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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan
1971 yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir
dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve
giriþim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi
anlayýþýnýn liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum
ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði bir
toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda,
Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý
içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan
gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu
inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini saðlamak
amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü
olarak, giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet
göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk
rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin,
yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel
potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek ulusal ekonomik
politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel
rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB)
üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi
için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel
ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur,
pr ojeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve
önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer
devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da
dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki
amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý
hedefler.

TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke
gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla
destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle
kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.
"Türkiye'de Alter natif T urizmin Geliþimine Yönelik
Deðerlendirmeler" baþlýklý bu çalýþma, TÜSÝAD Sanayi ve Tarým
Politikalarý Komisyonu bünyesinde bulunan Turizm Çalýþma
Grubunun koordinasyonunda 24 Þubat 2014 tarihinde gerçekleþtirilen
"Alternatif Turizm Yuvarlak Masa" Toplantýsýnda sektör temsilcileri
tarafýndan iletilen görüþ ve deðerlendirmelerin TÜSÝAD Sanayi Stratejisi
ve Sektör Politikalarý Bölümü Uzmaný Tanyeli Behiç SABUNCU
tarafýndan ilgili politika belgelerindeki bilgilerle birlikte yorumlanmasý
neticesinde oluþturulmuþtur. Söz konusu çalýþmanýn hazýrlanmasýnda
"Alternatif Turizm Yuvarlak Masa" toplantýsýna katýlarak görüþ ve
deðerlendirmeleriyle katkýda bulunan deðerli sektör temsilcilerine,
TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu Üyelerine ve TÜSÝAD Turizm Çalýþma
Grubu Baþkaný Naile GÖÇEN ÇUKUROVA'ya teþekkür ederiz.
Eylül 2014
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1. GÝRÝÞ
Küresel ölçekte hýzla geliþen turizm sektörü istihdam potansiyeli ve ödemeler dengesine
katkýsý itibarýyla ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde turizm faaliyetlerinin yýlýn 6 ayý içerisinde yoðunlaþmasý kapasite kullanýmýnýn
verimsizliði, mevsimlik iþsizlik vb. sorunlara sebep olmanýn yaný sýra çevre üzerinde de
baský yaratmaktadýr. TÜSÝAD tarafýndan 2012 yýlýnda yayýnlanan "Sürdürülebilir Turizm"
raporu kapsamýnda bu soruna ayrýntýlý olarak deðinilmiþ, bu çerçevede alternatif turizm
faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu faaliyetlerin yýlýn geneline yayýlmasý ihtiyacý ortaya
konmuþtur. Raporda ortaya konan tespitler ilgili taraflarýn bir araya geldiði seminer ve
toplantýlarda tartýþýlmýþ, bu çerçevede son olarak, ülkemizde alternatif turizm faaliyetlerinin
geliþiminin önündeki engellerin ele alýndýðý bir yuvarlak masa toplantýsý 2014 yýlý Þubat
ayýnda TÜSÝAD'da düzenlenmiþtir. Turizm iþletmecileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum
kuruluþlarý temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen bu toplantý kapsamýnda ülkemizin
rekabet gücünün yüksek olduðu alternatif turizm alanlarý ve bu alanlarda karþýlaþýlan
sorunlar deðerlendirilmiþtir. Söz konusu toplantýda ortaya konan tespitler tüm paydaþlarýn
bilgisine sunulmak üzere bu rapor kapsamýnda ayrýntýlý olarak ele alýnmýþtýr.

2. ALTERNATÝF TURÝZM: TANIMI VE UNSURLARI
Turizm sektöründe sürdürülebilirliðin saðlanmasý ve mevsimsellik sorununun çözümü
için turizm faaliyetlerinin dönemsel ve bölgesel olarak dengeli biçimde daðýlýmýna ihtiyaç
vardýr. Bu çerçevede turizm faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi, bir baþka deyiþle alternatif
turizm alanlarýnýn geliþtirilmesi önem arz etmektedir.
Alternatif turizm kavramý kýsaca turizmin çeþitlendirilmesi amacýndan hareketle
kýyý turizmi dýþýndaki turizm faaliyetlerini kapsamaktadýr. Turizmin çeþitlendirilmesi
ihtiyacý Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023
ve Eylem Planý 2007-2013 kapsamýnda da ortaya konmuþ, bu çerçevede alternatif turizmin
Türkiye'nin her yerinde desteklenmesi hedeflenmiþtir. Söz konusu hedef doðrultusunda,
Strateji'de "alternatif turizm türlerinden saðlýk turizmi ve termal turizm, kýþ turizmi, golf
turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin öncelikli
olarak geliþtirilmesi"1 öngörülmüþtür.
