daha çok sayıda yakın yerlerin ziyaretleri öne çıkar hâle gelmektedir. Bu nedenle
günümüzde uluslararası turizm hareketlerinde halen etkili olan geleneksel paket turların
önemini kaybetmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, ekonomik kolaylıklar ve güvenlik gibi
paket turların sağlamış olduğu avantajlardan yararlanmak isteyen kesim için paket turların
önemini koruyacağı düşünülmektedir.

14.2.10. Değişmekte Olan Demografik Yapı
Genellikle bütün dünyada bir yandan yaşlıların sayısı artarken, diğer yandan da,
gençlerin daha erken yaşlarda seyahat etme alışkanlığı edindikleri görülmektedir.
Yapılan araştırmalar, gelecek dönemlerde yaşlı kesimin toplam nüfus içindeki payının
daha da artacağını da göstermektedir. Buradaki önemli etken, otomasyonlardaki gelişmeler ve
boş zaman miktarındaki artışa ek olarak, gelişmiş ülkelerdeki doğum oranının düşük olası
nedeniyle toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun payı artarken genç nüfusun payının önemli ölçüde
azalmasıdır. Günümüz turizm sektörünün temel özelliklerinden birisi, talebin gelişmiş ülkeler
tarafından yaratılmasıdır. Bu nedenle, özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfus kesimi dikkate
alındığında bu kesimin toplam aktif turizm talebi içindeki payının da artması beklenmektedir.
Demografik değişim açısından yaşlı turist gruplarının sezon dışı dönemleri tercih etmeleri de
beklenmektedir. Yapılan araştırmalarda 1990 - 2000 yılları arasında Avrupa ülkelerinde
yaşayan 55 -60 yaş grubunda %10, 60 - 65 yaş grubunda %22 ve 65 ve üstü yaş grubunda da
%54'lük bir artış olacağı hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak, iç turizm hareketlerine katılacak
üçüncü yaş turist gurubu sayısında 1990 - 2000 yılları arasında %80 artış olacağı; bu artışın
uluslararası turizm hareketlerine katılan kesim için ise %78 olacağı tahmin edilmektedir.
Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerden ileri yaş grubunda bulunanlar,
genellikle emeklilik haklarını kazanmış olmaları nedeniyle, tatil için ayıracak zamanları bol ve
belirli bir düzeyde ekonomik gelire sahip olmaları nedeniyle, turistik hareketler içinde daha
fazla yer almaya başladığı anlaşılmaktadır ki, bu durum “üçüncü yaş turizmi” olarak
adlandırılan yeni bir turizm şeklinin varlığına da olanak sağlamıştır.
Buna karşın genç nüfus için sürecin daha farklı işlediği belirtilmelidir. Ekonomik olarak
çalışma sürelerinin daralması ve Avrupa’da işsizliğin artmasına bağlı olarak, alt gelir grubuna
ait bireylerin turizm taleplerinde genellikle daralmalar ortaya çıkarken, çalışma hayatına atılmış
olan gençlerde ise, tatil alışkanlıklarının kazanılmış olması nedeniyle, turizm sektörü içinde
daha fazla yer aldıkları görülmektedir.

14.2.11. Turizm Sektörünün Kendisinde Gerçekleşen Değişimler
Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de artan rekabet, teknolojik yenilik,
hizmet kalitesi, tüketici bilincinin artması ve artan taleplerin karşılanması kaygısını da
beraberinde getirerek, turizm sektörünün kendisini yenilemesini zorunlu hâle getirmektedir.
Nitekim değişen tüketici istek ve gereksinimleri sonucunda mevcut hizmet kalitesinin ve
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tüketici tatmininin artırılması amacıyla turizm işletmeleri şimdiden çalışmalara başlamışlardır.
Örneğin; bazı otel işletmeleri müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için odalara internet
bağlantısı sağlayarak talebin bu yöndeki gereksinimine karşılık vermektedir.

