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

TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve
önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer
devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da
dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki
amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý
hedefler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke
gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla
destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle
kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.
Sürdürülebilir kalkýnma, insan yaþamýnýn gereksinimleri ve doðal
kaynaklarýn sürdürülebilirliði arasýnda bir denge kurularak, ekonomik,
çevresel ve toplumsal boyutlarýyla bugünden geleceðe uyumlu bir
planlama yapýlmasýný amaçlayan bütünsel bir yaklaþýmdýr. TÜSÝAD,
önümüzdeki dönemi belirleyecek ve Türk iþ dünyasýnýn gündeminden
hiçbir zaman düþmeyecek sürdürülebilir kalkýnmayý ana önceliði
olarak belirlemiþtir.
Bu kapsamda geçtiðimiz yýl WBCSD tarafýndan hazýrlanan
"Vizyon 2050" raporundan hareketle "Vizyon 2050-Türkiye" raporu
hazýrlanmýþtýr. Raporda, Türkiye'nin önümüzdeki 40 yýlý için bir yol
haritasý belirlenerek 2050 yýlýnda sürdürülebilir bir Türkiye için
atýlacak adýmlarýn tespit edilmesi hedeflenmiþtir. Bu adýmlarýn
sektörleri birebir etkileyecek önlemler içermesi gerektiði aþikardýr. Bu
doðrultuda, gelecek dönem içerisinde ekonomimizi etkileyen sektörlerin
sürdürülebilirliðine yönelik bir seri çalýþma raporu hazýrlamayý
hedeflemekteyiz. Bu kapsamda da, ilk çalýþmamýz olan "Sürdürülebilir
Turizm" Raporu TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu'nun
koordinasyonunda hazýrlanmýþtýr.

Turizm sektörü, hem dünya GSH'nin, hem de istihdamýnýn yaklaþýk
% 10'unu oluþturmaktadýr. Hem geliþmiþ, hem de geliþmekte olan
ülkelerin ekonomik geliþimine katký yapan bir sektör olan turizm, bu
yapýsý ile sürdürülebilir kalkýnmanýn çevresel, sosyal ve ekonomik
boyutlarýný içinde barýndýrmaktadýr. Bu doðrultuda, 2011 yýlýnda
kurulan TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu, ilk temasý olarak
"Sürdürülebilir Turizm"i belirlemiþ ve T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlýðýnýn desteði, Boðaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Bölümü'nün iþbirliði ve Limak Eurasia Luxury Hotel'in maddi
katkýlarýyla 21 Haziran 2011'de "sürdürülebilir turizm" konusunda
bir çalýþtay düzenlemiþtir. Sürdürülebilir kalkýnmanýn dayandýðý
çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörlerin tartýþýldýðý söz konusu
çalýþtayýn çýktýlarý geniþletilerek ülkemizin turizm planlamasý, turizm
sektörünün rekabet gücü, sektörde yaþanabilecek güçlükler ve
finansman alternatifleri konularýnýn tartýþýldýðý 'Sürdürülebilir
Turizm" raporu hazýrlanmýþtýr.
Söz konusu rapor, TÜSÝAD Mikro Reformlardan Sorumlu Genel
Sekreter Yardýmcýsý Hale Altan Ocakverdi, Sektörel Polikalar Bölüm
Sorumlusu Mehmet Evren Eynehan, Uzman Yardýmcýlarý Melih
Egemen, Merve Mýsra Özkuþ, Gözde Morkoç, tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
SEDEFED Genel Sekreteri (v.) Emre Tamer'e yazým sürecindeki
desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.
Sürdürülebilir Turizm Raporu VitrA'nýn maddi katkýlarýyla
basýlmýþtýr; desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.
Eylül 2012
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GÝRÝÞ

1. GÝRÝÞ
Sürdürülebilir kalkýnma, insan yaþamýnýn gereksinimleri ve doðal kaynaklarýn
sürdürülebilirliði arasýnda bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarýyla
bugünden geleceðe uyumlu bir planlama yapýlmasýný amaçlayan bütünsel bir yaklaþýmý
ifade etmektedir.
2050 yýlýnda nasýl bir dünyada yaþayacaðýz? Önümüzdeki 40 yýla bakýnca, dünyanýn
çok daha yoðun bir etkileþim içinde olacaðý, büyüme ve refah arayýþlarýnýn süratle
artacaðý, ancak ayný zamanda bu sürecin 'sürdürülebilirliði' konusunun da tartýþmanýn
merkezinde yer alacaðýný görmek hiç de zor deðil. Zira, dünyada üretim ve tüketim
alýþkanlýklarý olaðan seyrinde gittiði takdirde, 2050 yýlýnda þu anki refah seviyemizi
korumak için 2.3 dünyaya ihtiyaç olacaktýr. Bu doðrultuda, büyümeyi ve kalkýnmayý
sürdürülebilir kýlmak 21. yüzyýl iþ dünyasýnýn en kritik konularýnýn baþýnda yer alýyor.
Bu doðrultuda, TÜSÝAD olarak biz de önümüzdeki dönemin temel belirleyicisi ve
gelecek kýrk yýlýn öncelik alaný olarak sürdürülebilir kalkýnma konusunu seçtik.
Sürdürülebilir bir geleceðin bugünle baðlantýsýný kurmak, gelecekte en iyi sonuçlarý
doðuracak kararlarý alabilmek ve tüm paydaþlarý ortak bir anlayýþ etrafýnda toplayabilmek
amacýyla, iþ dünyasý bakýþ açýsý ile geçtiðimiz yýl WBCSD tarafýndan hazýrlanan "Vizyon
2050" raporundan hareketle "Vizyon 2050-Türkiye" raporu hazýrlanmýþtýr. Bu rapor,
insani kalkýnma, enerji, þehirleþme, kentsel ulaþtýrma, üretim ve tüketim eðilimleri
çerçevesinde 2050 yýlýnda sürdürülebilir bir Türkiye'ye ulaþmaya yönelik öneriler
geliþtirmekte, Türkiye'nin önündeki fýrsatlarý deðerlendirmekte ve bu yolda çýkabilecek
risklere dikkat çekmektedir.
Türkiye'nin sosyal ve ekonomik refahýný arttýrmak için yýllýk %5 - 6 büyümesi
gerekmektedir. Bu baðlamda, Türkiye, ekonomik ve sýnai kalkýnmasýný sürdürme
baðlamýnda zorlu bir denklemle karþý karþýyadýr. Türkiye bu süreçte, enerji kaynaklarýný
çeþitlendirmeye, sera gazý emisyonlarýný azaltmaya ve eþzamanlý olarak ekonomik
büyümeye odaklanmak zorundadýr. Bununla beraber, atýlacak adýmlarýn sektörleri birebir
etkileyecek önlemler olduðu da aþikardýr. Bu doðrultuda, gelecek dönem içerisinde
ekonomimizi etkileyen sektörlerin sürdürülebilirliðine yönelik bir seri çalýþma raporu
hazýrlamayý hedeflemekteyiz. Bu doðrultuda, ilk çalýþmamýz olan "Sürdürülebilir Turizm"
Raporu TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu'nun koordinasyonunda hazýrlanmýþtýr.
Turizm sektörü, hem dünya GSH'nin, hem de istihdamýnýn yaklaþýk % 10'unu
oluþturmaktadýr. Hem geliþmiþ, hem de geliþmekte olan ülkelerin ekonomik geliþimine
katký yapan bir sektör olan turizm, bu yapýsý ile sürdürülebilir kalkýnmanýn çevresel,
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sosyal ve ekonomik boyutlarýný içinde barýndýrmaktadýr. Bu doðrultuda, 2011 yýlýnda
kurulan TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu, ilk temasý olarak "Sürdürülebilir Turizm"i
belirlemiþ ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn desteði ve Boðaziçi Üniversitesi Turizm
ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü'nün iþbirliði ile 21 Haziran 2011'de "sürdürülebilir turizm"
konusunda bir çalýþtay düzenlemiþtir. Sürdürülebilir kalkýnmanýn dayandýðý çevresel,
toplumsal ve ekonomik faktörlerin tartýþýldýðý söz konusu çalýþtayýn çýktýlarý geniþletilerek
ülkemizin turizm planlamasý, turizm sektörünün rekabet gücü, sektörde yaþanabilecek
güçlükler ve finansman alternatifleri konularýnýn tartýþýldýðý 'Sürdürülebilir Turizm" raporu
hazýrlanmýþtýr.
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B Ö L Ü M