Bu raporda, genel itibarýyla ülkemizde alternatif turizm faaliyetlerinin önündeki engeller
yaný sýra küresel rekabette güçlü olunan alternatif turizm alanlarýna iliþkin deðerlendirmeler
ortaya konmuþtur.

1
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3. ÜLKEMÝZDE ALTERNATÝF TURÝZMÝN ÖNÜNDEKÝ
ENGELLER
Yukarýda belirtilen alternatif turizm temalý yuvarlak masa toplantýsýnda ülkemizde
genel olarak alternatif turizmin geliþimine engel teþkil ettiði deðerlendirilen öncelikli
sorunlar aþaðýda þekilde ortaya konmuþtur:
 Yetersiz teþvik uygulamalarý: Mevcut teþvik uygulamalarý alternatif turizm
faaliyetlerini yeterli ölçüde desteklemekten uzak olmanýn yaný sýra bazý örneklerde
bir sektörü (veya alt sektörü) desteklerken diðeri için caydýrýcý olabilmektedir.
Örneðin tarým sektöründe bir ürüne yönelik olarak saðlanan doðrudan destekler
bölgede ekimi yapýlan bir baþka üründen tamamen vaz geçilmesine yol açabilmekte,
bu durum yetiþtiriciliðinden vaz geçilen söz konusu ürünle organik baðý bulunan
turizm alanlarýný (örneðin baðcýlýk ve agro-turizm) olumsuz etkileyebilmektedir.
Buna ek olarak teþvik ve tahsis sürelerinin sýnýrlý oluþu yatýrýmcýyý özendirmemektedir.
Söz gelimi tarým sektöründe 1-2 yýl süreyle saðlanan teþvikler agro-turizm vb.
alternatif turizm alanlarý için yeterince özendirici nitelikte olmayabilmektedir. Diðer
taraftan marina vb. yüksek maliyetli yatýrýmlara yönelik tahsis süreleri finansman
için güvence amaçlý talep edilen getiri düzeyini saðlayamayacak kadar kýsa
olabilmektedir.
 Nitelikli insan kaynaðý eksikliði: Ülkemizde turizm sektörünün kýyý turizmine
yoðunlaþmýþ olmasýndan doðan mevsimsellik sorunu bu sektörde istihdamýn, büyük
ölçüde, senenin 6 ayý ile sýnýrlý kalmasýna yol açmaktadýr. Bu durum sektörün
nitelikli iþgücü piyasasýnda tercih edilmemesine neden olmaktadýr. Diðer taraftan,
alternatif turizm potansiyeli yüksek görülen bazý bölgelerin geliþmiþlik düzeyinin
sýnýrlý oluþu nitelikli insan kaynaðý temininde bazý kýsýtlarý da beraberinde getirmektedir.
Öte yandan, mesleki yeterliliðin tanýmlanmasý ve belgelendirilmesine iliþkin eksiklikler
mevcuttur. (Bu çerçevede turizm alanýnda çalýþan kiþileri kapsayacak bir turizm
personeli meslek yasasýna ve bu yasa kapsamýnda mesleki yeterliliði denetleyecek
bir turizm personeli meslek odasýna ihtiyaç duyulduðu deðerlendirilmektedir.2)
 Altyapý sorunlarý: Turistik bölgelerdeki altyapý eksiklikleri (toplu taþýma, arýtma,
kanalizasyon, su vb. hizmetlere iliþkin yatýrýmlarýn yýl boyunca ikamet eden nüfus
temel alýnarak yapýlmasý nedeniyle) ziyaretçilerin ihtiyacýnýn karþýlanamamasýna
neden olmaktadýr. Bu kapsamda dikkat çeken bir baþka önemli sorun ise kýyý
turizminin yapýldýðý bölgeler dýþýnda yer alan alternatif turizm potansiyeli yüksek
illere ulaþým imkanlarýnýn kýsýtlý oluþudur. Son olarak imar planlarýnýn kalýcý olmayýþý
liman, tesis vb. iþletme yatýrýmcýlarý açýsýndan caydýrýcý bir nitelik taþýmaktadýr.
 Doðal ve kültürel deðerlerin iyi korunamayýþý: Tesislerin önemli bir bölümünün
kýyý bölgelerinde yoðunlaþmýþ olmasý ve mevsimsellik sorunu dolayýsýyla yaz
aylarýnda ortaya çýkan yoðunluk söz konusu bölgelerde çevre üzerinde ciddi baský
yaratmaktadýr. Bu baský plansýz yapýlaþma ve alt yapý eksikliði sonucu artmaktadýr.
