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ÖNSÖZ 

Dünya değiştikçe insan değişmekte ve dönüşümün etkileri turizmde de 

kendisini göstermektedir. Geçmiş zaman alışkanlıklarının geçmişte 

bırakıldığı pandemi dönemi bireyleri farklı yönelişler, yeni hobiler, 

yeni algılar ve daha bilinç odaklı bireyler olmak gibi birçok ‘yeni 

normal’ katmıştır. Bu durum turizmde de farklı durumları beraberinde 

getirse de pandemiden daha önce ortaya çıkmış ve pandemi ile beraber 

de bireylerin daha bilinçli olmasının verdiği etkiyle hızlanan bazı 

akımları yeniden gündeme getirmiştir. Daha önceden öğrenmiş 

olanların bu akım doğrultusunda uzun zamandır hayatlarını 

şekillendirdiği, yeni duyanların deneyimlediği tatil akımlarından 

bazıları daha sonraki yıllarda da devam edecektir.  

Seyahat alışkanlıkları ve tatil biçimleri de bu değişimlerden 

etkilenmektedir. Pandemi öncesinde tatil çoğu bireye göre lüks bir 

alışkanlıkken artık her sosyo-ekonomik düzeydeki insan için ihtiyaç 

haline gelmiştir. Hatta turizm, seyahat ve turist tanımı bile etkilenmiştir 

bu değişimden.  Hilton Başkanı ve CEO’su Chris Nassetta pandemiyle 

birlikte yeniden şekillenen gezgin tanımını dört maddede 

özetlemektedir: 

Kaos üretkenliği beraberinde getirdi. Sağlanan kolaylıklar 

seyahatlerde de aranacak: İnsanlar hayatlarının birçok alanında 

inovatif çözümleri benimsedi. Bu nedenle tatillerde temassız check-in 

ve check-out işlemi, dijital anahtar gibi çözümlere talebin artması 

öngörülüyor.  

Sağlığa verilen önem spor salonlarının ötesine geçecek: Yeni çalışma 

düzeniyle birlikte değişen rutin ve alışkanlıklar, gezginlerin seyahatleri 

sırasında spora daha fazla zaman ayıracağını gösteriyor.  

https://www.linkedin.com/in/chrisnassetta/
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Yeni ilgi alanları edinen gezginler daha rafine zevklere ve tercihlere 

sahip olacak: Yeni ve tazelenmiş hobiler, 2022 yılında gezginleri daha 

bilgili ve sofistike olmaya yönlendiriyor. İnsanların hobileriyle entegre 

seyahatler planlamaya yönelmesinin spor ve gastronomi seyahatlerine 

olan talebi artıracağı düşünülüyor. 

İnsanlar çevresine daha ilgili olmaya başlayacak: Pandemi sürecinde 

aile ve arkadaşlardan ayrı kalınmasının 2022’de geniş ailelerin bir 

araya geldiği kalabalık seyahatleri artıracağı öngörülüyor. Ayrıca, 

insanarın seyahatlerini planlarken çevresel ve toplumsal konulara daha 

duyarlı markalara yönelmeleri bekleniyor. Turizm ve seyahat 

trendleri çok hızlı bir şekilde değişmekte ve yenilenmektedir. 

Değişen ve çeşitlenen yaşam şekilleri de tüketicilerin seyahatten 

beklentilerini aynı hızla  farklılaştırmaktadır. Son bir iki yıldır 

ise seyahat trendleri iyice çeşitlenmiştir. 

Güzel yemekler, sıradışı deneyimler, biraz güneşlenmek, belki çokça 

tembellik, belki bol bol koşturup her yeri görme isteği “Dönüşüm 

Turizmi”, gidilen destinasyonlardadestinasyonun yerlisiymiş gibi 

tatil yapmayı sağlayan “Yavaş Seyahat”, bir yandan yeni yerler 

keşfederken diğer yandan gezegenin korunmasına karşı duyarlı 

olunmasını isteyen “Etik Seyahat” akımı, arkadaş gruplarıyla yapılan 

seyahatler hatta yalnız başına yapılan seyahatler “Solo Seyahat”, 

farkında olmak, fark yaratmak, duyarlı olmak, bilinçli olmak ve 

gönüllü olmak...  

Editörler 

Doç. Dr. Sevcan YILDIZ 

Öğr. Gör. Dr. Didem KUTLU 
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GİRİŞ 

Doğal bir dinamizm bireyleri doyumluluğa ulaştırmaktadır. Teknoloji 

bu dinamizmin öncüsüdür ve aslında bireylerin arzularını doyurmak 

için bir düzendir. Amerika başta olmak üzere İsveç, Japonya ve İran 

teknolojik konfora sahip ülkelerdendir. Dünyanın diğer ülkeleri de hızla 

bu konforun içine girmektedir. Teknoloji sayesinde sağlanan maddi 

konfora bağlı olarak huzursuzluk ve doyumsuzlukta artış meydana 

gelmiştir. Teknolojik düzeyin yükselmesiyle paralel ve çelişkili olarak 

artan gerginlik, bireylerin sosyal bütünlüğünün bozulmasına sebep 

olmuştur. Bireyler de bu doygunlukla beraber aslında yıllar öncesinde 

çeşitli yollarla ve çeşitli yollarda özlerini, kendilerini aramaya 

başlamışlardır. SPA, yoga, meditasyon vb. turlarının tur operatörlerinin 

tur programlarına girmesi böylelikle başlamıştır. COVID 19 pandemisi 

bu süreci daha da hızlandırmıştır ve daha büyük kitlelere yayılmıştır. 

COVID 19 pandemisi,  psikolojik ve psikososyal faktörlerle birlikte 

önemli davranış değişiklikleri meydana getirmiştir. Örneğin, 

insanlardan uzak durmak veya evde kalmak gibi zorunluluklar rutin 

davranış karakterinde değişikliklere neden olmuştur. Detaya 

inildiğinde, bireyin psikoloji boyutunda yüzleştiği zorluk bireysel 

çıkmazlarla değil akrabaları ve sosyal ağı içinde bulunan diğer 

insanlarla ortak bir risk çemberinde yer alması ile ilgilidir. Çünkü her 

birey bir başkasının sağlığı için kendi ödününü verecek ve bu noktada 

gıda temini, barınma ve sosyo-ekonomik zorluklarla da mücadele 

edecektir. Davranış, bireyi diğerlerinin belirli bir durumda nasıl 

davranmaları gerektiği ile ilgili algısının yanı sıra nasıl davrandığına 
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dair gözlemlerinden de etkilenmektedir (Çalışkan, 2021: 502). İnsanlar 

sokağa çıkma yasakları ile birlikte evlerine kapanmışlardır. Aslında 

evlerine kapanırken bir yandan da kendilerine kapanmış oldular ve bu 

süreçte evreni ve kendini daha iyi tanıma ve anlamı isteği 

yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla geçmişten bugüne yurtiçi ve yurtdışında 

çeşitli yerlere seyahat eden insanlar bu süreçte kendilerine seyahat 

etmişlerdir. Daha sonra da kendilerini bulacakları, kişisel 

dönüşümlerini sağlayacakları destinasyonlara seyahat etmişlerdir.  

Hayat, mutluluğun varılacak bir hedef olmadığını, aslında bütün sırrın 

yaşanan süreçte gizli olduğunu anlayabilmek üzerine inşa edilmiş bir 

yoldur (Mengüç, 2020c: 17). Her sınavda her yolculukta aslında en çok 

kendine yaklaşıyor insan. Karşılaşmalar da kaderin mürekkebine 

dönüşmektedir. Bu yüzden her karşılaşma aslında bir sınavın hikâyesini 

örmek için ilmek ilmek çoğalmaktadır. Olmadık yerlerde, en olmadık 

zamanlarda birileri geliyor insan hayatına, birileri gidiyor hayatından. 

“Bütün bunların anlamı ne?” diye düşünürken, kendini kusursuz bir 

öykünün içinde buluyor insan ve sonra kendi öyküsünün içinde yolcu 

oluyor. Gittiği her yer kendine çıkıyor, sevdiği herkes kendinden bir 

parça…Yani başkalarında bile aslında kendinden bir parçaya 

çekilmektedir insan (Mengüç, 2020a: 11).  

Ruh, beden ve zihin dengesiyle bütünlük kurmak bireyin içsel 

huzurunda yol almasını kolaylaştırmaktadır. Böylece sürekli zihinde 

kalıp yorulmaktan, dışsal negatif etkenlerden, kaotik süreçlerden 

arınarak pozitif bakış açısı ve yaşam tarzıyla hayatı daha kolay ve 

keyifli yaşamak mümkün hale gelmektedir... Örneğin: çağımızda 
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depresyon dünyadaki en önemli sağlık problemi olarak kabul 

edilmektedir. Hatta öylesine yaygındır ki grip nezle gibive ne yazıktır 

ki ölüm oranları da oldukça fazladır. Birçok bilimsel çalışma son 

yıllarda özellikle yetişkin ve çocuklarda bile depresyon nedeniyle 

intihar oranlarının yükseldiğini göstermektedir. Depresyon bir 

hastalıktır ve ciddi bir duygu-durum bozukluğudur. Geleneksel ve en 

bilinen tedavi yöntemi de diğer birçok hastalıkta olduğu gibi ağır ilaç 

kullanımıdır. Ve çoğunlukla kısa sürede iyileşme sağlanamadığı için 

uzun süreli ilaç tedavileri sürdürülmektedir. Ancak son yıllarda ( 

Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden) bir grup psikiyatrist ve 

psikolog duygu-durum bozukluğunun tedavisinde ilaçla tedavinin 

yerine kökeni 1950 ve 1960'lara dayanan fakat geliştirilen Bilişsel 

Terapi yöntemini daha çok kullanmaya başlamışlardır. Bilişsel terapi 

olarak bilinen bu yöntem kişinin düşünce kalıplarında değişim 

yaratarak, kendi kendine öğrenebileceği çabuk etkili duygu-durum 

düzenleyici bir yöntemdir. Böylece kişinin duygu-durum bozukluğu 

belirtilerinden kurtulup kişisel gelişiminden tat almasına ve gelecekteki 

iniş çıkışlarını en aza indirip depresyon ile daha başarılı bir şekilde 

mücadele etmesine yardımcı olmaktadır (Burns 2015: 51). 

Kişisel dönüşüm, kendimiz ve dünya hakkında hissetme şeklimizdeki 

bir değişikliği ifade etmektedir. Kendini yansıtma ve yeni ve de daha 

geniş kendi tanımlarının benimsenmesini içeren doğrusal olmayan bir 

süreçtir. Kişisel dönüşüm, yön değiştiren bir ikilemle başlayan ve ilahi 

olana karşı bilincin genişletilmesi için seçim, şifa ve deneyimleri içeren 

dinamik, sosyo-kültürel ve benzersiz bir bireysel süreçtir. Bilişsel, 
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psikolojik, fizyolojik, duygusal veya manevi deneyimler yoluyla kimlik 

yapılarında kalıcı bir değişim başlatmaktadır. Deneyim ve deneyim 

sahibi kişinin, zaman içindeki konumunu düşünmesi, sorgulaması, 

inanması ya da algılaması şeklinde sürekli bir değişim meydana 

getirmektedir (Akyurt, 2020: 14-15). 

İnsanların yaşamda farklı şeyler aramasındaki geniş dönüşümler 

ışığında; seyahat düzeninin gidişatı değişerek, özellikle ruhsal 

aktivitelerin yapıldığı destinasyonlar önemli hale gelmiştir (Kandemir 

Altunel vd., 2021: 156). 

1. Değişim ve Dönüşüme Adım 

Arayış yani kendini bulma arayışı, insan türünden başka hiçbir canlının 

hayatında olmayan içsel bir sınavdır. Hayatı tekrarlayıp durmanın 

anlamsızlığını, tükenmişliğini hissettiğinde bazen çekip gitmek gelir 

insanın içinden bazen de sil baştan başlamak(Mengüç, 2020b: 27). 

Dışarıdan gelecek dinamiklere bağlı kalmak ya da bu dış dinamiklere 

odaklı yaşamak içsel olarak büyük çözümsüzlüklere yol açmaktadır 

(Mengüç, 2021: 183). İşte bu nedenlerle insanlar farklı arayışlar 

içerisine girmişlerdir. Yüzyıllarca tüm kültürel gelenek sahipleri, 

mistikleri ve filozoflar, kişilerin meditasyon teknikleri yoluyla daha 

yüksek bilinç düzeylerine varabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Birkaç 

bin yıl öteye giden çeşitli Hint kitaplarında, bilincin uyku, düş ve 

uyanıklık olan üç olağan durumuna ek dördüncü bir durumun varlığı 

belirtilmektedir. Meditasyon uygulaması yoluyla kazanılan bu 

dördüncü durum daha yüksek ve değerli sayılmaktadır çünkü bunun 

yaşantısının tekrarlanması kişinin artan enerji, zeka ve doyumluluğunu 
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açığa çıkarabilmesine imkan sağlayabilecektir. Bilincin diğer 

biçimlerini dikkate almadan evren bütünlüğü içinde bir son olamaz 

(Bloomfield vd., 1975: 82). Her şey enerjidir. Tüm yaşam, farklı 

titreşimlerdeki enerjilerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır (Hara, 

2018: 65).  

Evren Yasası ise tarihle başlamış olup her zaman da varolacaktır. 

Evrenin kusursuz düzeni, yaşamın her anı, yaşanan her deneyim bu 

yasaya göre belirlenmektedir. Kim olursa olsun, nerede yaşarsa 

yaşasın; tüm yaşantı çekim yasası tarafından şekillendirilirken, bu her 

şeye muktedir yasa, düşünceler aracılığıyla işlemektedir. Çekim 

yasasını harekete geçiren ise bireyin kendisidir ve bunu düşüncelerini 

kullanarak yapmaktadır. 1912 yılında Charles Haanel çekim yasasını 

“yaratım sisteminin bir bütün olarak dayandırılabileceği en büyük ve en 

mutlak yasa” olarak tanımlamıştır ( Byrne, 2007: 5).  

Spiritüalizm, öte âlemcilik ya da tinselcilik anlamlarına gelen 

materyalist düşüncenin zıddı olan bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Spiritüalizm, ilk görüşte akla dini bir kavram olarak 

görünse de aslında din, Spiritüalizmin daraltılmış bir koludur. Bu dinsel 

kolun içerisinde daha çok ölüm sonrası, öte âlem ve sonsuzluk gibi 

manevi, felsefi ve metafiziksel konular hakimdir. Dinsel açıdan 

bakıldığı zaman, Tanrı’ya ulaşmadaki bir yol, bir araç olarak kabul 

edilebilir. Psikolojiye göre ise Spiritüalizm, insanın kendi benliğini ve 

varlığını keşfederek ufkunu ve düşünce alanlarını genişletmesidir. Bu 

kavram sadece din ile sınırlı olmamakla beraber dine karşı bir tutum da 

sergilememektedir. 
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Spiritüalizmde Ruh her şeydir. Birey kendi ruhunun içine düşmektedir. 

Birey kendini sınırsız, engelsiz, ebedi ve zaman dışı hissetmektedir. 

Sanki varlığı evrenin ulaşabildiği yerlerin ötesine ulaşmaktadır, tüm 

hayat bireyin içinde gerçekleşmektedir. Bu, zihnin anlayışının 

ötesindeki huzurdur. Birey kendini saf farkındalık, tam özgürlük, 

sınırsız sevgi gibi görmektedir. Herhangi bir duygunun tam özünde 

huzur bulunmaktadır (Bays, 2015: 65). 

“Sevginin yolu değildir 

Mahir bir tartışma. 

O kapı açılır yıkıma. 

Kuşlar özgürlüğün göksel döngüsünü çizer. 

Bunu nasıl öğrenirler? 

Düşerler ve düşerken, 

Verilir hepsine kanatlar”. 

Sufi Kabir 

Sufi, Arapça kökenli olup saflaşma anlamında “safa” kökünden 

gelmektedir. Gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, hak ile baki. 

Zahirde hak ile batında hak ile olan, nefsinde ölen Hak ile diri kalan 

demektir. Sufi Allah için her şeyi feda eden kimsedir (Öztekin, 2018: 

7). Sufiler, “Bilenler konuşmaz, konuşanlar da bilmez” düşüncesiyle bir 

zaman sonra inzivaya çekilmeyi tercih etmektedirler. İnzivaya çekilen 

sufiler, hayatlarının son dönemlerini yazarak ya da halvette (sessizlikte) 

geçirmektedirler (Mengüç, 2020c: 13). 

Gerçek dönüşümün özde, ruh düzeyinde yaşanması gerekmektedir 

(Bays, 2015: 79). Bireyin içsesi bireyi asla başarısızlığa uğratmaya-
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caktır, içgüdülerin erdemine ve rehberliğine güvenmek gerekmektedir 

(Virtue, 2011: 13). 

Ruh, bilinç ve farkındalıktır. Ruh, bireyin evrimindeki nihai kararı 

vermektedir. Bireye düşen görev ise attığı her adımın farkına varmaktır. 

Ruh ve iç ben aynı şey değildir. Ruh ve öz şahsi olarak bireye aittir ve 

sonsuza kadar da bireye ait olarak kalacaktır. İç ben birey olmadan 

önce de vardır, yani ruh ve özün ötesindedir. İç ben, ayırt edici ve 

kendine özgün bir özelliğe sahiptir. Tanrının bireydeki tezahürüdür. 

Birey iç benle bağlantı kurduğunda, doğrudan tanrıyla bağlantı kurup, 

doğrudan tanrıyla konuşmaktadır (Mitel, 2016: 83).Dünyanın 

büyüsünün bozulmasıyla bireyin Tanrı ile olan ilişkisinin kurumlar 

tarafından değil de bireyin kendisi tarafından belirlendiği ve dini 

konularda özgürce düşünme, tartışma hakkının bulunduğu yeni bir alan 

oluşmuştur (Ünal, 2011: 65). 

Fiziksel dünyada karşılaşılan her şeyin bireyin iç dünyasında ya da 

zihninde var olan bir kaynağı vardır. Kurulan bu sebep sonuç ilişkisinin 

aslında düşünce gücünün temeli olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka 

deyişle yaşanan şartlar ve durumlar, düşüncelerin ve inanışların bir 

sonucu olarak gerçekleşmektedir. Finansal durum, sağlık, ilişkiler, 

kısacası hayatın her alanı düşünce ve inanışların bir yansımasıdır. 

Düşünceler gerçekleri oluşturmaktadır (https://www.uplifers.com/ 

dusunce-gucu-nedir-nicin-onemlidir/#ixzz7N34Ip3W0). 

Yılların birikimlerini atmak öyle kolay değildir. Kalpten çıkmadan 

kafadan çıkmamaktadır. Onun için ilk kalpten başlamalıdır insan (Baz, 

2012: 41). Çocuklar dönüşümün çok iyi örnekleridir. Kendilerine çok 
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az ket koymakta ya da direnç göstermektedirler; bu sebeple dönüşüm 

onlar için daha kolay gerçekleşmektedir. Direnç gösteren birçok 

yetişkinin tersine onlar dönüşüm olayını olağan karşılamaktadırlar  

(Bays, 2015: 105). Aynı zamanda düşünce gücü de büyüdükçe 

unuttuğumuz, lakin çocukluğumuzdan beri var olan ve aktif olarak 

kullandığımız bir şeydir. Defalarca yere düştüğü halde ayağa kalkıp 

yürümekte ısrar eden o çocuk halin giderek bir yetişkine dönüştüğünde, 

yaşadığı yenilgiyle sarsılıp hayata ve kendine küsmeyi tercih 

etmektedir. Birey eğer bir şeyi yapabileceğine ya da yapamayacağına 

inanıyorsa, her ikisinde de haklıdır çünkü bu iki durumda da sınırlarını 

belirleyen ve sonucu öngöre sadece bireyin kendisidir (Hara, 2016: 79).  

Birey zihninin sınırlarını aşabildiği kadar özgürdür! 

Spiritüalizm denildiğinde ilk akla gelen kavram din olsa da bu kavram 

günümüzde dini inançların ötesinde daha kapsamlı bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir tanımla; güven, umut, sevgi, doğruluk, 

hayatın anlam ve amacını bulma ihtiyacı, ilişkiler, bağışlayıcılık, 

yaratıcılık, tecrübeye ulaşılmasını sağlayabilme, duygusal hisler için 

gereksinim (huzur, rahatlık), konuşma gereksinimi, teselli, ritüeller, dua 

etme ve ibadetler spiritüel gereksinimler olarak da tanımlanabilir. 

Spiritüel inanç ve değerler elbette bir din ile bağlantılı olabilir ancak bu 

tür bağlantı olmayabilir de. Dini inançları olmayan kişilerin de spiritüel 

boyutları vardır. Spiritüel gereksinimler tüm insanlar için temeldir. 

İnsanlar bu gereksinimlerini insan ilişkileri yoluyla ya da tanrıyla ilişki 

kurarak karşılayabilirler (Atasoy, 2021: 23). 
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Sonsuzluk ve maneviyat kavramları spiritüalizmin özünü 

oluşturmaktadır bütün büyük dinlerde yer alması nedeniyle de Tanrıya 

giden bir yol olarak ele alınmaktadır (Takva hali olmak yani yaratılmış 

ve var olmanın ayrıcalığı hissiyatında kalarak nefsini dizginlemek 

tevazu sahibi olmak, kötülükten imtina etmek) ve bu yaklaşımın yaşam 

biçimi olarak uygulanması şifalanmaya, içsel yolculukla Tanrıya 

ulaşma yolu olduğu düşünülmektedir. Böylece kişinin kendi varlığını 

ve Tanrısal gücünü keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Yani varlık 

olarak bilinç temelli güç, uyanış öz ve anlam bulma, anlayış tanıma 

konularını içermektedir.  

2. DönüşümTurizmi 

Dönüşüm turizmi, turizm içinde şifa bulma, kefaret ödeme gibi farklı 

amaçlar doğrultusunda görülmesine rağmen kapsam olarak pek fazla 

bilinmeyen bir olgudur. Hâlbuki din kadar eski bir tarihe dayanmakta 

ve en eski turizm türünü oluşturmaktadır.  Mekke, Vatikan, Bethlehem 

(Kudüs), Hindistan gibi dini açıdan kutsal alanların yüzyıllardır ziyaret 

edilmesi spiritüel amaçların o zamanlarda da egemen olduğunu 

göstermektedir. Dönüşüm turizm terimi hem akademik hem de turizm 

pazarlaması alanında daha yeni görünmeye başlamasına rağmen, tarihi 

olarak yıllar öncesine dayanmaktadır (Özdemir, 2018: 594).Dönüşüm 

Turizmi, “fiziksel ve ruhsal açıdan tatmin arayan insanların, farklı 

kültürler ile iletişime geçerek, kendilerine bilgi, kültür ve fiziksel 

yaşam kalitelerini arttırma amacı ile katılmış oldukları turizm ürünü” 

olarak ifade edilmektedir. İnsanların zihinsel olarak dönüşüme hazır 

olduktan sonra kendilerinde yaşamak istedikleri değişimler amacı ile 
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turistik seyahate katılması anlamına gelmektedir. Bu amaçla yapılan 

seyahatler dinlenmek, motivasyonu arttırmak, ruhen ve fiziksel olarak 

yenilenmek ve de zihinsel rahatlamaya kavuşmayı amaçlamaktadır 

(Akyurt, 2020: 24).Bir başka tanımda dönüşüm turizmi, yapılan 

tatilin bireyin ruhunda, karakterinde, yaşam şeklinde etkisi tatilden 

daha uzun sürecek değişimler, dönüşümler gerçekleştirmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Sadece güzel anılar oluşturmaktan daha fazlasını 

içeren bu tatil şekli, bireylere fotoğraflardan çok daha fazlasını 

evlerine götürebilmeyi vaat etmektedir (http://www.brandlifemag. 

com/seyahatte-yeni-trend-donusum-turizmi/). Öğrenmek ve dünyayla 

ilişki kurmanın yeni yollarını geliştirmek için bilinçli olarak seyahat 

etmeyi salık veren dönüşüm turizmi, özünde kişiyi daha iyi bir şekilde 

yaşamak için değiştirmeyi hedeflemektedir (https://www.neredekal. 

com/blog/donusum-turizmi-spa-meditasyon-ve-detoks-seyahatleri/). 

Yapılan tanımlamalara göre; Değişim, Dönüşüm, Deneyim Turizmi ya 

da Spritüel Turizm kavramları başka bir ifade ile de anlatılmaktadır 

“Yaşam Terapisi”.  

Yaşam Terapisi, bütünlüğe ulaşma, tamamlanma çalışması olarak 

kurgulanmış, kişilerin derin bilinçaltı inançlarını keşfetmelerini 

sağlayan, bilincin değiştirilme çalışmalarıdır. Yaşam Terapisi’nde 

uygulanan yüzleşme çalışmaları; sınırların aşılmasını, kalıpların 

kırılmasını, potansiyellerin ortaya çıkarılmasını, anlayış ve bilinç 

seviyesinin yükseltilmesini sağlamaktadır (Yıldırım, 2020: 12).  Diğer 

turizm türlerinden en temel farkı turistin sadece seyahati sürecince 
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değil, hayatı boyunca geçerli olabilecek deneyimler kazanmasını 

amaçlamasıdır (Özdemir vd., 2018: 594). 

Dünyada dönüşüm turizm yapılan destinasyonların, Hindistan, Nepal, 

Peru, Bali, Vietnam, Mekke, Kudüs, Japonya, İngiltere, Pakistan, 

Makedonya, Saraybosna Piramitleri, Bhutan, Tibet, Mısır, Meksika, 

Guatemala, Brezilya (Abadiania), Himalayalar, Prag, Kamboçya, 

Fransa, Etiyopya, Tayland, Çin, Küba olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de ise özel olarak dönüşüm turizmi yapılan bir destinasyon 

bulunmamakta olup sadece bazı konaklama tesisleri dönüşüm 

deneyimine yönelik bir takım etkinlikleri programlarına dahil etmekte 

veya bu işi meslek edinen ve/veya hobi olarak yapan kişiler tarafından 

belli bir program dahilinde belirlenen bir destinasyona turlar 

düzenlenmektedir  (Atasoy, 2021: 24). 
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Bu turlara çeşitli destinasyonlarda yapılan yoga turları örnek olarak 

verilmektedir. 

Yoga, gündelik şehir hayatının içindeki karmaşadan uzak kalabilmeyi 

sağlayan, farkındalık kazandıran, zihni ve bedeni aynı anda rahatlatan 

bir yaşam felsefesidir. Yoga, bedendeki tüm kaslar üzerinde çalışarak 

esnekliğin artmasını ve bedenin güçlenmesini sağlamaktadır. Düzenli 

yoga yapmak, duruş bozukluklarının giderilmesine yardımcı 

olmaktadır. Aynı zamanda yoga pozları içerisinde bedenin değişik 

kesimlerinde çalışan kaslar, iç organlara masaj yaparak, 

fonksiyonlarının düzenlenmesini ve iyileşmesini desteklemektedir. 

Yogadaki nefes çalışmaları, daha kaliteli nefes alınmasını sağlarken, 

solunum sisteminin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Yoga nefesi, 

kan basıncını ve kalp hızını düzenleyerek stresi ve anksiyeteyi 

azaltmaktadır. Beyinde GABA mesajcı molekülünün miktarını en çok 

yükselten bedensel faaliyet yogadır.  GABA (gama-aminobütirik asit) 

beyindeki en önemli mesajcı moleküllerden biridir, beyin aktivitesini 

dengelemekte ve rahatlamayı sağlamaktadır. Bir saat boyunca yoga 

yapmak beyindeki GABA miktarını yüzde 27 arttırmaktadır (Hara, 

2018: 18).    

Dört elementten fazla yemek resmen karaciğeri bitirip tüketmek 

demektir. Tüm Spiritüel geleneklerde, bir kutlama ve tören öncesinde 

oruç tutulmasının nedeni de budur. Önceden ruhlarını ve bedenlerini 

arındırmak istemektedirler (Mitel, 2016: 93). Sufizmde görülen bu 

arınma şekli de bir tür detokstur. 
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Meditasyon ise düşünen aklın ötesine geçmek ve içsel bütünlüğü 

oluşturmuş olmak veya düşüncesiz farkındalık konumu olarak tarif 

edilebilen bireyin daha yüksek bir bilinç haline geçmesini sağlayan bir 

uygulamadır. 

Meditasyonun esas hedefi içsel bütünlük olmakla beraber tıbbi 

araştırmalar sırasında, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık açısından da 

önemli ikincil etkileri de gözlenmiştir. Düşüncesiz farkındalık 

konumunun beden ve beyin üzerinde çok önemli yararları olduğu 

görülmüş ve hastalık süreci sırasında geniş çaplı iyileştirici etkileri 

olmuştur (http://www.sahajameditasyon.org/bilimsel-arastirmalar/). 

Meditasyonun özü, bilinci zihinsel faaliyetten uzaklaştırıp son derece 

uyanık ve farkında olunan fakat düşünce içermeyen bir düşünce 

boşluğu yaratmaktır. Bu kişiyi öze ulaştıran bir yöntemdir (Tolle2012: 

40). Düşünce akışında yaratılan bir boşluk her seferinde bilincin ışığını 

güçlendirmektedir. İnsanı sürekli zihinde bağımlı tutan, kesintisiz 

olarak düşünmeye sevkeden aslında ego’dur. EGO için şimdiki an 

mevcut değildir. O sürekli geçmişin sorgusu ve geleceğin kaygısını 

önemsemekte ve geleceği projekte etmektedir. Böylece zihin 

bulanıklığı oluşturmaktadır. Zihin, bilincin tekamülünde sadece bir 

aşamadır. O aşama geçilemediği takdirde zihin canavara dönüşerek 

bilinci tutsak etmektedir. Düşünce bilinç olmadan var olamaz, ama 

bilincin düşünceye ihtiyacı yoktur. Düşünce bilgi toplama depolama 

analiz etme konusunda iyidir, ama yaratıcı olan bilinçtir. Tüm gerçek 

sanatçılar bir düşüncesizlik yerinden içsel sessizlikten yaratırlar. Zihin 

sonra bu yaratıcı dürtü ya da içgörüyü şekillendirmekte ona form 

vermektedir. Eğer duygu ve düşüncelerin yoğunluğu bu alanı 
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bulanıklaştırmaya başlarsa "ben" farkındalığı bilinç ve mevcudiyet 

hissedilmez hale gelmekte ve artık dışın kaotik süreci başlamaktadır 

(Tolle,2012: 41). Oysa özgürlüğün başlangıcı kişinin hükmeden varlık 

yani düşünen olmadığını idrak etmesi ile başlamaktadır. "düşüneni 

izlemeye başladığı anda ise, daha yüksek bir bilinç düzeyi harekete 

geçmektedir. O zaman düşüncenin ötesinde muhteşem bir zeka 

aleminin bulunduğunu bu düşüncenin o zekanın sadece minicik bir 

veçhesi olduğunu fark etmeye başlamaktadır. Ayrıca gerçekten önemli 

olan her şeyin "güzellik, sevgi, yaratıcılık, iç huzur, sevinç" zihnin 

ötesinden kaynaklandığı farkındalığını keşfettiğinde ise uyanışı 

başlamaktadır. Çünkü zihin yansıması ve esaretinden kurtulmuştur 

(Tolle, 2012: 35). Birçok spiritüel öğreti insanı, zihin özdeşliği ile 

bilinçsiz sürecin kıskacında kalarak fiziksel acı ve hastalığın da ana 

nedeni olan duygusal acıdan arındırmak için farklı metotlar kullanarak 

Öz'e, bilince ulaştırmaya yardımcı olmaktadır. 

Kendilerini bir din veya inanç sistemi olarak tanımlamaktan kaçınan 

Transdantal Meditasyon, Reiki, Feng Sui ve nihayet Sahaja Yoga 

olarak bilinen akımlar; karma felsefesi, reenkarnasyon öğretisi ve yoga 

egzersizleri ile Budist, Hindu ve Taoist görüşleri savunan hareketler 

olarak bilinmektedir (Yitik, 2004: 310). Daha çok “wellness” 

sektörünün bir sonucu olarak ortaya çıkan dönüşüm turizmi, 

bireyleri daha iyi bir şekilde yaşamak üzere değiştirmeyi 

hedeflemektedir. Yaşanılan deneyimlerden, yiyip içilenlerden, biraz 

da spiritüel yöntemlerden beslenmektedir. Spa’lar, detokslar, 

meditasyonlar ile desteklenmektedir. Bireyin kendisini 

keşfetmesini, özüne dönmesini ve iç huzura yeniden kavuşmasını 
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hedeflemektedir. Özellikle şehir hayatının stresi ile başa çıkmak 

isteyenleri kucaklayan dönüşüm turizmi, gelecek yıllardaki en çok 

öne çıkacak seyahat trendi olarak görülmektedir (http://www. 

brandlifemag.com/seyahatte-yeni-trend-donusum-turizmi/). 
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GİRİŞ 

 

Dünya tarihine baktığımızda, hemen her dönemde hemen her 

coğrafyada, insanlığın gelişimine katkı sağlayan gelişmeler kadar, 

insanlara acı veren olayların, doğal afetlerin, savaşların, yıkımların, yok 

oluşların vb yaşandığı görünmektedir. Her ne kadar dünya tarihi benzer 

örneklerle dolu olsa ve eski çağlardan beri seyahatlerde, bu yıkım ya da 

yok oluş alanlarını inceleme imkânı bulunmuş olsa da bu tarz alanları 

görme, inceleme, buna ilişkin merakını gidermeye yönelik faaliyetler 

modern dünyada bir “kültür” halini almıştır. Bu kültürün oluşmasında 

hem I. ve II. Dünya Savaşlarının beraberinde getirdiği farkındalık, 

sorgulama ve bunlara bağlı beğeni ve tatmin düzey ve şekillerinin 

değişmesi, hem de teknolojik-ekonomik olanakların gelişmesi 

yatmaktadır. Yine bu kültürün oluşması, bu ortamı ve tavrı destekleyen 

yeni tüketim alışkanlıkları ve ürünlerin sisteme dâhil edilmesiyle de 

bağlantılıdır.  

Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan ve insanlarda acı, 

karamsarlık, hüzün gibi duyguları canlandıran savaş, ölüm, afet, 

yoksulluk gibi durumlar, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla, 

farklı bölgelerde yaşayan insanlar tarafından görülmeye ve bilinmeye 

başlanmıştır. Bu görünürlük ve bilinirlik durumu, turizm faaliyetlerinde 

yeni yönelimleri de beraberinde getirmiş ve kitle turizmi sadece eğlence 

ya da doğal güzelliklere yapılan seyahatlerin ötesinde bir anlam 

kazanmaya başlamıştır. Bu anlam kazanmada ve hâlihazırda devam 

eden yönelim değişimlerinde, değişen koşullar ve bu değişen koşullar 

altında yetişen nesiller etkendir.  
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Muhafazakâr dünya görüşünün sistemde yer almasıyla ortaya çıkan 

Helal Turizm, Avrupa Birliğinin doğuya doğru genişlemesiyle atalarını 

merak edenlerin seyahatlerini ifade eden kültür mirası temelli Diaspora 

Turizmi, ağırlıklı olarak gençlerin talep ettiği Korku ve Macera Turizmi 

ve dünyada yaşanan acı olayların mekânlarına yapılan Hüzün Turizmi 

(Dark Tourism) (Kılıç&Sop, 2011: 8), değişen koşullar, beklentiler, 

istekler ve ilgi alanlarıyla şekillenen turizmlere örnektir. Turizm 

örneklerinden de anlaşıldığı gibi, bazı turizm ürünleri salt merak ve 

duygulanımlarla belirlenirken, bazıları ortaya çıkan yeni ürünlerin 

insanlar üzerindeki etkisiyle belirmektedir. Örneğin film sektörünün 

uzun yıllardır korku-macera türündeki sinema/dizi filmleri ve bilgisayar 

oyunlarının etkisi gençlerdeki korku-macera turizmine yönelimi 

açıklamaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, standart seyahat 

anlayışının dışına çıkan dark turizm ise, daha ziyade gerçek olaylara 

duyulan merak ve bu gerçeklikle kurulan ilişkinin insanda yarattığı 

duygulanımla açıklanabilir. Nitekim çoğu akademisyen dark turizme 

olan ilgiyi bu bağlamda, bilhassa katarsis kavramıyla açıklama yoluna 

gitmiştir.  

Konuya hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bilhassa teknolojik gelişmelerle 

hızla değişen dünyanın değişen beklenti ve istekleri de gündeme 

getirdiği, turizmin de bundan payını aldığı bir gerçektir. Bu gerçek 

beraberinde özel turizm türlerini getirirken, yeni talepler karşısında yeni 

turistik ürünlerin de arzını beraberinde getirmektedir. Çünkü Ak 

Çetin’in (2020:1511) da ifade ettiği gibi, alternatif turizm türlerinin 

ortaya çıkışı pazarlama açısından ele alındığında, “turistik ürünler 
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turistlerin tercih ve niyetlerine verilen bir cevap olarak algılanır.” Bu 

tarz bir algı beraberinde yeni yönelimleri ve ortaya çıkan turizm 

türünün, beraberinde getireceği yeni ürünleri ve hatta yeni türleri de 

okumayı gerektirir.  

Turizm ürünlerini arz eden algı perspektifi, beklenti ve istekleri 

değerlendirebilen bir özelliktedir. Bu bağlamda Dark Turizm olarak 

adlandırılan turizm türü de insanların, merakla olduğu kadar, insanların 

acılarıyla özdeşlik kurarak, kendi duygulanımlarını kontrol edebilme, 

arınma, temizlenme vb isteklerine yöneliktir. Ancak bu duygu 

durumları kitlesel acılara yönelimle bireysel örnek olaylara yönelimde 

farklılık gösterebilmektedir.   

Bu çalışmada,Dark Turizm kategorisi içinde değerlendirilen, ünlü 

kişilerin ya da işleniş tarzından dolayı ilgi odağı olmuş cinayetleri ve 

olayın gerçekleştiği mekânlara yapılan seyahatleri ifade etmek için 

kullandığımız Cinayet Turizminin ayrıldığı noktalar ve Cinayet Turizmi 

kapsamına girebilecek örnekler ele alınmıştır. 

1. Dark Turizm 

Dark Turizm, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan turizm 

trendlerindendir. Özünde, bir toplumu derinden etkileyen, tarihe geçmiş 

bir olayın yaşandığı yere yapılan seyahati ifade eder. Bu seyahatte, 

turistlerin yönelimi, olayın yaşandığı yeri görerek, olayı gözünde 

canlandırması, hüzün, keder, acı gibi duygulanımları hissetmesidir. 

Esasında bu tarz seyahatler yeni olmamakla birlikte, bir turizm trendi 

olarak güncel bir isimdir. İnsanlar eski çağlardan beri, bu tarz yerlere 
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seyahatler gerçekleştirmiş ve dark turizmi belirlediğimiz “canlandırma” 

ve “hissetme” gibi eylemleri farklı yerlerde gerçekleştirme eğiliminde 

olmuşlardır.  

Ortaçağda Roma Kolezyum’undaki tarihi gladyatör oyun alanlarına 

yapılan yolculuklar, Eski Yunanlılar ve Romalıların Firavun mezarlarını 

ziyaretleri, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının 

Kerbela’da öldürülmesinin ardından bu alanda yapılan anma törenleri, 

bu adla anılmasa da dark turizmin ilk örnekleridir. (Ak Çetin, 2020: 

1512) İlk örneklerden de anlaşıldığı gibi, dark turizm, tarihte dikkate 

değer ölüm olaylarının ve trajedilerin yaşandığı yerlerle ilişkilidir. Bu 

bağlamda dark turizm, ölümle sembolik veya gerçek olarak karşılama 

arzusuyla yapılan seyahatleri (Seaton, 1996: 131)  ifade etmektedir. 

Yine dark turizm, ölüm ve ıstırapla ilişkili, ürkütücü yerlere yapılan 

seyahatler (Stone, 2006:146)  olarak da tanımlanmıştır. Dark turizm 

ölümün yanında ve ölümle sınırlı olmayıp, aynı zamanda trajedi, acı, 

vahşet veya suçla da ilişkili olan turizm çeşidini de ifade etmektedir. 

(Light, 2017: 277) Sonuç olarak dark turizmi belirlemeye imkân 

sağlayan temel özelliği, turistlerin trajik bir olay yerine yönelimidir. Bu 

yönelim, doğal bir afet, kaza, savaş ya da soykırım alanı ya da sıra dışı 

bir ölüm alanına doğrudur. Burada tıpkı diğer turizm trenlerinde olduğu 

gibi, değişen özellikler kendini gösterir. Klasik turizm faaliyetleri doğal 

güzelliklerle otel hizmetleri üzerine kuruluyken ve buna ek olarak 

turistlerin eski uygarlık kalıntılarına, arkeolojik alanlara gezileri temel 

unsurken, girişte de bahsettiğimiz gibi yeni bir merak alanı ve hatta 
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duygusal özdeşlik ve arınma alanıyla ayrı bir trend olarak dark turizm 

karşımıza çıkmaktadır. 

Alternatif turizm faaliyetlerinden biri olan kültür turizmi faaliyetlerinin 

alt türlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Kültür turizmi faaliyetleri, 

tarihsel ve doğal kültür varlıklarını, güncel sanat eserleri ya da kültürel 

etkinlikleri kapsamaktadır. Bir alt tür olarak dark turizmde, bunların 

içinde, merak, acı ve trajedi kökenli bir yere yöneliktir. Bu bağlamda 

dark turizmi diğer destinasyonlardan ayıran özellikler de araştırmacılar 

tarafından tespit edilmiştir. 

Seaton (1999: 131) bu özellikleri beş maddede ortaya koyar:  

a)Toplumsal olarak ölüme tanıklık etmiş veya ölüm cezasına çarptırılan 

insanları izlemek için yapılan ziyaretler, b) Bireysel-toplu ölümlerin 

gerçekleştiği alanlara yapılan ziyaretler, c) Mezarlıklar, hapishaneler 

veya anıtlar gibi ölümü akla getiren alanlara yapılan ziyaretler, d) 

Ölümü ve savaşı temsil eden kalıntılar veya kanıtlar gibi araçlar 

bulunan müzelere yapılan ziyaretler, e) Dini amaçlı acı çeken birinin 

yaşadığı kutsal bölgelere yapılan ziyaretlerdir. 

Dark turizme konu olabilecek şiddet, ölüm, herhangi bir trajedi unsuru 

içeren bir yerin turistik bir ürün olarak değerlendirilmesi için de beş 

unsur tespit edilmiştir: a) Alışılmadık ve büyük çapta gerçekleşmiş olay 

olmalıdır. b) Günümüze kadar yaşanmış olaylarla ilgili yerler, kalıntılar 

veya izler kalmış olmalıdır. c) Yaşanmış olaylar görülebilir şekilde 

olmalıdır. d) Olayın kurbanları masum ve yoruma açık kişiler olmalıdır. 

e) Suçlu kişiler kurbanlardan ayırt edilebilir ve açık olarak 
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tanımlanabilir olmalıdır(Alili, 2017: 40). Bu turizm türünü ifade eden 

ürünler yedi grupta ele alınmıştır: a) Karanlık eğlence fabrikaları, b) 

Karanlık sergiler c) Karanlık Zindanlar d) Karanlık ve ebedi 

istirahatgahlar e) Karanlık abideler, anıtlar f) Karanlık çatışma alanları 

g) Karanlık soykırım kampları. (Stone, 2006: 152-157) 

Görüldüğü gibi dark turizm insanlara ölümü, trajediyi, çaresizlik, 

hüzün, keder vb duyguları hissettiren yerlere yapılan seyahatleri 

kapsamaktadır. Burada temel noktalar, turistik ürünün bunlarla ilişkili 

yapısı, görünürlüğü ve devamlılığıdır. Ancak dark turizm tarihe mal 

olmuş, trajik bütün olayları ve mahalleri içermektedir. Trajediyi ortaya 

çıkaran koşullar ve görünürlük üzerine kuruludur. Ancak bu görünür 

ortamın yaratıcısı, belirli bir zamanın koşulları, ruhu ve anlayışıdır. 

Zamanla mekan bağı insanları belirler ve kitlesel bir trajediyi ya da 

acıyı ortaya çıkarır. Örneğin savaş alanları buna örnektir. Savaş 

alanlarında her iki tarafın da inandığı bir değer uğruna hayatlarını 

ortaya koyması söz konusudur. Bazen de bir tarafın inanç ya da çıkarı 

için başka hayatları yok sayması ve kitlesel ölümlere sebep olması söz 

konusudur. Polonya’daki Auschwitz Toplama Kampı ya da 

Japonya’daki Nükleer Saldırı Alanları örneklerinde olduğu gibi. Bunlar 

ve benzeri örnekler, turistlere hayatın ya da insanların kötülüğünü, 

değersizliğini düşündüren, o zamanda yaşanan acılarla empati kurma 

imkanı veren yerlerdir. Benzer şekilde doğal felaket alanları da 

insanların dış nedenlerle yaşadığı acıları, yıkımları anlamasına yönelik 

bir uyaran niteliğindedir. Dolayısıyla dark turizm, insanların zamanın 

değerleriyle ortaya çıkan kitlesel acıları ya da afetler kaynaklı yaşanan 
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trajedileri görmeye yönelik bir seyahat eğilimidir. Yine dark turizmde 

bu tarz acıların farkındalığıyla seyahat edilmesi söz konusudur.  

2. Cinayet Turizmi 

Dark turizmden farklı olarak cinayet turizmi, özel bir tür merakın 

konusu olarak ortaya çıkar. Dark turizmde, insanlar bilerek, isteyerek 

(zorunlu), inandıkları değerler (vatan sevgisi, aidiyet duygusu gibi) 

uğruna ölüme gitmelerinin ya da geniş çaplı acılara sebep olmalarının 

neticesinde yaşanan olaylar vardır. Ülkeleri savaştayken cephelerde 

kendilerinin öleceğini bile bile çarpışması gibi. Dark turizm turisti 

içlerindeki vatan sevgisiyle, bazen özlemiyle atalarını ziyaret eder ya da 

tarihi bir olaya seyahat etmek ister. Ölen kişileri tanımadıkları halde,  

onlarla duygusal bağ kurabilirler. En önemlisi de ölen kişiler genel 

olarak ziyaretçilerin bir çoğunun atalarıdır. Cinayet turizminde ise ölen 

kişinin/ kişilerin herhangi bir istekleri yoktur. Burada mağdurun, 

tamamen başka insanların zevkleri, nefretleri, kinleri, önyargıları, 

anlam arayışları vb neticesinde ölmesi söz konusudur.Kitlesel acılardan 

ziyade, daha dar bir alanda bireysel, aile ya da birkaç kişinin ölümüyle 

sonuçlanan olay mahalleridir. Dolayısıyla dark turizmden farklı olarak 

Cinayet Turizmi turistleri de ölen kişiyle hiçbir bağlantı kurma gereği 

duymayabilir. Başka bir ifadeyle turistler bağ ya da empati kurma 

olmaksızın/ olabilir de bir kısmın da, olay yerini görmeye gelirler. 

Burada belirleyici olan merak duygusudur. Maktulün nasıl öldüğü, nasıl 

öldürüldüğü temel merak konusudur. Dark turizmde belirgin olan acı, 

hüzün, keder vb kavramlardan ziyade cinayet turizminde merak 

belirleyicidir.  
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1. MÜZELERE KONU OLAN CİNAYETLER  

1.1. Altıncı Kat Müzesi / Dallas / ABD 

Dallas'a yaptığı ziyarette şehir turu sırasında, Teksas Okul Kitapları 

Deposunun 6. katındaki pencereden Lee HarveyOswald tarafından 

keskin nişancı tüfeğiyle 1963'te öldürülen ABD Başkanı Kennedy'nin 

vurulduğu kitap deposu, Dallas Valiliğince satın alınmasının ardından 

özel bir vakfa kiralanarak 1990 yılında altıncı katı, 2002 yılında da 

yedinci katı müze haline dönüştürülmüştür. 

Müzede, Oswald'ın Başkanı vurduğu altıncı kattaki pencerenin önü ve 

çevresindeki kitap kutuları aynen muhafaza edilerek ziyaretçilere 

gösterilmektedir. Altıncı Kat Müzesi olarak isimlendirilen müzeye 

girmek için 25 dolar ödeyen ziyaretçiler, Kennedy'nin vurulduğu 

caddeyi aynı açıdan görebilmekteler. Yılda 350 bin kişinin ziyaret ettiği 

müzenin yıllık gelirinin 10 milyon doları aştığı kaydedilmiştir 

(https://www.turizmaktuel.com/haber/cinayet-turizmi, 

https://www.haberturk.com/ekonomi/makro-ekonomi/haber/207682-

cinayet-turizmi). 
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Altıncı kattaki iki kanıt alanından biri olan bu alan, 22 Kasım 1963'te 

çekilen olay yeri fotoğraflarından yeniden oluşturulmuştur. Sergide, 

kuzeybatı köşesinde müfettişler tarafından bulunana bir İtalyan yapımı 

Mannlicher-Carcano tüfeği bulunmaktadır (https://www.jfk.org/events-

home/john-f-kennedy-and-the-memory-of-a-nation/).    
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(https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g55711-

d106016-Reviews-The_Sixth_Floor_Museum_at_Dealey_Plaza-

Dallas_Texas.html)  

 

1.2. Gianni Versace Müzesi / South Beach / Florida / ABD 

Ünlü modacı Gianni Versace'nin 1997 yılında Miami'de bir sabah 

yürüyüşü sonrası kapısında öldürüldüğü Versace Malikanesi de 2008'de 

ziyarete açılmasının ardından ünlü tatil beldesi South Beach'e 

gelenlerin en çok uğradığı yerlerden biri haline gelmiştir. Modacının 

öldürülmesinin ardından Versace Malikanesi olarak anılmaya başlanan 

Casa Casuarina Malikanesine girip ünlü modacının hayatını geçirdiği 

odaları, salonu ve havuzu görmek isteyenler kişi başına 65 dolar 

ödemektedir. 2001 yılında yatırımcı Peter Loftin tarafından 19 milyon 

dolara satın alınan ve daha sonra kişi başına 65 dolar karşılığı halkın 
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ziyaretine açılan, bahçesindeki havuzuyla ünlü 10 odalı bir binadır 

(https://www.turizmaktuel.com/haber/cinayet-turizmi). 

 

Kaynak:https://www.dreamstime.com/former-gianni-versace-mansion-

miami-florida-united-states-america-fl-usa-april-villa-casa-casuarina-

ocean-drive-image149872714. 

GianniVersace, 1992 yılında satın aldığı 1930 yılında inşa edilen 

Miami Beach'teki evin renove edilmesi için 33 milyon dolar 

harcamıştır. 1997 yılında evinin önündeki merdivenlerinde Andrew 

Cunanan tarafından öldürüldükten sonra bir müddet müze olarak 

ziyaretçilere açılmıştır. Şu anda ise Victor Hotels Group tarafından 

yönetilen ve The Villa Casa Casuarina adını alarak lüks bir otel haline 

getirilmiştir (https://www.alem.com.tr/seyahat-notlari/gianni-versace 

nin-evi-otel-oldu-844565). 
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Kaynak:https://www.alem.com.tr/seyahat-notlari/gianni-versacenin-

evi-otel-oldu-844565 

24 karatlık altın fayanslarla döşeli havuzda yüzmek, GianniVersace'nin 

artık bir gurme restoran haline gelen yemek odasında yemek yemek, 

yataklarının büyüklüğünden dolayı özel olarak üretilen çarşaflar 

üzerinde uyumak, en üst kattan muhteşem okyanus manzarasını 

izlemek bu butik otelde artık mümkün. 

Otel, ziyaretçilere açılmadan önce yeniden elden geçirilirken Gianni 

Versace'nin yaptıklarına pek dokunulmadan, sadece modern 

dokunuşlarla şimdiki haline getirilmiştir. Üç katlı bina, Versace'nin 

ölümünün ardından açık artırma ile 41,5 milyon dolara Victor 

HotelsGroup tarafından satın alınmıştır (https://www.alem.com.tr/ 

seyahat-notlari/gianni-versacenin-evi-otel-oldu-844565). 
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Kaynak:https://www.alem.com.tr/seyahat-notlari/gianni-versacenin-

evi-otel-oldu-844565 

1.3. Jatiwates Köyü / Doğu Cava / Endonezya 

1 Ağustos 2008’de Endonezya'da seri cinayetlerle ülkenin gündemine 

oturan küçük bir köy, yerli turistlerin akınına uğramaktadır. Doğu 

Cava'ya bağlı Jatiwates köyünde 11 kadın ve erkeğin öldürülmesinin 

ardından İdam Henyanşah (30) adlı bir kişi tutuklanmıştır. Polis, 

zanlının önce suçunu itiraf ettiğini, ardından reddettiğini söylemiştir. 