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA
VE SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM

2. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBÝLÝR
TURÝZM
Dünya Bankasý verilerine göre 2010 yýlýnda dünyada yaklaþýk 6,8 milyar insanýn
yaþamakta ve bu rakamýn 2025 yýlýnda yaklaþýk 8 milyara ulaþacaðý beklenmektedir. Söz
konusu nüfus artýþýnýn yaklaþýk % 93'ü düþük ve orta gelirli ülkelerdeki nüfus artýþýndan
kaynaklanacaktýr.1 Yine ayný veriler uyarýnca 2030 yýlýnda kentlerde yaþayan nüfus kýr
nüfusunun iki katýna eriþecektir. Sürdürülebilir turizmin sürdürülebilir kalkýnma açýsýndan
önemi iki boyutta ele alýnabilir: a) turizm sektörünün geliþmekte olan ülkelerdeki yapýsý
ile sürdürülebilir kalkýnmaya katkýsý ve b) olaðan seyrin turizm sektörüne olumsuz
etkileri.
Dünya Turizm Örgütü (WTO), sürdürülebilir turizmi aþaðýdaki þekilde tanýmlamaktadýr:
Turizmde Sürdürülebilir Kalkýnma; gelecekteki fýrsatlarý koruyup geliþtirmeyi gözeterek,
bugünkü turistlerin ve ev sahipliði yapan bölgelerin ihtiyaçlarýný karþýlama ilkesini
benimser. Bu þekilde tüm kaynaklarýn yönetimi; kültürel bütünlüðün, zorunlu ekolojik
süreçlerin, biyolojik çeþitliliðin ve yaþam destek sistemlerinin devamlýlýðý saðlanýrken,
ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karþýlanacak þekilde öne çýkarýlýr. Sürdürülebilir
turizm ürünleri; turistik kalkýnma ile zarar görmek yerine yararlý olan yerel çevre, toplum
ve kültürlerle uyum içinde iþlenen ürünlerdir.
Turizm sektörü geçtiðimiz 10 yýl içerisinde yaklaþýk % 25 büyümüþtür. Uluslararasý
turizm ise geçtiðimiz 30 sene içerisinde yaklaþýk dört kat büyümüþ, bu zaman zarfýnda
bu zaman zarfýnda özellikle geliþmekte olan ülkelerde yerel turizm yoðun þekilde
artmýþtýr.2 Bu geliþmeler turizm sektörünü döviz getiren, gelir ve istihdam yaratan önemli
ekonomik sektörlerden biri haline getirmiþtir.
Turizm sektörü, özellikle geliþmekte olan ülkelerde istihdama ve ihracata olan katkýsý
ile Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerinden yoksullukla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik,
kalkýnmada küresel ortaklýk gibi hedeflere katký yapacak kilit sektör olarak da
konumlandýrýlmýþtýr. Sorumlu ve sürdürülebilir turizm þirket ve destinasyonlara ekonomik
ve sosyal fayda saðlarken, çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza
indirmek için fýrsatlar yaratýr. Bu doðrultuda, turizm ve seyahat sektörünün istihdam,
büyüme ve iktisadi toparlamaya olan katkýsý 18-19 Haziran 2012'de Los Cabos'ta
gerçekleþtirilen G20 Zirvesi'nde belirtilmiþtir.

1
2

Worldbank, HNP Stats, Population Projection Tables by Country and Group, www.worldbank.org
UNEP, Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers
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Turizm sektörünün 2012 yýlýnda küresel GSH'ya doðrudan katkýsý 2 trilyon dolar ve
istihdama katkýsý ise 100 milyon iþ olanaðý olmuþtur. Sektörün ekonomik etkileri ve diðer
sektörler ile ileri-geri baðlantýlarý dikkate alýndýðýnda ise Dünya Turizm ve Seyahat
Konseyi, 2012 yýlýnda sektörün GSH'sinin % 9,1'ini (yaklaþýk 6,5 trilyon dolar) oluþturduðunu
ve dolaylý etkileri de hesaba katýldýðýnda yaklaþýk 260 milyon kiþilik istihdam yarattýðýný
(her 12 istihdamdan 1'i) deðerlendirmektedir. Bu rakamlarla turizm sektörü küresel
ölçekte yatýrýmlar ve iktisadi geliþimin itici güçlerinden biri olmuþtur. Önümüzdeki on
yýllýk süreç sonunda bu rakamýn 10 trilyon dolar seviyesine yükselerek turizm endüstrisinin
küresel GSH'nin % 10'unu oluþturacaðý ve toplamda 356 milyon kiþiye istihdam yaratacaðý
öngörülmektedir.3
Turizmin küresel temelde yüksek hýzda geliþiminin bazý çevresel sonuçlarý da
bulunmaktadýr. Örneðin dünya ölçeðinde turizmin sera gazý salýmlarýnýn yaklaþýk % 5'ini
oluþturduðu, ancak olaðan seyirde 2035'e kadar bu oranýn % 130 artacaðý hesaplanmaktadýr.4
Bunun da halihazýrda iklim deðiþikliðinden etkilenerek bir ölçüde coðrafi deðiþikliklere
uðramýþ olan turizmin seyrini daha da deðiþtireceði düþünülmektedir. Bu doðrultuda
hem çevresel etkileri azaltmak, hem kaynaklarýn verimli kullanýmýný saðlamak, hem de
bölgelerin ve þirketlerin sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliklerini saðlamak için Birleþmiþ
Milletler, sektörü "sürdürülebilir turizm" uygulamalarýný benimsemeye çaðýrmýþ ve bu
çaðrý karþýlýk bulmuþtur.
Sürdürülebilir turizm, doðaya karþý kesin bir taahhüttür ve herhangi bir turizm veya
kalkýnma faaliyetini yerel halk ile bütünleþtirmeyi gerektirir. Sürdürülebilir turizm konusunu
öncelikle tur operatörleri benimsemiþ ve Dünya Turizm Örgütü'nün bu yöndeki çaðrýsý
üzerine sürdürülebilir turizm için Tur Operatörleri Giriþimini (TOI) baþlatmýþlardýr. Söz
konusu giriþim yerel seviyede turizmin kalitesini artýrmak, destinasyonlarý korumak ve
turizm sektörünün geleceðini korumak için çevresel, sosyal ve ekonomik olarak
sürdürülebilir turlar yaklaþýmýný benimsemektedir. Bu çerçevede TOI destinasyonlarýn
sürdürülebilirliði için aþaðýdaki ilkeleri desteklemektedir:





