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ÖNSÖZ 

Turizm sektörü, özellikle ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli 

bir gelir alanı olarak belirmektedir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi 

açısından bu kadar önemli olan turizm sektörünün iletişim çalışmalarının 

stratejik olarak yönetilmesi gerekir. Bu açıdan, ulusal çapta stratejik halkla 

ilişkiler yönetimine ihtiyaç duyulduğu açıktır. İşte bu çalışma, yazarın 

akademik deneyimlerine bağlı olarak bu kapsamda bir öneriler dizisi getirmek 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Ülkemizin turizm potansiyelinin yoğun olmasına 

bağlı olarak, bütüncül bir yaklaşımla turizm stratejisi geliştirmek ve 

geliştirilen bu stratejinin halkla ilişkiler çalışmalarıyla desteklenmesi, 

ekonomik canlanma açısından oldukça önemli bir görünüm vermektedir.  

Halkla ilişkiler uygulamaları, başlangıçta kuruluşlar açısından birer 

maliyet unsuru olarak görülse de, uzun vadeli bir perspektifte kuruluşlara 

ekonomik bağlam dâhil olmak üzere kazanç sağlayan yatırım araçları olarak 

düşünülebilir. Turizm sektöründeki halkla ilişkiler uygulamalarına da bu 

perspektiften bakmak gerekir. Dolayısıyla Türkiye’nin turizm stratejisinin 

uzun dönemli halkla ilişkiler uygulamalarıyla güçlü bir şekilde desteklenmesi 

kaçınılmaz görünmektedir. Yazar, bu çalışmayla buna yönelik bir katkı 

sağlama arayışına girmektedir.  

Bu çalışma, yazarın akademik ilgisine bağlı olarak, Türkiye’nin 

ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlayacak öneriler seti geliştirmek 

gayretiyle kaleme alınmıştır. Yazar, bu alandaki potansiyelin en etkin şekilde 

değerlendirilmesiyle ülkemizin ekonomik gelişiminde çok yol kat edeceği 

inancını taşımaktadır. Kaynak gösterilmeyen fotoğraflar, yazarın farklı turizm 

deneyimlerinde çektiği fotoğraflar arasından seçilerek çalışmaya eklenmiştir. 

Eserin biçimlenmesinde, bana katkı sağlayan Doç. Dr. Ali KORKMAZ’a 

teşekkür ederim. İKSAD Yayınevi yönetimine ve çalışanlarına, akademiye 

katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Bu eserin, turizm alanındaki 

devlet politikalarında değerlendirilmesini ümit ederim.                          

 

Doç. Dr. Fuat USTAKARA  

Gaziantep, 2022 
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GİRİŞ 

Turizm, küreselleşmenin belirginleştiği çağımızda bireyler, toplumlar 

ve devletler açısından pek çok bağlamda önemli bir etkinlik, deneyim ve 

sektör haline gelmiştir. Turizm olgusu, çağdaş yaşamın önemli bir bileşeni 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Turizmin pek çok insan için yaşamın bir parçası haline gelmesi, çok 

yakın zamanlarda gerçekleşen bir olgudur (Temel Britannica, 1992: 330). 

Ulaşımın hızla gelişmesi, sanayileşmeye bağlı olarak kentleşmenin kendisini 

göstermesi ve bunlara bağlı olarak, insanların boş zaman aktivitelerine 

yönlenme istekliliği, bir sektör olarak turizmin ortaya çıkış koşullarını 

oluşturmuştur.    

Turizm etkinliğinin temelinde insanın psikolojik tatmin duygusu1 

edinimi yer almaktadır (Barutçugil, 1989: 16). Bunun için de boş zamana 

ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Doğan’ın belirttiği gibi (2004: 32), turizm, 

temelde, bir iş dışı zaman etkinliği olarak göze çarpmaktadır. Dolayısıyla 

turizm olgusu, bir boş zaman olgusu olarak görülmektedir (Rızaoğlu, 2003: 

6). Buna bağlı olarak denilebilir ki; boş zamanların artışı, kişilerin turistik 

hareketlere katılımına da tesir etmiştir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 4).  

Teknolojinin gelişimiyle birlikte modernleşmeye bağlı olarak, ilerleyen 

dönemlerde turizm etkinliklerinin daha da yoğunlaşacağı öngörülebilir.  

Turizm, özellikle demokrasisi ve ekonomisi gelişmiş çağdaş 

toplumlarda modern bireyin bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 

başka deyişle, turizm olgusu modern insan için bir gereksinim haline 

gelmiştir. Bireylerin turizme yönelim motivasyonuna, içinde yaşadıkları 

toplumun siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının belirli ölçüde 

tesir etmesi gerçekliği ile karşılaşılmaktadır.     

Günümüzde kentleşmeyle birlikte beliren gürültü, hava kirliliği, trafik 

sorunu, aşırı stres türünden sorunlar insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden 

olmuş; buna bağlı olarak, insanların dinlenme, gezip görme ve boş zaman 

ayırma ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Böylece turizm, günümüzün özellikle 

gelişmiş toplumları açısından önemli bir ihtiyacına karşılık gelmektedir 

 
1 Bireyler, kendi ölçülerine, zevk ve eğilimlerine dayanarak önemli kabul ettikleri ihtiyaçların 
tatminine öncelik tanırlar (Demirci ve ark., 1998: 3). Dolayısıyla turizm etkinliğine yönelen 

bireyler, burada gerçekleşen tatmini psikolojik yönden önemli bir ihtiyacın giderilmesi olarak 

algılarlar.  
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(Bahar ve Kozak, 2006: 28). Yani turizm olayı, çağdaş insanın rahatlaması 

açısından oldukça önemli bir etkinlik olarak kabul edilmektedir.     

Kentler, kendilerine özgü olumsuz yönlere bağlı olarak kırsal bölgelere 

turist gönderir iken; kent çekicilikleri2 nedeniyle de kendilerine turist 

çekmektedirler (Doğan, 2004: 38). Buna bağlı olarak, turizm etkinlikleri baş 

döndürücü bir hızla gelişim göstermektedir. Artık küresel ortamda dünya 

vatandaşlığının dile getirildiği bir çağda, insanların New York, Tokyo, 

İstanbul, Londra, Paris, Rio de Janeiro, Roma, Berlin, Amsterdam ve Şangay 

gibi kentleri görme arzusu yoğun düzeyde hissedilmektedir.          

Küresel ölçekte günümüz ekonomisinin önemli bir bileşeni olan turizm 

sektörü, devlet yönetimlerinin önemsemesi gereken bir alan olarak dikkat 

çekmektedir. Turizm ekonomisi, ülkelerin ekonomik gelişimlerinde önemli 

bir paya sahip olmaktadır. Dolayısıyla turizm sektörünün gelişiminde stratejik 

politikaların belirlenmesi gerektiği açıktır. 

Günlük hayat içerisinde “bacasız fabrikalar” olarak adlandırılan turistik 

tesisler, ülke ekonomisine döviz geliri sağladığı ve yatırım fırsatlarına yol 

açtığı gibi, istihdam artışına da katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, turistik 

tesis üretiminin gerçekleşmesi, inşaat sektörünü de canlandıran bir etmen 

olarak belirmektedir. Buradan hareketle diyebiliriz ki; turizmin canlanması, 

aslında diğer sektörlerin gelişimine de yön vermektedir. Dolayısıyla turizmin 

doğrudan olumlu ekonomik yönlü etkileri olduğu gibi, dolaylı olarak 

ekonomik yönlü katkılarından da bahsedilebilir.          

Turizm, kültürler arası iletişim açısından da oldukça önemli bir alan 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm etkinliği yoluyla turistler ile kültürler 

arası etkileşim yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak, turistik etkinliklerin 

kültürler arası iletişim açısından önemli potansiyel olduğu anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla turistler ile yerel bölge halkı arasında bir kültürel etkileşimin 

kaçınılmaz olduğu görülmektedir.     

Turizm; doğa, tarih, kültür ve sanat bileşenleriyle ülke ekonomisinde 

stratejik yönetilmesi gereken bir alandır. Devlet yönetimi, yerel yönetimler ve 

turizm sektörünün temsilcileri arasındaki etkileşim, turizm politikalarının 

belirlenmesinde önem taşımaktadır. Buna ek olarak, turizm sektörünün 

 
2 Kentler, çekiciliklerine bağlı olarak turist üreten merkezler olarak görülmektedir (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 4). Bu gerçekliği, televizyon haber bültenlerinden konuya yönelik 

yapılan haberlerden dahi fark etmek mümkündür.      
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gelişiminde halkla ilişkiler çalışmaları ve medya desteği oldukça önemli 

kazanımlar sağlayacaktır.      

Türkiye’nin turizm potansiyeline bakıldığında, Türkiye coğrafyasının 

doğal, tarihi, kültürel yönlerden oldukça gelişkin olduğu fark 

edilebilmektedir. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin turizmden elde edeceği 

gelirin yüksek olmasını beklemek olağandır. Bununla birlikte, ülkemizin 

turizm potansiyelini azami düzeyde değerlendirmek suretiyle, stratejik halkla 

ilişkiler çalışmalarının da katacağı ivmeyle milli gelirdeki turizm payını 

artırmak gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmektedir. Türkiye’nin başarılı bir 

turizm politikasıyla “Cennet Ülke” sloganını küresel ölçekte duyurması 

gerekir. Gerçekten de ülkemiz, “Cennet Ülke” sloganını hak eden bir coğrafya 

üzerine kuruludur.  

Türkiye’nin doğal güzellik yönünden özellikle deniz kıyıları, eşsiz bir 

coğrafi yapı sergilemektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, yaz 

sezonunda deniz turizminin canlı olabileceği bir görünüm vermektedir. Yat 

turizmi gibi zengin turistleri marinalarda ve sahil yerleşimlerinde konuk 

edecek bir coğrafyaya sahip olmakla birlikte, dünyaca ünlü sahil yerleşim 

merkezlerinde konaklama tesislerimiz bulunmaktadır. Bu yönüyle Türkiye; 

deniz, kum ve güneş bileşimi için eşsiz bir coğrafya olarak göze çarpmaktadır. 

Ülkemiz, adeta Akdeniz’in doğusuna kendisini saklamış bir hazine gibi 

düşünülebilir.      

Dünyanın en eski yerleşim yerlerine sahip Anadolu coğrafyası, 

özellikle Mezopotamya bölgesindeki tarihsel kalıntılarıyla dikkat 

çekmektedir. Bilindiği gibi, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği 

yapmış bu bölge, bir kısmı yeni buluntu olan tarihi eserleriyle göz 

doldurmaktadır. Bunun yanı sıra, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’ndeki Hitit, 

Lidya ve Eski Yunan eserleri, tarih kokan dokusuyla kültür turizmi açısından 

önemli bir konuma sahiptir. İki eski kıtanın buluşma noktası İstanbul, tarihi 

eserlerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de bir turizm potansiyelidir.  

Ülkemizin güneyinden oldukça farklı bir iklime sahip olan Karadeniz 

Bölgesi, doğa yürüyüşleri ve heyecan verici sporlar için son derece elverişli 

bir doğal ortama sahip olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin kendine özgü iklim 

yapısı, farklı tarzda bir turizm etkinliğine fırsat vermektedir. Buna benzer 

olarak, kış turizmi açısından önemli bir potansiyeli olan Doğu Anadolu 

Bölgesi, turizm açısından ülkemizin güney ve batısından farklı bir yönelime 
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itmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi, turizmde doğal ortamların sunumu 

açısından değerli bir coğrafya görünümündedir. Bu bölgeyi alışılagelmiş bir 

şekilde tren yolculuğu ile turlamak, farklı bir deneyim hissini vermektedir.  

Ana hatlarıyla yukarıda verilen örnekler, Türkiye’nin turizm 

potansiyelinin ne kadar güçlü olduğu yönünde bize bir fikir vermektedir. 

Turizmin potansiyeli, bir ekonomik gelir kaynağı olarak bu sektörden tümüyle 

yararlanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu açıdan, halkla ilişkiler 

çalışmalarının turizmin pazarlanması bağlamındaki önemi görmezden 

gelinmeyecek bir boyuttadır. Türkiye’nin turizm potansiyelinin en etkin 

düzeyde değerlendirilebilmesi için ulusal çapta stratejik halkla ilişkiler 

uygulamalarına gereksinim duyulduğu açıktır.  

Çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; başta turizm 

kavramı olmak üzere bu kavram eksenindeki konulara değinmektedir. Buna 

bağlı olarak, turizm olgusu geniş bir çerçeveden ele alınmaktadır. Turizm, 

öncelikli olarak genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Burada turizmin tarihsel 

gelişimine kısaca bakılmakta; turizmin diğer disiplinler ve özellikle sosyal 

bilimler ile ilişkisine yönelik bilgi verilmekte;  bir sektör olarak turizmin 

etkileşim boyutu üzerine bir eğilme olmakta; turizm etkinliğine katılım 

açısından sosyo-demografik değişkenlerin önemi incelenmektedir. Bu bölüm 

içerisinde, ikinci olarak, çalışmanın temel odağı olan “turizm” olgusu tanımlar 

üzerinden değerlendirilmektedir. Turizme yönelik tanımlar, geniş bir kaynak 

taraması yapılarak incelenmektedir. Üçüncü olarak, ayrıca turizm ile 

doğrudan ilişkili çeşitli terimler (turist, günübirlikçi, destinasyon, rekreasyon 

vb.) yer almaktadır. Turizm olayının ifade ettiği anlamı kavramak açısından, 

bu kavramlara bakmakta yarar görülmektedir. Dördüncü olarak, çetrefilli bir 

içeriğe sahip olan turizm türleri konusu değişik açılardan irdelenmektedir. 

Burada değişik kaynaklara başvurulmak suretiyle konuya geniş bir 

perspektiften yaklaşıldığı belirmektedir. Beşinci olarak, turizm ve ekonomi 

arasındaki bağıntı çeşitli kaynaklara başvurmak suretiyle kurulmaktadır. 

Burada öncelikli olarak, ekonomi ve işletme hakkında bilgiler verilmekte;  

daha sonra turizm sektörü bu çerçevede ele alınmakta; turizmin bir ülkeye 

ekonomik yöndeki getirileri üzerine yoğunlaşma olmakta ve son olarak, 

Türkiye’de bir sektör olarak turizmin ekonomiye katkıları üzerine bir 

değerlendirme yapılmaktadır.      
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Çalışmanın ikinci temel bölümünde, halkla ilişkiler ve işlevselliği 

üzerine bilgiler yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde, öncelikle halkla ilişkiler 

terimi üzerine bir odaklanma olduğu görülmektedir. Bunun için, öncelikle 

“halk” ve “ilişki” kavramları genel hatlarıyla ele alınmakta; terim bir bütün 

olarak tanımlar üzerinden irdelenmektedir. Bunun sonrasında, halkla 

ilişkilerin işlevselliği üzerine bir eğilme olduğu anlaşılmaktadır. Burada 

örgütlere Sistem Yaklaşımı çerçevesinden bakılmakta ve halkla ilişkilerin 

örgütler açısından rolü Sistem Yaklaşımı ekseninde değerlendirilmektedir. 

Böylece halkla ilişkilere bir yönetim fonksiyonu olarak bakılması 

sağlanmaktadır. Arka planda halkla ilişkiler uygulamalarına neden ihtiyaç 

olduğu sorunsalı ele alınmış olmaktadır. Son olarak, turizm pazarlaması ile 

bağıntılı olarak, turizm sektöründe halkla ilişkiler çalışmalarının işlevselliği 

üzerine bilgi verilmektedir.  

Çalışmanın üçüncü temel bölümünde, ilk iki bölümün kesişmesi 

neticesinde bir çıkarım yapma yoluna gidilmektedir. Bu bölüm içerisinde, 

turizm politikası ve turizm planlaması üzerine bir genel eğilme olmaktadır. 

İkinci olarak, stratejik iletişim kavramı üzerine genel bir açıklama yapılmakta; 

bunun sonrasında, ulusal çapta Türkiye’nin turizm sektöründe nasıl bir halkla 

ilişkiler stratejisi izlemesi gerektiği üzerine kapsamlı bir inceleme 

gerçekleştirilmektedir. Netice itibariyle bu bölümde, ulusal bazda stratejik 

halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik geniş bir açıdan öneriler dizisi 

sunulmaktadır. 

Bu çalışma, ülkemizde turizme dönük devlet politikasının halkla 

ilişkiler stratejisine yönelik öneriler getirmesi yönüyle öne çıkmaktadır. 

Dolayısıyla bu çalışmanın Türkiye’nin ekonomik yönden gelişimi açısından 

oldukça önemli bir ayrıntıya eğildiği düşünülebilir. Çalışma, Türkiye 

turizmine stratejik halkla ilişkiler uygulamalarıyla yaklaşılması gerektiğini 

öneren bir bakış açısı getirmektedir. Çalışmanın, içeriğiyle temelde turizm ve 

halkla ilişkiler alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.      
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TURİZM VE EKONOMİDEKİ YERİ 

 

1.1. Genel Hatlarıyla Turizm 

Turizm olgusunun tanımına geçmeden önce, bu eserde öncelikle 

turizme yönelik genel bir bilgi edinme yoluna gidilmektedir. Turizm, 

günümüz toplumlarında artık bir ihtiyaç olarak kabul görmektedir. Bu, 

çağımız insanının motivasyonu açısından kuşku götürmez bir gerçekliktir. 

Turizmin tarihsel akışta nasıl geliştiğine özet bir bakış atmak, turizm olayını 

anlamlandırma açısından yarar sağlayacaktır.    

Turizm kavramının kökenini3, Latincede sözcük anlamıyla dönme 

hareketini ifade eden “tornus” sözcüğü teşkil etmektedir. Tour, dairesel bir 

hareketi, bazı şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş ve eğlence amacıyla 

gerçekleştirilen yer değiştirme hareketini anlatır (Arda, 2002: 896). Bunu 

destekleyen bir bilgiye göre; turizm sözcüğünün kökenini oluşturan tornus ve 

tornare gibi sözcükler, “hareket edilen noktaya yeniden avdet etmek üzere 

yapılan dairesel hareketi” anlatır (Olalı, 1982: 12). Demek ki, turizm 

kavramının kökenine bakıldığında; geçici bir süreliğine yer değiştirme ve bu 

hareketin dairesel bir yönelimde olması manasından ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır.     

Özellikle ilk çağlarda turizmin genel olarak ekonomik, inanç, sağlık ve 

spor olmak üzere dört ana grupta etkinleştiği anlaşılmaktadır (Yıldız, 2011: 

56). Ancak ilk çağlardaki koşulların, turizm etkinliğinin günümüzdeki boyutu 

kadar gelişkin olmadığı açıktır. Modern anlamda turizmin gelişmesi açısından 

siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik açıdan pek çok gelişmenin 

kaydedilmesi gerekmiştir. Coğrafi keşifler, ulaşım açısından önemli bir atılım 

olmuş; Sanayi Devrimiyle birlikte ekonomik canlanma gerçekleşmiş; Fransız 

Devrimi neticesinde bireysel hak ve özgürlüklerin dünya geneline yayılmaya 

başlamıştır. Böylece turistik hareketler için önkoşullar gerçekleşmiştir.                

 
3 Bir kaynağa göre, 17. yüzyıla değin uzanan turizm teriminin kökeni “Tour” sözcüğü olmakta; 

İbranicede “öğrenme, araştırma” anlamındaki “torah” sözcüğünden türemiş görünmektedir. Bu 

kaynağın aktarımına göre; İbraniler, olağan bir biçimde yaşanılan yerlerin dışındaki uzak 
yerleri keşfetmek; oralarda yaşayan insanların ekonomik ve sosyal durumlarını incelemek 

üzere, gönderdikleri kişilere “turist” ve bu kişilerin eylemlerine “turlamak” demişlerdir 

(Erdoğan, 1995: 8; akt. Bahar ve Kozak, 2006: 28).      
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Sanayi Devrimi, modern turizmin başlayıp gelişmesi için gerekli 

altyapıyı oluşturmuştur (Öztaş, 2002: 35). “Turizm” sözcüğünün İngilizce 

sözcük dağarcığına 1800’lü yıllarda girdiği; 1830’lu yıllarda Almancada da 

yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığı belirtilmektedir (Özgüç, 2003: 14). 

Bu bilgiyle örtüşen bir çizgide, bir kaynağa göre, 1830’lu yıllardan önce 

askerler, denizciler, kâşifler, tüccarlar, hacılar ve göçmenler dışında kalan 

kesimlerin ülkeden ülkeye gittikleri ya da ülke içinde yolculuk ettikleri pek 

sık görülen bir gelişme değildi (Temel Britannica, 1992: 330). Ancak 

yukarıda belirtilen gelişmeler ve özellikle Sanayi Devriminin itici gücüyle 

birlikte, seyahat olanakları artış göstermiş ve turizme yönelimin önü 

açılmıştır.   

Turizmin gelişmesindeki en önemli faktör olarak ulaşım araçları 

teknolojisindeki gelişmeler gösterilmektedir (Öztaş, 2002: 36). 19. yüzyılın 

ortalarında demiryolunun ulaşıma açılması, turizmin gelişimi açısından bir 

dönüm noktası olmuştur (Büyük Larousse, 1986: 11759). Dolayısıyla turizm 

hareketleri, ulaştırma altyapısına oldukça bağlı bir görünüm vermektedir 

(Kozak, 2006: 41). Burada demiryolu ulaşımının turizmin gelişimine yönelik 

katkısının altını çizmek gerekir.      

Thomas Cook, bu alanın gelecek vaat ettiğini kavrayarak, biri Avrupa 

üzerinden olmak üzere, ilk yolculuk güzergâhlarını oluşturmuştur (Büyük 

Larousse, 1986: 11759). Uluslararası seyahat güzergâhlarının oluşturulması, 

turizmin yaygınlaşması fırsatını da beraberinde getirmiştir.      

Turizm sözcüğü, ilk kez 19. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa’ya 

yaptıkları yolculuklar için kullanılmaya başlanmıştır (Temel Britannica, 1992: 

331). Dolayıyla turizm olgusunun modern anlamıyla on dokuzuncu yüzyılda 

belirginleşmeye başladığı kolaylıkla ifade edilebilir.            

Teknolojik gelişmelerin turizm üzerinde doğrudan etkili olan yönleri; 

ulaşım teknolojisindeki ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler olarak 

gösterilmektedir (Doğan, 2004: 34). Nitekim ulaşım ve iletişim 

teknolojilerinde beliren gelişmeler, turizm sektörünün büyük bir hizmet alanı 

olmasına katkı sağlayan en önemli dışsallıklar olarak dikkat çekmektedir 

(Yağcı, 2003: 101). Demiryolunun 19. yüzyılda yaygın bir ulaşım ağına 

erişmesi, buna benzer şekilde deniz taşıtlarının gelişmesi turizm açısından 

oldukça önemli olmakta; ayrıca bu yüzyılda telgrafın icat edilmesi, 

uluslararası haber ajanslarının ortaya çıkması, gazetelerin basım koşullarının 
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iyileşmesi gibi iletişim faktörleri, turizmin gelişiminde tetikleyici bir rol 

oynamaktaydı.            

Demiryolu ulaşımı, 19. yüzyılın sonlarına doğru, deniz kıyısı ve kaplıca 

turizmini de başlatan bir gelişme olmuştur (Büyük Larousse, 1986: 11759). 

Özellikle bu yüzyılın sonunda ulaşımın hızlı gelişmesi, turizmin 

hareketlenmesini sağlayan bir etmen olmuştur.     

Bahsi geçen gelişmeler, turizmin bir sosyal bilim olarak 

belirginleşmesine zemin hazırlamıştır. Nitekim bir turizm kaynağı, bu 

gerçekliğe işaret etmektedir. Turizmle ilgili değişik kavramların tanım ve 

açıklamalarıyla birlikte, 19. yüzyılın sonlarında turizmin sosyal bir bilim 

olarak ortaya çıktığı görülmektedir (Zengin, 2006: 12). Sanayileşme ve 

kentleşmenin baş gösterdiği 19. yüzyıl gelişmeleri, bireylerin boş zaman 

etkinliklerine gereksinimlerini artırmış; turizm etkinlikleri, kent insanları için 

doğal bir ihtiyaç olarak görülmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak, sosyal bir 

bilim olarak turizm varlığını göstermeye başlamış; artan ihtiyaca göre 

günümüzde gelişimini sürdürmüştür.  

Turizmin gelişimine ilişkin olarak kaynaklar, 20. yüzyılda havayolu 

ulaşımının gelişimiyle turizmde devasa bir atılımın gerçekleştiğine vurgu 

yapmaktadırlar. Yirminci yüzyılda uçak, çarter4 seferlerinin düzenlenmesiyle 

kitle turizminin yaygınlık kazanmasında önemli bir rol oynamıştır (Büyük 

Larousse, 1986: 11759). Çarter işletmeleri, gelir düzeyi düşük kişileri turizme 

yönelterek, turistik bölgelerin merkezi konuma gelmesine imkân sağlamıştır 

(Aktaş, 2002: 17). Böylece turizm olayında havayolu ulaşımının ne kadar 

etkin bir rol oynadığını görmekteyiz.     

Yine turizm kaynakları, İkinci Dünya Savaşı sonrasını5 turizmin 

gelişiminde önemli bir dönemeç olarak göstermektedirler. II. Dünya Savaşı 

sonrasında, turizm hareketleri özellikle gelişmiş Batı toplumlarında gelişim 

göstermeye başlamıştır (Bahar ve Kozak, 2006: 51). Bilhassa II. Dünya 

Savaşı sonrasında sağlanan ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişme sayesinde 

hız, ucuzluk, toplu taşıma, güvenlik ve rahatlık hususlarında gelişim 

 
4 Çarter uçuş, seyahat acentesinin veya tur şirketinin uçak kiralamak suretiyle sefer yapması 

anlamında kullanılmaktadır. Yani çarter seferi, özel bir hizmet uygulaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır.    
5 Bunda savaş sonrası küresel çaplı barış ortamının belirmesi, dünya genelinde 

demokratikleşmenin güç kazanması ve liberal politikaların daha da öne çıkması faktörlerinin 

etkili olduğu çıkarını yapılabilir.    
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gözlemlenmiştir (Öztaş, 2002: 36). Dünya turizm hareketine katılanların 

sayısı özellikle 1960’lı yıllardan itibaren çok büyük bir hızla artış göstermiştir 

(Barutçugil, 1989: 32).  

Bilhassa sivil havacılığın seyahatlerin kıtalararası bir boyut 

kazanmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Bunun yanında, tur 

organizasyonlarının yaygınlık kazanması, turizm etkinliklerine katılım 

sayısını artıran bir gelişme olmaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 3). 

Dolayısıyla turizm etkinliği için gereken koşullar, özellikle ulaşım altyapısı ve 

teknolojik gelişmeler ile birlikte elverişli bir düzeye gelmektedir.   

Karayolları, uluslararası turizmde zaman ve uzaklık faktörlerine bağlı 

olarak havayollarıyla kıyaslandığında, daha az tercih edilmektedir (Yağcı, 

2003: 106). Bununla birlikte, karayollarının iç turizmde öne çıktığı 

görülmektedir. Turizm olayında ulaşım, genellikle zaman ve mesafe faktörüne 

göre şekillenmektedir. Bunun yanı sıra, turizm hareketliliğinin iç ve dış turizm 

olması da önemli bir etkendir.  

Günümüzde seyahat örgütleri uzmanlaşarak, seyahat acenteleri ve tur 

operatörleri olarak daha nitelikli hizmet sunmaya yönelmektedirler (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 3). Turizm alanında teknolojinin6 yoğun 

kullanılmasıyla birlikte veri tabanlı pazarlama yaygınlık kazanmıştır (Kozak, 

2006: 40). Endüstri 4.0 devri, sektör ayrımı yapmaksızın, inovatif devrimleri 

ile günümüze yön vermektedir (Atar, 2020: 1642). Turizm endüstrisinin 

teknolojiden hızla etkilenerek Endüstri 4.0 teknolojilerine uyum sağlamaya 

başlamasıyla Turizm 4.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Özellikle Z kuşağı7 turist 

sayısının artışına bağlı olarak, turizm sektöründe teknoloji önem kazanmıştır 

(Bahar ve ark., 2019: 72). Teknoloji gelişme gösterdikçe, turizm sektörünün 

de onunla uyumlu bir şekilde gelişim sağlayacağı anlaşılmaktadır (Atar, 2020: 

1649).        

Günümüzde bütün ülkeler, turizmi geliştirmek için her fırsatı 

değerlendirerek, büyük çaba sarf etmektedirler (Özgüç, 2003: 21). Turizmin 

önemi, çağdaş dünyada her geçen gün daha da fark edilebilir olmaktadır. 

 
6 Dijitalleşmenin etkisiyle turizm sektöründe gelişen teknoloji temelli hareketler artış 
göstermektedir (Atar, 2020: 1640).  
7 Z kuşağının turizm hareketliliğine katılmaya başlamasıyla, turizm endüstrisi hızla yeni 

teknolojileri benimseyen bir endüstri olmuştur (Bahar ve ark., 2019: 87).   



 

Doç. Dr. Fuat USTAKARA | 16 

Buna bağlı olarak, devlet yönetimleri turizme yönelik ilgilerini de artırma 

yoluna gitmektedirler.  

Turizme yönelik olarak, turistik harekete katılım yönünden olumsuz bir 

gerçekliğe de işaret etmek gerekir. Günümüz modern dünyasında her ne kadar 

turizm etkinliğine katılma hakkı temel vatandaşlık haklarından biri olarak 

kabul edilse de; fakirlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, turizme harcanacak 

mali gücün bulunmaması, toplumlar arasında yaşanan sosyal önyargılardan 

kaynaklanan sosyal dışlanmaya bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde 

turizme katılım gerçekleşememektedir (Avcıkurt, 2009: 13). Küresel ölçekte 

turizm hareketliliğine katılım açısından bu türden bir olumsuz durumun 

olduğu da açıkça görülmektedir.    

Tarihsel akış içerisinde turizm olayına baktıktan sonra, bir bilim olarak 

turizme kısaca değinmek yararlı olacaktır. Turizm, başta sosyal bilimler alanı 

olmak üzere farklı disiplinler ile etkileşim halinde olan bir çalışma alanıdır. 

Bir sosyal bilim olarak turizmin yoğun etkileşimde olduğu disiplinler; 

coğrafya, sosyoloji, psikoloji, istatistik, hukuk, ekonomi, işletme, pazarlama, 

reklamcılık ve halkla ilişkiler olmaktadır. Adı geçen alanlar ile turizmin 

etkileşiminin, turizm etkinliğinin yapısından kaynaklandığı düşünülebilir.   

Turizm sektörü, özellikleri ve etkileri bakımından toplumsal yönü ağır 

basan bir ekonomik sektör olarak göze çarpmaktadır (Dede ve Güremen, 

2010: 47). Bu yönüyle turizm, sosyal bilimler alanında etkileşimli bir yapıya 

sahip olmaktadır.   

Turizm olayı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkmakta; insan yaşamının tüm 

alanlarında gelişim göstermekte ve ekonomik, sosyal, politik ve kültürel 

sonuçlar açığa çıkarmaktadır (Barutçugil, 1989: 16). Dolayısıyla turizm 

olayının etkisi, çok yönlü olarak irdelenmeye açık bir nitelik taşımaktadır.  

Gelinen noktada, turizmin etkileşim boyutuna yer vermek gerektiği 

düşüncesi belirmektedir. Turizm etkinliğinin genel bir özelliğine bakmak, 

turizm olgusunu temel yönleriyle anlamlandırmak açısından yararlı 

görünmektedir. Turizm, turist açısından öncelikli olarak ulaşım, konaklama, 

yeme-içme, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı bir hizmet 

bileşimi8 olarak anlaşılmaktadır (Bahar ve Kozak, 2006: 29). Turizm 

 
8 Turizmde satılan şey, hizmet olmaktadır (Olalı, 1982: 16). Bir başka anlatımla, turizm 

sektöründe temel ürün, hizmet olmaktadır (Kozak, 2006: 25). Buna yönelik açıklamalar, 
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etkinliğinin karmaşık yapıya sahip olması, çok sayıda ve değişik niteliğe sahip 

işletmelerin ortaya çıkışının temel nedenini oluşturmaktadır (Aktaş, 2002: 11). 

Buradan turizm olgusunun etkileşim boyutunu görmekteyiz. Bunu biraz 

açmakta yarar görülmektedir.   

Bir kaynağa göre, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler yedi 

başlık altında toplanmaktadır: Ulaştırma işletmeleri, konaklama işletmeleri, 

yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri, rekreasyon işletmeleri, 

hediyelik eşya satan işletmeler, yan hizmet işletmeleri (Kozak ve ark., 2001: 

48).   

Seyahat ve ulaştırma işletmeciliği kapsamında tur operatörleri, seyahat 

acentaları9, havayolları, denizcilik işletmeleri, demiryolları, karayolu 

işletmeleri ve bu işletmelere doğrudan/dolaylı olarak girdi sağlayan işletmeler 

bulunmaktadır (Yağcı, 2003: 105). Burada geçen unsurların her biri, turizm 

sektörünün gelişimine tesir etmektedir. Turizm bölgesine ulaşımı sağlayan 

işletmeler, turizm olayının önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Konaklama işletmeleri, turizm olayının temel unsurları olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin hizmetleri, konumları, 

peyzajları vb. turizm etkinliğinin gerçekleşmesinde önemli bir paya sahip 

olmaktadır.  

Turistik yerleşim birimlerinde yer alan yiyecek-içecek hizmeti sağlayan 

işletmeler, turizm çekiciliği bağlamında önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Yiyecek-içecek işletmeleri, doğrudan turistlere hitap edebildiği gibi; 

konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek ihtiyaçlarını10 karşılama noktasında 

da hizmet verebilmektedirler.   

Turistik bölgelerde turistlerin zevkli, eğlenceli ve tatminkâr zaman 

geçirmeleri için hizmet veren rekreasyon işletmeleri, turizm olayında bir 

başka önemli bileşen olarak göze çarpmaktadır. Rekreasyon işletmeleri turizm 

çekiciliğinde oldukça önemli bir rol oynayan kuruluşlar olarak dikkat 

çekmektedir.     