1
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 Paydaþlar arasý iþbirliði eksikliði: Ýþletme yatýrýmcýlarý ile yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluþlarý, bölge halký vb. paydaþlar arasýndaki iletiþim eksikliði yerel
düzeyde sorunlarýn tespitini güçleþtirmekte ve tüm taraflara fayda saðlayacak
çözümler üretilmesini mümkün kýlmamaktadýr.
 Konaklama sürelerinin kýsa oluþu: Konaklama süreleri ortalama 3-5 gün ile
sýnýrlýdýr. Bu durum turizmden elde edilen gelirin potansiyel seviyenin altýnda
kalmasýna yol açmaktadýr.

4. KÜRESEL REKABETTE GÜÇLÜ OLUNAN ALTERNATÝF
TURÝZM ALANLARI
Yukarýda belirtilen alternatif turizm temalý yuvarlak masa toplantýsýnda katýlýmcýlar
tarafýndan küresel rekabet gücümüzün olduðu ilk üç alternatif turizm alaný;
 termal turizm,
 kongre ve fuar turizmi ve
 kültür turizmi olarak ortaya konmuþtur.
a) Termal Turizm
Tanýmý;
Termal (Wellness) turizmi saðlýk turizmi altýnda yer alan dört sektörden (medikal
turizm, termal/SPA/wellness turizmi, yaþlý turizmi ve engelli turizmi) biridir. Saðlýðý
korumak amaçlý yapýlan seyahatleri kapsayan bu turizm türü klimatizm (temiz havadan
yararlanma), termalizm (kaplýca) ve üvalizm (meyve-sebze kür tedavisi) olmak üzere
üç farklý türevi içermektedir.
Ülkemizdeki Durumu
Saðlýk turizminde, son 10 - 15 yýl içerisinde ön plana çýkan ülkeler arasýnda Türkiye'nin
yaný sýra ABD, Hindistan, Singapur, Malezya, Güney Kore, Tayland, Macaristan, Brezilya,
Arjantin, Güney Afrika, Küba, Meksika, Almanya, Ýtalya, Fransa, Polonya, Ýspanya,
Yunanistan ve Birleþik Arap Emirlikleri yer almaktadýr.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013 saðlýk ve termal turizmini
öncelikli destek verilmesi öngörülen 6 alternatif turizm alanýndan biri olarak tespit etmiþ
ve bu kapsamda aþaðýda sýralanan hedefleri belirlemiþtir:
 Troya, Frigya ve Afrodisya bölgelerinin her biri termal ve kültür temalý bölgesel
varýþ noktasý olarak geliþtirilecek, termal ve kültür turizmi kapasitesinin alternatif
turizm türleri ile bütünleþmesi saðlanarak yakýn çevredeki diðer kültürel ve doðal
deðerlerle de iliþkilendirilecektir.
 Jeotermal kaynaklarýn bulunduðu bölgeler dikkate alýnarak etaplamalar þeklinde
tüm kaynaklarýn deðerlendirilmesine yönelik çalýþmalar sürdürülecektir.
 Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca bugüne kadar ilan edilen termal turizm merkezlerine
iliþkin imar planlarý ve revizyon imar planlama çalýþmalarý tamamlanacaktýr.
 Avrupa'da termal turizm konusunda ülkemizin birinci varýþ noktasý olmasý
saðlanacaktýr.
8

 Jeotermal suyun etkin bir þekilde daðýtýmý amacýyla belirlenen pilot bölgelerde
mahalli idareler birliði ve daðýtým þirketleri kurulmasý yönünde çalýþmalar
yapýlacaktýr.
 Jeotermal kaynak odaklý 'Turizm Merkezi' ve/veya "Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliþim Bölgesi" ilan edilebilecek alanlar belirlenerek fiziki planlarýnýn
tamamlanmasýndan sonra turizm yatýrýmcýlarýna tahsisi kýsa bir sürede
gerçekleþtirilecektir3.
2014 - 2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkýnma Planý ise "Saðlýk Turizminin
Geliþtirilmesi" hedefini 25 Öncelikli Dönüþüm Programý kapsamýna almýþ olup, aþaðýda
yer alan hedefleri belirlemiþtir.
 Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluþturulmasý
 Termal turizmde 1.500.000 (600.000 tedavi amaçlý) yabancý termal turiste hizmet
sunulmasý
 Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi
 Medikal turizmde dünyanýn ilk 5 destinasyonu içerisinde olunmasý4.