3
4

Destinasyonlarda çevresel yönetim stratejilerinin uygulamaya konulmasý
Turizmin geliþiminin ve destinasyonlarýn yaþam döngüsünü etkilemesi
Destinasyonlarýn rekabetçiliðini ve cazibesini yitirmemesi için vizyon oluþturulmasý
Tüketicilere sorumlu turizm tercihleri sunulmasý

World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism: Economic Impact, T urkey, 2.
UNWTO, Tourism and Millenium Development Goals, http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine
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En Ýyi Uygulama örneði: TOI- Side giriþimi5
TOI giriþimi çerçevesinde Side ülkemizde bulunan en iyi uygulama örnekleri arasýnda
verilmektedir. Giriþim çerçevesinde merkezi hükümet, yerel yönetimler ve ilgili paydaþlar
bir araya gelmiþ ve bölgenin atýk yönetimi ve atýksu arýtmasýnýn yapýlmasý, uygulanmasý
ve finansmaný için bir proje gerçekleþtirmiþlerdir. Bu doðrultuda Side'de Roma kalýntýlarýnýn
yakýnýna izinsiz bir þekilde atýlan çöpler son bulmuþ ve destinasyonun sürdürülebilirliði
yönünde bir adým atýlmýþtýr.
Turizm sektörü, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsememesi halinde nüfusu hýzla artan
ve doðal kaynaklarý hýzla tükenen dünyamýzda en derinden etkilenecek sektörlerin
baþýnda gelmektedir. Halihazýrda birçok yöre doðal olma özelliðini kaybetmektedir.
Ülkemizin içinde bulunduðu Akdeniz havzasý da bu yerlerin arasýnda telaffuz edilmektedir.
Halihazýrda dünya turist sayýsýnýn yaklaþýk üçte birini, dünya turizm gelirleri ile yatak
kapasitesinin ise yaklaþýk dörtte birini elinde barýndýran Akdeniz çanaðýnýn olaðan seyirde
90 yýl içinde tamamen kirlenmesi beklenmektedir.
Akdeniz çanaðý çevresinde yer alan geliþmekte olan ülkeler ise ekonomik, sosyal ve
çevresel boyutlarý içerisinde barýndýran sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemede yüksek
nüfus artýþý, yetersiz sermaye birikimi, doðal kaynaklara daha yüksek oranda baðýmlýlýk
ve finansman sorunlarý nedeniyle nedeniyle geliþmiþ ülkelere nazaran daha çok
zorlanmaktadýrlar. Halbuki orta ve uzun vadede küresel rekabette yükselmek için tek
yol yine bu ilkelerin benimsenmesinden geçmektedir.
Bu doðrultuda, sürdürülebilir turizm konusunda bir geliþme saðlanacaksa hükümetlerin
burada öncü bir rol oynamasý kaçýnýlmazdýr. Bunun nedeni:
 Sektörün bölünmüþ yapýsý ve KOBÝ'lere ulaþýmýn güçlüðü ve koordinasyon ihtiyacý
 Sürdürülebilirliðin kamunun yönettiði politika alanlarý ile iliþkisi (hava, su, diðer
kaynaklar ve kültürel miras)
 Hükümetin elinde sürdürülebilirliði saðlayacak deðiþik araçlarýn olmasý (düzenlemeler,
teþvik uygulamalarý, iyi uygulama örneklerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için atýlýmlar)
 Sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn maliyetli bir süreç olmasý nedeniyle geliþmekte
olan ülkelerde devlet desteðine gerek duyulmasý olarak sýralanabilir.
Sürdürülebilir turizm, sektörü kontrol etmek ya da turizmin olumsuz etkilerini yönetmek
anlamýný taþýmamaktadýr. Turizm, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda saðlama
ve çevreyi koruma adýna çok özel bir yere sahiptir. Turizm içerisinde ekonomik geliþim
ve çevreyi koruma birbiri ile çeliþen amaçlar olarak deðerlendirilmemelidir. Doðru
politikalar ile bu iki olgu birbirini daha da güçlendirecektir. Ancak, politika ve eylemler
turizm sektörünün faydalarýný artýrýr ve maliyetini azaltýr bir biçimde þekillendirilmelidir.
5

UNWTO, Tourism and Millenium Development Goals, http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine
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Tablo 2.1. Sürdürülebilir Turizmin 12 Hedefi
1. Ekonomik Süreklilik

Turizm destinasyonlarýnýn ve iþletmelerinin uzun vadede fayda saðlamaya
ve büyümeye devam etmesi için sürekliliklerini ve rekabetçiliklerini saðlamak

2. Yerel Refah

Ziyaretçilerin yerel harcama oranýný artýrmak da dahil olmak üzere turizmin
ev sahibi destinasyona katkýsýný azamiye çýkarmak

3.Ýstihdam Kalitesi

Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrýmcýlýða mahal vermeden, ücret
ve hizmet kalitesinin artýrýlmasý da dahil olmak üzere turizm tarafýndan
yaratýlan yerel istihdamýn sayýsýný ve kalitesini artýrmak

4. Sosyal Eþitlik

Yoksullara sunulan fýrsatlarýn, gelirin ve hizmetlerin iyileþtirilmesi de dahil
olmak üzere turizmden elde edilen ekonomik ve sosyal faydanýn genele
adil bir þekilde daðýlýmýný gözetmek

5. Ziyaretçi Memnuniyeti Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda da ayrýmcýlýk yapmadan bütün
ziyaretçilere güvenli ve tatmin edici bir deneyim sunmak
6. Yerel Kontrol

Turizmin diðer paydaþlaý ile istiþare içerisinde planlama, yönetim ve bölgede
turizmin geliþimi konusunda yerel yönetimleri süreçlere dahil etmek ve
yetkilerini artýrmak

7. Toplumsal Refah

Sosyal bozulma ve istismara yol açmadan sosyal yapý ve kaynaklara,
imkanlara ve yaþam destek sistemlerine eriþim de dahil olmak üzere yerel
halkýn yaþam kalitesini muhafaza etmek ve iyileþtirmek

8. Kültürel Zenginlik

Ev sahibi topluluklara özgü kültür, gelenek ve tarihi mirasa saygý duymak
ve güçlendirmek

9. Fiziki Bütünlük

Kentsel ve kýrsal alanlarýn kalitesini muhafaza etmek ve güçlendirmek ve
çevrenin fiziki ve görsel bakýmdan bozulmasýný engellemek

10. Biyolojik Çeþitlilik

Doðal alanlarýn, habitatýn ve yaban hayatýnýn korunmasýný desteklemek
ve olasý zararý asgariye indirmek

11. Kaynak Verimliliði

Turizm firma ve hizmetlerinin geliþim ve iþletmesinde sýnýrlý ve yenilenemeyen
kaynaklarýn kullanýmýný asgariye indirmek

12. Çevresel Saflýk

Turizm iþletmelerinden ve ziyaretçilerden kaynaklanan hava, su ve kara
kirliliðini ve atýk üretimini asgariye indirmek