 
özellikle çalışmanın ilerleyen bölümleri arasında yer alan Turizm ve Ekonomi başlığı altında 
toplanmaktadır.    
9 Türk Dil Kurumu sözlüğünde “seyahat acentesi” olarak geçse de, 1618 numaralı kanunda ve 

TÜRSAB adlı örgütün açılımında “seyahat acentası” olarak geçmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada, kaynaklar, “acente” sözcüğüne nasıl yer verdiyse; o şekilde okuyucuya 
aktarılacaktır. Bununla birlikte, yazar, TDK kullanımını esas almaktadır.     
10 Konaklama işletmelerine bu türden hizmet verme “catering” olarak ifade edilmekte; yiyecek-

içecek sağlayan işletmeler ise, “catering firması” olarak adlandırılmaktadır.  
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Tur güzergâhlarının çekicilik unsurlarının başında alışveriş 

merkezlerinin yer aldığı görülmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 28). Bir 

turistik bölgede alışveriş imkânlarını sağlayan işletmeler, turistlerin buralarda 

eğlenceli vakit geçirmelerine ve kendilerine ve/veya yakınlarına hediyelik 

eşyalar almalarına fırsat vermektedir.      

Bir turiste salt iyi bir otel odası sunmak turizm açısından yeterli 

olmadığından; yan hizmet tesislerini11 oluşturmak, turizmin başarıya ulaşması 

noktasında oldukça önemli görünmektedir (Olalı, 1982: 15). Dolayısıyla 

turizm olayına farklı sektörler arası etkileşim yönüyle bakmak, turizm 

olgusunu kavramak açısından önem taşımaktadır. Aşağıda bir şekil 

aracılığıyla turizmin etkileşim boyutu ifade edilmek istenmektedir.  

Şekil 1. Turizmin Etkileşim Boyutu 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Yukarıda gösterilen şekil, turizm olgusunun farklı sektörlere etki 

düzeyini canlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Turizm sektörü; konaklama 

(otel, motel, pansiyon vb.), alışveriş (hediyelik eşya, yerel nitelikli ürünler 

vb.), eğlence (çeşitli aktiviteler, gece kulüpleri, vb.), ulaşım (tren, uçak, vapur, 

otobüs ile yolculuk, araç kiralama, akaryakıt istasyonları vb.), yeme-içme 

(restoran, lokanta, yöresel yemek hizmeti sunan işletmeler, kahvehaneler, 

kafeler, barlar vb.) türünden geniş bir hizmet ağına sahiptir (bkz. Şekil 1).  

 
11 Yan hizmet tesisleri: Yiyecek-içecek tesisleri, sportif tesisler, gece kulüpleri vb. (Olalı, 1982: 

15).  

Turizm 

Konaklama 
Alışveriş 

Eğlence Yeme/içme 

Ulaşım 



19 | TURİZM SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER  

Türk Turizmi İçin Stratejik İletişim Önerileri 

Turizme ilişkin genel bilgi birikimine erişmekle birlikte, turizm 

kapsamı dışına da bakmak gerekir. Turizm kapsamı dışında kalan hususlara 

gelince; öğrencilerin uzun süreli konaklamaları, iş arama, devamlı yerleşme 

amacına dönük seyahatler ve konaklamalar, günlük ihtiyaçların karşılanması 

için yapılan olağan seyahatler kapsam dışı tutulmaktadır Kozak ve ark., 2001: 

5; ayrıca bkz. Yağcı, 2003: 13). Demek ki, turizm olayı, belirli bir süreliğine 

ve iş dışı zaman geçirmeye yönelik etkinlikler için kullanılan bir kavramı 

anlatmaktadır.  

İnsanların turizm etkinliklerine yönelim nedenleri, bir başka deyişle, 

neden turizme ihtiyaç duydukları hususu, bir başka dikkat çeken noktadır. 

Turizm, öncelikli olarak boş zamanı12 değerlendirmeye yönelik bir hareket 

olarak anlaşılmaktadır (Aktaş, 2002: 2). Bunun için de, turizm etkinliğine 

katılan bireylerin belirli bir ekonomik gelir düzeyine erişmiş olmaları ve iş 

yaşamı dışında kendilerine ayırabilecekleri zamanlarının olması13 

gerekmektedir. Nitekim Öztaş’ın belirttiği gibi (2002: 36), turizme 

katılımdaki en önemli iki kriter, boş zaman ve gelir düzeyi olmaktadır.   

Endüstri sonrası toplumlarda, bireysel gelir ve eğitim düzeyinin yanı 

sıra, insanların kültürel tutumları da turizmin önemli göstergeleri arasında yer 

almaktadır (Rızaoğlu, 2003: 4). Dolayısıyla turizme yönelim, bireyler 

açısından birtakım kıstasları karşılama yeterliliği ve aktivite istekliliği ile 

açıklanabilir. Turizm, bireylerin algı dünyasında bir ihtiyaç olarak beliren bir 

etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır.             

Turizm etkinliklerine katılmaya yönelten temel itici güç, psikolojik 

tatmin arayışı14 olmaktadır (Barutçugil, 1989: 18; Kozak ve ark., 2001: 10). 

Buna bağlı olarak, turizm davranışının oluşmasında, kendini gerçekleştirme 

gereksinimi başat bir güdüsel etmen olarak belirmektedir (Doğan, 2004: 15). 

 
12 Turizm ile ilgili açıklamalarda sıkça yer verdiğimiz “boş zaman” kavramının anlamını kısaca 
açmakta yarar olduğu açıktır. Boş zaman, “insanların sınırlı yaşam süresinin zorunlu 

davranışlar (iş, işle ilgili etkinlikler, yaşamı sürdürmek için gerekli etkinlikler vb.) dışında 

kalan zaman dilimidir” (Hazar, 2003: 7).    
13 Çalışma hayatı, çağ ilerledikçe çalışma süresinin kısalması doğrultusunda gelişim 
göstermektedir (Olalı, 1982: 18). Bu gerçeklik ise, turizm etkinliği için gerekli zaman aralığının 

gün geçtikçe artması anlamına gelmektedir. İnsanların turizm etkinliklerine yönelimleri, 

ilerleyen zamanla birlikte daha da yoğunluk kazanmaktadır.   
14 Tatmin edildiklerinde insana haz ve zevk hissini veren; bununla birlikte, 
karşılanmadıklarında insan hayatını tehdit etmeyen ihtiyaçlar “nisbi”, “zorunlu olmayan” veya 

“psikolojik ihtiyaçlar” olarak nitelenmektedir (Demirci ve ark., 1998: 10). Dolayısıyla 

bireylerin turizm etkinliğine yönelik ihtiyaçlarına psikolojik ihtiyaç olarak bakılabilir.    
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Dolayısıyla turizm etkinliği, bireyler açısından bir motivasyon kaynağı olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü turizm etkinliğine katılan bireyler, bundan bir 

doyum elde etme arayışına yönelmektedirler.   

Turistler, farklı psikolojik ve fiziksel uygulamalar, deneyimler ve 

doyum yollarına girerler ve olağan ortamlarda gösterdikleri davranışlardan 

farklı davranışlar ortaya koyarlar (Rızaoğlu, 2003: 17). Bu tür davranışlar ise, 

turizm etkinliği dolayısıyla bireylerin bu süreçteki doyumlarıyla ilişkili olarak 

şekillenirler. Bireyler, turizm olayına bağlı olarak bir tatmine erişirler.             

Turizm etkinliğine katılmanın temel nedenlerinden biri; gezme, görme 

isteği olarak gösterilmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 10). İnsanlar, 

merak ettikleri yeni yerleri keşfetme, bu mekânlarda çeşitli etkinlikler 

deneyimleme ve bu deneyimleri paylaşma arzusunu taşımaktadırlar. Bireyler, 

turizm etkinliği yoluyla gezip merak giderme tatminini yaşarlar.   

Turizm etkinliğine katılmada itici rol oynayan faktörler olarak macera 

arayışı, yeni bir benliğin edinilmesi, yeni bir bilgi ve deneyimin heyecanının 

yaşanması15, önyargıların kırılması, değişikliğin ve özgünlüğün zevki gibi 

duygu ve düşünceler, daha çok kişisel bütünleşme ve kendini gerçekleştirme 

türünden üst düzeydeki psikolojik gereksinimler arasında yer almaktadır 

(Barutçugil, 1989: 36). Bireyler, tatmin edici olarak gerçekleşen turizm 

etkinliği sayesinde kendilerini yenilenmiş hissederler.  

Dinlenme isteği, modern toplum ortamında, iş hayatının ve kent 

koşullarının yapısına bağlı olarak gelişen gürültü, tekdüzelik, yorgunluk gibi 

etmenler nedeniyle artış göstermektedir (Doğan, 2004: 11). Buna bağlı olarak, 

turizme talep yoğunluk kazanmaktadır. İnsanlar, normal yaşantılarından farklı 

ortamlarda bulunarak ve tatil duygusunu en üst düzeyde yaşayarak 

rahatlamaya yönelmektedirler.   

Turizm olayının kültürler arası iletişim boyutu bağlamında önemine de 

kısaca değinmek gerekir. Turizm, ülkeler ve kültürler arası iletişimi 

güçlendiren bir iletişim ve etkileşim sistemi olarak kendisini göstermektedir 

(Şahin ve ark.; 2018: 260). Turizm, bir toplumun dünya görüşünü, anlayışını 

ve başka ülke insanları hakkındaki düşüncelerini etkileme potansiyelini 

taşıyan sosyal bir olay olarak belirmektedir (Barutçugil, 1989: 31). 

 
15 Yenilik isteği ve merak duygusu, turizm hareketlerinin temel nedenlerinden biri olarak 

gösterilmektedir (Doğan, 2004: 11).  
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Dolayısıyla turizm olayını kültürler arası etkileşimin önemli bir parçası olarak 

değerlendirmek mümkündür.      

Turizm yoluyla toplumlar arası ilişkiler sonucu oluşan etkileşim, 

toplumsal değişimi hızlandıran bir rol üstlenmektedir (Avcıkurt, 2009: 56). 

Turizm, toplumların birbirini tanımasını; karşılıklı anlayış, güven ve işbirliği 

ortamının oluşmasını ve giderek çeşitli alanlarda yakınlaşmanın artmasını 

mümkün kılar (Barutçugil, 1989: 19). Dolayısıyla turizm için denilebilir ki, 

toplumlar arası bir nevi köprü işlevini üstlenmektedir. Turizm, bu yönüyle 

toplumlar arası önyargıların önüne geçilmesi noktasında da yararlı 

olabilmektedir. Bizatihi turizm olayının kendisinden dolayı, turizm kültürel 

elçilik niteliği yakıştırılabilir.   

Turizme genel bir bakışta, turizmin ekonomik yönden önemine16 de 

kısaca değinmek gerekir. Turizm için kullanılan “bacasız fabrika” deyişi, 

turizmin yapısına bağlı olarak anlam kazanmaktadır. Bahar ve Kozak’ın 

belirttiği üzere (2006: 30), turizm, farklı faaliyetler, hizmetler ve sektörlerin 

bileşiminden oluşan bir alandır. Buna bağlı olarak, turizmin kapsamlı bir 

etkinlik niteliğini taşıdığı görülmektedir. Bir ekonomik gelir kaynağı olarak 

da turizmin, tesiri yönüyle yine geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla turizm, bir ülkenin ekonomisi açısından oldukça önemli bir 

etkinlik alanı olarak göze çarpmaktadır.   

Dünya genelinde turizm hareketliliğine bakılması, bir etkinlik olarak 

turizmin önemini anlamamıza ve bir ülke ekonomisi için taşıdığı potansiyeli 

görmemize yardımcı olacaktır. Küresel ölçekte uluslararası turizm 

hareketliliğine bakıldığında, yoğun bir akış olduğu gözlemlenmektedir. 2019 

yılı verileri17 baz alındığında, ilk on sıralamasında aşağıdaki tabloyla 

karşılaşılmaktadır: 

 

 

 

 
16 Turizmin bir ülkenin ekonomisine yönelik sağladığı katkılara ve ekonomik önemine ilişkin 

ayrıntılı bilgiler, Turizm Ve Ekonomi başlığı altında verilmektedir.  
17 Yazar, 2021 yılında bu verileri elde etmiştir. Kaynağın web sitesine bakıldığında, 2022 

yılında dahi en güncel veri olarak 2019 yılını gösterdiği fark edilmektedir (bkz. World 
Population Review Website). COVID 19 salgınının küresel ölçekteki olumsuz tesirine bağlı 

olarak, küresel turizm hareketliliğinin 2020 ve 2021 yıllarında oldukça düştüğü 

gözlemlenmektedir.   
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Tablo 1. 2019 Yılı Turizm Rakamlarına Dayalı Olarak En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler 

Sıra  Ülke  Ziyaretçi Sayısı (Milyon) 

1 Fransa  89.4 

2 İspanya  83.7 

3 ABD 79.3 

4 Çin  65.7 

5 İtalya  64.5 

6 Türkiye  51.2 

7 Meksika  45.0 

8 Tayland  39.8 

9 Almanya  39.6 

10 Birleşik Krallık  39.4 

Kaynak: World Population Review, 2021 

 

Yukarıdaki tabloya göz atıldığında, 2019 yılında ilk on sıralamasında 

yoğun bir turist akışının olduğu görülmektedir. İlk on sıralamasındaki ülkelere 

turist akışı, milyonlarla ifade edilmektedir. Bu tablodaki verilere dikkatle 

bakıldığında, aynı zamanda turizmin bir ülke için önemli bir gelir kaynağı 

olduğu da fark edilebilecektir (bkz. Tablo 1). 

Turizmin bir turistik bölgeye yönelik ekonomik katkı dışında, farklı 

açılardan sağladığı yararlara da yer verilmektedir. Turist akışının 

yoğunluğuna bağlı olarak bir bölgenin yerel halkı kitle ulaştırma sistemlerinde 

yüksek standartlara; elektrik, su, vb. altyapı hizmetlerinde üstün bir düzeye ve 

gelişkin alışveriş ve eğlence imkânlarına erişirler (Barutçugil, 1989: 30). 

Turizm olayına bağlı olarak yaşanan bu türden bir gelişme, turizmin bölge 

kalkınması üzerinde önemli bir etkime gücüne sahip olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla turizmin bir ülkeye pek çok açıdan yerel, bölgesel 

ve sonuç olarak ulusal boyutta getirisi olduğu görülmektedir.   

Turizmin salt ekonomik bir gerçeklik olarak düşünülmesi, eksik ve 

yanlış değerlendirmelere neden olacaktır (Yağcı, 2003: 12). Turizm olgusunu 
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salt ekonomik açıdan ele alan bir görüş ve politika, doğal ve sosyal 

kaynaklardan yararlanmada spekülatif eylemlere, doğal ve sosyal çevrenin 

tahribine neden olabilir (Olalı, 1982: 48). Turizm kaynaklı çevre sorunları 

dikkate alındığında; ülkemizde Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Foça 

gibi turistik bölgelerde çevre sorunlarının çarpıcı bir boyuta eriştiği 

düşünülebilir (Avcıkurt, 2009: 47). Buna bağlı olarak, turizmin sürdürülebilir 

bir çerçevede yönetilmesinin önemini kavramaktayız.   

Turizm etkinliklerine yön veren politika, fiziksel ve sosyal çevreyi 

tahrip eden etkileri önlemelidir (Olalı, 1982: 41). Turizm pazarlaması 

kararlarının alınması sürecinde, doğal çevre ile ilgili uygulama, kural veya 

unsurların dikkate alınması gerekir (Kozak, 2006: 41). Bu konu, oldukça 

hassas bir yapı sergilemekte ve burada kamu yönetiminin devrede olması, 

turizm-çevre ilişkisi bağlamında önem taşımaktadır.     

Turizme genel hatlarıyla yaklaşılan bu bölümde, turizm etkinliğine 

katılmada sosyo-demografik değişkenlerin belirleyiciliği hususu, bir diğer 

irdelenmesi gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre; kentli-

kırsal kesim ayırımı, yaş grupları, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim durumu 

gibi faktörlere kısaca yer verilmektedir.   

Kent yaşamının bunaltıcı ve yorucu etkisi, kentlerde yaşayanların gelir 

düzeylerinin yüksek oluşu ve sosyo-kültürel yapının uygunluğu gibi faktörlere 

bağlı olarak, kent merkezlerinde yaşayan insanların, kırsal kesimlerde 

yaşayanlara görece turizm etkinliklerine daha aktif katılım sağladıkları 

görülmektedir (Barutçugil, 1989: 33). Kent yaşamının salgıladığı stres yükü, 

insanların boş zaman aktivitelerine ve özellikle turizm etkinliklerine rağbet 

göstermelerinde iti güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal kesim insanı, 

doğal hayatı iş hayatının içerisinde deneyimlemekte, kentlere iş gereği 

uğramakta ve köy hayatında işlerin sürekliliği nedeniyle turizme daha az 

yönelmektedir. Bir başka deyişle, kent insanının, kırsal kesimdekilere görece 

bir ihtiyaç olarak turizm etkinliğini daha yoğun düzeyde hissettikleri 

anlaşılmaktadır.       

Yaş ile turizm hareketlerine katılma arasındaki ilişkiye yönelik yapılan 

araştırmalar, yaş ilerledikçe turizm hareketlerine katılma eğiliminin azaldığını 

ortaya koymaktadır (Doğan, 2004: 45; Kozak, 2006: 36). Bununla birlikte, 
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bireylerin en fazla gelir elde ettikleri 25-65 yaş18 aralığındaki dönemde, 

bütçelerinden seyahat ve tatil için daha fazla pay ayırabildikleri tahmin 

edilebilmektedir (Oktayer ve ark., 2007: 20). Buradan çıkarılacak sonuca 

göre; insanlar, genel itibariyle gençken daha çok turizme yönelme isteğini 

duymakta; ancak gelirlerin artışına bağlı olarak, turizme yönelik bütçe ayırma 

kapasitesinin daha ileri yaşlarda arttığı anlaşılmaktadır.     

Araştırmalara göre, evlilerin ve çok çocuklu ailelerin turizm 

hareketlerine katılma eğilimi, bekârlara ve az sayıda çocuklu ailelere kıyasla 

daha düşük seviyede gerçekleşmektedir (Doğan, 2004: 46). Buradaki bilgiye 

göre, medeni durum ve çocuk sayısı, turizm hareketliliğinde bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bekâr bireylerin, evli ve özellikle çok çocuklu ailelere 

görece turizm etkinliğinde hareket etme kabiliyeti daha yoğun 

gerçekleşebilmektedir. Evli, ancak çocuk sahibi olmayan ya da az sayıda 

çocuk sahibi aileler, -bekârlar kadar olmasa da- turizm hareketliliğinde çok 

çocuklu ailelere görece daha aktif olma potansiyelini taşımaktadırlar.    

Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen farklı araştırmalara göre, gelir düzeyi 

ile gezi eğilimi arasında ilişki saptanmıştır (Doğan, 2004: 48). Doğal olarak 

gelir düzeyi yüksek olan bireyler, düşük gelirli kesimlere görece turizm 

hareketliliğinde daha çok bulunacaklardır. Turizm, tatmin düzeyi yüksek bir 

gereksinim olduğu için, yüksek miktarda harcama yapılmasını gerektirir. 

Buna bağlı olarak, turizm olayında gelir düzeyi önem taşımaktadır.   

Yapılan araştırmalar, genel olarak, eğitim düzeyi ile turizm 

hareketlerine katılma arasında doğru orantılı bir ilişki saptamışlardır (Doğan, 

2004: 47). Bireyin eğitim düzeyinin yüksek olmasına bağlı olarak, değişik 

yerleri görme, değişik kültürleri tanıma ve öğrenme eğilimin arttığı yönünde 

bulgular ortaya çıkmıştır (Oktayer ve ark., 2007: 21). Dolayısıyla eğitim 

düzeyi yükseldikçe, daha fazla gelir ve sosyal statü edinmeye bağlı olarak 

eğitim düzeyi yüksek kişilerin turizm olayına daha aktif olarak yöneldikleri 

görülmektedir (Barutçugil, 1989: 33). Buna göre, eğitim düzeyi yükseldikçe, 

insanların bilgi ve görgülerini artırmak için yolculuğa çıkma istekliliği 

belirginleşmektedir (Doğan, 2004: 47).    

 
18 Maddi yönden varlıklı ailelerde yetişen gençleri bu durumdan ayrı düşünmek gerekir. Zengin 
bir ailenin üyesi olan genç bir birey, turizm için gerekli gelire sahip olduğu gibi, henüz bu 

yaşlarda turizm etkinliğine ilerleyen yaşlarına kıyasla bolca zaman ayırma imkânına da sahip 

olabilmektedir.   
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Meslek, gelir ve eğitim faktörleriyle yakından bağıntılı bir etmen 

olmakla birlikte, turizm hareketlerine katılma eğilimi üzerinde tek başına bir 

etkisi de bulunmaktadır (Doğan, 2004: 49). Örneğin, Oktayer ve 

arkadaşlarının (2007: 20-21) vurguladığı gibi, işadamları ve üst düzey 

yöneticiler, genellikle en yoğun düzeyde seyahat eden meslek grupları 

olmaktadır. Meslek, turizm hareketliliği bağlamında önemli bir faktör olarak 

kendisini göstermektedir.  

Bu bölüm içerisinde, genel hatlarıyla turizme bir bakış sunulmaya 

çabalanmıştır. Turizm olayına yönelik olarak okuyucuya genel çerçevede bir 

kanaat oluşturma yoluna gidilmiştir. Bir sonraki bölüm, turizm olgusunu iyice 

kavramak açısından tanımlar üzerinden değerlendirmeye yönelmektedir. 

1.2. Turizm Olgusu Üzerine Tanımlar      

Bu bölümün ilk başlığı, turizm olgusunu anlamlandırmak açısından 

bize önemli bir açılım sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, turizm üzerine 

geliştirilen tanımlara bakmak, turizm olgusuna bakışımıza bir derinlik 

katacaktır. Dolayısıyla buradaki anlatım da oldukça önemli görünmektedir.   

Turizm üzerine kapsamlı bir tanımın yapılamamasının nedeni olarak 

turizmin öznesinin insan olması ve sosyal, psikolojik, ekonomik, politik gibi 

değişik unsurların bir araya gelmesi gösterilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 1). 

Burada turizm olgusunun karmaşık yapısına dikkat çekildiği görülmektedir.   

Turizm tanımının, zamana ve zemine göre ve turizm etkinliğinin 

alacağı pozisyona göre değişiklik göstermesi olağandır (Zengin, 2006: 11). 

Turizm, yapısı gereği farklı türden etkinlikleri içeren bir terim olarak 

belirmektedir. Dolayısıyla turizm üzerine getirilecek tanımlar, koşullara göre 

değişkenlik gösterebilecektir.  

Turizm üzerine tanım geliştirme hususunda, özellikle turizm alanındaki 

kaynaklar, birtakım ayrıntılara dikkat çekmektedir. Turizm olayına yönelik 

tanımlamada, “seyahat” faktörü önemli görünmekte; gerekli olan bir başka 

unsur “konaklama” eylemi olmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 2-3). Yine bir 

başka kaynağa göre; turizm ve turist tanımı, temelde seyahat (yer değiştirme) 

ve konaklama (geceleme) özelliklerine gönderme yapar (Yarcan, 1994: 9). 

Dolayısıyla turizme yönelik olarak seyahat ve konaklama faktörlerinin öne 

çıktığı görülmektedir.    
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Bir kavram olarak “turizm” sözcüğüne bakıldığında, İngilizce 

“tourism” sözcüğüne göz gezdirmek bize yararlı bir açılım sağlayacaktır. 

Sözcüğün kökü olan “tour”, “gezmek, gezi, gezinti” anlamıyla kullanılmakta; 

“ism” ise, “doktrin, öğreti, meslek” anlamına karşılık gelmektedir. Buradan 

bir çıkarım yapılacak olursa, turizm kavramının gezme, gezinti yapma 

faaliyetleri üzerine şekillendiği anlaşılmaktadır.    

Türkçe temel başvuru kaynağında19, “turizm” sözcüğünün dilimize 

Fransızca “tourisme” sözcüğünün uyarlanmasıyla geçtiği belirtilmekte; 

sözcük, iki anlamıyla20 aktarılmaktadır: Bunlardan birincisi, “dinlenme, 

eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi” şeklinde ifade 

edilmektedir. İkincisi, “Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan 

ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü” anlamına 

karşılık gelmektedir (TDK, 2021). 

Bir başka Türkçe başvuru kaynağı, yukarıdakine benzer şekilde -ancak 

biraz farklı bir yorumlamayla- turizm kavramına iki anlam yüklemektedir: 

Bunlardan birincisi, “tabiî ve tarihî zenginlikleri görme, dinlenme, eğlenme 

vb. amaçlarla yapılan gezi” olarak aktarılmaktadır. İkincisi, “turist çekmek 

için alınan tedbirlerin, yapılan çalışmaların bütünü” anlamıyla geçmektedir 

(Ayverdi, 2006: 3202).     

İngilizce başvuru kaynaklarına bakmak, turizm kavramını enikonu 

çözümlemek açısından bize katkı sağlayacaktır. Dictionary web sitesi (2021), 

turizm kavramını üç21 farklı açıdan tanımlamaktadır: Bunlardan birincisi, 

“özellikle zevk için gezme etkinliği veya pratiği” olarak aktarılmakta; ikincisi, 

“turistlere bilgi, konaklama, ulaşım ve diğer hizmetleri sağlama mesleği veya 

sektörü” anlamını içermekte; üçüncüsü, “özellikle ticari amaçlarla turistik 

gezi tanıtımı” olarak ifade edilmektedir.     

İkinci bir İngilizce başvuru kaynağı, sözcüğü “tour.ism” olarak kök-

gövde bütünleşmesi şeklinde göstermekte; yine üç farklı anlamda 

tanımlamaktadır: Birinci anlamıyla, “rekreasyon amacıyla seyahat etme 

pratiği” olarak geçmektedir. İkinci anlamıyla, “turistlere yönelik rehberlik 

veya yönetimi” şeklinde aktarılmaktadır. Üçüncü anlamında ikiye ayrılarak 

 
19 TDK ile birbirine oldukça yakın ifadelerle aynı bağlamdaki iki tanım için bkz. Püsküllüoğlu, 

2012: 1897  
20 Turizm olgusunu genel hatlarıyla anlamlandırmak açısından, yukarıda geçen TDK’nun ilk 

tanımlaması uygun görünmektedir. 
21 Türkçe başvuru kaynaklarında -hatırlanacağı üzere- iki farklı anlamıyla tanımlanmaktadır.    
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bir aktarım yapılmaktadır: (a) geziyi tanıtma veya teşvik etme, (b) turistlerin 

konaklaması (Merriam-Webster Web Site, 2021).   

İngilizce sözlük taraması genişletildiğinde, tekli veya ikili tanımlara da 

erişilmektedir. Bir başvuru kaynağına göre; turizm, “tatildeki insanlar için 

örneğin otel, restoran ve turistik gezi hizmetlerini sağlama faaliyeti” olarak 

kısa bir tanımlama yapılmaktadır (Collins Cobuild English Dictionary, 1995: 

1772). 

Bir başka İngilizce başvuru kaynağında, iki farklı tanım getirilmiştir: 

Birincisi, “özellikle bir sektör veya gelir kaynağı olarak düşünülen rekreasyon 

amaçlı seyahat” olarak ifade edilmektedir. İkinci tanım, “turistlere yönelik 

organizasyon ve rehberlik” şeklinde ifade edilmektedir (The New 

International Webster’s Illustrated Contemporary Dictionary, 2006: 779).    

Türkçe ve İngilizce temel başvuru kaynakları irdelemesinden sonra, 

turizm ve ekonomi ile ilgili sözlüklere bakılmasında yarar olacağı açıktır. 

Turizm ile ilgili bir sözlüğe göre; turizm, iki anlamlı olarak “zevk için gezi 

yapma; turistlere yolculuk yapma olanağı, konaklama, yiyecek içecek, 

eğlence, vb. sağlama işi” ifadeleriyle tanımlanmaktadır (Kılıçoğlu, 2003: 

541). Ekonomi yönelimli bir sözlükte ise, turizm, “insanların değişik 

kültürleri tanımak, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri görmek, eğlenmek, 

dinlenmek gibi nedenlerle sürekli yaşadıkları yerlerin dışına düzenlemiş 

oldukları geziler” şeklinde ifade edilmektedir (Seyidoğlu, 1999: 616).     

Turizm üzerine geliştirilen ilk tanımlara, turizm alanındaki kaynaklara 

başvurmak suretiyle erişmek yararlı görünmektedir. Edmood Picard, 

“turizmin ana fonksiyonunun ülkeye yabancı döviz kaynaklarının akmasını 

sağlamak ve turist harcamalarının ekonomiye yaptığı katkıları araştırmak” 

olduğunu belirtmektedir (akt. Kozak ve ark., 2001: 2). Burada ekonomik 

yönelimli işlevsel bir perspektif ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla turizm ve 

ekonomi ilişkisi, turizm ile ilgili açıklamalarda kendisini açığa çıkarmaktadır.  

M. Meyer, turizm kavramını, “her insanın değişik derecelerde bulunan 

kaçma ve uzaklaşma isteklerinden ortaya çıkan psikolojik kaynaklı yer 

değiştirme faaliyeti” şeklinde tanımlamaktadır (akt. Kozak ve ark., 2001: 2). 

Bu tanımın içeriğine odaklanıldığında; turizm olgusuna bireyin iç dünyasında 

hissettiği bir ihtiyaç doğrultusunda boş zaman aktivitesi olarak değerlendirme 

eğilimi olarak bir bakış belirmektedir. 
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W. Hunziker ve K. Krapf’a göre, turizm olgusu şöyle tanımlanmaktadır 

(akt. Kozak ve ark., 2001: 3): “Sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı 

hiçbir uğraşıda bulunmamak koşulu ile yabancıların geçici süre kalışlarından 

doğan olay ilişkilerin tümü”. Buradaki tanımlamada, geçiciliğe ve gelir 

sağlamamaya vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır.   

Uluslararası turizm örgütlerinden birinin tanımına bakmak, turizm 

kavramını etraflıca irdelemek açısından yarar sağlayacaktır. Turizm terimine 

yönelik 1980’li yıllarda AIEST22 tarafından yeniden düzenlenen turizm tanımı 

şöyledir (akt. Kozak ve ark., 2001: 3-4): 

“İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki 

olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve 

buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve 

hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar 

ve ilişkiler bütünü”.                 

Yukarıda geçen tanım, turizm olgusunu, daha önceki yıllarda değişik 

yazarlar tarafından yapıldığı belirtilen tanımlardan daha belirgin ve kapsamlı 

olarak ele almaktadır. Burada turizm işletmelerinin ürün/hizmetlerini 

kullanma ve geçici konaklama vurgusu öne çıkmaktadır.    

Buraya kadar edinilen bilgilere ek olarak, çeşitli bilimsel turizm 

kaynaklarına başvurulmak suretiyle, turizm olgusunu tanımlama bağlamında 

bir derinliğe erişim mümkün görünmektedir. Burada turizm alanındaki farklı 

kaynaklara göz atılmaktadır.    

Ülkemizde turizm alanında ilk çalışan akademisyenlerden İsmet 

Barutçugil, turizm olayını kısaca ele alarak tanımlamaktadır. Öz bir tanımla 

turizm, “sürekli yaşanılan yer dışında tüketici olarak yapılan seyahat ve geçici 

konaklama olayıdır” (Barutçugil, 1989: 15; ayrıca bkz. Aktaş, 2002: 1). 

Tanımın içeriğine bakıldığında, bireyin yaşadığı yerin dışında tüketici olarak 

gezisi ve konaklaması üzerine bir vurguya rastlanmaktadır.      

Türkiye’de turizm alanında ilk çalışanlardan bir başka akademisyen 

Hasan Olalı, Barutçugil’in tanımına benzer bir tanım getirmiştir. Turizm 

olayı, “insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında yaptıkları 

seyahat ve geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili 

 
22 Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Derneği  
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faaliyetlerdir” (Olalı, 1982: 3). Burada seyahat ve konaklama ile birlikte 

ihtiyaç kavramına yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla turizm etkinliğine 

bir ihtiyaç tatmini olarak bakıldığı anlaşılmaktadır.        

Bir başka turizm kaynağı, daha ayrıntılı bir tanımlama yoluna 

gitmektedir. Öztaş’ın tanımına göre (2002: 17), turizm, “sürekli olarak ikamet 

edilen yer dışında; eğlence, dinlenme, spor, kültür, din vb. gereksinimlerin 

giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama faaliyetleri” olarak 

değerlendirilmektedir. Buradaki tanımın içeriği, bir öncekinden farklı olarak 

değişik alanlardaki bir aktiviteye yönelmeye gönderme yapmaktadır. 

Yukarıdaki tanıma benzer bir yönelimde olan bir başka turizm tanımına 

rastlanmaktadır. Turizm kavramı, “kültür, spor, merak, sağlık, iş, macera, din 

vb. nedenlerle kişilerin tüketici olarak yer değiştirim ve konaklamalarından 

doğan olay ve ilişkiler” olarak tanımlanabilir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 6). 

Buradaki tanımın içeriği, yine birtakım aktivitelere yönelim ihtiyacına 

gönderme yapmaktadır.    

Bir başka turizm kaynağında, yukarıdakine eşanlamlı bir açılım ile 

turizm, “devamlı olarak yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, 

eğlence, kültür, vb. gereksinmelerin karşılanması amacıyla yapılan seyahat ve 

geçici konaklama olayı” şeklinde ifade edilmektedir (Bahar ve Kozak, 2006: 

30). Buradaki tanımda, yine aktivitelere yönelim vurgusu yapılmaktadır.  

Başvuru kaynaklarına benzer bir şekilde ikili ayırıma giden bir tanıma 

göre, turizm; “dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla 

yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan 

iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür” (Oktayer 

ve ark., 2007: 13). Buradaki tanımın içeriğine odaklandığımızda; birinci 

anlatım, bir etkinlik olarak turizm olayını anlatmakta ve ikinci anlatım, kamu 

yönetiminin turistik etkinlikler için gerçekleştirdiği politika ve çalışmaları 

ifade etmektedir.       