14.2.12. Farklı Turizm Bölgelerinin Değerlendirilmesi
1950'li yıllarda kendisini uluslararası turizmde yoğun bir şekilde göstermeye başlayan
Akdeniz bölgesi, daha sonraki dönemlerde giderek artan turizm talebi sonucunda ortaya çıkan
çevre sorunları gibi nedenlere bağlı olarak, sorunlu bir bölge durumuna gelmiştir. Günümüzde
Akdeniz ülkeleri, özellikle yaz turizminde kapasitelerini doldurmuş hatta aşmış oldukları bile
ileri sürülebilir. Akdeniz havzasında yaşanmakta olan çevre sorunlarına ilave olarak, özellikle
satın alma gücü yükselmekte olan turistlerin Avrupa dışındaki Uzakdoğu, Pasifik ve ABD gibi
alternatif turizm bölgelerine (havayollarında yaşanan gelişmeler nedeniyle) olan ilginin daha
da artmasıyla birlikte, gelecekte Akdeniz havzasına yönelik uluslararası turizm talebinde
düşüşler yaşanması da beklenmektedir.

14.2.13. Alternatif Turizm Bölgelerinin Değerlendirilmesi
İyi bir eğitim almak isteyen genç nüfus ise, en az bir yabancı dili öğrenmek için diğer
ülkelere gitme eğilimi içindedir. Bu amaçla uygulanmaya başlanan ülkelerarası öğrenci değişim
programlarının sayısı giderek artmaktadır. Örneğin, AB ülkeleri arasında düzenlenen ve
"Erasmus" olarak isimlendirilen öğrenci değişim programlarının bu süreçte önemli rol
oynamaları beklenmektedir. Günümüzde ABD ve İngiltere gibi ülkeler düzenlemiş oldukları
yabancı dil kursları ve lisans ve lisansüstü programları ile dünyanın birçok ülkesinde genç
nüfusu kendilerine çekmektedir. Böylelikle söz konusu ülkelerde önemli bir alan hâline gelen
eğitim sektörü, sonuçta turizm sektörünün de gelişmesine basamak oluşturmaktadır.
Günümüzde kültür, spor, eğitim vb. nedenlerle turizm hareketlerine katılan gençler, gelecek
dönemlerin potansiyel turist kitlesini oluşturmaktadır.

14.2.14. Ulaşım Olanakları
Hızlı trenlerin artması ve havayolu işletmeciliğindeki gelişmeler komşu ülkelere kısa
süreli seyahatleri artırabilir. Halen Batı Avrupa ülkeleri arasında kısa süreli organize olamayan
seyahatler önemli yer tutmaktadır. ABD ile Avrupa arasındaki uçak fiyatlarının ucuzlaması, iki
kıta arsındaki turist trafiğini artırabilir.

14.2.15. Bilgisayar Kullanımı
Bilgi teknolojisi ve iletişim ağları turizm endüstrisinde daha yoğun bir şekilde kendisini
gösterecektir. Kâğıt üzerine basılı broşürler, yerini bilgisayar ortamında hazırlanan görsel
broşürlere (internet vs.) bırakacak ve potansiyel turistlerin gitmek istedikleri bölgeler hakkında
ayrıntılı bilgiler alabilmeleri daha da kolaylaşmış olacaktır. Öte yandan, bilgisayar
teknolojisinin ve endüstride yoğun bir şekilde kullanıma girmesinin beraberinde getireceği
etkiler üzerinde tartışmalar hız kazanmıştır. Bazı araştırmacılar, bilgisayar teknolojisinin
olumlu yönleri kadar olumsuz yönlerinin de olacağına işaret etmektedirler. Bunlar arasında
bilgisayar ortamında oluşturulacak görsel turizm gösterilerinin insanları uluslararası turizm
hareketlerine katılmaktan alıkoyması başta gelmektedir. Ayrıca, gelecek dönemlerde aracı
372

seyahat acentelerine gerek olup olmayacağı, olacak ise uluslararası turizm hareketlerinde ne
gibi işlevlere sahip olacakları tartışılan bir diğer konudur.