Deðerlendirmeler
Ülkemizde ortalama konaklama süresinin kýsa oluþu (3-5 gün) turizm sektörünün
önemli bir sorunu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Diðer turizm türlerinden farklý olarak,
ortalama kalýþ sürelerinin uzun olduðu termal turizmi bu çerçevede önemli bir alternatif
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðý ülkemizde saðlýk ve termal turizminin geliþmesi amacýyla jeotermal
kaynaklarýn bulunduðu alanlarý dikkate alarak bir Termal Turizmi Kentleri Bölgeleri
Haritasý çýkarmýþ, bu kapsamda diðer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon
oluþturabilecek kapasiteye sahip olan;
 Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balýkesir. Yalova)
 Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak, Eskiþehir,
Ankara)
 Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Ýzmir, Manisa, Aydýn, Denizli)
 Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesini (Yozgat, Kýrþehir, Nevþehir, Niðde5)
öncelikli geliþtirilecek bölgeler olarak belirlemiþtir.
Öte yandan hali hazýrda termal turizmin yoðunluklu olarak yapýldýðý Afyonkarahisar,
Yalova vb. þehirlerde söz konusu tesisler dýþýndaki alanlarda turistik yatýrýmlarýn sýnýrlý
oluþu kalýþ sürelerini azaltmanýn dýþýnda gelirlerin tesis içinde yapýlan harcamalarla sýnýrlý
kalmasýna yol açmaktadýr.
Termal (wellness) turizminin önündeki bir baþka sorun ise bazý tesisler ve bu tesislerde
verilen hizmetin standardý ve sertifikasyonuna iliþkin eksiklerdir. Bu durum verilen
hizmetin kalitesinin belgelenmesini mümkün kýlmamaktadýr.
3
4
5
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b)Kongre ve Fuar Turizmi
Tanýmý
Þirket içi toplantýlar, lansman toplantýlarý, sergiler, konferanslar, fuarlar, kongreler vb.
etkinliklerin yaný sýra alt hizmet paylaþýmlarýný (taþýma, teknik hizmetler, dekorasyon,
eðlence vb.) içeren kongre ve fuar turizmi yabancý kaynaklarda MICE (Meeting, Incentive,
Convention, Exhibition) kýsaltmasý ile adlandýrýlmaktadýr.
Ülkemizdeki Durumu
Baþta Ýstanbul olmak üzere büyük þehirlerde gerçekleþen kongre turizmi otellerin boþ
dönemlerini deðerlendirmesi dolayýsýyla turizm sezonunun yýlýn 12 ayýna yayýlmasýnda
önemli katký saðlamaktadýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Türkiye
Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013, kongre turizmini ülkemizde turizmin
çeþitlendirilmesi amacý dahilinde öncelik verilmesi gereken 6 alternatif turizm türünden
biri olarak deðerlendirmektedir. Bu çerçevede kongre ve fuar turizmine yönelik olarak
ortaya konan hedeflerden öne çýkanlar aþaðýda sýralanmýþtýr:
 Kongre turizmine yönelik planlama ve tahsis çalýþmalarý yapýlarak, yatýrýmcýlara
yön gösterici, kongre, fuar vb. etkinlikleri teþvik edici politikalar geliþtirilecektir.
 Kongre merkezi olarak planlanan bölgelerin nitelikli turizm tesislerine ve uluslararasý
havaalanýna sahip olmasý saðlanacaktýr.
 Her ilde bir kongre merkezi oluþturularak gerek ulusal gerekse de uluslararasý
kongrelerin Türkiye'de yapýlmasý için tanýtma, planlama ve uygulama projeleri
yapýlacaktýr.
 Fuar turizminin geliþtirilmesi için fuar þehirleri ve merkezleri belirlenerek fuar
organizasyonlarýný geliþtirilecektir.
 Ýstanbul, Antalya, Ýzmir, Ankara 1. derecede önemli Fuar illeri olarak ve 15 yýllýk
zaman zarfýnda bu þartlarý kazanabilecek 3 ilimiz Adana, Gaziantep, Trabzon
ise 2. derece önemli fuar illeri olarak belirlenerek, bu çerçevede planlama çalýþmalarý
yapýlacaktýr.