Olayın gerçekleştiği köy ise şimdi yerli turistlerin akınına uğramış 

durumdadır. Arkadaşlarının Ryan olarak tanıdığı Henyanşah, polisin 

cesetlerden birinin kimliğini tanımlamasının ardından tutuklanmıştır. 

Polisin cesetleri gömüldükleri yerlerden çıkarma işlemini yerinde 

izlemek isteyen yüzlerce kişi, Jatiwates köyüne akın etmiştir. Bir grup 
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kadın da "Ryan'ın hayalet evini görmek için" aralarında para toplayıp 

bir minibüs kiralayarak yakınlardaki Mojokerto'dan geldiklerini 

belirtmişlerdir (https://www.yenisafak.com/dunya/endonezyada-seri-

cinayet-turizmi-132624, 

https://turizmhaberleri.com/2008/08/04/endonezyada-seri-cinayet-

turizmi/#.Yijk3npByUk). 

Köyden 60 kilometre uzaklıkta yaşayan JodySumarso adlı bir “turist” 

de yerel radyoda olayı duyduğunu, karısı ve 8 aylık bebeği ile 

motosikletine binerek geldiklerini belirtmiştir (http://www.medyaspot. 

com/haber/ENDONEZYA-DA-SER%C4%B0-C%C4%B0NAYET 

LER-TUR%C4%B0ZM%C4%B0/84486).  

1.4.  Barbarlık Müzesi / Lefkoşa / KKTC 

Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde bulunan ve Kanlı Noel olaylarını 

anan bir müzedir. 4 Aralık 1963'te başlayan olayları takip eden, Kıbrıs 

Türk Kuvvetleri Alayında görevli Binbaşı Nihat İlhan'ın 

evinin Akritas örgütüne bağlı Kıbrıslı Rum silahlı bir grup tarafından 

basılmasıyla gerçekleşen olaydan sonra müzeleştirilmiş ve 1 Ocak 

1966 tarihinde ziyarete açılmıştır. 25-26 Aralık 1963'te Lefkoşa'da 

geçen olaylarda, Binbaşı Nihat İlhan'ın 2 ay önce yanlarına aldırdığı 

ailesinin içinde bulunduğu ev basılmış ve ailesi burada kurşuna 

dizilerek öldürülmüştür (https://kulturenvanteri.com/yer/barbarlik-

muzesi/#16 /35.190594/33.349209).   

Rum katliamının simge ismi Nihat İlhan da 2016 yılında 92 yaşında 

hayatını kaybetmiştir. KKTC'de, 21-25 Aralık'ta, Milli Mücadele ve 
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Şehitler Haftası anma törenleri düzenlenmekte olup törenlerde, 

Barbarlık Müzesi de ziyaret edilmektedir. Mürüvvet Hanım ve 

çocuklarının öldürüldüğü banyo, bugün aynı o günkü haliyle 

Lefkoşa'da muhafaza edilmektedir (https://haberglobal.com.tr/ 

yasam/kktc-de-katliamlarin-izlerini-tasiyan-barbarlik-muzesi-restore-

edilecek-19995). 
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Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Kuzey_K%C4%B1br%C4

%B1s_-_Lefko%C5%9Fa_-_Barbarl%C4%B1k_M%C3%BCzesi.jpg 

 

1.5.  Pablo Escobar Müzesi / Medellin / Kolombiya 

Pablo Emilio Escobar Gaviria (1 Aralık 1949, Kolombiya - 2 Aralık 

1993, Medellín, Kolombiya), Kolombiyalı uyuşturucu baronu 

ve Medellín Karteli'nin kurucusudur.  

Escobar, başta DEA olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından ilk ve en 

ünlü "narko-terörist" olarak tanımlanmaktadır. Yapmış olduğu 

uyuşturucu ticaretinin en parlak döneminde Dünya'nın en zengin 7. 

insanı olmuştur. "Kokain Kralı" olarak da adlandırılan Escobar'ın, 

öldüğü zaman servetinin yaklaşık 30 milyar dolar (2019 enflasyonuyla 

58,7 milyar dolar) olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu sektöründe 

farklı uyuşturucu kartellerini bir araya getirerek kokain 

ticaretini tekelleştirmesi, devrim niteliğinde bir etki yaratmıştır. 
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1980'lerden 1991'e kadar lideri olduğu Medellín Karteli; başta Amerika 

Birleşik Devletleri ve Güney Amerika olmak üzere birçok bölgede 

büyük çaplı uyuşturucu ağları oluşturmuştur. Uyuşturucu kaçakçılığının 

yanı sıra Kolombiya Hükümeti'ne savaş ilan etmiş; güvenlik 

birimlerine, kamu çalışanlarına ve sivillere karşı bombalı ve silahlı 

eylemler gerçekleştirmiştir. Escobar, en az 4000 kişinin ölümünden 

sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca M-19 gibi yasa dışı örgütler ve Küba 

için kaçak silah ticareti yapmış, kara para aklamıştır 

(https://www.wikiwand.com/tr/Pablo_Escobar).  

Pablo Escobar Müzesi, Escobar 

adına, Medellin kentinde "Ayıcık" 

lakaplı kardeşi RobertoEscobar 

tarafından açılmıştır.  

Gazetedeki haberde, yasal süreç 

sonunda sahibine büyük bir para 

cezası kesilmesi beklenen müzede, 

inceleme esnasında bile 7 yabancı 

turistin bulunduğu kaydedilmiştir. 

Müzede, "El Patron" lakaplı 

Escobar’ın bazı şahsi eşyalarının yanı sıra birçok fotoğrafı 

sergilenmektedir. Rionegro kentinde 1949 yılında dünyaya gelen 

Escobar, suç dolu hayatına hırsızlıkla başlayıp dünyadaki en büyük 

uyuşturucu baronlarından biri haline gelmişti. Rüşvet, cinayet ve 

tehditlerle Kolombiya’da her ortamda büyük güç kazanan Escobar, 

siyasete atılarak meclise de girmiştir.  
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Pablo EmilioEscobarGaviria, 1993'te ABD'nin Uyuşturucu ile 

Mücadele Teşkilatının (DEA) bu ülkedeki elemanlarının da katıldığı 

operasyonla Medellin kentinde öldürülmüştür 

(https://www.cnnturk.com/dunya/pablo-escobar-muzesi-kapatildi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g297478-

d12144209-Reviews-Museum_Pablo_Escobar-Medellin_Antioquia 

_Department.html 

Müzenin, internette yoğun olarak kullanılan seyahat tavsiye ve 

değerlendirme ortamı TripAdvisor’da dahi yüksek bir puanlamaya ve 

onlarca yoruma sahip olması dikkati çekicidir. 

Suç dolu hayatı birçok film ve diziye konu olan uyuşturucu kaçakçısı 

ve yasadışı örgüt elebaşı Escobar adına, Medellin kentinde "Ayıcık" 

lakaplı kardeşi Roberto Escobar tarafından açılan “müze”, belediye ve 

Kolombiya Turizm Bakanlığı yetkililerince mühürlenmiştir. 

El Tiempo gazetesindeki habere göre, Antioquia yönetim bölgesinin 

başkenti Medellin’in Güvenlik Sekreteri AndresTobon, "Medellin’e en 
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fazla zararı veren bir haydutun hayatını teşvik etmesinin" yanı sıra söz 

konusu mekanın ilgili yönetmeliklere de uymadığını açıklamıştır. 

Ev, 

Kolombiya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin, bilhassa Antioquia 

bölgesinde Escobar’a ait ya da ilişkili mekanların gezdirildiği "Narko-

tur" duraklarından biri olarak bilinmekteydi  (https://www.cnnturk.com 

/dunya/pablo-escobar-muzesi-kapatildi). 
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1.6. Mirabal Kardeşler Müzesi 

RafaelTrujillo adlı diktatör, 1930’da askeri darbe yaparak Dominik 

Cumhuriyeti iktidarını ele geçirmiştir. Bu diktatör, ülkeyi tam 31 yıl 

boyunca baskı ve zulümle yönetmiştir. Diktatör Trujillo, ABD’nin, 

kendisine yakın kişilerin ve burjuva kesiminin desteğiyle iktidarda 

kalmayı uzun yıllar boyunca başarmıştır. Ancak ülkede onun bu dikta 

rejiminden hoşlanmayanlar da bulunmaktaydı. Baskının olduğu yerde 

direnişin de her zaman olduğu bir gerçektir. Ülkede zaman zaman 

özgürlük ve hak talep eden hareketler, ayaklanmalar kendini var 

etmekteydi. Ona ve rejimine karşı koyan hareketlerden biri 

de Clandestina adlı harekettir. Hareket, Patria, Minerva ve Maria adlı 

3 kızkardeşten oluşmaktaydı. Bu kardeşler Mirabel Kardeşler olarak 

bilinmektelerdi. Kocaları da onlara destek olmakta, rejime ve 

Trujillo’ya karşı birlikte direnmektelerdi. Trujillo’nun kendisine ve 

yönetimine karşı gelenlerden kurtulma yolu ise oldukça acımasızdı. 

Onları ya hapse attırmakta ya da öldürtmekteydi (https://gaiadergi.com/ 

mirabel-kardesler-25-kasimin-kanli-tarihi-sokaklari-bos-

birakmiyoruz/).  

Kız kardeşler ülkede direnişin sembolü haline gelmişti ve bunun 

kendilerini bir dereceye kadar dokunulmaz kıldığı düşünülmekteydi. 

Ne yazık ki böyle olmadığı kanıtlanacaktı. Trujillo'nun eşkıyaları tam 

61 yıl önce kız kardeşleri yakalamış, boğmuş, öldüresiye dövmüş ve 

cesetlerini otomobillere koyup dağdan aşağı yuvarlamışlardır. 

Kız kardeşler mücadeleleri için hayatlarından vazgeçmeye hazır 

olduklarını söylemişlerdir ve nihayetinde de vazgeçmişlerdir. Ancak 
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Trujillo için de öyle olmuştur. Kız kardeşlerin öldürülmesi ulusu o 

kadar sarsmıştır ki, lider 6 ay sonra vurularak öldürülmüştür 

(https://www.indyturk.com/node/440121/yazarlar/mirabal-

karde%C5%9Flerin-ac%C4%B1mas%C4%B1z-bir-diktat%C3%B6re-

kar%C5%9F%C4%B1-direni%C5%9Fi-an%C4%B1l%C4%B1yor). 

 

Kaynak: https://www.kadinisci.org/2021/11/23/mirabal-kardesler 

 

MirabelKardeşler’in bir vakfı ve müzesi kurulmuştur. Ayrıca 

Dominikli şair Pedro Mir, Kelebeklerin Amini şiirinde, Mirabel 

Kardeşlerin katledilmesini kınayıp anlatmıştır. Julia Alvarez 

de, Kelebekler Zamanı kitabında Mirabel Kardeşlerin hayatını ve 

mücadelesini anlatmıştır. Kelebekler Zamanı kitabı aynı isimle 

sinemaya da uyarlanmıştır. Böylece tüm bu eserlerle birlikte Mirabel 

Kardeşler ölümsüzleştirilmiştir (https://ab-ilan.com/25-kasim-kadina-

yonelik-siddete-karsi-uluslararasi-mucadele-gunu-diktatorluge-karsi-

mucadele-eden-mirabel-kardeslerin-hikayesi/). 
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Mirabal ailesinin, başkent Santo Domingo’ya birkaç saat uzaklıktaki 

Salcedo kentinin Ojo de Agua (su gözü) köyündeki evleri, bir müzeye 

dönüştürülmüştür. Salcedo’nun bağlı olduğu eyaletin adı da birkaç yıl 

önce “Mirabal Kız Kardeşler” olarak değiştirilmiştir. Dev ağaçlarla, 

rengârenk çiçeklerle, özenle yerleştirilmiş taşlar ve küçük havuzlarla 

bezeli kocaman bir bahçenin ortasında Mirabal ailesinin evi. Bahçeye 

ilk ve en çok emeği verenin MinervaMirabal olduğu söylenmektedir. 

“Şu çiçekleri o dikmişti, şu ağaca o bakmıştı” diye anlatılıyor 

dolaşılırken… Genç kadınların odasında kıyafetleri, fotoğrafları, dikiş 

makinaları ve takıları dizilmiş… Üç kardeşin en küçüğü, diktatörün 

adamları tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünde sadece 25 

yaşında olan Maria Teresa’nın odası acıtıyor en çok…Kim bilir 

annesinin ne özenle taradığı, sevdiklerinin teline dokunmaya 

kıyamadığı upuzun kapkara saçları bir cam fanusun içinde artık… Dört 

kız kardeşin o dönem hayatta kalan en büyükleri, Dede Mirabal, 

gömülmeden önce kendi elleriyle kesmiş kız kardeşinin saçlarını ve 

saklamış… (https://www.evrensel.net/haber/266025/mirabal-kizkardes 

ler-muze-evi-kelebeklerin-bahcesinde-kanat-sesleri). 

 

Dede Mirabal, onların adına bir de vakıf kurmuştur. “Kaybettiklerimi 

düşününce acı duyuyorum ancak onlar sayesinde ne kadar çok şey 

kazandığımızı düşününce, gözlerim gururla parlıyor. Onların 

hikâyelerini yaymak benim için bir onurdur” demektedir (Pierpont, 

2020: 91). 
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SONUÇ 

 

Değişen koşullar, gelişen teknoloji turizmde de yeni trendleri ortaya 

çıkarmıştır. Bir önceki yüzyılda görülen savaş ve felaketler, kitle 

iletişim araçlarının etkisiyle bu konularla ilgili daha fazla bilgilenmeye 

ve belirli bir farkındalık oluşmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan 

bilgilenme ve farkındalık düzeyi, bir önceki yüzyılla kalmayıp daha 

eski çağlara ve olaylara yönelmiş ve bu yönelimden turizmden payını 

almıştır. Bu yeni koşullar yeni turizm ürünleri olarak kendini göstermiş 

ve yeni bir trend olarak dark turizm ortaya çıkmıştır.  

Dark turizm kitlesel acı ve trajedilere yönelimle beliren bir seyahati 

ifade etmektedir. Turistler bu alanlara bir merakla yönelmekle birlikte, 

mekânlarda acı, hüzün, keder gibi duygulanımlara sahip olmakta, 

empati kurmaktadırlar. Tarihin bir zamanında yaşanan ve insanların 

hayatını kaybettiği, belki de bir kültürün yok olduğu alanlara yönelik 

seyahat faaliyetleridir. Bu seyahatler esnasında turistlerin duygusal bir 

süreç yaşadığı ve hatta kendi acı durumlarından arındığı düşünülebilir.  

Cinayet turizmi, insanların kitlesel olarak talihsiz bir şekilde hayatlarını 

kaybettiği olaylarla alakalı değildir. Tarihte bazı olaylar, - Nazi 

Kampları, Madımak Oteli gibi- insani duygulanımlarla cinayet olarak 

nitelendirilse de sonuçları geniş alanları etkilemesinden dolayı dark 

turizm kapsamında kalmaktadır. Cinayet turizmi ise örnek olay 

bağlamında daha dar alanda gerçekleşen özel bir olayı ifade etmektedir. 

Müze haline gelen bu alanlarda ünlü bir kimsenin cinayet mahali ya da 

bir aile, bir grup insanın öldürülmesi söz konusudur. Öldürme 
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eylemindeki hedef ise kitlesel ya da geniş bir alandaki bir grubu 

kapsayan bir eylem değildir. Yine cinayet turizmine konu eylem planlı, 

dark turizmin bazı örneklerinden farklı olarak, planlı bir eylemdir.  

Cinayet turizmine yönelen turistlerin duygu durumları dadark 

turistlerden farklı olarak, bir keder, acı, hüzün ya da arınma ile 

belirlenmemektedir. Burada turistleri bu seyahate yönlendiren temel 

duygu merak duygusu ve konuya özel ilgidir.  
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GİRİŞ 

Tarihboyunca insanlar farklı amaçlar için yer değiştirme faaliyetinde 

bulunmuşlardır. Eğitim ve gelir düzeyindeki artışla birlikte turizm 

faaliyetleri çeşitlilik göstermiştir (Eravşar, 2022: 93). Ayrıcateknolojik 

gelişmelere paralel olarak yer değiştirme faaliyetinin ya da seyahatin 

süresi de kısalmıştır. Geçmiş dönemlerde seyahatin temel nedenleri 

barınma, beslenme gibi fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine dönükken 

insan ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte seyahatin nedenleri de 

farklılaşmıştır. Eğitim ve kültür seviyesinin artması, teknolojinin 

gelişmesiyle ulaşımın kolaylaşması, gelir artışı, yıllık ücretli izin 

hakkının elde edilmesi gibi nedenlerle yapılan seyahatler uluslararası 

turizmin gelişmesini sağlamıştır. Turizm, insan ve çevre, karşılıklı 

güven, uluslararası dayanışma, güvenlik, barış ve sağlık gibi birçok 

faktörle etkileşim içinde olduğu için karmaşık bir sistemdir. Bu 

kompleks özelliği yanında kırılgan yapısı doğal afetler, salgınlar, 

ekonomik krizler gibi öngörülemeyen durumlarda turizmin olumsuz 

etkilenmesine neden olmaktadır.Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının 

Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını da öngörülemeyen 

durumlardan biri olup tüm dünyada toplumsal ve ekonomik sorunlara 

yol açmış, salgın nedeniyle tüm ülkelerde üretim, istihdam ve gelir 

kayıpları yaşanmıştır. Seyahat kısıtlamaları ve karantina önlemleri 

kapsamında en sert darbeyi hizmet sektörü almıştır. Ayrıca aşılamanın 

hızının ve dağılımının yavaş olması da turizmin yeniden başlamasını 

geciktirmiştir. UNWTO 2020 yılı verilerine göretüm dünyada turist 

sayıları bir önceki yıla göre %73 gerileyerek rekor bir düşüş 
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sergilemiştir. Turist sayısı 2021 yılında bir miktar artış (%4) gösterse 

de salgın öncesi döneme henüz geçilememiştir. Salgın sırasında ve 

sonrasında tüketicinin değişen taleplerini karşılayabilmek için 

işletmeler seyahati teşvik eden, gezginleri cezbeden stratejiler 

geliştirmeye çalışmışlardır. Örneğin Radisson ve Accor otelleri ofis 

merkezleri ve ortak çalışma alanlarının bileşimini uyguladıkları hibrit 

odalar ve hibrit toplantı imkanı sunmuşlardır. Diğer turistlerden uzak 

mesafede olmayı, açık havayı tercih eden yeni tüketiciler için lüksü ve 

kampı birleştiren bir turizm türü olan “glamping” salgın döneminde 

daha popüler hale gelmiştir.Açık hava deneyiminden hoşlanan daha 

zengin sınıfı hedefleyen niş bir ürün olarak başlayan glamping, giderek 

daha fazla kişi tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve konfordan 

ödün vermeden doğanın tadını çıkarma özelliği nedeniyle hızla 

büyüyen doğa temelli turizm endüstrisinde önemli bir rol 

oynamaktadır.Küresel glamping pazarının büyüklüğü 2020'de 1,88 

milyar ABD Doları değerinde olup 2021'den 2028'e kadar yıllık 

%14,1'lik bir büyüme oranı ile genişlemesi beklenmektedir. Dolayısıyla 

turizmde farklılık arayan işletmeler için glamping uygulamaları önemli 

bir pazarlama aracı olacaktır.  

1. Glamping Kavramı 

Glamping, geleneksel kampçılıktan daha konforlu ve lüks bir kamp 

türü olarak tanımlanmaktadır (Cambridge Dictionary, 2017). İngilizce 

glamorous ve camping kelimelerinin karışımı olan “glamping” göz alıcı 

olanaklar ve konaklama sağlarken açık hava eğlence deneyimini 

koruyan modern bir kamp şeklidir.Glamping kavramı İngilizce 
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“staycation” kavramıyla da ilişkilidir. İngilizce stay (kalmak) ve 

vacation (tatil) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu kavram 

ABD ve Birleşik Krallık’ta ekonomik kriz dönemlerinde bireylerin iç 

turizme yönelerek turizm harcamalarının yerel ekonomide kalmasını 

sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır.Glamping, Afrika safarilerine giden 

Avrupa ve Amerika'lı gezginlerin şefler, rehberler, hamallar ve uşaklar 

tarafından desteklenen lüks kanvas çadırlarda uyuma talebinin gelişmiş 

şeklidir. Glamping ile kampın olumsuz özelliklerinden olan sızdıran 

çadırlar, kötü kokan uyku tulumları ve yiyecek sıkıntısının yerini 

önceden hazırlanmış, ev rahatlığındaki konaklama birimleri almıştır 

(Joppe ve Brooker, 2013). Glamping, modern imkanların sunulduğu 

kabinler, ağaç evler ve çadırlar gibi çeşitli konaklama yapılarında 

yapılmaktadır (Craig ve Karabaş, 2021). Modern imkanların 

sunulmasında elektronik ve kimyasal teknolojilerindeki gelişmelerin 

katkısı olmuştur. Hava koşullarına dayanıklı çadırlar, güneş enerjisiyle 

ısıtılan duşlar, tablet ve wifi gibi eğlence ve iletişim cihazları glamping 

seyahat deneyimlerinin kalitesini belirlemede önemli bir rol 

oynamaktadır (Lyu vd., 2019). 

Kelime olarak glamping ilk olarak Birleşik Krallık'ta 2005 yılında 

ortaya çıkmıştır ve 2016 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne 

eklenmiştir. Kelime olarak yeni olsa da "glamping" kavramının 

çağrıştırdığı, lüks çadırda yaşama kavramı yeni değildir (wikipedia). 

Glamping'in kavramsal ve tarihsel başlangıç noktası, birçok eski halkın 

kabile veya askeri seferlerinde sıklıkla kullanılan lüks yapılarda ortaya 

çıkmıştır.Abartılı mobil çadırlar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Moğol 

kabilelerinin yaşam tarzı boyunca, yaklaşık yüz yıl önce İngiliz 
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toplumunun lüks üyelerine kadar kültürün bir parçası 

olmuştur.Osmanlıları, “glamping” terimini kullanmasalar da, padişah 

için gezici bir saray olarak abartılı çadır kentler kurmuşlardır. Bu lüks 

çadırlar ipek kumaşlar, işlemeler, pahalı kilimler ve mobilyalarla 

tamamlanmıştır. Osmanlı çadırlarının ihtişamı, günümüzün lüks 

glamping çadırlarına ilham kaynağı olmuştur (Vrtodušić Hrgović vd., 

2018: 626). Sonraki dönemlerde Amerikalılar ve İngilizlerin Afrika’da 

safariye katılmalarında konfordan ve lüksten vazgeçmemeleri nedeniyle 

çadırlarında elektrik jeneratörlerinden katlanır banyolara ve şampanya 

kutularına kadar her türlü ev lüksü sağlanmıştır (wikipedia). 

Kamptan farklı olarak daha rahat ve lüks olarak ifade edilen 

glampingin ne ölçüde rahat ve lüks olduğu ile ilgili ortak bir anlayış 

bulunmamaktadır. Glamping Hub'ın kurucusu David Troya, çevrimiçi 

açık hava konaklama rezervasyon platformlarına dahil etmek için 

glamp sitelerini tanımlamak için “benzersiz bir yapı”,“dış mekâna 

anında erişim” ve “en azından bir yatak ve sıcak su bulunan konforlu 

yaşam alanı” olmak üzere üç unsur aradıklarını belirtmiştir. 

Dolayısıyla, glamping dağlarda odun sobası ile donatılmış bir tipi çadır 

şeklinde olabileceği gibi, bir oyun rezervinde lüks bir safari çadırı da 

olabilmektedir (Cheng, 2016). 

Glampinge artan ilginin önemli bir göstergesi kelimenin arama motoru 

olan google’da arama terimi olarak popülerliğidir. Grafik 1, son 5 yıllık 

dönemde (2017-2021) glampingin ne sıklıkta seyahat kategorisinde 

arandığını göstermektedir.Grafikteki 100 değeri, terimin en yüksek 

popülerliğe sahip olmasıdır. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri 
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olmadığı anlamına gelmektedir. Grafikte 2021 yılı Temmuz ayında 

glamping aramalarının zirve yaptığı görülmektedir. 2020 yılına kadar 

durağan bir ilerleme görülürken Mart 2020 sonrası artışlar 

bulunmaktadır. 

Grafik 1:“Glamping” Terimi Arama Sıklığı 

 

Kaynak: trends.google.com 

Kampçılıktan geliştirilmiş olan glamping, kitle turizmine veya deniz-

kum-güneş turizmine alternatif olarak sunulan ekoturizm olarak 

değerlendirilmektedir. Glampingi talep edenlerin gelir düzeyi yüksek 

olup çevreye duyarlı bireylerden oluşmaktadır (Ergüven vd., 2015). 

Glamping, tüketicilerin kaçış, dinlenme, rahatlama ve kişisel sağlık 

ihtiyacı, yeni konaklama türleri hakkında merak ve macera ve yeni 

sosyal ilişkiler geliştirme talebini karşılamak amacıyla doğmuştur 

(Milohnic vd., 2019). Turist davranışındaki temel motivasyonlar itme-

çekme çerçevesi ile açıklanmaktadır. İtme faktörleri, kişilerin tatil 

yapmakararına yol açan iç güçler olup bireylerin seyahat etmesine 

neden olan psiko-sosyal motivasyonlar (Baloglu ve Uysal, 1996) ya da 

turizm deneyimi ile düzeltilebilecek bir dengesizliğe neden olan 

psikolojik ihtiyaçlar olarak tanımlanmaktadır (Kim vd., 2003: 170). 
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Glamping için itme faktörleri, kaçış, dinlenme, rahatlama, kişisel 

sağlık, merak, macera ve sosyal etkileşim ihtiyaçları tarafından 

tetiklenen içsel güdülerdir (Joppe ve Broker 2013, 2). Çekme faktörleri 

ise seyahat kararı alındıktan sonra birçok destinasyon içinden nitelik ve 

özellik açısından tercih edilen destinasyonu ifade etmektedir (Martin ve 

Del Bosque, 2008). Glamping açısından çekme faktörleri doğaya 

yakınlık, lüks, kaliteli hizmet ve doğada özel aktivitelerdir (Sakáčová, 

2013). 

Kamp yapmak farklı insanlara farklı anlamlar çağrıştırmaktadır. 

Maceracı için vahşi bir deneyimi temsil eder. Bir ebeveyne, kamp 

yapmak bir kaçış, bir aile tatili ve ucuz bir konaklama yeridir (Joppe ve 

Broker, 2013). 

Glampingin dünya çapında popüler olmaya başlamasıyla ilgili 

dernekler kurulmaya başlamıştır. Amerika Glamping Derneği 2018'de 

kurulmuştur ve her yıl ABD ve Birleşik Krallık'ta glamping işini 

geliştirmekle ilgilenen herkesi bir araya getiren bir “Küresel Glamping 

Zirvesi” düzenlenmektedir (Milohnić vd, 2019). Avrupa Birliği 

ülkelerinde yapılan kamp faaliyetleri 2019 yılı verilerine göre toplam 

konaklamanın %12,6’sını oluşturmaktadır. Ülkeler arasındaki 

sıralamaya bakıldığında ise Lüksemburg %%33,1 ile birinci sırada yer 

alırken, Danimarka %32,2 ile ikinci, Fransa ise %28,8 ile üçüncü sırada 

yer almaktadır. Konaklama türüne göre dağılıma bakıldığında otel ve 

benzeri konaklama işletmeleri en popüler işletmeler olurken, kamp 

alanları ve karavan parklarının üçüncü sırada yer alması kamp 

faaliyetlerinin arttığının bir göstergesidir (Eurostat, 2019). Kamping bir 
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önceki yıla göre %2,5 artış göstermiştir.2018 yılı verilerine göre 

Türkiye’de 64 adet kamp kuruluşu bulunmaktadır. En fazla kamping 

tesisi 8044 ile Fransa’da görülmektedir. Bu durum 2019 yılı verilerine 

göre uluslararası turist sayısı açısından dünyada birinci sırada yer alan 

Fransa’nın turizmde ürün çeşitliliğin göstergesi olabilir. 

2. Glamping Türleri 

Birçok farklı çeşidi olan glamping çadırlar, kabinler, karavanlar ve 

diğer olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Göktaş vd., 

2017: 110-111;glampinghub.com, glampingspace): 

• Kabinler 

 

A-Frame kabinler: Geniş açıdan bakıldığı zaman A çerçeveyi andıran 

üçgen çatı yapısına sahip olan, ahşap yapılardır. 

 

Ahşap kulübeler: Boyutları değişebilen basit ahşap kulübelerdir. Özel 

olanaklarla kamp deneyimi sunabilirler. Geleneksel kampçılıkla 

karşılaştırıldığında, glamping bölmeleri rüzgâr ve yağmurdan 

mükemmel koruma sağlar. 

 

Yüksek kabinler: Su ya da kara üzerinde konaklama olanağı sunan 

standart bir kabin ile bir ağaç evi arasında güzel bir karışım olan 

yükseltilmiş kabinlerdir. 

 

Çadırlı kabinler: İskeleti ahşap veya ince betondan oluşup üst kısmı 

gerdirilmiş kumaştan inşa edilmiş yapılardır (Resim 1) 
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Resim 1: Çadırlı kabinler (Olympos-Antalya) 

 

Kaynak: glampinghub 
 

Kır evleri: Ahşap malzeme veya taşlardan yapılan orta büyüklükte inşa 

edilmiş kulübelerdir. 

 

Eskimo evler: Greenland, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 

Arctic bölgelerinin yerli halkı olan Inuitler tarafından inşa edilen bu 

yapılar katı kar bloklardan oluşan kubbe şeklindeki yapılardır. 

 

Kulübeler: Saman, ahşap, kar, taş, çimen, palmiye yaprakları, buz, 

dallar, örtüler veya kumaştan inşa edilmiş yapılardır. 

 

Doğa kulübeleri: Doğal peyzaj içerisinde bulunan lüks bir otelden 

beklenen tüm konforu sağlayabilen yapılardır. 

 

Eko-kapsüller: Tamamıyla yerel, doğal ve geri dönüştürülebilir 

kaynaklardan oluşan kapsüller rahat bir konaklama olanağı 

sunmaktadır. Bazı kapsüllerin içinde güneş panelleri eklenmiş ve içeri 

çekilebilir rüzgâr tribünleri ile yağmur suyunu toplayan bir tasarım 
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ilave edilmiş olup, kapsülün içinde küçük bir mutfak, duş ve sifonlu 

tuvalet mevcuttur (Cebeci, 2021: 40). 

 

Ağaç evler: Bir ağacın dallarında yüksek inşa edilen bir ağaç evi, dikey 

bir dünyada yatay bir alan yaratmak için gövde ve güçlü ağaçların 

şekillerini kullanan tipik bir ahşap yapıdır. 

 

• Karavanlar 

 

Genellikle ahşaptan yapılmış ve doğayla iç içe olan bu yapılar sabit bir 

noktada kalabildiği gibi bir aracın arkasına bağlanan kabin tarzı 

tekerlekli araçlar olarak da kullanılmaktadır. 

 

• Çadırlar 

 

Kızılderili çadırı (Tepee): Üçgen biçiminde dikilmiş ahşap direklerden 

yapılmışve dayanıklı kumaşlarla kaplanmış küçük bir kapısı olan 

yapılardır. 

 

Safari çadırları: Alüminyum veya fiberglas direklerle desteklenmiş ve 

zaman zaman bir platform ya da sert zemin kaplamalarına sahip büyük, 

dikdörtgen yapılardır. Duvarlar ve çatı, hava koşullarına dayanıklı 

kanvastan yapılmıştır (Resim 2). 
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Resim 2: Safari çadırı (Uzunyurt, Muğla) 

 

Kaynak: glampinghub.com 

 

Lüks çadırlar: Rahat yatakları, dekorları ve evin tüm imkanlarını 

sunan, ortalama bir kamp çadırının çok üstünde yer alan konaklama 

tesisleridir. 

 

Kubbe çadırlar: Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmaksızın 

yüksek düzeyde konfor sunan modern yapılardır. Ahşap, demir ve 

kanvas karışımından inşa edilmiş olup, kubbe şeklindedir. 

 

Çan çadırlar: Tasarım ve yapı bakımından basit olup, pamuklu 

kanvasla kaplı tek bir merkezi direk tarafından desteklenmektedirler. 

 

Otağılar:Genişleyebilen ahşap kafes kesitleri ile inşa edilmiş, geniş, 

silindirik bir tabana sahip yapılar olup yüksek rüzgarlara ve düşük 

sıcaklıklara son derece dayanıklıdır.Otağılar, Cengiz Han zamanında 

Asya ve Avrupa'daki askeri seferler sırasında rahat sığınaklar olarak 

kullanılmıştır (Vrtodušić Hrgović vd., 2018: 626).  
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• Diğer 

 

Kuleler: Uzun, dar yapılar olup bağımsız ya da başka bir yapıya 

eklenmişlerdir. Yel değirmenleri, deniz fenerleri ve orta çağ 

kulelerinden ve onların benzer mimarilerinden esinlenerek inşa edilmiş 

tesislerdir. 

 

Adalar: Küçük bir ada üzerine inşa edilmiş ahşap ve doğal yapıların 

konaklamaya elverişli hale getirilmesiyle oluşan yaşam alanları olup 

bütünüyle kiralanabilmektedirler. Amaç, tatilcilerin adayı keşfetmesi ve 

yalnız olarak vakit geçirmelerinin sağlanmasıdır. 

 

Yüzen evler: Doğrudan suyun üzerinde yüzen ya da su seviyesinin 

üstünde sütunlarla desteklenmiş tesislerdir. 

 

Vagonlar: Eski tren vagonlarının restore edilerek konaklamaya uygun 

hale getirilmesiyle kullanılan yapılardır. 

 

Mağaralar: Doğal olarak oyulmuş mağara içlerinin konforlu bir 

konaklamaya elverişli hale getirilmesiyle oluşturulmuştur (Resim 2). 

 

Resim 2: Mağara (Ürgüp) 

 

Kaynak: glampinghub.com 
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Villalar: Büyük, lüks kır evleri ahşap ve taş yapıdan inşa edilmiş çok 

katlı ve havuzlu olabilen tesislerdir. 

 

Ahırlar: Çiftliklerdeki bitkilerden hayvancılık alanlarına kadar tarımsal 

yapılar olarak inşa edilen ve daha sonra restore edilerek turizme 

kazandırılan yapılardır. 

Yukarıda çeşitleri özetlenmiş olan glamping değerlendirildiğinde 

turizm pazarlamasında ürün farklılaştırma imkânı sunması açısından 

çok önemlidir. Aynı zamanda glampingin yerel halka ve turiste sosyal 

ve kültürel anlamda pozitif etkileri bulunmaktadır. Glamping 

işletmelerinin kurulması ile birlikte kırsal alan yönetimi, işletme 

yönetimi, çalışanlar, diğer işletmeler ve yerel halk arasında olumlu 

ilişkiler gelişmektedir. Glampingin popüler olmasıyla birlikte altyapı ve 

üstyapının gelişmesi, kırsal alanlarda sosyal sürdürülebilirliğin 

gelişmesini sağlayacaktır (Dalgic et al., 2019: 186). Yerel halk ile 

glamper turistleri arasındaki etkileşim ve iletişim farklı kültürleri ve 

gelenekleri öğrenmeye, yabancı dili geliştirmeye katkı sağlayacaktır. 

Glamping, yerel halk için iş imkanı sunması, küçük işletmelerin 

kurulması, turistler için yerel hediyelik eşyaların üretilmesini 

sağlayarak ekonominin canlanmasına olumlu etki etmektedir.  

3. Glamping Talep Edenlerin Motivasyonları 

Açık hava konukseverliği, doğaya dayalı eğlence aktiviteleri isteyen 

müşteriler arasında giderek daha popüler hale gelmiştir. (Lu vd., 2021: 

1; Brochado ve Brochado, 2018: 18; O’Neill vd., 2010:141). Özellikle 

şehirlerde yaşayan birçok modern tüketici, tatillerini açık havada 
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geçirmeyi tercih etmektedirler. Bu tüketiciler, güzel manzaralar 

eşliğinde rahatlatmak için konforlu konaklama yerleri aramaktadırlar. 

Lüks kamp olarak bilinen glamping bu artan talebi karşılamak için 

ortaya çıkmış ve son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmiştir (Lu vd., 

2021: 1).  

Glamping turizmini tercih eden ve tatillerini bu şekilde gerçekleştiren 

ziyaretçiler, “glamper” kavramı ile ifade edilmektedir ve resort glamper 

ile karavan glamper olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Resort glamperleri lüks glamping tatil yerlerinin müşterileri olup 

karavan glamperleri ise tatilleri sırasında kişiselleştirilmiş karavanlarını 

kullanmayı tercih etmektedirler. Her iki grubun da motivasyonu doğaya 

yakın olup ev konforunu yaşamaktır. Resort glamperları, aileleriyle bağ 

kurmalarına olanak tanıyan rahatlama, maceralı açık hava etkinlikleri 

ve mahremiyet aramaktadırlar. Karavan glamperlar için ise bağımsızlık 

ve yaratıcılık çok önemlidir (Sakáčová, 2013: 2). Glampingin temel 

bileşenleri arasındaetkin kaynak kullanımı, atık azaltma, doğaya 

uyumlu konaklama ve çevre dostu ulaşım olduğu düşünüldüğünde 

glampingin çevre dostu olan bir turizm türü olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Dalgic et al., 2019: 186; Ergüven et al., 2015: 262; Sakáčová, 2013). 

Glamping temel özelliği nedeniyle glamperlar da çevre dostu olarak 

karakterize edilmekte olup eğitim düzeyleri yüksektir. Bu bilgiler 

ışığında glamperların temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir 

(Çelik vd., 2017: 1284): 

• Günlük yaşamın yoğunluğu ve stresinden kurtulmak isterler,  
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• Kamp yapmayı severler ancak yanlarında minimum düzeyde 

eşya taşımak isterler,  

• Vahşi doğayı severler,  

• Doğa ile yakın temas kurmak isterler,  

• Lüksü severler,  

• Macerayı, özgürlüğü ve bağımsızlığı severler. 

• Glamping kararları yaş ve milliyetten etkilenir. Örneğin 

Almanlar ve Hollandalılar nereye seyahat edeceklerine 

çoğunlukla önceden karar verirler(Vrtodušić Hrgović vd., 

2018: 624). 

• Çoğu misafir, daha önce ziyaret ettikleri ülkede yeni yerler 

keşfetmeyi sever (Vrtodušić Hrgović vd., 2018: 624). 

• Glamperlar, genç ve iyi eğitimli, sürekli çalışan, iyi gelirli 

misafirlerdir(Vrtodušić Hrgović vd., 2018: 624). 

Sakáčová, (2013), glamping için temel motivasyonların çeşitlilik 

gösterdiğini belirtmiştir. Bu motivasyonlardan bazıları çevreyi 

deneyimlemek, kaçış, dinlenme ve rahatlama, dinlenme ve bağ kurma 

(ailelerin veya romantik çiftlerin) olarak belirtilmiştir. Glamping için en 

önemli motivasyon geleneksel kampın verdiği rahatsızlığı ortadan 

kaldırması ve aynı zamanda geleneksel kamptaki gibi günlük hayattan 

kaçmak isteyenlere de imkân sağlamasıdır (Leevd., 2019: 

88).Glamping ile ilgili yapılan çalışmalarda fikir birliğine varılmış olan 

motivasyon doğa ile doğrudan temastır (Düzgün, 2021; Lyu vd., 2019; 

Brochado ve Brochado, 2018; Filipe vd., 2018; Cvelić-Bonifačić vd., 

2017; Ergüven vd., 2015;Sakáčová, 2013). Cazibe, konfor, mahremiyet 
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ve farklı bir deneyim de tüketicilerin beğendiği önemli unsurlardır. 

Kore’de yapılan bir çalışmada bireylerin glamping tercihlerinde etkili 

olan beş özellik; fiyat, atmosfer, temizlik, kalabalıklık ve güvenlik 

olarak belirlenmiştir. Çalışmaya göre glamping ile fiyat arasında 

negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla yüksek fiyatlandırma 

bireylerin glampinge katılımını olumsuz etkilemektedir Lee vd., 2019: 

91).Fiyat dışında, glampingle ilgili yeteri kadar bilgilendirme 

olmaması, geleneksel kampa kıyasla daha az otantik olması gibi 

sebepler glampingin önündeki engeller olarak görülmektedir (Filipe 

vd., 2018: 113). 

Glamping turizminin nitelikleri değerlendirildiğinde işletmelerde en 

çok aranan özellik doğa içinde olması, lüks, yüksek kalitede hizmet 

sunması ve çevreye duyarlı olmasıdır. Lüks hizmet anlayışı spa, masaj, 

modern banyo, lüks yataklar ve çamaşırhane hizmetleri, ulaşım gibi 

yüksek kalitelihizmetleri içermektedir. Çevre dostu ile ifade edilmek 

istenen, yenilenebilir enerji, hormonsuz yetişen yiyecekler ve mutfak 

çöplerinden kompost üretimi gibi çevre dostu uygulamalardır 

(Sakáčová, 2013). 

4. Covid 19 ile Birlikte Değişen Tüketici Tercihleri 

Glamping, turistlerin konforlarından ödün vermeden açık havayı 

deneyimlemelerinin bir yolu olup Covid-19 salgınından önce de 

deneyimli kampçılar arasında popüler bir rekreasyon biçimi olarak 

görülmektedir (Craig, 2021). Glamping'e olan ilginin, yaşa 

bakılmaksızın 2017'de %21'den 2018'de %45'e yükselmesi popüler 

olmasının bir göstergesidir (KOA, 2019). 
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Birçok sektörü doğrudan etkileyen Covid-19 salgını küresel seyahat 

kısıtlamaları nedeniyle en büyük etkiyi turizm sektöründe göstermiş, 

turizm hareketliliği 2020 yılında bir önceki yıla göre %74 gerileme 

göstermiştir (UNWTO, 2021). Salgının destinasyon seçim kararında ve 

turist davranışında önemli etkileri olmuştur. Öncelikle salgın riski, 

turistlerin hastalık bulaşma riskini azaltmak için kalabalık ortamlara 

seyahat etmekten kaçınmasına neden olmuştur.Sosyal mesafe ve 

gönüllü olarak kalabalıktan uzaklaşma davranışı mevsimsellikten ve 

aşırı turizmden kaçınan bir davranış biçimi olarak salgın sonrası turist 

davranışı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni turist profili destinasyon 

seçiminde açık alanları sıkışık alanlara, bireysel seyahati grup 

seyahatine, lüks turizmini ekonomi turizmine tercih etmektedir (Park 

vd., 2021: 4). Nitekim ABD’de 2685 kişiyle yapılan bir araştırmaya 

göre kalabalıktan kaçınmak için bireylerin daha az popüler yerleri 

tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. (Craig, 2021: 2). Seyahat kısıtlamaları, 

karantina önlemleri ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle gezginler 

seyahatlerini doğa temelli turizm türlerine yöneltmişlerdir. Salgının 

kısa dönemde önemli etkilerinin yanı sıra uzun dönemde de önemli 

sonuçları olacağı öngörülmektedir. Örneğin salgın öncesi dönemde 

deniz aşırı ve uzak destinasyonlara yapılan seyahatler ön plandayken, 

salgınla birlikte tüketici tercihleri değişmiş ve bu dönemde daha yakın 

ve kolay ulaşılabilen hatta sadece iç turizm hareketleriyle varılabilen 

yerler popüler olmaya başlamıştır (Düzgün, 2021: 148). 

Küresel glamping pazarının büyüklüğü 2020'de 1,88 milyar ABD 

Doları değerinde olup 2021'den 2028'e kadar yıllık %14,1'lik bir 

büyüme oranı ile genişlemesi beklenmektedir. Demografik açıdan 
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bakıldığında 2020’de %44,6’lık pazar payı ile 18-32 yaş grubu pazara 

hâkim olmuştur. Kampgrounds of America, Inc. (KOA) tarafından 

yapılan araştırmalara göre, Kuzey Amerika'daki eğlence amaçlı seyahat 

edenlerin %60'ı, son iki yılda glamping faaliyetine katılmış olup Y veya 

Z kuşağından bireylerden oluşmaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yapılan bir araştırmaya göre 

Covid 19 salgınının kampçılar üzerindeki en çarpıcı etkisinden biri, ofis 

dışında çalışma veya uzaktan eğitimle bağlantılı olarak hafta içi gezi 

sayılarının artmasıdır. Çoğu kampçı 2020’de daha fazla kamp yaptığını 

bildirirken kamp yapan çocuklu çift sayısı da artmıştır. Kamp 

deneyimini ilk kez yaşayanların %45’i glampingi tercih etmiştir 

(NACR, 2021). Başka bir araştırmada gezginlerin %24,7’si, salgın 

sonrası otel/tatil yeri seyahat planı yaparken %45,9’u glamping gezi 

planı yapmıştır. Gezginler, salgın öncesine göre iki kat daha fazla 

glamping gezisi planlamışlardır (Craig ve Karabas, 2021: 253). Bu 

sonuçlar salgın sonrası glampingin popülaritesinin arttığının 

göstergesidir. 

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre en fazla tercih edilen glamping 

türü kulübeler (%24,62) olarak belirlenmiş olup kuşaklar arası 

tercihlere göre değerlendirildiğinde Y kuşağının %48 ile birinci sırada 

olduğu, ikinci sırada ise %28 ile X kuşağı olduğu görülmektedir 

(Glampitect, 2020). Y kuşağı sosyal medya üzerinden deneyimlerini 

paylaşmaya çok hevesli oldukları için glampingin yayılmasına katkı 

sağlamışlardır (Vrtodušić Hrgović vd., 2018: 628). 
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Türkiye’de Covid-19’un glamping üzerine etkisinin araştırıldığı bir 

çalışma sonucuna göre tüketicilerin salgınla birlikte bireysel turizme 

yöneldikleri, bu doğrultuda villa kiralamalarının arttığı ortaya çıkmıştır 

(Cebeci, 2021: 54). Salgın döneminde uygulanan hafta sonu sokağa 

çıkış yasaklarıyla bireyler yakın yerlerde bulunan glamping 

işletmelerini tercih etmişler ve bu dönemde glamping işletmelerinde 

doluluk artışı gerçekleşmiştir (Düzgün, 2021: 153). 

5. Türkiye’de Glamping İşletmeleri 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde glamping hizmeti sunan işletmelere 

rastlanmaktadır. Glamping konusunda önemli bir web sitesi olan 

glampinghub’ta 28 işletme bulunmuştur. Glamping türü olarak 

bakıldığında web sitesinde safari çadırları, çan çadırları, kabinler, ağaç 

evleri, küçük evler, otağlar (yurtlar), kulübeler, villalar, mağaralar yer 

almaktadır. Sitede yer alan işletmelerin bulundukları şehirler ise 

Antalya, Muğla, Burdur ve Bursa’dır. Tripadvisor.com sitesinde ise 35 

adet glamping işletmesi bulunmaktadır. 2017 yılında yapılan bir 

araştırmada aynı web sitesinde 15 adet glamping işletmesi bulunurken 

(Göktaş vd., 2017), sayının 35’e yükselmesi olumlu bir gelişmedir. 

Booking.com sitesine göre glamping için en popüler ülkeler 

sıralamasında sırasıyla ilk üç ülke Fransa, Birleşik Krallık ve 

A.B.D.’dir. Türkiye’de kırsal alanların fazlalığı, dört mevsimin 

yaşanabilir olması, doğal alanların fazla olması ve uluslararası turizm 

pazarında bilinir olmasına rağmen glamping konusunda rakiplerinin 

gerisinde kalmıştır (Göktaş vd., 2017: 113).  
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Türkiye’de glamping hizmeti veren işletmelerle yapılan bir araştırmada 

işletmelerin çadır ve bungalov tarzı evler olarak hizmet ettiği, 

işletmeleri ziyaret edenlerin milliyetlerine bakıldığında ise Türk, 

İngiliz, Alman, Rus, Fransız, Hollandalı, Avusturyalı, 

Amerikalıturistlerden oluştuğu görülmüştür (Olcay ve Turhan, 2017: 

994).Başka bir çalışmada İtalya, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, 

Birleşik Krallık ve Türkiye’de faaliyet gösteren 10 glamping 

işletmesinin web sitesi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirilmeye göre 

Türkiye’deki glamping işletmelerinin özellikle evcil hayvan dostu olma 

konusunda geri planda kaldığı, teraslı oda seçeneği sunma ve yemek 

pişirme olanağı sunma gibi konularda yetersiz olduğu görülmüştür. 

Havuz, tuvalet ve klima hizmetlerinde karşılaştırılan bütün ülkeler 

neredeyse aynı olup deniz ve restoran hizmeti konusunda Türkiye ileri 

derecede başarılı bulunmuştur (Önem, 2019: 93).  

SONUÇ 

Glamping son yıllarda popüler olan bir turizm türü olup lüks, konfor, 

kaçış, macera gibi terimlerle ilişkilendirilmektedir. Konfor ve 

mahremiyet glamping turizminin önemli bileşenleri olup tüketiciler için 

sıra dışı deneyim faktörü de önemli bir motivasyondur. Glamping, 

yenilikçi bir açık hava konaklamasını temsil etse de, kökenleri eskiye 

dayanmaktadır.Osmanlı çadırlarının ihtişamı, günümüzün lüks 

glamping çadırlarına ilham kaynağı olmuştur. 

Kabinler, çadırlar, karavanlar, vagonlar, mağaralar gibi birçok türde 

glamping işletmeleri bulunmaktadır. Konfor ve lüksün birleştiği 
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çevreye duyarlı, doğa temelli, kalabalıktan uzak kamp yapma imkânı 

sağlaması glampingin en önemli kriterlerindendir. 

Covid 19 salgını döneminde getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle 

insanlar çok fazla uzaklaşmadan tatillerini yakın yerlerde geçirmeye 

başlamışlardır. Bireylerin salgınla beraber tercihlerinde gelişen en 

önemli değişiklik kalabalıktan uzak tatil yapma isteği olup bu nedenle 

destinasyon tercihlerinde daha az popüler yerlere yönelmişlerdir. Lüks 

ve doğayla iç içe bir tatil yapmayı düşünen tüketiciler için glamping 

önemli bir alternatif olmuştur. Glamping sosyal mesafeye olanak 

sağlaması ve açık hava rekreasyon türü olması nedeniyle özellikle 

salgın döneminde popüler bir turizm türü haline gelmiştir. Türkiye’nin 

ikliminin uygun olması, kırsal alanlarının ve doğal güzelliklerinin 

olmasına rağmen glamping pazarı yeterince gelişmemiştir. Turistik 

ürün çeşitlendirmesinde önemli bir araç olan glamping turizmin tüm 

yıla yayılmasını sağlayacağı gibi kırsal alanların ekonomisinin 

gelişmesine ve yerel halkın sosyalleşmesine de katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Geleneksel ekonomik modeller insanların talep ettiklerini sahiplenmeyi 

tetiklerken yeni ekonomik modeller dijital teknolojik gelişmelerinde 

etkisiyle ihtiyaç duydukları ancak uzun süre kullanmayı 

düşünmedikleri ürünleri ihtiyaç duyduğunda kısa süreliğine alıp daha 

sonra bırakma düşüncesine yöneltmiştir. Paylaşım ekonomisi olarak 

adlandırılan bu ekonomik model 2000’li yıllarda ortaya çıkıp 2010 

yılından itibaren dünyada yavaş yavaş önemini hissettirmiştir 

(https://www.bloomberght.com/10-sektorde-paylasim-ekonomisinin-

payi-yuzde-50-ye-cikacak-2285913).  

Tüm dünyada yaşanan teknolojik değişim, işletmeleri geleneksel iş 

modellerinden uzaklaştırıp, yeni iş modellerine yöneltmiştir. Bu iş 

modellerinden birisi olan paylaşım ekonomisi, bir taraftan atıl durumda 

olan kaynakları ekonomiye kazandırırken diğer yandan bireysel 

anlamda tasarruf yapma imkânı sağlamaktadır.  

Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle, sahip olmaktan 

ziyade tecrübe odaklı tüketime yönelmeleriyle hizmet sektörünü 

paylaşım ekonomisi paydaşlarından biri konumuna getirmiştir. Turizm 

başta olmak üzere birçok alanda hızla yayılmıştır. Airbnb platformu, 

turizmi ve paylaşım ekonomisini ortak payda da buluşturmaktadır 

(Özdemir ve Çelebi, 2018: 25). 

Konaklama, ulaşım, vb. alanlarda paylaşım ekonomisi iş modelini 

benimseyen şirket sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu kitap 

bölümünde paylaşım ekonomisinin ortaya çıkışı ve konaklama 
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sektöründe yankı uyandıran Airbnb örneği ve ulaşım sektöründe Uber 

örneği değerlendirilmektedir.  

1.PAYLAŞIM EKONOMİSİ 

1.1.Paylaşım Ekonomisinin Tanımı 

Paylaşım ekonomisi (sharingeconomy) yeni bir olgu olarak 

değerlendirilmekle birlikte geçmişinin çok eski etkinliklerinden biri 

olduğunu söylemek mümkündür. Paylaşımdaki temel mantık bir şeye 

sahip olmaktan ziyade o şeye erişebilme ve o şeyi kullanabilmekte 

yatmaktadır (Sacks, 2011). Paylaşım ekonomisinin temel özelliği 

sahip olduğumuz şeylerden değer çıkarmaktır (https://www. 

fastcompany.com/1747551/sharing-economy). 

Paylaşım ekonomisi, genellikle topluluk temelli bir çevrimiçi platform 

tarafından sağlanan mal ve ürünleri edinme, paylaşma ve sağlama gibi 

faaliyetleri içeren, eşler arası (Peer-to-Peer Sharing-P2P) kiralama 

modeli olarak tanımlanan yeni bir ekonomik modeldir (Kaushal, 2018). 

Botsman ve Rogers (2010)’ın ““What’s Mine is Yours” isimli kitabında 

paylaşım ekonomisi ya da işbirlikçi tüketimi sadece bir moda kelime 

değil, yeni bir kazan-kazan yaşam biçimi olarak ifade etmektedir. Eşler 

arası paylaşım ve İşbirlikçi Tüketim (Collaborative Consumptıon-

SCC)günlük hayatımızda her yerde karşımıza çıkmaktadır.  
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Şekil 1.1. Bu Aşırı Tüketimin Sonu Mu? Craig Robinson’ın Çizimi. 

Kaynak:https://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy, 

2011. 

 

İşbirlikçi tüketimin temel mantığı basit olup, mallara ve becerilere 

erişmek (Şekil 1.1.), bunlara sahip olmaktan daha önemlidir şeklinde 

ifade edilmektedir(https://www.fastcompany.com/1747551/sharing-

economy). Örneğin15 dakika elektrikli matkap kullanmak için tüm 

seti satın almaktansa matkabı kiralamak daha doğru olacaktır 

(Hamari, 2016).Ancak birçok şekilde karşımıza çıkan bu tüketim 

şekillerinden bazıları kalıcı olmamış ve ilk ortaya çıktıkları kadar hızlı 

bir şekilde piyasadan ayrılmışlardır. Paylaşım Ekonomisine ait 

olduklarını iddia eden çoğu işletmenin ortak noktası, başkalarının bir 

varlığa erişmesine veya bir varlığın kullanımına izin vermeleridir.  

https://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy
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Paylaşım Ekonomisi nispeten genç bir olgudur ve onu veya onun yerine 

geçen olayları tanımlamak için kullanılan çok sayıda terim vardır ve 

bunların çoğu, sıklıkla birbirinin yerine ve tutarsız bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bunlara “işbirlikçi tüketim” “erişime dayalı tüketim” 

veya“ağ” örnek verilebilir. Önemli bir ayrım, işlemin kalıcı bir 

mülkiyet devri ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı veya yalnızca geçici 

nitelikte olup olmadığıdır. Mülkiyet transferini hariç tutan ve bunun 

yerine geçici erişime odaklanan işlemlere odaklanma, literatürde genel 

bir eğilim olarak tanımlanmaktadır (Plenter, Fielt, Hoffen, Chasin ve 

Rosemann2017: 1-3). Paylaştıklarımız en az sahip olduklarımız kadar 

önemlidir; ortak noktamız paylaştıklarımızın en az kendimiz için 

sakladıklarımız kadar önemli olmasıdır. Vermeyi seçtiğimiz şey 

(anneliğin paylaşımı-taşıyıcı annelik), ondan aldığımız ücretten daha 

önemli olabilir (Belk, 2014). 

Geniş kapsamlı bir kavram olan paylaşım ekonomisi sosyoloji, 

psikoloji, ekonomi, işletme vb. bilim dallarının kesişimin de yer alan ve 

teknoloji ile de bağlantılı olan bir kavramdır. İnsanların ihtiyaçları 

doğrultusunda aralarında herhangi bir şey paylaşması, kavramın 

yüzeysel ve geniş bir tanımını oluşturmaktadır (Yakın, 2018: 20).  

Paylaşım ekonomisi kavramı, Oxford sözlüğünde “insanların genellikle 

internet aracılığıyla mallarını, hizmetlerini vb. paylaşabilecekleri bir 

ekonomik sistem” olarak tanımlanmaktadır (Oxford learners 

dictionaries). İnsanların oda, araba ve hatta çamaşır makinesi 

kiralayarak hızlı bir kâr elde etmelerini sağlar. Başka bir tanıma göre 

ise paylaşım ekonomisi insanların genellikle internet aracılığıyla 
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mallarını, hizmetlerini vb. paylaşabilecekleri bir ekonomik sistemin 

adıdır. Bu sektörde faaliyet gösteren bazı kişiler ise tek bir etiketin bu 

hareketi düzgün bir şekilde özetleyemeyeceği yönündedir. “Paylaşmak" 

kelimesi yanlış bir sözcük seçimi olarak görülmekte, parasal 

fırsatçılıkla ilgili olduğunu düşündürmektedir. Onun yerine güven 

ekonomisi, iş birliğine dayalı tüketim, isteğe bağlı veya eşler (denkler) 

arası ekonomi, uçtan uça paylaşım gibi kullanımların daha doğru 

olacağı ifade edilmektedir. Paylaşım Ekonomisi diğer yaygın kullanımı 

ile işbirlikçi tüketim giderek etkinliğini artırmaktadır (Gülçay, 2019: 2). 

Bu paylaşım ekonomisi faaliyetleri şirketlerin sermaye yapısını kökten 

alt üst etme potansiyeline sahip görünmektedir (PWC, 2022: 14). 

Pratikte mali açıdan çok güçlü işletmelerden küçük girişimcilere kadar 

geniş bir yelpazede dijital platformları ve çevrimdışı etkinlikleri 

kapsayarak kullanılan paylaşım ekonomisi teriminin, ortak kullanımını 

yansıtan sağlam bir tanımının yapılması oldukça zordur. Yapılan 

faaliyetler çok farklı olduğu gibi, katılımcılar tarafından çizilen oldukça 

ilginç sınırlar da vardır. Birçok kuruluş, paylaşımın olumlu sembolik 

anlamı, yenilikçi dijital, teknolojilerin çekiciliği ve hızla artan paylaşım 

faaliyeti hacmi nedeniyle kendilerini paylaşım ekonomisinin “büyük 

çadırı” altında konumlandırmaktadırlar (Schor, 2014). Paylaşım 

ekonomisi daha iyi hizmete daha az ödeme yaparak sahip olmayı, 

kullanılmayan bir nesneyi kullanıma sokarak gelir sağlarken malzeme 

tüketimini azaltarak gereksiz kaynak israfını önlemekte; demokratik ve 

çevreyi koruyan bir ekonomik model ortaya koymaktadır (WPR).  
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Kıt kaynakları etkin ve verimli kullanmak isteyen rasyonel bireyler 

paylaşım ekonomisi faaliyetleri içinde farklı nedenlerle bir araya 

gelerek; kültürel, sosyal ve iktisadi anlamda bütünleşmektedirler. Bu 

sebeple paylaşım ekonomisi tüketim eğiliminden ziyade tasarrufa 

yönelimini arttırmaktadır(Acuner ve Acuner, 2017: 188). 

1.2. Paylaşım Ekonomisinin Gelişimini İlerleten Unsurlar 

Rifkin’e (2014) göre kapitalizmin rolü giderek azalacak ve yirmibirinci 

yüzyılın ikinci yarısında egemen ekonomik paradigma olmayacaktır. 

Rifkin, giderek birbirine bağımlı hale gelen küresel ortak kullanım 

alanların (collaborativecommons)'da birlikte yaşamayı öğreneceğimiz, 

pazarların ötesinde bir dünyaya gireceğimizi ve paylaşım ekonomisinin 

kapitalizmi çökerteceğini ifade etmektedir. Paylaşım ekonomisi 

ekonomik krizler, kapitalizm ve tüketim çılgınlığı vb. konularına 

sürdürülebilirlik doğrultusunda alternatif çözüm arayışları ile var olan 

sistemin onarılması ve geliştirilmesine cevaben ortaya çıkmıştır (Kurt, 

Ünlüönen, 2017: 2).  

Paylaşım ekonomisinin ortaya çıkışında “esneklik" ve "daha fazla para 

kazanma yolu" etkili olmuştur (PWC, 2022: 20). Günümüz tüketicileri, 

sosyal duygulara ve kullanıcı topluluklarına bağlı ilişkilere daha fazla 

güven duymaktadırlar. Güven, rahatlık ve topluluk duygusu, paylaşım 

ekonomisinin benimsenmesini ilerleten etkenlerdir. Tüketicilerin mobil 

uygulamaları deneme isteği marka oluşturma ve hızla ölçek büyütme 

konularına geldiğinde pazara giriş engelleri azalmaktadır. Bugün 

inovasyon çok hızlı olup daha da hızlanacaktır.  
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Giderek daha belirgin hale gelen sadece arabaların ve konaklama 

yerlerinin paylaşımı değildir. Çok sayıda çevrimiçi platform, 

müşterilerin araçlar, giysiler veya dijital eğlence araçları gibi malları 

organize bir şekilde değiş tokuş etmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

nedenle, tüketicilere doğru şekilde hitap etmek ve ekolojik 

sürdürülebilirlik, ürünlere hızlı ve her yerde erişim ve klasik tüketime 

kıyasla düşük kullanım fiyatı gibi unsurlar tüketiciyi paylaşım 

ekonomisine yöneltmiştir (Balck ve Cracau, 2015: 1). 

Belk'e (2010) göre, internet “yeni bir paylaşım çağını” başlatmıştır. 

Web 2.0 yazılımının geliştirilmesi ve web erişilebilirliğinin artmasıyla, 

insanların sosyal ağ aracılığıyla ürün ve hizmetleri paylaşma olanakları 

da önemli ölçüde iyileşmiştir. Özellikle doksanlı yılların başında müzik 

dosyalarının (mp3) paylaşılmasına olanak sağlayan Napster 

programının yayınlanmasıyla birlikte insanlar P2P paylaşımına ilgi 

göstermiştir. Bu dönemde toplumların mal ve hizmetlere sahip olma 

eğilimleri paylaşım yönünde değişmeye başlamıştır. Günümüzde çok 

sayıda çevrimiçi medya, araçların, kıyafetlerin veya eğlence ürünlerinin 

dijital ortamlarda paylaşılmasına yardımcı olmaktadır (Yakın, Kacar ve 

Ay, 2017: 26). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tüketicilerin %44 paylaşım 

ekonomisine aşinadırlar ve ABD'deki toplam yetişkin nüfusun %19'u 

bir paylaşım ekonomisine tüketici olarak katılırken %7’si sağlayıcı 

olarak yer almaktadır. Bu %7’lik grubun %16’sı 65 yaş ve üstü, %8’si 

55-64 yaş arası, %14’ü 45-54 yaş arası, %24’ü 35-44 yaş arası, %24’ü 

25 ila 34 yaş arası ve %14’ü 18-24 yaş arasında olup, en fazla 18-34 
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yaş grubunda olanlar paylaşım ekonomisi içerisinde yer almaktadır. Bu 

iş modelleri tüketicilerin değer hakkındaki düşüncelerini değiştirmiş 

olup, mal ve hizmetlerin cüzdanlarını, zamanlarını ve gezegenlerini 

nasıl etkilediği üzerinde düşüncülerini yeniden gözden geçirmelerine 

neden olmaktadır. Bu değişimin merkezinde elbette internet ve onunla 

sosyal, mobil, analitik ve bulut bilişimin yükselişi yer almaktadır. 

İşlemler, mobil ve bulut yoluyla giderek daha fazla gerçek zamanlıya 

gerçekleşmekte ve sosyal, ticarete olan güveni artırmada büyük bir rol 

oynamaktadır. Amazon, eBay, Google, Apple ve PayPal gibi teknoloji 

öncüleri bu konuda öncü adımlar atmışlardır. Amazon ve eBay, 

boşaltılacak malları olan satıcılar için alıcıları çağırmaktadırlar. GPS 

özellikli akıllı telefonlar bizi en yakın sağlayıcıya yönlendirmekte ve 

PayPal gibi çevrimiçi ödeme sistemleri işlemi sağlamlaştırmaktadır. 

Paylaşım ekonomisi işlemi yapan ABD'li yetişkinlerin %9’u eğlence ve 

medya, %8 otomotiv ve taşımacılık, %6’sı ağırlama ve yemek ve %2’si 

perakende sektörlerinde yer almaktadır. Paylaşım ekonomisini deneyen 

tüketicilerden%57’si “paylaşım ekonomisindeki şirketlerin ilgisini 

çektiğini ancak onlar hakkında bazı endişeleri olduğunu ifade 

etmişlerdir. Paylaşım ekonomisine aşina olan ABD'li yetişkinler, bunun 

pek çok faydasını gördüğünü ifade etmekte olup, %86’sı hayatı daha 

ekonomik hale getirdiğini, %83’ü hayatı daha rahat ve verimli hale 

getirdiğini kabul etmektedir. ABD nüfusunun %7'si paylaşım 

ekonomisi içerisinde yer almaktadır (PWC, 2022: 7-14). 
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1.3. Paylaşım Ekonomisinin Etkileri 

İster malın ödünç alınması olsun ister ev kiralama ya da para 

karşılığında yapılan küçük işler olsun, bugün tüketiciler paylaşıma 

dayalı ekonomik faaliyetler için çok istekli görünmektedirler. 

İşletmeler paylaşım ekonomisini bugün kendileri için tehdit olarak 

algılarken yarınlar için fırsata dönüştürebilirler(https://www.eurofound. 

europa.eu/data/platform-economy/records/the-sharing-economy-

consumer-intelligence-series). 

Paylaşım ekonomisi, tüketicilerin mülk edinme konusundaki 

düşüncelerini de etkilemiş olup, BAV Consulting tarafından 2011 

yılında yapılan bir anket çalışmasında, tüketicilerin %66'sının (ve Y 

kuşağının %77'sinin) daha az eşyaya sahip, sadeleştirilmiş bir yaşam 

tarzını tercih ettiğini göstermektedir. Bugün, her iki tüketiciden sadece 

biri “bir şeylere sahip olmak toplumdaki statümü göstermenin iyi bir 

yoludur” ifadesine katılıyor. Beş tüketiciden dördü, bazen kiralamanın 

sahip olmaktansa gerçek avantajları olduğu konusunda hemfikirdir ve 

18 ila 24 yaş arasındaki yetişkinlerin, erişimin yeni sahiplik olduğunu 

söyleme olasılığı 25 yaş ve üzerindekilere göre neredeyse iki kat daha 

fazladır. Mutluluk araştırmaları, deneyimlerin memnuniyeti satın 

almalardan çok daha fazla artırdığını ve gençlerin bunu içsel olarak 

anlamalarının bir deneyim ekonomisini körüklediğini göstermektedir 

(PWC, 2022: 14). Ancak bir model olarak, paylaşım ekonomisi şu 

temel destekleyicilerle ayırt edilir: 
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• Dijital platformlar, 

-Airbnb, konaklama ihtiyacı olan yolcularla boş oda ve daireleri 

eşleştirir.  

-Zipcar yedek arabaları yerel taleple eşleştirir. 

Dijital cihazlar sayesinde insanlar her zamankinden daha kolay bir 

şekilde arz ve talebi bir araya getirmişlerdir.  

• Sahiplik üzerinden erişim sağlayan işlemler 

-Kiralama, 

-Borç verme, 

-Abone olma, 

-Yeniden Satış, 

-Değiştirme, 

-Bağış yapmaktır. 

 

Erişim çeşitli şekillerde olabilir, ancak hepsi temelde maliyetleri 

azaltırken daha fazla seçenek sunmaktadır. 

 

• Daha işbirlikçi tüketim biçimleri 

 

-Airbnb ve Couch Surfing, gezginlere kişisel olarak yerel ev 

sahipleriyle bağlantı kurma ve seyahat hakkında ipuçları alma 

imkânı verir. 

-Relay Rides ve Lyft gibi araç paylaşım hizmetleri kullanıcıların 

yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için 

yabancılara güvenme konusunda rahatlık sağlar. 
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Paylaşım ekonomisi iş modellerini kullanan tüketiciler, geleneksel 

değişim yöntemlerinden daha derin sosyal etkileşimler içeren 

işlemlerde genellikle daha konforludurlar. 

 

• Duygusal bağlantı sağlayan markalaşmış deneyimler 

 

Günümüzde bir markanın değeri, genellikle beslediği sosyal 

bağlantılarla bağlantılıdır. Paylaşım durumunda, deneyim tasarımı, 

duygusal bağlantılar oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Tüketicilere 

karar vermede kullanım kolaylığı ve güven sağlayarak, bir şirket 

tamamen işlem temelli bir ilişkinin ötesine geçer. 

 

• Güven üzerine kurulu bir ekonomiyi anlamak 

 

Amerikalı tüketicilerin yaklaşık beşte biri, Just Park'ta bir araba yolu 

kiralamak, Poshmark'tan bir elbise satın almak veya Lyft'te otostop 

çekmek gibi bazı paylaşım ekonomisi faaliyetlerine katılmaktadırlar. 

Bu faaliyetlere katılmalarında kolaylık ve maliyet tasarrufu paylaşım 

ekonomisini cazip kılmaktadır. Ancak bu ekonominin dönmesini ve 

büyümesini sağlayan şey güvendir. Bir yabancının evinde kalma ya da 

hiç tanımadığımız birinden otostop çekme konusunda kendinizi 

güvende hissetmeniz paylaşım ekonomisini sağlayan iksirdir. ABD’de 

yapılan anket sonucuna göre, güvendikleri biri tarafından tavsiye 

edilene kadar paylaşım ekonomisi şirketlerine güvenmeyeceklerini 

söyleyenlerin oranı %69’dur (PWC, 2022: 15-16). 

 

Şirketlerin bu yeni ekosistemde markalarını, ürünlerini ve işlemlerin 

yeniden gözden geçirmeleri gerekmekte ve yarattıkları çok kanallı 
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deneyimlere paylaşımı da eklemesi gerekiyor gibi görünmektedir 

(PWC, 2022: 21). 

 

2. DÜNYADA PAYLAŞIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI 

 

Uzun yıllardır devam eden paylaşım dönüşüme uğrayarak alternatif bir 

ekonomik faaliyete dönüşmüş olup teknolojik gelişmelerin de etkisiyle 

küresel bir boyut kazanmıştır (Ayazalar, 2018: 1). Paylaşım ekonomisi 

fikri, mal ve ürünlerin kalıcı mülkiyetinin olmadığı bir sosyo-ekonomik 

ekosistem sağlamaktır. Ürün ve hizmetleri toplumlar ve topluluklar 

içinde paylaşarak işbirliği ve geçici mülkiyeti içerir (Vinod ve Sharma, 

2021: 39).  

Paylaşım ekonomisi, dağınıklığı ve israfı azaltmaktadır. Y kuşağı ve 

çocuklu haneler en çok buna katılmaktadırlar. Bu tutumlar, rakamlarını 

yükseltmek için mücadele eden perakende sektörü için büyüyen bir 

tehdittir. Aralık 2014'te, tatil satışlarının azalması, ekonomik büyümeye 

ve düşük benzin fiyatlarına rağmen tüketici alımlarının %0,9 düşmesine 

neden olmuştur. Kültürel geleneklerdeki bu kaymaların bir sonucu 

olarak, paylaşım ekonomisi çatısı altında “yeni bir perakende” ortaya 

çıkmaktadır. Yerli, insanların diğer insanların çöplerini "satın almak" 

için kullanabilecekleri krediler karşılığında eşyalarını vermelerini 

sağlamak için tasarlanmış bir uygulamadan bahsetmektedir. Şirketin 

aklında satın aldığımız şeyleri %25 oranında azaltmak gibi iddialı bir 

hedef vardır. Veya insanların başkalarının dolaplarından satılan ürünler 

için alışveriş yapmalarını sağlayan bir moda pazarı olan Poshmark. 

Ayrıca bisiklet, kayak, sörf tahtası ve diğer spor ekipmanlarını 
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kiralamak için emsaller arası bir pazar yeri olan Spinlister var; 

Ebeveynlerin çocuklarının kıyafetlerini, oyuncaklarını, ayakkabılarını 

alıp satmasına olanak tanıyan mobil, eşler arası bir pazar yeri olan 

Kidizen; ve Rocksbox, üst düzey mücevherler için bir abonelik 

kiralama hizmeti. Perakendenin her alanında, bir paylaşım alternatifi 

ortaya çıkıyor gibi görünmektedir. 

Araç ve konut paylaşımı gibi bu tür ortak tüketimler güven ve itibar 

dayalı çalışırlar. 

2.1. Araç Paylaşımı (Ridesharing) Örneği: Uber 

Teknolojik patlamanın ortaya çıkmasıyla birlikte paylaşım ekonomisi, 

seyahat şeklini, kıyafet seçimini ve konaklama seçimini değiştirmiştir 

(Kaushal, 2018). Paylaşım ekonomisi, geleneksel pazarlama 

yöntemlerine meydan okumuştur. Bir araç paylaşım işi olan Uber, 

paylaşım ekonomisi iş modellerinden biridir (Vinod ve Sharma, 2021: 

39). 

Travis Kalanick ve Garrett Camp isimli iki arkadaş’ın 2008 yılında 

karlı bir Paris akşamında taksi bulamamaları Uber’in ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. O sırada iki arkadaştan biri bir buton olsa da bastığımız 

gibi araç gelse diye sadece espri yapmış ve gerçekten de bu kadar basit 

bir fikir Uber’in bugüne gelmesini sağlamıştır. 2009 yılında kurulan ve 

Airbnb ile birlikte paylaşım ekonomisinin lokomotifi olarak görülen 

Uber yaklaşık 68 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Kötü 

niyetli taksicilerin kandırmaları ile aşırı yüksek fiyatlarla ödeme 

yapmak zorunda kalan yolcular bu sistemle daha gidecekleri yere ayak 
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basmadan ödeyecekleri tutarı öğrenebilme imkanına sahip 

olmaktadırlar (https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/paylasim-

ekonomisinin-yukselisi/, 2018).  

ABD’de araç paylaşımı pazarında %68 paya sahip olan Uber, 

yolcuların kiralık sürücüler ile iletişim kurmasını sağlayan İOS ve 

android cihazlar için mobil uygulamaya sahip bir araç çağırma 

şirketidir (https://www.affde.com/tr/uber-stats.html). Araç ve yolculuk 

paylaşımı platformları ise hem araç sahibine hem de araca ihtiyaç 

duyan kişilere birçok avantaj sağlamaktadır. Örneğin şehir içinde 

trafiğe girmek istemeyen ancak toplu taşımanın konforsuzluğuna 

katlanmak istemeyen insanlar, Uber gibi belli uygulamalar aracılığıyla 

birkaç tıkla kendilerini istedikleri yere götürecek taksiler 

çağırabilmektedirler. Böylece araç sahibi olmayan insanlar da rahat bir 

şekilde bir otomobilin nimetlerinden faydalanabilmekte; araç sahibi 

olmanın getirdiği benzin, trafik, sigorta, bakım gibi masraflarla 

uğraşmaktan kurtulmaktadırlar. Uber ve Lyft sayesinde her isteyen 

kendi aracıyla bir nevi taksicilik yapabilmekte ve ödemeyi de bu mobil 

uygulamalar üzerinden alabilmektedirler. BlaBlaCar, Car2Go ve Zipcar 

gibi uygulamalar da ortak araç kullanımını benimseyen şirketlerdir. Bu 

şirketlere, aracı kullandığınız süre kadar ödeme yaparsınız. GetAround 

gibi yeni şirketler de araç sahibine aracını kullanmadığı günler de 

saatlik ve günlük olarak kiralama imkânı sağlamaktadır. ABD ve batı 

ülkelerinde taksi ve oto kiralama sektörü özellikle bu tür yeni 

uygulamalar aracılığı ile kaybolmaya başlamıştır denilebilir 

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/paylasim-ekonomisinin-yukselisi/
https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/paylasim-ekonomisinin-yukselisi/
https://www.affde.com/tr/uber-stats.html
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(https://www.yeniisfikirleri.net/paylasim-ekonomisi-nedir-sirketleri-ve-

ornekleri-nelerdir/). 

Son on yılda otomobil sahipliğindeki eğilim göz önüne alındığında, 

tüketici tercihindeki değişim şaşırtıcı değildir. Amerika’da yapılan 

anket çalışmasında tüketicilerin üçte biri, otomotiv endüstrisinin çok 

fazla atık ürettiğini belirtmektedir. Y kuşağı önceki nesiller kadar araba 

kullanmayı tercih etmemektedirler. Ehliyet alma olasılıkları daha 

düşüktür ve arabalara bakışları duygusal olmaktan çok yüzeyseldir. Bu 

kuşak arabaları büyük ölçüde statü sembolleri olarak değil ulaşım aracı 

olarak görmektedirler. Akıllı telefonlar ayrıca göreceli sürüş 

maliyetlerini de artırmaktadır. Bir yolcu yoldayken e-posta okuyabilir 

ve "üretken" olabilir, ancak direksiyon başındaki bir sürücü bunu 

yapamaz veya yapmamalıdır. Aynı şey içki içmek için de geçerlidir. 

Uber'e göre, UberX'in Kaliforniya'da piyasaya sürülmesinden bu yana, 

30 yaşın altındaki sürücüler için alkollü araç kullanma kazaları ayda 

%60 azaltmıştır. Bugün otomotiv şirketleri kendilerini yalnızca araç 

üreticileri değil, mobilite sağlayıcıları olarak yeniden 

şekillendirmektedirler. Buradaki en büyük değişiklik, insanların sadece 

bir araba satın almak yerine mobilite satın almayı seçmeleridir. 

Otostop, öyle ya da böyle geri dönmüştür. Zipcar2, Relay Rides, 

Araba2Go,Lyft ve Uber, paylaşım ekonomisi, otomotiv endüstrisinde 

hızla yeni yollar açarak bir ulaşım seçenekleri ağı oluşturmaktadır. İster 

 
2Amerika Birleşik Devletleri’nde Zipcar, çok büyük bir organizasyon olup, 

yüzbinlerce üyesi, binlerce aracı ve yüzlerce çalışanı ile dünyanın en büyük araç 

paylaşım organizasyonudur ve yakın zamanda Avis tarafından satın alınmıştır. 

Rezervasyon, araç seçimi, teslim alma, bırakma ve ödemeler için düzenlemelerin 

tümü çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir (Belk, 2014: 8). 
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araba paylaşımı ister araç paylaşımı veya bisiklet paylaşımı olsun, 

paylaşım sistemlerini çok daha çekici hale getirmiştir. Ve gazın fiyatı 

düşebilirken, mülkiyetten uzaklaşma eğiliminin önemli ölçüde 

değişmesi olası değildir. (PWC, 2022: 19). 

Bu hızlı akan teknoloji ve nesnelerin interneti çağında herkes ve herkes 

bozulabilir. Kendi kendine giden arabalar hem araba imalat 

şirketlerinden hem de araba paylaşım şirketlerinden oluşan mevcut 

grup için önemli bir gerilemeye yol açabilir (PWC, 2022: 20). 

Uber, dünya çapında 250'den fazla şehirde faaliyet göstermektedir 

(Şekil 2.1). PWC'nin tahminlerine göre, beş temel paylaşım sektörünün 

– seyahat, araba paylaşımı, finans, personel ve müzik ve video akışı – 

küresel gelirleri bugün yaklaşık 15 milyar dolardan 2025 yılına kadar 

yaklaşık 335 milyar dolara çıkarma potansiyeline sahip olduğunu 

göstermektedir(PWC, 2022: 14). 

 

Şekil 2.1. UBER Uygulaması 

Kaynak:https://webrazzi.com/2019/05/31/uber-istanbul-daki-

yolculugunu-sonlandirdi/, 2022. 
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2.2. Bir Paylaşım Ekonomisi Örneği: Airbnb 

Airbnb, konut ve konaklamada dünya çapında lider bir platformdur. 

Dünyanın farklı yerlerinde konaklama ve aile yanında konaklama 

sektöründe ciddi bir büyüme kaydetmiştir (Vinod ve Sharma, 2021: 

39).Airbnb sadece gezginlerin değil, dünya çapında birçok insanın 

kullandığı popüler bir platformdur (https://www.missafir.com/airbnb/). 

Brain Chesky ve Joe Gebbia adlı iki arkadaş 2007 yılında San 

Francisco’da yaşadıkları evlerinin kirasını ödemekte zorlanınca bir 

odayı kiraya vermeyi düşünürler ve bu fikirle şu an milyar dolarlık bir 

şirket olan Airbnb’nin temeli atılmıştır. Airbnb80 dolarlık kazançla 

başlayıp bugün 31 milyar dolarlık şirket değeriyle paylaşım 

ekonomisinin “Amazon”u olarak gösterilmektedir (https://www. 

marketingturkiye.com.tr/haberler/paylasim-ekonomisinin-yukselisi/).  

Airbnb, Couchsurfing, VRBO (Vacation Rentals by Owner-Sahibinden 

Tatil Kiralamaları) gibi platformlar ev sahipleri ile seyahat ederken 

kalacak yer arayan insanları buluşturmaktadır. Ev sahibi evine ya da 

odasına gecelik bir değer biçer ve evin uygun olduğu saatleri/günleri 

belirler. Bu şekilde iş ya da tatil için başka bir şehirde bulunan kişiler, 

istedikleri yer ve zevklerine uygun bir evde kalma olanağına sahip 

olurlar. Daha önce oteli sadece uyumak için kullanan insanlar, ev 

paylaşım siteleri aracılığı daha fazla konfora sahip oldukları gibi aynı 

zamanda otellerden genellikle daha düşük bir bedel ödemektedirler 

(Şekil 2.2.). Airbnb gibi bazı platformlar yabancı birisinin evinde 

kalmanın taşıyabileceği potansiyel riskleri göz önünde bulundurarak 

hem ev sahibinin hem de kalacak kişinin kimlik bilgilerini sistemlerine 
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yüklemektedirler (https://www.yeniisfikirleri.net/paylasim-ekonomisi-

nedir-sirketleri-ve-ornekleri-nelerdir/).  

 

 

Şekil 2.2. Airbnb Ev Kiralama  

Kaynak:https://www.yeniisfikirleri.net/paylasim-ekonomisi-nedir-

sirketleri-ve-ornekleri-nelerdir/, 2022. 

Airbnb'nin başarısı, tüketiciler ile seyahat harcamaları için daha iyi bir 

anlaşma yapmak yerine 'insanları, yerleri, sevgiyi ve ortaklığı daha çok 

benimsemesidir. Airbnb tüketicilerinin çoğu, sahibiyle aynı odayı veya 

bir yemeği paylaşmak yerine tüm yeri kiralamayı tercih etmektedirler. 

Burada, diğer paylaşım ekonomisi platformlarında olduğu gibi, insanlar 

akranlarının yorumlarına daha fazla güvenmektedirler (PWC, 2022: 

16). 

Başlangıçta Airbed ve Breakfast olarak kurulan Airbnb’nin (Tablo 2.1.) 

2 Şubat 2022 itibariyle 220 ülkede yaklaşık 5,6 milyon aktif kaydı olup 

https://www.yeniisfikirleri.net/paylasim-ekonomisi-nedir-sirketleri-ve-ornekleri-nelerdir/
https://www.yeniisfikirleri.net/paylasim-ekonomisi-nedir-sirketleri-ve-ornekleri-nelerdir/
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kullanıcılarının %60'ı Y kuşağıdır (https://www.thezebra.com/ 

resources/home/airbnb-statistics/#infographic). 

Tablo 2.1.Airbnb’nin Hikayesi 

2007 Airbed&Breakfast ilk misafirlerini ağırlamıştır. 

2008 Airbed&Breakfast, SXSW'de resmi olarak hizmete girmiştir 

ve Demokratik Ulusal Konvansiyon sırasında 80 rezervasyon 

almıştır. 

2009 Airbed&Breakfast, Airbnb olmuştur ve oda 

rezervasyonlarının ötesine geçerek dairelere, tatil evlerine ve 

tüm evlere kadar genişlemiştir. 

2010 Anında rezervasyon özelliğini içeren Airbnb uygulaması 

kullanıma sunulmuştur. 

2011  Airbnb uluslararası olarak genişlemeye başlamıştır. 

2016 Airbnb, Olimpiyatlar için resmi alternatif konaklama ortağı 

olmuştur. 

2017 Yerel uzmanların benzersiz etkinliklerini sunmak için 

konaklamaların ötesine geçen Deneyimler Airbnb'de 

kullanıma sunulmuştur. 

2019 Airbnb, Hotel Tonight'ı 4 milyar dolara satın almıştır. 

2020 Airbnb, COVID-19 etkileri nedeniyle yıldan yıla %30 gelir 

kaybı yaşamaktadır. 

Kaynak:https://www.thezebra.com/resources/home/airbnb-

statistics/#infographic. 
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Tablo 2.2.’de görüldüğü gibi 2021 yılında Airbnb’yi en çok tercih eden 

misafirlerin %32’si 20-30 yaşları arasında yer almaktadır. 

 

Tablo 2.2.Airbnb Misafirleri (2021) 

Yaş Grupları % 

20-30 yaşları arasında 32 

30-40 yaşları arasında 26 

40-50 yaşları arasında 16 

50-60yaşları arasında 13 

60-70 yaşları arasında 5 

70-80 yaşları arasında 1 

Kaynak:https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-statistics/. 

 

3. Covid1-19 Salgınının Uber ve Airbnb Üzerine Etkisi 

COVID-19 salgını dünya ekonomileri alt üst etmiş ve karantina gibi 

önleyici tedbirlerin ekonomik yansımaları çok büyük olmuştur. 

Paylaşım ekonomisi için de büyük yankılar yaratmıştır. Salgının etkisi 

hem resmi hem de gayri resmi kesimler olmak üzere tüm ekonomik 

sektörlerde görülmüştür. Salgın, kiralama piyasası-eşler arası kiralama 

piyasası dahil olmak üzere kayıt dışı ekonomiyi bozmuştur. Salgın 

nedeniyle dünya ekonomisi yavaş ilerlemekte ve iş dünyasında ciddi 

değişimler yaşanmaktadır. Salgın ayrıca iş kayıplarına neden olmuş ve 

Uber, Airbnb gibi işletmeler çalışanlarını büyük ölçüde işten çıkarmak 

zorunda kalmıştır. Paylaşım ekonomisi ile şirketler esnek çalışma 

konseptini hayata geçirmiş olsalar da salgın nedeniyle bu devasa iş 

https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-statistics/


105 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

gücünün ayakta kalması mümkün olmamıştır (Vinod ve Sharma, 2021: 

38). Tüketiciler, salgın sürecinde gayrimenkul, araç, mücevher gibi 

büyük ürünleri satın almayı ertelemişler, yalnızca temel ihtiyaçlara 

odaklanmışlardır. Dünyanın çoğu karantinada olduğundan, Uber, 

Airbnb gibi büyük paylaşım ekonomisi hizmetlerine olan talep 

düşmüştür (Batool, vd., 2021).Bazı uzmanlar göre bu salgın paylaşım 

ekonomisini sonu olabilirdi (Congerve Griffith, 2020).Paylaşım 

ekonomisi iş modellerinin ana dayanak noktası devamlılık arz eden 

nakit akışı olduğundan, ekonomik faaliyetler durduğunda işletmeler bu 

durumdan ciddi derecede etkilenmektedirler. Paylaşım ekonomisi 

salgından önce hızlı bir şekilde büyümekteydi (Yaraghi ve Ravi, 2017).  

Paylaşım ekonomisi öncülerinden Uber ve Airbn’nin kıvılcımlarıyla 

ateşlenen ticari girişimlerin değeri, Forbes’in tahminine göre 2014’te 

18,8 milyar dolardan2025’e kadar 335 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmiştir (https://www.affde.com/tr/sharing-economy-advent-of-the-

give-and-take-economy.html). Ancak Covid-19, ekonominin tüm 

kanalları gibi paylaşım ve kiralamaya dayalı şirketlerin de geleceğini 

tehlikeye sokmuştur. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle ağırlama ve 

ulaşımla ilgili paylaşım hizmetleri yok olmuştur. Dünya çapındaki 

seyahat kısıtlamaları nedeniyle, geliri %50'ye kadar düştüğü için en çok 

acı çeken Airbnb olmuştur. Kiralık rezervasyon verileri, Pekin'in Ocak-

Mart 2020 arasında Airbnb rezervasyonlarında %96'lık bir düşüş 

yaşanmıştır (DuBois, 2020). Covid-19 sırasında; 
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• Airbnb'nin rezervasyon hacimleri önemli ölçüde etkilenmiş ve 

rezervasyonlar Nisan 2019’a göre Nisan 2020 de %86 

düşmüştür. 

• Nisan 2020 de, Airbnb'nin gelirleri bir önceki yılın Nisan 

ayına göre %79 daha düşük gerçekleşmiştir. 

• Misafirler karantinalardan kaçmak ve sosyal mesafeyi 

uygulamak için çoğunlukla kırsal kesimdeki kiralık tatil 

evlerinde uzun süreli konaklama rezervasyonu yapmaya 

çalıştıkları için, bir rezervasyonun ortalama süresi veya 

ortalama kalış süresi Nisan 2020'de rezervasyon başına 6 güne 

yükselmiştir (https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-

statistics/). 

 

Uber, paylaşım ekonomisinin en çok kullanılan hizmetidir. Ancak 

salgında Uber hizmet talebi büyük bir düşüşle karşı karşıya kalmıştır. 

Lyft ve diğer araç çağırma uygulamaları da yolculuklarda ve gelirlerde 

aynı düşüşü yaşamışlardır (Batol vd., 2020: 2375). Covid-19 sırasında; 

 

• Uber, 2021'de 17,4 milyar dolar gelir elde etmiştir. 

• Uber'in araç çağırma segmenti yüzde 24 daralırken, Uber Eats 

2020'de gelirlerini %200'ün üzerinde arttırmıştır. 

• Uber'i 2020'nin 4. çeyreğinde 93 milyon kişi kullanmış, bu 

rakam 2019'daki 111 milyon aktif kullanıcı zirvesinin altında 

kalmıştır. 

• Uber sürücüleri 2020'de 4,98 milyar seyahat gerçekleştirmiş, 

2019'daki 6,9 milyar seyahatten %27'lik bir düşüş yaşanmıştır 

(İkbal, 2022). 

https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-statistics/
https://www.alltherooms.com/analytics/airbnb-statistics/
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Uber, Airbnb ve Lyft firmalar, alınan önlemler ve getirilen seyahat 

kısıtlamalarından ciddi bir şekilde etkilenmiş olup çalışanlarının bir 

kısmını işten çıkarma ve uzun vadeli planlarını değiştirme 

yönelmişlerdir (https://www.bloomberght.com/koronavirus-paylasim-

ekonomilerini-tehdit-ediyor-2255204). Uber’in %80 oranında iş hacmi 

daralmış olup 6700 kişi işini kaybetmiştir. Airbnb üzerinden ev 

kiralama işlemleri neredeyse durmuş olup 1900 kişinin işine son 

verilmiştir (Aybar, 2020). 

 

SONUÇ 

 

Kaynakların hızla tükendiği bir dünyada paylaşım ekonomisi, aşırı 

tüketim modeline yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Yeni girişimler bu aşırı 

tüketimli yaşam şeklinin olumsuz dışsallıklarını azaltmaya 

çalışmaktadır. Paylaşım Ekonomisi, tüketimde ve ekonomide bir 

paradigma değişikliği yaratarak, küresel düzeyde etki göstermiştir.  

Paylaşım ekonomisinin bu kadar hızlı popülerlik kazanmasında en 

önemli itici güç teknolojinin gelişmesi olmuştur. Gelişen teknoloji ve 

yaygınlaşan internet kullanımı sayesinde eskiden piyasaya sürülmesi 

mümkün olmayan ürünler düşük işlem maliyetleri ile tüketicilerin 

kullanımına sunulmuştur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak tüketici 

alışkanlıklarının değişmesi paylaşım ekonomisi uygulamalarını 

yaygınlaştırmıştır. Paylaşım ekonomisi dijital platformlar vasıtasıyla 

âtıl durumdaki kaynakların paylaşılarak ekonomiye kazandırılmasını 

sağlamıştır.  
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En önemli paylaşım platformlarından biri olan Airbnb konaklama 

alanında kapasite artırımı geleneksel konaklama endüstrisi için yeni bir 

rekabet ortamı yaratmaktadır. Farklı ihtiyaç ve beklentileri olan 

konuklara yeni ve daha esnek bir seçenek sunan Airbnb, hem 

konuklara, hem ev sahiplerine, hem de yerel ekonomiye katkı 

sağlamaktadır. Bu açıdan, daha çok eşitlik ve güvene dayalı ilerleyen 

Airbnb karşılıklı faydaları ile adil bir değişim ortamı sunduğu iddia 

edilmektedir. Sektörün öngöremediği bu gelişim, konaklama sektörünü 

tehdit eder nitelikte olduğu gibi destinasyondaki turizm hareketlerinin 

artışına da neden olmaktadır.  

Akıllı telefon üzerinden araç çağırma uygulaması olan Uber, faaliyet 

gösterdiği ülkelerde kötü niyetli taksicilerin aldatmaları ile fahiş 

fiyatlarla ödeme yapmak zorunda kalan yolcular bu sistemle daha 

gidecekleri yere ayak basmadan ödeyecekleri meblağı 

öğrenebilmektedirler. Son on yılda otomobil sahipliğindeki tüketici 

tercihleri değişmiştir. Ayrıca tüketiciler otomotiv endüstrisinin çok 

fazla atık ürettiğini ifade etmektedir. Y kuşağı, önceki nesiller kadar 

araba kullanmayı tercih etmemektedir. Ehliyet alma olasılıkları daha 

düşük olduğu gibi arabalara bakışları yüzeyseldir. Bu kuşak arabaları 

ulaşım aracı olarak görmekte ve sahiplenmekten kaçınmaktadırlar. Bir 

yolcu yoldayken e-posta okuyarak daha konforlu olabilir. Bugün 

otomotiv şirketleri sadece araç üreticileri olarak değil, mobilite 

sağlayıcıları olarak yeniden şekillenmektedirler. Buradaki en büyük 

değişiklik, insanların sadece bir araba satın almak yerine mobilite satın 

almayı seçmeleridir. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda modern turizm, iş odaklı faaliyetlerle yoğun bir ticari 

faaliyet olarak organize edilerek farklı bir şekil almıştır. Turizmin 

sanayi öncesi görüşten modern görüşe kayması, yeni turizm 

konseptlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Endüstri devrimi ile 

çalışan sayısının artması, satın alma gücündeki artış ve ücretli tatil 

hakkı gibi olanaklar turizmin gelişimini sağlamıştır.  Çok yönlü ve son 

derece karmaşık bir yapıya sahip olan turizm, başta ekonomi, işletme 

olmak üzere birçok bilim dalı ile ilişkilidir (Yıldız ve Karlıova Sosyal 

2021: 5). Teknolojinin gelişmesi, turist profilindeki değişim, uzun 

süreli konaklamalar yerine kısa süreli ve sık aralıklarla seyahat gibi 

nedenler turizmde ürün çeşitliliğini getirmiştir. Çalışma ortamlarının 

mekândan bağımsız hale gelmesiyle iş ve eğlence seyahatleriarasındaki 

sınır ortadan kalkmış ve turizmde 'bleisure' olarak ifade edilen yeni bir 

türün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bleisure turizmi hem iş hem de 

eğlence unsurlarını birleştiren bir turizm türü olup seyahatleri sırasında 

biraz boş zaman geçirmek isteyen kurumsal gezginlerin ihtiyaçlarına 

cevap vermektedir. Gezi ve dinlenmeden yürüyüşe, eğlence 

mekanlarını ziyaret etmeye veya etkinliklere katılmaya kadar uzanan 

boş zaman etkinliklerinin keyfini çıkarmak için genellikle iş seyahati 

yapanların seyahatlerinin süresini uzatmasını sağlar. Özellikle Y kuşağı 

tarafından tercih edilen bleisure turizmi, Covid 19 ile yaygınlaşan 

evden çalışma ya da teknolojinin yeterli olduğu her yerden 

çalışmaimkânı ile popülerliğini artırmıştır. 
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1. Boş Zaman (Leisure) Kavramı 

Sanayi devrimi sonrasında insanların çalışma saatlerinde meydana 

gelen azalma turizmin gelişmesini sağlamıştır. Önceleri günde 12-14 

saatten fazla çalışan işçilerin, verilen mücadelelerle birlikte çalışma 

saatlerinin 8 saate inmesi ve yıllık ücretli izin haklarının elde edilmesi 

bireylere boş zaman hakkı tanımıştır (Kozak vd., 2015: 56). İsteğe bağlı 

süre, çalışma, işe gidip gelme, uyku ve gerekli ev ve kişisel işleri 

yaptıktan sonra kalan ve seçilen şekilde kullanılabilecek zaman boş 

zaman olarak ifade edilmektedir (Tribe, 2004:3). Boş zaman, bireyin 

uyuma, çalışma ve sosyal ilişkilerini sürdürme amacıyla yürüttüğü 

ilişkilerin sonrasında kalan dönemlerdir. Bireyler boş zamanlarını 

çeşitli ortam, ilişki ve olayların içerisinde bulunarak geçirmeyi tercih 

ederler. Boş zamanları geçirme ortam ve şekilleri bireyden bireye, 

kültürden kültüre, zamandan zamana değişiklik göstermektedir (Kozak, 

2012: 3). 

Bazı araştırmacılara göre boş zaman kavramı ile turizm birbirinden 

farklıdır. Çünkü turizm sürekli ikamet edilen yer dışına faaliyetlerle 

ilgili iken boş zaman ikamet edilen yerle ilgilidir. Bazı araştırmacılar 

ise turizmin özel bir boş zaman biçimi olduğunu ve boş zaman ve 

turizm arasında deneyimsel, motive edici ve davranışsal faktörlerin 

paylaşıldığını öne sürmektedir. (Chang ve Chung, 2018: 293). Boş 

zamanın değerlendirilmesi bireysel anlamının dışında ülkeler açısından 

da turizm aracılığıyla ülke ekonomilerine katkı sağladığı için çok 

önemlidir. Örneğin Paris’te kurulan Disney tema parkına ev sahipliği 

yapmak için Avrupa ülkeleri arasında kıyasıya bir rekabet 
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gerçekleşmiştir. Bu tür projeler hem inşaat hem de işletme 

aşamalarında gelir ve istihdam sağlamakta ve yerel ve ülke ekonomisi 

üzerinde önemli çarpan etkilerine sahip olabilmektedir (Tribe, 2004: 

14).Modern dünya, piyasada para ve rekabet avantajı yaratmak için 

eğlence etkinliklerinden yararlanıldığı bir boş zaman ekonomisi 

dünyasına dönüşmüştür.  Facebook, Amazon ve Google gibi birçok 

sosyal medya kuruluşu, çalışanlarının günlük yaşamlarında boş zaman 

etkinliklerini benimsemiştir (Walia vd., 2021: 1). 

2. İş Turizmi 

Uluslararası Kongre ve Toplantı Derneği (ICCA), turizmi eğlence 

turizmi ve iş turizmi olmak üzere ikiye ayırmıştır.  İş turizmi, her yıl 

toplantılara, kongrelere, sergilere, iş etkinliklerine, teşvik amaçlı 

seyahatlere ve kurumsal misafirperverliğe katılan milyonlarca delegeye 

tesis ve hizmetlerin sağlanması olarak ifade edilmektedir. Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü ise “turizmi, iş, eğlence ve diğer 

amaçlar için bireylerin bir yıldan kısa bir süre için ve istihdam 

edilmemek koşuluyla olağan çevrelerinin dışına yaptıkları ziyaretlerle 

ilgili aktiviteler” olarak tanımlamaktadır. Akademik literatürde iş ve 

seyahat kavramları yaşamın iki farklı alanı olarak algılanmaktadır. 

Örneğin Graburn (1989) turizmi kavramsallaştırırken turizm 

anlayışının iş olmadığını ifade etmektedir. Cohen (1974) ise, "iş 

seyahatinde olanlar", "turist çalışanları", "sözleşmeciler" ve "resmi 

geziciler"in işi zevkle birleştiren kısmi turistler olduğunu belirtmektedir 

(Graburn, 1989 ve Cohen, 1974’ten aktaran: Unger vd., 2016: 

144).Uriely ve Rachel (2000), işle turizmi birleştiren turistler için 
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“çalışan turist” kavramını kullanmışlardır. Literatürde ilk kez iş ve 

turizm kavramlarını birleştirerek “touristry” adı altında kullanan Pape 

(1964)’ye göre genç profesyonellerin birincil amacı mesleğe bağlı 

seyahatler olup ikincil amacı tatildir. Pape bu tanımı iki ana unsura 

bağlamıştır. Birinci unsurda “Touristry” kavramı, uzmanlıklarını farklı 

yerlere seyahat ederken gerçekleştirme eğiliminde olan profesyonel 

çalışanlara bağlanmaktadır. İkinci unsur ise mesleki kariyer veya para 

kazanma dışında turistik anlamda belli meslek grubundakileri ifade 

etmektedir. İş turizmi, eğlence (boş zaman) kısmının ikincil bir 

motivasyon olduğu, ticari, kamu veya eğitim amaçlı yapılan bir turizm 

şeklidir.Birçok iş turizmi türü vardır: bireysel geziler, grup gezileri, 

toplantılar, teşvikler, kongreler, sergiler (MICE-Meetings, Incentives, 

Conventions, Exhibitions), ekip oluşturma ve eğitim gezileri.İş 

turizminin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (Nicula ve Elena, 2014: 

703): 

• Birçok mesleki alanda ortak olan ve bu nedenle ilgili kişilerin 

ikamet ettikleri şehir dışına seyahat etmeyi kabul ettiği 

bireysel iş gezileri  

• Şirketler veya derneklerin çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, 

hissedarlar veya bunlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için 

çok çeşitli etkinliklerini (konferanslar, seminerler, ekip 

oluşturma, ürün lansmanları, yıllık toplantılar vb.) içeren 

toplantı ve toplantı turizmi 

• Genel olarak ürün sunumu için çeşitli ticari fuarlar ve sergiler 
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• Teşvik edici (teşvik) geziler ve ilgili işteki iyi sonuçların ödülü 

olarak çalışanların işverenden aldıkları geziler 

• Şirketlerin iş ilişkileri kurmak veya geliştirmek için en değerli 

müşterilerine veya potansiyel müşterilerine sunduğu cömert 

eğlence biçimlerini içeren kurumsal etkinlikler. 

 

İş seyahatleri özellikle havayolu ulaşımının kapasite ve hız açısından 

gelişmesiyle ivme kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası ticari faaliyetlerin 

artmasıyla iş seyahatleri de hacimsel olarak artmıştır (Öter, 2001: 15).İş 

turizmi genellikle ekonomik değeri yüksek bir endüstri olarak 

tanımlanmaktadır. Nüfus artışı, küreselleşme, ulaşım sistemlerindeki 

gelişme, uzmanlaşmış aracıların yanı sıra kongre ve sergi merkezlerinin 

ve işle ilgili yeni ürünlerin gelişmesi sonucu arz ve talepte meydana 

gelen artışlar iş turizminin büyümesini sağlamıştır (Pinho ve Marques, 

2021: 347). 