Turizm olgusuna, birincil anlamı çerçevesinde, yani bir etkinlik olarak 

bakıldığında; tanımlarda ağırlıklı olarak turizm etkinliğine yönelen bireylerin 

tüketici olarak bir kimlik kazanması; turizmin çeşitli gereksinimlere bağlı 

olarak değişik aktiviteler çerçevesinde gerçekleşmesi; seyahat ile birlikte 

geçici bir süreyle konaklama olması üzerinde birleşildiği görülmektedir. 

Bütün bu tanımların bileşiminde ve bu eksende getirilen açıklamalardan 

yola çıkarak, turizm üzerine bir tanım geliştirmek mümkündür. Turizme 
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yönelik bütün bu tanımlar değerlendirildiğinde, ortak özelliklerden yola 

çıkarak şöyle bir tanım yapılabilir: “Bireylerin farklı gereksinimlere bağlı 

olarak birer tüketici niteliğiyle çeşitli aktivitelere yönelmelerini sağlayan 

geçici bir süreliğine gerçekleştirdikleri seyahat ve konaklamalardan oluşan 

faaliyetler bütünü.”          

Turizm tanımlarına bakarak, -yukarıda görüldüğü üzere- ortak 

özellikler çıkarmak mümkündür. Bir kaynağa göre, turizm tanımı içerisinde 

yer alan özellikler şunlardır (Arda, 2002: 896-897): 

❖ Turizm, öncelikli olarak bir seyahat olayıdır.  

❖ Seyahat, bireylerin kendi istekleriyle gerçekleşmekte ve tamamen 

serbest bir eğilim göstermektedir.  

❖ Turizm sürecinde seyahat, ticari veya siyasi bir amaçla 

gerçekleşmemektedir. Buna bağlı olarak; eğlence, din, spor, sağlık, 

eğitim, kültür, çevreden uzaklaşma, yeni yerler keşfetme amacıyla 

yapılan seyahatler turizm olarak adlandırılmaktadır. 

Bu bölüm içerisinde, turizm olgusu üzerine yapılan tanımlar 

incelenmiş; tanımlar üzerinde genel çerçevede değerlendirmeler yapılmış ve 

böylece turizm kavramının içerdiği anlam üzerine yoğunlaşmaya çalışılmıştır.   

1.3. Turizm İle İlgili Temel Kavramların Tanımları     

Turizm kavramını tanımlamak, turizm olgusunu anlamak açısından 

önemli bir adım olsa da, turizm ile ilişkili temel kavramların da genel 

hatlarıyla irdelenmesinde yarar bulunmaktadır. Dolayısıyla burada turizm ile 

ilişkili başlıca kavramlara yer verilmektedir. Böylece turizm etkinliği 

hakkında geniş bir bilgi birikimi elde etmenin yolu açılacaktır.  

Turizm ile ilişkili temel kavramlara23 baktığımızda; turist, günübirlikçi, 

turizm ürünü, destinasyon, rekreasyon, animasyon, turist rehberi, seyahat 

acenteleri, tur operatörleri, paket tur terimlerinin öne çıktığı anlaşılmaktadır. 

Bu kavramları ana hatlarıyla burada açmak gerekir. Burada bu terimlerle ile 

 
23 Turizm olgusu ile ilişkili, burada yer verilen kavramların haricinde birçok kavram yer 
almakta birlikte, yazarın incelemeleri neticesinde temel kavramlar olarak bunlarla sınırlı 

tutulması tercih edilmiştir. Bu konu üzerine turizm bilim alanında çalışan akademisyenlerin 

daha doğru tespit yapacakları düşünülmektedir.    
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ilgili tanımlara ve/veya bu terimlerin turizm bağlamındaki işlevselliklerine yer 

verilecektir.  

Turist kavramına öncelikle sözlükler ile bakılacak, daha sonra turizm 

kaynaklarına geçilecektir. Bir başvuru kaynağında, eşanlamlısı “gezmen” olan 

turist, “dinlenmek, görmek ve tanımak gibi ereklerle geziye çıkan, özellikle 

yabancı ülkeleri gezen kimse” olarak aktarılmaktadır (Püsküllüoğlu, 2012: 

1897). Buradaki aktarıma göre; turist, çeşitli amaçlarla seyahat eden kişi 

olarak betimlenmektedir. Turist kavramı için bilhassa yabancı ülkeyi ziyaret 

eden kişinin anlaşıldığı bilgisi verilmektedir.   

Bir diğer başvuru kaynağında, buna benzer ifadelerle turist, “gezmek, 

görmek ve eğlenmek amacıyla yolculuğa çıkan kimse” olarak geçmektedir 

(Ayverdi, 2006: 3201). Bu tanımda, yine amaca vurgu yapıldığı fark 

edilmektedir. Turist kavramının, başvuru kaynaklarında genel hatlarıyla ele 

alınarak tanımlandığı görülmektedir.  

Turizme yönelik sözlüklere de kısaca bakmak yararlı olacaktır. Bir 

turizm başvuru kaynağında, turist, “gezgin; zevk için gezi yapan kişi” olarak 

ifade edilmektedir (Kılıçoğlu, 2003: 541). Bu tanımda, bir amaç olarak zevk, 

yani eğlenme hissinin tatmini söz konusu olmaktadır. Burada Türkçe 

sözlüklerdeki gibi genel bir tanımlama yapıldığı söylenebilir. 

Bir başka turizm alanındaki sözlük ise, turist kavramını daha belirgin 

bir şekilde aktarmaktadır. Bu kaynakta, turist, “evinden en az 100 mil 

uzaklaşmış kişi veya evinden uzakta bir güzergâhta en az 24 saat kalan 

ziyaretçi” olarak geçmektedir (Kunt, 2004: 385). Bu kaynağın verdiği bilgiye 

göre, turist kavramı hususunda yer ve zaman olarak belirlediği iki kriterden 

birinin gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Birincisi, kişinin ikamet ettiği 

yerden en az 100 mil (yaklaşık 160 km) mesafe uzaklaşmış olması; ikincisi, 

en az bir gün konaklama yapılmasıdır.  

Turizm kaynaklarına başvurmak, turist kavramını etraflıca 

anlamlandırmak açısından bize katkı sağlayacaktır. Bir turizm kaynağına 

göre, turist, “sürekli yaşadığı yer dışına geçici bir süre için ve psikolojik 

tatmin sağlamak amacıyla çıkan ve tüketici olarak seyahat eden, konaklayan 

ve daha sonra yeniden yaşadığı yere geri dönen insandır” (Barutçugil, 1989: 

16).  Buna oldukça benzer bir diğer turizm kaynağındaki tanıma 

başvurulduğunda; turist, “sürekli yaşadığı yer dışına geçici bir süre için ve 

psikolojik tatmin sağlamak amacıyla çıkan ve turizm işletmelerinden 
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yararlanarak tekrar geri dönen insandır” (Aktaş, 2002: 2). Aynı anlamı 

karşılayan bu iki farklı tanım, -hatırlanacağı üzere- turizm kavramındaki 

tanım ile aynı doğrultuda turizmin öznesine gönderme yapan bir yönelime 

sahiptir. Bu tanımalara anlam yönünden benzer bir başka turizm kaynağına 

göre; turist, “oturma yerinde karşılayamadığı gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla oturduğu yerden geçici bir süre ayrılan ve gittiği yerlerde 

kazanmadığı parayı harcayan bir kimsedir” (Rızaoğlu, 2003: 7). Burada geçen 

tanım, turizm olayı ile ihtiyaç tatminine yer vermekte; bunun yanı sıra, turistin 

bilhassa para kazanma amacının olmadığına vurgu yapmaktadır.      

Bir turizm kaynağı, “turist” için özetleyici bir tanım getirmektedir:  Bu 

kaynağa göre, “turizmde sektörel müşteriye” turist denilmektedir (Kozak, 

2006: 49). Tanımın içeriğine bakıldığında; turist kavramının, turizmdeki 

tüketici anlamına karşılık geldiği görülmektedir. Bu tanım iyice okunduğunda, 

ekonomik bir perspektif göze çarpmaktadır.          

Bir başka turizm kaynağı, dış turizm odaklı bir tanım çerçevesinde 

turist tanımını geliştirmektedir. Turist dediğimiz insanlar, ziyaret ettiği ülkede 

en az 24 saat süreyle kalan; ziyaret amacı boş zaman değerlendirme; iş, ailevi, 

diplomatik nedenler, toplantı vb. amaçlar olan geçici ziyaretçilerdir (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 7). Burada bir başka ülkeyi ziyaret söz konusu olmakta; 

zaman yönünden bir alt sınır çizilmekte ve belirli bir amaç çerçevesinde 

turizm olayının gerçekleşmesinden bahsedilmektedir.   

Turist kavramı üzerine yapılan birtakım tanımlar, -yukarıdakine paralel 

olarak- dış turizm çerçevesinde gelişmektedir. Milletler Cemiyeti istatistik 

uzmanlarının 1937 yılında ortaya koydukları tanım, yine dış turizm odaklı bir 

doğrultudadır: “Yerleşik bulunduğu ülkeden başka bir ülkeyi en az 24 saat 

süreyle ziyaret eden kişi” (akt. Bahar ve Kozak, 2006: 31-32). Buradaki 

tanım, turist kavramını, zaman alt sınırını vererek, iç turizm dışında ve genel 

hatlarıyla ele almaktadır.  

Turist kavramına yönelik olarak kanun, tüzük veya yönetmelik 

türünden kaynaklara bakılması, bize yarar sağlayacaktır. Örneğin, Türkiye’de 

1996 yılında Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde24 turist kavramı şöyle 

tanımlanmaktadır (akt. Bahar ve Kozak, 2006: 32): 

 
24 Mevcut yönetmelikte turist kavramının tanımına rastlanmamaktadır.  
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“Para kazanma amacı olmaksızın, dinlenmek ve eğlenmek için 

ya da kültürel, bilimsel, sportif, idari, diplomatik, dinsel, sıhhi 

ve benzeri nedenlerle, oturduğu yer dışına geçici olarak çıkan 

ve tüketici olarak belirli bir süre seyahat edip kalan ve yeniden 

ikametgâhına dönen kimsedir.”        

Yukarıda geçen tanım, turizm olgusunu etraflıca tanımlarken kullanılan 

ifadelerin turizm öznesine yansıtıldığı, kapsamlı bir tanım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Böylece turist kavramı, belirgin olarak açıklanmış olmaktadır. 

Burada turist kavramına ilişkin daha önceki tanımlara içerik bağlamında 

benzer nitelikte ve daha ayrıntılı bir tanım ile karşılaşmaktayız.  

Turist kavramının ifade ettiği anlamı öğrendikten sonra, turist ile turist 

olmayan kesimler arasındaki farklılığa bakılmasında yarar olacağı açıktır. Bu 

bağlamda, bir tablo eşliğinde ayırımı görmek yerinde olacaktır. Turist 

kavramı, 1937 yılında Milletler Cemiyeti İstatistik Uzmanları Komitesi 

tarafından diğer kesimlerden aşağıdaki gibi ayırt edilmektedir (akt. Kozak ve 

ark., 2001: 6):   

Tablo 2. Turist ve Turist Olmayan Ayrımı 

Turist Olarak Kabul Edilenler   Turist Olarak Kabul Edilmeyenler 

Zevk, ailevi nedenler, sağlık amacıyla 

vb. yolculuk edenler  

Ülkeye iş sözleşmesi ile veya böyle bir 

sözleşme olmaksızın gelip, bir iş yapmak 

veya bir işte çalışmak isteyenler 

Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle 

veya bu çeşit toplantılara katılmak amacı 

ile yolculuk edenler  

Bir başka ülkede kamu amaçlı (örneğin, 

diplomatlar) görevlendirilen kimseler 

Ticari nedenlerle yolculuk edenler Ülkede yerleşmek, devamlı kalmak için 

gelen kişiler 

Deniz gezileri ile gelenler, bu gezi süresi 

24 saatten az olsa bile turist sayılırlar.  

Okullarda veya konaklama 

kurumlarındaki üniversite öğrencileri 

veya diğer genç kesim 

 Bir sınır bölgesinde ikamet edenler ve 

başka bir ülkede yaşayıp komşu ülkeye 

çalışmak amacıyla gelen kişiler  

 Bir ülkede durmaksızın transit geçiş25 

yapanlar, seyahatleri 24 saati aşsa bile 

turist olarak sayılmazlar.    

Kaynak: akt. Kozak ve ark., 2001: 6 

 
25 Transit geçişi cezbedici kılmak için temel ihtiyaçların karşılanmasına ek olarak birtakım 

alışveriş ihtiyaçlarını da gündeme getiren ürünlerin güzergâhlarda sergilenmesi önem 

taşımaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 24).      
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 Turist kavramı ile benzer, ancak ondan ayrılan bir diğer turizm 

kavramı, günübirlikçi ifadesiyle geçmektedir. Bir turizm kaynağına göre, 

günübirlikçi, “turizm kapsamına giren etkinliklerden en az birini yerine 

getirmek amacı ile devamlı yerleşim yerinden ayrılarak seyahat eden, ancak 

seyahat süresi 24 saatten kısa olan ya da gittiği yerde geceleme yapmadan 

devamlı yerleşim yerine geri dönen kişidir” (Aktaş, 2002: 3). Bu tanıma 

bakıldığında; günübirlikçi26 dediğimiz bireyin turist ile aynı amaç 

doğrultusunda seyahat ettiği; ancak kalış sürecinin, turist ile kıyaslandığında 

daha kısa olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir başka turizm kaynağı, günübirlikçi kavramını, “ziyaret edilen 

ülkede 24 saatten az kalan ziyaretçi” olarak tanımlamaktadır (Kozak ve ark., 

2001: 7). Buna oldukça benzer bir diğer tanımda geçen şekliyle 

günübirlikçiler, “ziyaret edilen ülkede 24 saatten az kalan geçici 

ziyaretçilerdir” (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 7). Bu tanımların, dış turizm 

çerçevesinde yapıldığı açıkça görülmektedir.       

Tanım ile paralel olarak, turist ve günübirlikçi arasındaki fark, turizm 

kaynaklarında bilgi olarak yer almaktadır. Turist ile günübirlikçi arasındaki 

farka bakıldığında; turist “en az bir gece konaklayan”, günübirlikçi ise 

“geceleme yapmayan” ziyaretçi olmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 7; ayrıca 

bkz. Öztaş, 2002: 18). Buna göre, turist ile günübirlikçi arasındaki en önemli 

fark, gidilen bölgedeki kalış süresine ilişkindir (Bahar ve Kozak, 2006: 32). 

Bu farklılık haricinde, gerek turist ve gerekse günübirlikçi, aynı amaçla 

seyahat eden kişi olarak belirmektedir.   

Turizm ile ilgili öne çıkan kavramlardan biri, “turizm ürünü” veya 

“turisttik ürün” olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektöründe çalışan 

işletmelerin ürettiği ürün, bir hizmet ürünü olmaktadır (Bahar ve Kozak, 2006: 

42). Turizm ürünü, turizm sektöründe sunulan hizmetlerden müteşekkildir 

(Kozak, 2006: 25). Tanım ile açıklayacak olursak; turistik ürün, “turistin satın 

aldığı ürün ve hizmetler bütünüdür” (Yarcan, 1994: 10). Biraz daha ayrıntılı 

olarak, turistik ürün, “turistin sürekli konutundan ayrılışından itibaren yeniden 

evine dönene kadar geçen süre içerisinde satın aldığı mal ve hizmetlerin 

 
26 Günübirlik tesisleri, tarihi ve doğal güzelliği bulunan yerlerin yanı sıra yayla ve kırsal 
kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor 

aktivitelerinden bazılarını günübirlik şeklinde sağlayan, konaklama yapılmayan tesisler 

olmaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 37).   
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oluşturduğu bir paket ya da edindiği deneyimlerin bir toplamıdır” (Usal ve 

Oral, 2001: 33).    

Turizm etkinliğinde otelin ürünü oda/geceleme, havayolunun ürünü 

koltuk/uçuş, tur operatörünün ürünü paket tur/tatil olarak gerçekleşmektedir 

(Yarcan, 1994: 20). Tur operatörleri, seyahat acenteleri, konaklama 

işletmeleri, lokantalar, eğlence tesisleri, müzeler, alışveriş mağazaları gibi 

işletmelerin yapmış oldukları bütün hizmetler27 turizm ürünü kavramı 

çerçevesinde değerlendirilmektedir (Kozak, 2006: 27). Destinasyon 

yönetimleri ve turistik işletmelerin, unutulmaz bir deneyim yaşatmaları için 

öncelikli olarak turistlerin yerel kültür ve yenilenme deneyimi 

hissedebilecekleri ürünler çıkarmaları gerekir (Kahraman ve Tanrıverdi, 2021: 

52). 

Turistik ürün, günümüzde paket tur olarak lanse edilen özel bir ürün 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Yarcan, 1994: 10). Böylece günümüz 

ortamında turizm ekseninde organize edilmiş profesyonel bir eğilimin 

belirginleştiği görülmektedir. Dolayısıyla turizm ürünü, küreselleşme 

belirtilerinin yoğunlaştığı günümüzde, ekonomi bağlamında gelişkin bir 

sektörün izlerini taşımaktadır.        

Turizm olgusu ile ilişkili bir diğer temel kavram, destinasyon olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Turizme ilişkin bir başvuru kaynağında, destinasyon 

kavramı, “gidilecek yer; varış noktası; bir yolculuğun son noktası; bir şeyin 

gönderildiği yer” şeklinde ifade edilmektedir (Kılıçoğlu, 2003: 157). Buradan 

destinasyon kavramının anlamı açısından, turizm etkinliği için yapılan 

seyahatin hedef noktası/noktaları şeklinde bir anlamlandırma yapılabilir.  

Destinasyon kavramını iyice açacak bir turizm kaynağı, bize daha geniş 

bir anlamlandırma fırsatını vermektedir. Buna göre, “turistin yaşadığı yerden 

ayrılıp da tatil ya da iş gezisi vs. için gideceği yerler bir bütün olarak 

ʻdestinasyonʼ şeklinde tanımlanmaktadır” (Bahar ve Kozak, 2006: 34). Bir 

diğer kaynağa göre; turizm bölgesi (destinasyon), “turizm hareketine katılan 

tüketicilerin başta konaklama olmak üzere yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi 

pek çok gereksinmesini karşılamak üzere gerekli düzenlemelere sahip olan 

yerlerdir” (Kozak, 2006: 137). Buradaki bilgilere bağlı olarak, destinasyon 

 
27 Turistik ürün, bir bütün olarak kavranmaktadır (Usal ve Oral, 2001: 34).   
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sözcüğü ile anlatılmak istenen şeyin, turistler açısından turizm etkinliğinin 

gerçekleştiği yerler olduğu anlaşılmaktadır.          

Turizm olgusu ile birlikte anılan bir başka önemli kavram, rekreasyon 

olmaktadır. Rekreasyon, “insanların boş zaman değerlendirmek için gönüllü 

olarak katıldıkları, doyum sağlayıcı etkinliklerdir” (Hazar, 2003: 8). Yani 

rekreasyon, insanların boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri anlatan bir 

kavramdır (Özgüç, 2003: 3). İnsanların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri, 

kendilerini tatmin etmelerine fırsat verdiği için oldukça önemli bir husus 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern insan için boş zaman değerlendirme, 

bir motivasyon kaynağı olmaktadır.  

Turistik rekreasyon28, “turistik boş zaman diliminde gerçekleştirilen boş 

zaman değerlendirme etkinlikleridir” (Hazar, 2003: 27). Rekreasyon amaçlı 

turizmde bireyler çeşitli sportif etkinliklere katılım sağlar; kaplıca ve güneş 

banyosu gibi imkânlardan yararlanır; eğlendirici ve dinlendirici bir ortamda 

buna benzer aktivitelerden yararlanma eğilimine girerler (Avcıkurt, 2009: 18). 

Böylece bireyler, bu etkinliklere bağlı olarak, kendilerini adeta yenilenmiş 

olarak hissederler.  

Turizm etkinliği ile ilişkili bir diğer önemli kavramın animasyon 

olduğu görülmektedir. Rekreasyon etkinliği turizm işletmeleri tarafından 

turistlere sunulduğunda ve yönetildiğinde, bu etkinlikler animasyon adını 

almaktadır (Hazar, 2003: 27). Burada geçen aktarıma göre, animasyon adı 

verilen etkinliğin, turizm işletmelerince sunulan bir hizmet olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Turizm bilimi açısından animasyon, “turistlerin boş zamanlarını 

gönüllü katılımlarıyla ve doyum sağlayıcı etkinliklerle geçirmeleri için turizm 

işletmelerince düzenlenen, yardımcı servis niteliğindeki boş zaman 

değerlendirme etkinlikleridir” (Hazar, 2003: 35). Günümüzde birçok turizm 

işletmesi, animasyon hizmeti vermekte ve animasyon, turizm açısından 

önemli bir etkinlik olarak belirmektedir.    

Animasyon, turistik ürünlerden hizmetler grubu kapsamına girmektedir 

(Hazar, 2003: 42). Dolayısıyla animasyon, turizm işletmesinin bir hizmeti 

olarak anlaşılmaktadır. Turistik tesis tercihinde, özellikle çocuklu aileler 

 
28 Turistik rekreasyona örnek olarak; turistik seyahat süresince yat gezilerine, eğlence 

gecelerine katılma, doğal ve kültürel turistik değerleri görme gösterilebilir (Hazar, 2003: 27).  
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açısından animasyon hizmetinin var oluşu ve bunun yanı sıra kalitesi, kuşku 

götürmez bir şekilde önem taşıyan bir unsur olmaktadır.  

Turizme ilişkin olarak bir diğer öne çıkan kavram, turist rehberi 

olmaktadır. Turist rehberi, turistlere seyahatleri esnasında eşlik eden29, 

turistlerin seyahatlerini kolaylaştırma amacını güden, yöreyi ve ülkeyi 

turistlere tanıtma işini üstlenen, turizm sektöründe yer alan aktörlerden biri 

olmaktadır (Şahin ve ark., 2018: 251). Turist rehberi, rehberlik hizmetine 

ihtiyaç duyan bireyler ve gruplar açısından önemli bir işlev üstlenen turistik 

hizmet görevlisi rolündeki kişidir. Özellikle dış turizme yönelen turistlerin 

seyahat ettikleri ülkenin tarihine, kültürüne vb. ilişkin bilgilenmeleri 

noktasında, turist rehberlerinin ne kadar önemli olduğu bilinen bir 

gerçekliktir.     

Turizm ile ilgili önem taşıyan kavramlardan biri, seyahat 

acenteleri/acentaları olmaktadır.  Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 

Birliği Kanunu (1972: 5075), seyahat acentası30 kavramını şöyle 

tanımlamaktadır: 

“Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket 

turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, 

ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili 

olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları 

vasıtası ile pazarlayabilen ticari kuruluş.”    

Kaynaklar, seyahat acentalarının turizm açısından işlevselliğine 

değinmektedirler. Seyahat acentalarının temel işlevi; bilgi vermek, turistik 

mal ve hizmetlerin satışını rezervasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirmek ve 

yardımcı hizmetler yoluyla seyahat işlemlerini kolaylaştırmaktır (Aktaş, 2002: 

13). Seyahat acenteleri, tur operatörlerinin ürünlerinin pazarlanmasında 

aracılık rolünü üstlenmekle birlikte, başta konaklama ve ulaştırma olmak 

üzere çeşitli turizm işletmelerinin ürünleri ile ilgili olarak da aracılık işlevini 

yürütürler (Kozak, 2006: 44). Buna bağlı olarak, seyahat acentelerinin, turizm 

 
29 Turistler, gezileri boyunca yaşadıkları deneyimleri turist rehberinin kılavuzluğuna 
atfetmektedir (Şahin ve ark., 2018: 260).  
30 Adı geçen kanunda yapılan tanım, içeriği itibariyle seyahat acentesi ile birlikte tur operatörü 

kavramını da kapsayan bir betimlemeye sahiptir.  
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ürününün pazarlanmasındaki aracılık rolüyle turizm sektöründe önemli bir 

özne olarak belirdiği anlaşılmaktadır.     

Turizm ile ilgili önemli bir diğer kavram, tur operatörü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kaynaklar, tur operatörlerinin turizm açısından 

işlevselliğine yer vermektedirler. Turizmde toptancılık işlevini üstlenenler, tur 

operatörleri olmaktadır. Tur operatörü dendiğinde31, “çeşitli hizmet 

bileşenlerini bir araya getirerek turistik ürün paketi oluşturan üretici birim” 

anlaşılmaktadır (Yağcı, 2003: 109). Tur operatörleri, birbirinden farklı turistik 

mal ve hizmetleri bir araya getirerek bir turizm ürünü oluşturan ve pazarlayan 

toptancı ve üretici rolünü yerine getiren seyahat işletmeleridir (Aktaş, 2002: 

14). Tur operatörünün hazırladığı tur paketi, kapsamlı bir düzeyde gezi veya 

tatil merkezlerine dönük ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi 

hizmetleri içine almaktadır (Yağcı, 2003: 109). Önemli bir ayrıntı olarak 

belirtmek gerekir ki; tur operatörleri, özellikle yurtdışına yapılan turistik 

hareketlerin artışında etkili olmuşlardır (Aktaş, 2002: 14).     

Turizm ile ilgili bir diğer önemli kavram olarak paket tur kavramı ile 

karşılaşmaktayız. Paket tur adı verilen turistik ürün, tur operatörleri tarafından 

ulaştırma, konaklama, eğlence gibi ürünlerin bir araya toplanması işlevine 

karşılık gelmektedir (Kozak, 2006: 44). Paket tur; uluslararası ulaşım ile 

çekim merkezindeki yer hizmetlerinden, konaklama, yiyecek-içecek, dinlence 

imkânları, alışveriş, vb. müteşekkildir (Yarcan, 1994: 10). Buradan kolaylıkla 

anlaşılmaktadır ki; paket tur, tur operatörlerinin turistler için çekici hale 

getirdiği bir turistik ürün olarak belirmektedir. Dolayısıyla paket tur, turizm 

sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu bölüm içerisinde, turizm olgusu ile yakından bağıntılı birçok 

kavram irdelenmiştir. Buna bağlı olarak, bu bölüm içeriğinde turizm olgusuna 

kapsayıcı bir bakış getirilmesinin önü açılmıştır. Bir sonraki bölüm, turizmin 

farklı açılardan kategorize edilmesine ayrılmaktadır. Böylece turizm olgusuna 

farklı yönleriyle bir arada bakma fırsatı elde edilecektir.      

    

              

 
31 Tur operatörüne yönelik bu tanımlama, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanunu’nda geçen seyahat acentası kavramına yönelik tanımın içerisinde yer bulmaktadır. Usal 

ve Oral’ın (2001: 19) belirttiği gibi, tur operatörü, büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın, 

bütün aracı işletmeler gibi bir seyahat acentasıdır.     
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 1.4. Turizmin Farklı Açılardan Kategorilere Ayrılması   

Turizm, yapısı gereği değişik açılardan farklı kategorilere ayrılabilen 

bir etkinlik türüdür. Bu bölümde, turizmin farklı kategorilerde 

sınıflandırılması üzerine odaklanma yoluna gidilmektedir. Bunun için çeşitli 

kaynakların irdelenmesi söz konusu olmakta; kategori oluşturmada farklı 

kaynaklardan yararlanılmakta ve rasyonel bir değerlendirme yapılmasına çaba 

sarf edilmektedir.  

Turizmin türleri ile ilgili olarak akademik literatürde farklı 

sınıflandırmaların32 yapıldığı belirmektedir (Avcıkurt, 2009: 17). Birçok 

akademik yönelimli turizm kaynağı, turizm türlerini farklı kriterlere göre 

sınıflandırma üzerine eğilmektedir. Örneğin, Barutçugil’e göre (1989: 19), 

turizm olayı çeşitli kriterlere göre altı başlık altında toplanabilir: Turistin 

geldiği yer, turist sayısı, turizmin amacı, seçilen zaman, kapsanan süre ve 

turizmin sosyolojik niteliği. 

 Turizm talebinin mevsimsel bir özellik taşıdığı görülmektedir (Oktayer 

ve ark., 2007: 18). Buna bağlı olarak, turizm türlerinin mevsimlere göre 

şekillenmesi gerçekliği söz konusu olmaktadır. Yani belirli turizm etkinlikleri, 

belirli dönemlerde gerçekleşebilmektedir. Turizm, bu niteliğe göre oluşan 

etkinlikler dizisi olmaktadır. Turizm türleri bağlamında, bu önemli bir ayrıntı 

olarak okunmaktadır.  

Pek çok turizm kaynağı, turizm türlerini ele almakta; çeşitli kategorilere 

ayırarak açıklamaktadır. Bu çalışmada, bu kaynaklardan33 yararlanılarak, 

ancak bilgileri süzerek daha farklı bir sınıflandırma yapma girişimi tercih 

edilmektedir. Gerçekleştirilen bu sınıflandırma, bir şekil aracılığıyla özet 

haline getirilmektedir. Aşağıdaki şekil, okuyucuya genel bir bilgi veren bir 

niteliğe sahip olmaktadır.   

 

 

 
32 Turizm olgusunu çeşitli kriterlere göre kategorilere ayırmak, oldukça zorlu bir girişim olarak 

belirmektedir. Bunun için kapsamlı bir irdeleme yapılması gerektiği açıktır.  
33 Turizm türleri hususunda, özellikle Barutçugil’in (1989: 19-21), Kozak ve arkadaşlarının 
(2001: 13-27), Bahar ve Kozak’ın (2006: 36), Tunç Hussein ve Saç’ın (2008: 19-43) yapmış 

oldukları sınıflandırmadan geniş ölçekte yararlanılmış; ancak yazar, geniş okumalar neticesinde 

bunlara benzer ama biraz farklı bir sınıflandırma yapmıştır.  
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Şekil 2. Turizm Türleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yukarıda gösterilen şekil, turizm olgusunu yedi farklı açıdan 

kategorize etmeye dayalı olarak yapılandırılmaktadır. Bu kategoriler; hedef 

kitle, turist miktarı, süreç, sosyolojik nitelik, amaçlar, dönem ve yaş aralığı 

başlıkları altında toplanmaktadır (bkz. Şekil 2). Turizm kaynaklarının geniş 

bir taraması neticesinde, bu türden34 bir sınıflandırma yapma yoluna 

gidilmektedir. Burada verilen başlıklar, aşağıda genel çerçevede ele 

alınmaktadır.  

  

 

 
34 Turizm alanında çalışan akademisyenler, turizm türleri üzerine yazardan daha kapsamlı ve 

daha doğru bir sınıflandırma yapacaklardır. Ancak bu hususta turizm araştırmacılarının daha 

yoğunlaşması gerektiği açıkça görülmektedir.  

Turizm 

AMAÇ: 

Deniz Turizmi 

Sportif Turizm 

Doğal Yaşam Turizmi 

Sağlık Turizmi 

Kültür Turizmi 

İnanç Turizmi 

Kongre Turizmi 

TURİST MİKTARI: 

Bireysel Turizm 

Kolektif Turizm 

Kitle Turizmi 

DÖNEM: 

Yaz Turizmi 

Kış Turizmi 

Sezon Dışı Turizm 

SOSYOLOJİK NİTELİK: 

Lüks Turizm 

Geleneksel Turizm 

Sosyal Turizm  

HEDEF KİTLE: 

İç Turizm 

Dış Turizm  

 

Dış Aktif Turizm 

Dış Pasif Turizm SÜREÇ: 

Kısa Süreli Turizm 

Uzun Süreli Turizm 

YAŞ ARALIĞI: 

Gençlik Turizmi 

Orta Yaş Turizmi 

Üçüncü Yaş Turizmi 
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1.4.1. Hedef Kitleye Göre Turizm 

Turizm kaynakları, burada geçen kategoriyi genellikle “turistin geldiği 

yer” olarak ele almaktadır. Ancak bu kategorinin içeriğine bakıldığında, iç ve 

dış turizm ayırımının “hedef kitleye göre turizm” başlığı altında yer almasının 

daha uygun olacağı düşünülebilir.  

Turizm etkinlikleri, ziyaret edilen yere göre “iç turizm” ve “dış turizm” 

olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 14). Turistler, 

seyahatlerini ve geçici konaklamalarını kendi ülkelerinde veya yabancı bir 

ülkede yapmaları göz önüne alındığında, yerli turist ve yabancı turist olarak 

ikiye ayrılabilir (Barutçugil, 1989: 16). Buna bağlı olarak, yerli turistlerin 

gerçekleştirdiği turizm etkinliği iç turizm; yabancı turistlerin gerçekleştirdiği 

turizm etkinliği ise dış turizm olarak adlandırılmaktadır.   

İç turizm, “bir ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri içinde turizm olayına 

katılmaları” olarak ifade edilebilir (Aktaş, 2002: 6). Bir başka tanıma göre; iç 

turizm, “bir ülke içinde o ülke halkının, turist olarak yaptıkları seyahatlerden 

doğan olay ve ilişkiler bütünüdür” (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 39). 

Dolayısıyla turizm olayı, turist açısından ulusal boyutta gerçekleşir ise, buna 

iç turizm; uluslararası boyutta gerçekleşir ise, buna da dış turizm denir.  

İç turizm, turizm faaliyetinin temel taşı olma özelliğini sürdürmekte; 

dünya ölçeğinde toplam turist hacminin çok büyük bir kısmının iç turizm 

hareketinden doğduğu hesap edilmektedir (Özgüç, 2003: 15). Nitekim turizm 

alanında gelişkin düzeydeki tüm ülkelerin en önemli ve büyük pazarı, iç pazar 

olmaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 39). Özellikle gelişmiş ülkelerde, iç 

turizm hareketliliği yoğun düzeyde yaşanmaktadır.    

İç turizm, ulusal gelirin bölgeler arası dağılımına önemli bir düzeyde 

katkı sağlar (Barutçugil, 1989: 20). Böylece iç turizm, ülke ekonomisine 

dengeleyici bir faktör olarak tesir ederek, ekonomideki lokomotif rolünü 

yerine getirir. 

İç turizmin, ekonomiye döviz girdisi sağlayan bir etkisi 

bulunmamaktadır (Bahar ve Kozak, 2006: 35). Buna bağlı olarak, iç turizm, 

ekonomik çıktıları açısından dış turizmden kolaylıkla ayrılmaktadır.    