Kaynak: UNEP, Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers
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2.1. Küresel Turizm Sektöründe Trendler ve Türkiye Turizmi
Küreselleþmeye baðlý olarak ulaþým ve biliþim sektöründeki geliþmeler ve kiþilerin
harcanabilir gelirlerindeki artýþ, turizmi dünyanýn büyük sektörlerinden biri haline
getirmiþtir. Turizm sektörü küresel istihdamýn % 8'inden fazlasýný oluþturmakta ve dünya
genelinde 260 milyon kiþiye istihdam saðlayarak küresel ekonomik geliþime güçlü bir
ivme kazandýrmaktadýr6. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre sektörün
ekonomiye saðladýðý doðrudan ve dolaylý katký 2011 yýlýnda 6,5 trilyon dolarlýk bir hacme
ulaþmýþtýr. Bu rakam, 2011 yýlý dünya GSH'sinin % 9'una tekabül etmektedir. Önümüzdeki
on yýllýk süreç sonunda bu rakamýn 10 trilyon dolar seviyesine yükselerek turizm
sektörünün küresel GSH'nin % 10'unu oluþturacaðý ve 356 milyon kiþiye istihdam
yaratacaðý öngörülmektedir.
Geliþmiþ ekonomilerde büyümenin neredeyse tamamen durduðu, döviz kurlarýnda
dalgalanmalarýn gözlendiði ve Ortadoðu ve Kuzey Afrika'da ciddi siyasi çalkantýlarýn
yaþandýðý bu dönemde, turizm sektörü yavaþlamasýna raðmen büyümeye devam etmiþtir.
Öyle ki 2011 yýlýnda, dünya genelinde ziyaretçi sayýsý % 4 artmýþ ve toplam 980 milyon
kiþi seyahat etmiþtir7. 2020 yýlýnda bu sayýnýn 1,6 milyar dolara kadar çýkmasý beklenmektedir.
Sektörün büyüme rakamlarý pozitif olup uluslararasý turizm sektöründe 2011 yýlýnda
% 4,4 büyüdüðü, 2012 projeksiyonlarýnýn da % 3-4 olarak beklendiði belirtilmektedir.
Türkiye'deki genel duruma bakacak olursak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý verilerine
göre 2011 yýlýnda turizmin dolaylý ve doðrudan GSYH'ye toplam katkýsýnýn 85 milyar
dolar civarýnda olduðu tahmin edilmektedir8. 2012 yýlýnda küresel finansal kriz sebebiyle
sektörde beklenen yavaþlama turizm gelirlerine ve ziyaretçi sayýlarýna da yansýmýþ,
TÜÝK'in 2012 1. dönem verilerine göre geçen yýlýn ayný dönemine oranla gelirlerde
% 9,7, ziyaretçi sayýlarýnda da % 4,38 azalma görülmüþtür9. Dünya Seyahat ve Turizm
Konseyi'nin Türkiye 2012 raporuna göre turizmin GSYH'ya doðrudan katkýsýnýn 2011'e
göre % 1,7 oranýnda artacaðý öngörülmektedir. 2012 yýlýnýn ikinci döneminde turizm
gelirlerinde görülen ivmelenme bu öngörüyü desteklemektedir. Zira ziyaretçi sayýsýnda
kayda deðer bir artýþ görülmemesine raðmen turizm gelirlerinde geçen yýlýn ayný dönemine
göre % 3,8'lik bir artýþ yaþanmýþtýr. Dolayýsýyla Türkiye turizminin dünya eðilimleri ile
uyumlu olarak konjonktürel reflekslerden olumsuz anlamda etkilendiði, ancak diðer
sektörlere oranla ekonomik krize daha dirençli olduðu görülmektedir. Tablo 2.2.de
istihdam ve gelir açýsýndan Türkiye'nin turizm sektöründe rekabet içinde olduðu ülkelerle
mukayesesi yapýlmaktadýr.
6
7
8
9

World Travel Tourism Council, Travel and Tourism: Economic Impact,Turkey, 2.
"Dünya T urizm Bar ometr esi," Birleþmiþ Milletler Dünya T urizm Ör gütü, Ocak 2012, 3.
World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism: Economic Impact, Turkey, 7.
TÜROFED Turizm Raporu, Sayý 5, Eylül 2012, 4.
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Tablo 2.2. Turizmin Saðladýðý Ýstihdam ve GSYH'ye katkýsý
2011
Seyahat ve Turizmin
(istihdam
Ýstihdama Toplam
'000)
Katkýsý

2011
Seyahat ve Turizmin
Ýstihdama Doðrudan (istihdam
'000)
Katkýsý
11
17
19

Mýsýr
Ýtalya
Fas
Dünya Ortalamasý

1352,9
868,7
834,3
782,4

13
17
19

Mýsýr
Ýspanya
Ýtalya
Dünya Ortalamasý

3079,5
2304,6
2231,4
1959,2

27
29
39
57
73
128
129

Türkiye
Ýspanya
Yunanistan
Tunus
Lübnan
Kýbrýs Rum Kesimi
Malta

509,6
488,4
349,3
191,7
125,7
25,3
25,2

21
22
42
60
62
124
140

Türkiye
Fas
Yunanistan
Lübnan
Tunus
Kýbrýs Rum Kesimi
Malta

1938,8
1798,5
758,4
448,4
415,6
74,3
46,0

2011
Seyahat ve Turizmin
Ýstihdama Toplam (milyar $)
Katkýsý

Seyahat ve Turizmin
2011
GSYH'ye Doðrudan
(milyar $)
Katkýsý
5
7
13
22
27
39
56
61
81
86

Ýspanya
Ýtalya
Türkiye
Yunanistan
Dünya Ortalamasý
Mýsýr
Fas
Lübnan
Tunus
Kýbrýs Rum Kesimi
Malta

80,2
71,6
33,0
17,3
16,6
15,5
8,9
4,1
3,1
1,4
1,3

5
7
14
24
29
45
52
67
78
99

Ýspanya
Ýtalya
Türkiye
Dünya Ortalamasý
Yunanistan
Mýsýr
Fas
Lübnan
Tunus
Kýbrýs Rum Kesimi
Malta

222,6
189,5
84,8
49,6
44,8
34,3
18,9
14,9
6,6
4,5
2,5

Türkiye GSYH'si küresel GSH'nin yaklaþýk % 1,1'ini oluþturmaktadýr. Türkiye turizm
sektörünün küresel turizm sektörü içerisindeki oraný ise % 1,35'tir. Türkiye ekonomisi
için önemli bir sektör olan turizmde aþaðýda deðineceðimiz düzenlemelerin gerçekleþtirilmesi
suretiyle doðal ve kültürel kaynaklarýn verimli ve etkili bir þekilde kullanýlmasý Türkiye'nin
rekabetçiliðini daha da artýrarak küresel turizm ekonomisinde daha üst sýralara eriþmesini
mümkün kýlacaktýr.
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Ýstihdam (000)

Þekil 2.1. Türkiye Turizm Ekonomisi
Turizmin
GSYHye
toplam
katkýsý
Turizmin
GSYHye
dolaylý
katkýsý
Turizmin
GSYHye
doðrudan
katkýsý

Kaynak: Travel and Tourism Economic Impact 2012 Turkey/ TÜSÝAD

Öte yandan 2000-2010 arasýnda geliþmiþ ülkelerin turizm sektöründe yakaladýklarý
büyüme oraný ortalama % 1,8 seviyesinde kalýrken, Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu
geliþmekte olan ülkelerde bu oran % 5,6 olarak kaydedilmiþtir. Anlaþýlacaðý gibi
önümüzdeki dönemde turizm sektöründe özellikle Asya ve Orta Doðu'nun ön plana
çýkacaðý ve geleneksel olarak baþý çeken Avrupa turizminin sektörden aldýðý küresel
payýn gitgide azalacaðý tahmin edilmektedir10. Hýzlý geliþmekte olan BRIC ülkelerinden
Brezilya, Hindistan ve Çin'de seyahat ve turizm endüstrisinin önümüzdeki on yýllýk
süreçte büyüyen ve güçlenen orta sýnýflardan alacaðý katký ile % 8-10 bandýnda büyüme
gösterecekleri öngörülmektedir.
Þekil 2.2. Dünya Turizminde Bölgelerin Aldýklarý Pay (2010-2011)
2010