 

 

Grafik 1: İş Turizmi Harcamaları (2000 – 2020) 

Kaynak: statista.com 
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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2019 yılı 

raporuna göre uluslararası turizme katılanların %11’i iş nedeniyle 

seyahat etmiştir. Dünya genelinde 2000 yılından 2020 yılına kadar iş 

turizmi harcamaları Grafik 1’de verilmiştir. Küresel iş turizmi 

harcamaları, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2020'de bir 

önceki yıla göre yaklaşık %61 düşmüştür. 2019'da 1,29 trilyon ABD 

doları ile zirveye ulaştıktan sonra, dünya çapında iş amaçlı seyahat 

edenlerin harcamaları 2020'de 504 milyar ABD dolarına düşmüş olup, 

bu rakam 2000 yılından bu yana bildirilen en düşük rakamdır. 2020'de 

dünya çapında eğlence ve iş seyahati harcamaları karşılaştırıldığında, 

eğlence turizmi toplam turizm harcamalarının %82,6'sını elinde 

bulunduran seyahat endüstrisinde en yüksek harcamayı oluşturmuştur. 

Geriye kalan %17,4 ise iş turizmi harcamalarından gelmiştir 

(statisca.com). 

 

Düşük mevsimsellik, kontrollü çevresel etki, konaklama ve toplantı 

mekanları için daha yüksek gelir olanağı, yüksek yiyecek ve içecek 

talebi (öğle yemekleri, akşam yemekleri, gala yemekleri, kahve 

molaları) ve boş zaman aktivitelerinde artış, iş turizmini 

değeriniartırmıştır. Aynı zamanda iş turizmi destinasyon imajını ve 

müşteri sadakatini teşvik etmeye katkıda bulunmaktadır (Pinho ve 

Marques, 2021: 347). 

 

3. Bleisure Kavramı 

Bleisure turizmi kavram olarak İngilizce “business (iş)” ve “leisure 

(eğlence)” kelimelerinin bileşiminden oluşmuş iş seyahati ile eğlence 
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seyahatini tek bir seyahatte birleştirmeyi ifade etmektedir. Bleisure 

kavramının bir diğer ifade ediliş şekli İngilizce business ve vacation 

kavramlarının bileşimi olarak “bizcations”dır. Bleisure seyahatinin en 

önemli özelliği, ofis işleri, eğlenceli ve dinlendirici aktivitelere katılma 

söz konusu olduğunda zaman ve mekân özgürlüğü olarak kabul 

edilmektedir (Lichy ve McLeay, 2018).Yöneticiden mühendise kadar 

teknolojinin içinde olduğu tüm meslek gruplarında teknolojiyle birlikte 

iş ve oyun, profesyonel ve kişisel, kariyer ve boş zaman arasında 

sınırlar bulanıklaşmaya başlamıştır.İş ve yaşam arasındaki çizgiler 

bulanıklaştıkça, iş seyahatleri ile kişisel seyahatler arasındaki ayrımlar 

da bulanıklaşmaktadır. İş seyahatlerinin çekici destinasyonlarda 

gerçekleşmesiyle iş gezilerinin seyahat süresi uzamaya başlamıştır. 

Bleisure, biraz dinlenmeye izin vermeyi, seyahatleri uzatmayı ve/veya 

misafirleri işle ilgili bir seyahate götürmeyi içeren ve tümü doğrudan 

tüketilecek çok çeşitli hizmetlerle bağlantılı yeni bir turizm biçimi 

olarak kabul edilmektedir (Tala vd. 2011: 236). Global Business Travel 

Association'danJeanneLiu, dünya çapında her üç iş seyahatinden birinin 

iş seyahatlerinden en az birine bir eğlence bileşeni ekleyeceğini 

belirtmesi (bbc.com), bleisure turizminin popülerliğinin artacağının 

göstergesidir. Expedia tarafından beş ülke (ABD, Çin, Almanya, 

Birleşik Krallık, Hindistan) ile yapılan bir araştırmaya göre iş 

turizminin %60’ı bleisure turizmine dönüşmüştür (Expedia, 2018). 

 

Bleisure terimi ilk kez 'TheFutureLaboratory-Geleceğin Laboratuvarı' 

isimli dünyanın en ünlü danışmanlık şirketi tarafından kullanılmıştır. 

Gelecekteki eğilimleri tahmin etme, tüketici anlayışı, iş öngörüsü, 
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marka stratejileri ve modernizasyon için çalışan şirket, iş ve eğlence 

amaçlı seyahatler arasındaki sınırların birbirine karışmasını 

simgelemek için "bleisure" terimini ortaya atmış ve bu kavram, 

dünyanın her yerinde insanların çalışma şeklini tamamen değiştirmiştir 

(TheFutureLaboratories, 2008’den aktaran; Walia vd., 2021: 

2).Bleisure ile zaman zaman aynı anlamda kullanılan bir başka tabir de 

İngilizce “work (iş)” ve “vacation (tatil) kelimelerinin bileşiminden 

oluşmuş olan “workation”dır. Workation iş ile tatili birleştirmenin bir 

yolu olup dünyanın istediğiniz bölgesinde çalışmak istediğinize 

özgürce karar verme eğilimi olarak ifade edilmektedir. İş sahibi olmak, 

normal bir tatilin izin verdiğinden daha uzun bir süre için işten ara 

vermeden seyahat etmek anlamına gelmektedir. Bleisure ve workation 

temelde birbirine benzemekle birlikte motivasyon ve beklenti açısından 

birbirinden farklıdırlar. Workation için seyahat edenler daha uzun süre, 

çoğunlukla kiralık bir evde konaklayıp, esnek bir çalışma imkanına 

sahiptir (altexsoft). 

 

Bleisure turizminin gezgin için en önemli avantajı bireyin moral 

bulması ve stresinin azalmasını sağlamasıdır. Bleisure seyahati 

sayesinde iş gezilerine gitmek isteyen çalışan sayısının artması sonucu 

işletmede üretkenlikte iyileştirmeler gerçekleşecektir. Destinasyon 

açısından değerlendirildiğinde ise bleisure turistinin artması, daha uzun 

süre kalmak ve bu süreçte daha fazla para harcamak isteyen 

ziyaretçilerin artması anlamına gelmektedir. İşletme açısından 

değerlendirildiğinde ise iş tecrübesi sayesindeşirket karlılığının 
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yükselmesi, iş bağlantısının kurulması şirket için yeniliklerin takibini 

sağlamaktadır (Çetinsöz ve Hazarhun, 2021: 521). 

Bleisure turizmini talep edenlerin çoğunlukla Y kuşağı olduğu 

belirtilmektedir. 1980’lerin başı ve 1990’ların sonunda doğanları 

kapsayan Y kuşağıgenellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal 

medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için “dijital yerliler” 

olarak da adlandırılmaktadır (wikipedia). Y kuşağı, geleneksel 9'dan 5'e 

işgününden ziyade daha iyi bir iş-yaşam dengesi istemektedirler. 

Deneyime ve değere öncelik verdikleri için iş seyahati söz konusu 

olduğunda tüm seyahatin eğlenceli bir deneyim olmasını 

istemektedirler (World Economic Forum, 2016).Bu yeni nesil, turizm 

endüstrisinde muazzam bir değişime öncülük etmektedir. Diğer 

nesillerden daha fazla seyahat etmekte ve turizme daha fazla para 

harcamaktadırlar. Yapılan bir araştırma,18-34 yaş aralığındakilerin 

bleisure turizmine katılmaya en istekli kişiler olduğunu göstermektedir 

(Egencia ve Expedia, 2013). 

Bleisure turizmiyle ilgili Türkiye’de yapılan bir çalışmada otel 

işletmelerinin ve seyahat acentelerinin henüz bleisure kavramının 

farkında olmadıkları ve dolayısıyla bu turistlere gereken önemi 

vermedikleri ortaya çıkmıştır (Alp ve Ayyıldız, 2020: 349). Aslında 

bleisure pazarlaması kapsamında, iş için seyahat edenleri daha fazla 

gece kalmaya, daha fazla turistik yeri ziyaret etmeye, ek rekreasyon 

etkinliklerinden zevk almaya ve toplantı, konferans ve 

sergi/etkinliklerden fazla para harcamaya teşvik ederek (Chung vd., 
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2020: 300), işletmelerin doluluklarının ve turizm gelirlerinin artışı 

sağlanabilir. 

4. BleisureTuristi Tipolojileri 

Lichy ve McLeay (2018) turist motivasyonlarına dayalı olarak beş 

türbleisure turist tipleri belirlemişlerdir: 

• Deneyimsel Öğrenenler: Genellikle genç yöneticiler veya erken 

kariyer araştırmacıları olup öğrenme deneyimlerini 

genişletmek isterler. Deneyimsel öğrenenler, çocukları 

olmadan yeni bilgi edinmek için dönüşümsel deneyimler ve 

fırsatlar ararlar. Eğitim turizmi literatüründe öğrenme, 

seyahatin temel bir bileşeni olarak kabul edildiğinden (Ritchie, 

Carr ve Cooper, 2003), öğrenme deneyimsel öğrenenler için 

birincil motivasyondur. 

• Kaçanlar: Pine ve Gilmore (1998), deneyimi eğlence, estetik, 

kaçış ve eğitim olmak üzere dört boyutta incelemişlerdir. Aktif 

katılım gerektiren ve bireyin aktiviteyle iç içe olduğu bir 

deneyim türü olan kaçış için bir tiyatro oyununda oynamak 

veya bir orkestrada enstrüman çalmak örnek olarak verilebilir 

(Pine ve Gilmore, 1998: 102). Turistlerin düzenli 

ortamlarından geçici olarak uzaklaşmaları, günlük yaşamlarını 

düzenleyen norm ve değerlerin gücünü askıya almalarına ve 

kendi yaşamları ve toplumları hakkında farklı bir perspektiften 

düşünmelerine olanak sağlar (Uriely, 2005: 203). Kaçanlar 

genellikle özerklik ararlar. Öğrencilerin kaçmak, kendi 

kimliklerini geliştirmek ve ebeveynlerden ayrı özgürlük 



127 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

kazanmak için yurtdışında eğitim fırsatlarından etkilenmeleri 

gibi, çalışanlar da bir eş/partner, çocuklar veya 

meslektaşlarından bağımsızlık arama fırsatıyla motive olurlar 

(Lichy ve Mcleay, 2018: 524). 

• Çalışan Tatilciler: Mesleki yükümlülüklerine saygı gösterirken, 

iş ve zevki birleştirme fırsatından aktif olarak yararlanmaya 

çalışırlar. Çalışan tatilciler genellikle kariyerin başında veya 

geç kariyer döneminde, seyahat etmek isteyen çocuksuz, 

uluslararası hareketli bireylerdir. 

• Fedakâr Bilgi Paylaşımcıları: Çoğunlukla seyahat ederken 

bilgiyi paylaşmaya hevesli kıdemli akademisyenlerdir. 

Genellikle kariyerlerinin sonunda olan akademisyenlerdir, 

kendi kurumlarında daha az taahhüt ve yükümlülüklere 

sahiptirler ve yaşam deneyimlerini paylaşmaktan zevk alırlar. 

• Araştırmacı Aktif Öncüler: Dereceli dergilerde araştırma 

yayınlayarak profesyonel kariyer gelişimi arayan kariyer 

kurucular olarak tanımlanabilir. Araştırmacı aktif öncüler için, 

yurtdışında çalışmak, maddi olarak ödüllendirici, profesyonel 

olarak üretken olabilecek somut bir sonuç doğurabileceğinden 

ve kazançlı ek iş veya finansman fırsatlarıyla 

sonuçlanabileceğinden, bir sonuca varma aracıdır. Çalışanlarla 

ilgili yapılan bir araştırmada bu gruptaki araştırmacı aktif 

öncüler boş zamanlarını bağlantı oluşturmak için bir fırsat 

olarak görmektedirler (Sardest ve Ivanauskas, 2019: 47). 
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Yapılan bir araştırmaya göre bleisure turisti endüstriyel ve 

postmodernbleisure turisti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Endüstriyel tip 

bleisure gezginleri, iş ve eğlenceyi ayırmada daha geleneksel bir bakışa 

sahipken, postmodern tip, bleisure'ı daha bağlantılı bir deneyim olarak 

görmüş ve boş zamanı çalışma alanından kopuk olarak tanımlamamıştır 

(Sardest ve Ivanauskas, 2019: 67). 

 

Beş ülkede 2500 katılımcı ile yapılan bir çalışmaya göre bleisure 

turistlerin meslek grubu ağırlıklı olarak teknoloji, üretim ve finans 

sektörü olarak belirlenmiştir. Seyahat sıklığı açısından ise en az iki üç 

ayda bir iş gezisine çıkmakta olup seyahat süresi ise iki üç gece 

konaklamalı olarak gerçekleşmektedir. Yılda ortalama altıdan fazla 

bleisure seyahati gerçekleşmekte ve çoğunlukla bu seyahatler iç turizm 

faaliyeti olmaktadır. Seyahatlerin amacına göre değerlendirme 

yapıldığında birinci sırada konferanslar (%67) yer alırken sonra 

sırasıyla dış toplantılar (%46), satış (%42), iç toplantı (%30) ve 

diğerleri %5 yer almaktadır(Expedia, 2018).ABD’de 1803 kişi ile 

yapılan bir araştırmaya göre 2012 yılında seyahat edenlerin oranı %11 

iken 2016 yılında bu oran %17’ye çıkmıştır (statista.com).  

 

5. Bleisure Turistinin Motivasyonları 

Turizmin sanayi öncesi görüşten modern görüşe kayması, yeni turist 

konseptlerinin ve yeni turist tipolojilerinin gelişmesine neden olmuştur. 

16. ve 18. yüzyıllar arasında genç soylular tarafından yapılan büyük 

turlar (grandtours), seyahatler yoluyla boş zamanlarını değerlendiren 

kurumsal statüde olanları içerdiğinden, modern bleisure turizminin 
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öncüsü olarak görülmektedir (Njoroge ve Chemeli, 2022). İş ve 

eğlencenin birleşimi olan “Bleisure”, aile ile vakit geçirmek veya 

sadece yoğun iş programından sonra dinlenmek gibi kişisel nedenlerle 

daha uzun bir süren iş seyahatidir. Bleisure turizmi kavramı, çalışanlara 

destinasyonda kalış sürelerini uzatma ve aile/arkadaşları bir araya 

getirme imkânı vererek aileden/arkadaşlardan izolasyonu azaltabilecek 

bir araç olarak görülmektedir (Sardes ve Ivanauskas, 2019: 20). 

Motivasyon, tüm eylemlerin arkasında yatan etkileyici ve zorlayıcı bir 

güç olduğu için turizm davranışını ve destinasyon seçim sürecini 

anlamada merkezi bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Baloglu ve 

McClearly, 1999: 875; Beerli ve Martin, 2004: 633). Turist 

davranışındaki temel motivasyonlar itme-çekme çerçevesi ile 

açıklanmaktadır. İtme faktörleri, tatil yapma kararına yol açan iç güçler 

olup bireylerin seyahat etmesine neden olan psikolojik ihtiyaçlardır. 

Çekme faktörleri, seyahat kararı alındıktan sonra bir bireyin bir 

destinasyondan diğerini seçmesini sağlayan dış güçlerdir.Birçok 

çalışmada bulunan itme faktörleri günlük çevreden kaçış, yenilik, 

sosyal etkileşim ve prestijdir. Çekme faktörleri ise doğal güzellikler, 

tarihi ve kültürel kaynaklar gibidestinasyonun niteliği ile ilgilidir (Kim 

vd., 2003: 170). Türkiye’de 18 iş insanı ile yapılan bir çalışmanın 

sonucuna göre iş insanlarının bleisure seyahatlere yönelten itici 

faktörler iş, yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, dinlenmek, stres 

atmak, eğlenmek, çekici faktörler ise destinasyonların sahip olduğu 

kültürel miras, alışveriş ve yerel yiyecek ve içecekler 

olarakbelirlenmiştir (Çetinsöz ve Hazarhun, 2020: 500). 
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İş seyahatine katılanların temel motivasyonu işin stresi ve dinlenme 

arzusu nedeniyle boş zaman etkinliklerine katılarak daha fazla zaman 

harcamaktır. Seyahat süresini uzatmaya iten temel nedenler, eğlence ve 

aktivitelerin yoğun olması, ziyaret edilmesi gereken yer durumunda 

olması, kolaylıkla şehirde gezmeye imkân sağlaması olarak 

belirlenmiştir (Expedia, 2018).Bleisure turisti için eğlence 

aktivitelerinin başında sanat müzeleri ve galerileri ziyaret yer alırken 

ikinci sırada ise otantik yemekler için dışarıda yemek yeme ve yerel 

kültürel, tarihi yerleri keşfetmek bulunmaktadır. Çoğu Bleisure gezgini, 

eğlence etkinlikleri tercihlerinde iş seyahati destinasyonlarında veya 

yakınında (en fazla 1 veya 2 sürüş saati uzaklıkta) kalmayı 

istemektedirler (Chung vd., 2020: 320).İş amaçlı seyahat edenlerin 

harcamalarının yaklaşık yarısı geleneksel seyahat harcamalarından 

(konaklama, yiyecek ve içecek) oluşurken, harcamaların dörtte biri ise 

boş zaman faaliyetlerinden (turlar, konserler, müzeler/ galeriler ve spor 

etkinlikleri) oluşmaktadır. Grafik 2’de görüldüğü gibi bleisure 

harcamalarının üçte ikisinden fazlası otel, uçak bileti ve yemek için 

ayrılmıştır. Bu grafik Çin, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve 

ABD’de 2500 bleisure turistle yapılan araştırmanın sonuçlarını 

göstermektedir (Expedia, 2018). 



131 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

 

Grafik 2:Bleisure Bütçe Dağılımı 

Kaynak: Expedia, 2018: 35 

 

Çalışanların bleisure turizme katılmasına etki eden faktörler iş ve aileyi 

dengelemesi, seyahat sırasında destekleyici arkadaşların olması ve 

destinasyonun çekiciliğidir. Bunun yanında çalışanları bleisure 

turizminden uzaklaştıran etkenler de mevcuttur. Bu etkenler, aileye 

karşı sorumlulukların ön planda olması, aileyle yapılan seyahatlerin 

dikkat dağınıklığına sebep olması, iş yükünün artması, ek masrafların 

ortaya çıkmasıgibidir (Sardes ve Ivanauskas, 2019: 70-71).  

 

6. Covid 19 Salgınının Bleisure Turizmine Etkisi 

Seyahat planlaması açısından, iş seyahatlerine devam etmeyi düşünen 

kuruluşlar, Aralık 2020 itibarıyla uluslararası pazarlardan ziyade yurt 

içi pazarlarla daha fazla ilgilenmiştir. Salgın döneminde Marriott, 

Hilton ve Hyatt zincir otelleri konaklama paketleri aracılığıyla 

bleisure'ı desteklemek ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı 
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olmak için konukların iş, eğlence veya bleisure ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük otel tesislerini kullanmaları için özel paketler 

oluşturmuşlardır. Örneğin Marriott, tüm dünyada uzun süreli 

konaklamaların yanı sıra gündüz kullanımı, tek gecelik kullanım ve 

daha uzun konaklamalar için paketler sunmaktadır. Çalışma 

ortamlarına olanak tanıyan, iş konsiyerjini, denetimli çocuk 

etkinliklerini, yarı özel çalışma alanlarına ve toplantı odalarına 

rezervasyon erişimini içeren “Play Pass” uygulamasını getirmişlerdir. 

Hyattotelleri konuklara bir odayı bir günlüğüne ofis olarak 

kullanmaktan 29+ günlük konaklamalara kadar uzatılmış konaklama 

paketleri sunarken, Hilton otelleri tarafından sunulan 

“workspaces”konukların oteli günlük ofis olarak kullanmalarını 

sağlarken, birincil konaklama yerlerinden uzakta bir iş alanına ihtiyaç 

duyan iş yerleri için ideal bir çözümdür (WTTC, 2021).Dubai 

hükümeti, yurtdışındaki profesyonellere yabancıların Emirlik'te 

yaşamaya davet edildikleri ve işverenleri için uzaktan görevlerini 

yerine getirdikleri bir yıllık sanal çalışma programı sunarak bleisure 

eğilimi başka bir seviyeye taşımıştır. Tanıtımlarında, en son teknolojiye 

erişirken plajın ve çok kültürlü ortamın tadını çıkarmayı içeren yaşam 

tarzını vurgulamışlardır (SommetEducation). 

 

Yukarıda sayılan örneklere paralel olarak işletmeler, yüz yüze 

etkinliklere sanal ve hibrit alternatifler sunup mekanların kullanımını 

kurumsal etkinliklerin ötesinde çeşitlendirebilirler. Konaklama 

işletmelerindeki gruplar için bleisure teklifleri oluşturarak doluluk 

oranlarını artırmayı sağlayabilirler. Salgın nedeniyle yaygınlaşan hibrit 
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modellerle iş ve seyahati birleştirmek isteyen gezginlerle konaklama 

sürelerinin uzayacağı öngörülmektedir. Bleisure seyahatleri sayesinde 

daha fazla gezginin yeni destinasyonları deneyimlemesi ile turizm ve 

seyahatte toparlanmalar beklenmektedir. Asya-Pasifik'te, Tayland'da 

yapılan bir araştırmada yanıt verenlerin üçte ikisinden fazlası (%69), 

Vietnamlıların %57'si ve Çinli katılımcıların %54'ü karantina ve 

seyahat sırasında uzaktan çalışmanın onları daha uzun süre kalmaya 

teşvik edeceğini belirtmiştir (WTTC, 2021: 10).  

 

SONUÇ 

 

Teknolojinin gelişmesi, talepkar ve bilgili tüketicilerin varlığı, uzun 

süreli konaklamalar yerine kısa süreli ve sık aralıklarla seyahat gibi 

nedenler turizmde ürün çeşitliliğini getirmiştir. Çalışma ortamlarının 

mekândan bağımsız hale gelmesiyle iş ve eğlence seyahatleri 

arasındaki sınır ortadan kalkmış ve turizmde 'bleisure' olarak ifade 

edilen yeni bir türün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Son yıllarda 

popüler bir trend olan bleisure turizmi iş ve eğlence seyahatlerinin bir 

araya gelmesiyle oluşmuştur. İş gezileri ortalama iki gün sürerken, 

bleisure seyahatleri daha uzun sürmekte olup özellikle Y kuşağı 

arasında popülerdir. 

Bleisure turizmi, bireylerin motivasyonlarının artmasını sağlar, işe ve 

örgüte bağlılıklarını artırır, farklı deneyimler, yenilikler kazanmasını 

sağlar (Çetinsöz ve Hazarhun, 2020: 523). İşletmeler açısından 

değerlendirildiğinde, çalışanın motivasyonunu olumlu yönde etkilediği 

için verimliliği ve karlılığı artırması beklenmektedir. 
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İş gezilerinin yaklaşık %70'i konferanslar için olduğundan, 

destinasyonlar, tekrar ziyaretleri teşvik etmek için faaliyetleri ve 

deneyimleri vurgulayarak boş zamanları genişletmeyi teşvik etmeleri 

gerekmektedir. Çoğu bleisure gezgini, boş zaman gezilerine göre 

araştırmaya daha az zaman harcadığı için (Expedia, 2018), 

pazarlamacılar, harekete geçirici mesaj ile davranışları ve satın almaları 

stratejik olarak hedeflemek ve etkilemek için daha dar bir zamana 

sahiptir. Konaklama işletmelerinde ya da kongre sırasında yemek, tur, 

eğlence, aktiviteler gibi yardımcı unsurlar vurgulanarak bleisure 

turistinin konaklama süresini uzatması sağlanabilir. Bleisure turisti için 

bağlanabilirlik en önemli unsurlardan biri olduğu için konaklama 

işletmelerinde sorunsuz internet bağlantısı ve farklı büyüklükte toplantı 

salonlarının olması bleisure turistinin tercihinde önemli rol 

oynayacaktır. Gelir potansiyeline sahip yeni bir turist tipi olarak 

konaklama işletmelerinin veya seyahat acentalarının bu turist grubuna 

yönelik hizmet ve teklifler geliştirmesi turizm gelirinden daha fazla pay 

almayı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Turizmin gelişimi ile ilgili olarak bireylerin merak duyduğu konular ile 

ilgili turizmin ilişkisi bulunmaktadır. Meraklarına yönelik 

yaklaşımlarda bulunmaları turizmin gelişimine katkı sağladığı ifade 

edilebilir (Albayrak, 2013: 50).  Turizm genel olarak bireylerin geçici 

bir süreliğine farklı amaçlar doğrultusunda lokasyon değiştirmesinden 

meydana gelmektedir (İçöz, Var ve İlhan, 2009: 17). Kişilerin turizm 

faaliyetlerinde etkili olan farklı motivasyon kaynakları (sağlık, din, 

eğlence, gastronomi) turizm arzını meydana getirmektedir (Zorlu, 

2019: 2). Türkiye’de yer alan destinasyon bölgeleri farklı zaman 

dilimlerinde birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapılabilmektedir. 

Anadolu toprakları birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. 

Denizlerle çevirili olmasından dolayı ticaret merkezlerine yakınlığıyla 

da ülkelerin ilgisini çekmektedir. Alternatif turizm çeşitleri kapsamında 

turizmin sürdürülebilirliği ve turizmin çeşitlendirilmesi ülke ekonomisi 

için de önem arz etmektedir. Alternatif turizm; kişilerin geçici 

süreliğine farklı turistik bölgelere küçük gruplar halinde bağımsız 

olarak gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleri olarak 

tanımlanabilmektedir (Jones,1992: 102). Geliştirilmesi planlanan 

turizm çeşitleri ile ilgili olarak uluslararası ve iç pazar temel konular 

arasında yer almalıdır (İçöz, Var ve İlhan, 2009: 216). Kitle turizm 

çeşitleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere alternatif olması 

noktasında destinasyonlara birçok alternatif turizm çeşidi planlanması 

önerilmektedir. Alternatif turizm çeşitlerinde; turizm faaliyetleri 

münferit veya küçük gruplar halinde gerçekleşebilir. Alternatif turizm 
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çeşitlerinde yerel halkkontrolü gerçekleştirebilmektedir (Avcıkurt, 

2015: 199).  

Bireysel veya küçük gruplar halinde alternatif turizm faaliyetlerine 

yönelimlerinin arttığı ifade edilmektedir (Kılıçhan, 2021: 208). 

Planlamalar neticesinde yerel tatil olanaklarının arttırılması iç turizmi 

canlandırabilir. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilebilir 

ülkeler arasında yer alması Türk turizmi açısından önemlidir. Tercih 

edilebilirliği iç turizm olanaklarının iyileştirilmesi ile sürdürülebilirlik 

açısından tüm yıl boyunca uygulanabilir. Dış turizm için planlanan 

uygulamaların iç turizm faaliyetleri kapsamında da desteklenmesi iç 

turizm sürdürülebilirliği için önemlidir. Küresel turizm destinasyonların 

da en fazla talep gören ülkelerin iç turizm faaliyetlerinin oranının 

yüksek olduğu ifade edilmektedir(Bezirgan, 2018: 55). Covid-19 

Pandemisinde yurtdışı yasaklarından dolayı yabancı turist sayısında 

ciddi azalma olmuştur. Yıl boyunca turizm sektörünü zarar görmemesi 

için iç turizmin teşvik edilmesi önemlidir. Destinasyonlara yönelik yerli 

turistlerin sayısının artmasında turistlerin gelir düzeyinin artması da 

etkili olabilmektedir (Kozak, Kozak ve Kozak, 2006: 130).Toplumlarda 

farklı zamanlarda turizm çeşitli gelişim göstermiştir. Toplumsal yapının 

etkilendiği çeşitli etkenlerden dolayı farklı zamanlarda oluşan talep ve 

arz dengesi çeşitlilik gösterebilmektedir. Toplumlarda iletişim 

kanallarının çeşitlenmesi, ulaşım kanallarının hız kazanması ile birlikte 

farklı kültürlerin etkileşimi kolaylaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında Türkiye’de turizm sektörü gelişim göstermiştir (Kozak, 

Kozak ve Kozak, 2014, 101). Gelişim süreci farklı dönemlerde; 1923-
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1980 arasında ve sonrasında farklı zaman dilimlerinde Türkiye’deki 

turizm gelişimi incelenebilir.  Son birkaç yılda yaşanan küresel 

salgından dolayı ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan dolayı 

toplumlarda turizm krizi yaşanmaktadır. Özellikle 2020-2021 yıllarında 

turist sayısının azalmasına neden olmuştur. Turizm sektöründe yaşanan 

sorunlara çözüm üretmek ve turizm faaliyetlerinde oluşan düşüşe 

çözüm üretmek amacıyla ülkeler uygulamalar oluşturmuştur. 

Uygulamaların içerisinde işletmelerin birtakım önlemlere uyması ve 

turizm faaliyetlerini yerine getirmesine olanak tanınmıştır. Pandemi 

döneminde uluslararası hava, kara ve deniz yolu ulaşımlarına 

kısıtlamaların gelmesinden dolayı iç turizme yönelik turistlerin turizm 

faaliyetlerine önlemlere uyarak katıldığı görülmektedir. Everingham ve 

Chassagne (2020), Covid-19’da toplumların önlemler kapsamında 

sınırlarını kapatması, karantina nedeniyle kısıtlamalar getirmesi ve 

işgören kayıpları gibi nedenlerle turizm endüstrisi önemli ölçüde 

etkilenmiştir. İç turizmin sadece kriz zamanlarından değil turizm 

pazarlamasında her zaman öncü konumda olması gerekmektedir. İç 

turizm faaliyetlerine gerekli önemin verilmesi, dış turizmi desteklemesi 

konusunda önemlidir. İç turizm faaliyetleri için durum tespitinin 

uygulanması ile turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik açısından fayda 

sağlayabilir. Durum tespiti olarak; 

• Türkiye de yer alan destinasyon bölgelerinin iç turizm pazarının 

durumunun belirlenmesi,  

• Yerel tatil kapsamında yerli turist ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

• Turistlerin istek-beklentilerinin değerlendirilmesi, 
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• İç turizm ve yerel tatil konularında daha fazla araştırma 

gerçekleştirilmeli, 

• Farklı destinasyon bölgelerinin yerli turist talep profili 

incelenebilir, 

• Benzer özelliklere sahip destinasyon bölgeleri benzerlikleri ve 

farklılıklarına yönelik araştırmalar gerçekleşebilir, 

• Destinasyon alanlarının yerel tatil için SWOT analizinin 

uygulanması, 

• Turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin yerli turistler tarafından 

memnuniyet düzeyleri belirlenebilir, 

• Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde eksiklik tespit edilerek 

ilgili çalışmalargerçekleştirilebilir. 

Aşağıda 07.03.2022 tarihinde oluşturulan Bakanlık Belgeli Konaklama 

Tesisi İstatistikleri yer almaktadır.  

Tablo 1. Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri 

Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri 

İşletme 

Belgeli 

Tesis 

Sayısı 

İşletme 

Belgeli 

Oda 

Sayısı 

İşletme 

Belgeli 

Yatak 

Sayısı 

Yatırım 

Belgeli 

Tesis 

Sayısı 

Yatırım 

Belgeli 

Oda 

Sayısı 

Yatırım 

Belgeli 

Yatak 

Sayısı 

5049 515 740  1 083 188  574 62 682  137 187 

Kaynak: (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022) 
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Hanehalkı Yurt İçi Turizm araştırmalarına göre, 2021 yılının ilk 3 

ayında zaman diliminde yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi 

seyahate çıkmıştır. Turistlerin geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları 

toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %4,4 

artarak 8 milyon 309 bin seyahat olarak işlenen veriler arasındadır. Bu 

veriler ışığında yerel tatilin turizm geliri açısından önemi 

görülmektedir. Meydana gelen uluslararası seyahat ve ulaşım 

sınırlamalarından olayı iç turizm yerel turist katılımcıları ile 

sürdürülebilmektedir.  Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları 

Resim 2’de ifade edilmiştir. 

 

Resim 2. Seyahate Çıkan Kişi, Seyahat Ve Geceleme Sayıları (Türkiye 

İstatistik Kurumu, 2021). 

Turizm faaliyetini gerçekleştiren kişilerin verilerine göre 50 milyon 

258 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" 

konaklanmıştır. Konaklama işletmelerine göre geceleme sayısında 4 

milyon 56 bin geceleme ile "otel", "kendi evi" 3 milyon 682 bin 

geceleme sayısı ile kayıtlı veriler arasındadır. (Türkiye İstatistik 

Kurumu, 2021).  
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Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de iç turizm ile ilgili bazı ifadeler yer 

almaktadır. İç turizm ile ilgili yer alan hedefler aşağıda belirtilmiştir 

(http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/); 

• İç turizm faaliyetleri kapsamında deniz turizmine alternatif 

olarak diğer turizmçeşitlerini de çeşitlendirmek, 

• İç turizmde yaşanan mevsimselliği önleyerek sürdürülebilirliği 

sağlamak, 

• Toplumun geneline hitap edecek şekilde sosyal turizm 

uygulamalarınıgeliştirmek, 

• Turizm paydaşları olarak tur operatörleri ile seyahat acentalarını 

iç turizme yönelik teşvik planlamaları, 

• İç turizme yönelik reklam, tanıtım ve destek kampanyaları 

planlamak. 

• Yerel halkın turizme katılımını arttırmak amacıyla destinasyon 

bölgesinde turizm çeşitlendirmesi planlanmaktadır, 

• Genele hitap edecek şekilde toplumlarda her bireye uygun 

turizm ürün ve hizmetleri sunulması yaygınlaştırılacaktır, 

• Yerel tatilin turizm kapasitesini arttırmaya yönelik çalışılacak, 

• Destinasyonlarda yer alan turistik değerlerin tanıtım ve 

pazarlaması ön planda tutulması hedeflenmektedir. 

• Destinasyon bölgelerinin ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi, 

• Konaklama tesislerinin, yeme-içme hizmetlerinin elverişli hale 

getirilmesi planlanmaktadır, 
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• Ülkenin iç turizm kapsamında yerel tatilden elde ettiği geliri 

arttırmak amacıyla farklı turistik tesislerin yatırımı 

sağlanacaktır. 

Türkiye’de yer alan destinasyon bölgelerinde iç turizmin avantajları şu 

şekilde ifade edilebilir; Toplumsal yapıyı oluşturan bireylerin 

ekonomik ve toplumsal durumu, bireylerin eğitim seviyesindeki 

iyileşmeler, turizm faaliyetlerinde bulunulmasının sağlık açısından 

verimli olabileceği, yerli Turistlerin seyahat etme alışkanlıklarının 

değişmesi Türkiye’de iç turizmin en önemli avantajlarını oluşturacağı 

ifade edilmektedir (Kervankıran ve Çuhadar, 2017: 4). 

COVİD-19 ÖNLEMLERİ VE COVİD-19 TURİZME ETKİLERİ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından 7 Ocak 2021 tarihinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur. 

Toplumsal olarak birçok yapıyı pandemi olumsuz etkilemiştir. 16 Mart 

tarihi itibari ile dünyada 480. 133. 008 toplam vaka tespit edilmiştir 

(Haberler.com, 2022). Toplumsal yapının temel taşları olan birçok 

sektörü Covid-19 etkilemiştir. Etkilenen sektörler arasında turizm de 

yer almaktadır. Salgının bulaşıcılığının azaltılması uluslararası ve 

ulusal bulaş hızını kontrol altına almak amacıyla turizm sektörüne 

birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. Ülkelerin ekonomisi için önemli bir 

katkı sağlayan turizm sektörü Covid-19’ dan dolayı olumsuz 

etkilenmiştir. Turizm faaliyetlerinin tercih edilebilirliği turistler 

tarafından endişeli bir durum haline gelmiştir. Koronovirüs salgınından 

korunmak amacıyla insanların toplu etkinlikler ve turizm 

faaliyetlerinden bir arada bulunmasına karşı önlemler geliştirilmiştir. 
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Covid-19 gibi toplumu etkileyen küresel salgınlarda toplumlarda her 

alanda değişiklikler planlanabilmektedir. Türkiye’de yer alan 

destinasyon bölgelerinde yerel tatil ve dış paydaşların tercih 

edilebilirliği Covid-19 nedeni ile turizm talepleri farklılaşmaktadır. 

Turizm tesislerinde uygulanan kısıtlamalar neticesinde birtakım 

önlemler alınmaktadır. Sağlık Bakanlığınca planlanan önlemler 

kapsamında tesisler turizm faaliyetlerine devam etmektedir. Turizm 

sektörünün olumsuz etkilerinin en kısa sürede düzelmesi için Covid-19 

önlemleri kapsamında ki kurallara uyulması önemlidir. Covid-19 

sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bireylerin tüm kurallara 

ve önlemlere uyması önemlidir.  

COVİD-19 İLE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALINAN 

ÖNLEMLER; 

Kontrollü normalleşme adımları ile birçok sektör için Covid-19’a karşı 

birtakım önlemler alınmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 

İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrol Kurulu başkanlığınca 12 Mayıs 

2020 tarihinde konaklama tesisleri kontrollü normalleşme genelgesi 

paylaşılmıştır. Covid-19’a karşı turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir 

olması amacıyla turizm sektörünün ve yerli ve yabancı turistlerin 

olumsuz etkilenmemesi için genelgede yer alan nitelikleri işletmelerin 

uyum sağlaması önemlidir. Tesislerin misafir kabulünden, misafirin 

tesisten ayrılıncaya kadar geçen tüm süreçte kuralların uygun bir 

planlamaile yürütülmesi hedeflenmektedir. Genelgede yer alan 

nitelikleri sürdürülebilir turizm sektörü için önem arz etmektedir. 
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Genelgede yer alan genel kullanım ve genel ilkelerin bazıları aşağıda 

ifade edilmiştir; 

• Genel kullanım alanlarında kalabalık kullanım noktalarında 

sosyal mesafe düzenlemesinin yapılması, 

• Kalabalık olabilecek alanların uygun işaretlemelerle uyarıcı 

olması, 

• Konaklama tesislerinde misafirlerin personeller tarafından 

gerekli yönlendirmelerin yapılarak sosyal mesafe kuralları 

uygun bir şekilde misafir kabulü gerçekleştirilmelidir, 

• Konaklama işletmelerine gelecek misafirlerden son 14 gün 

içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, 

Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirmeler 

talep edilmelidir, 

• Tesiste yer alan kullanım noktalarının misafirin konaklaması 

sona erdiğinde dezenfekte özelliğiolan ürünlerle personeller 

temizlemelidir, 

• Yöneticiler tarafından personellerin temizlik kuralları hakkında 

bilgilendirilmesi önemlidir, 

• Covid-19 kuralları hakkında odalarda tek kullanımlık 

malzemeler vekurallar ile ilgili bilgilendirme formlarının 

kullanımı sağlanmalıdır, 

• Yiyecek-içecek üretiminin gerçekleştiği tüm alanlarda gıdalar 

kapalı dolaplarda ve üzeri kapalı olarak muhafaza edilmelidir, 
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• Hijyen kuralları çerçevesinde işlem görmemiş gıda maddeleri 

ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı noktalarda 

saklanabilir, 

• Toplu olarak yiyecek-içecek servisinin gerçekleştirildiği 

alanlarda masalar arası mesafenin 1,5 metre, yan yana 

sandalyeler arası 60cm olacak şekilde planlamanın 

gerçekleşmesi önemlidir, 

• Misafire yiyecek veya içecek servisi esnasında servis 

personelinin mesafe kurallarını korumayave temastan 

kaçınmaya özen göstermelidir, 

• Misafirler için alınan önlemler gibi tesis bünyesinde yer alan 

personellerinde Covid-19’a karşı önlemler alınması 

gerekmektedir, 

• Personel kullanım alanlarında, personellerin tesise girişinde 

çeşitli cihazlar ile ateş ölçümü uygulamaları ve dezenfeksiyon 

uygulamaları gerçekleştirilmelidir, 

• Tesiste yer alan tüm alanların temizliği, temizlenecek olan alana 

uygun dezenfeksiyon malzemeleri ile ve uygun aralıklarla 

yapılmalıdır. 

Konaklama tesisleri kontrollü normalleşme süreci genelgesinde yer 

alan kurallara tüm bireylerin uygun hareket etmesi ile turizm tesislerin 

sürdürülebilirliği daha verimli olabilecektir. Yöneticilerin personellerin 

belirli periyodlarda uygulanan kurallar ile ilgili bilgilendirmesi ve 

uygulamaları denetlemesi verimliliği arttıracaktır.  
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TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM KONU ALAN ÇALIŞMALAR 

Dünya’nın birçok destinasyon bölgelerinde iç turizm birçok açıdan 

uluslararası turizm hareketlerine katkıda bulunmaktadır.  

Özdemir (1999), gerçekleştirdiği araştırmada iç turizm faaliyetlerinin 

geçmiş yıllarda iç turizme gereken önemin verilmediğini vurgulamıştır. 

Yaşar (1996) tarafından gerçekleştirilen araştırmada Ayvalık için 

turistik arz ve talep yapısının iç turizmin geliştirilmesine yönelik 

yapılması gerekenler ile ilgili örnek bir politika ve strateji önerisi 

sunmuştur. 

Öter'in (2001), iç turizmin geliştirilmesi amacıyla ulaşılan bulgular 

sonucunda öneriler sunmuştur. İç turizm ile ilgili olarak seyahat 

acentalarının bilgi düzeyleri incelenmiştir. 

Desbiolles (2020), yerel halkın toplumsal faydaları ve haklarının 

gözetilerek turizmin güncellenmesi konusunda toplumsal bir turizm 

çeşitlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.  

Mallou ve Tobio (2004), araştırmasına göre yerel turistlerin turizm 

faaliyetlerinde bulunmalarına göre seyahat tercihleri; gece eğlenceleri, 

şehir turları, kültürel seyahatler, güneş tatilleri, şehirden uzak sahil 

destinasyonları, dağcılık, yeşilden uzak sahil destinasyonları ve kırsal 

seyahatler olmak üzere sekiz bölümde ele alınmıştır.  

Turizm işletmelerinin sürdürülebilirliği ve canlandırılması amacı ile 

Wanjala (2020) iç turizmin desteklenerek çeşitli kampanyaların 

başlatılması gerekliliğini önermektedir.  
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Cheer (2020), pandemi sonrası turistik ürün pazarlarında destinasyon 

bölgelerine etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.  

SONSÖZ 

Dünya çapında gerçekleşen salgın hastalıklar tarih boyunca 

toplumlarda yer alacaktır. Toplumların küresel salgınlara karşı 

politikalarının sürdürülebilirliği önemlidir. Sürdürülebilir salgına karşı 

politikalar ile zarar minimum seviyelerde sürdürülebilir. Salgın 

dönemlerinde toplumlarda psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 

birçok sorunlar yaşanabilmektedir. Küresel çaptaki salgınlarda turizm 

işletmelerinin birçoğu etkilenmektedir. Yerel tatil kapsamında iç turizm 

kanallarının süreklilik elde edebilecek şekilde planlamalarının 

desteklenmesi önemlidir. Gelecek nesillerin bilgilendirilmesi amacıyla 

eğitim kurumlarında turizm eğitimlerinin sayısının artırılması 

hedeflenebilir. Turizm eğitimleri kapsamında Türkiye’de yer alan 

destinasyon bölgelerinin ön plana çıkan sosyal, kültürel, tarihi ve doğal 

güzelliklerinin genç kuşaklara aktarılarak gelecek nesillere daha kolay 

aktarımı sağlanabilir. Yerel tatil imkânı ile ilgili olarak yerel halkın 

bilinçlendirilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri vermenin 

sürdürülebilir.Turistik tesislerin yer aldığı destinasyonlara ulaşım 

kanallarının iyileştirilmesi ile ulaşım hızlı, pratik ve kolay bir şekilde 

gerçekleşebilir. Covid-19’dan dolayı bireylerin korkularının önüne 

geçmek amacıyla bireylerin kendini güvende hissedeceği rahat bir tesis 

planlaması gerekmektedir. Menegaki (2020) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada bireylerin turizm faaliyetleri kapsamında seyahat etmeleri 

için güvenin oluşması ve destinasyon bölgelerine karşı ürün satın 
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alımının teşvik edilmesi konusuna değinilmiştir. Özellikle 

Bakanlıkların aldığı önlemler neticesinde turizmin çeşitlendirilmesi 

turizmin sürdürülmesi ve turizm tesislerinin zarar görmemesi amacıyla 

Covid-19 önlemlerinin yerinde planlanması sektör için önemlidir. 

Genele hitap edecek şekilde fiyat politikasının belirlenerek Covid-19 

döneminde zarar gören işletmelere fayda sağlanabilir. Turizm 

sektörünün sezonluk algısının ortadan kalkması amacıyla yerel tatil 

imkanlarının teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Yerli ve yabancı 

turistlerin sıkıntılarına çözüm odaklı alternatifler getirilmelidir. 

Destinasyon bölgelerinde yer alan yerel halk, kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının turistlerin hassasiyetlerini istek ve beklentilerin dikkate 

alınması sektör paydaşları açısından dikkat edilmesi gereken önemli 

detaylar arasındadır. Yerel tatili teşvik etmek, farklı kültürleri tanıtmak 

amacıyla reklam-tanıtım ile desteklenmelidir. Yörenin ekolojisi, 

kültürü, gastronomisi ve sosyal yapısı reklam-tanıtım ile tercih 

edilebilirliği olumlu desteklenecektir. Yerel tatilin çeşitlendirilmesi için 

seyahat acentaları ve tur operatörleri ile işbirlikler sağlanmalıdır. Yerel 

tatil kapsamında destinasyonların özellikleri sayesinde destinasyon 

pazarlamasını en verimli kullanılabilecek stratejilerin planlanması ve 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Turizm sektörünün sürdürülebilirliği 

ve gelir getirici etkisinin verimli devam etmesi amacı ile yerli ve 

yabancı turistlerin istek-beklentilerine göre hizmet kalitesinin 

şekillendirilmesi gerekmektedir. Destinasyon bölgelerinde iç turizmin 

kriz anından kurtarıcı olarak değil, dış turizmin destekleyicisi olarak 

görülmesi önemlidir. Yerel tatil fırsatları ile Türkiye'nin iç turizm 

pazarının analiz edilmesi, destinasyon bölgelerini tercih eden turistlerin 
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eğilimlerinin değerlendirilmesi turizmin sürdürülebilirliği için önem arz 

etmektedir. Yerel tatil kapsamında iç turizm pazarında benzer 

özelliklere sahip destinasyon bölgeleri karşılaştırmalı eksikliklerin 

neler olduğu ile ilgili işletmeler, özel sektör ve kamu kuruluşları 

uygulamalarını gerçekleştirilebilir. Bu çalışma konusunda araştırma 

yapmak gelecek çalışmalarda farklı destinasyon bölgelerinin talep 

profili derinlemesine incelenerek yerel tatilden yararlanan turistlerin 

tutumları değerlendirilebilir.  
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GİRİŞ 

Sağlıklı yaşamak ya da sağlığına kavuşmak amacıyla yapılan kendini 

iyi ve zinde hissetme ya da suyla iyileşme ve güzelleşme (Salus Per 

Spam [SPA])amaçlı seyahatleraslında her dönem, kendi dönemi 

içerisinde bir eğilim göstermiştir. Sağlıklı olmak amaçlı dini, termal, 

spiritüal ve sağlıklı olma yönünde dinlenme, rahatlama, endemik veya 

diğer gıdalara ya da bitkilere erişim sağlama, termal sulara iyileşmek 

için seyahat etme gibi nedenler bunlar arasında belirtilebilir. İnsanlar, 

sağlığına kavuşmak için çareler aramak veyadüzenli ve vücudun ihtiyaç 

duyduğu gıdayı alarak hayat sürmek ya da kendine iyi gelen şifalı suları 

ister içmekister banyosunu yapmak amaçlı yaşadıkları yerlerden bu 

kaynakların bulunduğu yerlere gitmeyi günümüzde de sürdürmektedir. 

Bu gereksinimler, fizyolojik bir gereksinimi karşılama yanında 

psikolojik gereksinimlerin karşılanmasını da sağlamaktadır. 

Endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler ışığında insanların turistik 

seyahatlerinin artması, turizm endüstrisinin sağlık turizmine dolayısıyla 

sağlık turizmi altında sınıflandırılan sudan gelen sağlık/güzellik ve 

kendini iyi hissetmeye (wellness) yönelik turizm yatırımlarına yön 

vermesini de sağladığı ifade edilebilir. Kendini iyi hissetme 

kapsamındaki hareketlerin ekonomik bir faaliyet alanı yaratması, 

ülkeler için önemlidir. Özellikle COVID-19 küresel salgınında 

bağışıklığın güçlendirilmesi yönünde sağlıklı ve düzenli beslenme, 

temiz ve hijyenik ortam oluşturma, kişisel hijyeni sağlama, stresten 

uzak durma, düzenli uyku uyuma gibi etkenlere dikkat edilmesinin 

önemi bir kez daha vurgulanmıştır. 



TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | 162 

 

COVID-19 bir kriz yaratmıştır. Bu krizin sosyal bir boyutu 

bulunmaktadır. Bu bağlamda sosyal hoşnutsuzluk ve memnuniyetsizlik, 

turizmde bir sığınak olarak ruhu, bedeni ve zihni rahatlatmaya daha 

fazla ilgi duyulması bakımından bir neden teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla uluslararası sağlık turizminin arz ve talep koşullarında 

değişiklikler ve yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır. COVID-19’un 

2020’de neden olduğu derin krizden önce de insanlar seyahat ederken 

sağlık ve zindelik faaliyetlerine, özellikle de sağlığa ulaşmak için 

turizm faaliyetlerini kullanarak yönelim göstermişlerdir. Öte yandan 

sağlık turizminin artan popülaritesi içerisindeki tüketim kalıpları 

turistler arasında değişiklik gösterebilmesinden dolayı, yeni turizm 

biçimlerinin gelecekteki turizm faaliyetlerini canlandıracağı ve 

meydana gelen değişikliklerin ise işletmeleri, hizmet tasarımlarını ve 

dağıtım kanallarını yeniden değerlendirmeye zorlayacağı 

belirtilmektedir (Silva ve Mayer, 2021: 183). 

Ayrıca COVID-19 küresel salgın sürecinde geçici süre kapanma ya da 

kısıtlama, sosyal mesafe kuralı ve hijyen koşullarını sağlama 

tedbirlerini alma gibi uygulamalar, turizm işletmelerinin zor bir süreç 

geçirmelerine de yol açmıştır. Bu doğrultuda COVID-19 küresel salgını 

sürecinde turistlerin sudan gelen sağlık ve kendini iyi hissetme 

davranışlarının durumunu ortaya çıkarmak ve turizm 

destinasyonlarındaki ve turizm işletmelerindeki uygulamaların ele 

alınması, önemli bilgiler sunacaktır. Kitabın bu bölümünde COVID-19 

küresel salgınında sudan gelen sağlık ve kendini iyi hissetme turizmi 
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kapsamında alanyazın taraması gerçekleştirilerek bir durum tespiti 

ortaya konulmaktadır. 

1. COVID-19 KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE SUDAN GELEN 

SAĞLIK (SPA) VE KENDİNİ İYİ-ZİNDE HİSSETME 

(WELLNESS) TURİZMİNE AİT GÖSTERGELER 

COVID-19 sürecinde 2022 yılında sağlıklı yaşam eğilimleri dikkat 

çeken konular arasında yer almaktadır. Bu süreçte10 sağlıklı yaşam 

eğilimi belirlenmiştir. Bunlar (Global Wellness Summit, 2022): 

• Sağlıklı yaşam için yeni bir yaklaşım içeren toprak odaklılık: 

toprak banyosu, 

• Kasların geliştirilmesinde (vücut geliştirme) doğal olmayan 

ürünlere karşı sağlıklı yaşam eğilimi, 

• Yaşamak/hayatta kalmak için sağlıklı yaşam seyahatleri, 

• Sağlıklı yaşamda metaverse: sağlık ve zindeliğin bir oyunun 

ötesine geçerek çeşitlendirilmesi, 

• Araştırmalarda ele alınacak şekilde yapay zeka uygulamaları, 

giyilebilir cihazların elde edilmesi ve sağlık koşulları için veri 

toplanması, 

• Wellness teknolojisinden teknolojik wellness'e: dijital sağlık 

kavramının ortaya çıkarak kendini zinde hissetme 

uygulamalarının dijital özellik gösteren yeni bir bakış 

kazanması 
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• Sertifikalı sağlıklı yaşam koçları: eksik halkanın 

tamamlanmasında sağlık motivasyonu sanatının ve biliminin 

ileri sürülmesiyle eğitimli koçların yer alması, 

• Kentsel sağlıklı yaşamaya yönelik oyun/egzersiz alanları: şehir 

hamamları gibi uygun fiyatlı sağlık uygulamalarına yer 

verilmesi, 

• Yeni nesil natüralizm: özgüvenli bireylerin etkisinin ortaya 

çıkması, 

• İleri yaştakiler için fiziksel bozulmaya karşı sağlıklı yaşam 

modellerinin yükselişi (kırışıklıklara yönelik çözümler vb.) 