14.2.16. Uzay Çalışmalarının Gelişimi
Bilim adamlarının uzay teknolojisi konusunda yapmış oldukları çalışmalar ve
kamuoyuna sundukları ipuçları ışığında 21. yüzyılın uzay çağına geçişte önemli bir basamak
olacağı söylenebilir. Günümüzde yapılan çalışmalar ve alınan kararlar, bu etkilerin sonucunun
doğrudan turizm sektörüne de yansıyacağına da işaret etmektedir. Uzay teknolojisinin gelişmesi
ile birlikte, "uzay turizmi" adı atında yeni ve ilginç bir turizm türü kendisini gösterebilecektir.
Nitekim bu konudaki çalışmalar halen devam etmekte olup, NASA tarafından uzaya paket
programlarının öncüleri olarak kabul edilebilecek girişimlerin hayata geçirildiği bilinmektedir.
NASA'nın 2025 yılında uzaya düzenleyeceği tur satışları daha şimdiden tamamlanmıştır. Söz
konusu gelişmeler ve hedefler ışığında uzay teknolojisinin insanoğlunun günlük yaşantısına
olduğu kadar 'turizm kavramına' da yeni ve çok önemli bir boyut kazandıracağı söylenebilir.
Günümüz turisti tatil için gittiği bölgenin fotoğrafını 'kartpostal' olarak arkadaş ve akrabalarına
gönderirken potansiyel yeni turist tipi uzay tipi belki de uzay fotoğraflarını uzay postası ya da
daha gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile dünyaya gönderilebilecektir. Bugün dünyada hızla
yaygınlaşmakta olan internet kullanımının turizm sektörü üzerindeki etkilerinin nasıl
olabileceğini insanoğlunun hayal sınırlarını bile zorlayabilecek düzeyde gerçekleşebilir.

14.2.17. Çevre Duyarlılığı
Çevreye duyarlı turizm hareketlerinde ve bu konuda alınacak önlemler konusunda
önemli bir gelişme beklenmektedir. Turist kabul eden ülkelerin yanı sıra uluslararası tur
operatörleri ile Dünya Turizm Örgütü, Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi ve Dünya Çevre
Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar çevreye duyarlı turizm hareketlerinin teşvik edilmesi
konusunda çalışmalarını yürütmektedirler. Bu kapsamda, Örneğin, AB sahillerinin korunması
için mavi bayrak uygulaması başlatmıştır. Alman tur operatörü TUI, satış listesine dâhil ettiği
bölgelerdeki uygulamaların çevreye duyarlılığı konusunda raporlar hazırlamakta ve her
yılsonunda bir değerlendirme yaparak bu konuda düşük performans gösteren bölgeler ile turizm
işletmelerini satış listesinden çıkarmaktadır. Ek olarak turistlerin de gittiği bölgelerin tarihi,
kültürel ve doğal değerlerinin korunmasına katkıda bulunmaları ve oradaki yaşam biçimine
saygı göstermeleri önerilmektedir. Bu tür çalışmalar turizm ile yeni tanışmaya başlayan ya da
başlayacak olan tropikal ada ülkeleri, Afrika veya Güney Amerika ülkelerinde, özellikle de
ekolojik ve kültürel değerler açısından önemli bir potansiyele sahip olan bölgeler için daha da
önem kazanacaktır.
Uluslararası turizmin geleceği konusunda ulaşılan sonuçlar özetlenecek olursa, hızla
artan nüfus miktarının, refah düzeyinin, büyük bir tüketici kitle hâline gelmekte olan gençlik
kesiminin, erken emeklilik olanaklarının, artan eğitim ve kültür düzeyinin, çağın psikolojik
baskınlarından kurtulma isteğinin ve merak, gezip görme isteğinin gelecek dönemlerde dünya
turizm hareketlerini geliştiren belirgin unsurlar olacaklarını söylemek mümkündür.
Bununla birlikte toplumsal, ekonomik, politik, çevresel ve sağlık ile ilgili değişmelere
karşı oldukça duyarlı olan turizm endüstrisinde risk yüksektir. Bu nedenle, gelecek dönemlerde
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uluslararası düzeyde kendisini gösterebilecek, savaş, uluslararası terörizm, yaşanan bölgesel ve
uluslararası ekonomik durgunluklar, politik istikrarsızlıklar, sosyal çalkantılar ve bulaşıcı
hastalıklar gibi olası etkenlerden dünya turizmi olumsuz etkilenecek ve yukarıda belirtilen söz
konusu turistik eğilimler kısa ya da uzun dönemde olumsuz yönde değişebilecektir.