2011
Büyüme Hýzý (%)

2010 2011
Dünya ...............+6,7 ........4-5
Avrupa ..............+3,2 ........2-4
Asya-Pasifik ....+12,6 ........7,9
Amerika ............+7,7 ........4-6
Afrika ................+6,4 ........4-7
Ortadoðu ........+13,9 ......7-10

Dünya

Avrupa

Asya-Pasifik

Kaynak: TUROFED Turizm Raporu, Sayý 4, Mart 2011
10

TUROFED Turizm Raporu, Sayý 4, Mart 2011, 11.
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Amerika

Afrika

Ortadoðu

Nüfus ve ekonomik geliþim açýsýndan bu ülkelerle yarýþan Türkiye'nin de önümüzdeki
dönemde küresel turizm sektöründeki eðilime paralel bir biçimde yüksek büyüme
oranlarý yakalamasý beklenmektedir. Her ne kadar Asya, Orta Doðu ve Afrika pazarlarýnda
beklenen % 8-10'luk büyüme rakamlarýnýn yakalanmasý güç gözükse de, Türkiye turizm
sektörünün onümüzdeki on yýllýk süreçte yýllýk ortalama % 3'lük bir büyüme oraný
yakalayacaðý tahmin edilmektedir 11 . Sektördeki yatýrým rakamlarý da bu görüþü
desteklemektedir. Zira 2011 yýlýnda Türkiye'de turizm yatýrýmlarý 24 milyar TL ile
gerçekleþtirilen toplam yatýrýmlarýn % 8,6'sýný oluþturmuþ, Dünya Seyahat Konseyi'nin
"Seyahat ve Turizm: Ekonomik Tesir, Türkiye 2012" raporuna göre 2012-2022 arasýnda
turizm sektörünün sermaye yatýrýmlarýna yýllýk % 4,9'luk bir artýþ oraný ile devam edeceði
öngörülmüþtür12.
Tablo 2.3. Türkiye'ye En Çok Ziyaretçi Giriþi Olan Ýlk 25 Ülke
(Gelen Kiþi Sayýsý ve Toplamdaki Payý)
ÜLKELER
Almanya
Rusya Fed.
Ýngiltere
Bulgaristan
Ýran
Hollanda
Gürcistan
Fransa
A.B.D.
Ýtalya
Yunanistan
Belçika
Ukrayna
Avusturya
Suriye
Azerbaycan
Polonya
Ýsveç
Ýspanya
Romanya
Ýsrail
Danimarka
Irak
Ýsviçre
Norveç

2008
2009
2010
Ziyaretçi Sayýsý Toplamdaki Payý (%) Ziyaretçi Sayýsý Toplamdaki Payý (%) Ziyaretçi Sayýsý Toplamdaki Payý (%)
4.415.525
2.879.278
2.169.924
1.255.343
1.134.965
1.141.580
830.184
885.006
679.445
600.261
572.212
596.442
730.689
520.334
406.935
459.593
397.682
404.092
342.104
447.419
558.183
276.805
250.130
252.925
250.458

16,77
10,93
8,24
4,77
4,31
4,33
3,15
3,36
2,58
2,28
2,17
2,26
2,77
1,98
1,55
1,75
1,51
1,53
1,3
1,7
2,12
1,05
0,95
0,96
0,95

25 Ülke Toplamý

21.315.934

23,55

Türkiye Toplamý

26.336.677

11
12

4.488.350
2.694.733
2.426.749
1.406.604
1.383.261
1.127.150
995.381
932.809
667.159
634.886
616.489
592.078
574.700
548.117
509.679
424.155
419.475
401.740
376.215
366.698
311.582
296.085
285.229
283.060
262.314

16,58
9,95
8,96
5,19
5,11
4,16
3,68
3,45
2,46
2,34
2,28
2,19
2,12
2,02
1,88
1,57
1,55
1,48
1,39
1,35
1,15
1,09
1,05
1,05
0,97

23.024.698

17,60

27.077.114

4.385.263
3.107.043
2.673,605
1.433.970
1.885.097
1.073.064
1.112.193
928.376
642.768
671.060
670.297
543.003
568.227
500.321
899.494
486.381
428.275
447.270
321.325
355.144
109.559
314.446
280.328
271.139
299.405

15,32
10,85
9,34
5,01
6,58
3,75
3,88
3,24
2,24
2,34
2,34
1,9
1,98
1,75
3,14
1,7
1,5
1,56
1,12
1,24
0,38
1,1
0,98
0,95
1,05