 1. ve 2. derece Fuar illerinde bulunan Fuar Merkezlerinin çevre düzeni planlarý,
kentin ana ulaþým planý, kentin konaklama, restoran hizmetlerinin fuarlardan
beklenen faydayý azamiye çýkaracak yönde gerçekleþmesi saðlanacaktýr. 6
Ülkemizin dünyadaki durumu incelendiðinde ise kongre turizminin küresel rekabette
iddialý olunan alanlar arasýnda yer aldýðý görülmektedir. TÜRSAB tarafýndan yayýnlanan
Kongre Turizmi Raporu'na göre, etkinliklerin en sýk gerçekleþtirildiði þehir olan Ýstanbul,
dünya sýralamasýnda 9. sýrada yer almaktadýr. 500 ve üzeri sayýda kiþinin katýldýðý kongreler
sýralamasýnda ise Ýstanbul 2011 yýlýnda dünya birincisi olmuþtur.7
Kongre turizminin geçtiðimiz yýllar içerisindeki geliþimine bakýldýðýnda ise sektörün
son beþ yýl içerisinde önemli ölçüde büyüme kaydettiði görülmektedir. Uluslararasý
Kongre ve Konvansiyon Birliði (ICCA) tarafýndan açýklanan 2013 yýlý istatistiki verileri
ve TÜRSAB Kongre Turizmi raporu incelendiðinde, dünya sýralamasýnda 18. sýrada yer
alan Türkiye'de, bir yýlda düzenlenen kongre sayýsýnýn 2004 - 2013 yýllarý arasýnda 80'den
221'e çýktýðý görülmektedir.8 Bu süreç içerisinde dünya genelindeki artýþýn % 30 civarýnda
6

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2007, sf. 23
Kongre Turizmi Raporu, TÜRSAB, 2013, sf 1-2
8
Kongre Turizmi Raporu, TÜRSAB, 2013, sf. 4, 2013 Statistics Report, International Congress and Convention
Associtiation, sf. 35
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olduðu göz önüne alýndýðýnda ülkemizde sektörün dünya ortalamasýnýn oldukça üzerinde
bir büyüme kaydettiði anlaþýlmaktadýr.
Deðerlendirme
Hýzla büyümekte olan ve küresel rekabet gücü artan kongre ve fuar turizmi ülkemizde
turizmin çeþitlendirilmesi ve bu sayede özellikle kýþ aylarýnda atýl kapasitenin
deðerlendirilmesiyle sektörün mevsimsellik sorununun çözümüne katkýsý bakýmýndan
kritik önem arz etmektedir. Kongre amacýyla ülkemize gelen turistlerin harcama
kalemlerinin yaklaþýk % 40'ýný yeme - içme ve gezmenin oluþturduðu dikkate alýndýðýnda
bu sektörün önemi daha da artmaktadýr.
Sektörün en önemli sorunlarýndan biri nitelikli insan kaynaðý eksikliði olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Büyük ölçüde yarý zamanlý ve genç insanlarýn istihdam edildiði bu sektörde
mesleki yeterliliðin tanýmlanmasý ve belgelendirilmesi yapýlamamaktadýr. Bu durum
sektörün geliþiminin önünde ciddi bir engel teþkil etmektedir.
Sektöre dair bir diðer önemli sorun ise istatistiki veri eksikliðidir. Bu durum sektörün
öneminin anlaþýlmasýný zorlaþtýrmasý yaný sýra sektörün durumunun izlenmesini de
güçleþtirmektedir. Kongre merkezleri, oteller ve organizasyon firmalarýndan düzenli
olarak toplanacak veriler sektörde sorunlarýn tespitini kolaylaþtýracak ve bu sorunlara
yönelik kapsamlý politikalarýn geliþtirilmesini mümkün kýlacaktýr.
Sektörde altyapý ihtiyacý halen devam etmektedir. Bu çerçevede büyük þehirlerde
ulaþýmýn iyileþtirilmesi ve 500 ve üzeri katýlýmlý kongre merkezi kapasitesinin artýrýlmasý
önemli görülmektedir.
c) Kültür Turizmi
Taným
Kültür turizmi, doðal alanlar, anýtsal ya da sivil mimari yapýlarý, sanat eserleri vb. yaný
sýra kültürel kimliðin çeþitli unsurlarý, gelenekler ve farklý diller de dahil olmak üzere
kültür mirasýný tüm boyutlarýyla paylaþmayý ve tanýmayý amaçlayan bir gezi türü olarak
tanýmlanmaktadýr. Kültür turizmi, kültürel farklýlýklarýn ekonomik bir deðere
dönüþtürülmesine yönelik en önemli araç olarak karþýmýza çýkmaktadýr.9
Kültürel ürünlerin ekonomi içerisindeki önemi hýzla artmaktadýr. OECD verilerine
göre Avustralya, Kanada, ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn dahil olduðu 5 büyük dünya
ekonomisi içerisinde kültürel ürünlerin yeri % 3 - 6 arasýndadýr.