14.3. Türkiye Turizminde Geleceğe Yönelik Eğilimler
Dünya turizminde gelecek dönemlerde ortaya çıkması muhtemel gelişmelerden
Türkiye'nin de etkilenip etkilenmeyeceğinin, etkilenecek ise, hangi düzeyde etkileneceğinin
bilinmesi önem taşımaktadır. Kuşkusuz, Türkiye ve diğer benzeri gelişmekte olan ülkeler ile
ilgili toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler bir yana bırakıldığında, Türkiye'nin dünya
turizm hareketlerinde meydana gelen gelişmelerden olumlu bir şekilde etkileneceğini söylemek
daha kolay olacaktır. Ancak, son yıllarda turist gönderen bazı ülkelerde yaşanan ekonomik
darboğazlar ile Türkiye'nin komşu olduğu ülkelerde kendisini gösteren toplumsal ve siyasal
gelişmeler Türkiye turizmini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye turizmi ile ilgili gelecek
dönemlerdeki olası gelişmeler aşağıda ele alınarak, özetlenmiştir.

14.3.1. Turizmin Ekonomik etkileri
Bilindiği gibi, uluslararası turizm hareketlerinden Türkiye'nin 1997 yılı itibariyle aldığı
pay, turist sayısı ve turizm geliri olarak, %1,8 düzeyindedir. Bu oran İspanya için %7, İtalya
için %6 düzeyindedir. Ayrıca Türkiye'de turizm gelirlerinin toplam yurtiçi gayri safi millî hasıla
(GSMH) içindeki payı 1970 yılında %0,5; 1990 yılında %2,1; 2010’da %3,4 ve 2015 yılında
da %6,2 oranında gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ise 1970 yılında
%8,8 1990’da %24,9, 2010’da %18,3 ve 2015 yılında da %21,9 seviyesinde karşımıza
çıkmaktadır. Görüldüğü gibi Türk turizminin ülke ekonomisi için sahip olduğu önem zaman
içinde daima artma eğilimindedir. Ancak Ülkemizin turizm açısından sahip olduğu doğal,
kültürel ve ekonomik vb. potansiyel değerleri planlı ve verimli bir şekilde değerlendirmesi
durumunda gelecek dönemlerde uluslararası turizm hareketlerinden alacağı pay daha da yüksek
olabilecektir. Bunun için de, Türkiye'ye gelen turistlerin profilinin belirlenmesi ve alternatif
turizm türlerinin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