şeklindedir. 

Yukarıdaki bilgilere göre bir destinasyonda yer alan yalnız turizm 

işletmelerinin konu kapsamında yer almadığı, aynı zamanda 

destinasyon yönetimine debir önem atfedilmektedir. Bu bağlamda da 

rekreasyon ve turizm rekreasyonuna yönelik çalışmaların önem 

kazanacağını belirtmek gerekir. Teknolojik ekipmanların icat edilerek 

güzelleşme ve kendini iyi hissetme faaliyetleri için her gün yeni ürünler 

sunulması, suyla güzelleşme ve kendini iyi hissetme uygulamalarını 

destekleyen diğer önemli bir sektörü meydana getirmektedir. Nitekim 

güzelleşme ve kendini iyi hissetme için yalnız sudan gelen sağlık 

turizmi, 639 milyar dolarlık sağlık pazarının en önemli turizm 

türlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Pelegrín-Borondo, Araújo-

Vila ve Fraiz-Brea, 2020: 1). Dolayısıyla paket ürün sunumu ile 

ekonomik etkinin artması söz konusudur. Bağışıklık güçlendirici 

ürünlerin sağlıklı olma veya sağlığı sürdürme işlevi COVID-19’da daha 
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belirgin bir hal alırken diğer taraftan bitkilere dayalı vediğer doğal 

yollarla bağışıklığın güçlendirilmesinde de farkındalığın arttığı da 

belirtilebilir. Bu hususta Küresel Wellness Enstitüsü’nün (Global 

Wellness Institute), yaptığı "Küresel Sağlık Ekonomisi: COVID'in 

Ötesine Bakmak" başlıklı raporu sağlık piyasasında yer alan 11 

sektörün tamamına ilişkin küresel bir güncelleme içermektedir. Bu 

rapora göre dünya sağlıklı yaşam ekonomisinin 4,4 trilyon dolar 

değerinde olduğu ve bu değerin 2025 yılına kadar 7 trilyon dolara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Eğilimlerde otel işletmelerinin bölüm yapılanması bakımından SPA ve 

wellness bölümlerinin üyelik ya da günlük hizmet verme anlayışı 

COVID-19 öncesinde de bir çekicilik arz etmekteydi. Otellerin bu 

bölümlerinden faydalanan kişilerin profili ve tercihleri incelendiğinde 

ise kişilerin ağırlıkla 20-50 yaş arası olduğu, daha genç yaştakilerin 

güzellik, spor yapma amacıyla hizmet aldığı, sunulan hizmetlerden en 

çok Türk hamamı, sauna, havuzları kullanma ve cilt bakımı hizmetleri 

satın alındığı belirtilmektedir. Ancak süreç içerisinde otellerin sudan 

gelen güzellik ve zinde olma faaliyeti sunan bölümlerinde kullanılan 

ürün kalitesine yönelik değişimler olduğu söylenebilir. Kullanılan 

ürünler (organik masaj yağları, cilt bakım ürünleri, doğal diğer ürünler 

vb.) kapsamında turist sağlığı ve memnuniyetine öncelik verilmesi 

önemli bir noktadır. Diğer yeni bir hizmet anlayışı ise egzersiz (fitness) 

salonlarında bireysel antrenmanlara ve özel derslere olanak 

tanınmasıdır. Kişiye özel vücut analizi yapanotel işletmelerinden, ayak 

detoksu, tuz terapisi, ozon tedavisi gibi uygulamalara kadar geniş bir 
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yelpazede hizmet veren otel işletmelerine kadar birçok faaliyet, otel 

işletmelerini daha geniş bir alan planlanmasına yöneltmeye başlamıştır. 

Başka bir hizmet anlayışı ise ‘‘WellnessA’LaCarte’’ konsepti ile otel 

odalarında bulunan menüler aracılığıyla turistlere wellness seçenekleri 

sunulması ve turistlerin egzersiz ekipmanlarını odalarına sipariş 

edebilmesidir. Ayrıca özellikle termal otelleri talep edenler yönünden 

COVID-19 süreciyle birlikte klasik ileri yaş oteli imajının ortadan 

kalkması da söz konusudur (Turizm ve Yatırım Dergisi, 2018: 8-36).  

Tüm bu göstergeler, COVID-19 sürecinin de etkisiyle kişilerin kendini 

iyi hissetmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere işletmelerin 

dikkatini daha çok çekmiştir. Bu bağlamda kendini iyi hissetme ve 

suyla güzelleşme uygulamalarındaki eğilimlere mercek tutmak önemli 

bilgiler sağlayacaktır. 

2. TERMAL TURİZM EĞİLİMLERİ 

Termal ya da diğer bir adıyla kaplıca turizmi temelde su kaynaklarına 

bağlıdır. Son yıllarda, yeni talepler doğrultusunda tıbbi işlevlerinden ve 

tıbbi maden suyunun (termal su, doğal mineralli su vb.) kullanımından, 

toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, pelioidkürler 

gibikaynakların kullanımınındahil edilmesine doğru bir yol almıştır 

(Uslu, 2020: 94-100). Bununla birliktekaplıcaların değeri, iyileştirici 

rolü, kür durumu ve sosyal önemi sayesindekaplıcaların ilgi görmesi de 

mümkündür. İşte bu özellikler ise termal turizmi anlamlandırır ve 

benzersizliğini meydana getirir. Aynı zamanda bu özellikler, termal 

turizm işletmelerinin, musluk suyu kullanan diğer işletmelerden 

farklılaşmalarını sağlar. Hidroterapi gibi uygulamalara yer verilmesi ise 
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bu noktada bütünleyici bir önem gösterebilir. Ancak COVID-19 

sürecinde özellikle termal tesislerin hijyen kurallarına daha fazla dikkat 

etmesi gerekir. Örneğin, ortak kullanım alanı olan termal havuz gibi 

alanların ve çamur banyosu da içeren kısımlar da varsa bu alanlarda 

hijyenik ortamın sağlanması zorlaşır. Bu kapsamda tüm kaplıca 

tesislerinin yayınlanan tedbirlere uymaları ise elzemdir. Bu sayede 

turistik hareketlilik devam edebilir. Ayrıca, İspanya'daki bazı kaplıcalar 

ve Birleşik Krallık, Almanya, Slovakya, Polonya veya Macaristan gibi 

Avrupa ülkelerinde yer alan pek çok kaplıcaya yönelik eğilimin, daha 

çok estetik ve eğlence amaçlı kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu 

bağlamda destinasyonlara olan eğilimlerin ayrı ayrı ele alınması daha 

doğru bir yaklaşım olacaktır (Navarrete ve Shaw, 2021: 248).Bu 

kapsamda İspanya’da suyla sağlıklı olma ve kendini iyi-zinde hissetme 

turizmiile tıbbi (medikal) kaplıca turizmi olmak üzere iki tür 

termal/kaplıca turisti üzerinde satın alma niyetleri için gerçekleştirilen 

bir çalışma sonucu örnek verilebilir. Bu çalışma sonucuna göre suyla 

sağlıklı olma ve kendini iyi-zinde hissetme turizmi ve tıbbi kaplıca 

turizmi seçim modelleri arasında büyük farklılıklar olmadığı, ancak 

tıbbi kaplıca turisti için satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olan tek değişkenin performans beklentisi olduğu 

belirtilmektedir. Bunun nedeni olarak bir kişi hasta olduğunda, 

öncelikle iyileşme ihtiyacının ortaya çıkması ve bu nedenle bir 

kaplıcaya gitmesi ileri sürülebilir (Pelegrín-Borondo, Araújo-Vila ve 

Fraiz-Brea, 2020: 1). 
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Doğal tedavilerin giderek tercih edilir hale gelmesi doğrultusunda 

termal turizm öne çıkan turizm türleri arasında yerini almıştır. 

Dolayısıyla yeni doğal tedavi yöntemlerinin araştırılması ve bulunması, 

bu kapsamda farklı dallarda uzmanlaşmaya gidilmesi yanında tesislerde 

konu ile ilgili polikliniklerin açılmasıve bu polikliniklerde çalışacak 

kişilere gerekli eğitim ve sertifikaların verilmesi için ilgili kursların 

düzenlenmesine kadar ilerleyen, diğer bir ifadeyle profesyonelleşen 

yeni bir süreç ortaya çıkmıştır. Sağlık üzerinde önemli bir tedavi 

yöntemi (solunum hastalıkları, sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları, 

romatizmal hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları vb.) olan termal 

kaynakların toplum sağlığı açısından fayda sağlaması, ülkeler 

tarafından göz önünde tutulan ve tedavi masraflarını azaltıcı etki sunan 

bir duruma da işaret etmektedir (Uslu, 2020: 101). COVID-19 süreciyle 

birlikte termal kaynakların insan sağlığı üzerindeki etkisi ele alınarak 

sağlık turizmi tesislerine daha çok dikkat çekildiği ifade edilebilir. 

Tüm bu bilgilerden hareketle sudan gelen sağlık ve güzellik ile kendini 

iyi-zinde hissetme eğilimlerinin daha ayrıntılı açıklanması önemlidir. 

Bu hususta sudan gelen sağlık, spor, maneviyat ve beslenme üzerine 

eğilimler aşağıda yer almaktadır. 

3. COVID-19 KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE SUDAN GELEN 

SAĞLIK VE KENDİNİ İYİ-ZİNDE HİSSETME TURİZMİ 

EĞİLİMLERİ 

Sağlık turizmi, geniş ve çok boyutlu bir kavram olarak on farklı 

bileşenden oluştuğu söylenebilir. Bunlar: kaplıcalar, suyla sağlıklı ve 

zinde olma etkinlikleri, medikal turizm, beden ve zihin bakımı, 
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enogastronomi veya diyet menüler, spor, doğa ve çevre, kültür, 

maneviyat (manevi-spiritüel bakım) ve olaylardır. Bu kategorilerin her 

biri, belirli pazar bölümlerini hedefleyen tek bir turistik ürüne yönelik 

çabaları temsil edebilir ya da önerilen turizm ürünlerinin entegre bir 

karışımı içindeki çeşitli bileşenlerden biri de olabilirler (Dini ve 

Pencarelli, 2021: 394). Turistlerin sağlıklı olma yönünde sahip 

oldukları seyahat motivasyonlarının bu sınıflandırmayı şekillendirdiği 

belirtilebilir. Ancak COVID-19 küresel salgın sürecinde geçici 

kapanmalara bağlı olarak insanların tutumları ve dolayısıyla seyahat 

düzeni değişmiştir. COVID-19 yaşanırken sınırların açılması ve 

işletmelerin faaliyetlerine başlaması sonrası, turistlerin seyahatlerinde 

sağlık motivasyonları, üç temel ihtiyaç tarafından ortaya çıktığı 

açıklanmaktadır. Bunlar: özerklik, ilişkili olma/ilgili olma ve 

yeterlilik/yetkinlik olarak sıralanmaktadır (Tran, 2021: 51). 

Nitekim COVID-19 küresel salgınında alınan yönetimsel kararlar, 

turizm endüstrisindeki işletmelerin geçici süre kapanmasına yol açmış 

ve bu durum işsizliği arttırma gibi olumsuz etkiler doğurmuştur. Buna 

karşın zindeliğe önem atfedilerek bir farkındalık yaratılması ise 

COVID-19’un olumlu etkileri arasında gösterilebilir (Choudhary ve 

Qadir, 2021: 193). Örneğin, sağlık turizmi tesisi özelliği gösteren 

termal konaklama işletmeleri de göz önüne alındığında Polonya’da 

kaplıcalarda işletilen 115 sanatoryum tesisini kapsayan 19 turizm 

işletmesi üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre mali destek ile 

ayakta kalmaya çalışan ve izolasyon merkezi, aşı merkezi ve 

asemptomatik hastalar için karantina tesisi şeklinde bir yapıda tesislerin 
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işletilerek hastanelerin yükünün hafifletildiği ve bu durumun turizmde 

‘‘açık inovasyon’’ olarak yeni bir eğilim şeklinde ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır (Szromek, 2021: 1). Diğer bir ifadeyle bu zorlu 

zamanlar boyunca sağlıklı olmanın yeni yollarını uyarlamanın ve 

tasarlamanın da öğrenildiği, insanların kendine zaman ayırmasının, 

rahatlama odaklı uygulamaların, beslenme ve zinde olma gibi insanın 

ihtiyaç duyduklarına yönelik bir fırsat sunduğu da belirtilebilir. Bu 

bağlamda umut verici eğilimlerin ortaya çıkması mümkün 

görünmektedir (Azara ve Foster, 2021: 114). 

3.1. Suyla Sağlıklı Olma/Sudan Gelen Sağlık (SPA) Turizmi 

Sağlık uygulamalarının karşılığı bir ülkede su ve iklim gibi doğal 

kaynakların şifa terapisi için kullanılmasıdır. Sudan gelen sağlık 

turizmi, daha bütünsel tedavi edici önlemlere yönelik hareket içeren bir 

kavram olarak ifade edilmektedir. Kendini iyi hissetme kavramı ise bir 

insanın, vücudun manevi ve zihinsel dengesini, rahatlama, dinlenme 

(rehabilitasyon), çevreye duyarlılık, olumlu yaklaşım geliştirme ve 

sağlıklı yeme temelinde, sağlıklı bir vücuda sahip olma yolunda hareket 

etmesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen seyahatler de kendini iyi hissetme 

(wellness) turizmi içerisinde değerlendirilmektedir (Stanciulescu, 

Diaconescu ve Diaconescu, 2015). Bu bilgilere göre kendini iyi 

hissetme uygulamalarının spor faaliyetleri, maneviyat ve beslenmeyi 

içerdiği belirtilebilir. Özellikle suyla sağlıklı olma uygulamalarının 

yalnız ileri yaştaki kişiler için bir sağlık ajanı olarak algılanmaması 

gerektiği, aynı zamanda genç turistlerle de yakınlaşmada bir araç olarak 

görülmesi (Navarette ve Shaw, 2021: 245) doğrultusunda farklı pazar 
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bölümlerindeki talebi ortaya çıkarması mümkündür. Mevcut 

işletmelerde yer alan suyla sağlıklı olma uygulamaları da göz önüne 

alınırsa rekabette geri kalmak istemeyen birçok konaklama işletmesinin 

ayrı bir bölüm faaliyeti olarak ‘‘SPA ve wellness’’ yapılanmasına 

gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Hatta açık alan olarak bahçe, havuz 

kenarı, plaj alanlarında da bölüm hizmetleri verilmeye başlanmıştır. 

Turistlerin seyahat amacı örneğin deniz-kum-güneş olan destinasyonlar 

olsa dahi ya da seyahat amaçları doğrudan sağlıklı olma amacı taşımasa 

da seçtikleri konaklama işletmelerinde bu bölümlerin varlığına dikkat 

ettikleri belirtilebilir. 

Turistler tarafından kendini zinde hissetme faaliyetlerinin nedenleri 

incelendiğinde ise bu nedenler: daha iyi bir sağlık, daha iyi fiziksel 

forma sahip olma, daha iyi beslenme, daha iyi bir görünüme sahip olma 

(kolojen ve diğer takviye edici ürünler kullanma vb.), daha iyi uyku ve 

daha iyi farkındalık sahibi olma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir 

araştırma sonucu, tüketicilerin sağlık konusuna derinden önem 

verdiğini ve ilgilerinin arttığını göstermektedir. Altı ülkede yaklaşık 

7.500 tüketiciyle yapılan bir araştırmadakatılımcıların%79'u sağlıklı 

yaşamın önemli olduğuna inandığını ve %42'si bunu birinci sırada 

öncelik olarak gördüğünü belirtmiştir (Callaghan, Lösch, Pione ve 

Teichner, 2021). Bu doğrultuda daha fazla turisti çekmek üzere 

gerçekleştirilecek çabalar arasında Avrupa gibi farklı kültürel 

ortamlarda farklı sağlık uygulamaları hedef pazara aktarılabilmelidir. 

Sudan gelen sağlık turizminde turistlerin çoğunlukla kadın olduğu 

alanyazında vurgulansa da erkeklerin de suyla sağlıklı olma eğiliminde 



TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | 172 

 

değişim olacağı öngörülmektedir. Yeni çağ turizm modeli olarak 

adlandırılan ve lüks konaklama işletmeleri yanında lüks sayılmayan 

konaklama işletmelerinde de yaşam alanlarına dahil edilen ‘‘SPA’’ 

faaliyetlerinin ve sözcüğününbirçok konaklama işletmesi tarafından 

pazarlama unsuru olarakkullanılması ise bir lüks olma durumu yerine 

COVID-19 ile birlikte sağlıklı yaşam için bir gereklilik şeklinde 

cezbedici bir faktör sayıldığını göstermektedir (Thorne, 2021: 10-

11).Öte yandan tıp turizmi ile sudan gelen sağlık turizminin özellikle 

pazarlama çabaları içerisinde ayrı ayrı ele alınması gerekliliğinin de altı 

çizilmektedir. Bunun nedeni, suyla sağlıklı olma turizmi katılımcısının 

güzelleşme, sosyalleşme, rahatlama, stres azaltma gibi motivasyon 

unsurlarından hareket etmesine rağmen tıp turizminde hastalığın tedavi 

edilmesi, acıyı ya da ağrıyı hafifletmek ve sağlığı iyileştirme amaçlı bir 

hareket ve bu yönde uygulamaların öne çıkarılması önemlidir 

(Pelegrín-Borondo, Araújo-Vila ve Fraiz-Brea, 2020). 

3.2. Kendini Zinde Hissetmede Spor Faaliyetleri 

COVID-19 küresel salgını sağlıklı olma yönünde kendini iyi hissetme 

faaliyetlerine fırsat sunmaktadır. Fiziksel egzersiz, meditasyon, yoga 

gibi sağlığı koruyucu ve verimliliği arttırıcı faktörler kendini zinde 

hissetme kapsamında sayılabilir. Zira stresli yaşam, yoğun iş hayatı 

veya stresli iş koşulları gibi etkenlerin üstüne COVID-19 salgınının 

insanlar üzerinde yarattığı baskı, korku/endişe, stres, sağlıksız kilo 

alımı gibi olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik zindelik kazandırıcı 

faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Örneğin Hindistan bu faaliyetler 

kapsamında önemli bir destinasyon olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Rishikesh’i ziyaret eden turistler üzerinde yapılan bir çalışma sonucuna 

göre turistlerin yoga, SPA, Hint tıbbi tedavisi için seyahat ettikleri ve 

sağlıklı yaşam turizmine katılmaktan memnun oldukları tespit 

edilmiştir (Kashyap, 2021: 118-119). Başka bir çalışmasonucuna göre 

kendini zinde hissetme turizmine katılmakararı verilmesinde 

katılımcıların, güvenli bir destinasyon tercih etmeleri ilk sırada yer 

almaktadır. Bunu, ödemeleri gereken para miktarından ziyade yüksek 

kaliteli sağlık ürünleri için çaba sarf etmeleri izlemektedir. İklim 

faktörünün, iyi eğitimli personel faktöründen oldukça yüksek olarak 

sıralamada üçüncü sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Sağlıklı yaşam 

seyahatlerinde katılımcıların temel motivasyonları ise sırasıyla  stresi 

azaltma, kendi kendini yenileme, sağlıklı yaşama, kendini 

dinleme/yansıtma ve meditasyonla ruh sağlığını iyileştirme yönündedir. 

Öte yandan dinlenmek için ideal bir yerin barışçıl ve uyumlu ortamı 

barındırması, turistlerin kendini zinde hissetme destinasyonları için 

öncelikli beklentisi olarak ortaya çıkmıştır (Tran, 2021: 37-40). 

Nefes almak yaşamsal önem gösterdiğine göre sağlıklı yaşama üzerinde 

stresten dolayı insanların nefes alıp verme durumlarının da olumsuz 

etkilendiği belirtilebilir. Nefes çalışmaları kapsamında yeni teknikler ve 

teknolojiyle desteklenen yoga ve diğer spor faaliyetlerine ilgiCOVID-

19 öncesi başlamışken COVID-19 süreciyle de daha çok dikkat çeken 

bir alan ortaya koymuştur. Nefes çalışmalarına yönelik uzmanlar 

tarafından kamplar ve festivaller düzenlenmektedir. Bu kapsamda ayrı 

bir niş turizm faaliyeti oluşmuştur (Ballantine, 2021). Dolayısıyla bu 

faaliyetlerin COVID-19 sonrası gelişmesi ve videolardan izleyerek 
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yapma eyleminin dışına çıkıp Hindistan’dan farklı destinasyonlara 

yönelik farklı paket ürünler haline gelmesi mümkün görünmektedir. 

3.3. Kendini Zinde Hissetmede Maneviyat (Spiritüel Bakım) 

Maneviyat ve zihinsel huzur, COVID-19 küresel salgın sürecinde 

turistler tarafından aranan temel motivasyonlardır (Kashyap, 2021: 

119).Doğal ve insan yapımı çevrenin, sosyal koşulların ve insan 

etkileşimlerinin zihinsel temizlik ve fizyolojik iyileşmeye elverişli bir 

atmosfer ürettiği yerler için tedavi edici (terapötik) manzaralar önemli 

bir yer tutar ve özellikle COVID-19 sürecinde bir katalizör göreviyle 

hizmet edebilir. Bu nedenle, ilaçla tedavi (farmasötik) olmayan 

müdahaleler olarak adlandırılabilecek sağlık için alternatif 

önleme/iyileştirme tekniklerinin halk sağlığına katkılarını optimize 

etmek gerekir. Bu noktada destinasyonda yer alan paydaşlarla birlikte 

çalışmak ve ortak kararlar ışığında hareket etmek önemlidir (Chhabra, 

2020: 93). 

Tedavi edici (terapötik) manzaralar, doğal ve insan yapımı çevresel 

ortamlarda iyileşme kavramını kapsar. Turistlerin algıları, sağlık ve 

zindelik turizmi tüketimine ilişkin karar vermelerini belirlemektedir. 

COVID-19 sonrası sağlık ve zindelik turizmi destinasyonları 

kapsamında turist davranışlarını anlamada çevresel psikolojinin 

katkısını ve potansiyelini gözden geçiren bir çalışma sonucunda 

daterapötik peyzajların algılanan iyiliği, sağlık ve zindeliğe yönelik 

tüketim durumu, COVID-19 küresel salgınında algılanan sağlık ve 

zindelik riski, yer bağlılığı ve yeniden -ziyaret etme faktörleri 

belirlenmiştir. Aynı zamanda bireylerin, sağlık ve esenliklerini 
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yönetmek ve iyileştirmek için doğal ve inşa edilmiş peyzajlar, iyi 

peyzaj tasarımları ve terapötik ağlar aradıkları önemli bir diğer bilgidir. 

Ayrıca terapötik manzaraların algılanan iyiliği, sağlıklı yaşam turizmi 

tüketimi vedestinasyona ya da işletmeye bağlılık ve destinasyonun 

tedavi edici manzaralarına yeniden ziyaret arasındaki ilişkinin COVID-

19’da algılanan sağlık ve sağlık riskinden olumsuz etkilenebileceği 

yönündedir (Majeed ve Ramkissoon, 2020: 1-7). Sağlıklı yaşam için 

seyahat pazarının yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğu düşünülürse daha 

fazla seçeneğe sahip olan turistlerin sağlıklı yaşama amacıyla yalnız 

sağlıklı vücut için egzersiz yapmayı ve beslenmeyi temel almadıkları, 

aynı zamanda genel fiziksel ve zihinsel sağlık ve görünümü de 

kapsayan daha geniş ve daha sofistike bir mercekten sağlıklı olmak 

istedikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin sağlık için daha fazla harcama 

yapacaklarını ve sağlıklı olma adına hafıza/beyin geliştiriciler, 

yaşlanmayı geciktirici ürünler, güzellik takviyeleri, invaziv olmayan 

kozmetik prosedürler, beslenme (spor beslenmesi, detoks, beslenme 

koçlarından yardım alma, güçlendirilmiş gıdalar) ve 

meditasyon/farkındalık oluşturma üzerine harcama yapacaklarının 

ortaya çıkarılması, COVID-19 süreci ve sonrasında destinasyonlar için 

önemli ipuçları sağlamaktadır (Callaghan, Lösch, Pione ve Teichner, 

2021). 

Spiritüel turizm, inanç turizmi ile anılarak en eski turizm türleri 

arasında gösterilse de kişinin kendi özüne dönmesi ve maneviyata 

yönelmesi için yaptığı seyahatler şeklinde son yıllarda anlam 

kazanmıştır. Spiritüel turizm denildiğinde ilk akla gelen ülkeler 
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Hindistan, Nepal gibi ülkeler olsa da Türkiye’de de Kapadokya Bölgesi 

gibi elverişli destinasyonlar ve hatta kırsal konaklama işletmeleri ve 

kıyı otel işletmeleri doğrudan spiritüel bakım veren yerlerarasındadır 

(Aydoğdu Atasoy, 2014: 20). Meditasyon, reiki vb. uygulamalar 

yoluyla kendini iyi hisseden kişiler ‘‘wellness’’ kavramı içerisinde 

değerlendirilmektedir (Uslu, 2020: 126). Bu açıdan önümüzdeki 

yıllarda birçok işletmenin farklı spiritüel programları sunmasının 

kendini iyi hissetme faaliyetleri içerisinde önemli bir eğilim göstereceği 

söylenebilir. Hatta otel işletmeleri de farklılık yaratma, talebi karşılama 

ve yeni ürün/süreç anlayışında teknolojik donanım (sanal gerçeklik gibi 

uygulamalar) ile odaları düzenleyerek spiritüel faaliyetler için kişiye 

özel seçenekler sunacaktır.   

3.4. Kendini Zinde Hissetmede Beslenme, Detoks,  İçmece ve 

Diyet Menüler 

Kendini iyi hissetme faaliyetleri arasında çeşitli masajlar, kozmetik 

bakım uygulamaları, şifa programları, alternatif tıp uygulamaları, sauna 

hizmeti, yüzme havuzlarının kullanımı, rekreasyon programları, kişisel 

gelişim ve ruh sağlığı uygulamaları ile sağlıklı beslenme programları 

öne çıkan faaliyetler arasında yer almaktadır. Birçok konaklama 

işletmesi masaj ile birlikte sağlıklı vücuda sahip olmak için kişiye 

uygun egzersiz uygulamaları (fitness) ve diyet programı da içeren 

paketler oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu faaliyetlerin konaklama 

işletmelerinde öncelikli olarak sunulması turizm işletmelerinin 

endüstrideki farklı rollerini de göstermektedir. Söz konusu faaliyetlerin 

destinasyonlarda öne çıkarılması ise destinasyonlara 12 ay turist 
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ziyareti sağlayarak bir avantaj kazandırmaktadır. Ancak bu faaliyetlerin 

tanıtımının ise potansiyeline göre yetersiz kaldığı ifade edilmektedir 

(Alkier, Roblek, ve Milojica, 2021: 72). Nitekim çalışmalar 

incelendiğinde, bir çalışma sonucuna göre Vietnam’da sırasıyla spa, 

güzellik bakımı, beslenme ve detoks programlarının önemli sayıda 

katılımcı tarafından kendini iyi hissetme faaliyetleri arasındailk 

sıralarda tercih edildiği belirlenmiştir (Tran, 2021: 42). Eğer herhangi 

bir tehdit yoksa sağlık turizminin sınırlandırılamayan yelpazede ürün 

sunması mümkündür. Bunun için bir destinasyonda beslenme üzerine 

de turizm yoluyla sağlık hizmeti verilebilir. Günümüzde bu 

uygulamaların konaklama işletmelerinde menülerini çeşitlendirmeye 

yol açması beslenme ve gıda alanında uzman yardımı almasını da 

gerekli kılmıştır. Aynı şekilde balneolojik tedavi gibi türlerde de hizmet 

verilmesi, yalnız sağlıklı olmak için mineralli suları içerek tedavi etme 

uygulaması anlamına gelmemesi gerekmektedir (Szromek, 2021: 2). 

Balneoterapide şifalı sularla bir taraftan banyo yapılabilirken diğer 

taraftanşifalı suların içilmesi, çeşitli hastalıkların tedavisinde 

tamamlayıcı bir tedaviolarak kullanılma amacı taşımaktadır. Tedavide, 

suların içerdiği minerallere göre kür ayarlaması planlanmakta ve balneo 

terapinin mide rahatsızlıkları, üriner sistem rahatsızlıkları gibi sorunlara 

iyi geldiği belirtilmektedir. Ancak bu planlamanın yapılabilmesi için 

öncelikle suyun analiz edilmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak 

altyapı-üstyapı olanaklarının gelişmiş olması, yeterli ve kalifiye 

personelin çalıştırılması, şifalı suyun çevresinin temiz olması, suyu 

kullanan kişilere suyun özelliği ve kullanımı hakkında gerekli 
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bilgilendirmenin yapılması önem arz etmektedir (Topsakal, 2020: 102). 

Bu bilgilere göre temiz şifalı suyun beslenme (dahili) ve harici 

kullanım yoluyla ve uzman kontrolünde kullanılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Benzer şekilde özellikle konaklama işletmeleri ve yiyecek içecek 

işlemelerinin beslenme alanında uzman kişilerden destek alarak diyet 

menülerioluşturması (kişiye özel diyet menüler) COVID-19 etkisiyle 

yeni bir eğilim olarak yerini almıştır. Bu menüler, sporcular ve diğer 

diyet yapmak durumunda olan kişilere sağlıklı olma yönünde spor, 

suyla sağlıklı olma ve kendini iyi hissetme faaliyetleriyle bir arada ele 

alınabilmektedir. Buna örnek vermek gerekirse Afyonkarahisar’da yer 

alan 11 termal otel işletmesi üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma 

sonucuna göre söz konusu işletmelerde sekiz adet otelin diyet büfe 

uyguladığı, altı adet otelin diyabet diyetine uygun yemek hizmeti 

sunduğu, dört otel işletmesinin obezitediyeti kapsamında yemek 

hizmeti sunduğu, sekiz işletmenin tuz diyetine ve yedi işletmenin kalp-

damar hastalarına uygun yemekler ürettiği tespit edilmiştir (Sandıkçı, 

Başat Töre ve Özkan, 2018: 288). 

En doğal hak olarak görülen sağlıklı ve kaliteli yaşama hakkı 

günümüzde turizm hareketlilikleri ile başka bir boyuta taşınmıştır. 

Özellikle turistlik hareketliliğin sağlık turizmine dönüşmesi ile pazara 

daha fazla ürün sunulmaya başlanmıştır. Sağlıklı yaşama isteğine 

ulaşmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin bir bütün halinde bu 

hizmetlerden yararlanma istekleri sonucunda spa/wellness hizmeti 

yanında yukarıda da belirtildiği üzere tamamlayıcı bir diğer hizmet 
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olarak detoks menülerde sunulmaktadır. Vücuda alınmış olan 

kimyasalları azaltmak veya yok etmek ve ayrıca vücuttan toksinleri 

atmak amacıyla detoks menülere eğilimin arttığı görülmektedir (Küçük 

ve Yibar, 2021: 98). Kilo vermek ve vücuttaki toksinleri atmak üzere 

popüler olarak bilinen detoks diyetleri artık birçok insan tarafından 

tercih edilmektedir. Bu uygulama ile vücuda alınmış olan zararlı 

kimyasallardan uzaklaşma hedeflenmektedir (Klein ve Kiat, 2015:675). 

Tüm dünyada yaşanan küresel salgın ile tüketicilerin daha fazla sağlık 

ürünlerine yönelmesi detoks menülerine olan rağbeti arttırmıştır. Dünya 

genelinde en çok tercih edilen ve uygulanan detoks menülerini ise 

Klein ve Kiat (2015:676) aşağıdaki gibi sıralamıştır; 

1- Hubbard Temizleyici Diyet: Bu detoks diyetini tercih eden 

kişilerin A,D,C,E ve B vitaminlerini tüketmesi beklenirken 

kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, bakır ve iyot 

tarzındaki minerallere ilaveten sodyum ve potasyum 

elektrolitleri ile çoklu doymamış yağlardan oluşan karışım 

şeklindeki kürü de tüketmesi önerilir. Saflaştırıcı diyet olarak 

da bilinen bu diyette kişilerin dengeli yiyecek tüketimine onay 

verilirken bunun yanında egzersiz yapmaları/ günlük beş saat 

sauna kullanmaları/alkol gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek 

madde kullanmamaları tavsiye edilir. Ayrıca bu detoksun 

birkaç hafta uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Uygulanan 

bu detoks sonunda katılımcıların hafızalarının iyileştirilmesi, 

kolesterol seviyesinin düşürülmesi, toksinlerin vücuttan 

atılması ve IQ seviyesinin arttırılması beklenir. 
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2- The Master Cleanse: Bu detoks diyeti limonlu detoks diyeti 

olarak bilinmektedir. Yemeklerin yerini içecekler almaktadır. 

10 gün süren bu detoksta ise ana yemekler yerine limon suyu, 

arındırılmış su, akçaağaç şurubu ve acı biber tüketilmektedir. 

Bu diyet sonunda toksinlerin atılması ile birlikte kilo kaybı, 

parlak cilt ve saçlar, sağlıklı tırnaklar hedeflenmektedir. 

3- Sebze Ağırlıklı Diyet: Katılımcıların sebze ağırlıklı olarak 

beslendiği ve lifli yiyeceklerin tüketimine özen gösterildiği 

sekiz haftalık bir detoks türüdür. Uygulama esnasında az yağlı, 

içinde süt olmayan ve az işlem görmüş ürünlerde 

kullanılmaktadır. Önerilen detoks ile güçlendirilmiş karaciğer 

özellikleri, artan enerji, güçlü bağışıklık yapısı ve toksinlerin 

atılması hedeflenmektedir. 

4- Haftasonu Diyeti: Dr. Öz’ün ileri sürdüğü bu diyette 48 saatlik 

bir diyet süresinde tüketilen ürünlerin kinoa, sebze, sebze 

çorbası, karahindiba kökü çayı, meyve suları ile soğutulmuş ya 

da dondurulmuş şekilde servis yapılan süt veya yoğurt içeren 

meyve suyu (smoothiler) olduğu görülmektedir. Uygulanan bu 

diyet ile katılımcıların öncelikli olarak toksinleri atması 

beklenirken diğer yandan da karaciğer, böbrek ve kolon 

fonksiyonlarının sağlıklı hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Dr.Öz’ün bu diyetinde ana hedef karaciğer, böbrek ve kolon 

gibi organlara yarar sağlayacak yiyeceklerin tüketilmesine 

dayanır(Pudra Yayıncılık, 2015).  

5- BlueprintCleanse: Popüler diyetler arasında yer alan bir başka 

reçete ise katılımcılara üç gün boyunca uygulanarak toksinleri 
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tüm vücuttan uzaklaştırma üzerine hazırlanmaktadır. Bu 

detoks diyetini uygulayanlar sebze ve meyve sularını tüketerek 

toksinlerden uzaklaşmaya çalışmaktadır. Bu detokstemelinde 

meyve suları ile arınmak hedeflenir (10steps, 2022). 

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı hedefleyen turistlerin arınmak ve 

temizlenmek adına tercih ettikleri detoks türleri suyla sağlıklı olma ve 

zinde hissetme hizmeti sunan işletmelerce sağlanabilmektedir. Tercih 

edilen detoks türlerine özellikle COVID-19 küresel salgınından dolayı 

daha fazla talep olduğu söylenebilir. Toksit oranı yüksek olan kişilerin 

salgın döneminde COVID-19 hastalığına yakalanma riski yüksek 

olmasından ötürü detoks hizmeti sunan işletmelere yönelmesi sonucu 

işletmeler detoks programları oluşturmaya ve mevcut uygulamalarda 

ise uzman yardımına ve ürün çeşitliliğine giderek eğilimlere yön 

vermeye başlamıştır (Sonsöz Gazetesi, 2020). 

SONUÇ 

Suyla sağlıklı olma ve kendini zinde hissetme faaliyetleri insanların 

seyahat amaçları içerisinde ya da seyahat ettikleri destinasyonlarda 

faydalandıkları faaliyetler olarak bir turizm türünü meydana getirmiştir. 

Geçmişe kıyasla günümüzde seçeneklerin ve olanakların artması, bu 

faaliyetlere olan ilgiyi arttırmıştır. Bunun yanı sıra COVID-19 küresel 

salgınında uzmanların tavsiyelerinin de verimli uyku, dinlenme ve 

sağlıklı beslenmeüzerine yoğunlaşması insanların sağlıklı olma 

yönünde kendilerini iyi hissetme ve zinde olma kapsamındaki 

faaliyetleri ele almalarını tetiklemiştir. Bu doğrultuda ortaya çıkan 

farkındalık önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıklı ve zinde olma 
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farkındalığı mal ve hizmet sunan işletme ve destinasyonları 

hareketlendirmiştir. Beslenme, arınma, kişisel temizlik sağlama 

(banyo/hamam), rahatlama, spor yapma gibi faaliyetler gruplara özel 

sağlanabileceği gibi, aynı zamanda kişilere yönelik niş organizasyonları 

ya da planlamaları ortaya çıkarmıştır. Nitekim doğa temelli konaklama 

işletmelerine olan talepte de bir ivme ortaya çıkmıştır. 

COVID-19 süreciyle birlikte destinasyonlar ve işletmeler, peyzaj ve 

mimari özelliklerinde dinginlik sunan ortam düzenlemelerine giderek 

bu düzenlemeleri sağlığa etkisi boyutundan farklı fikirlerle 

değerlendirmeye başlamıştır. Konaklama işletmeleri kişiye özel 

menüler oluşturmaya başlamış, ruhsal arınma programları yanında ayak 

detoksu, zihin detoksu ve yeme içme detoksu gibi yeni ürünler ortaya 

çıkartmıştır. Güzelleşmek için doğal ürün tercihi ve farklı teknikler 

içeren uygulamalar talep görmeye başlamıştır. Görüldüğü üzere talep 

yapısı bakımından sağlık için harcama yapmaktan çekinmeyen ve her 

yaştan katılımcıyı içeren bir değişim başlamıştır. Bilinç kazanan 

turistlere klasik olarak sunulan havuz kullanımı, termal ve mineralli 

suların kullanımı ve masaj uygulamaları dışında yeni ürün, teknolojik 

donanım, ortam ve süreçlerle desteklenen ve dolayısıyladaha yoğun 

hizmet içeren yeni bir sağlıklı yaşam turizmi gelişmiştir. COVID-19 

sürecinin diğer bir etkisi kendini iyi hissetmeye olan talebin ortaya 

çıkardığı yeni konaklama yapılarıdır. Salgın süreci, beton binalarına 

sıkışmış odalara sahip olan otel işletmelerinin bahçelerinde doğal 

malzemelerin kullanıldığı daha küçük bungalov ya da kulübe tipi 

yapılarda fakat butik hizmet veren bir hizmet anlayışına geçilmesine de 



183 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

neden olmuştur. Ayrıca otel odalarına spor aletlerinin gönderilmesi, 

giyilebilir güzellik ve bakım ürünlerinin sağlanması gibi kişiye özel 

hizmetler sunulması örnek verilebilecek yeni uygulamalar arasında 

sayılabilir. Yiyecek içecek işletmeleri ya da konaklama işletmelerinin 

yiyecek içecek bölümleri yalnız açık büfe hizmeti veya klasik menü 

hizmeti anlayışı sunmaktan ziyade erişilebilir kişiye özel menü 

yaklaşımlarını sistemlerine almışlardır. Mal ve hizmet anlayışının bu 

denli ani değişimleri meydana getirmesi şüphesiz ki COVID-19’un 

etkisinin de olmasıdır. Tüm bu bilgilerden hareketle destinasyonlarda 

ve işletmecilik faaliyetlerinde suyla sağlıklı olma ve güzelleşme 

faaliyetleri ve öte yandan zinde olma uygulamaları daha bütünleşik bir 

hizmet anlayışı içerisinde kendini gösterdiği ifade edilebilir. Bu 

bakımdan işletmelerin bahsedilen konulara dikkat etmeleri ve sektör 

fuar ve organizasyonlarda sunulan yeni ürün ve teknolojileri de takip 

etmeleri önemlidir. Sonuç olarak turizmde suyla güzelleşme ve kendini 

iyi hissetme faaliyetleri ve zinde olma uygulamalarının 12 ay 

yapılabilir olması, bir turizm türü olarak sağlık turizmi içerisinde bu 

uygulamaların yer alması, her yaştan insanın COVID-19 süreciyle 

birlikte sağlık turizminde yer almaya başlaması gibi etkenler turistik 

tüketicilere yönelik çalışmaların daha ayrıntılı yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. 
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Giriş 

Turizm ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri etkileyen çok 

boyutlu ve turist ile ev sahibi arasındaki etkileşime dayalı dinamik bir 

süreçtir. Çevresel ve sosyal değer odaklı sorumlu turizm, sürdürülebilir 

turizm kavramına dayanmaktadır. Doğal ve sosyal çevreler üzerindeki 

endişeler, 1970’li yıllarda turizm-çevre ilişkisi üzerine araştırmaların 

başlamasına yol açmıştır. Turizmin etkilerinin hem bir nimet hem de 

bir felaket olduğu iddiasıyla ekoloji olarak adlandırılan turizm 

tartışmaları başlamıştır. 1980'lerdeki turizm eleştirmenleri, “seyahatin 

ve davranışın hem fiziksel hem de insani çevreler üzerindeki etkileri 

için daha fazla sorumluluk” alma çağrısında bulunmuşlardır. “Daha 

fazla sorumluluk” konusundaki bu ilgi, alternatif, yumuşak, kaliteli, 

eko, sorumlu, minimum etki turizmi, yeşil ve etik turizm gibi birçok 

isim verilen alternatif turizm biçimleri ve kavramlarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Çevresel, sosyal, etik ve politik olarak 

katlanılmaz hale gelen ana akım kitle turizmine bir alternatif olarak, 

küresel çevre kaygısı, küresel çevre tartışmasını ve sürdürülebilirlik 

kavramını gündeme gelmiştir. Turizmin sürdürülebilirliği tartışmaları 

1990’lı yıllarda başlamış olup sürdürülebilirlik kavramı çevresel ve 

sosyal olarak daha dost turizm gelişim modelleri ve biçimlerinin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Başka bir ifadeyle sürdürülebilirlik tartışması, 

turizmde ekonomik ve çevresel çıkarlar arasında bir denge kurulması 

ihtiyacına dikkat çekmeye yardımcı olmuştur. Sürdürülebilir turizm 

araştırmaları, belgeleri ve eylemleri, son zamanlarda giderek artan bir 
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şekilde sorumlu turizm kavramına eşlik etmektedir (Mihalic, 2016: 

461-462). 

Turizmin olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri azaltmayı ve 

yerel halka fayda sağlamayı amaçlayan sorumlu turizm yaklaşımı 

destinasyonda yer alan bütün paydaşların sorumluluklarının bilincinde 

olmasını ve bu sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirdikleri 

uygulamalarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı sorumlu turizm 

kavramının gelişimini gözden geçirmektedir. 

1. SORUMLU TURİZM 

“Sürdürülebilir turizm” uzunca bir süredir üzerinde ciddiyetle durulan 

bir kavram olmakla birlikte, “sorumlu turizm” kavramı görece yenidir. 

Bu kavram dayanağını 2000’li yıllarda geliştirilen “ortak sosyal 

sorumluluk” yaklaşımından almaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 25 

Ekim 2011 tarih ve COM(2011) 681 sayılı 2011-2014 Dönemi için 

AB’nin Yenilenmiş Ortak Sosyal Sorumluluk Stratejisi belgesinde bu 

kavram “işletmelerin toplum üzerinde yarattıkları etkilerden 

kaynaklanan sorumlulukları” şeklinde ifade edilmiştir. Sözü edilen 

strateji belgesinde, ortak sorumluluk bağlamında tüm işletmelerin 

toplumsal ve çevresel sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile benzer 

şeklide etik değerlere, insan haklarına, tüketicinin korunmasına dair 

sorunlara yönelik çözüm önerilerini ana süreçlerine dahil eden bir iş 

yapış şekli geliştirmeleri gerektiği dile getirilmiştir (Aykın Mehter, 

2017: 70). Özellikle sürdürülebilir ve tümkesimlere hitap eden turizm 

anlayışı için, Türkiye’nin özel bir sorumlu turizm politikasının olması 

elzem görülmektedir. Bu politikaların geliştirilmesinde kamu 
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kuruluşlarının yanı sıra turizmin tüm paydaşlarının yer alması da büyük 

önem taşımaktadır (Zengin ve Erkol, 2018: 389). İster yerel ister 

bölgesel düzeyde olsun, isterse Avrupa çapında olsun, son dönemde 

kıta Avrupası’nda oluşturulan tüm politikalar ile kullanılan tüm 

araçların ekonomik-sosyal-kültürel çevresel anlamda sürdürülebilir ve 

sorumlu turizm anlayışına uygun bir yapıda olduğu izlenmektedir. Hiç 

kuşkusuz, bu yaklaşım AB ile bütünleşme çabasında olan Türkiye için 

de temel referans noktasını oluşturmaktadır (Aykın Mehter, 2018: 154). 

Sorumlu turizm, turizm sektöründe çok uzun bir geçmişe sahip olmasa 

da geçtiğimiz birkaç yılda önemini giderek arttırmıştır. Popülerliği, 

küresel ısınma, sosyal eşitsizlik ve azalan doğal kaynak konularına 

değinmek için turizm sektörüne artan uluslararası baskılardan 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu baskıların sonucu olarak, daha 

sorumlu, daha sürdürülebilir, daha etik ve daha yeşil bir turizm 

endüstrisi inşa edebilmek için çok sayıda politika geliştirilmiş ve 

girişimlerde bulunulmuştur. Sorumlu turizm, dünya kültürlerinin ve 

doğal kaynakların çeşitliliğini tanımakta ve önemini vurgulamaktadır. 

Bu geniş anlayış içinde işletmeciler, dünyanın biyolojik ve kültürel 

çeşitliliği ile hizmet verdikleri turistlerin ilgi ve isteklerinikarşılıklı 

olarak değerlendirmekte ve zengin bir ürün yelpazesi 

oluşturabilmektedirler (Aktaş, 2019: 8). 

Sorumlu turizm daha seyahate çıkmadan önce gidilecek ülke ve 

güzergahı incelemekle başlamakta, oraya gidilince yerel gelenek ve 

göreneklere saygı, yerel halkla ilişkilerde titizlik, yerel turizm 

çalışanlarına, bavul taşıyanlara, garsonlara, sürücülere, rehberlere 
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saygıda kusur etmeme, çöp atma, kamp ateşi yakma, tuvalet, su 

kullanma, vahşi doğaya, floraya, faunaya zarar vermeme konularında 

doğru tavır izlemeyi içermektedir (https://www.festtravel.com/sorumlu-

turizm-ve-seyahat). Gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi 

gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin 

ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimsemektedir (Yavuz ve Alban, 

2017: 845). 

Sorumlu turizm dünya turizm algısında uzunca bir süredir var olan ve 

birçok tur firmasının, acentanın ve gezginin seyahatlerini şekillendiren 

bir kavram olarak bilinmektedir. Sorumlu turizm algısı birden fazla 

hedefi işaret etse de tek bir amaca odaklanmaktadır. Yerel haklar, çevre 

ve ekonomilere uzanan kapsamda ziyaret edilen bölgenin kazancının o 

bölgede yaşayanların getirisi olmasıdır (https://www.hisglobal.com.tr 

/blog/sorumlu-turizm-nedir)Ziyaret edilen ülkelerde dikkat edilmesi 

gerekli giyim-kuşam biçimlerinden, su kullanımından, fotoğraf çekmek 

için izin istemelerden seyahate harcanan paraların önemli bir kısmının 

o ülkede kalıp, yerel halklara dönmesine kadar bir dizi çabayı 

kapsamaktadır.(https://www.festtravel.com/sorumlu-turizm-ve-

seyahat). Bu anlamda sürdürülebilir turizme benzer özellikler gösterse 

de ondan farklılık gösteren kısmı sorumluluğun seyahate katılan 

bireylere, kuruluşlara, iş dünyasına bırakılmasıdır. 

(https://www.hisglobal.com.tr/ blog/sorumlu-turizm-nedir). 

Sorumlu turizmin literatüre girmesindeki nedenlerden en önemlisinin, 

ekoturizm ve sürdürülebilir turizmin, yaratılan yeni ihtiyaçlar için 

yeterliliğinin giderek azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Örneğin; eko turizm alanında Costa Rica’ya verilen ödülün bir süre 

sonra sürdürülebilir niteliklerinden yoksun olması sebebiyle 

güvenilirliğini yitirmiştir. Bunun asıl sebebi, ekoturizm ve 

sürdürülebilir turizmde bulunmayan en önemli unsur olan “sorumluluk” 

olgusudur. Turizm paydaşlarının yalnızca yöneticilerden oluşmadığı, 

aynı zamanda turist ve yerel halkın da içinde bulunduğu bir grup olarak 

düşünüldüğünde; bu paydaşların daha bilinçli hareket etmesinin 

gerekliliği savunulmaktadır (Garcia, 2008: 134).  

Sorumlu turizm, yalnızca ekonomik gelişime odaklanmakla kalmaz, 

aynı zamanda yaşam kalitesini ve hayatı güvence altına alan unsurları 

da düşünmektedir. Bunların içinde iş kalitesine ek olarak, turizm 

faaliyetleri sayesinde emniyet, sağlık, sosyal kalkınmanın korunmasına 

katılım da yer almaktadır (Nusal, 2018: 64). 

Sorumlu turizm kavramının ana fikri, karşılıklı yükümlülükleri 

içermektedir. Bir tarafta işletmeciler, diğer tarafta turizm faaliyetine 

katılanlar bulunmaktadır. Öncelikle bunun amacı, yapılan turizm 

faaliyetinin o bölgenin doğasına, kültürel yapısına ve sosyal yapısına 

zararının minimum olması, faydasının da maksimum olmasıdır. Bir 

bölgeye turizm gittiği zaman o bölgeye para kazandırırken doğası 

tahrip ediliyorsa, toplumsal dokusu bozuluyorsa, oradaki eşitsizlikler 

arttırılıyorsa bu sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkmaktadır. Yapılan 

turizm faaliyeti o bölgedeki eşitsizlikleri giderici, doğaya zarar 

vermeyen hatta onarıcı bir biçimdeyse ancak bu şekilde bir turizm 

sürdürülebilir olacaktır (https://www.iklimhaber.org/mahmut-
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boynudelik-turizm-esitsizlikleri-giderici-ve-dogayi-onariciysa-

surdurulebilir-olur/).   

 

 

Kaynak: https://www.hisglobal.com.tr/blog/turizmin-farkindalik-sahibi-6-akimi. 

Değişen ve gelişen seyahat trendlerinden biri olan sorumlu turizm, 

bilinçli gezgin olmanın kapılarını aralamaktadır. Gezerken fayda 

sağlama ve iyi bir dünya bırakmayı hedefleyen sorumlu turizm, bu 

kapsamda 2002'de Johannesburg'da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir 

Gelişme Dünya Zirvesi” öncesinde Cape Town'da yapılan özel bir 

toplantıda kabul edilen "Güzergahlarda Sorumlu Turizm" 

Bildirgesi'nde kabul edilen esaslara da sahiptir. Bu esaslar; 

• Yerel halklarla anlamlı ilişki, iletişim kurulması, 

• Yerel kültürel, sosyal ve çevresel konulara hâkim olma, 

• Gezginlere kalıcı deneyim yaşatma, 

• Toplum refahını artırma ve yaşam koşullarını iyileştirme, 
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• Bedensel engellilerin turizme erişebilmesini sağlama, 

• Ekonomide ve çevresel faktörlerde olumsuz etkileri azaltma, 

• Turizm sektörünü iyileştirme, 

• Doğal ve kültürel mirasın korunmasına olumlu katkı sağlama, 

• Saygı ve dürüstlüğü aşılamadır. 