Bir ülkede uluslararası turizmin gelişmesi, o ülkedeki mevcut iç turizm 

talebinin büyüklüğüne bağlı görünmektedir (Bahar ve Kozak, 2006: 36). 

Böylece iç turizmin, dış turizmi tetikleyici özelliğini kavramaktayız. 
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Dolayısıyla iç turizmin ekonominin gelişmesi yönünden önemi açığa 

çıkmaktadır.   

Dış turizm, bir ülkeye diğer ülkelerden gelen ve bir ülkeden diğer 

ülkelere giden turistlerin oluşturduğu bir etkinlik için kullanılan bir terimdir 

(Bahar ve Kozak, 2006: 37). Dış turizm, “yabancıların bir ülkeye seyahatleri, 

bir ülke vatandaşlarının yabancı ülkeye seyahatleri” olarak tanımlanır (Aktaş, 

2002: 7). Dış turizmin önemli bir işlevi, sosyo-kültürel ve ekonomik 

gelişmeyi hızlandırıcı bir faktör olmasıdır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 39). 

Dış turizmin getirisi, kültürler arası iletişim dolayısıyla olduğu gibi; ekonomik 

yönden katkı sunmasıyla da kendisini göstermektedir.   

Dış turizm, iç turizmden farklı bir şekilde pasaport, döviz ve vize gibi 

işlemleri gerektiren bir etkinliktir (Aktaş, 2002: 7). Bu farklılık, dış turizme 

yönelen turistlerin işlemler hususunda oldukça dikkatli davranması gerektiğini 

de göstermektedir. Bu yönüyle, dış turizm ile iç turizm arasındaki farklılık 

hususlarından biri de görülmektedir.    

Dış turizm denilen olgu, iki temel ayrıma tabi tutulur: Dış aktif turizm 

ve dış pasif turizm. Dış turizmin bu iki türüne kısaca bakmakta yarar 

görülmektedir. Bu nedenle burada özetleyici bir bilgi verilmektedir.   

Yabancıların bir ülkeye seyahati dış aktif turizm; bir ülke 

vatandaşlarının dış ülkelere seyahati dış pasif turizm olarak adlandırılır 

(Barutçugil, 1989: 20). Bir başka deyişle; aktif dış turizm, ülkeye gelen 

turistler; pasif dış turizm ise o ülkeden diğer ülkelere giden turistler için 

kullanılmaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 39). Turizm alanında arzu 

edilen şey, -taşıdıkları sıfatlardan anlaşılacağı üzere- dış aktif turizmin dış 

pasif turizmden daha yoğun düzeyde gerçekleşmesidir.   

Dış aktif turizm, bir ülkeye döviz girişi sağlamasına bağlı olarak 

ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki oluştururken (Barutçugil, 1989: 20; 

Aktaş, 2002: 7); dış pasif turizm, döviz çıkışına neden olduğundan ödemeler 

dengesi üzerinde olumsuz etki oluşturur (Barutçugil, 1989: 20). Dolayısıyla 

turizm alanında gelişmeyi amaçlayan kamu yönetimleri, dış aktif turizmin 

gelişmesi için35 çaba göstermek durumundadırlar.  

Bir ülkede kişi başına düşen gelir düzeyi ve bu eksende refah durumu 

artış gösterdikçe; iç turizm talebi ve buna bağlı olarak dış turizm de artar 

 
35 Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler, Turizm Ve Ekonomi bölümünde işlenmektedir.  
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(Bahar ve Kozak, 2006: 37). Dolayısıyla bir ülkedeki genel refah durumu, iç 

ve dış turizm açısından oldukça önemli bir faktör olarak belirmektedir.      

1.4.2. Turist Miktarı Yönünden Turizm 

Turist miktarı, turizm olgusunu ele almada bir başka kriter olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Turist miktarına göre turizm çeşitlerini bireysel 

turizm, kolektif turizm ve kitle turizmi olarak üç grup altında toplamak 

olası görünmektedir.   

Günümüzde beliren pek çok etkene36 bağlı olarak, demokratik 

toplumlarda bireyselleşme eğilimi artış göstermektedir. Modern 

toplumsal yapı, insanların bireyselliklerini üst düzeyde yaşamalarını 

beraberinde getirmektedir. Bireyselleşme, imkânlar ölçüsünde turizm 

alanında da etkisini göstermektedir.    

Bireysel turizme katılanlar, genellikle üst gelir grubunda yer alan 

insanlardan oluşmaktadır (Öztaş, 2002: 32). Bireysel turizm, ekonomik 

bağlamda yüksek miktarda harcama gerektirmektedir. Turizm, 

psikolojik tatmin düzeyi yüksek bir etkinlik olduğu için, gelir düzeyi 

yüksek bireyler, bu kapsamda yoğun harcama yapmaktan 

kaçınmamaktadırlar.    

Kolektif turizmi, bazı turizm kaynakları grup turizmi olarak da 

adlandırmaktadırlar. Kolektif turizmin ne anlama geldiğini, turizm 

kaynakları bize aktarmaktadır. Kolektif turizm, “belirli bir grup, örgüt 

veya kulüp tarafından düzenlenen seyahat ve konaklama biçimidir” 

(Barutçugil, 1989: 20). Buradaki tanımdan çıkarılan sonuca göre; 

kolektif turizm, belirli bir ortak özelliğe sahip insan grubunun 

gerçekleştirdiği turizm etkinliği olarak anlaşılmaktadır.   

 Öğrenci grupları, spor grupları, dernek üyeleri, meslek organları 

gibi belirli özellikteki grupların katılımı şeklinde yapılan grup 

turizmine katıların sayıları, 11-16 arası olmaktadır (Kozak ve ark., 

 
36 Bu etkenler; siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamların bileşiminde 

değerlendirilmektedir.  
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2001: 14; Öztaş, 2002: 33). Kolektif turizmde beliren bir başka unsur, 

katılımcı sayısının sınırlı olmasıdır.   

Kitle turizmi, turist miktarı yönünden turizmin üçüncü alt 

başlığını oluşturmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki; kitle turizmi, 

turizm hareketliliğine katılım yönünden en yoğun düzeyde turist 

katılımının olduğu turizm şeklidir.    

Günümüz dünyasında uluslararası turizmin çoğunlukla kitle 

turizmi şeklinde gerçekleştiği kabul edilmektedir (Öztaş, 2002: 32). 

Dolayısıyla kitle turizminin, günümüzde turizm hareketlerinin 

belirleyicisi durumunda olduğu belirtilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 

14). Havayolunun kitle turizminin yaygınlaşmasında çok önemli 

etkileri bulunmaktadır (Yağcı, 2003: 108). Kitle turizminde turistlerin 

taşınması, charter havayollarıyla gerçekleşir (Yarcan, 1994: 24). 

Böylece turistik hareketlilik, yoğun bir düzeyde gerçekleştirilmiş olur.       

Kitle turizminin en belirgin şekli, paket turlar halinde 

düzenlenmesidir (Öztaş, 2002: 32-33). Paket tur, ucuz olmakla birlikte; 

oluşturduğu marka imajı ve güven, talebi yükselten etkenler olarak 

göze çarpmaktadır (Yarcan, 1994: 21). Buna bağlı olarak, paket tur 

olarak adlandırılan turizm ürünü, turizmin canlandırılmasında önemli 

bir rol üstlenmektedir.     

1.4.3. Süreç Bağlamında Turizm 

Turizm etkinliğinin süreç yönünden kısa süreli veya uzun 

dönemli oluşu, turizm olgusunu incelemede bir başka ölçüt olmaktadır. 

Süreç bağlamında turizm türlerini kısa süreli turizm ve uzun süreli 

turizm olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Bazı turizm kaynakları, turizm etkinliğinin kısa bir süreç 

içerisinde gerçekleşebileceği hususu üzerine dikkat çekmektedirler. 

Kısa süreli turizm, hafta sonu tatili veya bir başka yere yolculuk 

esnasında çoğunlukla bir veya iki günlük konaklama ile gelişen turizm 

biçimi olmaktadır (Barutçugil, 1989: 21). Buna göre, kısa süreli turizm, 
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bireylere veya gruplara kısa dönemli deneyimler ve heyecanlar yaşatan 

turizm etkinlikleri olarak göze çarpmaktadır. 

Turizm kaynakları, uzun süreli turizm hareketliliğinde, 

konaklama esnasında geçirilen zaman dilimi bağlamında belirli bir 

sınıra işaret etmektedir. Uzun süreli turizm, “sürekli yerleşme yeri 

dışında en az dört geceleme ile gerçekleşen tatil veya herhangi bir diğer 

amaçlı turizm olayıdır” (Barutçugil, 1989: 21). Bu tanımlamadan, uzun 

süreli turizm denince, konaklama sürecinin en az dört geceleme ile 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

1.4.4. Sosyolojik Nitelik Bağlamında Turizm  

Sosyolojik nitelik yönünden turizm, turizm olgusunu incelemede 

bir başka boyut olarak kendisini göstermektedir. Turizm etkinliğinin 

sosyolojik niteliğine göre lüks turizm, geleneksel turizm ve sosyal 

turizm başlıkları altında ayırımına gitmek mümkündür.   

Lüks turizm, rahatlıkla öngörülebileceği gibi, toplumun çok 

büyük bir kesimince gerçekleştirilebilecek türden bir turizm olayı 

olarak düşünülememektedir. Bu turizm türü, taşıdığı sıfattan 

anlaşılacağı üzere, aşırı zenginlik gerektiren bir yapıya sahip 

olmaktadır.   

Lüks turizmde, bireyler, fiyatı oldukça yüksek konaklama 

tesislerinde geceler ve her türlü konfora sahip transatlantik taşıtlarla 

seyahat ederler (Kozak ve ark.; 2001: 19). Dolayısıyla lüks turizmi 

gerçekleştiren kesim, toplumsal katmanda zengin olarak kabul edilen 

insanları aşan türden gelire sahip lüks hayatı yaşayan ve sayısı çok az 

olan insanlardır.    

Lüks turizmi tercih eden gruplar, daha çok kumar, golf, av, 

kurvaziyer gibi turizm çeşitlerini tercih etme eğilimindedirler (Kozak 

ve ark.; 2001: 19; Öztaş, 2002: 29). Bu türden etkinlikler, çok fazla 

maddi gelir gerektiren unsurlar olarak göze çarpmaktadır.  

Geleneksel turizm adı verilen turizm olayının, sosyolojik nitelik 

kapsamında gerçekleşen turizm hareketliliğinde, en çok karşılaştığımız 
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turizm türü olduğu görülmektedir. Turizm kaynakları, geleneksel 

turizm türüne yönelik açıklamalar yapmaktadır. Geleneksel turizm, 

tüketim imkânları normalin üzerinde olan ve geleneksel seyahat ve 

konaklama işletmelerinin hizmetlerinden yararlanarak seyahat eden 

bireylerin ve ailelerin gerçekleştirdiği turizm olayı olarak 

nitelenmektedir (Barutçugil, 1989: 21). Geleneksel turizm adı verilen 

turizm biçimi, bireylerin ve ailelerin kendi seçimleriyle 

gerçekleştirdikleri turizm olayıdır. Turizm etkinliğinin klasikleştiği bu 

tür, turizmin en doğal halini yansıtmaktadır.  

Sosyal turizm, sosyolojik nitelik bağlamında turizmin üçüncü alt 

başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok turizm kaynağı, sosyal 

turizmi tanımlamakta ve burada bunlardan birkaçına yer verilmektedir. 

Sosyal turizm, “ekonomik bakımdan zayıf olan kitlelerin birtakım özel 

önlemler ve teşvik uygulamaları yolu ile turizm etkinliklerine 

katılmalarının sağlanmasından doğan bir turizm türü” olarak ifade 

edilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 17). Diğer bir tanımda, sosyal 

turizm, “gelir düzeyi ve satın alma gücü zayıf halk kitlelerinin turistik 

aktivitelerden yararlanabilmesi için yapılan faaliyetlerin toplamıdır” 

(Öztaş, 2002: 29). Özetle, sosyal turizm, satın alma gücü zayıf ve 

turizme katılma imkânları sınırlı düzeydeki kitlelerin, alınan birtakım 

önlemler eşliğinde turizm etkinliğine katılmalarının sağlanması ile 

gelişen turizm biçimi olmaktadır (Barutçugil, 1989: 21). Ekonomik 

düzey bağlamında toplumun alt sınıflarının turizm etkinliğine 

katılmalarını sağlayan bu turizm türü, psikolojik tatmin duygusunun 

geniş kitlelerce yaşanmasına fırsat vermesi açısından önemli bir fırsat 

olarak kabul görmektedir. Kozak ve arkadaşlarının (2001: 18) ve 

Öztaş’ın (2002: 29) açıkladığı gibi, sosyal turizmin öne çıkan özelliği; 

kâr amaçlı olmaması, düşük fiyat ve toplu tüketimdir.      
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1.4.5. Amaçlara Göre Turizm  

Amaçlara göre turizm, turizm türlerini açıklayan tüm kategoriler 

içerisine, ayırımı en zor yapılacak kategori olarak görünmektedir. Turizm 

etkinliğine katılan bireylerin çok farklı amaçları bulunabilmektedir. Turizm 

literatüründe turizm türlerini açıklayan pek çok kaynak, özellikle bu 

kategoride farklı sınıflandırmalar yapma yoluna gitmektedir.  

Bu çalışmada, turizme katılanların amaçları yönünden şu alt başlıklara 

yer verilmektedir: Deniz turizmi, sportif turizm, doğal yaşam turizmi37, sağlık 

turizmi38, kültür turizmi, inanç turizmi.       

Deniz turizmi, temeline bakıldığında, denize kıyısı olan 

destinasyonlarda gerçekleşen ve deniz-kum-güneş sloganıyla doğadan istifade 

edilen turizm şeklidir. Bunun yanı sıra, denizlerde günlerce geçirilen turizm 

etkinliği de bu çerçevede değerlendirilmektedir.       

Dünya genelinde39 görüldüğü gibi, Türkiye’ye yönelik turistik talebin 

en yoğun olduğu alan, deniz turizmi olmaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 129). 

Yani deniz turizmi, Türkiye’de talebin en yoğun olduğu turizm türü 

olmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 20). Turistler, ağırlıklı olarak ülkemize 

Temmuz-Ağustos aylarında deniz, güneş ve kumdan yararlanmak amacıyla 

gelmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 40). Ülkemiz, özellikle yaz 

aylarında yoğun düzeyde gerçekleşen bir turizm hareketliliği ile 

karşılaşmaktadır.   

Deniz ve deniz turizmi alanındaki en önemli husus, denizlerin temizliği 

ve kalitesi olmaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 130). Bu, sürdürülebilirlik 

açısından oldukça önemlidir. Kamu yönetimleri, turizm politikalarında 

denizlerin temizliği ve kalitesi bağlamında kararlı bir duruş sergilemelidirler.     

Denizlerde çeşitli limanların dolaşılması şeklinde gerçekleşen geziler, 

tipik birer turizm olayı olarak değerlendirilir (Aktaş, 2002: 9). Dolayısıyla 

limanlar, deniz turizmi çerçevesinde stratejik önemi olan mekânlar olarak 

dikkat çekmektedir.   

 
37 Doğal yaşam turizmi; akarsu turizmi, dağ turizmi, av turizmi, kamp-karavan turizmi, özel ilgi 

turizmi olarak adlandırılan türleri içine alacak şekilde yapılandırılmaktadır.  
38 Sağlık turizmi; termalizm, klimatizm, yayla turizmi, üvalizm olarak alt başlıklara ayrılabilir.  
39 Tablo 1’deki verilere bakıldığında, en çok ziyaret edilen ülkeler, ağırlıklı olarak denizlere ve 

okyanuslara kıyısı olan ülkeler olarak dikkat çekmektedir (bkz. Tablo 1).  
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Deniz turizmi, kurvaziyer ve yat turizmi kavramlarını da kapsamına 

almaktadır (Öztaş, 2002: 24). Bahsi geçen bu iki deniz turizmi şekli, turizm 

gelirlerinin artması ve döviz girişi noktasında önemli rol üstlenmektedirler.   

Günümüz çağdaş turizm anlayışında, kurvaziyer turizminin önemli bir 

yeri bulunmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 20). Kurvaziyer turizmi, gelişmiş 

ülkelerde yaşayan yüksek gelirli turistlerin tercih ettikleri bir tatil türü 

olmaktadır (Öztaş, 2002: 24). Kurvaziyer turizmi, lüks olarak nitelendirilecek 

bir turizm etkinliği olarak göze çarpmaktadır.   

Yat turizminin önemi, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır (Oktayer ve 

ark., 2007: 130). Ülkemizdeki yat limanları, özellikle Antalya-Kuşadası sahil 

şeridinde yoğunlaşmaktadır (Öztaş, 2002: 24). Türkiye’de marinaların 

özellikle Antalya-Kuşadası rotasında yoğunluk göstermesi, bu kıyılardaki 

doğal koyların yoğun olması neticesinde gerçekleşmiştir (Kozak ve ark., 

2001: 22). Belirtilen sahil şeridi, potansiyeli ile birlikte yat turizmi açısından 

oldukça önemli bir konuma sahip olmaktadır.   

Amaçlara göre turizm türleri arasındaki ikinci bölüm, sportif turizm 

başlığı altında toplanmaktadır. Sportif olarak gerçekleşen turizm etkinliği, 

birçok spor etkinliği bağlamında yapılabilir. Bunları örnekler eşliğinde ortaya 

koymak mümkündür.  

Küresel ölçekte büyük yankı uyandıran Formula 1 Yarışları, sportif 

turizm etkinliği için önemli bir adım olarak görünmektedir. Formula 1 

Yarışları, etkinliğin yapıldığı yıl o ülkeye büyük turist akımının 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla adı geçen sportif etkinlik, 

turizm açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.  

Dünya genelinde gerçekleşen bir başka popüler sportif etkinlik, Dünya 

Kupası futbol müsabakaları olmaktadır. Bu sportif etkinlik, yaz aylarında 

yoğun düzeyde gerçekleşen bir turist akışını da beraberinde getirmektedir. 

Buna bağlı olarak, Dünya Kupası futbol etkinlikleri, uluslararası turizm 

bağlamında önemli kabul edilebilecek türden olaylardır. 

Kökeni çok eskilere dayanan sporun her branşında gerçekleşen 

Olimpiyat Oyunları, dünya çapında büyük ölçekli turist akışının olduğu 

sportif etkinlikler olmaktadır. Olimpiyat Oyunları, sportif yönden popüler 

olduğu kadar, turizm açısından da önemli etkinlikler olarak göze 

çarpmaktadır.         
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Sportif turizm içerisinde, turistler, daha çok izleyici olarak turizm 

etkinliğinde yer almakta; ancak golf turizmine bakıldığında; turistler, ağırlıklı 

olarak oyuncu olarak etkinliğe katılmaktadırlar. Birçok turizm kaynağı, golf 

turizmine40 bir turizm türü olarak yer vermektedir. Golf turizmi, golf oyunu 

oynamak veya izlemek amacına bağlı olarak yer değiştiren tüketicilerin 

oluşturduğu seyahat ve tatil olayı olarak tanımlanabilir (Tunç Hussein ve Saç, 

2008: 14). Golf turizmi, toplumun gelir düzeyi yüksek olan ve yaş bağlamında 

orta-ileri yaşlardaki insanların yönelim gösterdiği bir turizm türü olmaktadır 

(Kozak ve ark., 2001: 25). Dolayısıyla golf turizmi, toplumun çok küçük bir 

kesimi tarafından yapılan bir turizm etkinliği olmaktadır. Türkiye’de golf 

turizmi için uygun tesisler Antalya, Belek, Silivri, Kemerburgaz, Manavgat 

yörelerinde bulunmaktadır.     

Amaçlara göre turizm türleri arasındaki üçüncü bölüm, doğal yaşam 

turizmi olarak adlandırılmaktadır. Doğal yaşam turizmi içerisinde, ağırlıklı 

olarak spora dayalı etkinlikler yapılmakla birlikte, gerçekleştirilen bu 

etkinlikler doğal ortamlarda yapılmaktadır. Dolayısıyla akarsu turizmi, dağ 

turizmi, av turizmi ve özel ilgi turizmi bu kategori altında toplanmaktadır.  

Kentleşme ve endüstrileşme gibi etkenlere bağlı olarak, bireyler, 

doğada olma ve doğa sporları istekliliğiyle daha çok doğada olmaya 

yönelmektedirler (Dirlik ve Köroğlu, 2021: 49). Bireyler, doğada olmayı bir 

motivasyon kaynağı olarak değerlendirmektedirler. 

Birtakım kaynaklar, doğal ortama yönelik olarak kırsal turizm terimini 

kullanmaktadır. Kırsal turizm olayını doğal yaşam turizmi ile eşdeğer tutmak 

mümkündür. Kırsal rekreasyon faaliyetlerinin en önemli özelliği, “doğal 

ortam” gerektirmesidir (Özgüç, 2003: 10). Kırsal turizm, kişilerin doğal 

ortamlarda41 dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla 

gerçekleşen turizm türü olmaktadır (Aktaş, 2002: 9). Kırsal rekreasyon 

faaliyetleri, gelişmiş ülkelerde çok sayıda insanın katılım gösterebildiği, çok 

çeşitli türlerden oluşan ve büyük harcamaların yapıldığı dev bir endüstri 

konumuna gelmiştir (Özgüç, 2003: 10).     

Akarsu turizmi üzerine turizm kaynaklarının çokça eğildiği 

görülmektedir. Akarsu (Rafting) turizmi, turizmdeki yeni arayışlar sonucu bir 

 
40 Yazar, golf turizmini sportif turizm kapsamında değerlendirme eğilimindedir.  
41 Açık alan rekreasyonuna katılım sağlayan bireylerin birçok sosyal, psikolojik ve fiziksel 

yararlar edindiği düşüncesi belirmektedir (Dirlik ve Köroğlu, 2021: 65-66).  



 

Doç. Dr. Fuat USTAKARA | 50 

akarsu sporu olarak ortaya çıkmıştır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 16). Akarsu 

sporu (rafting), doğa yürüyüşü (trekking), yüzme, olta balıkçılığı gibi farklı 

turizm türlerinin akarsularda gerçekleştirilmesi, akarsu turizmi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 26-27; Öztaş, 2002: 28).   

Akarsular üzerinde gerçekleştirilen bir tür su sporuna ilgi duyan 

bireylerin katılımı neticesinde yapılan bir sportif turizm dalına kanoculuk 

turizmi (rafting) denir (Aktaş, 2002: 8). Bu konu üzerine yapılan bir 

araştırmadan elde edilen bulgulara göre; rafting etkinliğine katılma nedenleri, 

doğa sevgisi ve doğada olma isteği, bedensel ve ruhsal rehabilitasyon gibi 

nedenlere dayanmaktadır (Dirlik ve Köroğlu, 2021: 65).  

Akarsularımızın önemli bir bölümü; rafting, kano ve nehir kayağı için 

oldukça elverişli bir yapıdadır (Oktayer ve ark., 2007: 140). Bu türden olumlu 

bir durum, akarsu turizminin potansiyeli açısından iyi bir görünüm 

vermektedir.  

Ülkemiz coğrafyasında Çoruh Nehri, Köprüçay, Manavgat Çayı, Dim 

Çayı, Adana-Feke-Göksu Nehri, Zamantı Irmağı, Fırat Nehri’nin bir kısmı, 

akarsu turizmi açısından elverişli bir yapı sergiler (Oktayer ve ark., 2007: 

141). Bunlara ek olarak; Dalaman Çayı, özellikle rafting sporunu 

deneyimlemek isteyen turistler için önemli bir destinasyondur. 

Ülkemizdeki akarsuların rejiminin düzenli olmaması nedeniyle yaz ve 

kış aylarında seyreden akışlarında farklılıklar görülmektedir. Bu duruma bağlı 

olarak, akarsu turizmi, ülkemizde yılın belli dönemlerinde sınırlı bir şekilde 

gerçekleşebilmektedir (Öztaş, 2002: 28).      

Turizm kaynakları, yine doğal ortamda gerçekleştirilen dağ yürüyüşleri, 

dağcılık ekseninde gelişen dağ turizmi üzerine bilgiler vermektedir. Dağ 

turizmi, “yürüyüş” ile “tırmanma” şeklinde uygulanmaktadır (Kozak ve ark., 

2001: 24). Dağcılığa meraklı olan kişilerin yaptığı yürüyüş ve tırmanışlardan 

oluşan turizm etkinlikleri “trekking” olarak adlandırılır (Aktaş, 2002: 8). Dağ 

yürüyüşleri ve dağ tırmanışları, dağlarda gerçekleştirilen sportif etkinlikler 

olarak dikkat çekmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 17). Doğal ortamlar 

olarak dağlar, turizm etkinlikleri açısından önemli sportif destinasyonlar 

olarak göze çarpmaktadır.  

Türkiye, dağlarıyla kış turizmi ve dağ yürüyüşü/tırmanışları için 

dağcılık sporunu yapanlar için olağanüstü çekici ve ilginç imkânlar sunan bir 

coğrafyaya sahiptir (Oktayer ve ark., 2007: 140). Ülkemiz, özellikle Ağrı 
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Dağı, Bey Dağları, Erciyes Dağı, Aladağlar, Kaçkar Sıradağları gibi dağ 

turizmi açısından önemli destinasyonları içine almaktadır. Buna yönelik bir 

örneğe bakıldığında; Korkmaz ve Aydın’a göre (2018: 77), Erciyes Dağı, 

dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanında tırmanma sporunu da içine alan 

bir doğa sporu olan dağcılık için uygun bir görünüm vermektedir. Türkiye’nin 

ikinci, İç Anadolu’nun en yüksek dağı olarak Erciyes Dağı, dağcılar için 

önemli bir tırmanma alanı olarak belirmektedir.    

Av turizmi, “özel kulüpler aracılığıyla av meraklıları için düzenlenen 

avlanma programlarını kapsayan bir sportif turizm çeşidi” olarak tanımlanır 

(Aktaş, 2002: 8). Daha kapsamlı bir tanıma göre; av turizmi, “av ve yaban 

hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına 

sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden 

değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlayan alternatif turizm 

çeşididir” (Olcay ve ark., 2019: 285). Bir başka deyişle; av turizmi, bilinçli ve 

belli bir eğitim esasına dayalı olarak, doğaya zarar vermeksizin gerçekleşen, 

sadece olgunluğa erişmiş hayvanların avlanması etkinliğidir (Kozak ve ark., 

2001: 24).  

Av turizmi, bilinçli ve kontrollü yapılması halinde, üst gelir 

seviyesindeki insanların katılımıyla bu turizm türünden yüksek düzeyde gelir 

elde etmek mümkündür (Öztaş, 2002. 27). Av turizmi, ancak A grubu seyahat 

acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 25). 

Av turizmi üzerine yapılan bir araştırmanın bulgularına göre; 

katılımcılar, en çok günlük yaşamın stresinden arınmak, sağlıklı yaşam 

sürmek ve doğayla baş başa olmak için av turizmine yöneldiklerini 

belirtmişlerdir (Olcay ve ark., 2019: 291). Bu bilgiler ışığında, av turizminin 

turistler açısından doğal yaşam eksenli bir rekreasyon faaliyeti olduğu 

çıkarımı yapılabilir.     

Türkiye’nin coğrafi yapısı dikkate alındığında; bitki örtüsü ve yaban 

hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli olduğu anlaşılır 

(Oktayer ve ark., 2007: 139). Bunun iyi değerlendirilmesi, turizmin ekonomik 

katkısı açısından önemlidir.  

Doğal yaşam ortamı içerisinde gerçekleşen bir diğer turizm etkinliği, 

kamp-karavan turizmi olmaktadır. Turizm kaynakları, kamp-karavan 

turizmine yönelik bilgiler aktarmaktadır. Bu bağlamdaki işletmeler, turizme 

karavanlarıyla katılan ya da çadır kurma eğilimindeki insanlara yönelik park 
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ve konaklama imkânı vermek amacıyla oluşturulmuş özel donanımlı ve 

işletme belgesiyle çalışan merkezler olmaktadır. Bu olayı anlatmak için 

“kamping” sözcüğüne yer verilmektedir. Karavan turizmi ise, insanların 

ulaşım, konaklama, bir dereceye kadar da yeme-içme ihtiyaçlarını kendileri 

karşılayarak, değişik ülkeleri tanımak amacıyla karavanlarıyla 

gerçekleştirdikleri ziyaretleri içine almaktadır (Ulusan ve Batman, 2010: 250). 

Kamp ve karavan olayı, insanların bütünüyle doğada zaman geçirerek 

psikolojik yönden tatmini için gerçekleşen bir turizm etkinliği olarak 

kendisini göstermektedir. İnsanlar, kamp ve karavan etkinliği ile birlikte, 

kendilerini özgür hissetmenin zevkini yaşamaktadırlar.       

Özel ilgi turizmi, bir başka turizm türü olarak dikkat çekmektedir. 

Turizm kaynakları, bu turizm türüne de yer vermektedir. Klasikleşen turizm 

çeşitlerinden farklı olarak, çoğu zaman kişiye ya da belirli bir gruba has olan 

faaliyetlerin başlıcaları şunlardır: doğal hayatı gözlemleme, kuş gözlemleme, 

örnek köy hayatı, at-eşek-deve turları, geleneksel adetler (Öztaş, 2002: 28). 

Örneğin; kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanıma fırsatını veren 

bir gözlem olayıdır. Türkiye’de çok çeşitli kuş türleri ve bunları yakından 

takip eden yerli ve yabancı insan bulunmaktadır. Bu yerli ve yabancılar, turist 

olarak ilgili yörelere gelmekte; kuşları bir süreliğine gözlemleyip geri dönüş 

yapmaktadırlar (Ulusan ve Batman, 2010: 249). Kuş gözlemleme gibi, özel 

ilgi gösterilen bu türden alanlarda turizm çekiciliği oluşturmak, turizmin 

canlanması açısından son derece önemlidir.            

Sağlık turizmi, kapsamlı bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Açıkçası, turizm literatüründe sağlık turizmine yönelik çok sayıda çalışmaya 

rastlanmaktadır. Sağlık turizmi, kısaca “tedavi amacı ile yapılan 

seyahatlerdir” (Oktayer ve ark., 2007: 143). Niteliğine bakıldığında; sağlık 

turizmi, genel itibariyle tüm yıl gerçekleşebilme ve diğer turizm türleri ile 

bütünleşik olabilme yönlerinden önemli bir alternatif turizm türü olarak 

kendisini göstermektedir (Öztürk ve Bayat, 2011: 135). Buna bağlı olarak, 

sağlık turizminin ülke ekonomisi açısından önemli bir turizm türü olduğu 

kanısına varılabilir.  

Sağlık turizmi çerçevesinde, gün geçtikçe artan bir eğilimde özellikle 

otellerde ve masaj salonlarında spa adı verilen uygulamalar 
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gerçekleşmektedir. Değer’in aktarımına göre (2020: 322), spa kavramı42, 

kısaca “sudan gelen sağlık” anlamına gelmekte olup; insanı ruhen, bedenen ve 

fiziksel olarak dinlendiren ve yenileyen bütüncül bir terapi işlevini 

görmektedir. Buradaki bilgilerin ışığında, spa adı verilen sağlık temelindeki 

uygulamaların, insanlara zindelik sağlama ve rahatlatma amaçlı olarak 

gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla spa kavramının turizm 

açısından önemli bir ayrıntı olduğu belirmektedir.      

Sağlık turizmi adıyla, tedavi görme amacıyla yapılan bu turizm şekli 

günümüzde alt sınıflara ayrılabilmektedir: Termal turizmi, mağara turizmi, 

yayla turizmi, çiftlik turizmi (Aktaş, 2002: 9). Bir başka turizm kaynağına göz 

attığımızda; sağlık amacıyla yapılan turizm üç ana başlık altında ele alınabilir: 

Termalizm, Klimatizm ve Üvalizm (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 18).     

Termalizm, “tabii şifalı su kaynakları ile uygulanan tedavi sistemi” 

olarak ifade edilebilir (Aktaş, 2002: 9). Biraz daha açacak olursak; termalizm, 

mineralize termal sular çamurları kaynağın yöresindeki çevre ve iklim 

faktörleri bileşiminde insan sağlığı açısından yarar sağlamak üzere, uzman 

doktor denetim ve programında, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, diyet, 

mekanoterapi, psikoterapi gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları 

için kullanılan terimdir. Bu amaçla yapılan turizm hareketine ise, “termal 

turizm” adı verilmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 18). Termal turizmi, 

sağlık turizmi içerisinde değerlendirilmekte olup; maden sularının dinlenme, 

zindeleşme, tedavi vb. amaçlarına yönelik kullanımına dayanmaktadır (Kozak 

ve ark., 2001: 21).     

Türkiye’nin jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyel açısından 

dünyada ilk yedi ülke arasında ve Avrupa’da birinci sırada yer aldığı 

belirtilmektedir (Oktayer ve ark., 2007: 144). Bu potansiyelden yeterince 

yararlanma yoluna gidilmesi, turizmin ekonomik yönlü katkısı açısından 

elzem görünmektedir.       

Klimatizm, sağlıklı iklim ortamında yer alam anlamına gelmektedir. 

Klimatik kaynaklar olarak dağlar, mağaralar vb. yerler gösterilmektedir (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 20). Doğal yaşam alanındaki bu tür yeryüzü kaynakları 

 
42 Spa kavramı içine estetik ve güzellik amaçlı bakımlar, masajlar, fitoterapi, aroma-terapi, 

fangoterapi, kar ve buz odaları, tuz odaları, sauna, taş terapisi, ve renk terapisi vb. terapiler de 

girmektedir (Değer, 2020: 322).   
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sağlık amaçlı olarak kullanıldığında, sağlık turizmi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir.     

Mağaralar, iklim istasyonları olmalarına bağlı olarak özellikle astım 

hastalıklarını iyileştirme potansiyeline sahiptir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 

21). Sağlık nedeniyle mağaralara yönelik seyahatleri içeren turizm şekline 

mağara turizmi denir (Aktaş, 2002: 9). Turistik amaçlı istifade edilecek 

mağaraların çevresinde özellikle şu hizmetlerin verilmesi önem taşımaktadır: 

kafeterya, otopark, ilkyardım, tanıtıcı broşür-harita-kroki, piknik alanları vb. 