14.3.2. Turizmin çeşitlendirilmesi
Son yıllarda turizm hareketlerini yılın bütün dönemlerine yaymayı amaçlayan yat
turizmi, kongre turizmi, av turizmi, golf turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, yayla turizmi ve
termal turizm gibi turizm türleri gelecek dönemlerde Türkiye turizminin gelişmesine katkıda
bulunacaktır. Bu amaçla, yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Doğu
Karadeniz bölgesindeki 55 yayla merkezinde çalışmalara başlanmıştır. Yaklaşık 1300 jeotermal
kaynağa sahip olan Türkiye'nin gelecek dönemlerde termal turizmde önemli gelişmeler
sağlayacağını söylemek mümkündür. Zira Turizm Bakanlığı içinde bulunduğumuz dönemde
yaklaşık 30 termal alanı "Turizm Merkezi" ilan ederek buralardaki termal turizm yatırımlarını
teşvik etme kararı almıştır.
Kış turizmine yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise, ilk aşamada Uludağ, Elmadağ,
Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken yerleşimleri turizm merkezi ilan
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edilmiştir. Türkiye'de golf turizminin geliştirilmesi ile ilgili olarak Ege ve Akdeniz
kıyılarındaki uluslararası standartlara uygun golf sahalarının yapımı planlanmaktadır.
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belgelendirilen 10 adet yatırım belgeli tesis, 15
adet işletme belgeli tesis bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı golf turizmine yönelik
olmak üzere Antalya, Aydın, Muğla, Mersin ve Nevşehir İllerinde Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi, Turizm Merkezi ve Turizm Alanı içerisinde yer alan 29 adet golf alanı
planlanmış olup, yaklaşık 25 000 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. Bu golf alanlarının bir
kısmı işletme faaliyetine geçirilmiş, diğer bir kısmı ise halen yatırım aşamasındadır.
Türkiye'de son yıllarda önemli gelişme gösteren yat turizminde yararlanabileceği 114
adet yat işletmesi bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Türkiye’deki marinaların
bakanlıktan işletme belgeli toplam 11 913 adet yatak kapasitesi mevcuttur. Buna karşın 11 adet
marinaya yatırım belgesi verilmiş olup onların da toplam yat bağlama kapasitesi 5 747 adedi
bulmaktadır. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Türk turizminin boyutlarının günümüzde
olduğundan daha farklı bir seviyede bulunacağı düşünülmektedir.

14.3.3. Kültür Turizmi
Günümüze değin Türkiye'ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine yönelik
olmuştur. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri gezmekgörmek olduğu ve buna bağlı olarak son yıllarda kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık
kazandığı dikkate alınırsa, gelecek dönemlerde Türkiye'nin kültür turizminde de önemli bir
paya sahip olacağı söylenebilir.