Yukarıdaki esaslara dayanan sorumlu turizm doğrultusunda turizme 

hareket kazandıran dünyadaki birçok ülke, daha fayda odaklı seyahatler 

için bilinçli gezginlere kapılarını açmaktadır. Yağmur ormanları ve 

yeşil enerji kaynağı ile Kosta Rika, zen turizmiyle Bhutan, 

sürdürülebilir turizm programını titizlikle yürüten Portekiz ve daha 

birçok ülke hem bireysel hem de iş seyahatlerini organize eden 

gezginlerle ‘farkındalık’ paydasında buluşmaktadır (https://www. 

hisglobal.com.tr/blog/sorumlu-turizm-nedir). 

Sürdürülebilir turizme benzer özelliklere sahip sorumlu turizm, 

tüketimde sorumlu olmaya dayanmaktadır. Yerel halkı desteleyen, ev 

sahibi toplulukların refahını artıran ve olumsuz çevresel, ekonomik ve 

sosyal sorunların etkilerini aza indiren sorumlu turizmde bölgesel 

kararlara yerel toplulukların da katılımı sağlanmaktadır. Çeşitliliğe 

saygı duyan, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı yapan 

sorumlu turizmi benimseyen sorumlu turistler, yerel halkla daha 

anlamlı bağlantılar kurmakta ve yerel kültürel, sosyal ve çevresel 

sorunları daha iyi anlayarak daha keyifli deneyimler yaşamaktadır 

(https://www.hisglobal.com.tr/blog/turizmin-farkindalik-sahibi-6-

akimi). 
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Turistler de dahil tüm paydaşlar arasında seyahat ve turizmin toplum ve 

çevre üzerindeki etkisi ve sorumlu seyahatin sürdürülebilir kalkınmaya 

nasıl katkı sağlayabileceği hakkında farkındalığı arttırmak 

gerekmektedir (http://uclg-mewa.org/uploads/file/e6bf42eff4e946f1a3c12 

473f358b229/S%c3%bcrd%c3%bcr%c3%bclebilir%20Turizm.pdf). 

Sorumlu tesislerin özellikleri:  

• Tesisin mimarisinde ve kullanılan malzemelerde yerel dokuya 

uyumlu hareket etmeli,  

• Hizmet verdiği insanlara, çalıştırdığı personele ve iş birliği 

içinde bulunduğutüm şahıslara karşı ayrımcılık algısı 

yaratabilecek tutum ve davranışlardan özenle kaçınmalı, 

bölgenin sosyal ve kültür değerlerinin korunması ve 

tanıtılması için çaba göstermeli,  

• Enerjiyi verimli kullanmalı,  

• En az çöp çıkması için dikkat etmeli, 

• Atıkların ayrıştırılmasına ve yeniden kazanıma önem vermeli, 

• Yemeklerde tamamen doğal ve mümkün olduğunca yöresel 

ürünleri kullanmalı, 

• Çalışanların tüm yasal haklarını tanımalıdır 

(https://www.iklimhaber.org/mahmut-boynudelik-turizm-

esitsizlikleri-giderici-ve-dogayi-onariciysa-surdurulebilir-

olur/). 

Turizm esnasında etik davranışlar sergileyen turistler, sorumlu turist 

olarak adlandırılabilmektedir. Etik davranışlar çerçevesinde, çevreye 

karşı sorumlu davranışları etkileyen unsurlar arasında algılanan değer, 
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tur deneyimi, tatmin, sadakat ve benzeri kavramlar oluşturmaktadır 

(Hacıoğlu ve Yetim Çelik, 2019: 44). 

Sorumlu turistin özellikleri: 

• Sorumlu turist seyahate çıkmadan önce gidilecek ülke ve 

şehri incelemekte, rotaları çalışmaktadır, 

• Gittiği bölgedeki kültürleri keşfetmekte ve öğrenmektedir, 

• Bölge kültürüne saygı duymakta ve yerel halkla ilişkisini 

saygı çerçevesinde sürdürmektedir, 

• İbadet mekanlarına, özel mülkiyete, doğaya ve çevreye, 

çalışanlara saygı duymaktadır, 

• Dezavantajlı gruplarla olan iletişimine dikkat etmektedir 

(https://www.hisglobal.com.tr/blog/sorumlu-turizm-nedir). 

Turistlerin ulusal çapta nasıl sorumlu bir gezgin olacağı konusundaki 

küresel bilinçlendirme kampanyasını uyarlamak ve yaygınlaştırmaktır 

(http://uclg-mewa.org/uploads/file/e6bf42eff4e946f1a3c12473f358b22 

9/S%c3%bcrd%c3%bcr%c3%bclebilir%20Turizm.pdf). 

Turizm endüstrisi gün geçtikçe daha rekabetçi bir hal almaktadır. 

Turistik destinasyonlar için rekabetçi avantaj sağlamanın yolu artık 

doğal kaynaklardan değil bilim, teknoloji, bilgi ve yenilik tarafından 

şekillendirilen insan yapımı kaynaklardan geçmektedir. Bu nedenle 

turistik destinasyonlar için turizmde rekabet edilebilirliği belirleyici 

unsur, doğal kaynaklar değil bu kaynakların nasıl yönetildiği ve insan 

yapımı yeniliklerle nasıl geliştirildiği veya yapılandırıldığıdır. 

Kaynakların etkin ve planlı kullanımının yanı sıra sosyo-kültürel ve 
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ekonomik yapıya etkilerinin ele alındığı sorumlu turizm anlayışı bu 

açıdan büyük bir önem taşımaktadır (Aktaş, 2019: 16). 

 

 

Kaynak:https://www.hisglobal.com.tr/blog/turizmin-farkindalik-sahibi-6-akimi. 

Bağımsız Tur Operatörleri Birliği AITO’nun sorumlu turizm 

konusundaki uygulamalarıve amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:   

• Çevreyi koruma, 

• Yerel kültürlere saygı, 

• Yerli toplumlara fayda, 

• Doğal kaynakları koruma, 

• Kirliliği azaltmaktır. 

Sürdürülebilir turizmin bir dalı olduğu kadar etik turizm ile de kesişen 

sorumlu turizmde gezginler sorumlu turizm hakkında 

bilgilendirilmekte, sorumlu turizm amaçları ortaklar ve tedarikçilerle 

paylaşılmakta ve sorumlu turizmin yayılmasına ve teşvik edilmesine 
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zemin hazırlanmaktadır. Etik seyahatler, sorumlu turist olma, yeşil 

seyahat kavramı gibi beraberinde iyi bir dünyayı yaratma gayretini 

gösteren sorumlu turistler geleceğin ilerici göçebeleri  

(promatictraveler) olarak karşımıza çıkmaktadır (https://www. 

hisglobal.com.tr/blog/sorumlu-turizm-nedir). 

Çevreye ve doğaya duyarlı, sorumlu seyahatler ve sürdürülebilir dünya 

bilincine ulaşmak için yapılması gerekenler: 

• Alaçatı Tasting Festivali gibi ekoloji farkındalığı ve hareketi 

başlatacak festivaller ile dikkat, ilgi, özen yaratılması, 

• ·STK’ların sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyunda bilinç 

yaratıp, alışkanlık geliştirilmesi, 

• Gönüllü organizasyonların özel sektör üzerinde doğaya zarar 

veren uygulamaları durdurması için kamuoyu baskısı 

oluşturması, 

• Seyahat sağlayıcılarının ekoloji dostu uygulamalara geçmesi 

için devletlerin kurallar koyması, yapısal değişimleri teşvikler 

ile desteklemesi gerekmektedir. 

Yani sorumlu turizmin gerçekleşebilmesi için hem bireylerin, hem 

toplumların, hem özel sektörün, hem de devletlerin el ele vermesi 

gerekmektedir.( https://www.yolculukterapisi.com/coronasonrasi-

dunyaseyahatleri/).   

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES) (1990) ekoturizmi; “Doğal 

alanlarda yapılan, yerel halkın yaşam standartlarını yükselten ve 

çevreyi koruyan sorumlu seyahat” olarak tanımlamıştır. Uluslararası 
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Doğa Koruma Birliği (IUCN) ekoturizmi; “doğayı ve kültürel 

kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan 

ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal 

alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret” olarak 

tanımlamıştır (Karataş ve Altunel, 2017: 925). Sorumlu seyahat 

uygulamalarından bir tanesi de “Yeşil Seyahattir”. Yeşil seyahat, her 

şeyden önce çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe önem 

veren sorumlu seyahat uygulamalarını ifade etmektedir. Ayrıca 

özellikle doğal alanlara sorumlu seyahat etmeyi içeren eko-turizmi de 

kapsamaktadır. Ancak yeşil seyahat, seyahat etmenin ve her adımda 

yeşil ayak izi bırakmanın ekolojik etkisiyle tamamen ilgilidir. Yeşil 

hareket doğayı koruma fikri ile başlasada günümüzde daha az 

kullanmanın ve olumlu bir etki yapmanın önemini de içermektedir. 

Yeşil seyahat hem fiziksel olarak seyahat etmenin hem de seyahat 

işletmelerinin faaliyetlerini yürütmesi için bir çeşit yoldur. Sorumlu 

davranış ve dengelemelerle ekolojiye saygı duymakta veya turizmin 

doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Yeşil seyahat, 

seyahat işletmelerinin ve tüketicilerinin ekolojik etkileri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Yeşil gezginler ve seyahat şirketleri temel olarak 3 

ana başlık altındaki faaliyetlerle çabalarının ayak iziniazaltmaya 

çalışmaktadırlar: Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür 

!https://www.wearethehippies.com/yesil-seyahat-nedir /   

Sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve sorumlu turizm birbirlerine çok 

karıştırılan ve aslında birbirine çok yakın kavramlardır ve 

birbirlerinden çok ince bir çizgi ile ayrılmaktadırlar. Bu kavramlar 
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arasında çeşitli farklılıklar olsa da temelde seyahat edilen 

destinasyonların doğal ve kültürel çevresini korumak anlamındadır. 

Yaban hayatı ve diğer kaynakları korumak, yerel kültürlere ve yaşam 

tarzlarına saygı göstermek, yerel topluluklara olumlu katkıda bulunmak 

temel amaçlarıdır. 

Eko-turizmin kilit ilkeleri, etkiyi en aza indirmeyi, biyolojik çeşitliliği 

korumayı, doğa bilinci oluşturmayı ve yerel kültüre sayı göstermeyi 

içermektedir. Seyyahlara sunduğu, nihayetinde seyahat hedefini 

korumayı ve desteklemeyi amaçlamayan doğa aktiviteleri ve hizmetler, 

hem doğaya hem de sakinlerine fayda sağlamalıdır. Eko-turizmin 

seyahat hedefi doğal bir ortamdır. Kuruluşun hizmetleri ve faaliyetleri, 

doğaya negatif etkilerini en aza indirmektedir. Servisleri ve faaliyetleri 

doğa bilincini arttırmaktadır. Hizmetleri, koruma programlarının 

finansal desteğine katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilir turizm 

ise eko-turizmin ilkelerini ve sorumlu turizmi birleştirmektedir. Bu, 

gelecekteki ihtiyaçları korurken ve geliştirirken mevcut turistlerin ve ev 

sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan bir süreçtir. Ekolojik 

sistemleri, bölgenin doğal mirasını ve biyoçeşitliliğini koruyarak, 

turizm gelişimi için gerekli çevresel kaynakları en iyi şekilde 

kullanmaktadır. Kültürlerarası hoşgörü ve anlayışı teşvik ederken, 

mevcut ve devam eden kültürel mirası ve geleneksel değerleri 

koruduğu için bölgenin sosyo-kültürel gerçekliğine saygı duymaktadır. 

İstikrarlı istihdam, gelir getiren fırsatlar ve yoksulluğun azaltılmasına 

yardımcı olan sosyal hizmetler gibi pratik, uzun vadeli ekonomik 
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operasyonlar ve sosyoekonomik faydalar sağlamaktadır 

(https://www.wearethehippies. com/yesil-seyahat-nedir/).  

1.1. Geleneksel Turizm İle Sorumlu Turizm Arasındaki Farklar: 

Gezmek, görmek, dinlenmek, değişik kültürleri ve mekânları tanımak 

için yapılan seyahat ve konaklamalar turizmin en temel tanımıdır 

(Yıldız ve Karlıova Soysal, 202: 6). Geleneksel turizm, genel anlamda 

da kitle turizmi, sorumlu turizme göre pek çok farklı standardı 

içerisinde barındırmakta ve bu nedenle birbirlerinden ayrılmaktadır. 

• Geleneksel turizmde destinasyonun en verimli şekilde 

kullanılması ön planda olurken, sorumlu turizmde dengeli bir 

kullanım esastır. 

• Geleneksel turizmde kısa vadeli projeler ön planda iken, 

sorumlu turizmde uzun vadeli projeler göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

• Geleneksel turizmde ekolojik denge ön planda olmazken, 

sorumlu turizmde hem ekolojik denge hem de alternatif turizm 

çeşitliliği ön planda olmaktadır.  

• Sorunların sonucu geleneksel turizmde önemli iken, sorumlu 

turizmde karar verme süreci daha uzun olarak seyretmektedir 

(https://www.turizmebakis.com/sorumlu-turizm/). 

 

Dünyada sorumlu turizme liderlik eden destinasyonlar: 
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Bhutan: Dünyadan izole 

bir yaşam ve işleyiş 

kültürü olan Bhutan bu 

sayede küreselleşmenin 

olumsuz etkilerinden de 

kendini korumaktadır. 

Yılda belirli sayıda turist 

kabul eden ve günlük 200-250 USD harcama kotası koyan Bhutan 

kuralları sayesinde hem yerel halka katkı sağlamakta, hem doğayı 

korumakta hem de misafirlerine yüksek standartta hizmet vermeye 

devam etmektedir. 

Kosta Rika: Yağmur 

ormanları, koruma 

altındaki parkları ve 

vahşi yaşam 

rezervleriyle zengin 

biyoçeşitliliğe sahiptir. 

Ülke elektriğinin %95'inden fazlasını yeşil enerjiden üreten Kosta Rika 

çevresel değerlere bağlılığı ile büyük katkı sağlamaktadır. Yaban hayatı 

koruması, kuş gözlemciliği ve açık hava aktiviteleri ile maceraperest 

gezginlerin rüyalarını da gerçeğe dönüştürmektedir. 
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İzlanda: Kuzey Kutup 

Dairesi'nin hemen altında 

yer alan İzlanda, doğal 

kaynaklarını koruma ve 

sürdürebilirliğini sağlama 

konusunda ciddi kurallara 

sahiptir. İskandinav ülkesi 

yosun bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkiler yüzünden arazi sürüşünü 

yasaklamak, belirlenmiş yerler dışında kamp yapmamak gibi önemler 

almaktadır. Arazi sahibinden izin alınmadan her yerde yürüyüş 

yapılamamaktadır. 

Botsvana: Olağanüstü 

manzaraları, çeşitli 

ekosistemleri ve nadir 

türlere ev sahipliği 

yapan vahşi yaşam 

alanlarıyla Afrika'nın 

mücevheri 

konumundadır. Çevresel 

ve kültürel mirasın korunması adına uzun zamandır sorumlu turizm 

politikalarını sürdüren Botswana'da toprakların neredeyse %40'lık bir 

bölümü resmi koruma altına alınmıştır. Dünyanın en büyük fil 

popülasyonuna ev sahipliği yapan Botswana 2017 sonu yürürlüğe giren 

kanun ile fil sürme uygulamalarını yasaklamıştır. Aynı zamanda vahşi 
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yaşamın sürekliliği adına koruma altına alınan rezervlerde safari 

gezileri de her zaman gözetim altında yapılmaktadır. 

Portekiz: Güney Avrupa 

ülkesi Portekiz'de 

hükümetin sorumlu 

turizm adına attığı 

adımlar büyük önem 

taşımaktadır. Ev 

paylaşımı konusunda 

Airbnb ile işbirliği yapan 

hükümet aynı zamanda tarihi binaları korumaya yardımcı olmak için 

yerel işletmelerle ortak program başlatmıştır.  Avrupa Birliği'nin 

yenilenebilir enerjide öncü ülkesi Portekiz'de yenilenebilir enerji 

üretiminin toplam enerji tüketimini geçmiştir. Buna ek olarak Azores 

Takımadaları geçtiğimiz yıllarda Küresel Sürdürülebilir Turizm 

Konseyi (GSTC) tarafından sürdürülebilir turizm merkezi olarak 

onaylanmıştır (https://jabiroo.com.tr/seyahatte-trend-degisiyor-sorum 

lu-turizm-32974/blog/gezi).  

SONUÇ 

Turizmin çok yönlü ve dinamik bir endüstri olarak dünya üzerinde 

önemli toplumsal ve ekolojik etkiye sahiptir. Turizm endüstrisi 

yenilenemeyen kaynakların önemli bir kullanıcısıdır. Turizm 

ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel olumlu etkilerinin yanı sıra 

kontrolsüz gelişmesi sonucunda olumsuz etkileri de görülmektedir. 
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Turizmin olumsuz etkilerinin fark edilmesiyle sürdürülebilir turizm 

kavramı ortaya çıkmış olup, sürdürülebilir turizm hedeflerinde başarıya 

ulaşılmasında tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle 

mümkün olmaktadır. Bu gerekçeyle sorumlu turizm kavramı 2002 

yılında gündeme gelmiştir. Bu nedenle tüketimde sorumlu olmayı 

gerektiren sorumlu turizm kavramı, turistleri tatmin eden, destinasyon 

çevresini koruyan ve/veya geliştiren; destinasyondaki yerel halklar ve 

yerel ekonomileri destekleyen bir yaklaşımdır.Sorumlu turizm 

ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları en üst düzeye çıkarmayı ve 

olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlayan bir turizm 

yaklaşımıdır.Destinasyonlarda giyim tarzlarından, su kullanımından, 

fotoğraf çekmek için izin istemelerden seyahat için harcanan paraların 

büyük bir kısmının o ülkede kalması, yerel halklara geri dönmesine 

kadar bir dizi çabayı kapsamaktadır.Bu şekilde sorumlu turizm 

kavramı, turistin ziyaret edilen yere olan sorumluluk duygusunu 

güçlendirmeye odaklanmaktadır. Sorumlu turist; kültürün, gelenek ve 

göreneklerin, gastronomi arzının ve yerel halkın adetlerinin saygılı bir 

şekilde tadını çıkarmayı ve her zaman sorumlu ve sürdürülebilir 

turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Sorumlu turizmde bireylerin, örgütlerin ve işletmelerin kendi 

eylemlerinin yaratacağı etkilerden sorumlu olması beklenmektedir. 

Sorumluluk, turizme katılan tüm çıkar gruplarına yüklenmektedir. 

Sorumlu bir şekilde seyahat etmek daha zengin bir tatil deneyimi 

sağlayabilir. Bu şekilde, sadece yanından geçmediğiniz, aynı zamanda 

ziyaret ettiğiniz yerlere ve orada yaşayan insanlara aktif olarak katkıda 
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bulunduğunuz anlamına gelmektedir. Destinasyonlara değer 

katanseyahat deneyimleri olup sorumlu turizm, standart bir tatilden 

daha anlamlı bir seyahat deneyimine sahip olunmasını mümkün 

kılmaktadır.Ziyaret edilen yerlerde yaşayan ve çalışan insanlar, 

ziyaretçilerine harika bir deneyim yaşatmaktan ve ziyaretçilerine hoş 

karşılanmış hissettirmekten sorumludurlar. 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal yaşam, kültürel, psikolojik, 

ekonomik, demografik ve sosyal anlamda değişime uğramış; devrim, 

ihtilal, keşif, savaş, doğal afet ve salgın gibi olaylar bu değişimde 

büyük pay sahibi olmuşlardır. Toplumsal yaşamdaki değişimler 

ihtiyaçları, talepleri ve alışkanlıkları şekillendirmiş, tüketici taleplerini 

karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla kurulan işletmeler için de bu 

değişim sürecine uyum sağlamak kaçınılmaz olmuştur.  

Toplumsal yaşamda meydana gelen olay bazlı değişimlerin yanı sıra, 

rekabet koşullarının ve teknolojik gelişmelerin de işletmeleri değişime 

açık ve yenilikçi olmaya zorladığı bilinmektedir. Bir işletmenin rekabet 

ortamında güçlü hale gelme ve sektörde tutunabilme olasılığı teknolojik 

imkanlardan faydalanma ve yenilikçilik düzeyleriyle ilişkilendirilmek-

tedir (Hassan vd.’den akt. Cankül, vd., 2018: 577). Yenilikçilik bir 

başka deyişle inovasyon, işletmelerin sundukları ürün ve hizmetleri 

geliştirmesi, yeni ürün ya da ürün grupları oluşturması; yönetim, sunum 

ve üretim süreçlerinde yeni metotlar tasarlaması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Jones, 2001: 404). Bu bilgilerden yola çıkarak 

hemen hemen tüm endüstrilerde olduğu gibi turizm endüstrisinde de 

yenilikçi yaklaşımların işletmelere rekabet avantajı sağladığını ifade 

etmek mümkündür. 

Turizm endüstrisi kırılgan yapıya sahip, lokal veya global krizlerin 

doğrudan etkilediği bir endüstri olarak bilinmektedir. İnsan sağlığı veya 

güvenliği konusunda, dolaylı yoldan olsa dahi bir risk faktörünün var 

olma ihtimali; mikro anlamda destinasyonların, makro anlamda da tüm 
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turizm endüstrisinin gelirlerini azaltmakta, ziyaretçi sayılarında ciddi 

düşüşler yaşanmasına neden olmaktadır (Lee ve Chen, 2011: 1421). 

Turizm endüstrisi, dünya genelinde tüm ülkeler tarafından önemli bir 

gelir kaynağı olarak görülmektedir (Bahar ve Kozak, 2008). Turizm 

endüstrisinin ekonomik anlamdaki önemine Türkiye perspektifinden 

2018 yılı verileriyle bakıldığında, turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli 

Hasıla’nın %3,8’lik kısmını, ihracat gelirlerinin %17,5’lik kısmını 

kapsadığı görülmektedir (Bahar ve Çelik İlal, 2020: 125). Ayrıca 

endüstrinin Türkiye’deki büyüme eğiliminin devam ettiği bilgisi Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nca yayınlanan istatistiki verilerle doğrulan-

maktadır. Buna göre 1980 yılında hizmet veren konaklama 

işletmelerinin tesis sayısı 778, oda sayısı 42.011 ve yatak kapasitesi 

82.332 iken, 8 Mart 2021 tarihli veriler tesis sayısının 13.959’a, oda 

sayısının 955.333’e ve yatak kapasitesinin 2.058.012’ye ulaştığını 

göstermektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021). Verilerden 

hareketle, turizmin Türkiye ölçeğinde büyümeye devam eden 

endüstrilerden biri olduğunu ifade etmek mümkündür. Türkiye’de 

istihdam edilen bireylerin %8’lik kısmı turizm endüstrisinde 

çalışmakta, ayrıca turizm endüstrisinin 54 farklı sektörle doğrudan ve 

185 farklı sektörle dolaylı yoldan ticari ilişkisi bulunmaktadır (Dündar 

ve Bahar, 2020). Tüm potansiyeli ve olumlu yanlarına rağmen turizm 

endüstrisi terörizm, krizler, siyasi politikalar, savaş ve salgın 

hastalıkların yarattığı olumsuz sonuçlarından kolayca etkilenmektedir 

(Roney Akış, 2018: 3).  
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Bilgi iletişim teknolojilerinin günlük hayatta yaygın bir şekilde 

kullanılmasının, tüketici profillerinin değişmesine, karmaşık yapıdaki 

ürünler ve kişiselleşmiş hizmetlere yönelik taleplerin artmasına yol 

açtığı bilinmektedir. Bu durum bilgi iletişim teknolojilerinin turizm 

endüstrisine entegre edilmesini zaruri kılmıştır (Buhalis, 1998: 409). 

Değişen tüketici taleplerini karşılanması ve teknolojik gelişmelerin 

verimlilik konusunda işletmeye sağladığı katkılar kârlılığı yükseltmekte 

başka bir deyişle işletmelerin rekabet ortamında başarılı olmasını 

sağlamaktadır (Ercan, 2019: 528). Teknolojik imkanların turizm 

işletmelerince aktif olarak kullanılması fikrinin, “akıllı turizm”, “akıllı 

destinasyon” ve “akıllı otel” kavramlarının oluşmasına olanak 

sağladığını ifade etmek mümkündür (Yalçınkaya vd., 2018: 86). 

Turizm endüstrisinin ülke ekonomileri açısından önemi, kırılgan yapısı 

ve içinde bulunduğu zorlu rekabet ortamı göz önünde 

bulundurulduğunda, üretim ve bilgi iletişim teknolojilerinden 

faydalanılmasının rekabet avantajını da beraberinde getireceği 

düşünülmektedir. Bu gerekçeyle araştırmanın birinci bölümünde “akıllı 

turizm” ve “akıllı otel” kavramlarına dair literatür taraması yapılmış, 

ilgili kavramların alan yazındaki yerinin saptanmıştır. İkinci bölümde 

ise akıllı otel odalarının özelliklerine değinilmiş, akıllı otel 

uygulamalarını benimsemiş başlıca konaklama işletmeleri hakkında 

bilgi verilmiştir. Turizm endüstrisinde inovatif bir yaklaşım olarak, 

akıllı otel odası uygulamalarının nitelikleri konusunda bilgilendirici bir 

çalışma ortaya koymak amacıyla nitel yöntemlerle kaleme alınmış bu 

çalışmanın sonuç kısmında, akıllı otel uygulamalarının geliştirilmesinin 
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turizm endüstrisine sağlayabileceği katkılar ve potansiyel zorlukları 

tartışılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Akıllı Turizm 

Endüstri 4.0 veya nesnelerin interneti olarak adlandırılan kavramın 

insan hayatına girmesiyle en küçük veri parçası dahi önemli bir değer 

kazanmış, turizm endüstrisi gibi birbirinden farklı ihtiyaç ya da 

beklentilere sahip tüketicilere özelleştirilmiş ve karmaşık yapıda hizmet 

sunmak kolaylaşmıştır. Nesnelerin interneti vasıtasıyla farklı 

tüketicilerden toplanan bilgilerin, ürün farklılaştırma ve özelleştirme 

yönünde avantajlar sağlamakla birlikte, küçük işletmelerin de rekabet 

ortamında var olmasına imkân sağladığı bilinmektedir. (Alshamaila 

vd., 2013: 250). Tüketicilerin ihtiyaç, beklenti, deneyim ve geri 

bildirimlerini içeren bilgilerle şekillendirilen ürünler tekrar ziyareti 

sağlama ve benzer tüketici profillerine hitap etmenin beraberinde 

rekabet üstünlüğüne ulaşmayı kolaylaştırmakta, bu nedenle turizm 

işletmelerinin yoğun bir şekilde bilgi iletişim teknolojilerinden 

faydalandığı ve turizm endüstrisinde “akıllı” kavramının sıklıkla 

kullanıldığı görülmektedir (Gretzel vd., 2015: 180).  

Başlangıçta destinasyonlar ölçeğinde akıllı şehir kavramından 

esinlenilerek ortaya çıkan akıllı turizm kavramı, Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 28 Ocak 2009 tarihli 

toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Geoffrey Lipman tarafından 
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çevre dostu, etik değerlere önem veren, kaliteli ve temiz hizmetler 

silsilesi olarak tanımlanmıştır (UNWTO, 2009). Gretzel vd. (2015: 

179)’ ne göre akıllı turizm yönetim stratejileri geliştirmek, inovasyon, 

turistik deneyimi zenginleştirmek, ürün çeşitliliğini arttırmak ve 

maliyetleri düşürmek adına teknolojinin, turizm endüstrisine entegre bir 

şekilde kullanılmasıdır. Tanımdan hareketle akıllı turizmin, rekabet 

üstünlüğü elde etmeyi kolaylaştırmakla kalmayıp, zamandan tasarruf, 

müşteri memnuniyeti ve maliyetlerin azaltılmasını da sağladığını ifade 

etmek mümkündür (Karamustafa ve Yılmaz, 2021: 1351). Akıllı turizm 

ile ilgili alanyazın incelendiğinde, tanımlamaların genel olarak; bilgi 

iletişim teknolojileri yardımıyla bilgilendirici içeriğe sahip tüketici 

destek sistemleri, turizm endüstrisinin teknolojiye paralel olarak 

yaşadığı dönüşümü, teknolojik imkanların turizm endüstrisinde aktif 

olarak kullanılarak ölçme, değerlendirme ve ürün şekillendirilmesinin 

yapıldığı ve turistik deneyimlerin bilgi iletişim sistemleri yardımıyla 

potansiyel tüketicilere aktarıldığı sistemleri ifade ettiği görülmektedir 

(Li vd., 2017: 293; Hunter vd., 2015: 105; Lee vd., 2020:4; Valko ve 

Smolkova, 2019: 204). 

Gretzel vd. (2015: 180)’ e göre akıllı turizm kavramı akıllı destinasyon, 

akıllı iş çevresi ve akıllı deneyim ana bileşenlerinden oluşmaktadır. 

Akıllı destinasyon turistik tüketicinin ziyaret edeceği şehirlerde 

yaşayan bireylerin, yaşam kalitesini arttırmakta ve akıllı çevre 

uygulamalarıyla turizm faaliyetlerini gerçekleştirilebilir kılmaktadır. 

Akıllı deneyim, akıllı destinasyon ve akıllı çevre uygulamalarına bağlı 

olarak gelişen ziyaretçi deneyimlerini ifade etmektedir (Lee vd., 2020: 
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5). Akıllı iş çevresi ise turistik değer taşıyan ürün gruplarının değişimi, 

şekillendirilmesi ve turistik deneyime dönüştürülmesine olanak 

sağlayan iş çevresi olarak bilinmektedir. Akıllı destinasyon, akıllı iş 

çevresi ve akıllı deneyim bileşenlerinde bilgi toplama, veriler arası 

ilişkilendirme ve verilerin somut bir ürün veya deneyime 

dönüştürülmesi süreçleri esastır. Akıllı bilgi tur operatörleri, seyahat 

acentaları, konaklama işletmeleri vb. kuruluşlardan toplanmaktadır. 

Toplanan veriler, akıllı değişim sürecinde birbirleriyle 

ilişkilendirilmektedir. İlişkilendirilmiş verilerin, analiz edilme ve 

görselleştirilme safhaları ise akıllı işleme sürecini açıklamaktadır. 

Akıllı işleme sürecinde somut nitelik kazanmış veriler, akıllı ürün veya 

deneyime yönelik “akıllı” kararların alınmasında belirleyici unsurlar 

olarak yer almaktadırlar (Tu ve Liu, 2014: 143). Akıllı turizm 

bileşenleri ve akıllı karar almada kullanılan verilerin aşamaları Şekil 

1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Akıllı Turizm Bileşenleri ve Akıllı Bilgi Aşamaları (Gretzel vd., 2015b) 
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İşletmeler açısından bakıldığında akıllı turizm işletmelerinin, 

sundukları ürünleri turistik deneyimlerden elde ettikleri bilgilere göre 

şekillendiren, organizasyon yapısı ve iş süreçlerini teknolojiye paralel 

olarak geliştiren, hizmet sunmak üzere bir araya gelen paydaşların 

kendi aralarında ve tüketicilerle sürekli etkileşimde bulunduğu, 

karmaşık yapılı organizasyonlar oldukları görülmektedir (Buhalis ve 

Amaranggana, 2014: 557). 

Akıllı teknolojilerin yaygınlaşması insan davranışlarını değiştirmiş ve 

turistik faaliyetlerde bulunan bireylerin birer akıllı turiste dönüşmesine 

yol açmıştır. Akıllı turistler kişisel verilerinin korunması şartıyla bilgi 

paylaşımına müsait, akıllı teknolojileri kullanma kabiliyeti olan, kişisel 

ve sofistike hizmete değer veren, zamanı ve parası karşılığında alması 

gereken hizmet konusunda bilinçli olan, hizmet sağlayıcılarla etkileşim 

kurarak deneyimlerini şekillendirebilen bireylerdir. Akıllı teknolojilerle 

birlikte geleneksel turist beklentilerine ek olarak gelişen, akıllı turist 

beklentileri aşağıdaki gibidir (Wang vd., 2016:310): 

*Seyahat ve otel rezervasyonlarını internet aracılığıyla 

yapabilmek, 

*İnternet aracılığıyla farklı acentaların fiyatlandırmaları arasında 

kıyaslama yapmak, 

*Sosyal medya platformlarında yer alana seyahat toplulukları ve 

uygulamalarda yer alan seyahat gruplarından, gitmeyi 

düşündüğü destinasyon hakkında bilgi almak, 

*Satın alma işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmek, 
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*Seyahat planı ile ilgili bilgilere kolayca ve dilediği zaman 

internet üzerinden ulaşabilmek, 

*Seyahat ve konaklama ile ilgili kişisel tercihlerini belirlemek ve 

program planına dair detaylara dilediği zaman ulaşabilmek, 

*Bekleme veya gecikme yaşamamak, muhtemel bekleme veya 

gecikme olasılıklarında önceden bilgilendirilmek, 

*Bilgilendirmelerin kısa mesaj, multimedya mesajları veya 

sohbet uygulamaları aracılığıyla yapılması ve mümkün olan 

her noktada kablosuz internete erişim sağlayabilmek, 

*Şikâyet, dilek ve önerilerini hizmet alımı esnasında 

belirtebileceği ve hızlı geri dönüş alabileceği bir platformun 

varlığı. 

Bilgi iletişim teknolojilerinin turizm işletmelerince etkin olarak 

kullanılması, akıllı turistlerin deneyimleri ve memnuniyet düzeyleri 

hakkındaki bilgilere ulaşımı kolaylaştırmakta ve bu bilgilerin karar 

alma süreçlerine dahil edilebilmesini sağlamaktadır (Bae vd., 2017: 

715). Bilgi iletişim teknolojileri işletme fonksiyonları ve süreçlerinin 

daha hızlı yürütülmesine olanak sağlamakta, turizm pazarında yaşanan 

gelişim ve değişimlerin yönlendirilmesi veya uyarlanması konusunda 

da işletmelere olumlu yönde katkı yapmaktadır. Bu bağlamda bir 

turizm işletmesinin “akıllı” hale getirilebilmesinde, bilgi iletişim 

teknolojilerinin kullanılabilirlik oranlarının belirleyici rol oynadığı 

düşünülmektedir (Gretzel vd., 2015: 183). Akıllı turizm kapsamında 

başlıca kullanılan teknolojiler, nesnelerin interneti, RFID’ler, sensörler, 

bulut bilişim ve büyük veri olarak adlandırılmaktadır. Akıllı turizm 
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uygulamalarının, fiyatların önceden tanımlanması, performans 

ölçümlerinin yapılması gibi yönetsel faaliyetleri de kolaylaştırdığı 

bilinmektedir (Heck ve Vervest, 2007: 31).  

1.2.  Akıllı Otel Uygulamaları 

Yaşam ve çalışma alanlarında minimum enerji sarfiyatıyla, maksimum 

konfora ulaşma isteği binalarda sürdürülebilir teknolojilerin 

kullanılmaya başlanmasına neden olmuş, sürdürülebilir teknolojilerin 

kullanıldığı binalar akıllı binalar olarak adlandırılmıştır (Boukhechba, 

2017). Turizm endüstrisinde, konaklama tesislerinin akıllı binalara 

dönüşmesiyle, akıllı otel uygulamalarının gelişiminin de hızlandığı 

düşünülmektedir. Akıllı otel uygulamaları sadece turizm işletme belgeli 

otellerde değil tüm konaklama işletmelerinde kullanılabilmektedir. 

Akıllı otel uygulamaları enerji sarfiyatını azaltmak, maliyetleri 

düşürmek, çevreyi korumak, karbon salınımını azaltmak ve sosyal 

sorumluluk imajı yaratmak gibi misyonlarının yanında, misafirlerin 

kişiselleştirilmiş hizmetle konfora ulaştırılmasını da amaçlamaktadır 

(Jaremen vd., 2016). Turizm endüstrisinde, akıllı teknolojilerden önce 

de rezervasyon, otomasyon, stok takibi gibi teknolojik sistemlerin 

kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bu sistemler akıllı teknolojilerin 

uzağında operasyonun gerçekleştirilebilmesi için kullanılan ana 

teknolojiler olarak adlandırılmaktadır. Akıllı otel kavramı, işletme 

faaliyetlerini akıllı teknolojiler ile yürüten, akıllı teknolojilere uyumlu 

konaklama işletmelerini kapsamaktadır (Ercan, 2019: 537). Akıllı bina 

altyapısıyla birlikte, akıllı cihaz ve teknolojilerin işletme faaliyetlerinde 

kullanılabilmesi, işletmelerin organizasyonel veya örgütsel yapılarının 
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akıllı otel uygulamalarını sürdürebilir nitelikte olması akıllı otellerin 

özellikleri arasında yer almaktadır. (Jaremen vd., 2016: 67). Akıllı 

otellerin geleneksel otelcilik anlayışından farklı olarak sunduğu 

hizmetler ve akıllı teknolojilerin konaklama işletmelerinde kullanım 

alanlarının bazıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Akıllı Otellerin Sunduğu Hizmetler ve Uygulama Alanları 

Hizmet Türü Kullanım Alanları/ İşlevi 

Akıllı Garson 

Restorandaki otel personelinin el cihazına yüklü yazılımı 

kullanarak, müşterilerin geçmiş tercihlerinin yanı sıra demografik 

bilgilerini de kullanarak müşteriye menü öğeleri tavsiyesi 

yapabilme 

Akıllı Kart Önceden para yüklenen kart ile otel içinde alışveriş yapabilme 

Akıllı Oda 

Müşteri, odada sesli konut ile oteldeki aktiviteler hakkında bilgi 

almak istediğini söylediğinde, akıllı büyük ekranlara oteldeki 

günlük aktiviteler, kahvaltı/öğle yemeği zamanlarının ve menülerin 

yansıtılması. Sonrasında, akıllı büyük ekranların değiştirilebilen 

duvar kâğıdı görünümü alması 

Ses komutları ile banyodaki suyun sıcaklığının ve basıncının 

ayarlanabilmesi ve banyodaki akıllı büyük ekranlardan istediği 

videoyu ses komutlarıyla açabilmesi 

Odadaki sensörlerin oda koşullarını sürekli takip ederek gerekli 

durumlarda konuklar uyurken bile klimayı sıcaklık ve nem için 

otomatik olarak ayarlaması. 

Misafirlerin sağlık durumlarında acil bir durum oluştuğunda, 

sistemin doktora haber vermesi. Tuvaletteki sensörlerin idrardaki 

kan ve şekeri ölçerek sorunlu bir durum algılandığında gerekli ilk 

yardım önlemlerinin alınması. 

Akıllı Otel 

Kaynakları 

Mini buzdolabında yer alan RFID okuyucularından alınan bilginin, 

ilgili otel personelinin el cihazına bu içeceğin yenisini koy şeklinde 
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Yönetimi görev bilgisine dönüştürülmesi. 

Stoklara dair gerçek zamanlı verilerin tutulması, böylece herhangi 

bir müşterinin bir şeyin bitmesi sebebi ile herhangi bir problemle 

karşılaşmaması. 

Akıllı Telefon 

Uygulaması 

Gelişmiş ara yüz ile sunulan zengin kriter seçeneği ile uygun otel 

arama 

Resepsiyon görevlisini beklemek zorunda kalmadan otele giriş 

yapabilme 

NFC özellikle akıllı telefonu kimliğin tanınması ve telefonu oda 

anahtarı olarak kullanabilme 

Otel odasının ısı, ışık, mini-bar vb. kaynaklarını yönetebilme 

Ek hizmet olarak spa, havuz, fitness salonu gibi otelin farklı 

tesislerinin yanı sıra turistik yerlerin açıklamaları da dâhil olmak 

üzere sunulan otel rehberi hizmetine erişebilme 

Daha kapsamlı görselleştirme sağlamak amacıyla kullanılan 

multimedya içerikten faydalanabilme 

Otel ortamını ses ve grafikler şeklinde sanal bilgisayar tarafından 

üretilen arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntülemek ve 

çevredeki yerler hakkında telefonun ekranını tutarak arttırılmış 

gerçeklik teknolojisi ile bilgi alabilme 

Otelde çıkış işlemlerini yaparak, mini dolapta tükettikleri içkiler ve 

ekstra ödemelerin de eklendiği faturayı uygulama aracılığıyla 

ödeyebilme 

Mobil ödeme ile otel içinde ödemeleri yapabilme 

Çocuk Takip 

Bilekliği 

Müşterinin RFID özellikli bileklikleri takan çocuğunu, büyük ve 

kalabalık oyun alanında cep telefonu aracılığı ile hem kameradaki 

görüntülerinden hem de kolundaki bileklik aracılığı ile 

konumundan takip edebilmesi 

Kiosk Mobil uygulama ile sağlanan tüm hizmetlere erişebilme 
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Akıllı karta para yükleme 

Kişiselleştirilmiş 

Servis 

Akıllı otel sistemi, müşterilerin TV, klima, mini-bar kullanımı ve 

kullanılan hizmetler hakkında geçmiş tercihlerini müşteri profili 

veri tabanında tutar ve sonraki gelişlerinde bu verilere göre 

hizmetlerini kişiselleştirir. (Otel odasındaki mini dolaba önceden en 

çok tercih edilen içeceklerin konması) 

Personel 

Performans 

Yönetim Sistemi 

Gerçek zamanlı servis ve bekleme sürelerinin sensörler ve garsonun 

kullandığı el cihazı aracılığı ile alınması 

Performansı yönetilen ve ücretlendirilen personelin verimliliğinin 

artması ve bu veriler sayesinde sistemde sorunlu yerlerin kısa 

sürede tespit edilip gerekli çözümlerin geliştirilmesi ve böylece 

hizmet hızının artması. 

Kaynak: Gökalp ve Eren 2016 

Tablo 1’e bakıldığında akıllı otellerde geleneksel otelcilik anlayışından 

farklı olarak sununlan hizmetlerin, akıllı teknolojiler ve akıllı cihazlar 

vasıtasıyla sağlandığı görülmektedir. Akıllı otel kavramının, 

misafirlerin memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak üzere akıllı 

teknolojilerin kullanıldığı konaklama işletmelerine verilen isim 

şeklinde tanımlanması mümkündür (Kim vd., 2020).  

Akıllı teknolojilerin konaklama işletmelerinde kullanılmasından doğan 

avantajlar sadece tüketici odaklı olmamakta çalışanlar ve yöneticiler 

açısından da verimliliği arttırdığı bilinmektedir. Örneğin, odalardan 

birinde herhangi bir cihazın arızalanma veya bakım ihtiyacı durumunda 

akıllı teknolojiler, teknik destek ekiplerine bildirim gönderebilir, bu 

sayede problem daha kısa sürede çözülebilir ve muhtemel arıza 

önlenebilir; misafirlerin check-out işleminin ardından boşalttıkları 

odaya, herhangi bir personelin gitmesine gerek duyulmadan enerji 
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tüketen cihazlar uzaktan kontrol edilebilir, bu durum enerji tasarrufu, 

personel verimliliği ve maliyetlerin azaltılması konusunda katkı 

sağlayabilmektedir (Graham, 2019). Zaman ve enerji tüketiminden 

tasarruf ederek maliyetlerin azaltılması, personel verimliliğinde 

gözlemlenebilir artış ve konuklara özel hizmet sunarak müşteri 

memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi akıllı otellerin sağladığı 

avantajlardan bazıları olmakla birlikte, akıllı otel uygulamalarının satış 

ve tasarımını yapan Ovio isimli akıllı çözümler firması kendi 

uygulamalarını satın alan otellere, müşterileri için aşağıdaki özel 

hizmetlerin sunulmasını vaat etmektedir: 

*Misafirlerin, talep ettikleri hizmeti mesajlaşma yoluyla 

bildirebileceği ve dilediği zaman otelde satılan ürünleri satın 

alabileceği, check-in ve check-out işlemlerini kolayca 

yapabileceği bir akıllı uygulama, 

*Harekete duyarlı, odaya girildiğinde çalışmaya başlayan hareket 

ve akıllı kart sensörlü ısıtma ve aydınlatma sistemleri, 

*Misafir alışkanlıkları takip edilerek özel isteklerinin 

gerçekleştirilmesi ve bu alışkanlıklara ilişkin ilgilerini 

çekebilecek ürünlerin akıllı uygulama ile misafire teklif 

edilmesi, 

*Misafirlerin geçmişteki oda alışkanlıkları ve tercihlerinden 

hareketle bir profil oluşturularak, ısı, ışık, yayın, içerik ve 

eşyaların ayarlarının otomatik olarak yapılması (Perdelerin 

açılma saatleri, cam karartma düzeyleri, sevilen müzik türleri, 

favori televizyon kanalları vb.) (Ovio, 2020). 
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Akıllı turizm uygulamalarında olduğu gibi akıllı otel uygulamalarında 

da nesnelerin interneti teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Nesnelerin interneti teknolojilerinin otel odalarında kullanım alanlarına 

örnek olarak; güneş ışığına veya saate duyarlı perdeleri, misafirin 

odadaki konumuna göre çalışan ısı ve aydınlatma sistemlerini işaret 

etmek mümkündür (Görçün, 2016: 155). Nesnelerin interneti 

teknolojilerinin konaklama işletmelerinde doğru kullanımına ilişkin 

alan ve konum tavsiyeleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin Verimli Kullanım Alanları ve İşlevleri 

Otel İçi 

Kullanım 

Alanları 
Teknolojiler İşlevleri 

Odalar 

Hareket Sensörleri 

Misafirlerin varlığına ve oda içindeki 

konumlarına göre ambiyansı ve oda içi 

ortamı ayarlamaya yarar. 

Ses Sensörleri 

Perde, aydınlatma, oda sıcaklıkları vb. 

oda içi cihazları ses ile kontrol edilmesini 

sağlar. 

Isı Sensörleri 

Oda sıcaklığını ölçer ve arzulanan 

düzeylerde korunması için ısıtma 

sistemlerinin faaliyetlerini düzenler. 

Kapı/Kilit Sistemleri 

Mobil uygulama aracılığıyla, akıllı 

cihazların kapı kilit sisteminde anahtar 

görevini yerine getirmesini sağlar. 

Giyilebilir Teknoloji Misafirlerin sağlık durumunu izler. 

Restoran ve 

Lobiler 
Konum Sensörleri 

Otelde konaklayan misafirlerin varlığını 

algılar ve onlara çeşitli mesajlar ya da 

etkinlik davetleri gönderir. 
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Depolar Envanter Etiketleri 

Ürünlerin profilini ve konumunlarını 

algılar, son kullanma tarihleri ve 

ürünlerin sayısal değerlerine ait bilgileri 

ilgili birime iletir. 

Otel Dışı 

Kullanım 

Alanları 
Teknolojiler İşlevleri 

Bina 

Isı Sensörleri 

İç ve dış hava sıcaklığını ölçer ve enerji 

kaynakların verimli bir şekilde 

yönetilmesini sağlar. 

Işık Sensörleri 
Güneş ışığını algılar ve aydınlatma 

sistemini ayarlar. 

Yol Trafik Sensörleri 
Park yerleri ve trafik durumuna yönelik 

bilgiler sunar. 

Sosyal Ağlar İçerik Sensörleri 

Otel ile ilgili sosyal ağlar ve kullanıcılar 

tarafından üretilen içeriğin bulunduğu 

platformları izler ve hemen geri bildirim 

almak için yöneticisini uyarır; misafirin 

konaklama geçmişi ve tercihlerine 

yönelik bilgileri büyük veriden 

ayıklayarak ilgili birime aktarır. 

Kaynak: Buhalis ve Leung (2018: 48) 

Nesnelerin interneti teknolojilerinin akıllı otel uygulamalarında yaygın 

bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Konaklama işletmelerinde 

kullanılan nesnelerin interneti teknolojileri ile ilgili olarak, geçmişte 

toplanmış verilere göre otomatik ayarlamanın ve RFID gibi 

teknolojilerle bilgi alışverişinde bulunarak elde edilen anlık verilere 

göre akıllı cihazlar tarafından arzulanan ayarlamaların yapılmasına 

olanak sağladığını ifade etmek mümkündür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AKILLI OTEL ODALARI 

Konaklama işletmelerindeki misafirlerin memnuniyet düzeylerini 

ölçmeye yönelik çalışmalar, oda standartlarının memnuniyeti etkileyen 

faktörlerin başında geldiğini göstermektedir. Beklenti ve konfor 

ihtiyaçları karşılanan misafirlerin, memnuniyet düzeylerinin yüksek 

olduğu bilinmekte, konaklama işletmeleri de akıllı oda teknolojileriyle 

beklenti ve konfor ihtiyaçlarını karşılayarak misafirlerin memnuniyet 

düzeylerini yükseltmeye çalışmaktadır (DiPietro ve Wang, 2010: 

110).Kişiselleştirilmiş oda hizmetleri, geliştirilmiş müşteri deneyimi, 

oda içi cihazların uzaktan kontrolü, sürdürülebilirlik, muhtemel 

arızaların hızlı ve güvenli bir şekilde giderilmesi gibi imkanlar sunan 

akıllı otel odaları ürün farklılaştırması ve pazarlama bakımından önemli 

bir yenilikçilik faktörü olarak görülmektedir (Smart Hotel Room’dan 

akt. Demir, 2021: 206). Akıllı oda teknolojileri ile otel odalarında 

bulunan teknolojik cihazların da yönetilebildiği gerçeğinden yola 

çıkılarak; otel odalarında kullanılan teknolojik cihazlar da araştrma 

kapsamına dahil edilmiştir. 

2.1. Otel Odalarında Kullanılan Teknolojik Cihazlar 

2000’li yıllar itibariyle otel odalarında yer verilen teknolojik cihazların 

sayıları ve çeşitliliği artmış, ilk olarak evlerde kullanılan bu cihazlar 

günlük hayatta geçerli bir fonksiyona sahip olması halinde otel 

odalarında da kullanılmaya başlanmıştır. Evlerde kullanılabilen 

teknolojilerin bazılarının otel odalarında kullanıma sunulmasının, 
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misafirleri kendi evlerindeymiş gibi rahat hissettirme ve buna bağlı 

olarak müşteri memnuniyetini arttırma amaçlarına yönelik olduğu 

bilinmektedir. Günlük hayatta kullanıma başlanmasının ardından otel 

odalarında da yer verilen teknolojik cihazların 1970-2000 yılları 

arasındaki kronolojik dağılımları Şekil 2’de gösterilmiştir (DeMicco ve 

Çobanoğlu, 2009: 96). 

 

Şekil 2: Otel Odalarında Yer Verilen Teknolojik Cihazların 1970-2000 Yılları 

Arasındaki Kronolojik Dağılımları (DeMicco ve Çobanoğlu’ndan akt. Yılmaz, 2019: 

27). 

Şekil 2 incelendiğinde günlük hayatta kullanılan teknolojilerin otel 

odalarına da uyarlandığı görülmektedir. Odalarda kullanılan teknolojik 

cihazlar ve akıllı teknolojiler işletmeden işletmeye farklılık gösterse 

dahi konaklama işletmelerinde sıklıkla tercih edilen oda teknolojileriyle 

ilgili çalışmalar tarandığında, aşağıdaki teknolojilerin tanımlandığı 

görülmüştür: 

* Self Servis Otele Giriş ve Çıkış (Check-In & Check Out) 

(Çobanoğlu vd., 2011: 274). 

* Anahtarsız Giriş Sistemi (Margarido, 2015: 22). 
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* Yüksek Hızlı İnternet (Çobanoğlu vd., 2011: 275). 

* Yüksek Çözünürlüğe Sahip Etkileşimli TV (Bordean vd., 2011: 

506). 

* Ücretli TV Kanalları (Karadağ ve Dumanoğlu, 2009). 

* Internet Protokol TV (Artundo vd., 2010: 2). 

* İnternet Üzerinden Sesli Görüşme (Beldona ve Cobanoglu, 

2007: 304). 

* Müzik Sistemleri (Bilgihan vd., 2010). 