24.407.053

17,31

28.632.204

"Seyahat ve Turizm: Ekonomik Tesir, 2012," Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi , 2011, 10.
World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism: Economic Impact, Turkey 2012, 11.
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Bu geliþmelere paralel olarak 2023 Turizm Stratejisi'nde de Türkiye'nin turizm endüstrisinde
lider beþ ülke içinde yer almasý hedeflenmektedir.
Ayrýca Türkiye'ye gelen ziyaretçi profilinde son on yýlda ciddi deðiþimlerin yaþandýðý
gözükmektedir. Tablo 2.3.den de anlaþýlacaðý gibi Avrupa ve Amerika'dan gelen ziyaretçi
oranlarýnda azalma yaþanýrken, özellikle Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) ve Orta
Doðu ülkelerinden gelen ziyaretçilerde dikkate deðer bir artýþ görülmektedir. 2008-2010
arasýndaki deðerlere baktýðýmýzda ise Türkiye'ye gerçekleþen turizm seyahatlerinin %35'lik
bir kýsmýný Alman, Rus ve Ýngiliz turistlerin oluþturduðu anlaþýlmaktadýr.
Ziyaretçi profilinin deðiþimi turistik taleplerin ve seyahat beklentilerinin de deðiþmesi
anlamýna gelmektedir. Bu sebeple Türkiye turizm sektörü gelecek döneme uygun planlarý
gerçekleþtirirken bu deðiþimi göz önünde bulundurmalýdýr. Zira Türkiye'ye gelen ziyaretçi
profili ile mevcut ürün ve hizmet kalitesini karþýlaþtýrdýðýmýzda turizm sektörünü derinden
etkileyen yapýsal bir problemle karþý karþýya olduðumuz anlaþýlýyor. Ülkemize gelen
turistlerin % 68'i orta gelir seviyesine sahip iken Türkiye'deki yatak kapasitesinin %
30'una yakýn bir kýsmýný beþ yýldýzlý tesisler oluþturmaktadýr. Dolayýsýyla, örneðin Ýspanya'da
gördüðümüz kapasite ile ziyaretçi gelir düzeyi arasýnda tesis edilen orantýlý iliþki Türkiye'de
halihazýrda tesis edilememiþtir. Üst gelir grubuna mensup ziyaretçilere yönelik tesis
düzenlemesi yapan yatýrýmcýlar hedef gruptan beklenen ziyaretçi sayýsýný yakalayamadýðý
için çareyi fiyatlarý mecburen aþaðý çekmekte bulmakta, bunun neticesinde ziyaretçilere
sunulan hizmet kalitesi ile talep edilen ücret arasýnda uyuþmazlýklar da meydana
gelmektedir. Dolayýsýyla Türkiye'de yatýrým türü ve ürün kompozisyonunun müþteri
profili ile doðru orantýlý olarak kurulmasýna çalýþýlmalýdýr.
Küresel trendler ve Türkiye turizmi incelenirken dikkat çekilmesi gereken bir diðer
konu da marka yaratýmýdýr. Turizm sektöründe marka yaratýmý Türkiye'nin tanýtýmý ve
uluslararasý arenadaki bilinirliði için oldukça önemlidir. Ayrýca altyapý ve ulaþým gibi
deðiþik sektörleri ilgilendiren alanlarda katalizör görevi gören turizm sektöründeki
geliþmelerin diðer sektörleri de yakýndan ilgilendirdiði, ekonomide bir nevi çarpan etkisi
yarattýðý düþünüldüðünde Türkiye turizminin küresel bir marka haline gelmesinin ekonomi
genelinde olumlu bir etkisi olacaktýr. Türkiye'nin bir marka deðeri haline gelmesinde
en önemli aracý ise uluslararasý arenaya açýlan turizm firmalarýdýr. Firmalarýn uluslararasý
sürdürülebilir turizm standart ve ilkelerini benimseyerek yurtdýþýnda faaliyet göstermeleri
söz konusu firmalarýn sürdürülebilir markalar olarak küresel rekabette ön plana çýkmalarýna
imkan saðlayacaktýr. Türkiye'nin tanýtýmýna katký saðlamalarý ve küresel oyuncu olmalarý
açýsýndan yurtdýþýna açýlan turizm iþletmelerinin desteklenmesi önemlidir. Bu çerçevede,
ihracatçýya verilen tüm teþviklerden turizm sektörünün de yararlanmasý sektörde
sürdürülebilirliðin önünü açacaktýr.
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2.2. Sürdürülebilirlik ve Turizm
Dünya Turizm Örgütü'nün 2020 için yayýnladýðý vizyon raporuna göre senelik uluslararasý
turist varýþlarý 2020 yýlýnda 1,6 milyar kiþiye ulaþacak ve ziyaretçilerin büyük bir bölümü
geliþmekte olan ülkelere yönelecektir13. Ziyaretçi sayýlarýndaki bu artýþ, turizmin doðrudan
iliþkili olduðu çevre kalitesi, kültürel çeþitlilik, sosyal doku, güvenlik ve refah seviyelerinde
belirleyici dönüþümlere yol açacaktýr. Bu durum, özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduðu
geliþmekte olan ve turizmden ciddi gelir ve döviz girdisi saðlayan ülkelere geliþmiþ
ülkelerin deneyimlerinden faydalanma fýrsatý sunmaktadýr. Ancak, bu ülkelerde turizm
sektörünün arzu edilen þekilde geliþmesi için sürdürülebilir kalkýnma ilkelerinin
benimsenmesi þarttýr. Özellikle büyüme projeksiyonlarý dikkate alýndýðýnda bu vizyonun
benimsenmemesi durumunda uzun vadede doðal kaynak kullanýmý, çevresel denge ve
yerel halkýn hayat koþullarýnda belirli sorunlarýn ortaya çýkmasý muhtemeldir. Bu
doðrultuda, sektörde sürdürülebilirliðin stratejik bakýþ açýsýyla benimsenmesi ve
desteklenmesi gerekmektedir.
Son yirmi yýlda sürdürülebilirlik küresel turizm sektöründe merkezi bir önem kazanmýþtýr.
Doðal ve çevresel kaynaklar üzerindeki baskýlarýn arttýðý ve rekabetçiliðin iyice yoðunlaþacaðý
bir süreçte Türkiye turizm sektörünün dönüþerek bu alanda bir marka haline gelmesi
ile 2023 Turizm Stratejisinde belirlenen hedefleri gerçekleþtirmesi mümkün olacaktýr.
Nitekim günümüzde ziyaretçi öncelikleri deðiþmekte, bunun neticesinde küresel
seyahat ve turizm endüstrisinde sürdürülebilirlik alanýnda kalýcý dönüþümler
gerçekleþtirilmektedir. Gittikçe daha fazla otel ve eðlence tesisi temel çevre yönetmeliklerine
baðlý hareket ederek "kurumsal sosyal sorumluluk" anlayýþýný benimsemektedir. Özellikle
ileri görüþlü giriþimciler piyasada sürdürülebilirlik ekseninde oluþmaya baþlayan açýðý
tespit ederek eko-otel uygulamalarýndan gönüllü turizme (voluntourism) kadar yeni
turizm ve iþletme modellerine yatýrým yapmaktadýrlar.
Öte yandan sürdürülebilirlik ile rekabetçilik arasýnda güçlü bir iliþki olduðu gözden
kaçýrýlmamalýdýr. Özellikle son yýllarda ziyaretçi tercihlerinde ön sýralara týrmanan çevre
ve doða temizliði ve korunumu göstergeleri sürdürülebilirliðin orta ve kýsa vadede
rekabetçilik gücünü belirleyen temel faktörlerden bir tanesi olacaðýný düþündürtmektedir.
Bu noktada ekonomik sürdürülebilirlik ile çevresel sürdürülebilirlik arasýndaki iliþki
dikkatlice ele alýnmalý ve dengeli bir politika izlenmelidir. Dolayýsýyla rapordaki
deðerlendirmeler dikkate alýnýrken gözden kaçýrýlmamasý gereken ana husus sürdürülebilir
turizmin yalnýzca çevreci bir anlayýþýn mahsulü olmadýðý ve ana hedefleri arasýnda
ekonomik sürdürülebilirliðin de bulunduðudur.
Sürdürülebilir turizm yalnýzca çevreci bir anlayýþýn mahsulü deðildir ve
ana hedefleri arasýnda ekonomik sürdürülebilirlik de bulunmaktadýr.
13

UNWTO, www.unwto.org/facts/eng/vision.htm
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2.2.1. Turizmin Doðal Kaynaklar ve Çevre ile Olan Ýliþkisi
Türkiye'nin turizm potansiyeli kültürel, doðal ve tarihi zenginlikler üzerinden
deðerlendirilmektedir. Turizmin geliþmesiyle birlikte çeþitli bölgelerde kültürel ve doðal
güzellikler korunmaya alýnmakta, tarihi ve sosyal zenginlikler ön plana çýkarýlmaktadýr.
Ancak turizmin son yýllardaki hýzlý geliþimi bu mirasýn kullanýmý esnasýnda doðal
kaynaklara zarar verebilecek uygulamalarý da ortaya çýkarmaktadýr. Turizmin geliþmesi
doðal kaynaklarýn varlýðýna ve çevresel dokunun cazibesine baðlý olduðundan bu
kaynaklarýn korunmasý turizmin sürdürülebilirliði açýsýndan birincil önem teþkil etmektedir.
Seyahat ve turizm alanlarýnda dünya genelinde görülen bu deðiþim Türkiye'yi de
yakýndan ilgilendirmektedir. Zira Türkiye'deki mevcut turizm bölgelerinde yaþanmakta
olan en önemli sorunlarýn yapýsal olarak deðerlendirebileceðimiz çevresel baský, alt yapý
eksikliði, temiz suya eriþim, atýklarýn imhasý ve sera gazý salýnýmlarý olduðu görülmektedir.
Bu sorunlarýn giderilmesi yönünde adýmlarýn ivedilikle atýlmasý Türkiye'nin uluslararasý
rekabet gücünü artýracaðý gibi turizm sektörünün sürdürülebilirlik anlayýþý çerçevesinde
uzun vadeli büyüme hedefine ulaþmasýnda da kritik rol oynayacaktýr.
Son dönemde ziyaretçilerin geri bildirimleri seyahat bölgeleri ve turistik iþletmelerde
iklim ve doða koþullarýnýn turistlerin tatil seçimlerini doðrudan etkilediðini göstermektedir.
Özellikle turistik bölgelerin kalitesi ile ilgili anket sorularýnda turistlerin iþletmelerden
"temiz plaj ve suya eriþim," "tesis ve çevresinde atýk olmamasý" ve "gürültü kirliliðinden
uzak olmasý" gibi taleplerinin baskýn olduðu anlaþýlmaktadýr. 2000'li yýllarýn baþýndan
bu yana giderek artan "yeþil tüketici hareketi"ne (green consumerism) paralel olarak
turistler genelinde doða ve çevre bilincinin oluþtuðuna ve iklim deðiþikliði hususundaki
hassasiyetlerin arttýðýna iþaret edilmekte, turistlerin destinasyonlar, ürün ve seyahat
tecrübelerinde "sahicilik" (authenticity) arayýþýna yöneldikleri vurgulanmaktadýr.
Turizmin çevre ve doða ile olan iliþkisi "çevresel baský," "su kaynaklarý," "ulaþým ve
sera gazý emisyonlarý" ve "sývý ve katý atýklar" adlý dört alt baþlýkta incelenmiþtir.
2.2.1.1.