(Öztaş, 2002: 26). Buna bağlı olarak; mağara turizminin önemli gelir 

kaynakları; giriş ücreti, konaklama işletmelerinin gelirleri ve mağara yan 

hizmetlerinden (otopark, lokanta vb.) elde edilecek gelirler olmaktadır (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 22).  

Jeolojik yapısına bağlı olarak, Türkiye’de çok sayıda mağara mevcuttur 

(Oktayer ve ark., 2007: 138). Türkiye’de son yıllarda mağara turizmi 

konusunda yapılan çalışmaların artış gösterdiği gözlemlenmektedir (Kozak ve 

ark., 2001: 23). Türkiye’de mağara turizmi için uygun mağaralara 

baktığımızda; Damlataş Mağarası (Antalya), Dim Mağarası (Antalya), 

Zeytintaşı Mağarası (Antalya), Gürcüoluk Mağarası (Bartın), İnsuyu Mağarası 

(Burdur), Kaklık Mağarası (Denizli), Dodurgalar Mağarası (Denizli), Karaca 

Mağarası (Gümüşhane), Zindan Mağarası (Isparta), Mencilis Mağarası 

(Karabük), Dupnisa Mağarası (Kırklareli), Tınaztepe Mağarası (Konya), 

Ballıca Mağarası (Tokat), Gökgöl Mağarası (Zonguldak) gibi geniş bir 

yelpazede toplanmış mağaralar ile karşılaşmaktayız (Oktayer ve ark., 2007: 

138-139).    

Yayla turizmi43, “klimatizm yönünden değer taşıyan ve şehir dışı yaşam 

koşulları sağlayan yerlere yönelik yapılan turizm şekli” olarak ifade edilebilir 

(Aktaş, 2002: 9). Bir başka kaynakta geçen şekliyle yayla turizmi44, “doğayla 

iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik 

 
43 Buradaki tanımda, yayla turizmine yönelim sağlık amaçlı olduğundan, yayla turizmi sağlık 

turizmi çerçevesinde değerlendirilebilir. Birtakım turizm kaynakları, yayla turizmini sağlık 
turizmi kapsamına aldığı için, yazar, bu çalışmada yayla turizmini bu çatı altında ele 

almaktadır. Ancak amaç, sağlık yönelimli değilse, yayla turizminin kesinlikle doğal yaşam 

turizmi kapsamında olması gerektiği düşünülmektedir.       
44 Bu ikinci tanımda, yayla turizmi doğal ortamda bulunmak amacıyla yapıldığından, bu 
bağlamda gerçekleşen yayla turizmi doğal yaşam turizmi kapsamına girmektedir. Yazar, yayla 

turizminin genellikle doğal ortamda bulunmak ve macera arayışında olmak amacıyla yapıldığı 

kanısını taşımaktadır.   
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kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde 

yaptıkları turizm faaliyetidir” (Oktayer ve ark., 2007: 137).  

Yayla turizmi potansiyeli, diğer turizm çeşitleriyle entegre bir şekilde 

kullanılması halinde büyük bir turizm aktivitesi oluşturmaktadır (Tunç 

Hussein ve Saç, 2008: 20). Günümüzde büyük kentlerin gürültüsü ve kirliliği 

içerisinde yaşayan insanların, doğal güzelliklere sahip sessiz alanları tercih 

etmelerine bağlı olarak, yaylaların sahip olduğu birçok özellik (çok çeşitli 

bitki örtüsü, ormanlar, ırmaklar vb.) nedeniyle bu bölgelerin turistik çekim 

merkezleri olma potansiyeli artmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 26).  

Türkiye ölçeğinde özellikle Karadeniz Bölgesi, yayla turizmi açısından 

oldukça zengin bir potansiyel taşımaktadır (Öztaş, 2002: 28). Özellikle Doğu 

Karadeniz Bölgesi; Karagöl Yaylası, Ayder Yaylası, Pokut Yaylası, Gorgit 

Yaylası, İkizdere Yaylası ile birlikte bu bakımdan değerli bir coğrafya olarak 

belirmektedir.   

Bir turizm kaynağının tanımına göre; üvalizm, “bazı yörelerin belli 

başlı ürünü olan meyve ve sebzelerle yapılan kür (tedavi) yöntemi veya 

bundan hoşlananlara sunulması” anlamına gelmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 

2008: 22). Çiftlik turizmi, “üvalizm yönünden değer taşıyan ve şehir dışı 

yaşam koşulları sağlayan yerlere yönelik yapılan turizm şekli” olarak 

tanımlanabilir (Aktaş, 2002: 9). Sağlıklı beslenme bağlamında geleneksel otel 

işletmeleri, çiftlik evleri, yayla evleri, dağ evleri bu amaca hizmet etmektedir 

(Tunç Hussein ve Saç, 2008: 22). Dolayısıyla üvalizm, bireylerin sağlıklı 

yaşamlarına seslenen bir turizm şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.    

Türkiye, sağlık amaçlı turizm türlerinin tümünde, zengin bir 

potansiyele sahiptir (Öztaş, 2002: 25). Bunun yanı sıra, Türkiye’deki pek çok 

sağlık kuruluşu, sağlık turizmi için akredite olmuş kurumlar olarak dikkat 

çekmektedir (Oktayer ve ark., 2007: 144). Ancak Türkiye’nin sağlık turizmi 

sektöründeki potansiyelinin değerlendirilmesi açısından, öncelikli olarak 

işletmelerin kalitesinin artırılması, yönetici ve çalışanların kalite bilincine 

sahip olması gerektiği düşünülmektedir (Öztürk ve Bayat, 2011: 152). 

Gerçekten de bu konuda bir atılım sağlanması, Türkiye’nin sağlık turizminden 

gelirinin daha da artacağı anlamına gelecektir.  

Son yıllara bakıldığında; kültür faktörü, kişilerin önemli bir seyahat 

etme nedeni olarak göze çarpmaktadır (Meydan Uygur ve Baykan, 2007: 30). 

Kültür turizmi, özellikle coğrafyası çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapan 
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ülkeler açısından önemli bir alan olarak kendisini göstermektedir. Kültür 

turizmi kapsamında turistler, gittikleri destinasyonlardaki kale, sur, saray, 

tapınak, meydan vb. tarihi mekânları, müzeleri, gastronomi45 açısından gözde 

restoranları ziyaret etmektedirler. Dolayısıyla kültür turizmi, genel turizm 

içerisinde ağırlıklı bir konuma sahip olmaktadır.       

Kültür turizminin gelişimi açısından, iç ve dış turizme yönelik olarak 

müzeler oldukça önemli bir konumdadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 12). 

Dünya çapında turistlerin yoğun düzeyde ziyaret ettikleri Louvre Müzesi, 

British Musuem, Metropolitan Museum of Art, Pergamon Müzesi, Mısır 

Müzesi, Ermitaj Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi destinasyonlar, 

turizm açısından son derece önemli mekânlar olarak göze çarpmaktadır.     

Türkiye, kültür turizmi açısından oldukça zengin bir coğrafya olarak 

belirmektedir. Ülkemizde özellikle Mezopotamya ve çevresi, bu bağlamda 

çok önemli tarihi kalıntılara sahiptir. Şanlıurfa’nın hemen bitişiğinde yer alan 

Göbeklitepe, Adıyaman’ın Kâhta ilçesindeki Nemrut Dağı kalıntıları, 

Mardin’e yakın konumdaki Dara Harabeleri, Diyarbakır’da halen ayakta 

duran Diyarbakır Surları ve Gaziantep’te mozaik müze olarak hizmet veren 

Zeugma Müzesi, kültür turizmi açısından çok önemli destinasyonlardır. İç 

Anadolu Bölgesi’nde Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük, 

turistleri çok eski tarihlere yolculuğa çıkarmaktadır. Yine bu bölgede, 

Kapadokya’da bulunan birçok tarihi mekân, farklı yeryüzü şekillerinin 

eşliğinde kültürel boyutta önemli bir destinasyondur. Konya’daki Mevlana 

Müzesi ve Alâeddin Tepesi’ndeki Anadolu Selçuklu yapıları, Türk tarihinden 

önemli turistik mekânlardır. İç Batı Anadolu’da, Frig Vadisi olarak bilinen 

destinasyon, kültür turizmi açısından değerli bir bölgedir. Ege kıyılarında 

İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti ve Çanakkale’de bulunan 

Truva, kültür turizminin önemli adımları olarak görünmektedir. Doğu 

Anadolu’da, Kars’ta bulunan Ani Harabeleri, kültür turizmi bağlamında 

görülmesi gereken destinasyonlardan biri olmaktadır. İki kıtayı birleştiren 

İstanbul, birçok kültürel boyutta önem taşıyan mekâna sahip bir kenttir. 

Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalı Çarşı, 

 
45 Gastronomi turizmi kapsamında yöresel yiyeceklerin turistlerin destinasyon tercihinde 
önemli bir paya sahip olduğu belirtilebilir (Şimşek ve Yordam, 2021: 1635). Gastronomi 

turizmi, kültür turizminin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bir destinasyonun gelişkin bir 

yeme-içme kültürü, turizm etkinliğinde turistler açısından bir ilgi ve merak konusudur.    
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Süleymaniye Camii, Kız Kulesi, İstanbul’un kültür turizmi kapsamında gözde 

destinasyonları olarak belirmektedir.  

Turizm kaynakları, Türkiye’de kamu yönetiminin kültür turizmi 

bağlamında turizm sektörüne katkı sağlayan çalışmalarından örnekler 

vermektedir. 1990’lı yıllarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü “İpek 

Yolu Projesi” ile “Tarihi İpek Yolu”nun canlandırılması planlanmıştır 

(Oktayer ve ark., 2007: 133). İpek Yolu Projesi, kültür turizminin 

geliştirilmesi bağlamında önemli bir uygulama olmuştur.    

Amaçlara göre turizm bağlamında bir başka turizm türü, inanç turizmi 

olmaktadır. Bazı turizm kaynakları, inanç turizmi için dini turizm terimini 

kullanmaktadır. Ancak bu türden etkinliklerdeki temel itici güç, dini inanç 

olduğu için inanç turizmi ifadesinin kullanımı daha uygun bir görünüm 

vermektedir. Turizm kaynakları, önemine bağlı olarak inanç turizmi üzerine 

de eğilmektedir. İnsanları turizme katılmaya yönlendiren psikolojik 

faktörlerden biri, dini motifler olmaktadır (Öztaş, 2002: 25). İnanç turizmi, 

“kutsal yerlere yönelik turizm etkinlikleri” için kullanılmaktadır (Kozak ve 

ark., 2001: 25). İbadetlerin mekâna bağımlılığı neticesinde kutsal mekânlar 

turizm çekiciliği oluşturmaktadır (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 29). Bu açıdan, 

coğrafyanın turizm açısından önemini açıkça görmekteyiz.  

İnanç turizmi, ülkemizde çok büyük öneme sahiptir (Oktayer ve ark., 

2007: 134).  Türkiye’de inanç turizmi bağlamında önemli destinasyonlar 

olduğu fark edilmektedir. İslam inancı açısından, Şanlıurfa’da bulunan 

Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığına inanılan mekân olan Balıklıgöl ve Hazreti 

Eyyüb’ün çile çektiği yer olan Sabır Makamı, Hazreti Muhammed’in kutsal 

emanetlerinin bulunduğu Topkapı Sarayı, önemli ziyaret yerleri olarak dikkat 

çekmektedir. Hristiyan inancı açısından, İstanbul’da yer alan Fener-Rum 

Patrikhanesi, İzmir Efes’te bulunan Meryem Ana evi, Hatay’da bulunan St. 

Pierre Kilisesi, Mardin’e çok yakın olan Deyrülzeferan Manastırı, önemli 

ziyaretgâhlardır. Yahudi inancı açısından, İstanbul’da bulunan Ahrida 

Sinagogu ve Aşkenazi Sinagogu, öne çıkan ziyaret mekânları olmaktadır.     

Ülkemizde üç semavi din açısından önemli kabul edilen kutsal 

mekânların altyapı sorunlarının önüne geçilmeye çaba gösterilmekte; bu 

mekânların ait oldukları yerleşim bölgelerine gelecek ziyaretçiler için 

konaklama ve restoran gibi üstyapı tesislerinin de inşası için özel sektörün 

yatırım yapası teşvik edilmektedir (Oktayer ve ark., 2007: 135). Bu eğilim, 
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inanç turizminin gelişimi açısından önemli bir girişim olarak görülmekte ve 

olumlu sonuçları alınmaktadır.      

Kongre turizmi, amaçlara göre turizm türlerinden bir diğeri olmaktadır. 

Her mevsime yayılabilme özelliğine sahip bir turizm şekli olarak kongre 

turizmi, önemli bir turizm etkinliği olarak belirmektedir.  

Kongre turizmi, belirli bir niteliğe sahip bireylerin sürekli 

konakladıkları veya çalıştıkları yerler haricinde, bir uzmanlık gerektiren 

akademik alanlarda, meslek gruplarında belirli bir konu kapsamında bilgi 

alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmelerinden ortaya çıkan turizm 

etkinliği olarak tanımlanabilir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 25). Kongre 

turizmi, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere; Tayland, Singapur gibi Uzak 

Doğu ülkelerinin temel turizm kaynaklarını oluşturmaktadır (Kozak ve ark., 

2001: 21).   

Alternatif turizm türlerinden biri olarak kongre turizmi, turizm 

sezonunu on iki aya yayabilmek gibi olumlu sonuçları nedeniyle önemli bir 

turizm türü olarak kabul edilmektedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 25). 

Böylece kongre turizmi, turizm etkinlikleri içerisinde, sezonu değer olarak 

uzatma özelliği ile ulusal turizm geliri ve turist sayısını artırarak sektöre 

canlılık getiren organizasyonlar olarak göze çarpmaktadır (Oktayer ve ark., 

2007: 132).  

Ülkemizde tüm şehirlerde üniversitelerin kurulmuş olması, kongre 

turizminin potansiyeli açısından önemli bir gelişme olmakta; bunun yanı sıra, 

sanayi ve/veya turizm alanında gelişkin olan İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 

Ankara, Adana, Gaziantep, Konya ve Antalya gibi kentler, kongre turizmi 

bağlamında önemli destinasyonlar olarak öne çıkmaktadır.       

1.4.6. Dönemlere Göre Turizm 

Turizm türleri açıklanırken, turizm olayının mevsimlere göre 

farklılaşması noktası söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla turizm türlerinde 

dönemlere göre şekillenme gerçekliği ile karşılaşılmaktadır. Bu noktadan 

hareketle, dönemlere göre turizm kategorisini üç temel bölüme ayırmak 

mümkündür: Yaz turizmi, kış turizmi ve sezon dışı turizm.   

Yaz ayları, mevsim bakımından seyahat için daha uygun bir görünüm 

vermektedir (Usal ve Oral, 2001: 30). Özellikle deniz-kum-güneş üçlemesi, 

yaz aylarında mümkün olmaktadır. Turizmin en gözde unsuru olan deniz 
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turizmi, mevsimsel olarak yaz döneminde gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra, 

deniz turizmi ile bağıntılı pek çok rekreasyon etkinliği, turistlere yine yaz 

aylarında hizmet vermektedir. Dolayısıyla yaz mevsimi, turizm olayı 

açısından başat bir dönem olarak dikkat çekmektedir.  

Ülkemiz, yaz turizmi bağlamında gerçekleştirilecek etkinlikler için son 

derece elverişli bir coğrafyaya sahiptir. Deniz turizmi için Ege ve Akdeniz 

sahil şeridi, bütünüyle hizmet verme potansiyelini taşır. Dünyaca ünlü 

Bodrum, Kuşadası, Didim, Fethiye, Marmaris, Kemer, Antalya, Alanya gibi 

destinasyonlar, deniz turizmi açısından mükemmel yerleşim birimleridir. 

Bunun yanı sıra, yazın gerçekleştirilen yamaç paraşütü, rafting ve deniz üzeri 

etkinlikler, turizmin özellikle yaz mevsiminde canlılığını da beraberinde 

getirmektedir.     

Kış mevsimi, mevsimine özgü yapısıyla pek çok turizm etkinliğinin 

yapılması için oldukça elverişli bir dönem olmaktadır. Kış döneminde 

yapılabilecek turizm etkinlikleri; trekking, kayak, buz pateni, buz hokeyi, 

kızak ve körling gibi ağırlıklı olarak sportif uygulamalar şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır.       

Kış turizmi merkezlerinin dağlar olması gerçekliğine bağlı olarak bu 

turizm türü rekreasyon turizmi olarak da adlandırılmaktadır (Tunç Hussein ve 

Saç, 2008: 41). Kış mevsiminin doğal ortamı, açık alanlarda etkinlik 

gerçekleştirmek için turistlere önemli fırsatlar sunmaktadır.   

Kış turizmi içerisindeki en önemli etkinlik, kayak sporu olmaktadır 

(Tunç Hussein ve Saç, 2008: 41). Kayak sporu, kış turizminin adeta bir 

simgesi haline gelmiş bir turizm etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kayak, birçok turist açısından eğlenceli ve zevk veren bir deneyim olarak 

görünmektedir.     

Kış turizmi, turizm pazarında her geçen gün artan boyutta talep edilen 

turizm türleri arasında yer almaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 141). İnsanların 

kış aylarında boş zaman değerlendirme yönelimlerinin artışına bağlı olarak; 

kış turizmi, talebi sürekli artan bir eğilim göstermektedir.   

İsviçre ve Avusturya’nın Alp Dağları’nda kış turizmi imkânlarını etkin 

bir şekilde değerlendirmelerine bağlı olarak bu ülkeler büyük turizm geliri 

elde etmişlerdir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 42). Bu ülkeler, elde ettikleri 

turizm gelirlerini neredeyse tamamen kış turizmine borçlu olmaktadırlar.  
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Türkiye, kış ve dağ turizmi açısından oldukça elverişli kaynaklara 

sahiptir (Kozak ve ark., 2001: 24; Öztaş, 2002: 27). Ülkemiz, Bursa’da 

Uludağ, Erzurum’da Palandöken ve Kayseri’de Erciyes Dağı başta olmak 

üzere, kış turizmi açısından birçok önemli doğal kaynaklara sahip bir coğrafya 

niteliğini taşımaktadır.  

Sezon dışı turizm olarak adlandırılan dönem, mevsimsel özelliklere 

bağlı olarak turizm etkinliklerinin yoğunlaştığı yaz ve kış döneminin dışında 

kalan ilkbahar ve sonbahar dönemlerini içine almaktadır. Bu dönemlerde, pek 

çok alternatif turizm etkinliği gerçekleştirmek mümkündür. Kongre turizmi, 

daha çok ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen etkinliklerdir. 

Bunun yanı sıra, sağlık turizmi kapsamındaki pek çok etkinlik, bu aylarda 

gerçekleştirilmeye uygun bir görünüm vermektedir.    

1.4.7. Yaş Aralığı Açısından Turizm 

Turizm etkinliğini betimlemede bir başka boyut, yaş aralığı dikkate 

alınarak kategorilere ayırmaktır. Bunlar; gençlik turizmi, orta yaş turizmi ve 

üçüncü yaş turizmi olarak üç alt başlıkta toplanabilmektedir. 

Gençlik turizmi, 15-24 yaş aralığını; orta yaş turizmi, 25-64 yaş 

aralığını; üçüncü yaş turizmi, 65 ve daha yukarı yaştakileri kapsamaktadır 

(Doğan, 2004: 51-52). Bu bilgilere bağlı olarak, genel itibariyle yaş aralığı 

bağlamında turizm olayını üç ana gruba ayırmak mümkündür.       

Gençlik turizmi, 15-24 yaş aralığındaki bireylerin ebeveyn veya diğer 

aile yakınları dışında turizme katılmaları olayıdır (Kozak ve ark., 2001: 15). 

Turistik hareketlere en yoğun düzeyde katılan (Öztaş, 2002: 30; Tunç Hussein 

ve Saç, 2008: 32) ve turizmin gelişimine en büyük katkısı olan kesim, gençler 

olmaktadır (Öztaş, 2002: 30). Yaşam dönemi itibariyle merak etme, gezme-

görme, sportif etkinliklerde bulunma ihtiyacını hisseden genç kuşaklar, maddi 

durumları elverdiği ölçüde turizm etkinliklerine yönelmektedirler.  

Yetişkin turizmi olarak da adlandırılan orta yaş turizminde yer alan 

bireyler, henüz yoğun çalışma döneminde bulunmaktadırlar (Kozak ve ark., 

2001: 16). Orta yaş grubunun gezi şeklini ve zamanını, aile bireylerinin okul 

ve çalışma zamanı gibi koşulları belirlemekte ve genellikle yaz döneminde 

turizm etkinliklerine katılmaktadırlar (Öztaş, 2002: 31). Orta yaş grubundaki 

turistler, genel itibariyle kendi araçları ile seyahat etmeye ve uzun süreli tatil 

geçirmeye yönelme eğilimindedirler (Kozak ve ark., 2001: 16). Dolayısıyla 
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orta yaş grubunda yer alan turistler, turizme yöneldiklerinde yüksek miktarda 

harcama yapmaktadırlar.  

Üçüncü yaş grubundaki bireyler, yeterli boş zamana ve gelire sahip 

olmanın yanı sıra, aile sorumluluğunun azalmasına bağlı olarak, önemli bir 

turist potansiyeli olarak görülmektedirler (Kozak ve ark., 2001: 16). Özellikle 

gelişmiş ülkelerde, üçüncü yaş grubundaki bireylerin gelir ve boş 

zamanlarının yeterli olması, bu insanları turizm etkinliklerine daha çok 

katılmaya yöneltmiştir (Öztaş, 2002: 31). Birçok ülkede geliştirilmeye çaba 

gösterilen üçüncü yaş turizmi, genelde sağlık ve kültür turizmi destekli olarak 

yapılmaktadır (Kozak ve ark., 2001: 16-17). Yaş faktörüne bağlı olarak böyle 

bir turizm politikasının izlenmesi, rasyonel bir yönelim olarak kendisini 

göstermektedir. 

Bu bölüm içerisinde, turizm olgusunun değişik perspektiflerden 

sınıflandırılması üzerine bir irdeleme gerçekleştirilmiştir. Böylece turizm 

olgusunun tüm yönleriyle ele alınmasında önemli bir basamak atlanmıştır. 

Bundan sonraki bölüm, turizm olgusunu ekonomi ile ilişkilendirecektir. 

Dolayısıyla bir sonraki bölüm, turizmin ekonomik boyutu üzerine eğilme 

amacını taşımaktadır.   

1.5. Turizm ve Ekonomi  

Bu bölüm içerisinde, öncelikle “ekonomi” terimi üzerinde durulması 

yararlı olacaktır. Çünkü ekonomi, bu bölümün kilit noktası olarak öne 

çıkmaktadır. Bu açıdan, “ekonomi” sözcüğünü açıklayan çeşitli kaynaklara 

başvurulmaktadır. Burada öncelikle ekonomi üzerine getirilen tanımlar ve bu 

eksende gelişen açıklamalar önem taşımaktadır.   

Ekonomi sözcüğünün kökenine bakıldığında; Yunanca “ev idaresi” 

anlamına karşılık gelen “oikos-nomos” olduğu görülmektedir (Emiroğlu ve 

ark., 2006: 222). Klasik tanımına yer verecek olursak; ekonomi, “sonsuz insan 

ihtiyaçlarıyla kıt kaynaklar46 arasında ortaya çıkan dengesizlik sorunlarıyla 

ilgilenen bir bilim dalıdır” (Yağcı, 2003: 3; ayrıca bkz. Emiroğlu ve ark., 

2006: 222). Ekonomiye yönelik bu tanımlamada, ihtiyaç ve kaynak arasındaki 

denge sorunsalına dikkat çekildiği anlaşılmaktadır.  

 
46 Ekonomi biliminin ortaya çıkış nedeni, kaynakların kıt olması gerçekliğidir (Dinler, 2015: 7).  
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Ekonomi, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan çok 

sayıdaki isteği karşılaması için eldeki sınırlı kaynakları nasıl kullanacaklarını 

araştırır (Eğilmez, 2019: 27). Bir başka ifadeyle, ekonomi bilimi, sınırlı 

kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını karşılama sorunu ile yüzleşen bir kişinin ya 

da toplumun tatmin düzeyini en yüksek noktaya ulaştırmasının yollarını 

aramaya yönelir (Dinler, 2015: 7).  

Biraz daha açacak olursak; ekonomi biliminin temel amacına 

baktığımızda; kıtlık sorununu mevcut imkânlara göre rasyonel olarak çözmek 

ve refah düzeyini yükseltmek olduğunu görmekteyiz (Eğilmez, 2019: 38).   

Her ekonomik faaliyetin bir ihtiyaçtan doğduğu görülmektedir (Demirci 

ve ark., 1998: 8). Dolayısıyla ekonomik hayatın ve faaliyetlerin hareket 

noktasını insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin oluşturduğu belirtilir (Tutar, 

2013: 21). Ekonomik ihtiyaçlar, “karşılanabilmesi için bir mal ya da hizmetin 

mevcut olduğu duygulardır” (Dinler, 2015: 12).       

Kaynakların sonsuz olmaması ve ihtiyaçların oluşturduğu baskı, karar 

mercilerini seçim yapmaya zorlayan bir faktör olmaktadır (Yağcı, 2003: 4). 

Dolayısıyla ekonomi alanında alınacak kararlar, rasyonel değerlendirmeler 

sonucunda en etkin şekilde ortaya çıkacaktır. 

Ekonomi ile ilgili önemli bir kavram olarak işletme terimi karşımıza 

çıkmaktadır. İşletmeler, temel yönüyle ele alındığında, toplumdaki ihtiyaçları 

karşılamak üzere kurulmuş ekonomik birimlerdir. Ekonomi açısından bu 

kadar önemli bir kavram olan işletme üzerinde genel hatlarıyla durmak 

gerekir.   

İşletme terimi üzerine getirilen tanımlara kısaca bakmak yararlı 

olacaktır. İşletme için, genellikle “iş yaşamında yer alan ve toplumda mal ve 

hizmet tedariki, üretimi ve dağıtımıyla ilgili işlevlerin yapıldığı bir 

örgüt/organizasyon/ortam” şeklindeki tanım kullanılmaktadır (Mirze, 2010: 

33). Buna benzer olarak, kâr sağlama amacı dikkate alındığında; işletme veya 

firma, “başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri üretmek 

ve sahibine kâr sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ekonomik birimdir” 

şeklinde tanımlanabilir (Mucuk, 2005: 3-4). Tanımlara paralel olarak; 

işletmelerin görevi, insanların ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktır 

(Tekin ve Şenol, 2013: 15). İşletme; ekonomik, teknik ve toplumsal bir yapı 

olarak belirmektedir (Tutar, 2013: 19).   
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Her ülkede güçlü bir ekonomiye sahip olma açısından işletmelerin etkin 

yönetilmesi oldukça önemlidir (Mucuk, 2005: 1). Etkinlik, ekonomideki 

kaynakların tam, yerinde ve verimli kullanılması haline gönderme 

yapmaktadır (Yağcı, 2003: 6). Ekonomi bağlamında etkinlik dendiğinde, 

kaynakların en iyi şekilde kullanımı anlaşılmaktadır.  

Ekonominin büyümesi, gelişmesi ve buna bağlı olarak halkın refah 

seviyesinin yükselmesi, işletmelerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri 

ile bağlantılı olmaktadır (Mucuk, 2005: 18). Buna bağlı olarak, işletmelerin 

genel itibariyle gelişmesi ile ekonominin büyümesi arasında bir bağıntı 

kurmak mümkündür. Açıkça görülmektedir ki; işletmeler, bir ülke 

ekonomisinin yapıtaşları olarak belirmektedir.     

Bir ülke ekonomisinin yapısı bakımından işletmeler üç ana gruba 

ayrılabilir: Mal üreten işletmeler, satıcı işletmeler, hizmet47 üreten işletmeler 

(Mucuk, 2005: 22). Turizm, hizmet üreten işletmeler grubunda48 

gösterilmektedir (Mucuk, 2005: 22; Kozak, 2006: 25). Dikkat çekici bir nokta 

olarak turizm, günümüzde telekomünikasyon ve enformasyon ile birlikte, 

yirmi birinci yüzyılda öne çıkan, dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri 

konumundadır (Bahar ve Kozak, 2006: 59).  Hizmet sektörü 

sınıflandırmasında, turizm başlığı altında ulaştırma, konaklama, seyahat 

acenteleri, tur operatörleri, yeme-içme işletmeleri, eğlence işletmeleri yer 

almaktadır (Kozak, 2006: 18-19). Dolayısıyla turizm sektörü, geniş bir 

ekonomik alana yayılan işletmeleri içeren bir yapı sergilemektedir.       

Turizm dâhil olmak üzere, “ekonomi” sözcüğü ile ifade edilen her 

alanın hareket noktası ve bilimsel kabulleri ekonomi bilimine ilişkin olmak 

durumundadır (Yağcı, 2003: 8). Turizm sektörü, ekonomi bilimi ile ilişkili bir 

yapı olarak kendisini göstermektedir. Dolayısıyla turizm ve ekonomi ilişkisi 

bariz bir şekilde görülmektedir.      

Turizm, günümüzde dünya ve ülke ekonomileri için büyük önem 

taşıyarak, ekonomik yönü ağır basan bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir 

 
47 İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilen her türlü servis hizmet olarak adlandırılmaktadır. 
Bankacılık, komisyonculuk, konaklama ve lokanta işletmeleri hizmet üreten organizasyonlardır 

(Demirci ve ark., 1998: 18). Hizmet, “ekonomide fiziksel özelliğe sahip malların tersine, elle 

tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak 

üretilen veya organize edilen; turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetleri ifade eden 
eylemlerdir” (Eğilmez, 2019: 166).     
48 Günümüzde hizmet sektörü, özellikle Batılı ülkelerde geniş bir iş alanını kapsayan bir düzeye 

erişmiştir (Kozak, 2006: 15).  
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(Zengin, 2006: 13). İnsanları turizm olayına yönelten nedenler arasındaki 

farklılığa bakılmaksızın, ülke içinde veya ülkeler arasında gerçekleşen turizm 

türlerinde görülen ortak özellik, ekonomik açıdan oldukça önemli olmalarıdır 

(Barutçugil, 1989: 23). Turizm ekonomisi, insanın turizme dönük 

gereksinimlerini turizm kaynaklarıyla karşılamaya çabalayan emek-yoğun 

ağırlıklı bir alan olarak kabul edilmektedir (Bahar ve Kozak, 2006: 56).    

Turizm olgusuna, günümüzde eriştiği ekonomik gücün 

belirginleşmesiyle birlikte bir endüstri olarak bakılmaktadır. Aktaş’ın 

belirttiği gibi (2002: 2), turizm olayına bir endüstri çerçevesinde yaklaşmak 

gerekir. Birçok kaynak, turizm olgusuna ilişkin olarak “turizm endüstrisi” 

kavramını kullanmaktadır. Turizm endüstrisi üzerine tanımlama dahi 

yapılmaktadır. Bir turizm kaynağına göre, turizm endüstrisi, “turiste hizmet 

veren ekonomik faaliyetlerde ortak çıkarları bulunanların bir bütünü” olarak 

tanımlanabilir (Barutçugil, 1989: 28). Bu tanımlamanın içeriğine göre, turizm 

etkinliği ekonomik açıdan birçok işletmenin çıkarlarına hizmet etmektedir. 

Bir başka turizm kaynağına bakıldığında; turizm endüstrisi, “seyahat 

edenlerin ürün ve hizmet talebini, turistin tüketimini karşılayan ekonomik 

etkinliklerdir” (Aktaş, 2002: 2). Kozak ve arkadaşlarına göre (2001: 41-42); 

turizm endüstrisi şöyle tanımlanabilir: “Turistlerin, ikamet ettikleri yerlerden 

ayrılarak tekrar aynı yere dönünceye kadar geçen süre içerisindeki seyahatleri 

sırasında gereksinme duydukları ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence 

ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan faaliyet alanlarının tümüdür”. Konaklama 

işletmeleri, uluslararası ulaşım ve seyahat işletmeleri, turizm endüstrisinin en 

önemli kesimlerini oluşturmaktadır (Yarcan, 1994: 21). Buna bağlı olarak; 

turizm endüstrisi, devasa boyutlara erişen bir iş alanına karşılık gelmektedir.   

Turizm ve ekonomi ilişkisi bağlamında “turizmde üretim” konusuna 

kısaca değinmek yararlı olacaktır. Turizm kaynakları, bu konuya 

eğilmektedir. Turizmde üretim, “turistik ihtiyaçları dolaylı ve doğrudan 

karşılayacak mal ve hizmetleri yaratma süreci” olarak tanımlanmaktadır 

(Yağcı, 2003: 94). Bu bilgiler ışığında, turizmde üretim, turistik ihtiyaçları 

bütünüyle karşılama süreci olarak anlaşılmaktadır.      

Turizmin uluslararası ekonomik boyutu üzerinde gelir ve gider durumu 

üzerine bir değerlendirme yapacak olursak, uluslararası turizm gelirleri (aktif 

dış turizm gelirleri) ve uluslararası turizm giderleri (pasif dış turizm giderleri) 
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kavramlarına bakmamız gerekir. Turizm kaynakları, ekonomi boyutlu bu 

konuya yer vermektedir.  

Uluslararası turizm gelirleri, “bir ülkeye gelen yabancı ziyaretçiler 

tarafından ziyaret edilen ülkede mal ve hizmet alımından doğan ve döviz 

olarak sağlanan gelirlerdir” (Olalı, 1982: 29). Buna göre, uluslararası turizm 

gelirleri, bir ülkeye gelir olarak katkı sağlayan önemli bir gelir kalemi olarak 

görünmektedir.  

Uluslararası turizm giderleri, “bir ülkede oturan kişilerin dış ülkelerdeki 

seyahat ve konaklamalarında mal ve hizmet alımları için yaptıkları 

ödemelerdir” (Olalı, 1982: 29). Bu bağlamda, uluslararası turizm giderlerinin 

ülkeden para çıkışı anlamına geldiği sonucuna ulaşmaktayız.  