14.3.4. Dış Turizmde Artan Talep
Turizm sektörüne tanınan teşvikler sonucunda 1980'li yılların başından itibaren
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında önemli artışlar gözlenmiştir. Son dönemlerde OECD
ülkelerinden, Türkiye'ye yönelik turist girişindeki düşüşe karşın, yeni yapılanmalar sonucunda
özellikle Doğu Bloku ülkelerinden Türkiye'ye giriş yapan yabancıların sayısında önemli artışlar
kaydedilmektedir. Örneğin 2005 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı 24,1 milyon kişi
iken, 2015 yılında bu sayı 41,6 milyon kişiye yükselmiştir. Son on yılda ülkemize gelen yabancı
turist sayısının artış oranının dikkat çekecek kadar yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer yandan 1995 yılından itibaren Avrupa'da "tek pazar" uygulamasına geçilmesi ile
birlikte, üye ülkelerden Türkiye'ye yönelik dış turizm talebinde önemli değişmeler olmaya
başlamıştır. 350 milyon nüfusu bünyesinde barındıran olan söz konusu birlik, üye ülkeler
arasındaki sınırlan ve sınır giriş - çıkışlarındaki bürokratik işlemleri ortadan kaldırmakta ve
yalnızca üye ülkelere seyahat etmek koşulu ile vatandaşlarına çeşitli finansal kolaylıklar (kredi
verme gibi) sağlamaktadır. Örneğin; İngiltere hükümeti 1993 yılında yaptığı bir açıklamada,
ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkeleri dışında yer alan diğer ülkelere seyahat etmek
istemeleri durumunda ek vergi koymaya başlayacağını bildirmiştir. Bu nedenle Türkiye,
gelecek dönemlerde Amerika, Kanada, Japonya, Çin ve Türk cumhuriyetleri gibi ülkelerden
turist çekmenin yöntemlerini şimdiden belirlemek zorundadır. Günümüzde en çok ABD'li turist
çeken ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya ve Fransa'dır. Türkiye ise son sıralarda yer almaktadır.
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14.3.5. İç Turizmde Artan Talep
Türkiye'de son yıllarda iç turizm hareketlerine katılan kişi sayısında da önemli artışlar
gözlenmektedir. Söz konusu bu artışta Türkiye'de turizm sektöründe son yıllarda yaşanan
dalgalanmaların yanı sıra dinsel ve ulusal bayramlar ile yılbaşı tatili ve sömestr tatillerinin etkisi
büyük olmaktadır. Günümüzde kamu ve özel sektör kuruluşlarının iç turizme yönelik
çalışmaları daha fazla sayıda kişinin turizm hareketlerine katılmasına yardımcı olmaktadır.
Hafta sonlarında yapılan günübirlik ya da birkaç günlük kısa seyahatler Türkiye'de iç turizm
hareketlerinin gelişmeye açık olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, Türk vatandaşlarının
dışarıda yeme-içme alışkanlığını kazanmaya başlaması, sonuçta iç turizm hareketlerinin daha
da artmasına basamak oluşturmaktadır. Ancak Türkiye'deki iç turizm anlayışının sosyal turizm
kavramı ile ilişkili olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle kamu ve özel sektör
kuruluşlarının çalışanlarına boş zaman ve finansman gibi teknik konularda sağlayacağı
kolaylıklar ile konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin iç turizme yönelik çalışmalarına
daha çok önem vermeleri sonucunda, iç turizm hareketlerinde önemli bir canlanma
görülebileceği öngörülebilir.
Böylelikle iç turizmin geliştirilmesi ile birlikte iç ve dış turizmde görülecek talep
çakışması Türkiye'de daha önce turizme açılmamış alanların turizme açılmalarını sağlayarak
arz artışına neden olacaktır. Bir yörenin önce iç turizme ve kısmen dış turizme açılması;
altyapısının hazırlanması, yatak kapasitesinin artması ve istenilen düzeye getirilmesi ile söz
konusu olabilir. Öncelikle, iç talebin kaydığı alanlar, uzun dönemde dış turizm talebinin de bu
alanlara kaymasına yol açacaktır. Böylelikle, iç turizmin gelişmesi, dış turizmin gelişmesine
basamak oluşturacaktır. Diğer yandan yerli turistlerin kendilerine yakın ya da uzak bir bölgeye
seyahat etmeleri sonucunda ülkelerini daha iyi tanıma şansına sahip olabilecekleri gibi,
ekonomik anlamda da daha çok ülkelerinde üretilen malları tüketmek eğiliminde olacakları için
mevcut üretim kapasitesinin artmasına katkıda bulunacaklardır. Turizm sektöründe istihdam
edilen personelin daha çok düşük gelir grubundaki kişilerden oluşması nedeniyle ülkenin diğer
gelişmiş bölgelerinden gelecek yerel turistler aracılığıyla bölgelerarasındaki ekonomik ve
sosyal dengesizlik azaltılacaktır. Bu açıklamalara bağlı kalarak Türkiye'de iç turizmin
geliştirilmesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

14.3.6. Doğu Akdeniz’deki Güvenlik Kaygısı
İsrail ile Filistin devletlerinin 1993 yılında aralarında "Barış Antlaşması"
imzalamalarına rağmen aralarındaki problemlerin sona erdiği düşünülemez. Ancak Türkiye'nin
de üye olduğu Akdeniz Ülkeleri Turizm Birliğinin kurulmasına ilişkin antlaşmanın
imzalanması, hem uluslararası turizm hareketlerinin, hem de Türkiye turizminin gelişmesinde
olumlu bir etken olacaktır. Akdeniz havzasında istikrarın sağlanması ile birlikte Türkiye, Mısır,
Yunanistan ve İsrail'i kapsayan kruvaziyer paket turlara olan talebin artması beklenmektedir.

14.3.7. Eğitim ve Entelektüel Düzeyin Artması
Türkiye turizminde önemli bir gelişme de, sayıları artan örgün ve yaygın turizm eğitim
programları ile son yıllarda Türkiye'de turizm bilincinin sağlıklı bir şekilde yerleşmeye
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başlaması sonucunda turizm sektörüne yönelik çalışmaların daha duyarlı bir hâle getirilmesi
olacaktır.