Turizm ve çevresel baský

Turizm sektöründe gözlemlenen temel sorunlarýn baþýnda mevsimsellik kaynaklý
çevresel baskýlar gelmektedir. Turizm sektörü faaliyetlerinin aðýrlýklý olarak yýlýn belirli
bir dönemine odaklanmasýnýn özellikle ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açýsýndan
olumsuz etkileri olduðu aþikardýr. Turistik tesislerin planlama ve yönetimini hayli
zorlaþtýran mevsimsellik sadece iþletmelerin karlýlýðýný ve istikrarlý istihdam ortamýný
etkilemekle kalmamakta, ayný zamanda yýlýn belli dönemlerinde doðal kaynaklar ve
yerel halk üzerinde olaðanüstü bir baský oluþturmaktadýr. Örneðin, Türkiye'ye bir yýl
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içerisinde gelen yabancý turistlerin % 30'luk bir bölümü Antalya'yý tercih etmektedir14.
Özellikle turistik faaliyetlerin yýl içine dengeli daðýlmýyor olmasý, yerel kaynaklarýn
kullanýmýna iliþkin tutarlý yýllýk planlar yapýlmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Yýlýn belirli döneminde
atýl kalan, diðer dönemlerde ise aþýrý yoðunlukta faaliyet gösteren bir sektörün hem iktisadi
prensipler, hem de doðal kaynaklarýn kullanýmý açýsýndan sürdürülebilir olmasý oldukça
zordur. Aþaðýdaki tablodan da anlaþýlacaðý üzere Türkiye'deki turistik faaliyetler son derece
heterojen ve yaz-kýþ dengesinin gözetilmesini engelleyecek bir þekilde daðýlmýþtýr.
Þekil 2.3. Turistik Tesislerde Aylara Göre Geceleme ve Doluluk Oraný
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TUROFED tarafýndan yapýlan çalýþmalara göre 2010 senesinde Mayýs-Ekim arasýndaki
dönemde ülkeye 19,650,000 turist giriþ yapmýþ ve yýllýk toplam giriþlerin % 72,7'sini
oluþturmuþtur15. Bu giriþlerin çoðunun ise Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde yoðunlaþtýðý
görülmektedir. Turizm sektörünün bu þekilde seyreden mevsimsel yapýsý enerji, gýda ve
hammadde gibi turistik destinasyonlarda kýsýtlý olabilecek kaynaklar üzerinde büyük
baský oluþturmaktadýr. Ayrýca turizm tesislerinin plansýz bir þekilde verimli topraklar,
ormanlar, sulak alanlar ve yabani hayatý içeren kaynaklar üzerinde yapýlanmasý doðal
peyzaj üzerindeki baskýyý arttýrmaktadýr. Öte yandan turizm faaliyetlerinin altyapý
çalýþmalarýnýn alelacele gerçekleþtirilmesi halinde meydana gelebilecek hýzlý yapýlaþma
ve çarpýk kentleþme flora ve fauna üzerinde tahribat yaratabilmektedir. Benzer bir þekilde,
yüksek sezon dönemlerinde turistik destinasyonlarda dönemsel baský neticesinde hava
ve su kirliliðinin yanýsýra kirli atýk seviyesinin yüksek boyutta artýþý, çevre kalitesinin
korunmasý için bölge sakinleri ve yatýrýmcýlarý belli tedbirler almaya itmektedir.
Yapýsal bir problem olarak ele alýnmasý gereken mevsimsellikten kaynaklanan sorunlarý
mümkün olduðunca gidermek için turizme elveriþli bölgelerdeki ürün ve pazar iyi
14
15

"Türkiye Turizm Piyasalarý Araþtýrma Raporlarý, Antalya 2010," Ýstanbul Deðerleme, 8.
"Turizm Raporu" TUROFED, Mart 2011, 15.
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anlaþýlmalýdýr. Alternatif turizm türlerinin desteklenmesi ve tanýtýmý ile beraber yýlýn yaz
dýþýnda kalan dönemlerinde atýl kalan kapasitenin daha verimli kullanýlmasýnýn önü
açýlacak, sürdürülebilirlik yatýrýmlarýnýn maliyeti göreceli olarak düþürülecektir. Dolayýsýyla
düþük sezonlarýn canlandýrýlmasý için yerel halkýn ve çevrenin özel koþullarý dikkate
alýnmalý, yýlýn farklý dönemlerinde gerçekleþtirilebilecek alternatif turizm türlerine yönelim
bir devlet politikasý haline gelmeli ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Arz ve talebin etkili bir þekilde
yönetilmesi için tüm turizm paydaþlarýnýn bir araya gelerek koordineli hareket etmesi
gerekmektedir.
2.2.1.2. Turizm ve su kaynaklarý
Temiz su günümüzde artan talep ve iklim deðiþikliðinin yaratacaðý koþullar
düþünüldüðünde en önemli doðal kaynak olarak sýnýflandýrýlmakta ve su kaynaklarýnýn
sürdürülebilirliði açýsýndan geleceðe dönük programlar yapýlmaktadýr. Türkiye'nin de
içinde bulunduðu Akdeniz ülkelerinde yaz aylarýndaki turist artýþý ve sýcak havadan
dolayý susuzluk büyük bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Dolayýsýyla sürdürülebilir
turizm kapsamýnda tesislerdeki su kullanýmý mevzusunun ivedilikle irdelenmesi
gerekmektedir. Türkiye turizm yatýrýmlarýnýn en yoðun olduðu Akdeniz bölgesinde
turistlerin su kullanýmý kimi zaman yerel ortalamanýn dört katýna çýkabilmekte ve yüksek
sezonda yerel ikmal kaynaklarý üzerinde ciddi baský oluþturabilmektedir. Türkiye'de bir
kiþi günde ortalama 217 litre su tüketirken, lüks bir otelde bir kiþi tek gecede (atýk su
dahil) 750-1000 litre arasýnda su tüketebilmektedir16. Özellikle geliþmiþ ülkelerde
konumlanmýþ tesislerdeki su tüketimi, geliþmekte olan ülke tesislerinin üç katý düzeyine
çýkabilmektedir.
Su kaynaklarý üzerindeki baskýlar turistik faaliyetlerin yoðunluðuna göre artýp azalmakla
birlikte iklim deðiþikliði sonucu tükenmekte olan bu kaynaklarýn daha da hýzlý tükeneceði
göz önünde bulundurularak bu konuda gerekli önlemler alýnmalýdýr. Ýlk planda su
kaynaklarý üzerindeki baskýyý azaltmak için yapýlabilecekler arasýnda hem belediyeler
hem de iþletmeler nezdinde suya az gereksinimli peyzaj uygulamalarýna geçilmesi ve
devletin teþvikleri ile "gri su" kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý gelmektedir17. Turistik
iþletmelerde tüketicilerin su kullanýmýnýn çeþitli teknolojik yeniliklerin benimsenmesi
neticesinde makul seviyelere çekilmesi de olumlu sonuçlar doðuracaktýr. Bunun yanýnda
deniz suyunun arýtýlarak kullanýmýnýn saðlanmasý özellikle kýyý bölgelerindeki turistik
tesislerin yarattýðý çevresel baskýyý azaltacaktýr. Ayný zamanda bir önceki döneme göre
su tasarrufu yaptýðýný somut olarak belgeleyen tesislerin desteklenmesi turizm iþletmelerinin
bu konuda daha duyarlý olmalarýný teþvik edecektir. Ziyaretçilerin ve iþletme çalýþanlarýnýn
su kullanýmý hususunda bilinçlendirilmesinin yanýsýra verimli kaynak kullanýmýnýn genel
eðitim politikalarýna dahil edilmesi de uzun vadede olumlu sonuçlar yaratacaktýr.
16
17