Yukarıdaki bilgilere bağlı olarak; bir ülkenin, ekonominin bir bileşeni 

olarak turizmden etkin yararlanması için uluslararası turizm gelirlerinin 

uluslararası turizm giderlerinden daha yüksek miktarda olması gerektiği açık 

bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla aktif dış turizm gelirlerinin pasif dış 

turizm giderlerinden daha yüksek olması, turizm sektörünün o ülke açısından 

önemli bir gelir kaynağı olarak görülmesi anlamına gelir.  

Bir sektör olarak turizm, bir ülke ekonomisi açısından önemli bir gelir 

kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Bunu saptamak açısından, küresel 

ölçekte uluslararası turizm gelirlerine göz gezdirmek yeterli olacaktır. Güncel 

veriler, uluslararası turizm gelirlerinin ülke ekonomilerine sağladığı katkıları 

ortaya koymaktadır. Aşağıda 2019 yılına49 ait ilk 10 sırada yer alan ülkelerin 

uluslararası turizm gelirleri bir tablo halinde gösterilmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Burada en güncel veri olarak 2019 yılının tercih edilme nedeni, -turizm hareketliliğinde 
olduğu üzere- COVID 19 salgınına bağlı olarak 2020 ve 2021 yılında dünya turizm 

hareketliliğinde gözle görülür derecede düşüş olmasıdır. Ayrıca bu yıllara ait verilere erişmek 

için bkz. The Global Economy Website, 2022   
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Tablo 3. Dünya Genelinde Ülkelerin Uluslararası Turizm Gelirleri-İlk 10 

Sıra  Ülke  Uluslararası Turizm Geliri 

(Milyon Dolar) 

1 ABD 239447 

2 Fransa 70776 

3 Tayland  64371 

4 Almanya  58372 

5 İtalya  51910 

6 Japonya  49209 

7 Avustralya 47953 

8 Türkiye  41415 

9 Makau50  41166 

10 BAE 38413 
Kaynak: The Global Economy Website, 2022 

 

Tabloya dikkatle bakıldığında, 2019 yılı içerisinde sadece ABD’nin 239 milyar 

dolar civarında turizmden gelir elde ettiği ve diğer ülkelerin de on milyarlarca dolar 

düzeyinde gelir sağladığı görülmektedir (bkz. Tablo 3) . Dolayısıyla bir sektör olarak 

turizm, -verilerin bize gösterdiği gibi- iyi değerlendirildiği takdirde, ülke ekonomisine 

yüksek düzeyde gelir getirmektedir.                  

Turizmin başlıca ekonomik etkileri; turizmin milli gelire etkisi, turizmin 

istihdama etkisi ve turizmin ödemeler bilançosuna etkisi başlıkları altında toplanabilir 

(Barutçugil, 1989: 23-27).    

Bir ülkede turizmin gelişmesi, milli gelirde artışı beraberinde getirerek 

ekonomik büyümeye olumlu yönde bir etki51 sağlayacaktır (Bahar ve Kozak, 2006: 

52). Turizm harcamalarının GSMH’ya ve toplam tüketici harcamalarına oranlanması, 

turizmin ekonomik öneminin güvenilir bir göstergesini açığa çıkarır (Barutçugil, 

1989: 24-25). Turizm gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payının % 5 ve daha 

yüksek düzeyde olması, ülkenin turizm ülkesi ve ekonomisinin kısmen turizme bağlı 

olduğunu ifade eder (Aktaş, 2002: 4). Jamaika, Maldivler, Seyşeller, Dominik 

Cumhuriyeti gibi birtakım ada ülkeleri, elde ettikleri turizm gelirlerinin GSMH 

içindeki yüksek oranlarına bağlı olarak, uluslararası turizm alanında öne çıkan 

destinasyonlar arasında gösterilmektedir (Bahar ve Kozak, 2006: 40). Ekonomisi 

 
50 Makau: Çin Halk Cumhuriyeti Makau Özel İdari Bölgesi 
51 Nitekim Şahin’in (2017: 115) çalışmasının analiz sonuçlarına göre, turizmin ekonomik 

büyümeyi artırdığı saptanmıştır. Uluslararası turizm, makroekonomik dengeleri olumlu yönde 

etkileyerek, istikrarlı büyüme noktasında katkı sağlamaktadır (Gaberli ve Can, 2020: 251).   
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gelişkin Batı ülkelerinde52, yoğun düzeyde turist akımları ve yüksek tutarlı turizm 

gelirleri olmakla birlikte, turizmin ekonomideki payı diğer ülkelere görece daha 

düşüktür (Yarcan, 1994: 8). Çünkü gelişmiş ülkelerde sanayi, bilişim ve tarım sektörü 

oldukça gelişkin bir düzeye erişmiş konumdadır. Bu durum ise, turizm payının diğer 

ülkelere kıyasla daha düşük seviyede olmasını beraberinde getirmektedir.      

Turizmin gelişmesinin, istihdamı arttıracağı bilinen bir gerçekliktir 

(Barutçugil, 1989: 25). Dolayısıyla turizm, istihdam oluşturan bir hizmet sektörü 

olarak dikkat çekmektedir (Olalı, 1982: 47; Özgüç, 2003: 20). Turistik hareketlerdeki 

artışlar, istihdam artışını da beraberinde getirmektedir (Zengin, 2006: 23). Turizm, 

genel itibariyle doğrudan dolaylı ve uyarılmış olmak üzere üç tür istihdam 

oluşturmaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 27). Dolayısıyla bir sektör olarak turizm, 

istihdam bağlamında geniş açıdan katkı sağlayan bir yapıya sahiptir. Buna ek olarak, 

önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Şahin’in belirttiği gibi (2017: 123), turizm, yeni 

istihdam olanakları oluşturma özelliğine bağlı olarak, işsizlik oranının yüksek olduğu 

ülkeler açısından önemli bir sektör olarak göze çarpmaktadır.           

Turizmin ülke ekonomisine katkılarından bir diğeri, ödemeler dengesine 

yaptığı katkı olarak gösterilmektedir. Turizm ve ekonomi ilişkisi üzerine değinen 

kaynaklar, bu gerçekliğe işaret etmektedir. Turizm sektörü, ekonomik büyümeye 

katkı vermenin yanı sıra, kazandırdığı döviz gelirleri ile dış açıkların kapatılması ve 

ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi özelliği ile birlikte, ülke ekonomileri açısından 

oldukça önemlidir (Şahin, 2017: 122-123). Buna bağlı olarak; turizm, bilhassa 

ödemeler dengesi üzerinde önemli etkilere sahip bir görünmeyen dışsatım kalemi 

olarak görülmektedir (Barutçugil, 1989: 17; Kozak ve ark., 2001: 8). Açıkça ifade 

edilirse; uluslararası turizm, ülkeye döviz girişi sağlarken; bu yolla dış ticaret 

dengesini olumlu yönde etkileme potansiyelini taşımaktadır (Gaberli ve Can, 2020: 

251). Dolayısıyla turizmin ekonomik açıdan en göze çarpıcı etkisi, uluslararası 

seyahatlere bağlı olarak ülkenin ödemeler dengesi üzerinde belirir (Barutçugil, 1989: 

26).    

Turistlerin harcamaları, turizm sektörünün dışında dahi bir ekonomi üzerinde 

genel hatlarıyla uyarıcı etki oluşturur (Barutçugil, 1989: 30). Bundan da öteye turizm, 

ekonomideki diğer sektörleri uyararak, ekonomide bir çarpan etkisine53 sahip 

olmaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 27). Turizm sektörünün birçok sektörle yakından 

 
52 Özellikle gelişmiş Batı toplumlarında, turizm gelirleri yüksek olmakla birlikte, turizm 

gelirlerinin GSMH içindeki payı düşük olarak yansımaktadır (Oktayer ve ark., 2007: 28).  
53 Turizm olayının, gıda maddelerinden hediyelik eşyaya, otomobil satışlarına, konaklama 

işletmelerindeki mobilyalara değin çok farklı imalat faaliyetindeki üretimi arttırması gerçekliği 

“turizmin çoğaltıcı etkisi” olarak ifade edilmektedir (Özgüç, 2003: 20).   
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ilişkili olması54 dolayısıyla, turizm gelirleri diğer pek çok mal ve hizmetlerin 

ihracatından daha çok olumlu sonuçları ortaya çıkarmaktadır (Avcıkurt, 2009: 39). 

Turizmin diğer sektörlerle yakın işbirliği içinde olmasına bağlı olarak; yatırım, 

istihdam ve gelir çarpanları büyük ölçüde etkili olmaktadır (Bahar ve Kozak, 2006: 

60).    

Turizmin etkisiyle temin edilen çeşitli vergi türleri sayesinde artan ülke 

gelirleri, toplumun altyapı donanımları ve hizmetlerini geliştirmek potansiyeli ile 

genel ekonomik gelişime katkı sağlayabilir (Avcıkurt, 2009: 39). Dolayısıyla turizm, 

doğrudan ve/veya dolaylı olarak bir ülkede pek çok katmanda gelişime ön ayak 

olacak potansiyeli taşımaktadır.      

Turistik rekreasyonun gelişmesiyle birlikte, animasyon hizmetleri önem 

kazanmaya başlamıştır (Hazar, 2003: 1). Bundan başka eğlendirici, heyecan verici vb. 

nitelikli pek çok turistik bağlamdaki hizmet, hızla gelişim gösterme eğilimine 

girmiştir. Buna bağlı olarak; turizm etkinlikleri, iş alanlarının zenginleşmesine katkı 

sağlamak suretiyle ekonomik canlanmada önemli bir rol üstlenmiş olmaktadır. Zaman 

ilerledikçe, turizm sektöründe rekreasyon bağlamında gözlemlenen canlılık oluşturma 

girişimleri artış gösterecek ve bunun dolayımında turizmin ekonomik etkisi daha da 

yoğunlaşacaktır.   

Uluslararası turizmin süreğen bir şekilde büyümesi, gelişmekte olan ülkeleri 

turizme yönlendirmiştir (Yarcan, 1994: 4). Gelişmekte olan ülkeler açısından, 

turizmden elde edilen gelir, o ülkelerin ekonomik kalkınma, büyüme ve gelişimleri 

bakımından oldukça önemlidir (Bahar ve Kozak, 2006: 59). Gelişmekte olan ülkelerin 

ihracatlarını gerçekleştirebilmeleri, büyük ölçüde ara ve yatırım malı ithalatına bağlı 

olduğundan, bu ithalat için gereken dövizi kazanma noktasında turizm sektörü önemli 

bir enstrüman olarak değerlendirilmektedir (Yıldız, 2011: 54). Turizm endüstrisinin 

ekonomik boyutta önemli bir gelir kaynağı olmasının fark edilmesi, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin kamu yönetimleri açısından dikkate değer bir durum olarak 

anlaşılmıştır. Bu bağlamda, Oktayer ve arkadaşlarının (2007: 22) belirttiği üzere, 

turizm potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu, turizmin olumlu 

yöndeki ekonomik etkilerini fark etmelerine bağlı olarak, turizm politikalarını teşvike 

yönelmektedirler.     

Turizmin görece emek yoğun niteliği, işgücünün sermayeye oranla bolluğu, 

dövizin satın alma gücünün yüksekliği gibi özelliklere bağlı olarak gelişmekte olan 

ülkelerde turizm hizmetleri ve turistik ürün fiyatları gelişmiş ülkelere kıyasla daha 

ucuz olmaktadır (Yarcan, 1994: 5). Böyle bir gelişme ise, turizm endüstrisinde talebi 

gelişmekte olan ülkelere yönlendirmektedir. Ancak turizm hizmetlerinde kaliteyi 

 
54 Turizm sektörü, ekonomideki diğer sektörlerden mal/hizmet satın almak suretiyle turizm 

ürününü bir bütün halinde tüketicinin beğenisine sunmaktadır (Bahar ve Kozak, 2006: 55-56).   
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önceleyen yüksek gelirli turistlerin, öncelikli tercihlerinde turistik ürün bağlamında 

kaliteyi sunan destinasyonlara yönelmeleri öngörülebilir.         

Turizm, gelişmiş ülke insanlarının alıştıkları koşul ve standartların talep 

edildiği bir endüstri olma niteliğini taşımaktadır (Yarcan, 1994: 25). Turizm, zevk ve 

eğlence gibi psikolojik yönden tatmin edilme gereksiniminden ortaya çıktığından, 

turistlerin beklentileri yüksek olmakta ve bunun bedelini de ödemeye hazır 

bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bir sektör olarak turizmin bir ülkeye ekonomik getirisi 

yüksek olmaktadır.       

Türkiye bağlamında turizm ve ekonomi ilişkisini kurduğumuzda, turizm 

kaynakları ve buna ek olarak ekonomik veriler, bize bir fikir vermektedir. Çok 

ayrıntıya girmeden, burada kısaca bu konuyu ele almakta yarar olduğu kanısını 

taşımaktayız. Ekonomik veriler, turizm sektörünün Türkiye ekonomisini etkileyen bir 

endüstri55 olmaya başladığını ortaya koymaktadır (Yarcan, 1994: 1). Bunda 1980’li 

yıllarda beliren özel sektörü destekleme yönündeki devlet politikasının önemli bir 

rolü olduğu düşünülebilir. Serbest piyasa ekonomisinin canlandırılması girişimleri, 

turizm gibi pek çok sektörde atılım sağlanması sonucunu beraberinde getirmiştir.    

Ülkemizde turizm devletten destek sağlayan önemli bir sektör olarak göze 

çarpmaktadır (Seyidoğlu, 1999: 616-617). Geleneksel, Türkiye açısından alışılmış 

küçük turizm işletmeleri yerini ekonomik ölçeği büyük, uzmanlaşmış, yurtdışı 

bağlantılı yerli ve yabancı turizm şirketlerine bırakmaktadır (Yarcan, 1994: 1). Böyle 

bir yaklaşım, Türkiye’nin turistik çekim merkezi olma yönündeki performansını 

ortaya koymasını sağlamıştır.   

Turizm sektörü, Türkiye ekonomisi içinde önemli bir konuma sahiptir 

(Oktayer ve ark., 2007: 11). 2019 yılı verileri56 dikkate alındığında, Türkiye’nin 

turizmden 41 milyar 415 milyon dolar gelir elde ettiği görülmektedir (The Global 

Economy Website, 2022). Bu veriler ışığında, bir sektör olarak turizmin Türkiye 

ekonomisi açısından stratejik önemi gün yüzüne çıkmaktadır.     

Türkiye, döviz girişlerinin döviz çıkışlarından daha çok olduğu bir ülke 

konumundadır (Eğilmez, 2019: 167). Bu durum ise, bir destinasyonlar bütünü olarak 

Türkiye coğrafyasının turizm çekiciliğini gösteren bir gösterge olarak karşımıza 

 
55 Türkiye’de turizm endüstrisi yapı değişikliği, 1980’li yıllarda kendisini göstermiştir (Yarcan, 

1994: 2). Türkiye, 1980’li yıllara kadar turizm sektöründen arzu edilen seviyede dövizi elde 

edememiştir. 1980 sonrasından günümüze değin, Türkiye’de turizm sektörü geçmişe kıyasla 
önemli bir atılım sağlamıştır (Avcıkurt, 2009: 35).    
56 COVID 19 salgını nedeniyle, 2020 ve 2021 yıllarında küresel ölçekte turizm sektöründe 

gözle görülebilir derecede bir düşüş olmuştur. Buna paralel olarak, Türkiye’ye gelen turist 

sayısı ve Türkiye’nin uluslararası turizm gelirleri miktarında yoğun düzeyde bir düşüş olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla güncel olarak 2019 yılı verileri, bize ışık tutmaktadır. 2019 yılı 

turizm gelirlerini GSMH’ya oranladığımızda, yaklaşık olarak %5,5 gibi yüksek sayılabilecek 

bir yüzdelik dilim ile karşılaşmaktayız.       
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çıkmaktadır. Türkiye, turizm açısından taşıdığı potansiyel ile bir çekim merkezi 

olarak görünmektedir.      

Türkiye açısından değerlendirildiğinde; turizm sektörü, işsizlik sorununun 

çözümünde önemli etkilere sahip bir sektör olarak göz çarpmaktadır (Yıldız, 2011: 

54). Turizm sektöründe istihdamın mevsimsel özellikte olduğu bilinmekle birlikte, 

turizmin istihdam hususunda sağlamış olduğu katkı, ülke ekonomisinin gelişimi 

bağlamında son derece önemlidir.    

Turizmin ülkemiz açısından oluşturduğu ekonomik etkiler, bazen abartılmakta 

ve kalkınma bağlamında sihirli bir değnek gibi görülmektedir (Yağcı, 2003: 18). 

Bunun gerekçesine bakacak olursak; turizm, istikrarlı olmayan bir ekonomik etkinlik 

olma niteliğini taşımaktadır (Yarcan, 1994: 19). Ancak turizmin ekonomik açıdan 

önemini de görmezden gelemeyiz. Turizm, Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma 

sahip bir sektör olarak canlılığını korumakta ve bunun sürdürülebilirliği Türkiye 

ekonomisi açısından önem taşımaktadır.     
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İKİNCİ BÖLÜM 

HALKLA İLİŞKİLER VE İŞLEVSELLİĞİ 

2.1. Kavramsal Çerçeve  

Bu çalışmanın ikinci bölümünü “halkla ilişkiler” üzerine 

yoğunlaştırmaktayız. Kavramsal çerçevede, halkla ilişkiler olgusunu 

açımlama açısından öncelikle terimi oluşturan iki kavram üzerine bir eğilim 

olacaktır. Yani “halk” ve “ilişki” kavramları “halkla ilişkiler” terimi 

bağlamında değerlendirilecektir. Daha sonra, “halkla ilişkiler” terimi üzerine 

getirilen çeşitli tanımlamalar üzerine bir eğilmeyle terimin içeriği 

anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. 

2.1.1. Halkla İlişkiler Bağlamında “Halk” 

Bilindiği üzere, bir sözcük olarak “halk”, “bir toplumda yaşayan tüm 

insanları” kapsayan bir anlam içeriğine sahip olmaktadır. Bu minvalde, “halk” 

denildiğinde, “bir toplumdaki ahali, toplumun bütünü” gibi bir anlam ile 

karşılaşmaktayız.  

İlk bakışta, yukarıda geçen anlamıyla “halk” sözcüğünün, “halkla 

ilişkiler” bağlamındaki “halk” için geçerli olduğu yanılgısına57 düşülmektedir. 

“Halk” sözcüğünün genel anlamı, “halkla ilişkiler” terimi için geçerli değildir.  

“Halkla ilişkiler” terimi bağlamında “halk” sözcüğünün içerdiği anlamı, 

halkla ilişkiler mesleğinin doğduğu ABD’de Edward L. Bernays’ın 1920’li 

yıllar ve sonrasında yazmış olduğu eserlerde aramak mümkündür. Bernays, 

halkla ilişkiler danışmanı rolüyle olduğu kadar bu alanda bilimsel eser kaleme 

alma yeteneğiyle de bilinmektedir. Bernays, bilimsel eserlerinde “halkla 

ilişkiler” terimini anlatırken Türkçede “halk, kamu” anlamına karşılık gelen 

“public” sözcüğünü genişçe ele almaktadır. Bernays (1935: 82), “public” 

sözcüğünü ele alırken, “ortak çıkarlar etrafında kümelenen küçük gruplar” 

olarak bir değerlendirme yapmaktadır. Buna göre, bir kuruluş (örgüt) 

açısından “halk” olarak nitelenen kesimler, belirli bir sorun ya da konu 

etrafında ortak çıkarlara sahip insan grupları olarak anlaşılmaktadır. Pira 

 
57 Halkla ilişkiler üzerine eğitim almayan insanların büyük çoğunluğunda bu türden bir yanılgı 
mevcuttur. Birçok insan, bilgi yetersizliğine bağlı olarak halkla ilişkileri “genel halk ile 

ilişkiler” olarak anlamlandırmakta; bu yanılgı, insanların örgüt yönetimlerindeki halkla ilişkiler 

işlevselliğini gerçek anlamıyla kavrayamamalarına neden olmaktadır.    
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(2004: 225), önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek, halkla ilişkilerin “halkı” 

değil, “halkları” olduğuna vurgu yapmaktadır. Kuruluşlar, sorunlar veya 

konular ile ilgili olarak, genellikle çoğul bir yapıda insan gruplarıyla 

karşılaşırlar.  

“Halkla ilişkiler” terimindeki “halk” sözcüğünü daha iyi anlamak 

açısından, bir halkla ilişkiler kaynağında yer alan bir şekil vasıtasıyla bu 

kavramı özetlemek yararlı olacaktır. Aşağıdaki şekil “halk” sözcüğünü çoğul 

bir yapıda çözümlemektedir.  
 

Şekil 3. Halkla İlişkiler Açısından  “Halk” 

 

 

 

          

 

 

 

Kaynak: Ustakara, 2020: 9 

 

Yukarıdaki şekilde açıkça görüldüğü üzere, İngilizce “public relations” 

terimindeki “public” sözcüğü, çoğul bir yapıda “publics” olarak da ifade 

edilebilmektedir. Hâlbuki İngilizcede tıpkı Türkçede olduğu gibi genel 

anlamıyla “halk” çoğul eki almamaktadır. Ancak Bernays, “public relations” 

terimine özgü olarak “halk” için çoğul yapıda kullanımlara yer vermektedir. 

“Halk” sözcüğü, bilimsel anlamıyla “kamu58” olarak anlaşılmakta ve çoğul bir 

kullanım söz konusu olmaktadır (bkz. Şekil 3).  

Bütün yapılan açıklamalar ve şekildeki içerik dikkate alındığında, 

halkla ilişkiler çerçevesinde “halk” sözcüğünün, “bir işletmenin iletişimini 

yönlendirdiği gruplar” için kullanıldığı açığa çıkmaktadır (Görpe, 2001: 79). 

Açık bir şekilde görülmektedir ki, iletişim bilimindeki “hedef kitle” terimi, 

halkla ilişkiler bağlamında “halk” ya da “kamu” ile eşdeğer anlamı 

 
58 Özellikle Amerikan halkla ilişkiler akademisi, bu terimi “kamu” şeklinde ifade etmektedir.     

Public relations  

Public(s)  

Halkla ilişkiler  

Halk(lar)  Kamu(lar)  
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içermektedir. Buna göre, halkla ilişkiler açısından “halk”, “kamu” ve “hedef 

kitle” kavramları, aynı anlamı taşımaktadır.  

Halkla ilişkiler çerçevesinde ele alınan halk(lar)ın, örgütler açısından 

etkilenmeye çalışılan hedef kitleler olduğu görülmektedir (Budak ve Budak, 

2010: 9). Örgütler, halk(lar)ı düşünce, tutum veya davranış yönünden 

etkilemeye çabalayarak onlar ile sürekli ilişki kurmaya yönelirler. Dolayısıyla 

“halk” ibaresinde, belirli bir sorun veya konu ile ilgili, genel olmayan, 

sınırlandırılmış insan grupları anlamı belirmektedir.       

“Halk” sözcüğünden, biraz daha açıldığında, neyin anlaşılması 

gerektiği açığa çıkmaktadır. Grunig ve Repper’in belirttiği gibi (1992: 138), 

sorunlar, halkları (kamuları) belirlemektedir. Buradan şunu anlamaktayız ki, 

belirli sorunlar veya konular ile ilişkili insan grupları ile örgüt yönetimlerinin 

karşılaşması söz konusu olmaktadır. Burada bahsi geçen halklar (kamular), 

bazen örgütler ile aynı çıkarları paylaşırken; bazen de örgütler ile çıkar 

çatışmaları yaşamaktadır. Ortaya çıkan bu gerçekliği resmedecek şekil, 

konuyu enikonu kavramamızı sağlayacaktır.        
 

Şekil 4. Sorunlar/Gündemler ve Halklar 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

 

 

 

Kaynak: Ustakara, 2020: 10 

Çevre sorunu 

- Yerel yönetimler 

- Çevreci örgütler 

- Yerel medya 

 

Ürün/hizmet (kalite) 

- Tüketiciler 

- Tüketiciyi koruma dernekleri 

- Medya 

 

Örgüt 

Çalışma koşulları 

- Çalışanlar 

- İşçi sendikaları 

 

 

Hisse sorunları 

- Hissedarlar 

- Borsa spekülatörleri 
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Yukarıdaki şekil, sorunların/konuların halk(lar)ı belirlemesi 

gerçekliğini resmetmektedir. Buna yönelik bir örnek olarak, beğenilen ve 

tercih edilen bir markaya sahip olan bir şirketin ürününe yönelik şikâyet söz 

konusu olduğunda, halkları (kamuları) tüketiciler ve tüketici koruma 

dernekleri olabilecekken; bu şirketin üretim sürecindeki bazı faaliyetleri 

çevreyi kirletme iddiası ile karşı karşıya gelindiğinde, buradaki halkları 

(kamuları) çevreci aktivist örgütler ve yerel yönetimler olarak belireceği 

görülmektedir (Ustakara, 2020: 9-10). Halkla ilişkiler bağlamındaki “halk” 

için salt sorunlar ile karşılaşılan insan grupları düşünülmemelidir. Örneğin, 

satışların artırılması amacıyla pazarlamaya destek verecek çalışmalar yoluyla 

da halklar (kamular) ile ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacı duyulabilir. Böylece 

halkla ilişkiler, ürünlerin satış artışında kilit bir rol oynayabilecektir. Demek 

ki, ilişki kurulacak insan grupları, beliren sorun veya konu (gündem) 

ihtiyacına göre seçilmektedir.             

2.1.2. Halkla İlişkiler Bağlamında “İlişki” 

“Halkla ilişkiler” terimini oluşturan ikinci sözcük, çoğul bir yapıda 

“ilişki” olmaktadır. Buna bağlı olarak, tıpkı “halk” sözcüğünü açtığımız gibi, 

“ilişki” sözcüğünü de terim çerçevesinde irdelememiz gerekmektedir.    

“Halkla ilişkiler” terimi bağlamında “ilişki” sözcüğünün içerdiği anlamı 

kavramak açısından, öncelikle sözlük anlamına eğilmek yarar sağlayacaktır. 

Bunun için doğal olarak, temel başvuru kaynağından yararlanmaktayız. 

“İlişki” sözcüğü, “iki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas” 

anlamına karşılık gelmektedir (TDK, 2022). Buradan çıkarılacak sonuca göre, 

“ilişki” dendiğinde, “iki birim arasında oluşan bağ” anlaşılmaktadır. Ustakara 

(2020: 11), “ilişki” kavramındaki bu iki şey/birim için geçerli anlamın halkla 

ilişkiler bağlamında kuruluş ile halkları (kamuları) arasındaki bağ, yakınlık 

olduğunu ifade etmektedir.    

“İlişki” sözcüğü, halkla ilişkiler terimi çerçevesinde “iletişim” sözcüğü 

ile eşanlamlı olarak değerlendirilebilir. Nitekim Verčič ve arkadaşları (2001: 

379), halkla ilişkiler için anahtar kavramları sorguladıkları bir 

araştırmalarında, “iletişim” ve “ilişki” kavramlarının aynı frekansla en üstte 

yer aldıklarını saptamışlardır. Bunun yanı sıra, -daha sonra halkla ilişkiler 

tanımları incelendiğinde görüleceği üzere- halkla ilişkiler uygulamalarının, 

ilişki/iletişim yönetimi anlamında değerlendirildiği görülmektedir. 
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İlişki/iletişim sürecini açmak için kuruluş ile halkları (kamuları) 

arasında gerçekleşen ilişki/iletişim sürecini bir şekil aracılığıyla aktarmak bize 

yarar sağlayacaktır. Aşağıdaki şekil ilişki/iletişim sürecini özetleyici bir 

görünüm vermektedir.  

Şekil 5. İletişim Süreci ve Halkla İlişkiler İletişimi Süreci 

 

 

 

 

 

 

    

 

        

 

 

 

Kaynak: Ustakara, 2020: 11 

 

Yukarıdaki şekil bir iletişim süreci olarak kitle iletişimi süreci ile halkla 

ilişkiler iletişimi sürecini bir arada gösteren bir yapı sergilemektedir. Kitle 

iletişimi sürecinde, iletişim akışı kaynaktan kitle iletişim araçları aracılığıyla 

alıcı konumundaki hedef kitlelere aktarılarak gerçekleşir ve koşullar 

elverdiğinde, hedef kitleler kaynağa geri besleme yoluyla mesaj 

gönderebilirler. Halkla ilişkiler iletişimi sürecinde ise, kaynak konumundaki 

birim bir kuruluş olmakta ve bu kuruluş, halkla ilişkiler araç, teknik ve 

yöntemleri yoluyla alıcı konumundaki halklara (kamulara) mesajını iletmekte; 

halklar da, ihtiyaç halinde kendi düşünce, duygu ve kanaatlerini geri besleme 

yoluyla kuruluş yönetimine bildirmektedir. Böylece halkla ilişkiler iletişimi 

süreci, kendine özgü bir yapıda şekillenmektedir (bkz. Şekil 5).   

Kaynak KİA Hedef kitle 

Örgüt 
Hİ Araç ve 

Yöntemleri   Halk (Kamu) 

Mesaj  

Mesaj  

Geri besleme   

Geri besleme   
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Bir örgüt ile halkları (kamuları) arasındaki ilişki, bazen dengeli bir 

şekilde işlerken; bazen de örgüt lehine dengesiz bir yönelimde gerçekleşir. 

Burada dengeli yapıdaki ilişki/iletişim süreci ile dengesiz yönelimdeki 

ilişki/iletişim süreci arasındaki ayrım göze çarpmaktadır. Halkla ilişkiler 

literatüründe, bahsi geçen durum asimetrik ilişki/iletişim ve simetrik 

ilişki/iletişim olarak adlandırılmaktadır. Kısaca bu iki ilişki/iletişim türüne 

yönelik açıklama yapılması konuya derinlik kazandırmak açısından yararlı 

görünmektedir.  

Simetrik ilişki/iletişim, kuruluş ile hedef kitlesi (halkı) arasında 

birbirlerini eşit gören bir anlayıştaki ilişki/iletişim şeklidir (Görpe, 2001: 95). 

Dolayısıyla simetrik ilişki/iletişim dendiğinde, kuruluş ile halk(lar)ı arasında 

dengeli yönelimde seyreden bir ilişki/iletişim türü anlaşılmaktadır.   

Asimetrik iletişim/ilişki, kuruluş hedef kitleyi (halkı) yönlendirmeye ve 

ikna etmeye çalıştığında gerçekleşir (Görpe, 2001: 5-6). Burada kuruluş 

lehine dengesiz bir ilişki/iletişim yönelimi söz konusu olmaktadır.   

Kuruluşun çevresiyle ilişkilerinde önemli olan nokta, bu ilişkilerin 

planlı, düzenli ve sürekli olmasıdır (Sabuncuoğlu, 2001: 6). Halkları ile planlı, 

düzenli ve sürekli ilişkiler inşa eden ve bu bağlamda istikrar sağlayan 

örgütler, halkla ilişkiler iletişimi sürecini başarılı gerçekleştiriyorlar demektir.  

Örgüt-halk ilişkileri bağlamında ilişki türleri üzerine akademik 

literatürde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar arasından Hung 

(2005: 393), çalışmasında59 karşılıklı müşterek, anlaşmalı, sözleşmeli, 

karşılıklı çıkara dayalı, çıkarcı ve istismarcı ilişkiler olarak altı ilişki türünü 

saptamıştır. Bu altı ilişki türü içerisinde, çıkarcı ve istismarcı ilişkiler, örgüt-

halk ilişkilerinde ilişkinin sağlıklı yürütülmesi açısından arzu edilmeyen ilişki 

türleri olarak belirmektedir. Dolayısıyla gerçek bir halkla ilişkiler 

yönetiminde, çıkarcı ve istismarcı ilişkiye başvurulmayacağı görülmektedir.      

Bir örgüt ile halkları arasındaki ilişkinin değerli olma koşullarına 

bakıldığında; iki yönlü simetrik iletişime, taraflar arasında karşılıklı güvene, 

birbirlerini kontrol etmelerinde eşit haklarının var olmasına, ilişkiden 

tatminkâr olmalarına, karşılıklı anlayış ve yarar çerçevesinde gelişmesine 

bağlı görünmektedir (Kalender, 2008: 17). Dolayısıyla ilişkilerin açık ve 

şeffaf geçekleşmesi, kuruluş ile halk(lar) arasındaki güven düzeyinin yüksek 

 
59 Hung (2005: 293), çalışmasını Çin’deki ve Tayvan’daki 36 çokuluslu şirkette 40 nitel 

görüşme yaparak gerçekleştirmiştir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Hung, 2005    
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olması, ilişkide katılımın her iki tarafı birden kapsaması, her iki tarafın da 

ilişkiye katkı verecek girişimlerde bulunması ve her iki tarafın da sadakat 

göstererek birbirine bağlı olması, kuruluş-halk(lar) ilişkilerinin sağlıklı 

yürütülmesini beraberinde getirecektir (Ustakara, 2020: 13).   

2.1.3. Halkla İlişkilerin Tanımlanması      

Bir terim olarak “halkla ilişkiler” kavramının ne anlama geldiğini 

çözümlemek açısından, halkla ilişkiler tanımlarına genel hatlarıyla bakmak 

gerekir. Buna bağlı olarak, bu bölümde, -çok detaya girilmeden- halkla 

ilişkiler tanımları üzerine bir incelemeye girişilmektedir.  

Halkla ilişkilerin ne olduğunu anlamak açısından, halkla ilişkilerin 

meslekleşmesinde önemli bir rolü olan Edward L. Bernays, pek çok kitap 

yayımlatmış; halkla ilişkiler üzerine çeşitli deneyimler eşliğinde eğilmiş ve 

hatta tanımlar da getirmiştir. Ancak halkla ilişkiler teriminin kapsamlı bir 

ifadesi, Rex Harlow tarafından yapılmıştır. Grunig ve Hunt (1984: 6-7), 

Harlow’un tanımının kitap, akademik dergi ve dergilerin incelenmesi ve 83 

halkla ilişkiler yöneticisine soru yöneltilmesi, buna ek olarak halkla ilişkiler 

üzerine getirilen 472 tanımın göz önüne alınması neticesinde oluşturulduğuna 

dikkat çekmişlerdir. Rex Harlow’un bu kapsamlı tanımı, halkla ilişkilerin 

işlevselliğini enikonu ortaya koymaktadır. Harlow (1976: 36), halkla ilişkiler 

terimini şu şekilde tanımlamaktadır:  

“Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile halkları arasında karşılıklı 

iletişim, kabul, anlayış ve işbirliği yollarını kurmaya ve 

kazanmaya yardımcı olan özgün bir yönetim fonksiyonudur; 

sorunların ve gündemlerin yönetimini içerir; yönetimin 

bilgilenmesine ve kamuoyuna duyarlılığına yardım eder; kamu 

yararına hizmet etmesi için yönetimin sorumluluğunu belirtir ve 

vurgular; eğilimleri öngörmede erken bir uyarı sistemi olarak 

hizmet ederek yönetimin gelişmelerden haberdar olmasına ve 

etkin olarak değişimden yararlanmasına yardım eder; temel 

araçları olarak esaslı ve etik iletişim tekniklerinden ve 

araştırmadan yararlanır.” 