14.3.8. Çin’in Uluslararası Turizm Sektörüne Girmesi
Çin, Türkiye turizminin önümüzdeki dönemde ciddi bir pazarı olabilecek bir ülkedir.
Çin ekonomisinin son yıllarda gösterdiği performans ve ülkenin nüfusu, pek çok ülkenin
iştahını kabartmaktadır. Günümüzde Çin'de 2500 dolar ve daha fazla gelire sahip olanların
toplam nüfusa oranı %26,5'dir. Bu anlamıyla Çin nüfusunun yaklaşık ¼’ünün turizm alanında
potansiyel tüketici konumuna ulaştığından söz edilmektedir. 2010 yılında dünyada uluslararası
seyahate katılacak 1 milyar turistin 100 milyonunun Çinli olacağı hesaplanmaktadır. Çin'le
turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
tarafından bir ekip 1998 yılında bu ülkeye gitmiştir. Türk Havayolları'nın 1998 yılında Pekin'e
direkt uçuşlarına başlaması, Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasına olumlu yönde
etkide bulunmuştur.

14.3.9. Güvenlik
Tüm bu olumlu gelişmelere karşın turizm gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde
toplumsal, ekonomik ve siyasal değişmelerden etkilenmesinin bir sonucu olarak Türkiye'nin
bazı yörelerinde var olan asayiş sorunlarının ve bu sorunların dünyada uyandırdığı etkilerinin
de, kısa dönemde Türkiye turizmini olumsuz etkileyeceği kuşkusuzdur. Öte yandan, mevcut
sorunlar ortadan kaldırılsa bile, Türkiye'nin dünyada çatışmaların ve savaşların en çok
yaşandığı bölgenin içinde yer alması nedeniyle sürekli olması bile, zaman zaman, 1991 yılında
yaşanan "Körfez Savaşı", 1997 yılında yaşanan Kosova Savaşı gibi olayların etkisinde kalması
kaçınılmaz görülmektedir.
Ancak söz konusu mevcut sorunların bulunduğu durumda bile, ülkemize gelen turist
sayısının genellikle artma eğiliminde olması, ülkemizin küresel ölçekte bir tatil bölgesi olarak
benimsendiğini ve memleketimizin bazı kesimlerde var olan güvenlik sorununun turizm
hareketlerinin yoğun olarak gerçekleştiği Batı Akdeniz ve Ege bölgelerini olumsuz
etkilemediği anlaşılmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Uluslararası turizmin geleceğini araştırınız.

2)

Türkiye turizminde geleceğe yönelik eğilimleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Uluslararası turizmin geleceğine yönelik kaygılar nelerdir? Açıklayınız.

2)

Türkiye turizminde geleceğe yönelik eğilimler nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası turizmin genel olarak değerlendirilmesi ve geleceğine dair beklenti veya
öngörülerin neler olduğu ele alınmıştır. Örneğin, uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesinin
nedenleri, gelişen teknolojiden nasıl etkilendiği, uluslararası spor yarışmalarının artması
sürecinden etkilendiği, artan talep karşında hangi sorunlarla karşı karşıya kalındığı,
sektöründeki rekabetin artmasının neden olduğu problemlerin nasıl aşıldığı, değişmekte olan
demografik yapıya dair yaklaşımların neler olduğu, çevre duyarlılığına nasıl cevap verildiği ve
Türkiye turizminde geleceğe yönelik eğilimler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, insanoğlunun gelecekte daha farklı
amaçlarla turizm hareketlerine katılma ihtimali ve yeni turizm türlerinin geliştirilebileceği
öngörüsünün dayaklarından biri verilmiştir?
a)

Nüfus artışı

b)

Tarımsal verimliliğin azalması

c)

Arazi fiyatlarının yükselmesi

d)

Güneşlenme süresinin uzaması

e)