* Oda-içi Video Oyun Sistemleri (Çobanoğlu vd., 2011). 

* Uluslararası Özellikli (Evrensel) Batarya Şarj Aleti (Usta vd., 

2014). 

* Oda-içi Misafir Kontrol Paneli (Inge, 2006: 22). 

* Misafir Cihaz Bağlantı Paneli (Bilgihan vd. 2016:122). 

* Oda-içi Spor Sistemleri (Çobanoğlu vd., 2011: 275). 

* Hareket Sensörü (Bilgihan, 2009: 28). 

* Oda-içi Etkileşimli Masa (Brochado vd. 2016, s. 355). 

* Oda-içi Etkileşimli Ayna/Duvar (Brochado vd. 2016, s. 355). 

2.2. Akıllı Otel Odası Örnekleri 

 

Konaklama işletmelerinde akıllı teknolojilerin en yaygın kullanıldığı 

alanların başında otel odalarının geldiği bilinmektedir. Odaların sahip 

olduğu fonksiyonlar ve teknolojik cihazlar işlemciler yardımıyla, bir 

veri setine dayalı şekilde otomatik olarak yönetilebilmekte ya da 

uzaktan kontrol edilebilmektedir. Böylesi “akıllı” bir yapıya sahip otel 

odaları akıllı odalar olarak tanımlanmaktadır (Ercan, 2019: 540). 

Konaklama işletmelerinde akıllı oda teknolojilerinin kullanılabilir 
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olması enerji tasarrufu, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi 

üzerinde olumlu yönde etkilemekte, diğer yandan çalışanlara herhangi 

bir konuda proaktif çözümler sunabilmektedir (Nizic vd., 2018:324; 

Petrevska vd., 2016: 202). Aynı zamanda konaklama işletmelerinin 

akıllı oda teknolojileriyle hizmet vermesinin, potansiyel misafirlerin 

tercihlerini bu işletmeler lehinde kullanmalarına ve önceden ziyaret 

etmiş misafirlerde tekrar ziyaret niyetlerinin gelişmesine yol açtığı 

bilinmektedir (Karamustafa ve Yılmaz, 2019: 1673). 

 

Konaklama işletmelerinin tercih edilebilirliğini belirleyen ve turistik 

tüketicilerde tekrar ziyaret niyeti uyandıran akıllı otel odası 

uygulamalarının Türkiye ve dünya genelinde çok sayıda konaklama 

işletmesi tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Gün geçtikçe uygulama 

alanı genişleyen ve uygulayan işletme sayısı artan akıllı otel odası 

teknolojilerine yönelik sektör içi örnekler aşağıdaki gibidir (Çolak ve 

Karakan, 2021: 171): 

 

* Polonya’da bulunan Blowup Hall 5050 isimli otelde oda 

anahtarı yerine her misafire Iphone marka akıllı telefon 

verilmekte, misafirlerin odalarını “roomfinder” adlı 

uygulamayla kolayca bulmaları sağlanmakta ve kapılar 

“opendoor” adlı uygulamayla anahtara gerek duyulmaksızın 

açılmaktadır. Ayrıca bu telefon otelde konaklandığı süre 

içerisinde, otelden bağımsız noktalarda iletişim aracı olarak da 

kullanılmaktadır (Blain, 2013). 

* Honk Kong’daki The Upper House Hotel tüm odalarında Ipod 

Touch bulundurmakta ayrıca otele yeni gelen misafirlere 
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konakladıkları zaman aralığında kullanmak üzere Ipad 

verilmektedir. Misafirler kendi check-in işlemlerini bu 

cihazlardan gerçekleştirmektedirler (Nelson, 2009). 

* Oda İçi Teknoloji ve İnovasyon ödüllü otel olan Eccleston 

Square Hotel Londra’da hizmet vermektedir. Odalarda tablet 

bilgisayarlar aracılığıyla ısı ve ışık sistemleri misafirler 

tarafından kontrol edilebilmekte, görevli personel odalar boş 

olduğu takdirde bu tabletler aracılığıyla lüzumsuz çalışan 

cihazları kapatabilmektedir. Bu sayede hem enerji tasarrufu 

yapılmakta hem de personel verimliliği sağlanmaktadır. 

Yüksekliği ayarlanabilir ve masaj yapabilen yataklar, duşa 

kabinin camının tek tuşla buzlu cam görünümüne 

dönüşebildiği dijital duşa kabin perdesi, aynalarda bulunan ve 

sadece açıldığında görünür hale gelen televizyon otelde 

bulunan diğer akıllı teknoloji uygulamalarındandır. Otelde 

aynı zamanda potansiyel misafirlere sunulan hizmetleri 

kişiselleştirmek için bulut sistemi verilerinden 

faydalanılmaktadır (Bryne, 2019). 

* CitizenM adıyla Hollanda’nın Amsterdam şehrine bulunan bir 

başka otelin odalarında kişisel bilgisayarlar bulunmakta, 

misafirlere ısı ve aydınlatmayı ayarlayabilmeleri için tabletler 

verilmektedir. Ayrıca tabletlerde, misafirlerin bulundukları 

konum hakkında bilgilendirici içerik de yer almaktadır (Uzun, 

2018). 

* Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan The Peninsula Hotel’in 

odalarında misafirler, sınırsız internet ve üç binden fazla radyo 
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kanalına ücretsiz erişilebilmektedirler. Ayrıca misafirlerin 

anlık duygusal yapısına göre ayarlanabilen ışıklandırma 

sistemi bulunmaktadır (Uzun,2018). 

* Amerika Birleşik Devletleri Washington eyaletinin Seattle 

şehrinde bulunan Loews 1000 Hotel’de, oda temizliğinin 

gerektiği durumlarda sensörler tarafından kat hizmetleri 

departmanına bilgi gönderilmektedir. Misafire verilen tablet 

yardımıyla ısınma ve ışık sisteminin kontrol edildiği teknoloji 

bu otelde de aktif olarak kullanılmaktadır (Uzun,2018). 

* Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletinin Chicago şehrinde 

bulunan Virgin Hotels misafirlerine Lucy isimli akıllı telefon 

uygulaması sunmakta, misafirler ihtiyaç, dilek veya 

şikayetlerini bu uygulama aracılığıyla ilgili birime hızlıca 

ulaştırabilmektedir. Ayrıca uygulamada sosyalleşme başlığı 

altında diğer konuklarla iletişim kurma olanağı da 

bulunmaktadır (Uzun, 2018). 

* Isparta Hilton Garden Inn Oteli geliştirdiği uygulamayla 

misafirlerine dijital check-in, oda tercihinde bulunma, pencere 

ve aydınlatmayı akıllı cihazlardan kontrol etme imkânı 

sunmaktadır (Türkiye Turizm, 2018). 

*Renaissance İstanbul Bosphorus Otel akıllı kart uygulamarını 

kullanmakla birlikte odalara misafirlerinin oda temizliği 

isteyip istemediğine dair seçim yapabileceği bir elektronik 

sistem koymuştur. Misafir oda temizliği isteyip istemediğini 

butonlar aracılığıyla ilgili departmana bildirmektedir. Ayrıca 

odalardaki mini barlardan ürün tüketildiğinde, ilgili görevliye 
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eksilen ürünlerin yerlerine yenilerinin konması amacıyla bilgi 

veren akıllı bir sistem bulunmaktadır (Yüce, 2015: 138). 

*Divan İstanbul Oteli’nde odalara Arçelik asistalar yerleştirilmiş, 

misafirler sesli komutlarla aydınlatma, perde, televizyon ve 

ısınma sistemlerini kontrol edebilmektedirler. Asista ayrıca 

ekonomiden hava durumuna kadar gündeme dair konularda da 

bilgi verebilmektedir. Asista Türkçe, Arapça ve İngilizce 

dillerinde hizmet vermektedir (Mercan’dan akt., Çolak ve 

Karakan, 2021: 172). 

*İstanbul’daki Cloud 7 Oteli’nde misafirler check-in ve check-

out işlemlerini akıllı telefonlar aracılığıyla yapmakta, akıllı 

telefonlar anahtar görevi görmekte ve otel personeline 

whatsapp üzerinden ulaşılabilmektedirler (Yalçınkaya vd., 

2018:94). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Akıllı teknolojiler Endüstri 4.0 devrimi ile yaygınlaşmış, çeşitli 

endüstri kollarında verimliliği arttırma, maliyetleri düşürme, doğal 

çevreyi koruma ve ürün farklılaştırma amaçlarıyla iş süreçlerine 

uyarlanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için hayati 

önem taşıyan turizm endüstrisinde de akıllı teknolojilerden faydalanma 

sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.  

Teknolojik cihazların, gündelik hayatın hemen her alanında kullanılan 

ve genelde hayatı kolaylaştırıcı unsurlar olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Bu bağlamda sağladığı kolaylık ve katkılar neticesinde 
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teknolojinin, insan hayatı için vazgeçilmez, zaman zaman da insanlarda 

bağımlılık yaratan bir olgu olduğu düşünülmektedir. 

Boş zamanlarını değerlendirmek, iş ortamından uzaklaşmak, dinlenmek 

vb. gibi nedenlerle turizm faaliyetinde bulunan tüketici grubunun, 

alışkanlıkları ve hatta bağımlılıklarını tatmin etmek üzere beklenti 

içerisinde oldukları bilinmektedir. Çalışma kapsamında yapılan 

araştırmada turizm tüketicilerinin, günlük hayatta sahip oldukları 

teknolojik imkanları sağlayan konaklama işletmelerini daha fazla tercih 

ettikleri tespit edilmiştir (Filizöz ve Orhan, 2018: 112). Akıllı otel 

uygulamalarının, maliyet düşüşleri ve verimlilik üzerindeki olumlu 

etkileriyle birlikte tercih edilebilirlik düzeylerine katkılarının da turizm 

endüstrisinin yapısı itibariyle karşılaştığı zor şartları kolaylaştırdığını 

ifade etmek mümkündür. 

Konaklama işletmelerinde misafirlerin zamanlarının önemli bir 

kısmının odalarında geçirdiği ve otele oda kullanımı karşılığında 

ödeme yaptıkları düşünüldüğünde akıllı otel odalarının; enerji 

tasarrufu, oda içerisinde kişiselleştirilmiş deneyim sunulması, otel 

programları hakkında bilgilendirici içerikler barındırması, taleplerin 

daha çabuk karşılanması ve muhtemel arızaların daha kısa sürede 

giderilerek müşteri memnuniyet düzeylerindeki söz konusu artışı 

etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında yapılan 

araştırmada geleneksel otelcilik anlayışından ziyade akıllı oda 

teknolojilerinin kullanıldığı konaklama işletmelerinin, potansiyel 

tüketiciler üzerinde merak uyandırabileceği ve tüketicilerde merak 
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kaynaklı deneyimleme arzularının gelişmesine olanak sağlayabileceği 

anlaşılmıştır. 

Tüm avantajlarının yanında akıllı otel ve akıllı otel odası 

uygulamalarının gerçekleştirilmesinde, birtakım zorluklar ya da 

olumsuzluklarla karşılaşmak muhtemeldir. Konaklama işletmelerinde 

akıllı teknolojilerin kullanılması ileri teknolojik imkanlarla mümkün 

olmaktadır. Bir konaklama işletmesini akıllı otel haline getirebilmek 

için gerekli teknolojik alt yapının oluşturulması yüksek maliyetleri de 

beraberinde getirmektedir. Ayrıca otel personelinin akıllı teknolojileri 

iş alanlarında verimli kullanabilmesi adına adaptasyon ve oryantasyona 

yönelik eğitim programlarına ihtiyaç duyulmakta bu durum ayrı bir 

maliyet kalemi oluşturmaktadır. 

Konaklama işletmelerinde akıllı teknolojilerin verimli bir şekilde 

kullanılması sadece iş gören grubunun tek taraflı bir şekilde adapte 

edilmesiyle mümkün olmamaktadır. Kullanılan teknolojinin 

fonksiyonları misafirler tarafından da bilinmeli, basit, erişilebilir ve 

anlaşılabilir yapıda olmalıdır. Akıllı oda teknolojilerinin karmaşık ve 

kullanımı zor bir formda sunulmasının kullanım oranlarını olumsuz 

yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Misafirler tarafından etkin bir 

şekilde kullanılamayan oda teknolojileri, konaklama işletmelerinin 

misafir deneyimlerini geliştirmek adına yaptığı yatırımların amacına 

ulaşamamasına neden olacağı gibi akıllı teknolojiler vasıtasıyla 

arzulanan rekabet avantajının da elde edilememesine yol 

açabilmektedir.  
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Kişiselleştirme adına misafirlerden toplandıktan sonra işlenen verilerin 

güvenliğinin sağlanması, akıllı teknolojilerin kullanımının konaklama 

işletmelerinde karşılaştığı zorluklardan bir başkası olarak 

görülmektedir. Ayrıca akıllı otel uygulamalarının kullanılması için 

misafir ve çalışanların kesintisiz olarak internete erişebilir olmaları 

gerekmektedir. Zira internet erişiminin olmadığı durumlarda, akıllı otel 

uygulamalarının çalışması mümkün olmamaktadır. 

Akıllı otel ve akıllı otel odası teknolojilerinin endüstri içi örneklerle 

anlatıldığı bu çalışmada, akıllı teknolojilerin konaklama 

işletmelerindeki kullanım alanları ve özellikleri irdelenmiştir. Akıllı 

teknolojilerin, gündelik hayat ve turizm endüstrisinde yeni yeni 

kullanılıyor olması bu konudaki bilimsel çalışmaların görece az olduğu 

düşüncesini açıklamaktadır. Her geçen gün hemen her endüstri ve 

gündelik hayata daha fazla dahil olan akıllı teknolojiler konusunun 

konaklama işletmeleri kapsamında incelenmesinin; bu alanda yatırım 

yapacak işletmelere kolaylık sağlayacağı ve konaklama işletmelerine 

inovasyon konusunda ilham verebileceği düşünülmektedir.  

Akıllı otel ve akıllı otel odaları konularında literatürde yer alan 

çalışmalar bu araştırmanın ana hatlarını belirlemekle birlikte, 

araştırmada nitel araştırma tekniklerinden faydalanılmıştır. Çalışmada 

akıllı otel ve akıllı otel odası teknolojilerinin bilinirliğini arttırmak ve 

bu alanda yapılacak nitel veya nicel araştırmalara katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Akıllı teknolojilerin konaklama işletmeleri ve otel 

odalarında kullanımına yönelik personel ve misafir düşüncelerinin nicel 



TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | 240 

 

araştırma yöntemleriyle de incelenmesinin, turizm endüstrisi ve ilgili 

alanyazına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1.YARATICI TURİZM 

Bu bölümde yaratıcı turizmin zamanla nasıl oluştuğuna, tanımına, 

turizmin bu çeşidinin gelişim sürecinde hangi dinamiklerle 

şekillendiğine, yaratıcı turizm modelinin içeriğine ve sağladığı 

avantajlara yer verilecektir. Yaratıcı turizmi derinleştirmek amacıyla 

turizm ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye değinilmiş ayrıca Dünya’daki 

yaratıcı turizm uygulamalarından örnekler verilerek bu bölüm 

sonlandırılmıştır. 

1.1.Yaratıcı Turizm Kavramının Gelişimi ve Tanımı 

Yaratıcı turizm kavramı; yaratıcı şehirlerin gelişimi (Landry, 2000), 

yaratıcı kümelenmeler (Mommaas, 2009), yaratıcı endüstriler 

(O'Connor, 2010), yaratıcı yerler (Scott, 2010) veyaratıcı sınıf (Florida, 

2002) gibi birçok kavramın turizm endüstrisi içerisinde yer alması ile 

eş zamanlı gelişmiştir. Yaratıcı turizm, ilk olarak kültür turizminin bir 

uzantısı olarak tanımlansa (Richards ve Raymond, 2000) bile hem 

kültürel turizmin kitlesel biçimine bir tepki olarak ortaya çıkmış hem 

de kültürün yeniden üretimini tamamlayıcı bir yön sağlamıştır 

(Richards ve Wilson, 2006 ). Yaratıcı turizm aynı zamanda, turist alan 

bölge halkı ve turist arasında birlikte yaratılabilecek esnek ve özgün 

deneyimler aracılığıyla kitle turizminin seri yeniden üretiminden bir 

kaçış yolu da olmuştur (Richards, 2011). Bu deneyimlerin özgünlükleri, 

turistin yaratıcılığını kullanması ile oluştuğu gibi kitle turizmi ve 

yaratıcı turizmin farklılığını da ortaya çıkarmaktadır. Yaratıcı turizmde, 

turistlerin ziyaret ettikleri yerin bir vatandaşıymış gibi o kültüre ait 
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uygulamalara katılmaları ana amacı oluşturmaktadır ( Arslan Kalay, 

2017:374). 

Richards ve Raymond (2000) çoğu kültürel turistin aksine, ‘yaratıcı 

tüketici’lerin ‘yaratıcı sermaye’lerini (Bourdieu, 1984) artırarak kişisel 

gelişimlerinde kendilerine katkı sağlayacak daha ilgi çekici, etkileşimli 

deneyimler aradıklarını savunmaktadırlar. Yaratıcı turizm, 

ziyaretçilere, tatil destinasyonunun özelliği olan kurslara ve öğrenme 

deneyimlerine aktif katılım yoluyla yaratıcı potansiyellerini geliştirme 

fırsatı sunan turizmolarak tanımlanır. (Richards ve Raymond, 2000: 

18). Bu tanımda dikkat çeken yaratıcı deneyimler vebu deneyimlerin 

karşılıklarının bulunduğu destinasyonla ilişkilenmesi noktasında 

yaratıcı turizm ve ‘eğitim turizmi’benzerlik göstermektedir. Eğitim 

turizmi, seyahat edilen yerle ilgili doğrudan öğrenme deneyimine 

katılmayı öncelikli amaç edinen turizm türüdür(Bodger, 1998: 28; 

McGladdery ve Lubbe, 2017). Turizmin bu türünde kasıtlı bir eğitim 

odağı, deneyimsel öğrenme tarzı ve gezinin eğitim programı etrafında 

yapılmasına odaklanılmıştır (Pitman vd., 2010). 

Pine ve Gilmore'un (1999, 2011), tüketicilerin ürün ve hizmet 

tüketiminin ötesinde daha fazla benzersiz ve ilgi çekici deneyim 

aradıklarını öne süren ‘deneyim ekonomisi’ fikri turizm sektöründe 

yankı uyandırmıştır. Pine ve Gilmore(1999), deneyimlerin dört 

farklı alana dönüştüğünü iddia eder: eğlence, eğitim, estetik ve 

kaçış yolu (MacLeod, 2012). 
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Yaratıcı deneyim, üretim ve tüketim ilişkisi incelendiğinde yaratıcı 

tasarım sürecine zanaatkarlar, sanatçılar ve toplulukların katılımı 

yoluyla hizmet tasarımı yaklaşımına dikkat çekilmektedir. Bu süreçte 

yerellik, yaratıcılık, sanat, zanaat, tasarım, kişilik ve kimlik, hikaye 

anlatıcılığı gibi pek çok olgu ile yaratıcı turizmin varlığı ivme 

kazanmaktadır (Richards, 2020). Yaratıcı turizmin yöresel değerler, 

yöre halkının yaşam tarzı ve ‘misafir ve ev sahibi arasında bilgi ve 

beceri alışverişi’(Richards, 2011)yerel değerlerin korunmasına, yerel 

halkın ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet taşıması açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Gülüm (2015), otantik içeriklerin turizm 

sektöründe kullanılmasına engel olunamayacağını bu nedenle bu 

unsurların yaratıldığı veya yaşatıldığı çevrelere fayda amacı güdülerek 

kullanılmasına dikkat çekmektedir. Bu fayda Richards (2020) 

tarafından şöyle dile getirmektedir: yerel bilgiyi yeni hizmetlerin 

tasarımına dahil etmek, yerel halkın kendi kaderini tayin etmelerini 

sağlayabilmesinde etkili olacaktır. 

Yerelhalk ve turist arasındaki sınırları aşan deneyimsel ilişkinin 

olumsuz sonuçlar doğurabileceğide (Walker, 2010) göz ardı 

edilmemelidir. Nitekim Bell (2015), ‘yaratıcı turist sokağınızda, oturma 

odanızda ve hatta mutfağınızdadır’ örneğini vermektedir. Turistlerin 

günlük yaşama dahil olmasının orada yaşayan topluluklar için sorunlu 

olabileceği öngörülerek(Walker, 2010; Richards, 2012; Richards ve 

Marques, 2012) yaratıcı turizmin her derde deva olarak görmemek için 

eleştirel bakışa ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmektedir (Richards, 

2020).Bu eleştirilerden bazılarına, yaratıcı turizm ve yaratıcılık üzerine 

odaklanan, turizmin yerel halk üzerindeki etkisini ön plana çıkaran 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320300669?via%3Dihub#bb0245
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araştırmalarda rastlanılmaktadır (bkz. Sarantou, Kugapi, Huhmarniemi, 

2021; Long ve Morpeth, 2013,2016). Bu araştırmalarda yaratıcılık, 

uygulamaları ve sonuçlarını dar bir bakış açısı ile ilişkilendirilen sanat, 

zanaat ve tasarım kavramlarına eleştirel yaklaşılarak yaratıcılık–turizm 

ilişkisi yeniden tartışmaya açılmaktadır (Sarantou, Kugapi, 

Huhmarniemi, 2021). Yerel halkın gündelik hayatının 

"sömürgeleştirilmesi" anlamına da gelebilecek yaratıcı süreçler aynı 

zamanda ‘yaratıcı endüstriler’in bir parçası olarak etiketlenmeye karşı 

çıkan üreticilerin direnişine de sebep olabilir (Richards ve Marques, 

2012). Bununla birlikte, yaratıcılığın turizm alanında da tekrarlanması 

ile ilgili son zamanlarda yapılan çalışmalarda şüpheci bir tutum açığa 

çıkarılmaktadır (Long ve Morpeth, 2013).Ayrıca Long ve Morpeth 

(2016:2) ‘yaratıcı turizm politikası ve pratiğine eleştirel, teorik olarak 

bilgilendirilmiş bir yaklaşım’ ihtiyacının altını çizmektedirler (Long ve 

Morpeth, 2016). Benzer şekilde yaratıcılık teriminin anlam bakımından 

karşıladığı içeriklerin net olmaması, yaratıcılığın doğası hakkındaki 

tartışmalar ve yaratıcı endüstrilerin kamu politikasının şüpheli bir alanı 

haline gelmesi de kavramın 'sorunlu yönlerini' tanımlamaktadır. 

Korstanje, George ve EcharriChavez (2018) tarafından kamu 

politikalarında düşük maliyetli projeleri desteklemek amaçlı kullanım 

yönü olan yaratıcı turizmin bir 'karanlık taraf'ının olduğuna vurgu 

yapılmaktadır ayrıca bu turizm konseptinden sadece büyük şehirlerin 

yararlanabileceği savunulmaktadır (Korstanje vd., 2018). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320300669?via%3Dihub#bb0140
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320300669?via%3Dihub#bb0140
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1.2.Turizm ve Yaratıcılık İlişkisi 

Yaratıcılık tanımının günümüzde hala sorunlu (Klausen, 2010) 

olduğuna dikkat çekilmekle beraber Zukin (2010), yaratıcılık tanımının 

kendi içinde bir amaç taşımasından öte bir ayrım, ekonomik yan ürün 

ve özgünlük geliştirmenin bir aracı olduğunu savunmaktadır. Robinson 

(2008) tek bir yaratıcılık tanımının yaygın olmamasını yaratıcılığın 

işlevinin geniş olmasından kaynaklandığını öne sürmektedir (Robinson, 

2008’den akt. Richards, 2011). Yaratıcılığın işlevinin geniş olmasının 

insan ile ilgili özgünlük, zaman, mekân ve ürün ile ilgili olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Rhodes (1961) genel bilimsel 

yaklaşımları bir araya getirerek yaratıcılığın dört P’si olarak ifade ettiği 

kavramları şu şekilde gruplamaktadır: yaratıcı insan, yaratıcı süreç, 

yaratıcı yerve yaratıcı ürün (Rhodes, 1961: 307; Richards 2011). Bu 

gruplama yaratıcılık ve turizm arasındaki ilişkiyi açıklaması açısından 

da dikkate değerdir. Aynı yaklaşımla Florida (2002), yaratıcı kümelerle 

yapılan ziyaretler aracılığıyla yaratıcı çevrenin kullanımı, turizm 

çekiciliği olarak yaratıcı ürünlerin kullanımı, turistler için yaratıcı 

etkinliklerin tasarlanmasında yaratıcı sürecin kullanımı ve yaratıcı 

sınıfın etkinliklere katılımı ile turizm olayını yaratıcılıkla 

ilişkilendirmektedir (Florida, 2002). 

Yaratıcılık, geleneksel kültür turizmini dönüştürerek, somut 

mirastan daha somut olmayan (soyut) kültüre geçiş yapmaya ve 

destinasyonun günlük yaşamına daha fazla katılım sağlamaya 

yöneltmiştir (Richards, 2011). Turizmin yaratıcılık ekseninde 

yeniden yorumlanması geleneksel turizm ve geleneksel turist 
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anlayışında değişimleri beraberinde getirmiştir. Zağol ve Emekli 

(2017:22), klasik turizm anlayışında turistler ekonomik katkıları ile ön 

plandayken bu yapının değişime uğradığını turistlerle kurulan 

etkileşimli bağ turisti; vatandaş, yaratıcı sınıf ve kültürü 

paylaşankonumuna getirdiğini savunmaktadır(Zağol ve Emekli, 

2017).Bu dönüşüm, turistlerin artık sadece organize bir sahnenin 

izleyicileri olmadığını, aktif olarak meşgul olmak, mekanları 

duyusal olarak deneyimlemek istediklerini göstermektedir.  Turist 

uygulamalarına ilişkin yeni düşünme biçimi, turistlerin pasif olarak 

önceden belirlenmiş rotaları ve senaryoları izlemenin aksine, 

performans sergilenen aynı zamanda yaratıcılığı da ortaya çıkaran 

üretken uygulamalar gerektirdiği yönündedir (Urry ve Larsen 2011: 

192). Nitekim insanların kimlik oluşumunun bir parçası olarak 

tüketim pratikleri, beğeni ve farklılık ifadeleri aracılığıyla 

yaratıcılığı günlük yaşama aktardıkları kabul görülerek 'kültürel 

sermaye' ve ‘yaratıcı tüketici’ kavramları ortaya çıkarılmıştır 

(Bourdieu, 1984). Ayrıca turist, tüketici konumundan sıyrılarak 

yaratıcı tüketici ve üretici konumuna yükselmektedir. Yaratıcı 

tüketiciler, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecek daha ilgi 

çekici, etkileşimli deneyimler aramaktadırlar. Her turist, 

destinasyonun sunduğu deneyimi; kendi yaşam deneyimi, eğitimi ve 

bir dizi kişisel özelliğin toplamı olan tutumları ile bireysel algılar. 

Yaratıcı turizm deneyiminin yapı taşları, turizmin doğasına dair 

yeni perspektifler açmaktadır (Horwath, 2013-). 
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1.3.Yaratıcı Turizm Modeli ve Unsurları 

Yaratıcı turizmin temel unsurları, geleneksel kültür turizmi ile yaratıcı 

turizm arasındaki farkın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu 

unsurlar, turist deneyimi ve ürün kalitesini artırılabilecek, turistleri 

yaratıcı alanların pasif tüketimden yaratıcı sürece aktif katılıma 

geçirecek unsurlar olması açısından önemlidir. Bu unsurlar Yaratıcı 

gösteriler, yaratıcı mekanlar ve yaratıcı turizm olarak belirlenmiştir 

(Richards ve Wilson, 2006; Richards, 2011). Bu unsurlar yaratıcı 

turizmin,  yeniden üretim sorununa yenilikçi ve ayırt edici deneyimler 

ile çözümler geliştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir 

(Richard ve Wilson, 2006). 

 

Şekil 1: Yaratıcı Turizm Modeli ve Unsurları (Richards, 2011’den akt. 

Akşit-Aşık, 2014). 
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Yaratıcı gösteriler: Birçok büyük sanat festivali, yaratıcı gösterilere 

dönüşmüştür. Festivalleri ilgi çekici kılan şey dikkat çekmek için 

programlarına yenilikçi unsurlar katmalarıdır. Böylece festivaller, 

izleyicilerini etkiler vebirbirinden farklı kültür üreticilerini bir araya 

getirirler farklı pazar segmentlerinin dikkatini çekmeyi başarırlar. 

Edinburg festivali, World of Wearable Art (Giyilebilir Sanat Gösterisi) 

ve dünyanın birçok yerinden giysi girişleri alınan Giyilebilir Sanat 

Müzesi, iyi örneklerden birkaçıdır. Bunlara ek olarak Yaratıcı Turizm 

Ağı, Nelson'da ziyaretçilerin kendi giyilebilir sanatlarını yapmalarına 

olanak tanıyan özel atölye çalışmaları ile de yaratıcı turizm örnekleri 

üretmektedir. Avrupa’daki film festivallerininsayısı her gecen gün 

artarkenUNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), 

tarafından 2004 yılında kurulan Yaratıcı Kentler Ağı (UCCN)’i 

oluşturan 246 şehir ortak bir hedef doğrultusunda yaratıcılığı ve kültür 

endüstrilerini yerel düzeyde kalkınma planlarının merkezine 

yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak işbirliği yapmak için 

çalışmaktadır (UNESCO, 2017). 

Yaratıcı alanlar: Yaydığı canlı atmosfer nedeniyle ziyaretçileri 

çekmek için kültürel yaratıcılar tarafından doldurulan, mekansal olarak 

sınırlandırılmış bir yaratıcı yerleşim bölgesi'nin geliştirilmesi. Bu 

tür yaratıcı alanlar genellikle görsel ve duygusal olarak cazibe taşıyan 

alanlardır ve kültürel turistler ve kısa süreli şehir ziyaretçileri dahil 

olmak üzere çok çeşitli turistleri çekebilmektedir (Richard, 2011). 

Rekabetçi bir küresel ortamda destinasyonların karşılaştığı en büyük 

sorunlardan biri, ayırt ediciliklerini nasıl sürdürecekleri, geliştirecekleri 
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ve kullanacaklarıdır. Eskiden 'doğal' bir uzamsal farklılaşma sürecinin 

parçası olan ayırt ediciliğin gelişimi, şimdi genellikle tüketiciler için 

ayırt edici deneyimler üretmeyi başaran bir süreçtir. Bu süreçte 

yaratıcılığın uygulanması birkaç yolla gerçekleştirilebilir: kaynaklar, 

anlam, yaratıcılık. Bu ögeler,yaratıcı turizmin tasarımı için teorik bir 

temel sağlarken, programlama kavramını bir şeylerin olmasını sağlayan 

bir süreç olarak tanıtmaktadır. Çeşitli ortamlarda ve farklı ölçeklerde 

incelenen yaratıcı turizm faaliyetleri, somut ve soyut kaynakları nasıl 

topladığını ve kullandığını, onlara çeşitli tasarım araçları aracılığıyla 

anlam verdiğini ve bu anlamları yerine yerleştirmek ve yerel ile 

bağlantı kurmak için yaratıcılığı nasıl uyguladığını göstermektedir. 

Analiz edilen her durumda, yaratıcı yer oluşturma süreci farklı sonuçlar 

üretir çünkü benimsenen tasarım araçları ve yönetişim bağlamı değişir 

(Richards, 2020). Bir destinasyonu seçme nedenleri sorulduğunda 

gelen ziyaretçiler, o yerde sunulan nesnel özelliklerden 

(manzaralar, cazibe merkezleri) ziyade orada yaşanabilecek belirli 

deneyimlere atıfta bulunur. Örneğin orada yenebilecek yiyecekler, 

dinlenen müzikler, kokular, sergilenen görüntüler (Richards 2007). 

Çağdaş şehirleri dolduran çeşitli çatışmalar, uyumsuz sesler ve 

azınlık duruşları, ziyaretçiler tarafından kendi kültürel bakış 

açılarına göre benimsenen ve yeniden detaylandırılan anlatılar 

sunarak, deneyimlenen bu an’ların boyutlarını ve derinliğini 

çoğaltır (Paolo-Russu ve Quaglieri-Dominguez, 2012).Öte yandan 

küçük şehirler ve kırsal alanlar ise büyük destinasyonları taklit etmeye 

çalışmak yerine, oranın ölçeğine, yaşam hızına daha uygun kendi 

modellerini geliştirmelidir. Özellikle yaratıcı turizm, bir kitle turizmi 
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biçimi değil, kültür turizminin bireyselleştirilmişküçük ölçekli bir 

alternatifi sayılabilmektedir. (Richards, 2019). 

Yaratıcı alanlar büyük şehirlerde mobil olabileceği gibi düzenli olarak 

değişen mekanlar olan 'hareketli ziyafetler' şeklinde de olabilir. 

Manchester, Rotterdam ve Barselona gibi şehirlerde geliştirilmekte 

olan resmi yaratıcı kümeler ( O'Connor, 2010), yerel halkın özelliğini 

barındıran tasarımlar olabilir. Aksi taktirde kümelerin sabit doğası uzun 

vadede yaratıcılığını yitirebilir (bkz. Harvey, 1989). Kırsal alanlarda ise 

zanaat üreticileri ve tasarımcılarının yoğunlaşmasına dayalı esnek 

yaratıcı kümeler geliştirme girişimleri olabilmektedir (Richards, 2020). 

UNESCO, 2004 yılında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve 

yönlendirmek için kültüre ve yaratıcılığa yatırım yapmayı taahhüt eden 

şehirler arasında uluslararası iş birliğini teşvik etmek için Yaratıcı 

Şehirler Programı ve Ağı (UCCN)'i oluşturmuştur.  

Yaratıcı turizm: Turistlerin yaratıcı faaliyetlere katıldıklarında, beceri 

geliştirme ve yaratıcı mücadele, aktif turist deneyimlerinin (yaratıcı 

deneyimlerin tüketiminin) temelini oluşturmaktadır. Bu,'yaratıcı 

turizm'in gelişimini (Richards ve Raymond, 2000) ve aynı zamanda 

yaratıcı gösteriler ile yaratıcı alanların bir yansımasını da 

oluşturabilmektedir. Yaratıcı gösteriler, yaratıcı alanlar ve yaratıcı 

turizm arasındaki en büyük fark, çok daha fazla turistin aktif katılımına 

bağlı olmasıdır. Yaratıcı turizm, sadece izlemeyi veya sadece 'orada 

olmayı' değil, turistlerin refleksif etkileşimini de içerir. Yaratıcı 

turizmde, çevreleri hakkında aktif olarak bilgi edinme ve bu bilgileri 

kendi becerilerini geliştirmek için uygulama sorumluluğu turistlerin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517705000749?casa_token=xA4jcNJiogsAAAAA:-PyAoHejUuZ60uUOJUwDLMUNMebLUiI1xE83Bijuscedp38pJuyyiKXpil2XA4X-9iWsIhyrtQ#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517705000749?casa_token=xA4jcNJiogsAAAAA:-PyAoHejUuZ60uUOJUwDLMUNMebLUiI1xE83Bijuscedp38pJuyyiKXpil2XA4X-9iWsIhyrtQ#bib80
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kendilerine aittir. Yaratıcı turizmin en gelişmiş örneklerinin, geleneksel 

kültür turizmi fırsatlarının daha sınırlı olduğu kırsal veya çevre 

bölgelerde yer aldığı görülmektedir. Turistler jeoloji, resim, yemek 

pişirme, şarkı söyleme, el sanatları, caz doğaçlama, heykel ve anlatı 

gibi çeşitli konuları tercih edebilmektedirler. Bu noktada önemli olan 

destinasyonun orijinal yaratımını kaynak aldığı konu, kişi, mekânın ne 

olduğudur. Örneğin, Katalonya'daki sanat temelli kursların çoğu, Dalí, 

Mirò ve Picasso gibi Katalan kültürü ve manzarasından ilham alan ünlü 

sanatçılara atıfta bulunur. Bu, yaratıcı sermayenin belirli bir 

destinasyona sabitlenmesinin bir yoludur (Richards ve Wilson, 2006). 

1.4.Yaratıcı Turizmin Arz Kaynakları 

Yaratıcı turizmin arz kaynaklarını oluşturan başlıklar Akşit-Aşık (2014) 

tarafından geleneksel kültür, tarih ve kültürel miras; sanat; kültürel 

endüstriler ve yaratıcı faaliyetlerolarakgruplandırılmıştır (s.790). Kendi 

içlerinde alt başlıkların bulunan gruplandırmalara ait faaliyet şeması 

Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Yaratıcı Turizmin Arz Kaynakları (Akşit-Aşık, 2014:790). 

Geleneksel kültür, 

tarih ve kültürel 

miras 

El sanatları, antika ve 

restorasyon 

Kuyumculuk, tekstil, 

seramik, ahşap işleme 

gibi 

Geleneksel mutfak Yemek yapımı, 

yöresel mutfak gibi 

Tarihi, kültürel ve Müzeler, arşivler, 
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doğal miras kütüphaneler, anıtlar, 

doğal parklar gibi 

Sanat Görsel sanatlar Resim, heykel, 

fotoğraf, edebiyat gibi 

Performans sanatları Tiyatro, dans, opera, 

sirk, kukla gibi 

Kültürel 

Endüstriler 

Görsel-işitsel Film, televizyon, 

video, radyo, belgesel 

Müzik Canlı müzik, albüm, 

plak, gibi 

Yayıncılık Kitap, dergi, gazete 

gibi 

Yaratıcı Faaliyetler Tasarım Moda tasarımı, grafik 

tasarımı iç mimari gibi 

Yaratıcı hizmetler Mimari, reklam gibi 

 

Yukardaki tabloda (bkz. Tablo 1) yer alan başlıklar ile UNESCO 

Yaratıcı Şehirler Programı ve Ağı (UCCN)’nin yedi yaratıcı alanı 

kapsadığı başlıkların benzer olduğu görülmektedir. Örneğin El 

Sanatları ve Halk Sanatı, Tasarım, Film, Gastronomi, Edebiyat, Medya 

Sanatları ve Müzik. Türkiye’de Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil yedi 

şehir, UCCN’ye dahil oldukları yıl ve ilgili alanları aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Bursa (2021) zanaat ve halk sanatları, Gaziantep (2015) gastronomi, 

Hatay (2017) gastronomi, İstanbul (2017) tasarım, Kütahya(2017) 

zanaat ve halk sanatları, Afyonkarahisar (2019) gastronomi, Kırşehir 

(2019) müzik, Bursa (2021) zanaat ve halk sanatları (UNESCO, 2022). 

Yaratıcı turizmi talep eden turist profili; boş zaman ve maddi yeterliliği 

olan emekliler, sırt çantalı genç gezginler ve geleneksel kültüre ilgi 

duyan her yaştan insanlar olarak tanımlanmıştır (Akşit-Aşık, 2014).  

1.5.Yaratıcı Turizmin Avantajları 

Geleneksel kültür turizmi ile kıyaslandığında yaratıcı turizmin 

avantajları aşağıda sıralanmıştır (Richards ve Wilson, 2006). 

1.Yaratıcılık, nicel bakımdan az insanın sahip olduğu varsayılan 

bir özellik iken kültür kavramı ile performe edildiğinde (icra 

edildiğinde) geleneksel kültürel ürünler kolay erişilebilir hale 

gelebilir. 

 

2.Yaratıcılık, destinasyonların yeni ürünler geliştirmesine olanak 

vererek, yaratıcılık unsurunu kullanan destinasyonlara rekabet 

avantajı sağlar. 

3.Yaratıcılık süreç ifade eden bir özelliğe sahip olduğundan, 

yaratıcı ürünler genellikle somut kültürel ürünlerden daha 

fazla sürdürülebilir olmaktadır. Fiziksel kültürel kaynaklar 

(müzeler, anıtlar vb.) zamanla deforme olabilirken (Kalay vd., 

2018)ya da cazibe kaybedebilirken yaratıcı ürünler sürekliy 

https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Programlar/Bursa.jpg
https://en.unesco.org/creative-cities/hatay
https://en.unesco.org/creative-cities/istanbul
https://en.unesco.org/creative-cities/k%C3%BCtahya
https://en.unesco.org/creative-cities/k%C3%BCtahya
https://en.unesco.org/creative-cities/afyonkarahisar
https://en.unesco.org/creative-cities/kirsehir
https://en.unesco.org/creative-cities/kirsehir
https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Programlar/Bursa.jpg
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enilenebilir. Festivallerin, expo’ların artarak devam etmesi 

buna örnek gösterilebilir. 

4.Yaratıcılık somut kültürel ürünlere kıyasla hareketlidir. Sanat 

eserleri yapılırken ve sanat performansları sergilenirken fazla 

altyapıya ihtiyaç duymadan neredeyse her mekanda 

üretilebilir. Bu aynı zamanda yaratıcı turizmin gelişimi için en 

büyük zorluklardan birini, yani bir destinasyonda 'esnek' 

yaratıcı kaynakları bulundurma ihtiyacını yaratır. 

5.Yaratıcılık sadece değer yaratmayı (ekonomik çeşitlenme) 

değil, aynı zamanda değerlerin meydana 

getirilmesini/oluşturulmasını da içerir. Müzelerin geleneksel 

rolünden farklı olarak, yaratıcı süreçler yeni değerlerin daha 

hızlı üretilmesine olanak sağlar.  

6. Yaratıcı turizm, üretim ve tüketimi aynı noktadan turizm 

entegrasyonuna dahil etmektedir. Ayrıca, yaratıcı turist 

deneyimini karakteristik bir lokasyonda üretmek-tüketmek 

için ihtiyacı karşılayan şey, yaratıcı turizmin içsel yaratıcı 

sermayeden (dışa bağımlı sermayeden değil) beslenmesidir. 

7.Yaratıcılığa dayalı turizmde çok sayıda yerleşik mirasa sahip 

olmaya gerek yoktur; eskiyen yapıların pahalı korunmasına ve 

bakımına gerek yoktur. Ancak bu, yaratıcı turizmin daha 

kolay turizm olduğu anlamına gelmez. Fiziksel varlıkların 

eksikliği, yaratıcı turizmin hammaddesinin sadece üreticiler 
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tarafından değil, aynı zamanda turistler tarafından da 

yaratılmasını gerektiği hale getirir.  

8.Tüketiciye yaratıcı alan bırakmak,kültürel deneyimlerin 

metalaştırılmasının önüne geçtiği düşünülmektedir. Bireysel 

turist, sağlanan yaratıcı hammaddelerle kendi deneyimlerini 

üretebilmektedir (Judd, 1999’dan akt. Richards, 2006). 

9.Maddi olmayan kaynaklara yapılan vurgu, üretim maliyetlerini 

düşürür ve destinasyon için esneklik artırır. Büyük, esnek 

olmayan yapılarla baş başa kalmaktansa, yaratıcı sermayeye ve 

sakinlerinin sosyal sermayesine yatırım yapma sorumluluğu 

var. Bu da potansiyel olarak yerel halka turizmde daha fazla 

pay verir ve yerel halkın turizm deneyiminin aktif üreticileri 

haline gelmelerini sağlar (Richards ve Wilson, 2006). 

1.6.Dünya’daki Yaratıcı Turizm Uygulamaları 

Tablo 2: Dünya’daki Yaratıcı Turizm Uygulamalarından Örnekler 

(Richards, 2020:8). 

Örnek Adı Konum Yaratıcılık 

Unsuru 

Faaliyet Tanımı 

Yaratıcı turizm, 

Yeni Zelanda 

Nelson, 

Yeni 

Zelanda 

Geleneksel el 

sanatları ve 

halk sanatı, 

diller, 

Kemik oymacılığı, Maori dili 

dersleri, dokuma, keçe ve ahşap 

işleri ve Yeni Zelanda 

gastronomi dahil olmak üzere 

çeşitli yaratıcı deneyimler 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517705000749?casa_token=T57ADWgr2J8AAAAA:PnG9YFTB0kY8J9PtLlA_b4CrknWUbLk8YYiVGpgjMqjJ90rKPo4y7WOccvhGZi3lJ7qG0lBqyA#bib44
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gastronomi aracılığıyla turistlere ürünler 

sunan yaratıcı işletmeler ağı. 

Laguiole bıçak 

işçiliği 

Aveyron 

bölgesi, 

Fransa 

Geleneksel el 

Sanatları 

Profesyonel bir bıçak 

üreticisinin rehberliğinde kendi 

Laguiole bıçağınızı yapmayı 

öğrenme, bıçak sapı için 

malzeme seçimi, yayı, desteği 

ve bıçağı birleştirme ve son 

olarak gravür, dekorasyon ve 

cilama.PhilippeStarck'ın da 

aralarında bulunduğu 

tasarımcılar, orijinal Laguiole 

bıçak tasarımına yaratıcı 

yenilikler eklediler ve 

ziyaretçiler artık yaratıcılığın 

varlığının (yani bir tasarım 

simgesinin) ziyaretçi için çekici 

ve baştan çıkarıcı bir varlık 

olabileceğini gösteren aynı şeyi 

izleyebiliyor. 

Galimard 

parfümeri 

Grasse, 

Provence, 

Fransa 

Parfüm 

yapımı 

Tarifi gelecekteki siparişler için 

saklanacak olan kendi 

parfümünüzü yaratmayı ve 

yapmayı öğrenin. Grasse'nin 

'Dünya Parfüm Başkenti' 

olduğu iddiası, parfüm yapma 

deneyiminin yerinin öneminin 

altını çiziyor. 
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Vallauris Seramik 

Atölyeleri 

Limoges, 

Fransa 

Porselen 

boyama 

deneyimleri 

Yakındaki Fransa Ulusal 

Porselen Müzesi'ne ücretsiz 

ziyaret ve seramik atölyeleri 

eşliğinde Vallauris'teki (sözde 

'seramik evi'ne ve Picasso ve 

Matisse'in seramiğe ilk 

girişlerine ilham kaynağı olan) 

kısa bir kültürel mola. 

Vahşi doğada 

sanat 

Ontario, 

Kanada 

Resim, 

çizim, 

heykel, oyma 

ve fotoğraf 

gibi yaratıcı 

etkinlikler 

Kurslar, çalışmalarını doğadan 

ilham alan sanat 

organizasyonları, kültürel 

alanlar ve turizm tedarikçileri 

ağı tarafından 

verilmektedir. Deneyim 

dönüşümsel olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Danceholidays.com Latin 

Amerika, 

Avrupa ve 

Afrika 

üslerine 

sahip 

İngiltere 

merkezli 

şirket 

Dans; orijinal 

geleneksel 

ortamda 

yerinde 

öğrenildi 

Arjantin'de Tango, Küba'da 

Salsa, Endülüs'te Sevillanas ve 

Flamenko, Türkiye, Mısır ve 

Tunus'ta Oryantal dans, 

İngiltere'de geleneksel balo 

salonu ve Brezilya'da 

Samba. Danslar inovasyon 

yoluyla melezleştiğinden, dansa 

dayalı turizm öğrenme 

deneyimleri (özellikle 

füzyon/melez dans 

festivalleriyle ilgili) yeni 

çağdaş ortamlarda (Fin Tango 

ve Katalan Flamenko ile) 
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Yaratıcı turizm günümüzde araştırmalara sıklıkla konu olan 

sürdürülebilir turizm çeşitlerinden biri olarak güncelliğini 

üretilmekte olup, geleneksel 

kültürel formlar yeni bir ayırt 

edicilik sunabilmektedir. 

Müzik Festivali 

'Encuentro de 

DosTradiciones' 

Meksika 'Calentana' 

Meksika halk 

müziği 

Bu festival, yerel kültür 

formlarının korunmasının yanı 

sıra yerel halk için ekonomik 

faydalar yaratmaya yardımcı 

oldu.Meksika müziği ve 

kültürü hakkında bilgi edinmek 

için geliyorlar ve sahne içinde 

ve dışında kendi müziklerini ve 

kültürlerini 

paylaşıyorlar; dolayısıyla 'iki 

gelenek' karşılıklı öğreniliyor. 

Katalan 

gastronomi ve 

aşçılık 

Barselona, 

Katalonya 

Gastronomi 

ve yemek 

kursları 

Ünlü La Boqueria pazarına 

rehberli bir ziyarette Katalan 

yemeklerinin çeşitliliği ve 

kalitesi hakkında bilgi 

edinebilecek katılımcıların aktif 

katılımını vurgular ve ardından 

aktif ve deneyimli aşçılık 

öğretmenimiz Jaume grubun 

yardımıyla yemek yapacaktır. , 

iki ana yemek ve bölgesel 

Katalan mutfağının en ünlü 

tariflerinden bazılarına dayanan 

bir tatlı. 
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korumaktadır. Bu bölümde yaratıcı turizmin gelişimiyle beraber 

dünyada uygulanan yaratıcı turizm örnekleri ve bu örneklerin 

oluşumunda hangideğerlerden (kültür, tarih, kültürel miras, sanat, 

kültürel endüstriler ve yaratıcı faaliyetler)kaynak oluşturulduğu, 

yaratıcı turizm faaliyetlerinin neye ihtiyaç duyduğu üzerinde 

durulmuştur. Türkiye’nin kültür çeşitliliği ve yerel değerlerini koruyan 

yapısıyla yaratıcı turizm için potansiyeli yüksek ülkelerden biri olduğu 

aşikardır. Bu anlamda Türkiye’de tüm kamu ve sivil toplum 

örgütlerinin katkısıyla oluşturulacak yaratıcı turizm alanlarının 

alternatif turizm açısından hedeflenen yere gelinmesi anlamında büyük 

bir payı olacağı düşünülmektedir bu anlamda yapılacak yeni 

araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Yalnız yaşama kararı dünyada son dönemde oldukça sık rastlanan bir 

tercihtir. Dünyadaki düşük evlilik oranı ve yüksek boşanma oranları 

yalnız yaşayanların sayısını gelecek yıllarda daha da arttıracağa 

benziyor. İnsanların yalnız yaşamayı arzu edilen bir yaşam durumu 

olarak görmesiyle ortaya çıkan bu durum, bireyci bir topluma doğru 

küresel bir eğilim olduğunu göstermektedir (Leith, 2020). Bu eğilimin 

turizmde nasıl bir etki yaratacağı merak konusudur. Çünkü tek başına 

yaşamak, kişinin yaşam tarzı içinde yalnızlığı deneyimlediği veya 

gerçekten aradığı anlamına gelmez. Yalnız yaşayan bir kişiiş ve kişisel 

yaşamının diğer alanlarında bir dereceye kadar yoğun sosyal 

etkileşime de sahip olabilir. 

Solo turizm son yıllarda, özellikle iyi eğitimli kadınlar ve bazı batılı 

milletler arasında çarpıcı biçimde artmıştır. Seyahat edenlerin yüzde 

80'e yakını en az bir kez yalnız seyahat etmeye istekli olduğu yapılan 

araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Bu istatistiğe rağmen solo turizm 

bir araştırma konusu olarak çok az ele alınmıştır. Konu kapsamında 

yapılan araştırmaların büyük bir oranında toplumsal cinsiyetle ilgili 

konulara ve çoğunlukla kadın gezginlerin durumuna odaklanmıştır. Bu 

nedenle, literatürde daha önce yapılan araştırmalarda cinsiyet veya 

segment konularına çok fazla odaklandığı ve solo turizm seyahatin 

özelliklerine çok az dikkat edildiği için eleştirilere rastlamak 

mümkündür (Abbasian, 2018: 35). 

Bu bölümde kitle turizminin tersine yalnız seyahat eden kişilerin 

turizm faaliyeti olarak ifade edilen solo turizm ele alınmıştır. Bölümde 
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ilk olarak solo turizm ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Sonrasında solo 

turistlerin özelliklerine değinilerek onları motive eden unsurlar ele 

alınmıştır.  Son olarak solo turizmin geçmişten günümüze tarihine 

kısaca değinilmiş ve Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak solo 

turizmin geldiği nokta değerlendirilmiştir.  

SOLO TURİZM 

“Solo” Latinceden Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Almanca, İngilizce 

ve İtalyanca gibi dillerde de kullanılan bu kelime, “tek başına 

söylenen şarkı ve yapılan gösteri” olarak tanımlanmaktadır. Toplu 

yapılan müzik sunumu olan “Koro” kelimesinin zıt anlamlısı olarak 

ifade edilmektedir. Kelime 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ”tek, 

yalnız, sade” anlamlarında da kullanılmaya başlanmıştır. 