Harlow’un tanımına göz atıldığında, bir yönetim fonksiyonu olarak 

halkla ilişkilere bir kuruluş ile halkları arasındaki karşılıklı iletişimi kurma, 
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sorunların krize dönüşmesini engelleme, kamu yararına işaret etme, araç 

olarak güçlü ve etik iletişim teknik ve yöntemlerini kullanma kriterlerini 

karşılama sorumluluğu yüklenmektedir (Ustakara, 2019a: 29). Dolayısıyla 

halkla ilişkilere yönetsel sorumluluk yüklendiğinde, örgüt yönetimlerinin 

iletişim odaklı stratejik bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.             

Halkla ilişkiler terimini geniş bir açıdan ele alan ve işlevselliğini ortaya 

koyan tanımlardan bir diğeri; Cutlip, Center ve Broom tarafından 

geliştirilmiştir. Cutlip ve arkadaşlarına göre (2001: 6), “halkla ilişkiler, bir 

örgüt ile başarısının ya da başarısızlığının kendilerine bağlı olduğu halklar 

arasında karşılıklı yararlı ilişkileri kuran ve sürdüren yönetim fonksiyonu” 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda beliren şey, halkların (kamuların) 

kuruluşu etkilemesi ve buna mukabil olarak, kuruluşun da halkları (kamuları) 

etkilemesi durumudur (Ustakara, 2020: 15). Bir başka deyişle, kuruluş ile 

hedefindeki halkları arasında süreğen bir etkileşim gerçekliğiyle 

karşılaşmaktayız.   

 Harlow ile Cutlip ve arkadaşlarının tanımları, halkla ilişkilerin örgütün 

üst yönetimine bağlı yönetsel bir süreç olduğunu açığa çıkarmaktadır 

(Ustakara ve Yıldız, 2020: 187). Bu minvalde, halkla ilişkiler fonksiyonunun 

örgütsel yaşamdaki sürekliliği açığa çıkmaktadır.   

Halkla ilişkiler fonksiyonu için süreğen yapıya işaret eden bir başka 

tanım, oldukça kısa ancak geniş anlamlı olarak Grunig ve Hunt tarafından 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tanıma göre, “halkla ilişkiler, bir örgüt ile 

halkları arasındaki iletişimin yönetimi” olarak ifade edilmektedir (Grunig ve 

Hunt, 1984: 6). Bu tanıma dikkatle bakıldığında; iletişimin yönetimi vurgusu 

öne çıkmakta ve tanımdaki anlatımdan, bu iletişim yönetiminin sürekliliği söz 

konusu olmaktadır.   

Hutton (1999: 211), Harlow’un 1976 yılında Public Relations Review 

dergisinde yayımlattığı makaleden uzun yıllar sonra, aynı dergide halkla 

ilişkiler için “stratejik ilişkileri yönetme” anlamında oldukça kısa bir tanıma 

yer vermiştir. Hutton, getirmiş olduğu bu tanım ile bir yönetim fonksiyonu 

olarak halkla ilişkilere stratejik bir boyut getirmekte ve “ilişki yönetimi” 

kavrayışına odaklanmaktadır (Ustakara, 2020: 15).  

 Halkla ilişkiler için geliştirilen tanımlara bakıldığında; iki yönlü 

iletişime, karşılıklı yarar ve anlayış felsefesine, iyi niyete, ilişkiye, sosyal 

sorumluluğa ve stratejik ilişkiye/iletişime yer veren tanımlar, halkla ilişkilerin 
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etik çerçevede özünü yansıtacak nitelikte görünmektedir (Kalender, 2008: 27). 

Bu eksende, halkla ilişkileri şöyle tanımlamak mümkündür (Ustakara, 2020: 

19): 

“Bir örgüt ile kamuları arasında karşılıklı yarara dayalı ilişkileri 

kuran, sürdüren ve korumaya çabalayan, sorunları öngörerek 

yönetime danışmanlık yapan ve örgüt felsefesine sosyal 

sorumluluk bilincini yerleştiren, temelinde iletişimin yer aldığı 

stratejik bir yönetim fonksiyonu.” 

 Bu bölüm içerisinde, halkla ilişkiler, kavramsal çerçevede ele 

alınmıştır. Bu kapsamda halkla ilişkiler terimini oluşturan sözcüklerin 

terim bağlamındaki anlamı irdelenmiş; halkla ilişkiler tanımları 

üzerinden terim üzerine bir değerlendirme yapma fırsatı elde edilmiştir. 

Bir sonraki bölüm, bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin 

işlevselliğini irdeleme üzerine inşa edilmektedir.     

2.2. Halkla İlişkilerin İşlevselliği           

Halkla ilişkilerin işlevselliğini açıklamak, işletmelerde halkla 

ilişkilerin rolünü kavramak açısından gerekli görünmektedir. Buna 

bağlı olarak, burada bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler 

yönetimi üzerinde durulmaktadır.  

Halkla ilişkilerin işlevselliğini açıklarken, öncelikle halkla 

ilişkilerin hangi tür örgüt yapılarında çalıştığını belirlemek gerekir. 

Ustakara (2020: 19), halkla ilişkiler işlevinin üç tür örgüt yapısında 

çalıştığına işaret etmektedir. Bunlar; özel sektör kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Açıkça belirtmek 

gerekir ki, halkla ilişkiler işlevselliği, bu üç örgüt yapılanmasında farklı 

bir yönelimde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkileri 

uygulamalarının, özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde, sivil 

toplum örgütlerinde ve kamu alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda 

farklılaştığının altını çizmek gerekir. Aşağıda bir şekil aracılığıyla bu 

gerçekliği özetlemek bize anlatım yönünden yarar sağlayacaktır.        
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Şekil 6. Halkla İlişkiler İşlevinin Farklılaştığı Örgüt Yapılanması 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda gösterilen şekil, bir yönetim fonksiyonu olarak halkla 

ilişkilerin üç farklı türden örgüt yapılanmasına bağlı olarak farklı işlevsellik 

gösterdiğini betimlemektedir. Buna göre; örgütlerdeki halkla ilişkiler işlevi, 

gerek özel sektörde, gerek sivil toplum örgütlenmesinde ve gerekse kamu 

yönetimi alanında farklı bir yönelimde işlerlik kazanmaktadır (bkz. Şekil 6).  

Kısaca halkla ilişkiler işlevselliğinin farklı örgüt yapılarında nasıl 

anlam kazandığına değinmek yararlı olacaktır. Özel sektör işletmelerinde 

halkla ilişkiler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak çalışır. Bu eksende, 

halkla ilişkiler işlevi, pazarlamaya destek verecek iletişim çalışmalarına 

yönelir ve halk(lar) ile olası veya ortaya çıkan sorunları çözümlemeye katkı 

sağlar. Sivil toplum örgütlerinde halkla ilişkiler, belirli konularda baskı 

oluşturmak için gerçekleştirilen iletişim çalışmaları olarak hizmet eder. 

Örneğin; aktivizm, sivil toplum örgütlerinin önemli bir halkla ilişkiler 

yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu yönetiminde faaliyet gösteren 

kurum ve kuruluşlar, genellikle halkla ilişkiler çalışmalarını kamuoyunu 

bilgilendirme ve vatandaş şikâyetlerini değerlendirme suretiyle 

gerçekleştirirler. Dolayısıyla ana hatlarıyla burada belirtilen hususlar dikkate 

alındığında; örgütlerde halkla ilişkiler işlevi, örgütsel yapıya bağlı olarak 

farklı bir yönelimde gerçekleşir. 

Sistem Yaklaşımı, halkla ilişkiler işlevselliği konusunda açıklama 

yapmak için oldukça uygun bir perspektif sağlamaktadır. Buna bağlı olarak, 

Halkla İlişkiler İşlevi 

Özel Sektör İşletmeleri Sivil Toplum Örgütleri Kamu Kuruluşları 
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Sistem Yaklaşımı çerçevesinde60 halkla ilişkilerin işlevselliğini incelemeye 

girişmekteyiz.  

Sistem Yaklaşımına ilişkin olarak, ilk önce “sistem” teriminin içerdiği 

anlama bakmak yarar sağlayacaktır. Sistem, genel anlamıyla, “kendi 

aralarında anlamlı ilişkiler bütünü veya bir aradaki işlevler dizini” olarak 

anlamlandırılabilir (Yoldaş, 2004: 62). Bir başka kaynakta, sistem, “birbiriyle 

ilişkili parçalardan oluşan ancak bu parçaların toplamından fazlasını ifade 

eden bir bütündür” olarak ifade edilmektedir (Akkuş ve Alevok İzci, 2018: 

223). Örgütlere de bu bütünü ifade eden bir yönelimde sistem olarak 

bakılabileceği görüşü geliştirilmiş ve örgütler, birer sistem olarak ele 

alınmıştır. Örgütlerin sistem olarak alt sistemlerden oluştuğu görüşü ortaya 

çıkmıştır.        

Sistem Yaklaşımının ele alınmasında, yaygın ve kabul gören sistem alt 

başlıkları üretim alt sistemleri, destek alt sistemleri, varlık koruma alt 

sistemleri, uyumlayıcı alt sistemler ve yönetsel alt sistemler olarak 

adlandırılmakta ve kısaca aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Tortop ve ark., 

1999: 233-234): 

Üretim alt sistemleri, üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirler. 

Bu alt sistemler, teknik alt sistemler olarak da adlandırılırlar.    

Destek alt sistemleri, üretimin/hizmetin gerçekleşebilmesi için gerekli 

malzemeleri, araç ve gereçleri karşılayan alt sistemlerdir.  

Varlık koruma alt sistemleri, iş gören bulma, iş görenin eğitimi, 

değerlemesi, ödüllendirilmesi türünden faaliyetleri gerçekleştiren alt 

sistemlerdir.  

Uyumlayıcı alt sistemler, çevre ile ilgilenmeme durumunda, 

gelişmelerin takip edilmemesine ve sistemin değişimlere uyum 

sağlayamamasına neden olabilmektedir.  

Yönetsel alt sistemler, diğer alt sistemlerin koordinasyonundan 

denetlenmesine değin geçen süreçteki işleri yerine getirirler. Örgütün stratejik 

hedeflerinin belirlenmesi, karar alma gibi önemli işlevleri üstlenir. Diğer alt 

 
60 Çalışmada, Sistem Yaklaşımına ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışmanın 

içeriğini dağıtmamak açısından, Sistem Yaklaşımın tarihçesine ve bu yaklaşımın ayrıntılarına 
girilmemektedir. Bazı turizm kaynaklarında, Sistem Yaklaşımı turizm işletmeciliğine ilişkin 

bilgi aktarımında kullanıldığından, yazar tarafından halkla ilişkiler işlevselliğini açıklamada bu 

yaklaşımdan yararlanılması gerektiği düşünülmüştür.     
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sistemlerle yönetsel alt sistemler arasında hiyerarşik bir ilişki ortaya 

çıkmaktadır.  

Yukarıda alt sistemler ile birlikte örgütlerin birer sistem olarak ele 

alındığı Sistem Yaklaşımı çerçevesinde halkla ilişkilere nasıl bir rol 

yüklendiğine bakılması gerekir. Buna ilişkin olarak, Grunig ve Hunt (1984) 

ikilisinin Managing Public Relations adlı eserlerinde, ilk kez Sistem 

Yaklaşımı ve halkla ilişkiler işlevselliği bağıntısının kurulduğuna dikkat 

çekilmektedir (Ustakara ve Yıldız, 2020: 189). Halkla ilişkiler işlevselliğini 

Sistem Yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmek açısından Grunig ve Hunt 

(1984) bir şekil üzerinden betimleme yoluna gitmişlerdir. Aşağıdaki şekil bir 

yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin konumunu ve işlevini 

göstermektedir.  
 

Şekil 7. Sistem Yaklaşımı Bağlamında Halkla İlişkiler Alt Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                     

        

 

 

Kaynak: Grunig ve Hunt, 1984: 9 
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Yukarıdaki şekil Sistem Yaklaşımı perspektifinde bir alt sistem olarak 

halkla ilişkileri konumlandırmaktadır. Bu şekilde rahatlıkla görülebileceği 

üzere, halkla ilişkiler birimi, yönetime doğrudan bağlı olmakta ve diğer 

birimlere yardımcı olma işlevini üstlenmektedir (bkz. Şekil 7). Bu minvalde, 

örgütsel bir alt sistem olarak halkla ilişkilerin işlevsel boyutu güçlü bir 

konuma getirilmektedir (Ustakara, 2015: 55). Açıkça görülmektedir ki, halkla 

ilişkilere yönetsel bir pozisyonda iletişim yönetimi rolü biçilmektedir.  

Sistem Yaklaşımı, örgütsel yapıya bağlı olarak açık sistem ve kapalı 

sistem şeklinde bir ayırımı açıklamaktadır. Buna yönelik olarak, bu bağlamda 

kısaca bilgilendirme yapılması, halkla ilişkiler işlevini anlamlandırmak 

açısından önem taşımaktadır. Sistemler, içinde yer aldıkları çevre ile ilişki 

kuran sistemler ve içinde yer aldıkları çevre ile ilişki kurmayan sistemler 

olarak açık sistem ve kapalı sistem olmak üzere iki temel başlık altında 

toplanmaktadır. Açık sistemler, süreğen bir yapıda çevrelerinden girdi 

almakta ve dinamik bir denge içerisinde faaliyet göstermekte; kapalı sistemler 

ise, çevrelerinden etkilenmeyen ve çevresine çıktılar ile yanıt vermeyen 

sistemler olarak belirmektedir (Yoldaş, 2004: 18; Perker ve Akıncıtürk, 2012: 

197-198). Buradan da açıkça görülmektedir ki; halkla ilişkiler alt sistemi, açık 

sistem şeklinde faaliyet gösteren örgütlerde işlerlik kazanmaktadır.   

Halkla ilişkiler, açık sistem yaklaşımıyla örgütün halklarına açılan 

vitrini olarak örgüt-halk(lar) ilişkilerini düzenleyici bir rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla açık sistem işleyişine sahip örgütler, halkla ilişkiler iletişimini 

güçlendirerek hareket ettiklerinde, sorunların yönetiminde yüksek performans 

yakalayabilirler (Ustakara, 2015: 56). İletişim, örgütlerin potansiyel ve/veya 

mevcut sorunlarını çözümlemede önemli bir mekanizmadır. Bu mekanizmayı 

örgütler adına devreye sokan birim, halkla ilişkiler yönetimi olmaktadır.    

Halkla ilişkiler, günün koşullarına uygun olarak uygulama alanlarını da 

genişletmektedir. Ustakara’nın belirttiği gibi (2020: 46), halkla ilişkiler 

uygulama alanlarını çoğaltarak çağın gerektirdiği fonksiyonları bünyesine 

katmakta; örgüt yönetimleri açısından önemli addedilebilecek kazanımlar 

sağlayan bir yönetim fonksiyonu olarak gücünü ve kapasitesini ortaya 

çıkarmaktadır.  

Halkla ilişkilerin stratejik boyutta işlerlik göstermesi, üst yönetime 

doğrudan bağlı olarak karar alma sürecine dâhil olmasına bağlı 

görünmektedir. Grunig (1992: 23-24), bir örgütte stratejik kararları alan ve 
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stratejik halkları belirleyen örgüt üyeleri için baskın koalisyon ifadesine 

başvurmaktadır. Bir başka deyişle, baskın koalisyon terimi, örgütün karar 

mekanizmasını yerine getiren üst yönetim anlamına gelmektedir. Halkla 

ilişkiler yönetimi, baskın koalisyona dâhil olursa, örgüt yönetimine stratejik 

düzeyde katkı sağlayacaktır (Ustakara ve Yıldız, 2020: 188).  

Örgütlerde halkla ilişkiler birimleri, sorunları ve halk(lar)ı belirleyerek, 

yönetime danışmanlık görevini yapmak suretiyle gerekli halkla ilişkiler 

uygulamalarını yönetsel süreçte işletirler; örgütün halk(lar)la etkileşimini 

etkin düzeyde yerine getirirler. Bu türden gerçekleşen bir örgütsel yönetim 

sürecinde, halkla ilişkiler işlevi, stratejik ilişki/iletişim yönetimi şeklinde 

kendisini gösterir. Bu eksende, halkla ilişkiler, örgüt yönetiminin stratejik 

kararlarına etkimede bulunur ve proaktif bir yönelimde medyanın gücünü 

kullanır; kamuoyunun bakış açısında örgütün itibarını yükseltir; sorunları 

etkin bir düzeyde yöneterek krizlere dönüşmesinin önüne geçer; krizlerin 

asgari düzeyde hasarla atlatılmasını sağlar (Ustakara ve Yıldız, 2020: 188). 

Bu senaryoda, halkla ilişkiler, iletişim yönetimi olarak yönetsel süreçte etkin 

bir rol oynar ve örgütün uzun vadeli kazanımında kilit bir etken olarak 

işlevselliğini ortaya koyar. Böylece halkla ilişkiler, etkin iletişim yönetimi 

kimliğinde varlık gösterir.            

Yukarıda geniş bir çerçevede ifade edilen halkla ilişkiler işlevselliği, 

örgüt yönetimlerine stratejik boyutta gözlemlenen hakla ilişkiler katkısını 

anlatmaktadır. Halkla ilişkiler işlevselliğinin bu katkılarını şematik olarak 

açıklamak da mümkün görünmektedir.  Aşağıda üst yönetime etki eden halkla 

ilişkiler süreci bir şekil aracılığıyla aktarılmaktadır. 
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Şekil 8. Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişiler ve Halkla İlişkiler Süreci 

  

 

 

     

 

 

   

 

        

 

Kaynak: Ustakara ve Yıldız, 2020: 188 

 

Yukarıda gösterilen şekil, örgüt yönetiminde karar sürecine dâhil olan 

halkla ilişkiler yönetiminin, örgütün halk(lar)la etkileşimindeki yönetsel 

süreci izah etmektedir. Halkla ilişkiler birimi, çevreyi taramak suretiyle 

sorunları/gündemleri saptayarak halk(lar)la iletişim sürecini organize 

etmektedir. Halk(lar)la etkileşim kurularak gerçekleşen halkla ilişkiler 

sürecinde geri beslemeler değerlendirmeye tabi tutularak, örgüt yönetiminin 

kararlarına etkide bulunmaya çaba gösterilmektedir. Bu suretle, örgüt 

yönetimi, halkla ilişkiler sürecini stratejik bir boyutta yönetmektedir 

(Ustakara ve Yıldız, 2020: 189). Diğer bir deyişle, halkla ilişkiler süreci 

stratejik bir düzlemde gerçekleştirilmektedir.  

Bu bölüm içerisinde, halkla ilişkiler işlevselliği Sistem Yaklaşımı ile 

birlikte ele alınarak etraflıca irdelenmiştir. Örgütlerde halkla ilişkiler sürecinin 

etkin olarak nasıl yönetilebileceği üzerine bir eğilme olmuştur. Bir sonraki 

bölüm, bu eserin temel konusu olan turizm sektöründe halkla ilişkiler 

yönetimini ele almaktadır.      

 

 

 

Kriz 

yönetimi 

Sorun 

yönetimi 

KSS 

İtibar 

yönetimi 

Etkinlik 

yönetimi 

Medya 

ilişkileri 

Örgüt 

 

 

Baskın 

koalisyon 

 

Halkla İlişkiler Süreci 

 

 

Halk(lar) 

Geri besleme 



 

Doç. Dr. Fuat USTAKARA | 86 

2.3. Turizm Sektöründe Halkla İlişkiler  

Turizm, temel yönüyle özel sektörün girişimciliğini içeren, ancak kamu 

yönetimi ve sivil toplum ile etkileşimin yoğun olduğu bir sektör olarak göze 

çarpmaktadır. Turizm sektörü, özel işletmelerin faaliyetlerine gönderme 

yapmakla birlikte, bu üç farklı sektörün sinerjisine ihtiyaç duyan bir yapı 

sergilemektedir. Dolayısıyla turizm işletmeciliği, yerel kamu kurum ve 

kuruluşları ile birlikte turizm yöresindeki çeşitli baskı grupları ile iletişim 

sürecine de açıktır.  

Turizm işletmeleri içerisinde başlıca gelenleri, destinasyonda yer alan 

konaklama işletmeleri olmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle oteller başta 

gelmektedir. Bunun yanı sıra, destinasyona bağlı olarak restoran ve lokantalar, 

kahvehane ve kafeler, hediyelik eşya satan işletmeler, yöresel ürünleri satan 

işletmeler, eğlence mekânları, bu kapsam içerisine girmektedir. 

Destinasyonun niteliği, turizm işletmeleri kategorisinde yer alan işletmeleri 

belirlemektedir. Bir başka ifadeyle, turizm işletmeleri denilen kategori 

genişleyebilmektedir. 

Turizm işletmeciliğinde halkla ilişkiler ele alındığında, -bir önceki 

bölümde açıklandığı şekliyle- halkla ilişkiler işlevini bir süreç olarak 

değerlendirmek gerekir. Halkla ilişkiler işlevselliği, birincil olarak, müşteri 

ilişkileri ve turizm ürünü pazarlamasına yardımcı olmak üzere işletilir. Turizm 

endüstrisinde, halkla ilişkilerin temel fonksiyonu bu yönelimde icra edilir.  

Turizm gibi bütün ticari etkinlik alanlarında pazarlamanın61 

vazgeçilmez bir önemi ve işlevi vardır (Kozak, 2006: 1). Turizmin 

gelişmesinde pazarlamanın rolü önemlidir ve pazarlama, bir turistik çekim 

merkezi için en uygun ve çekici bir imaj62 sunmaya yönelir (Avcıkurt, 2009: 

33). Tam da bu noktada, turizm pazarlamasını tanımlamak gerekir. Turizm 

pazarlaması, “turistik mal ve/ya da hizmetlerin üreticisinden en son 

tüketicisine ulaşıncaya kadar gördükleri tüm işlemlerden oluşan çalışmalar” 

olarak tanımlanabilir (Usal ve Oral, 2001: 38).    

 
61 Pazarlama, geçici değil; sürekli bir çalışma alanı olarak kendisini gösterir (Usal ve Oral, 

2001: 9). Pazarlama, bu yönüyle halkla ilişkiler ile benzeşen bir yönetim fonksiyonu 

olmaktadır.  
62 Örneğin, konaklama işletmelerindeki su sporları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve diğer 
düzenlemeler, turistlerin satın alma davranışları üzerinde etkili olan dış mekânlar olarak göze 

çarpmaktadır (Dönmez ve Türkmen, 2019: 1698). Turizm pazarlaması açısından buradaki detay 

önem taşımaktadır.     
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Turizm pazarlaması kararlarında, müşterilerin beklentileri ve tatmin 

edilmeleri en önemli hedef olarak göze çarpmaktadır (Kozak, 2006: 49). 

Burada halkla ilişkilerin, turizm pazarlamasına destekleyici rolü oldukça 

önem taşımaktadır. Müşteri beklentileri dolayımında müşteri tatmini, ancak 

etkin halkla ilişkiler süreciyle gerçekleştirilebilir.           

Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler birimleri bulunmasa da, halkla 

ilişkiler süreci konuya bağlı olarak müşteri ilişkileri departmanı, insan 

kaynakları departmanı, vb. departmanlar ve üst yönetim eşgüdümünde 

gerçekleştirilir. Dolayısıyla turizm sektöründe halkla ilişkiler fonksiyonu 

süreğen bir şekilde yerine getirilir.        

Turizm işletmeciliğinde halkla ilişkiler süreci, beliren 

sorunlara/konulara bağlı olarak çeşitli halk(lar)la63, yani hedef kitle(ler)le 

kurulan iletişim/ilişki süreci olarak anlaşılmaktadır. Turizm işletmelerinde 

anahtar hedef kitleler, turist olarak gelen müşterilerdir. Ancak soruna veya 

konuya göre hedef kitleler değişebilmektedir. Bunu örnekler eşliğinde 

açıklayalım: Bir otel işletmesinde, aynı odanın yanlışlıkla iki farklı müşteri 

grubuna (turist grubuna) tahsis edilmiş olması durumunda, sorunun 

çözümlenmesi için yürütülen süreç halkla ilişkiler süreci olmaktadır. İkinci bir 

örnek olarak; turizm işletmesinin belediye ile karşılaştığı bir sorunun 

çözümlenmesi, yine halkla ilişkiler süreci ile gerçekleştirilir. Belediyenin 

“Yılın Turizm Şirketi” ödülüne bir turizm işletmesinin layık görülmesi ve 

bunun sonucunda etkinliğe katılım, daha önceden başlatılmış ve devam eden 

bir başka halkla ilişkiler süreci anlamına gelmektedir. Turizm işletmesinden 

kaynaklı bir çevre kirliliği meselesinde, çevreci gruplar ile karşılaşılması 

durumunda, yine halkla ilişkiler süreci başlatılır. Bir turizm işletmesi eğer 

kamu yararına aykırı ve yöre halkının zararına bir eylem gerçekleştirmiş ise 

ve bu olay yerel medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtılmışsa, yine halkla 

ilişkiler iletişimine ihtiyaç duyulmakta olduğunu gösterir. Örnek olaylarda 

gösterilen halkla ilişkiler süreci, değişik hedef kitleler ile etkileşimi gerektiren 

bir yapıyı ortaya koyar. Turizm işletmeciliğinde hedef kitleler, sorunların 

veya konuların bağlamına göre turistler (müşteriler), etkinlik kuruluşları, yerel 

yönetimler, yerel/ulusal medya, rakipler vb. şeklinde ifade edilebilir.  

 
63 Yazar, halkla ilişkiler literatüründe “halk” ve “kamu” terimlerini kullanmakla birlikte; bu 

bölümde, turizm, işletme ve pazarlama kaynaklarında sık kullanılan “hedef kitle” terimini 

kullanmayı tercih etmektedir.  
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Şekil 9. Turizm İşletmelerinde Hedef Kitleler 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Turistik yörelerdeki turizm işletmelerinde halkla ilişkiler çalışmaları, 

destinasyonun niteliğine bağlı olarak şekillenmektedir. Örneğin, 

Kapadokya’daki turizm işletmeciliği, Bodrum’dakinden farklı bir yapı 

sergilediğinden, bu iki farklı destinasyondaki turizm etkinliklerine yönelik 

halkla ilişkiler uygulamaları da farklılık göstermektedir. Kapadokya’da 

kültürel etkinlikler ve coğrafyanın doğal güzelliklerini görmeye ilişkin 

etkinlikler yoluyla ilgi çekilmeye çalışılırken, Bodrum’da denizin güzellikleri 

ekseninde iletişim çalışmaları ve eğlence hayatı üzerine etkinlikleri 

canlandırma girişimleri yer almaktadır.  

Turistin, hangi unsurların etkisine bağlı olarak tüketim faaliyetlerini 

gerçekleştirdiğini belirlemek, sunuma hazırlanan turistik ürünün arzu edilen 

ürün olup olmadığını da ortaya çıkaracaktır (Yağcı, 2003: 12). Burada halkla 

ilişkiler işlevselliği, pazarlama fonksiyonunu destekleyen bir mekanizma 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistlerden geribildirim almak yoluyla 

gerçekleştirilen halkla ilişkiler süreci, turizm pazarlamasına yol gösterecektir. 

Halkla ilişkiler araç, teknik ve yöntemleri, turizm sektöründeki 

işletmeler tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Ustakara (2020: 

165), halkla ilişkiler araç ve yöntemlerini64 altı başlık altında toplamaktadır. 

 
64 Halkla ilişkiler araç, teknik ve yöntemlerine ilişkin kapsamlı bilgi edinmek için bkz. 

Ustakara, 2020 
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Bunlar; yüz yüze iletişim, yazılı medya, görsel-işitsel medya, yeni medya, 

yazılı araçlar ve etkinlikler. Turizm sektöründe bahsi geçen araç, teknik ve 

yöntemlerden hangisine ihtiyaç duyulmaktaysa, bunların hepsini kullanmak 

mümkündür. Dolayısıyla turizm sektöründe, bu bağlamda geniş bir kullanım 

alanı mevcuttur. 

Turizm sektörüne yönelik bir araştırmanın65 sonuçlarına göre, en yoğun 

düzeyde tercih edilen doğrudan pazarlama aracı, internet ve e-posta olarak 

belirlenmektedir (Ersoy ve Gülmez, 2013: 23). Dolayısıyla turizm sektöründe 

internet ve e-posta iletişimini halkla ilişkiler sürecinde etkin kullanmak 

gerektiği düşünülebilir.                   

Turizm sektöründe halkla ilişkiler bağlamında yaşanan bir soruna 

yönelik olarak bir çalışmada dikkat çekildiği görülmektedir. Konaklama 

işletmeleri ve seyahat acenteleri arasında zaman zaman gelişen eşgüdüm 

eksikliği ve seyahat acentelerinin konaklama işletmelerine bilgi vermeksizin 

basılı evraklarda çeşitli değişiklikler yoluna gitmesi, ileriki dönemlerde büyük 

sorunlara neden olabilmektedir (Ersoy ve Gülmez, 2013: 37). Bu tür sorunlar, 

halkla ilişkiler sürecinin zamanında ve etkin işletilmemesine bağlı olarak 

gelişmekte ve turizm sektörüne zarar vermektedir.  

Turizm sektörü, bünyesinde yer alan işletmelerin sinerjisine ihtiyaç 

duyan bir yapı sergilemektedir. Buna bağlı olarak, sektördeki işletmelerin 

etkin halkla ilişkiler yönetimi bu sinerjiyi yansıtacaktır. Turizm sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin etkin halkla ilişkiler sürecini hayata geçirmeleri, 

sektörde yaşanan sorunların çözümlenmesi noktasında yardımcı olacağı gibi; 

turizm pazarlamasının hedefleri karşılamasında da destekleyici bir rol 

üstlenmesini sağlayacaktır. Turizm sektöründe halkla ilişkiler sürecini etkin 

bir düzeyde işletme potansiyelini taşıyan uzmanlar, ülkemizde her yıl başta 

İletişim Fakülteleri olmak üzere, fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

bölümlerinden mezun olarak bu alana katkı sağlamayı beklemektedir. Turizm 

sektörünün bu alanda yetişen iletişim uzmanlarına ihtiyacı bulunmaktadır.       

 

 

 

 
65 Bahsi geçen araştırma, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik 

olarak yapılmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK TURİZMİ İÇİN STRATEJİK İLETİŞİM ÖNERİLERİ 

3.1. Turizm Politikası ve Turizm Planlaması 

Çalışmanın bu bölümü, Türk turizminin özellikle dış turizm bağlamında 

gelişimi için stratejik iletişim yönetiminde neler yapılabileceği üzerine 

eğilmektedir. Bir ülkede turizm sektörü üzerine geliştirilen stratejiyi anlamak 

noktasında, “turizm politikası” ve “turizm planlaması” kavramları önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla bu bölüm içerisinde, turizm stratejisini 

anlamlandırmak açısından, bu kavramlar üzerine eğilerek, bölümün ana 

temasına geçişin yolu açılmaktadır.  

Turizm politikası, “bir ulusun değişik karar mercileri tarafından belirli 

amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetler” şeklinde tanımlanabilir (Olalı, 

1982: 33). Tanımın içeriğine bakıldığında, kamu yönetiminin turizm alanında 

belirli bir amaç yönünde gerçekleştirilen çalışmaları ifade ettiği 

anlaşılmaktadır.  

Turizm olgusu, ancak kamu yönetimi tarafından düzenlenebilecek ve 

koordinasyonu sağlanabilecek devasa bir ekonomik ve sosyal faaliyet 

niteliğini taşımaktadır (Olalı, 1982: 36). Buna göre, turizm politikasının, 

kamu yönetiminin önemli bir çalışma alanı olduğu görülmektedir. Turizm 

politikası, kamu yönetiminin yöneteceği bir alan olmakla birlikte, turizm 

sektöründeki çeşitli meslek örgütleriyle ve bu alandaki sivil toplum 

örgütleriyle bilgi alışverişinde bulunmak ve bu süreçte onların katkısına yer 

vermek, turizmin yönetişimi bağlamında önem taşımaktadır.   

Turizm politikasının dinamik niteliği, turizm politikası ile turizm 

ekonomisi arasındaki organik bağdan ortaya çıkmaktadır (Olalı, 1982: 35). 

Dolayısıyla turizm politikasının turizm ekonomisine tesir ettiğini çıkarsamak 

mümkündür. Etkin bir turizm politikası, canlı bir turizm ekonomisi için 

gerekli zemini hazırlayan bir etken olmaktadır.     

Turizm politikasının amacı; üretim faktörlerini, potansiyel kaynakları 

ve üretici güçleri harekete geçirerek gayri safi milli hasılanın artışına katkı 

sağlamaktır (Olalı, 1982: 43). Böylece turizm sektörünün etkinlik kapasitesini 

gerçekleştirmesi sağlanabilecektir. Turizm politikasının çizdiği yön, turizmin 
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ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol üstlenmesi anlamına 

gelmektedir.        

Turizm politikasının amacı; turizmden elde edilen net döviz girdilerinin 

miktarını yükselterek turizmin dış ödemeler dengesine yönelik net katkısını 

arttırmaktır. “Net katkı” denen kavram, döviz girişi oluşturan aktif dış turizm 

ile döviz çıkışına neden olan pasif dış turizm arasında beliren pozitif fark 

olarak anlaşılmaktadır (Olalı, 1982: 45). Buradan anlaşılmaktadır ki, ülkenin 

turizm politikasını net farkın yüksek olması stratejisi ekseninde geliştirmek 

gerekir. Belirtilen bu net fark, bir sektör olarak turizmin ülke ekonomisi 

üzerinde ne kadar etkin olacağını ifade etmektedir.     