Bireylerin istek ve arzularındaki değişimler

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 20. yüzyılın son çeyreğinin
başlangıcındaki birkaç yıl hariç tutulursa, uluslararası turizmin dünyada en hızla gelişen
sektörlerin başında yer almasının nedenlerinden biri verilmiştir?
a)

Tatil turizminin gelişmesi

b)

Doğum oranlarının azalması

c)

Sanayinin gelişmesi

d)

Konaklama sürelerinin uzaması

e)

Daha konforlu konaklama tesisleri yapılması

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa Birliği içinde istihdam edilen
toplam işgücünün turizm endüstrisinde görev alan oranı verilmiştir?
a)

%6

b)

%2

c)

%8,9

d)

%12

e)

%23
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4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün 2001’de yaptığı
araştırmaya göre, 2020 yılında yıllık kaç kişinin uluslararası turizme katılacağı verilmiştir?
a)

1,3 milyar

b)

1,6 milyar

c)

6 milyar

d)

1,2 milyon

e)

1 milyar

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde Avrupa’da İngiltere'den
başlayıp Almanya'ya ve Avusturya'ya kadar birçok ülkede çok sayıdaki küçük turizm
işletmelerinin yerini az sayıda büyük ve güçlü firmalara bırakmalarının nedenlerinden biri
verilmiştir?
a)

Bireylerin iç turizme katılmayı daha fazla tercih edilmesi

b)

Gelişmiş ülkelerdeki üretimin otomatik makinelerle yapılması

c)

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler

d)

Küresel ısınma

e)

Tatil maliyetlerinin artması

6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, turizm sektöründeki rekabetin artmasının
ortaya çıkardığı sonuçlardan biri verilmiştir?
a)

Hizmet kalitesinin azalması

b)

Turist sayısının azalması

c)

Sektörde tekelleşme yaşanması

d)

Devletin turizm sektöründen çekilmesi

e)

Kıyı kesimlerinde çevre sorunlarının artması
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Turizm Örgütünün hazırladığı
“Tourism 2020 Vision” araştırmasından elde edilen sonuçlardan biri verilmemiştir?
a)
Küreselleşme hareketlerinin lokalleşmeye, lokalleşmenin de küreselleşmeye
neden olacağı
b)
Elektronik ve bilgisayar teknolojisinin tatil bölgesi seçiminde en güçlü unsur
hâline geleceği
c)
Ulaşım teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak seyahatlerin hızının artması,
seyahat sürecindeki elemanların ve işletmelerin hızlanması ve buna göre yeni bir yapılanmanın
gerekeceği
d)
Müşteriler CD-ROM atlasları, internet araştırması yolu ile otellere ve diğer
turizm faaliyetlerine doğrudan ulaşacaklar. Bu durumun turistik ürün sunucularının Web Siteler
üzerinde indirimli fiyatlar, son dakika teklifleri sunmalarına yol açması
e)
Turizm firmalarının ve turizm bölgelerinin Güney Amerika’dan gelen turistleri
kendine çekmek için özel çaba gösterecekleri
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bireylerin tatil anlayışının farklılaşmasına
bağlı olarak uluslararası turizmden daha fazla pay alacakları öngörülen bölgelerden biri
verilmiştir?
a)

Kuzey Atlantik

b)

İskandinavya

c)

Balkanlar

d)

Ortadoğu

e)

Kafkasya

9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, uluslararası turizm kuruluşlarının çevreye
duyarlı turizm hareketlerinin teşvik edilmesinde, Avrupa Birliği sahillerinin temiz kalması için
yapılan uygulamaların en yaygın olanı ve en fazla bilineni verilmiştir?
a)

Beyaz gül

b)

Temiz deniz

c)

Güneşini paylaş

d)

Mavi bayrak

e)

Uzak dur
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10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesi için
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık kaç adet termal alanı "turizm merkezi" olarak ilan
ettiği verilmiştir?
a)

14

b)

53

c)

7

d)

102

e)

30

Cevaplar
1)e 2)d 3)a 4)b 5)c 6)c 7)e 8)a 9)d 10)e
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