Kültür ve turizm arasýnda hýzla geliþen bir iliþki mevcuttur. Söz gelimi kültürel unsurlar
turizmi tetikleyen bir öðe olarak karþýmýza çýkarken, turizm ise bu unsurlarý içeren
kültürel mirasýn korunmasýnýn önemini artýrmakta, yerel ve ulusal yönetimleri bu yönde
kaynak ayýrmaya teþvik etmektedir. Kültür turizminin dünya turizm piyasasý içerisindeki
yeri hýzla önem kazanmaktadýr. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2007 yýlýnda kültür
turizmine yönelik uluslararasý seyahatlerin sayýsý toplam uluslararasý seyahat sayýsýnýn
% 40'ýna ulaþmýþtýr.10
9
10

Dedehayýr, Handan, Sürdürülebilir Kültür Turizmi, ÇEKÜL Vakfý, 15.11.2012
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Kültür turizmi açýsýndan dikkat çekilmesi gereken bir diðer husus ise turist profilinin
aðýrlýðýnýn orta-yüksek gelir grubundan ve eðitim seviyesi yüksek kiþilerden oluþmasýdýr.
Ülkemizdeki Durumu
2014 yýlý itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayýtlý 1007
kültürel ve doðal varlýk bulunmakta olup bunlarýn 779 tanesi kültürel, 197 tanesi doðal,
31 tanesi ise karma (kültürel/doðal) varlýktýr. Her yýl gerçekleþen Dünya Miras Komitesi
toplantýlarý ile bu sayý artmaktadýr. Ülkemizin, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel
Müdürlüðü'nün sorumluluðu altýnda yürüttüðü çalýþmalar neticesinde bugüne kadar
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 13 adet varlýðýmýzýn alýnmasý saðlanmýþtýr. Bu varlýklardan;
 Ýstanbul'un Tarihi Alanlarý [1985]
 Divriði Ulu Camii ve Darüþþifasý (Sivas) [1985]
 Hattuþaþ (Boðazköy) - Hitit Baþkenti (Çorum) [1986]
 Nemrut Daðý (Adýyaman - Kahta) [1987]
 Xanthos-Letoon (Antalya - Muðla) [1988]
 Safranbolu Þehri (Karabük) [1994]
 Truva Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
 Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
 Bergama Çok Katmanlý Kültürel Peyzaj Alaný (Ýzmir) [2014]
 Bursa ve Cumalýkýzýk: Osmanlý Ýmparatorluðunun Doðuþu (Bursa) [2014]
kültürel olarak;
 Göreme Milli Parký ve Kapadokya (Nevþehir) [1985]
 Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
hem kültürel, hem doðal miras olarak listeye alýnmýþtýr.11
Dünyadaki turizm trendleri ve ülkemizdeki kültürel çeþitlilik göz önüne alýndýðýnda
kültür turizminin ülkemizde turizm faaliyetlerinin çeþitlendirilmesinde önemli bir rol
üstlenebileceði anlaþýlmaktadýr. Kültür turizminin geliþtirilmesi konusu Türkiye Turizm
Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013 içerisinde çeþitli baþlýklar altýnda kapsamlý olarak
yer almýþtýr. Söz konusu strateji dahilinde "Ýç turizmin çeþitlendirilmesi ve tüm yurda
yayýlmasý için kültür turizmi özelinde marka kentlerin oluþturulmasý" ihtiyacýndan hareketle
"zengin kültürel ve doðal deðerlere sahip kentlerimizin markalaþtýrýlarak, turistler için
bir çekim noktasý haline getirilmesi" hedefi benimsenmiþtir. Söz konusu strateji dahilinde:
 Adýyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa,
Nevþehir, Kars, Mardin, Sivas, Þanlýurfa ve Trabzon illerinde kültür turizmi
canlandýrýlarak marka kültür kentlerinin oluþturulmasý,
 Ýç ve dýþ turizmde kültür turizmi hareketini artýrmak için her yýl Kültür ve Turizm
Bakanlýðý tarafýndan bir þehrin "Kültür Turizmi Kenti" olarak ilan edilmesi
planlanmýþtýr.12

11
12
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Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013 kapsamýnda, buna ek olarak;
ülkemizde doðal, tarihi ve kültürel deðerleri nedeniyle turistik anlamda öne çýkarýlmasý
gereken yedi tematik turizm geliþim koridoru belirlenmiþtir. Söz konusu koridorlara
yönelik olarak planlanan hususlar aþaðýda yer almaktadýr.