Turizm sektörü, Türkiye’de kamu yönetimi tarafından planlı kalkınma 

çerçevesinde değerlendirilen bir alan olmuştur. Nitekim turizm kaynakları, bu 

gerçekliğe işaret etmektedir.  Ekonomide planlı kalkınma modelinin 

benimsenmesine koşut olarak, 1963 yılından itibaren turizm sektörü, bütün 

kalkınma plan ve yıllık programlarında yer alan ve önemi sürekli vurgulanan 

bir sektör olmuştur (Yağcı, 2003: 17). Bu bağlamda özellikle Devlet Planlama 

Teşkilatı, önemli bir kamu kuruluşu olarak dikkat çekmektedir. DPT, 

Başbakanlığa bağlı bir kamu kuruluşu olarak turizm politikaları çerçevesinde 

planlamada aktif rol üstlenmiştir. Türkiye turizminin gelişmesinde, özellikle 

bu türden kamu kuruluşlarının çalışmaları çok yerinde olmuştur.   

Politika üretenlerin, turizm sektörünü destekleyerek daha fazla turizm 

geliri sağlanması yönünde politikalar geliştirmesi gerektiği açıkça 

görülmektedir (Şahin, 2017: 123). Turizm sektörü, etkin bir turizm 

politikasıyla ekonomiye katkı sağlayabilir. Bunun için de, turizm politikasının 

turizm alanındaki eksiklikleri doğru saptayarak giderilmesi yönünde 

geliştirilmesi gerekir.      

Turizm politikası kavramını açıkladıktan sonra, turizm planlaması 

kavramına kısaca bakmak yararlı olacaktır. Turizm planlaması, bir dönemde 

turizm sektöründe erişilmek istenen hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 

kullanılabilecek araçları, imkânları, yapılacak işleri, iş zamanlamasını ve 

işlerin sorumluluklarını belirten disiplinli bir düzenleme olarak 

anlaşılmaktadır (Olalı, 1982: 21). Turizm sektörünün ülke ekonomisine 

katkısı açısından turizm planlamasının etkin yönetimi önem taşımaktadır. 

Belirli bir dönemde turizm alanında nelerin yapılacağının belirlenmesi, 
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bunların hangi araç, teknik ve yöntemler eşliğinde gerçekleştirileceği vb. 

hususlar, turizm planlamasının stratejik yönetimini gerekli kılmaktadır.  

Kamu yönetimleri, turizm politikaları doğrultusunda belirli zaman 

dilimlerinde turizm planlamaları yaparak turizm sektörünün gelişimine yön 

vermek durumundadırlar. Buna bağlı olarak, kamu yönetiminin bilimsel 

veriler ışığında turizm sektörünü geliştirecek bir strateji geliştirmesi 

kaçınılmaz olmaktadır. Turizm politikalarını belirlemede, turistik 

destinasyonları yakından takip etmek de önem taşımaktadır. Bu noktada, yerel 

yönetimler ile etkileşimin yanı sıra, turizm alanında faaliyet yürüten meslek 

örgütlerinden bilgi almak ve bunlarla birtakım paylaşımlarda bulunmak 

gerekir.  

Bu bölüm içerisinde, genel hatlarıyla turizm politikası ve turizm 

planlaması üzerine aktarımlar yapılmıştır. Böylece turizm sektöründe kamu 

yönetiminin politika ve bu politikalar etrafında gelişen uygulamalarının ne 

kadar önemli olduğu açığa çıkarılmıştır. Bir sonraki bölüm, stratejik iletişimin 

önemi üzerine yapılandırılmaktadır.   

3.2.  Stratejik İletişim ve Önemi  

Bu bölüm içerisinde, stratejik iletişim terimi üzerine bir eğilme 

olacaktır. Bunun için, öncelikle stratejik kavramı açıklanmaya ve stratejinin 

önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise, stratejik iletişim terimi 

üzerine bilgi aktarımı yapılacaktır. Buradan da stratejinin neden ve ne kadar 

önemli olduğu üzerine bir açıklama getirilecektir. 

Strateji, Fransızca “stratégie” sözcüğünden dilimize geçmiştir. 

Fransızca sözlükte, stratégie, “savaş66 idaresi ilmi, strateji” anlamlarına 

karşılık gelmektedir (Fransızca Türkçe Cep Sözlüğü, 1987: 283). Buradan 

stratejinin yönetim odaklı bir kavram olduğu çıkarımı yapılabilir. Bir Türkçe 

başvuru kaynağında, birincil anlamıyla strateji sözcüğü67, “bir amaca varmak 

için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” olarak geçmektedir (Dil 

Derneği, 1997: 530). Burada ifade edilen şey, bizim strateji terimi için 

kullandığımız anlamı genel hatlarıyla karşılamaktadır. Buna göre, strateji adı 

 
66 Strateji teriminin kökenine bakıldığında, askeri literatürden geldiği anlaşılmaktadır. Adı 
geçen terimin, zamanla askeri literatürden sosyal bilimler alanındaki birçok disipline geçtiği 

görülmektedir.   
67 İkincil anlamı, bir önceki kaynağın aktardığı mana ile aynıdır.  
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verilen kavram, belirli bir amaç doğrultusunda sistematik olarak gerekli 

uygulamaları gerçekleştirme olarak anlaşılabilir. 

Strateji dediğimiz kavramın önemi; eylemlerin gelişigüzel 

yapılmaması, belirli bir plan dâhilinde gerçekleştirilmesi özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Buna paralel olarak, Görpe (2001: 94), strateji terimine 

yönelik şöyle kısa bir tanım getirmektedir: “Bir amaç ya da hedefe ulaşmak 

için plan.” Nitekim strateji sözcüğünün Türkçe karşılığı, “izlem” olmaktadır. 

İzlem sözcüğü, “izlenen yol” anlamına karşılık gelmek üzere 

kullanılmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuca göre, kısaca strateji, belirli bir 

amaç doğrultusunda izlenen yol olarak kavranabilir.    

Strateji terimini enikonu irdeledikten sonra, stratejik iletişim terimini 

anlamlandırmak gerekir. Stratejik iletişim, genel anlamıyla planlı iletişim 

kampanyaları için kullanılan bir kavram olarak karlımıza çıkmaktadır 

(Çınarlı, 2013: 5). Dolayısıyla stratejik iletişim dendiğinde, aslında stratejik 

halkla ilişkiler anlaşılmaktadır. Güzelcik Ural’ın (2006: 16) vurguladığı gibi, 

halkla ilişkilerin planlanması, yönetilmesi, değerlendirilmesi gerektiği 

düşüncesi, halkla ilişkilerin stratejik bir iletişim uygulaması olduğunu açığa 

çıkarmaktadır. Böylece stratejik iletişim dendiğinde, proaktif iletişim 

uygulamalarının harekete geçirildiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır.  

Stratejik iletişim üzerine getirilen bir tanım, bu kavramı ayrıntılı bir 

şekilde betimlemektedir. Gürcan (2012: 99), stratejik iletişimi şöyle 

tanımlamaktadır:  

“uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak 

maksadıyla eylem-söylem paketi olarak kodlanmış mesajların 

en uygun yer ve zamanda, en uygun vasıta ile, en güçlü etkiyi 

yaratacak ve en senkronize şekilde, sürekli ve şeffaf bir süreçle 

ilgili (veya hedef) kamuoyu ile paylaşılmasını ve kamuoyunun 

etkilenmesini amaçlayan bir “yetenek”.”             

Stratejik iletişim, yukarıda geçen tanımıyla, özet olarak belirli bir 

amaç doğrultusunda, uygun mesajların doğru saptanmış yer ve 

zamanda, en etkili araç ve yöntemler ile kamuoyuna iletilmesi şeklinde 

açıklanmaktadır.  
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Stratejik iletişim uygulamalarında sıklıkla gözlemlenen tek 

taraflı, şeffaf olmayan ve asimetrik bir yönelim, eleştirel açıdan 

sorgulanması gereken bir konu olarak belirmektedir. Aktaş’ın (2021: 

363) çalışmasında, stratejik iletişimin daha katılımcı, açık, esnek ve 

etkileşimli olarak kavramsallaştırılması gerektiği savunulmaktadır. 

Stratejik iletişim sürecinin diyaloga açık, şeffaf, karşılıklı çıkarlara 

dayalı ve simetrik bir şekilde yapılandırılması, meşruiyet açısından 

oldukça önemlidir. 

Stratejik iletişimin önemi, belirli bir plan olmadan uygulamaların 

dağınık olacağı gerçeğine bağlı olarak iletişim çalışmalarının hedefine 

ulaşmasının mümkün olmayacağı hususunda kendisini göstermektedir. 

Stratejik iletişim, belirli bir plan doğrultusunda, kullanılacak araç ve 

yöntemler doğru belirlenmiş bir şekilde, zamanlaması iyi ayarlanmış 

mesajların belirlenmiş hedef kitlelere yönlendirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla stratejik iletişim, iletişimin belirli bir plan 

ekseninde yönetildiği uygulamalar bütünü olarak anlaşılmaktadır.       

Bu bölüm içerisinde, stratejik iletişim terimi üzerine kapsayıcı 

açıklamalar getirilmiştir. Böylece stratejik iletişimin önemi kavranmaya 

çalışılmıştır. Bir sonraki bölüm, Türk turizminin gelişmesi için stratejik 

iletişim uygulamalarının nasıl bir yön izlemesi gerektiği üzerine bir 

tartışma getirmektedir.        

3.3. Türk Turizminin Atılımı Açısından Stratejik İletişim 

Önerileri   

Bu bölüm içerisinde, Türkiye’nin turizm alanında nasıl bir 

stratejik iletişim çalışmaları gerçekleştirebileceği üzerine çeşitli öneriler 

getirilmektedir. Burada özellikle dış turizm eksenli bir yol haritası 

çizilmektedir.    

Turizm; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelere duyarlı bir 

endüstri olarak kabul görmektedir (Yağcı, 2003: 15). Öncelikle turizm 

politikalarında bu bilinçte olarak planlamalara girişmek gerekir. Kamu 



95 | TURİZM SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER  

Türk Turizmi İçin Stratejik İletişim Önerileri 

yönetiminin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri iyi analiz ederek 

turizmi değerlendirmesi önem taşımaktadır.        

Türkiye’nin yakın çevresinde gerçekleşen dış kaynaklı siyasi, 

askeri ve ekonomik gelişmeler, Türk turizmini olumsuz yönde 

etkilemiştir (Zengin, 2006: 2). Bu gerçeklik, Türk turizminin 

gelişimindeki aksaklıklarda68 önemli bir oynamıştır. Türkiye’nin 

Ortadoğu coğrafyası ile yakın bağıntısı, bu bölgede yaşanan birçok 

olumsuz gelişmeden Türkiye’nin etkilenmesi sonucunu da beraberinde 

getirmiştir. 

Bu çalışmada, bir destinasyonlar bütünü olarak Türkiye 

coğrafyasının mükemmelliğine vurgu yapacak bir stratejik iletişim 

uygulamasının ortaya konması önerisi getirilmektedir. Bunun için, 

Türkiye’nin “Cennet Ülke” sloganını çeşitli iletişim kanallarından 

duyurması hedeflenmektedir. Burada ifade edilen “Cennet Ülke: 

Türkiye”, uluslararası düzeyde İngilizce69 “Heaven on Earth: Türkiye” 

olarak iletilecektir. Bu slogan, dikkatle bakıldığında fark edilmektedir 

ki, bir kalite vurgusunu açığa çıkarmaktadır. Gerçekten de, bir 

destinasyonlar bütünü olarak Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve 

Akdeniz’in doğusunda konumlanmış, birçok harika yeryüzü şekline70 

sahip bir coğrafya olarak belirmektedir. “Cennet Ülke” sloganının 

işleyişi, ülkemize gelmenin turistler açısından bir bedelinin olması 

gerektiği kanaatini de oluşturmaktadır.        

Türkiye, rekabet üstünlüğünü düşük fiyat politikaları ile tesis 

etmeye yönelmekte ve buna bağlı olarak, turizmde yeterli düzeyde gelir 

elde edememektedir. Bu olumsuz durumu gidermek, turizmde 

 
68 Ülkemize yönelik terör faaliyetleri, uzun yıllar boyunca turizmin kapasitesini düşürmüştür. 

Bunun yanı sıra, Arap Baharı etkisiyle Suriye’de yaşanan siyasal gelişmeler neticesinde 

ülkemizde beliren sığınmacı sorunsalının etkileri, Türk turizmine yansımaları bağlamında 
irdelenmesi gereken bir husustur. Buna ek olarak, Türkiye’ye farklı ülkelerden kaçak yollarla 

gelen kaçaklar, turizm dolayımında ülke imajı açısından önemli bir problem teşkil etmektedir.     
69 Türkçe “Cennet Ülke” söylemi, İngilizcede yaygın bir kullanım ağına sahip “Heaven on 

Earth” ifadesiyle anlam bulmaktadır. Buna bağlı olarak, küresel ölçekte bu şekilde bir kullanım 
tercih edilmektedir.   
70 Örneğin; Pamukkale, harika yeryüzü şekline sahip, dünya çapında ünlü bir turistik 

destinasyon olarak göze çarpmaktadır.    
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çeşitlendirme yoluna yönelmek ve kalite artışını gerçekleştirmek ile 

sağlanabilir (Öztürk ve Bayat, 2011: 152). Buna bağlı olarak, turizm 

işletmelerinin turizm işletmeciliği bağlamında kalite artırması için 

kamu yönetimince teşvik edilmesi yoluna gidilmelidir.  

Kalitenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini kavramak açısından, 

bu çalışmada yer verilen tablolardaki veriler bize bir açılım 

sağlamaktadır. 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’ye 51 milyon 200 bin 

turist, Tayland’a 39 milyon 800 bin turist, Almanya’ya 39 milyon 600 

bin turist gelmiş; ancak 2019 yılında turizm sektöründen Türkiye 41 

milyar dolar, Tayland 64 milyar dolar, Almanya ise 58 milyar dolar 

gelir elde etmiştir (karşılaştırma için bkz. Tablo 1 ve Tablo 3). Buna 

göre; Türkiye, 2019 verileri baz alındığında, diğer iki ülkeden çok daha 

fazla sayıda turist çekmiş iken; bu iki ülke, gelir bakımından 

Türkiye’den çok daha fazla döviz elde etmiştir. Açıkçası, turizm 

sektöründe kalite vurgusu önem kazanmaktadır.     

Doğal ve kültürel çevre, turizmin temel varlık nedeni olarak 

görülmektedir (Avcıkurt, 2009: 43). Türkiye, coğrafi konumuna bağlı 

olarak tabii71 ve kültürel turizm değerleri açısından büyük bir 

potansiyele sahip olmaktadır (Zengin, 2006: 3). Dolayısıyla bir 

destinasyonlar bütünü olarak Türkiye, turizm potansiyelinin doruğunda 

olan bir ülke olarak kendisini göstermektedir.  

Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin deniz turizmi 

açısından potansiyeli oldukça yüksek bölgeler olarak belirmektedir. 

Özellikle yaz mevsiminde, deniz-kum-güneş üçlüsünü arayan Batı 

Avrupalı, Rusya ve Ukrayna vatandaşları olan turistler, Türkiye’nin 

güneyine ve güney batısına akın etmektedirler. Başta Antalya, Alanya, 

Kemer, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi yerleşim birimleri olmak 

üzere, birçok turistik destinasyonun dış turizmde oldukça canlı olduğu 

görülmektedir (bkz. Fotoğraf 1).  

 

 
71 Örneğin; ülkemiz, bitki çeşitliliği açısından Avrupa’dan üstün bir coğrafya olarak 

görünmektedir (Oktayer ve ark., 2007: 139).  
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Fotoğraf 1. Antalya Konyaaltı Plajı 

 

 

Türkiye’nin güney ve güney batısında yer alan sahil şeridi, yat turizmi 

ve kurvaziyer turizmi açısından da oldukça önemli destinasyonlar olarak 

görülmektedir. Yat turizmi ve kurvaziyer turizmi bağlamında Türkiye’ye 

döviz akışı yoğun olarak gerçekleşmektedir. Antalya-Kuşadası arası 

destinasyonlar, bu turizm etkinlikleri için oldukça elverişli yerleşim birimleri 

olarak dikkat çekmektedir (bkz. Fotoğraf 2).  
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Fotoğraf 2. Kurvaziyer Turizmi Açısından Bir Destinasyon Olarak Kuşadası 

 

 

Türkiye’de deniz-kum-güneş üçlüsünün yanı sıra, yamaç paraşütü ve 

rafting gibi rekreasyon faaliyetlerinin yapılabildiği pek çok destinasyon 

olduğu fark edilmektedir. Bu gerçeklik ise, Türkiye’deki turistik 

destinasyonların çekim gücünü artırmaktadır (bkz. Fotoğraf 3).  
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Fotoğraf 3. Yamaç Paraşütü 

  

 

Kültür turizminin geliştirilmesi, ülkeye sağlayacağı ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerden yararlarla oldukça önemli görünmektedir (Meydan 

Uygur ve Baykan, 2007: 30). Kültür turizmi, coğrafyanın özellikle tarihten 

gelen değerlerinin dünyaya açılması anlamına geldiği için önem taşımaktadır.   

Kültürel zenginlikler, turizm olayı içinde önemli bir konuma sahip 

olmaktadır (Meydan Uygur ve Baykan, 2007: 45). Kültür zenginliği, bir 

ülkenin özgün turistik ürünler oluşturmasına imkân tanır (Jenkins, 1980; akt. 

Yarcan, 1994: 6). Türkiye, kültür potansiyeli bağlamında oldukça zengin bir 

ülke görünümündedir (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 10). Ancak Türkiye 

kültürel yönden oldukça zengin bir ülke olmakla birlikte, bu kültürel 

zenginliği etkili bir şekilde kullanamadığı72 belirmektedir (Meydan Uygur ve 

Baykan, 2007: 45). Türkiye’nin sahip olduğu bu kültürel zenginliği iyi 

değerlendirmesi gerekir. Bunu farklı coğrafyalardan kültürel destinasyonlar 

örneğinde açmak yararlı olacaktır.  

 
72 Bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’nin kültürel açıdan önemli bir potansiyel taşıyan birçok 

destinasyonu, ulaşım sorununa bağlı olarak, öngörülen ilgiyi görememektedir (Meydan Uygur 

ve Baykan, 2007: 46).        
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Ülkemizde yer alan Mezopotamya bölgesi ve civarı, tarihteki ilke 

medeniyetlere ev sahipliği yer yapmış destinasyonlar toplamı olarak 

belirmektedir. Örneğin; Şanlıurfa il merkezine çok yakın bir konumda 

bulunan Göbeklitepe, “tarihin sıfır noktası” sloganıyla da bilinmektedir. 

Göbeklitepe, kültür turizmi açısından oldukça önemli bir destinasyon olarak 

göze çarpmaktadır (bkz. Fotoğraf 4).  

Fotoğraf 4. Tarihin Sıfır Noktası: Göbeklitepe 

 
 

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kapadokya adı verilen saha, harika 

yeryüzü şekilleri olan peribacalarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, birçok 

uygarlığın izlerine rastlanan bir destinasyonlar topluluğu olmaktadır. Kültür 

turizmi açısından oldukça önemli bir alana sahip olan Kapadokya, özellikle 
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Uzakdoğu’dan gelen turistleri ağırlamaktadır. Örneğin; Göreme’deki Tokalı 

Kilise, Hristiyanlık açısından önemli bir destinasyon olmaktadır. Kültür ve 

inanç turizminin etkileşimini Kapadokya sahasında görmek mümkündür. Bu 

bölgede, çanak-çömlek yapımı gibi el sanatları, yine kültürel açıdan oldukça 

değerlidir. Kapadokya’da yeryüzü şekillerini yüksekten balon ile incelemek, 

turistlerde farklı bir his uyandırmaktadır (bkz. Fotoğraf 5).  

Fotoğraf 5. Kapadokya ve Balon Turu  

 
 

Yeme-içmenin rekreasyon içindeki payı, zaman ve harcamalar 

bakımından gün geçtikçe artmaktadır (Özgüç, 2003: 6). Buna ek olarak, yerel 

yiyecek ve içecekler, turizm destinasyonunun kendine özgü çekim faktörleri 

olmuştur (Yenipınar, 2017: 673). Kültür turizminin bir parçası olarak 

gastronomiyi değerlendirdiğimizde; Türkiye’de Gaziantep, Hatay, Adana ve 

Afyonkarahisar gibi şehirlerimiz, farklı ülkelerden turistler için önemli 

gastronomi destinasyonları olarak öne çıkmaktadır. Buna ek olarak; geçmişten 

gelen kahvehane kültürü73, yabancı turistler için merak uyandırıcı mekânlar 

 
73 Özellikle Karagöz-Hacivat oyunlarının turizm potansiyeli yüksek kahvehanelerde 

canlandırılması, Türk turizmi açısından son derece önemlidir.       
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olmaktadır. Özellikle orta yaş ve üzerindeki Batı Avrupalı turistler, bu türden 

otantik destinasyonlara ilgi göstermektedirler.  

Karadeniz Bölgesi, sağlıklı yaşam için turizm etkinliklerinin 

gerçekleşmesine uygun bir destinasyonlar bütünü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bölgede, özellikle de Doğu Karadeniz’de yayla turizmi ve 

akarsu turizmi öne çıkmaktadır. Aslan ve arkadaşlarına göre (2021: 608), 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda önemli bir turizm potansiyeline 

erişildiği görülmektedir. Turizm yatırımlarının artırılması, turist akışını daha 

yüksek bir düzeye çıkaracaktır. Bu noktada, özellikle sağlıklı yaşam ve sportif 

etkinlikler bağlamında bir kavrayışla yayla turizmini ve akarsu turizmini 

geliştirmek gerekir (bkz. Fotoğraf 6). 

Fotoğraf 6. Doğu Karadeniz Yaylalarına Bir Örnek    

 

Kaynak: CNNTürk Web Sitesi, 2022 
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Demiryolu74, özel bir tüketici grubuna bedeller karşılığında hizmet 

verilen bir alan olmaktadır (Yağcı, 2003: 107). Türkiye’de bu kapsamda 

turistik seyahat için Ankara’dan başlayarak Kars’a ulaşan Doğu Ekspresi, iç 

turizmde canlı olmakla birlikte, özellikle kış mevsiminde dış turizm açısından 

da değerlendirilmesi gereken bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi’ni genel hatlarıyla gezmek için önemli bir fırsat sunan 

Doğu Ekspresi, yabancı turistlere yönelik olarak kış turizmi bağlamında 

önemli bir uygulama olmaktadır (bkz. Fotoğraf 7).      

Fotoğraf 7. Doğu Ekspresi 

 

Kaynak: TCDD Resmi Web Sitesi, 2022 

 

 Yukarıda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden verilen turizm potansiyeli 

bağlamındaki örnekler, Türkiye’nin “Cennet Ülke” özelliği taşıdığının adeta 

kanıtı niteliğindedir. Türkiye coğrafyası, farklı iklimsel özellikleri taşıyan 

 
74 Avrupa’daki Orient Express, Güney Afrika’daki Blue Trains ve Güney Amerika’daki And 

Dağları Gezi Treni örnekleri (Yağcı, 2003: 107). Dünyada benzer örnekleri bulunan, uzun rotalı 

Doğu, Güney Kurtalan ve Van Gölü Ekspresleri, günümüzde uzun mesafeli ve az bilinen 

yörelere turistik deneyim amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Bingöl ve Akoğlan Kozak, 

2020: 325).    
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bölgelerden oluşmakta ve bu da, rekreasyon faaliyetlerinin çeşitli olmasını 

sağlamaktadır. Ancak ülkemizde çevre sorunları, turizm bağlamında önemli 

bir tehdit unsuru olmaktadır. Buna kısaca değinmek gerekir.        

Türkiye’deki turistik yerleşim birimlerinde beliren deniz kirliliği, 

çevresel sorunlar açısından en önemli sorun olarak ifade edilmektedir 

(Avcıkurt, 2009: 49). Bunun yerel yönetimler ve merkezi yönetim 

eşgüdümüyle çözümlenmesi, turizm hareketliliği açısından oldukça önemli 

görünmektedir. Deniz temizliği hususunda, özellikle Mavi Bayrak 

uygulaması75 son derece yararlı bir çalışma olmaktadır. 

Şehirlerin ve kentlerin markalaşması76 noktasında beliren eksiklikler, 

Türk turizminin gelişiminde üzerinde durulması gereken bir başka boyut 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kent imajının önemi açığa çıkmaktadır. 

Koçyiğit ve Diker (2021: 47), kent imajının oluşumu hususunda; otel ve 

konaklama imkânları, turizm işletmelerine ulaşım ağı ve kolaylığı, sportif 

etkinlikler, kentin altyapısı, eğlence seçenekleri, müzeler, trafikteki 

aksaklıklar, hava kirliliği, hediyelik eşya satan dükkânlar, festival ve sanat 

alanları, yerel halkın davranışları, yemek kültürü, ulaşım araçları, 

havaalanları, dinlenme yerleri, yeşil alan, parklar, bahçeler, deniz ulaşımı, 

liman, plajların durumu, gastronomi, alışveriş imkânı, fiyatların durumu gibi 

değişik faktörlerin etkili olabileceğini belirtmektedirler. 

Küresel ölçekte “Cennet Ülke” imajını oluşturabilmek için, günümüzün 

en etkili iletişim kanalı olan internet ağını etkili kullanmak gerekir. Küresel 

çaplı bir sesleniş olması açısından, “www.heavenonearthturkiye.com” adında 

bir internet sitesi kurulması ve bu internet sitesine yoğun düzeyli bir akış 

olması için, gerekli işlemlerin bilişim alanında profesyonel bir ekip tarafından 

yürütülmesi önem taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu internet 

sitesine resmi web sitesi üzerinden link vermesi, bir başka yararlı adım 

olacaktır. “Heaven on Earth: Türkiye” adı altında sosyal mecraların 

kullanılması, stratejik iletişimin önemli bir parçasını oluşturacaktır. 

Ustakara’nın belirttiği gibi (2019b: 80), yeni iletişim teknolojilerinin 

katkısıyla halkla ilişkiler, stratejik yönetim bağlamında önemini artırmaktadır. 

 
75 Mavi Bayrak adı verilen uygulama, “turizm yörelerindeki birtakım doğal çevresel değerlerin 
turizme uygunluğunu standardize eden bir uygulamadır” (Kozak, 2006: 42).   
76 Şehirlerin ve kentlerin markalaşması, turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi 

açısından son derece önemli bir husus olmaktadır.  
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Sosyal medya mecraları, günümüzün en önemli iletişim kanalları arasında yer 

almaktadır. Walsh (2022), küresel ölçekte aylık aktif kullanıcı sayısını 

aşağıdaki gibi aktarmaktadır. 

Tablo 4. İlk 10 Sosyal Medya Sitesi ve Platformu-2022 

Sıra  Sosyal Medya Platformu Kullanıcı Sayısı 

1 Facebook  2,9 milyar  

2 YouTube  2,2 milyar  

3 WhatsApp 2 milyar 

4 Instagram  2 milyar  

5 TikTok  1 milyar 

6 Snapchat  538 milyon 

7 Pinterest  444 milyon 

8 Reddit  430 milyon 

9 LinkedIn 250 milyon 

10 Twitter  217 milyon 

Kaynak: Walsh, 2022  

 

Yukarıdaki verilere bakıldığında, kullanıcı sayısı bakımından77 

Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok adlı sosyal medya platformları öne 

çıkmaktadır. Dolayısıyla adı geçen sosyal medya platformlarında, “Heaven on 

Earth: Türkiye” adı altında hesap açılarak yoğun düzeyde paylaşımlar 

yapılması oldukça önemli görünmektedir.    

Küresel ölçekte etki yapmak açısından, dünyanın hareketliliği yoğun ve 

canlı kentlerinde açıkhava reklamlarına başvurmak önem taşımaktadır. 

“Heaven on Earth: Türkiye” sloganı, bu açıkhava reklamlarıyla insanların 

zihinlerinde yer edinmek üzere yer alacaktır. Örneğin, New York’ta Times 

Square adını taşıyan dünyaca ünlü meydanda, bu sloganın hareketli görüntüler 

eşliğinde iletilmesi, ABD’de büyük yankı uyandıracaktır.  

 
77 WhatsApp, akıllı telefonlar için keşfedilen bir uygulama olduğu için, burada kapsam dışında 

tutulmaktadır.  
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Türkiye, bu stratejik iletişim çalışmasıyla belirtilen sloganı kullanarak, 

küresel çapta potansiyel turistlere “cennet gibi destinasyonlarda zaman 

geçirme” hissini elde edeceği vaadini iletecektir. Yani “Heaven on Earth: 

Türkiye” sloganı, aslında turistler için vaat anlamına gelmektedir. Bu vaadin 

gerçekleşmesi için, özellikle turizm işletmeciliğinde kalite artışı ve turistik 

destinasyonlardaki altyapının iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı 

sıra, “turizm açısından güvenli ülke” imajını vermek, turistlerin kendilerini 

rahat hissetmelerini sağlayacaktır.  
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SONUÇ 

Turizm olgusu, insanların psikolojik tatmin sağlama motivasyonuyla 

seyahat etme ve konaklama süreçlerini de içeren, bu kapsamada boş 

zamanlarını etkin değerlendirmeleri için yöneldikleri etkinlikleri anlatan bir 

süreç olarak anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, turizm dediğimiz kavram, 

insanın kendisini gerçekleştirme arzusuyla belirli bir süreliğine yer 

değiştirmesi olayıdır. İnsanlar, turizm olayına, bu süreçte ve sonrasında bir 

süre iyi hissetmek ve rahatlamak amacıyla katılım gösterirler. 

Turizm, sosyal olduğu kadar ekonomik bir etkinlik olarak da göze 

çarpmaktadır. Turizm ve ekonomi, yakından ilişkili iki ayrı disiplindir. 

Turizm olayının ekonomi bilimi açısından açıklanması gereken yönleri 

bulunmaktadır. Turizm, ekonomiyi canlandırmakla birlikte, özellikle dış aktif 

turizm yoluyla milli gelire katkı sağlayan bir sektör olarak dikkat 

çekmektedir. Emek yoğun bir sektör olarak turizm, istihdam noktasında da 

son derece katkı sağlayan bir mekanizmadır. Dolayısıyla turizm sektörü, iyi 

değerlendirilmesi koşuluyla, ülke ekonomisinin dinamik bir öğesi olarak 

belirmektedir.  

Turizm sektöründe halkla ilişkiler işlevi, turizm pazarlamasına katkı 

sağlama ve potansiyel ve/veya mevcut sorunları çözümleme noktasında 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, halkla ilişkiler süreci, turizm işletmelerinin 

itibarını koruma ve yükseltme, krizleri önleme, sorunları yönetme ve sosyal 

sorumluluk bilincini aşılama gibi konularda yardımcı olmaktadır.  

Bir destinasyonlar bütünü olarak Türkiye coğrafyası, eşsiz doğal 

güzelliklere sahip olduğu kadar, tarihsel akışın getirdiği kalıntılara ve 

buluntulara da ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin farklı coğrafyalarında 

farklı iklimsel özellikleri bir arada tutması, ülkemize turizm potansiyeli 

açısından bir üstünlük vermektedir. Nitekim Türkiye, uzun yıllar boyunca 

turistlerce dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 ülkesi arasında yer 

almaktadır. Turist sayısı bakımından durum böyle olmakla birlikte, Türkiye, 

turizm geliri elde etme bakımından zayıf kalmaktadır. Durum böyle olunca, 

haliyle Türkiye’nin turizm potansiyelini etkin olarak değerlendiremediği 

kanısına ulaşılmaktadır.  

Bu eserde, Türkiye’nin turizm potansiyelini arzu edilen düzeyde 

değerlendirmesi açısından, stratejik iletişim uygulamalarının nasıl bir 

çerçevede gerçekleştirilmesi gerektiği üzerine odaklanılarak, bu kapsamda 
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birtakım öneriler getirilmektedir. Stratejik iletişim bağlamında, bir turistik 

destinasyonlar bütünü olarak Türkiye coğrafyasının “Cennet Ülke” olarak 

konumlandırılması kavrayışı geliştirilmektedir. Bahsi geçen slogan, ülkemize 

gelme potansiyelini taşıyan turistlere yönelik bir vaat içermektedir. Bu vaat, 

“cennet kadar güzel bir destinasyonda haz veren rekreasyonlar 

gerçekleştirme” mesajını iletmektedir. Turizm etkinliğine yönelen bireyler, bu 

süreçte mutluluk hissederek anı yaşamak isterler. Dolayısıyla buradaki 

stratejik iletişim, bu bağlamın üzerine inşa edilmektedir. 

Bir destinasyonlar bütünü olarak Türkiye, gerçekten de turizm 

açısından “Cennet Ülke” tanımlamasını hak eden bir coğrafyaya sahiptir. 

Ancak turizm işletmeciliği bakımından kalitenin artırılması yolunda büyük 

çaba harcanması gerekir. Kamu yönetimi ve yerel yönetim işbirliğiyle, turistik 

destinasyonlarda altyapı sorunları ve çevre kirliliği gibi sorunların 

çözümlenmesi, oldukça önemlidir. Buna ek olarak, turizm etkinliğine 

yönelmek amacıyla başka bir ülkeye seyahat eden turistler, “güvenli bir ülke” 

imajına dikkat ederler. Bunun için de, seyahat edilen ülkenin gerçekten 

güvenli olması kaçınılmazdır.  

Sonuç olarak; “Cennet Ülke” sloganı, küresel ölçekte turizm çekiciliği 

oluşturmak açısından kilit bir rol oynayacaktır. Bu slogan, uluslararası turizm 

açısından vaat yüklü ikna edici bir mesaj niteliğini taşımaktadır. Turizm 

sektöründe mevcut olandan daha fazlasını elde etmek, bir hayal olarak 

düşünülmemeli; Türkiye’nin turizm alanındaki potansiyelinin daha yüksek 

olduğunun farkına varılmalıdır. Kamu yönetimi, yerel yönetimler ve turizm 

meslek örgütleriyle eşgüdümlü olarak stratejik iletişim uygulamalarını 

gerçekleştirirse, turizm sektöründe büyük bir atılım sağlanacaktır.              
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