Literatürde solo turistler için bazı farklı ifadeler kullanılmaktadır. Solo 

turistler, farklı çalışmalarda “tek başına seyahat eden turist”,”bağımsız 

turist” ve “yalnız turist”şeklinde ifade edilmektedir (Yang ve Tung, 

2018; Şener, Hazarhun ve Aktaş, 2022; Mehmetoğlu, Graham ve 

Larsen, 2001; Kaba ve Emekli, 2018). Ancak bazı araştırmalarda da 

bu kavramların birbirinden farklı olduğunu ifade edilmektedir. 

Örneğin Hyde ve Lawson, (2003) “bağımsız turist” veya “bağımsız 

gezgin” olmayı turizm hareketinden önce rezervasyon yapılıp 

yapılmadığı durumuna göre açıklamaktadır. Araştırmacılara göre 

“bağımsız gezgin” kavramı, seyahat planlarında esnekliğe ve 

özgürlüğe sahip gezginler için geçerli olmalıdır.  Bu farklılıklardan 

dolayı çalışmada yalnız seyahat eden kişiler “solo turist” kavramı 

kullanılarak ifade edilmiştir.  
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Turizm literatüründe solo turist, yalnız seyahat eden ve destinasyona 

tek başına gelen kişiyi ifade eder. Başka bir deyişle, "solo" seyahat 

etme durumunu değil, bireysel varış durumunu ifade eder. Solo 

turistler, destinasyona yalnız gelmesine rağmen; yerel halkla, turizm 

sektöründe hizmet veren kişilerle ve diğer turistlerle temas kurarlar. 

Bu etkileşimi engellemek mümkün olmadığından solo turistlerin 

seyahatleri boyunca yalnız kalacakları düşüncesi yanlıştır (Yang ve 

Tung, 2018). 

Yalnız seyahat etme durumu isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebileceği 

gibi seyahat edecek birini bulamama durumundan kaynaklı da olabilir. 

Diğer bir ifade ile destinasyona yalnız ulaşan herkes yalnız seyahat 

etmeyi seçmemiştir, başkalarıyla seyahat etme fırsatı olmadığı için 

yalnız olabilir. Bu nedenle bu kişinin yalnız seyahat etme durumu 

seyahat edecek bir arkadaş bulduktan sonra sona erebilir (Gamil, 

2018). Bu durumdan dolayı literatürde tercihe bağlı solo turistler ve 

duruma bağlı solo turistler şeklinde bir ayrım mevcuttur 

(Mehmetoğlu, Graham ve Larsen, 2001). Ayrıca tatil sırasında 

başkalarıyla çok az etkileşim kurmak isteyen solo turistler de vardır. 

Çünkü arzu edilen yalnızlık yine solo turizme katılmaya yönelten bir 

etkendir.  

Solo turistler; destinasyonun içinde ziyaret edeceği yerleri seçme 

özgürlüğü bulunan, seyahat programlarında esnekliğe sahip olan ve 

gittiği destinasyonda tek bir yere bağlı kalmayıp çok sayıda kasaba ve 

şehri gezen gezginlerdir. Bu seyahatlerde seyahate ilişkin tüm 

planlamalar ve seyahat bütçesinin kullanımına ilişkin tüm kararlar 
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seyahati gerçekleştiren tarafından gerçekleştirilir (Harman, 2014). 

Diğer bir ifade ile solo turistler, ziyaret etmeyi sevdikleri 

destinasyonları planlama konusunda esnekliğe sahip oldukları gibi 

turizm programlarını organize etme özgürlüğüne de sahiptirler. 

SOLO TURİSTLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI 

Bir kişinin solo turizm ile daha planlı ve programlı olan kitle turizmi 

arasındaki tercihi, iki karşıt motivasyon gücünün karşılaştırılmasının 

bir sonucudur. Her ne kadar “planlı ve programlı” kelimeleri kulağa 

olumlu kelimeler olarak gelse de bazı insanlar bundan uzaklaşıp 

karmaşıklığa yönelebilmektedir. Çünkü insanların günlük hayatı (iş 

hayatı, eğitim hayatı vb.) zaten yeterince planlı ve programlı olmayı 

gerektirir. Bu nedenle insanlar çalışma dışı hayatlarının bir parçası 

olan tatil davranışını belirsizlik içinde gerçekleştirebilir.  Mayo ve 

Jarvis'e (1981) göre, herhangi bir gezginin davranışında, yolcunun 

karmaşıklık ihtiyacı ile tutarlılık ihtiyacı arasında bir seçim kararı 

vardır. Yenilik arzusu ile rutin arzusu arasında gerçekleştirilen karar 

sürecinde tercih kişiyi solo turizme veya kitle turizmine yönlendirir.  

İlgili literatür incelendiğinde (Mehmetoğlu, Graham ve Larsen, 2001; 

Şener, Hazarhun ve Aktaş, 2022; Riley, 1988; ) solo turizmin çeşitli 

avantaj ve dezavantajları vardır. Ayrıca turizm faaliyetine solo katılma 

kararı cinsiyet, kültür ve benzeri demografik özelliklere göre farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin Elsrud'un (2001) yaptığı araştırmada, 

yalnız sırt çantalı gezginlerin çeşitli şekillerde riskle karşılaştığını 

belirtmiştir. Araştırmada özellikle kadın yalnız gezginlerin cinsiyetleri 
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nedeniyle yüksek düzeyde risk farkındalığı sergiledikleri ve bu riskleri 

azaltmak için stratejiler benimsedikleri doğrulanmıştır.  

Kendi isteğiyle yalnız seyahat edenlerin motivasyonunu belirlemek 

için derinlemesine görüşmeler yoluyla birçok sosyal ve psikolojik 

motivasyon araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların 

sonucunda ortaya konulmuştur ki; solo turistlerin bu turizm türünü 

tercih etmelerinin nedeni bir tecrit duygusu değildir. Her şeyden 

soyutlanmaya çalışma motivasyonu ile solo turizme yönelen kişiler 

olsa da çoğunluk, solo turizmi diğer gezginlerle ve yerel halkla daha 

fazla etkileşim imkânı verdiği için tercih etmektedir (Riley, 1988). Bu 

etkileşime ek olarak insanları seyahate yönelten birçok motivasyon 

kaynağından söz edilebilir. Aşağıda solo turizme yönelten önemli bazı 

motivasyonlar kısaca belirtilerek açıklanmıştır. 

İletişim-Etkileşim: İnsanları solo turizm kapsamında harekete 

geçmeye yönelten en önemli etkenlerden biri iletişimdir. Solo turistler 

genellikle tavsiye, bilgi ve yardım almak için diğer insanlarla iletişim 

kurarlar. En çok iletişim kurulan alanlar; oteller, hosteller, restoranlar, 

barlar, sokaklar, tarihi yerler ve hediyelik eşya dükkânları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Taraflardan herhangi birinin yabancı dil 

bilgisinin iletişim için yetersiz olması, yanlış anlaşılma korkusu, 

kültür farklılığı ve önyargı gibi iletişim engellerisolo turizmde de 

ortaya çıkabilmektedir. Ancak solo turistlerin büyük çoğunluğu için 

bu engeller aşılabilecek küçük engellerdir. Şener ve arkadaşlarının 

yaptığı araştırmaya göre seyahat esnasında kurulan iletişim solo 

turistlerin özgüvenlerini, kültürel birikimlerini ve gözlem 
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yetenekleriniarttırır. Bu iletişim farklı milletlere karşı hoşgörü 

oluşturur(Şener, Hazarhun ve Aktaş, 2022: 37).Kurulan bu iletişim ile 

arkadaş edinmek ve sosyalleşmek gibi durumların önü de açılır.  

Sosyal statü kazanmak: Yalnız başına seyahat etmenin çeşitli avantaj 

ve dezavantajları vardır. Solo turistler toplu seyahatlere katılanlara 

kıyasla daha fazla risk üstlenirler. Ancak solo turistler riskin 

farkındalığına rağmen yalnız seyahat etmeyi seçmesi bu seyahati bir 

dereceye kadar gönüllü bir risk alma çabası haline getirmektedir. 

Gönüllü risk alma davranışı bireylerinriskli algılan aktivitelere 

isteyerek katılması anlamına gelmektedir. Risk alma, boş zaman 

aktivitelerinin eğlenceli ve arzu edilebilir yönüdür. Solo turistler 

eğlencenin yanı sıra kendini gerçekleştirmek diğer bir ifade ile kendini 

göstermek için de bu riski kabul etmektedirler. Özellikle kadın solo 

turistler, kültürelkimliklerle ilgili baskın söylemleri aşmakiçin solo 

turizme yönelebilirler (Kaba ve Emekli, 2018: 115).  

Psikolojik ve maddi faktörlerin yanı sıra demografik ve fiziksel 

faktörler de bir kişinin seyahat planını etkiler. Çünkü tatil planını 

yapan kişiler için hem itici hem çekici faktörler vardır (Mani ve Jose, 

2020). Solo turizm katılımcıları ile ilgili yapılan araştırmaların 

çoğunda katılımcıların genç yaştaki kişiler olduğu belirtilmiştir. 

Gençlerin bu tercihinin nedeni itici bir faktör olarak 

değerlendirilebilecek olan kendini gösterme davranışı olabilir. 

Gamil (2018) Mısır’lı kadınlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, 

kadınların solo turizme katılma motivasyonunu incelemiştir. 

Araştırma sonucunda özgürlük isteğinin ve ülkedeki baskı ortamından 



285 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

kurtulma arzusunun, kadınları yalnız seyahat etmeye 

yöneltenmotivasyonlardan olduğunubelirtmiştir.  

Keşif duygusu: Keşif, yalnızca insanlık tarafından bilinmeyenin ortaya 

çıkarılması değildir. Kişinin bilmediğini öğrenmesi ve bundan 

heyecan duyması da bir keşiftir. Her bir bireyin bilinmezliğe gözünü 

açtığı bir dünyada bir parça keşfetme arzusu barındırması 

kaçınılmazdır. Bu noktada neyin ne kadar merak edildiği ve 

ihtiyaçların karşılanma düzeyi oldukça önemlidir. Bu durumlar bireyin 

keşif istekliliğini belirlemektedir.  

Yeni şeyleri keşfetmek insanlar için her zaman heyecan ve mutluluk 

verici olmuştur. Keşif, mutluluğa ek olarak öğrenme içerdiği için aynı 

zamanda geliştirici bir özelliğe de sahiptir. Solo turistler, belirsizliğe 

açık bir seyahat gerçekleştirdikleri için yeni keşiflere daha açıktır. Bu 

nedenle sırf planlı programlı bir seyahatte ulaşılacak keşifler az 

olduğu için insanlar yalnız seyahat etmeye yönelebilmektir. Çünkü 

solo seyahat edenler gruba uymak ya da yanındakiler ile ilgilenmek 

yerine daha fazla dışa dönük davranışlar sergilerler. 

Dinlenme: Bireylerin dinlenme ve yenilenme ihtiyacı resmî belge ve 

mevzuatlarda yer alan yasal bir haktır. İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin 24. maddesi “Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, 

özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli 

dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır” şeklindedir (İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948). Toplu seyahat iş hayatındakine 

benzer yükümlülükler getirdiği için daha özgür ve daha esnek bir 
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programla çıkılan solo turizm aktivitesi ile kişiler daha fazla 

dinlenebilirler.  

Literatürde farklı birçok turizm tanımına rastlamak mümkündür. 

Ancak tanımların büyük çoğunluğunda gezmek, görmek, eğlenmek ve 

dinlenmek için çıkılan seyahatler turizm faaliyeti olarak 

değerlendirilmektedir. Yalnız seyahat etmenin getirdiği rahatlık 

insanlara toplu seyahatlere kıyasla daha fazla dinlenme olanağı 

tanımaktadır. Bedeni ve ruhu dinlendirmek için çıkılan solo 

seyahatlerde insanlar bedenen ve ruhen dinlenme olanağı bulabilir. 

Özellikle doğa temelli solo seyahatlerin dinlenme odaklı faaliyetler 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Solo seyahatlerde kişi istediği 

yerde istediği kadar kalma ve dinlenme olanağına sahiptir. 

Yalnız kalmak: Yalnızlık insanlar için olumsuz bir çağrışım yapsa da 

aslında bir ihtiyaçtır. Çünkü iş yerinde, aile içinde, okulda ve sokakta 

yalnız kalma fırsatı bulamayan insan için bu arzu, bir gereksinime 

dönüşebilir. Kalabalığın insana yüklediği görev ve sorumluluklar 

insanı yorabilir. Bu yorgunluğu atlatmanın en iyi yolu gezme, 

dinlenme, eğlenme amacıyla gerçekleştirilen turizm faaliyetine yalnız 

katılmaktır. Özellikle ihtiyaç duyulan malzemeleri yanlarına alarak 

yalnız başlarına insanların olmadığı noktalara seyahat eden 

gezginlerin amacı aslında yalnız tatil yapabilmektir.  

Yabancı dili geliştirmek: Yabancı dili geliştirmek için yalnızca 

öğrenmenin yeterli olmadığı bol bol tekrar yapılması gerektiği dil 

öğreticileri tarafından sıklıkla belirtilmektedir. Solo turizm, genellikle 

rehber eşliğinde gerçekleştirilen kitle turizmine oranla yabancı 
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insanlarla daha fazla konuşma olanağı sağlar. Çünkü toplu bir şekilde 

yapılan sayahetlerde genellikle katılımcıların dilini konuşan rehberler 

yönlendirme ve açıklama yapar.Solo turizm sayesinde dil pratiği 

gerçekleştirilir ve kelime bilgisi daha kalıcı hale gelir.  

Sorumluluklardan uzaklaşmak: Grup veya topluluk ile seyahat etmek 

insana bazı sorumluluklar yükler. Bu grup ister yabancı insanlardan 

oluşsun ister kişinin tanıdığı kişilerden oluşsun kişi toplulukla uyumlu 

bir şekilde hareket etmek durumundadır. Belirlenen kurallar 

çerçevesinde yapılan turizm faaliyetleri eğlenme ve dinlenmeden çok 

strese ve mutsuzluğa sebep olabilir. Turizm kapsamında seyahat eden 

ve daha az sorumluluk alan kişilerin bu sorumluluktan kurtulmak için 

yalnız seyahate yönelmesi oldukça doğaldır. Solo turizmde kişinin 

alacağı kararlar genellikle kişinin kendisini etkiler. Bu nedenle 

sorumluluktan kaçınan maceraperest insanlar solo turizmi tercih 

ederler. 

Solo turizme yönelenlerin yaşları incelendiğinde genellikle genç 

kesimin daha fazla bu turizm türünü tercih ettiği görülmektedir 

(Chhabra 2004). Gençler, genellikle seyahat etmeyi “dünyanın çok 

uzak bir köşesinde anarşist bir varoluş” aramak için bir şans olarak 

görürler. Bu amaca hizmet edecek en iyi seyahat tercihi de 

sorumluluğun az oldu solo turizmdir. 

Maliyetlerden kaçınmak: Turizm aktivitesini daha az maliyetle 

gerçekleştirmek isteyen ve sınırlı olanakları yeterli kabul edip bundan 

memnuniyet duyan bireyler yalnız seyahate yönelebilir. Chhabra 

(2004) yaptığı araştırmada solo gezginler ile yalnız seyahat 
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etmeyenleri karşılaştırmış ve sologezginlerin, yalnız olmayan 

gezginlerden ortalama olarak daha fazla gece konaklama yaptığını 

ortaya koymuştur. Solo turistler (yalnız seyahat edenler), neredeyse 

eşit gelire sahip olmalarına rağmen, ziyaretleri sırasında toplu olarak 

gezenlere oranla daha az para harcamışlardır. 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SOLO TURİZM 

Solo turizminin tarihsel süreci incelendiğinde, bu turizm davranışının 

geçmişinin oldukça eskilere dayandığı görülmektedir. Solo turistler 

tarih boyunca var olmuşlardır ve muhtemelen gelecekte de var 

olacaklardır. Antik dönemde, tarihçi Heredot ile filozoflar Platon ve 

Aristo’nun yalnız başlarına seyahatlere çıktığı bilinmektedir. Ayrıca 

Ortaçağda Marco Polo ve İbn-i Batuta’nın gerçekleştirdiği bireysel 

seyahatler solo turizm kapsamında ele alınabilir (Torkildsen, 2005). 

Ortaçağdan 1700’lü yıllara kadar ki dönemde, Büyük Tur (Grand 

Tour) olarak adlandırılan ve aristokratlarca gerçekleştirilen seyahatler 

de önemli solo turizm örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Turizm tarihine bakıldığında tarihteki ilk organize modern tur Thomas 

Cook tarafından gerçekleştirilmiştir. Modern turizmin babası olarak 

kabul edilen Thomas Cook, seyahat etmeyi seven biridir. 

Marangozluk mesleği ile uğraşan Thomas Cook seyahat deneyimlerini 

eş, dost ve akrabaları ile paylaştığında karşısındaki insanların bundan 

etkilendiğini fark etmiştir. Bunu bir fırsat olarak gören Thomas Cook 

tarihteki ilk turu düzenleyerek bu faaliyetleri başlatan kişi olmuştur. 

Seyahatin bir iş kolu olabileceğinin farkına varan Thomas Cook, kendi 

adı ile açtığı tur operatörü ile milyonlarca insanı dünyanın farklı 
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noktalarına götürmüştür (Meriç, 2020). 1841 yılında İngiltere'nin 

Leicester kentine düzenlenen festivale, 570 kişilik bir turist kafilesini 

trenle götürmüştür (Mısırlı, 2006). Bu şekilde modern kitle turizminin 

öncüsü olan Thomas Cook, aslında bir solo turisttir. 

Günümüzde solo turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Örneğin, 

2001-2002 yılları arasında, Yeni Zelanda’ya gelen Avustralyalıların % 

90’ı, Britanyalıların % 92’si ve Amerikanlıların ise % 75’i solo 

turisttir (Harman, 2014: 110). Solo turizmi, sadece batı ülkelerinde 

değil, Arap ve İslam ülkelerinde de gezginlerin tercih ettiği bir trend 

olmuştur (Gamil, 2018).  

Solo turizminin yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri, teknolojik 

gelişmeler olarak gösterilebilir. Gidilecek destinasyon ile ilgili bilgiye 

ulaşma olanaklarındaki artış, haberleşme kolaylığı, online rezervasyon 

olanakları ve günümüzdeki ulaşım kolaylığı, solo turistlerin karşısına 

çıkabilecek riskleri önemli derecede azaltmaktadır (Guontos ve 

Guontos, 2010: 2). Geçmişte karşılaşılan önemli bir engel olan dil 

bilme sorunu telefonlardaki sözlük ve çeviri yazılımları sayesinde 

engel olmaktan çıkmıştır. 

Solo turizme yönlendiren önemli etkenlerden biri de salgın hastalıklar 

olarak ifade edilebilir. 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei 

bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs, kişiden 

kişiye bulaşan bir hastalık olarak kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. 

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu küresel salgın, sokağa 

çıkma gibi birçok kısıtlama getirerek insanların hayatını önemli 

düzeyde değiştirmiştir. Bu salgın, ülkeleri sınırlarını kapatmaya ve 
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havayolu hizmetlerinin işleyişini askıya almaya zorlamıştır. Kitle 

turizminin de kısıtlandığı bu süreçte solo turizm, birçok insanın turizm 

faaliyetini gerçekleştirmesinde önemli bir alternatif olarak dikkat 

çekmiştir. 

COVİD-19 ve SOLO TURİZM 

Turizm ve seyahat olayını etkileyen birçok unsur mevcuttur. Bu olayı 

etkilen faktörler daha geniş sosyal sistemler veya insanlar tarafından 

kısmen kontrol edilebilir. Oysa, pandemiler (küresel salgınlar) aniden 

ortaya çıktıklarından nispeten kontrol edilemezler. Hazırlıksız 

yakalanan pandemilerin yayılma şekli insanların iletişim ve 

etkileşimine kadar önemli değişiklikler gerektirebilir. Dolayısı ile 

Covid-19 pandemisibirçok sektörle dolaylı olarak işbirliği içinde olan 

turizm endüstrisini önemli düzeyde etkilemiştir. 

İlgili literatür incelendiğinde, pandemilerin bölge ve milliyetten 

bağımsız bir şekilde dünya turizmini etkilediği ortaya konulmuştur. 

Kuo ve arkadaşları (2008) “SARS” ve “Kuş Gribi” hastalıklarının 

Asya ülkelerine uluslararası turist varışları üzerindeki etkilerini 

inceledikleri çalışmalarında, bu etkiyi bilimsel olarak ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca literatürde geçmişte yaşanan “Ebola”, “Domuz 

Gribi” gibi salgın hastalıkların turizme etkisi ile ilgili araştırmalara 

rastlamak mümkündür (Hanrahan ve Melly, 2019).  

Çin, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa ev sahipliği yapan dünyanın en 

kalabalık ülkesidir. Bu kalabalık sosyal kaynakları ve bireylerin 

yaşam tarzlarını da etkilemiştir. Kalabalığın etkisiyle turistik yerler, 



291 | TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 

bahçeler ve parklar gibi halka açık alanlar, özellikle resmi tatillerde 

genellikle insanlarla dolu olmuştur. Bu kalabalık insanları etkileşime 

yöneltmiş ve insandan insana temas yoluyla bulaşan COVID-19 

hastalığının hızla yayılmasına neden olmuştur (Wen vd., 2020). 

Dolayısı ile Çin, turizmi pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri 

olmuştur. 

Salgının insandan insana bulaştığının fark edilmesi ile Çin turizmde 

meydana gelen ilk değişim, insanların büyük insan gruplarından 

kaçınarak turizm faaliyetlerini bireysel olarak ya da daha küçük 

gruplarla gerçekleştirmesi olmuştur (Wen vd., 2020). Hastalığa 

yakalanıp izolasyona alınmamak için gerçekleştirilen bu davranış 

salgının ilerleyen dönemlerinde de devam etmiştir. Covid-19 un 

ortaya çıkardığı sağlık güvenliği riski turistlerin algısını da 

değiştirmiştir. Araştırmalar, algılanan riskin ziyaretçilerin destinasyon 

algılarını olumsuz etkilediğini göstermiştir (Loureiro ve Jesus, 2019).  

Hastalanma korkusu ve ülkesel yönetimlerin kısıtlayıcı yaptırımları 

sonucunda restoranlarda yemek yiyip içme davranışı pandemi 

döneminde ciddi bir şekilde azalmıştır. Bu dönemde insanlar 

restoranlarda yemek yemek yerine paket servis sipariş etmeye 

yönelmiştir (Özer ve Okat, 2021). Ayrıca seyahat için tren, otobüs gibi 

ulaşım araçları yerine bisiklet ve daha küçük araçlar kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu dönemde insanlar kalabalık eğlence merkezlerinden 

uzaklaşarak doğa temelli aktivitelere daha fazla yönelmişlerdir.  
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SONUÇ 

Solo turizm; seyahat tarzı, varış noktası seçimi, seyahat planının 

hazırlanması, seyahatin arkasındaki hedef gibi birçok açıdan 

değerlendirilip tartışılan bir konudur. Yapılan bazı araştırmalarda 

yalnız seyahat eden herkes solo turist kabul edilirken bazılarında da 

belirli şartlar arandığı görülmüştür. Her bireyin yalnız seyahat etme 

konusunda kendi nedeni vardır. Bu nedenler ne olursa olsun kişinin 

yalnız seyahat etmeyi seçmesi solo turist olmaya yöneldiğini gösterir.  

“Yalnız kalmak” olumsuz çağrışım yapan bir kavramdır. Eğer kişinin 

isteği dışında bu durum gerçekleşiyorsa seçim yapamama durumu 

vardır ve olumsuzdur. Kişisel seçim olarak tercih edilen yalnızlık, 

olumlu bir durumu ifade edebilir.   Solo turizm yalnız gerçekleştirilen 

turizm faaliyeti olarak ifade edildiği için olumsuz algılanabilir. Ancak 

bir tercih olan solo turizmde kişinin isteğine bağlı olarak yoğun bir 

etkileşim de ortaya çıkabilir. Leith, (2020), solo turizmde bireyin 

kimlerle ne ölçüde zaman geçireceğinin bir tercih olduğunu belirterek, 

bu tercihin bireyin kendi kimliğini ortaya çıkarmasına yardımcı 

olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü solo turizmde kişi daha fazla 

kontrole sahiptir ve isteğe bağlı gerçekleştirdiği etkileşimler ile 

kendini geliştirebilir. Solo turizm yöneliminin turizm kapsamında 

kullanılan mimari değerlere verilen tahribatı (Arslan Kalay, Şahin, ve 

Meriç, 2018) azaltacağı da düşünülmektedir. 
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Başkalarının bizi nasıl gördüğü hissettiklerimizi etkiler. Örneğin 

kamusal alanda yalnız yemek yemek, başkalarının bakışlarını 

üzerimize çekebilir. Bakanların algıları da bize yansıyabilir. Bizim 

yalnız ve çaresiz olduğumuzu düşünen insanlar bu duyguyu bize 

yansıtabilir. Ya da yalnız yemek yiyen kişi aşağılık kompleksine 

kapılarak olumsuz bir ruh haline girebilir. İnsanlar bir dereceye kadar 

bu düşünceleri hesaba katar ve ona göre kararlar alır. Tek başına bir 

hamburger yemek ile sevgililer gününde romantik bir restoranda tek 

kişilik masa ayırtmak farklı düşünce ve davranış gerektirir. Bir kişi, 

gözlemlenme ve yargılanma riskinden dolayı halka açık bir aktiviteye 

katılma konusunda isteksiz olabilir. Bu yüzden yalnız kalmak için solo 

turizme yönelebilir. Benzer şekilde toplumun yalnızlık düşüncesini 

önemsemediği ve daha fazla çevre edinmek için de solo turizme 

yönelebilir.  

Covid-19 pandemisi birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da 

önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerden en 

önemlisi, yalnız ve bağımsız seyahatin popülaritesinin artması 

olmuştur. Salgın, insanları toplu faaliyetlerden uzaklaştırarak daha çok 

bireysel faaliyetlere yöneltmiştir. Bu durum da aslında çok eskilerden 

beri gerçekleştirilen bir turizm türü olan solo turizmin tekrar dikkat 

çekmesine neden olmuştur. Ayrıca ve sağlık ve zindelik turizmi gibi 

turizm konularında da talebin arttığı görülmektedir. 

Dünya bir zamanlar çoğumuz için büyük ve ürkütücü bir labirentti. 

Seyahat etmek zor ve pahalı bir meydan okuma gerektiriyordu. Ayrıca 

seyahat etmek için arkadaş bulmak gereklilik olarak kabul ediliyordu. 
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Benzer şekilde, dil konusunda yeterliliğe sahip olmak ve harita 

okumada becerikli olmak gerekiyordu. Ayrıca seyahat edenler 

güvenlik konusunda endişeler yaşıyordu. Bu gün gelinen noktada bu 

engellerin çoğu ortadan kalkmıştır. Covid-19 pandemisiyle dikkat 

çeken bir trend olan solo turizm insanların yoğun katılım göstereceği 

bir turizm çeşidi olacaktır. Bu doğrultuda solo turizm hakkında 

bilgiler sunan ve mevcut engellerin nasıl çözülebileceği hakkında 

öneriler sunan araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

yapılacak çalışmaların (yalnız seyahat eden kadınlar gibi) belli bir 

gruba değil daha genele yönelik gerçekleştirilmesi gerektiği 

araştırmacılara önerilir. 
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GİRİŞ 

1841 yılında Thomas Cook ile başlayan turistik seyahatler 1950’li 

yıllarda endüstri devriminin de etkisiyle oldukça artmıştır. Yıllar 

geçtikçe turizm olgusu büyümüş ve devasa bir boyuta ulaşmıştır. Söz 

konusu yıllarda tüm dünyada turizm hareketine katılan kişi sayısı 

yaklaşık 25 milyon iken, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 

Örgütü’nün (UNWTO) 2019 yılında açıkladığı rakamlara göre turist 

sayısının 1.5 milyar kişiyi aştığı görülmektedir. Ancak Cov19 

pandemisi ile birlikte dünya çapındaki turizm hareketi dramatik bir 

düşüş göstererek neredeyse durma noktasına gelmiştir. Uzun süren 

pandemi süreci sonrasında turizm sektörü yaralarını sarmaya başlamış 

ve tekrardan toparlanma sürecine girmiştir.  

Dünya çapında yaşanan pandeminin alışıla gelmiş turist davranışları 

üzerindeki etkisini göz önünde bulundurulduğunda eski davranışlar 

yanında turistlerin kitle turizminden uzak, doğaya ve bireyselliğe 

yönelik turizm faaliyetlere katılım gösterme eğiliminde oldukları 

görülmektedir (Atay, 2020). Değişen turist davranışları; şehirden 

uzaklaşma, yeni yerler görme, doğa ile baş başa kalma farklı yaşam 

tarzlarını deneyimleme şeklinde sıralanabilir. Ancak aynı tür taleplerin 

artması pandemi öncesinde düşük sayıda ziyaretçi ağırlayan turistik 

destinasyonların taşıma kapasitelerin çok üstünde bir turist talebiyle 

karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu noktada kalabalık kitleden uzak bir 

tatil yapmak isteyen turistler birleşerek yeni bir kitle oluşturmaları söz 

konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlar karşısında oldukça hassas bir 

yapıya sahip olan doğanın ve doğal yaşamın olumsuz etkilenmesinin 



TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ | 302 

 

önlenmesi için doğaya yönelen turistlerin planlanmasını zorunlu 

kılmaktadır. Sürdürülebilir destinasyon yönetim ile özellikle doğa 

temelli turizm faaliyetlerinin yaşandığı destinasyonların korunması 

sağlanmalıdır. Özellikle son yıllarda büyük talep gören kırsal turizm, 

yayla turizmi ve eko turizm gibi doğa temelli turizm çeşitlerinin kitle 

turizmine dönüşmeleri önlenmelidir. Yoğun turist talebi 

destinasyonlar arasında dağıtılarak kitle turizminin olumsuz 

etkilerinden korunmak mümkün olabilir. Bu sayede hem doğal çevre 

korunmuş hem de turizm pazarından istenilen fayda sağlanmış 

olacaktır. 

Doğa temelli turizm, turistler tarafından çekicilik unsuru olarak kabul 

edilen doğal değerleri kapsamaktadır. Başka bir deyişle doğa temelli 

turizm faaliyetlerinde turistlerin seyahat nedenlerinin başında 

doğrudan doğal alanlar ve doğal çekicilikler gelmektedir. Bu nedenle 

doğa temelli turizm adı altında eko turizm, kırsal turizm, çiftlik 

turizmi, tarım turizmi ve yayla turizmi türlerini saymak yanlış 

olmayacaktır. Dolayısıyla çalışmanın bu bölümünde doğa temelli 

turizm türleri üzerinde durulmuştur. 

1. EkoTurizm 

 

Eko turizm, çevreci ilkeleri benimseyen, yerel halkın refahını arttıran, 

doğaya duyarlı bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Eko turizm, 

toplumsal sorumluluğu, ekonomik verimliliği ve ekolojik hassasiyeti 

en üst seviyede tutmaktadır. Diğer bir deyişle ekoturizm; ekonomik 

gelişimin sağlanması sırasında ekolojik hassasiyeti en üst seviyede 
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tutan, turizm ile doğal çevreyi birleştiren, turizmin çevresel 

sorumluluklarını göz ardı etmeyen bir turizm türüdür (Kaypak, 2012). 

Ayrıca ekoturizm,  diğer doğa temelli turizm türlerinde olduğu gibi 

sürdürülebilirlik kavramıyla yakın bir ilişki içerisindedir.  

 

Resim 1: Eko Turizm 

 

Kaynak: karaman.ktb.gov.tr 

Türkiye’de 1990’lı yılların başında kitlesel turizme olan ilginin 

artması nedeniyle ürün çeşitlendirilmesi ve seyahatleri sırasında 

doğaya daha az zarar veren hatta doğaya katkı sağlayan turizm 

türlerinin oluşturulması amaçlanmıştır (Üzümcü ve Koç, 2017).1992 

yılında Rio Çevre Zirvesinde sürdürülebilir bir çevre için kriterler 

oluşturulmuştur. Söz konusu bu kriterlere göre yerel halkın kültürleri 

yok edilmeden onların da çevreye zarar vermesi engellenerek, çevreci 
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turizm faaliyetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması hususu 

kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar yıllar içerisinde 

artmış ve 2002 yılı Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Eko 

Turizm Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2002 yılında gerçekleştirilen 

“Dünya Eko Turizm Zirvesi”  "yeryüzünün doğal kaynaklarının 

sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel 

halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel 

bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır" olarak bir 

tanımlama yapmıştır. 2011 yılı ise sürdürülebilir kalkınma ve Binyıl 

Kalkınma hedeflerine ulaşabilmek adına Birleşmiş Milletler tarafından 

ormanların korunması amacıyla “Uluslararası Orman Yılı” olarak ilan 

edilmiştir (ekoturizmdernegi.org). 

Küresel iklim felaketleri, covid19 benzeri salgınlar, temiz su 

kaynaklarının azalması, buzulların erimesi ve ozon tabakasının 

delinmesi gibi küresel boyuttaki sorunlar gün geçtikçe dünyayı daha 

yaşanılması zor bir yer konumuna sokmaktadır. Doğru bir şekilde 

yönetilmeyen turizm faaliyetleri de bu sorunların çoğalmasına neden 

olacaktır. Özellikle kitle turizmi ve bilinçsiz turist davranışları telafisi 

imkânsız sorunlara yol açabilir. Bu noktadan hareketle ekoturizm 

doğru plan ve politikalar ile yönetildiği takdirde bir takım avantajları 

da beraberinde getirecektir. Eko turizmin sağladığı avantajlar şu 

şekilde sıralanabilir; 

• Yerel halkın kültürünün korunması, 

• Yerel halka ekonomik katkı sağlaması ve istihdam arttırması, 

• Turizmin olumsuz çevresel etkilerinin en alt seviyeye inmesi, 
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• Doğal yaşamın ve türlerin korunması, biyoçeşitliliğin artması,  

• Doğa bilincinin artması 

Ekoturizmin sağladığı bu avantajların yanı sıra kitle turizmine 

oluşturacağı alternatif ile turizm talebine de güzel bir seçenek niteliği 

taşımaktadır. Tatil tercihlerinde çeşitlenmelere sebep olması kitle 

turizmine katılacak olan turist sayısının da azalmasına imkân 

sağlayacaktır. Böylelikle diğer turizm türlerini tercih eden kişi sayıları 

da düşecek ve destinasyonların taşıma kapasitelerinin üzerinde hizmet 

vermesi önlenmiş olacaktır.  

2. Kırsal Turizm 

 

Modern toplumların şehir hayatından sıkılmaları, tekdüze yaşam 

standartları ve özellikle pandemi sürecinde salgına yakalanma korkusu 

turistlerin deniz, kum, güneş üçlüsüne olan ilgisinin azalmasına neden 

olmuştur. Deniz, kum ve güneş üçlüsünden kayan ilgi daha çok doğa 

temelli turizm faaliyetleri üzerinde toplanmaktadır. Bu nedenle tatil 

tercihlerinde değişiklik yapma isteği, doğal yaşama duyulan ilgi ve 

kırsal yaşama yönelik merak turistlerin kırsal turizmi tercih 

etmelerinin altında yatan nedenler arasında gösterilebilir (Yemenoğlu, 

Dalgın ve Çeken; 2013). Kırsal turizm, şehirden uzak bölgelerdeki 

doğal ve kültürel çekiciliklerin etkisiyle meydana gelen turizm 

faaliyetleri olarak tanımlanabilir.  
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Resim 2. Kırsal Turizm, Antalya. 

 

Kaynak: kulturportalı.gov.tr 

 

Kırsal turizm, içinde barındırdığı doğal, kültürel ve sosyal çekicilikler 

ile kitle turizmine iyi bir alternatif konumundadır. Diğer yandan kırsal 

turizme olan tercihin artması; bölgenin bilinirliğini arttırıp imajını 

olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte kadınların ve 

dezavantajlı grupların istihdama katılmalarına olanak sağlayacaktır 

(Perales, 2002). Ayrıca istihdamın artması sebebiyle kent 

merkezlerine yönelik göçlerin artmasını önleyecek hatta geriye göç 

hareketini dahi başlatabilecektir. Bölge haklının gelirlerinin ve hayat 

standartlarının artmasına, alt yapı sorunlarının giderilmesine, yerel 

halkın doğal çevreye ve kültürel mirasın korunmasına olan bilincinin 

oluşmasına katkı sağlayacaktır(Sharpley, 2002; Çalışkan, Tanrısever 

ve Mısırlı; 2021).   

 

Kırsal turizm bahsedilen olumlu yanları ile birlikte bir takım riskleri 

de bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu bu riskler ekosistemin 
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hassas yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Doğa temelli bir turizm türü olan 

kırsal turizm iyi planlanmadığı taktirde tarım arazilerinin azalmasına, 

doğal yapının bozulmasına, kültürel değerlerin tahribatına, alt ve üst 

yapı problemlerine, aşırı kalabalığa ve enflasyonist baskıya ayrıca 

çevresel kirliliğe neden olabilecektir (Roberts ve Hall, 2001). Bu 

sebeple doğal ve kültürel çekiciliklerin varlığına dayanan bu turizm 

türünün planlanması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Kırsal turizm 

teması altında çiftlik turizmi, yayla turizmi, agro turizm, eko turizm, 

av turizmi ve mağara turizmi gibi farklı turistik temalar bulunmaktadır 

(Çalışkan, Tanrısever ve Mısırlı; 2021).  Küçük bir alanda ve kısa bir 

zamanda yapılacak bir turizm faaliyeti yerine uzun döneme yayılmış, 

ürün çeşitlendirilmesi yapılmış ve turistik talepleri yönlendirebilen 

sürdürülebilir bir destinasyon yönetim süreci ile söz konusu risklerin 

oluşması önlenmiş olacaktır. 

 

3. Tarım (Agro) Turizmi 

Agro turizm terimi İngilizce “agricultural” olarak ifade edilen tarım ve 

turizm sözcüklerinden oluşturulmuştur. Tarım turizmiKizos ve 

Iosifides, (2007) tarafından kırsal bölgelerdeki tarım alanlarında 

yapılan turizm faaliyetleri olarak belirtmektedir. Bu noktadan 

hareketle tarım turizminin kırsal turizmin bir alt dalı olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır (Ayhan vd., 2020). Ayrıca kırsal 

alanlarda sürdürülen turizm faaliyetleri yalnızca tarımsal olmadığı için 

bu alanlarda yapılan diğer birçok turistik faaliyet de kırsal turizm 

çatısı altında toplanmaktadır (Roberts ve Hall, 2001). Tarım turizmi; 

doğa gözlemciliği, sebze-meyve toplama, avlanma, çeşitli kutlama ve 
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festivaller, hediyelik eşya satın alma ve konaklama gibi aktiviteleri 

içinde barındıran bir turizm türüdür (Nilson, 2002).Tarım turizminde 

kişiler çitliklerde yaşayan insanlarla birlikte bir takım aktiviteler 

içerisinde yer alabilirler. Çiftlik sahipleri ile birlikte kaliteli zaman 

geçirip, çiftlik ürünlerini tanıyıp, yerel halkı ve yaşam tarzlarını 

öğrendikleri ve bölgede konaklayarak aktivitelerini turistik bir 

seyahate dönüştürdükleri durumlarda tarım turizminin 

gerçekleştiğinden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu noktada yapılan 

çalışmalar incelendiğinde tarım turizmi ile çiftlik turizminin birbirine 

karıştırıldığı ortaya çıkmaktadır(Deegan ve Dineen, 1997). Ancak iki 

turizm faaliyeti arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Tarım 

turizminde ana amaç tarımsal faaliyetlere odaklanırken çiftlik turizmi 

turistlere çiftlik hayatı ve çiftlikte konaklama fırsatı sunmaktadır. 

Bunun yanındatarım turizminde ise çiftlikte konaklamak gibi bir 

zorunluluk bulunmamaktadır (Civelek, 2013: 89). 

Resim 3: Tarım Turizmi, Bozcada 

 

Kaynak: trthaber.com 
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Gelişen teknoloji ve modernleşme hareketi ile birlikte alt yapı ve 

ulaşım imkanlarının da artmasıyla günümüzde kırsal alanlara yapılan 

seyahatler ve tarım amaçlı turistik faaliyetler daha rahat bir şekilde 

icra edilebilmektedir. Bu durum mikro düzeyde yöre halkına makro 

düzeyde ise ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır  (Wu, 2018).  

4. Çiftlik Turizmi  

Çiftlik turizmi, kırsal turizm kavramıyla oldukça sık karıştırılan bir 

kavram olarak literatürde yer almaktadır (Deegan ve Dineen, 

1997).Ancak çiftlik turizmi yapı olarak kırsal turizmin bir alt dalı 

olarak nitelendirilir. Diğer yandantarım turizmi ile aynı doğrultuda 

olan ve şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyenlerin doğa temelli bir 

tatil tercih etmeleri sonucunda oluşan turizm türüne verilen isimdir 

(Uygur ve Akdu, 2009: 158).  

Resim 4. Tarım ve Çiftlik Turizmi 

 

Kaynak: karaman.ktb.gov.tr 
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Tarım turizmi çiftlik turizmine göre daha geniş kapsamlı olması 

nedeniyle çiftlik turizminden ayrışmaktadır (Civelek, 2013). Çiftlik 

turizmi, bireylerin sürekli ikamet ettikleri yerlerin dışında, kırsal 

bölgelerde yaşamını sürdüren çiftliklerin üretim süreçlerinde yer 

almak ve gözlemlemek amacıyla yaptıkları seyahatlerdir. Bireylerin 

katıldıkları bu turistik faaliyetlerde kullanılan çiftliklerin var oluş 

sebepleri arasında turizm olmayabileceği gibi bireylerin katıldıkları bu 

faaliyetler karşılığında bir ödeme yapmaları gerekmektedir (Flavia-

Lorena, Ana-Maria ve Ioan-Constantin, 2014).Çiftlik turizminin en 

güzel uygulama alanları arasında sayılan “TaTuTa” (tarım-turizm-

takas) çiftlikleri hem isteyenlere ekolojik bir deneyim alanı sunmakta 

hem de eko-mimari metotlar kullanılarak inşa edilmeleri nedeniyle 

doğayla uyum içinde, sürdürülebilir ve bilinçli bir toplum yapısı 

oluşturmayı hedeflemektedir (Şahbudak ve Şimşek, 2017).  

Çiftliklerdeki faaliyetlere katılım incelenecek olursa iki farklı şekilde 

meydana geldiği görülmektedir. Bunlar; çiftlikte konaklama ve çiftlik 

ziyaretleri şeklindedir. Çiftlikte konaklama; hem çiftlikteki diğer 

faaliyetlere katılım hem de çiftlik içerisinde gecelik konaklama 

yapmak anlamına gelmektedir. Diğer yandan çiftlik ziyaretlerinde ise 

konaklama söz konusu olmadan günübirlik çiftlik ziyaretleri söz 

konusu olmaktadır. Çiftlik turizminin faaliyetlerini Gündüz (2004) şu 

şekilde sıralamıştır;  

• Konaklama, 

• Çiftlik dükkânlarında ürün satışı, 

• Eğitim ve bilgilendirme 
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• Yürüyüşler, 

• Meyve toplama, at binme gibi çiftlik aktiviteleri 
 

İster konaklamalı isterse günübirlik ziyaretler şeklinde gerçekleşsin 

çiftlik turizmi faaliyetleri açısından incelendiğinde hem kırsal turizm 

hem de tarım turizmi ile büyük benzerlikler gösterdiği görülmektedir. 

Çiftlik turizminde tüm faaliyetler çiftlik içinde ya da bir çiftlikle 

bağlantılı olarak gerçekleşmektedir.  

Covid19 pandemi süreci doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir turizm 

faaliyetlerinin insanlığın geleceği için ne kadar hayati bir öneme sahip 

olduğunu göstermiştir. Çevreyi tahrip etmeyen, ekonomik ve ekolojik 

açıdan sürdürülebilir ve sağlıklı çiftlikler oluşturmak çiftlik turizminin 

ana amaçları arasında yer almaktadır. Böylelikle doğa ile iç içe fakat 

doğayı kirletmeyen, kalabalık kitlelerden ve şehir hayatının 

karmaşıklığından uzak çiftlikler içerisinde turizm faaliyetleri sunarak 

turistik talebe yanıt vermiş olunacaktır. 
 

5. Yayla Turizmi 
 

Genellikle kırsal turizm ve alternatif turizm türleri üzerine yapılan 

araştırmalar arasında kendine yer bulan yayla turizmi araştırmaları son 

yıllarda gittikçe artmaktadır. Açıkçası yayla turizmi araştırmalarına 

olan bu ilginin temel sebebi de yayla turizmine olan talebin hızla 

artmasıdır. Özellikle yaz aylarında yaylalara yönelik oluşan aşırı talep 

sebebiyle yaylalar sahip oldukları doğal güzellikleri kaybetmeye 

başlamıştır. Ayrıca yayların sahip oldukları sosyo-kültürel 

çekiciliklerin de ticari kaygılar güdülerek yozlaşmaya ve metalaşmaya 

başladığı görülmektedir (Aytuğ, 2016). Yapılan araştırmalar (Sezer, 
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2015; Üzümcü ve Koç, 2017) göstermektedir ki; binlerce yıldır 

kullanılan yaylalar son zamanlarda taşıma kapasitesi aşımı nedeniyle 

doğal özelliklerini kaybetmektedir. 
 

Doğal yaşam ile iç içe sürdürülen yaylacılık, konargöçer toplumlardan 

günümüze kadar ulaşmış bir yaşam biçimidir. Hayvanları otlatmak 

manasına gelen “yaymak” kelimesinden türetilen yayla teriminin 

kullanım alanları günümüzde gelişmiş ve değişmiştir (Alagöz, 1993). 

Başlangıçta yaylacılık geneldetarım ve hayvancılık amaçlı gelişmiş 

olsa da Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminin nemli ve sıcak 

havasından kaçmak amacıyla da kullanılmaktadır.  
 

Şekil 1.  Yayla Turizmine Uygun Merkezler 

Kaynak: kulturveturizmbakanligi.gov.tr 

Günümüzde bu iki önemli sebep neticesinde Doğu Anadolu ve 

Karadeniz bölgelerinde tarım ve hayvancılık amacıyla güney 

bölgelerde ise mevsimsel nedenlerle yaylalara ziyaretler 

yapılmaktadır. Zaman içerisinde bu söz konusu amaçlara rekreatif 

nedenler de eklenerek yaylalar turizm amaçlı da kullanılmaya 
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başlanılmıştır. Eğlenme, dinlenme, doğaya olan merak gibi nedenlerle 

yapılmaya başlanan seyahatler yayla turizmi adı verilen yeni bir doğa 

temelli turizm türünün oluşmasını sağlamıştır. Yaylalarda yapılan 

etkinlikler, yayla kültürü ve doğal yaşam şehir hayatı süren insanlarda 

merak uyandırmıştır. Bu meraklarını gidermek amacıyla yayla 

hayatını deneyimlemek istemişlerdir. Böylelikle yeni deneyimler 

yaşamak isteği yeni bir turizm türünün oluşmasını sağlamıştır. 

 

Şehir hayatının yorucu etkisinden uzaklaşmak isteyen insanların doğal 

güzellikleri olan destinasyonları tercih etmelerinin bir sonucu olarak 

ormanlar, göller, dağ ve doğa yürüyüşü, rafting sporları, av ve 

balıkçılık, yayla şenlikleri, el sanatları ve kültürel değerler yaylaları 

birer turistik cazibe alanı haline getirmiştir (Haberal, 2015; Sezer ve 

Kılıç, 2015). 

 

SONUÇ 

 

İnsanlık yaratıldığı günden bu güne kadar doğa ile iç içe bir yaşam 

modeli benimsemiştir. Büyük devrimler ve teknolojik gelişmeler ile 

binlerce yıllık doğal problemlerin üstesinden gelmiş, doğayı 

amaçlarına göre şekillendirme gücüne erişmiştir. Ancak doğayı her 

değiştirme çabası beraberinde iklim değişikliği ya da büyük salgın 

hastalıklar gibi felaketler olarak geri gelmiştir. Günümüzde yaşanılan 

küresel boyuttaki fırtınalar, seller, buzulların erimesi gibi felaketlerin 

bir çoğu doğayla savaşmamız ve bu savaşı kazanmamız nedeniyle 

oluşmaktadır. Diğer bir deyişle insanlık doğa ile olan savaşını 

kazandıkça aslında kaybeden kendisi olmaktadır. Çünkü doğadan ayrı 
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bir yaşam mevcut şartlar altında imkânsızdır. Bu nedenle insanlık 

sürdürülebilir politikalar ile doğal dengeyi bozmadan ve doğal 

kaynakları tüketmeden doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmelidir. 

Her doğal çevrenin kaldırabileceği bir yük olduğu gibi her 

destinasyonun da belirli bir taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Bu 

kapasitenin üzerinde bir talebin oluşması doğal çevrenin kirlenmesine, 

tükenmesine ve geri döndürülemez bir zarara uğramasına neden 

olabilir. Bu sebeple kitlesel olarak yapılacak hareketler önlenmeli, her 

destinasyon sürdürülebilir destinasyon yönetimi ilkeleri ile 

yönetilmelidir. 

Kitlesel ölçekteyapılacak seyahatlerin, gezilerin ya da tatillerin en 

büyük zararı doğal yaşam ve doğal çevre üzerine olduğu söylenebilir. 

Bu durumun önlenebilmesi için alternatif turizm türleri, alternatif 

rotalar ve alternatif destinasyonlar oluşturmak gerekmektedir. 

Böylelikle kitle turizminin yoğun talebinin bölünmesi ve bu 

alternatifler üzerine paylaştırılması mevcut sorunu çözebilir. Ancak 

günümüzde kitle turizminin alternatifi olarak kabul edilen turizm 

türlerinin yine kitle turizminden en çok olumsuz etkilenen doğa 

temelli turizm türleri olduğu bilinmektedir. Diğer bir deyişle doğa 

temelli turizm türleri kitle turizmine alternatif olarak sunulmaktadır. 

Fakat bu durum alternatif turizm türlerine aşırı bir talep oluşmasına 

neden olabilir. Böylelikle doğa temelli turizm türlerine oluşabilecek 

aşırı talep yeni bir kitle turizmine dönüşebilir. 
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Bu bölümde kitle turizmine alternatif olarak sunulan ve doğa temelli 

turizm türleri arasında gösterilen eko turizm, kırsal turizm, tarım 

turizmi, çiftlik turizmi ve yala turizminin üzerinde durulmuştur.  

Yapılan araştırmalar sonucunda doğa temelli turizm türlerinin her 

birinin birbiriyle benzeştiği ve birbirinden ayrıştığı noktalarının 

olduğu söylenebilir. Ancak göz ardı edilemeyecek bir konu vardır ki o 

da tüm bu turizm türlerinin doğaya zarar vermeden, talebi kontrol 

ederek taşıma kapasitelerinin üzerine çıkmadan yönetilmesi 

gerekliliğidir. Yönetilemeyen talep sadece doğal yaşama zarar 

vermekle kalmayacak aynı zamanda yerel halka ve yerel kültüre de 

büyük oranda zarar verecektir.  

Pandemi öncesinde itme motivasyonu ile destinasyona karar verilirken 

pandemi sonrasında ise çekme motivasyonu ile tatil satın almaların 

yapıldığı görülmektedir (Boroujeni ve Naghavi, 2022). Bu durum 

pandeminin turist davranışlarını değiştirdiği anlamına gelmektedir. 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar da  (Craig, 2021; Düzgün, 2021) 

bu durumu destekler niteliktedir. Diğer bir deyişle, covid19 pandemisi 

nedeniyle turistlerin tatil tercihlerinin pandemi öncesine göre daha az 

tercih edilen, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe olan destinasyonlara 

doğru yöneldiği söylenebilir. Söz konusu bu talebin sürdürülebilir 

politikalarla yönlendirilmesi, destinasyona ve yerel halka turizmin 

olumlu etkilerini yaşatabileceği ancak yönetilemeyen ve 

planlanmayan talebin büyük ölçüdeki çevresel ve sosyo-kültürel 

felaketlere neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.  
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