Ýnanç Turizmi Koridoru: Tarsus'tan baþlayarak Hatay, Gaziantep, Þanlýurfa ve Mardin
illerini kapsamaktadýr. Bu koridor boyunca:
 Tarsus'tan Mardin'e kadar uzanan karayolu altyapýsýnýn iyileþtirilmesi,
 Þanlýurfa'ya kadar ulaþan demiryolu baðlantýsýnýn Mardin'e oradan bir koldan
Diyarbakýr'a diðer bir koldan ise Siirt'te baðlanmasý,
 Tarihi yapýlarýn restore edilerek pansiyonculuðun ve küçük otellerin desteklenmesi,
 Bölgede, mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve eko-turizme yönelik yapýlacak
planlama ve uygulamalarla artýrýlmasý öngörülmüþtür.
Yayla Turizmi Koridoru: Samsun ilinden Hopa'ya kadar uzanan bu koridor ülkemizde
yayla ve doða turizminde öne çýkan merkezleri barýndýrmaktadýr. Doða ve kültür turizmi,
Karadeniz Bölgesi'ndeki turizm faaliyetleri arasýnda önemli yer tutmaktadýr. Bu çerçevede;
 Karadeniz Bölgesi'nde yayla, kýyý, kültür ve saðlýk turizmi ana temalarý çerçevesinde
yeni bir turizm geliþim senaryosuna yönelik uygulamalar yapýlmasý,
 Bölgede yer alan yaylalarýn diðer turizm türleri ile bütünleþtirilmesiyle bölge ulusal
ve uluslararasý ölçekte doða turizmi temelinde yayla koridoru varýþ noktasý olarak
öne çýkarýlmasý,
 Yayla Koridoru kapsamýnda turizmin çeþitlendirilmesi için bu yörelerde kamp,
golf, kayak, maðaracýlýk, yamaç paraþütü, rafting, binicilik, balon, balýk avlama,
foto-safari ve bungee jumping gibi macera sporlarýna yönelik planlama çalýþmalarý
yapýlmasý,
 Bölgede, mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve eko turizme yönelik yapýlacak
planlama ve uygulamalarla artýrýlmasý,
 Bölgede oto karavan ve kampçýlýðýn geliþmesi için planlama ve uygulama çalýþmalarý
yapýlmasý öngörülmektedir.
Trakya Kültür Koridoru Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað illerini kapsamaktadýr.
 Mevcut yatak kapasitesinin bölgede geliþtirilmesi planlanan turizm çeþitliliði göz
önüne alýnarak artýrýlmasý,
 Bölgenin önemli mimar özelliklerinden biri olan Edirne evlerinin turizme yönelik
olarak butik otel veya pansiyon gibi konaklama tesisleri olarak deðerlendirilmesi,
 Bölgede, mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve eko-turizme yönelik yapýlacak
planlama ve uygulamalarla artýrýlmasý öngörülmektedir13.
Deðerlendirmeler
Tarihi kültürel ve doðal mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi kültür turizmi için hayati
öneme sahiptir. Ülkemizde turistik tesislerin çoðunluðunun kýyý bandýnda yoðunlaþmýþ
13
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olmasý doðal doku ve arkeolojik eserler üzerindeki yükü sürdürülemez kýlmýþtýr. Bu
itibarla ülkemizde turizm sektörünün geliþiminin sürdürülebilirliðini saðlamak adýna
turizm faaliyetlerinin dönemsel ve bölgesel daðýlýmýnda dengelenmeye ihtiyaç vardýr.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planý 2007-2013 dahilinde ortaya konduðu üzere
Güney Doðu Anadolu, Karadeniz, Trakya baþta olmak üzere çeþitli bölgelerde farklý
alanlardaki potansiyelin deðerlendirilerek kültür turizminin geliþiminin saðlanmasý
mevsimsellik sorununa çözüm getirmenin yaný sýra turizmde sürdürülebilirliðin saðlanmasýný
da mümkün kýlacaktýr.
Ulaþtýrma ve iletiþim alanlarýndaki geliþmelere paralel olarak uluslararasý ticaretin
artýþýyla hýz kazanan küreselleþme ürün ve hizmetlere eriþimi kolaylaþtýrmaktadýr. Rekabetin
yoðunlaþtýðý piyasalarda ürün ve hizmetler fiyat avantajlarýnýn yaný sýra farklýlaþarak öne
çýkmaktadýrlar. Turizm sektöründe rekabet avantajý saðlayabilmek için farklýlaþmak yerel
deðerlerin (yeme içme kültürü, tarihi miras, sanat eserleri, edebi ürünler vb.) ön plana
çýkarýlmasýyla saðlanabilmektedir. Nitekim küresel ölçekte kültür turizminin hýzla önem
kazanmasý bu tespiti doðrulamaktadýr. Ülkemizde plansýz uygulamalar nedeniyle zarar
gören doðal yapýnýn yaný sýra tarihi ve kültürel deðerlerin korunmasý, geliþtirilmesi ve
kültür turizmi yoluyla yerel ekonominin bir parçasý haline getirilmesi yatýrýmcý, bölge
halký ve yerel yönetimler arasýnda iþbirliðini gerektirmektedir. Bu çerçevede, belediyeler,
bölge esnafý, yatýrýmcýlar ve yerel sivil toplum kuruluþlarýný bir araya getiren yapýlanmalar
tüm taraflarýn yararýna hizmet edecektir.

5. SONUÇ VE ÖNERÝLER
Alternatif turizm alanlarýnýn desteklenmesi ülkemizde turizmin çeþitlendirilmesini, bu
sayede mevsimsellik sorunun çözümünü ve turizmde sürdürülebilirliðin saðlanmasýný
mümkün kýlan önemli bir araçtýr. Hali hazýrdaki uygulamalar ve mevcut durum
incelendiðinde büyüme hýzý ve potansiyeli dolayýsýyla küresel rekabet gücü yüksek
olduðu deðerlendirilen alternatif turizm alanlarý termal turizm, kongre ve fuar turizmi
ve kültür turizmidir. Bu alanlarýn yaný sýra diðer tüm alternatif turizm alanlarýnýn geliþimini
etkileyen sorunlar düþünüldüðünde öne çýkan bazý çözüm önerileri aþaðýda sýralanmýþtýr.
 Teþviklerin doðrudan nakdi ödemelerden ziyade yatýrýmý özendirici veya kolaylaþtýrýcý
dolaylý tedbirler biçiminde düzenlenmesi rekabet ortamýný koruyacak ve teþviklerin
amacýna ulaþmasýný saðlayacaktýr. Örneðin termal turizmi özendirmek amacýyla,
önleyici tedavileri içeren bu alanda, hastalara KDV teþviki uygulanmasý fayda
saðlayacaktýr.
 Teþviklerin ve imar planlarýnýn mevcut durumda doðal doku ve kültürel miras
üzerinde oluþmuþ olan yükü azaltacak biçimde düzenlenmesi turizmin
sürdürülebilirliðine katký saðlayacaktýr.
 Turizm yatýrýmlarýna yönelik tahsislerin (arsa vb.) finansman saðlayan kuruluþlar
tarafýndan talep edilen güvenceye imkan saðlayacak sürelerle düzenlenmesi
yatýrýmlarýn önünü açacaktýr.
 Ýmar planlarýnýn bölge ihtiyaçlarý ve çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek oluþturulmasý
ve kalýcýlýðýnýn saðlanmasý önem arz etmektedir.
 Baþta tarým alanýndakiler olmak üzere, teþviklerin uzun süreli olacak biçimde
yapýlandýrýlmasý agro-turizm, eko-turizm vb. alternatif turizm türlerinin önünü
açacaktýr.
14

 Turizme yönelik ihtiyaçlarýn yerinden tespit edilip çözüm geliþtirilmesine olanak
saðlamak amacýyla KDV gelirlerinin bir bölümünün belediyelere kaynak olarak
aktarýlmasý alternatif turizm faaliyetlerine yönelik altyapý eksikliklerinin giderilmesini
ve kültürel mirasýn korunmasýný kolaylaþtýracaktýr.
 Yerel yönetimler, üniversiteler ve yatýrýmcýlar arasýnda kurulacak iþbirliði platformlarý
yolu ile sektörün ihtiyacýna uygun insan kaynaðý yetiþtirmek üzere eðitim programlarý
oluþturulmasý nitelikli insan kaynaðý ihtiyacýnýn yerinden saðlanmasýný mümkün
kýlmanýn yaný sýra söz konusu bölgelerde istihdamýn önünü açacaktýr. Bölge halký
ve iþletme yatýrýmcýlarý arasýnda tesis edilecek iþbirliði kanallarý vasýtasýyla müþteri
iliþkileri, aþçýlýk, yabancý dil vb. alanlarda düzenlenecek eðitimler bu kapsamda bir
örnek olarak deðerlendirilebilir.
 Alternatif turizm alanlarýnda verilen hizmetlerin kalitesi ve yeterliliðinin tanýmlanmasý
ve belgelendirilmesi önem arz etmektedir.
 Alternatif turizm potansiyelinin yüksek olduðu illere ulaþým olanaklarýnýn geniþletilmesi,
kent içi toplu taþýmanýn geliþtirilmesi ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, havayolu
þirketlerinin yurtdýþýndan alternatif turizm potansiyeli yüksek olan illere doðrudan
sefer düzenlemesinin teþvik edilmesi söz konusu bölgelere ulaþýmý kolaylaþtýracaktýr.
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