"Ýstatistiklerle Türkiye," TÜÝK 2011, 7.
"Gri su" foseptik atýðý içermeyen evsel atýk sulara verilen genel isimdir.
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2.2.1.3. Ulaþým ve sera gazý emisyonlarý
Sürdürülebilirlik açýsýndan altý çizilmesi gereken bir diðer konu da çoðalan turist sayýsý
ve deðiþen seyahat kalýplarýnýn sonucu olarak artan ulaþým ihtiyacýdýr. Turizm amaçlý
ulaþým, havaalanýna gidiþ-dönüþ, uçuþlar ve varýþ noktasýnda yapýlan bütün ulaþým
aktivitelerini kapsar. Bu sebeple karbon ayak izi hesaplamalarý yapýlýrken seyahatin
bütün evrelerindeki enerji kullanýmý ve altyapý hesaba katýlmaktadýr. Türkiye'de özellikle
son on senede havacýlýk sektörünün liberalleþmesi ile birlikte T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakanlýðý verilerine göre uçak trafiði % 129, yolcu trafiði % 198 artmýþtýr.
TÜÝK'in 2010 yýlý verilerine göre 332 adet uçak yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere Türkiye'de
919,000 uçuþ gerçekleþtirmiþtir. Bu uçuþlarýn % 60'ý turistik amaçlý insan taþýmacýlýðýný
kapsamaktadýr. Son yayýnlanan Devlet Hava Meydanlanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü
(DHMÝ) verilerine göre 2011 yýlýnda uçuþ sayýlarýnda % 13,4'lük bir artýþ yaþanmýþ ve
1,040,000'den fazla uçuþ gerçekleþmiþtir18.
Turizm sektöründe yaþanan büyüme taþýmacýlýk alanýna da yansýmaktadýr. Dolayýsýyla
sürdürülebilir turizm olgusunda taþýmacýlýk merkezi bir yer tutmakta ve taþýmacý firmalar
sürdürülebilirlik uygulamalarý konusunda teþvik edilmektedir. Keza ulaþýmdan kaynaklý
emisyon salýnýmýnýn iklim deðiþikliði üzerindeki etkisi bu konuyu turizm planlamasýnda
önemli bir yere koymuþtur. Küresel ölçekte turizmden kaynaklanan karbon salýnýmlarý
iklim deðiþikliðine yol açan faktörlerin % 5 ila % 12'sini oluþturmaktadýr19. Bu payýn
yaklaþýk % 40'ýný havacýlýk, % 32'sini ise karayolu taþýmacýlýðý oluþturmakta, sonuç olarak
turizmden kaynaklanan karbon salýnýmýnýn % 72'lik kýsmýnýn ulaþým faaliyetlerinden

Toplam Karbon Salýnýmýndaki %'lik Pay

Tablo 2.4. Turizmden Kaynaklanan CO2 Salýnýmý Kaynaklarý
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Climate Change and Tourism Policy in OECD Countries, 9.
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kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr20. OECD ülkeleri genelini kapsayan bu istatistik, halihazýrda
Türkiye'nin bu kadar ayrýntýlý bir sera gazý emisyon envanteri olmamasý sebebiyle turizm
ve ulaþtýrma planlamasý için önemlidir. Türkiye'nin sera gazý emisyonlarýnýn arttýðý ve
ulaþtýrma sektörünün bu artýþtaki payýnýn %16 civarýnda olduðu göz önüne alýndýðýnda
sürecin olaðan seyrinde devamý durumunda önümüzdeki 25 yýllýk süre içerisinde
taþýmacýlýk kaynaklý sera gazý emisyonlarýnýn iki katýndan fazlasýna çýkacaðý öngörülmektedir.
Turizmde ulaþýmdan kaynaklý sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý için öncelikli olarak
emisyonlarýn takibinin yapýlabilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ulaþtýrma sektörünün
de Sera Gazý Emisyonlarýnýn Takibi Hakkýnda Yönetmelik kapsamýna alýnmasý ve T.C.
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile
iþbirliði içerisinde gerekli mevzuatý ve veri tabanýný oluþturmasý önemlidir.
Sera gazý emisyonuna yol açan bir diðer önemli faktör ise ýsýtma, soðutma ve aydýnlatma
için kullanýlan enerji kaynaklarýnýn ürettiði gazlardýr. Söz konusu faaliyetlerden kaynaklanan
emisyonlarýn asgari ölçüde tutulabilmesi için finansal imkanlar dahilinde turizm tesislerinin
enerji verimliliði prensiplerine göre yeniden yapýlandýrýlmasý ve iþletmelerde verimli
enerji kullanýmý prensibinin benimsenmesi gerekmektedir.
Isýtma ve soðutmadan kaynaklý enerji kullanýmý ele alýndýðýnda öne çýkan çözüm
binalarda enerji verimliliðinin saðlanmasýdýr. Türkiye'de konut sektörü, maliyet etkin
enerji ve CO2 tasarrufu saðlamada mevcut seviyelere göre % 30 ila % 50'ye varan fýrsatlar
sunmaktadýr21. Türkiye, enerji verimliliðini artýrmak ve teþvik etmek amacýyla ilgili
mevzuat ve kurumsal yapýda gerekli düzenlemeleri yaparak önemli bir yol almýþtýr. Bu
noktada, turizm sektörünün de yatýrýmlarýný Ulusal Enerji Verimliliði Stratejisi, Binalarda
Isý Yalýtým Kurallarý Standardý (TS 825), Yeni Binalara Yönelik Binalarda Isý Yalýtým
Yönetmeliði ve Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'ne uyumlu bir þekilde
gerçekleþtirmesi sürecin ulusal stratejimize paralel olarak gerçekleþmesini saðlayacaktýr.
Turizm bölgelerinde yenilenebilir enerjinin kullanýmýnýn artýrýlmasý açýsýndan bu
bölgelere yapýlan yenilenebilir enerji yatýrýmlarýnýn desteklenmesi önemlidir. Özellikle
yaz aylarýnda yenilenebilir enerji kullanan ve enerji tasarrufu yapan turizm tesislerinin
çeþitli ödüller ile desteklenmesi sera gazý emisyonu artýþýný engelleyici bir yöntem
olacaktýr. Ayný þekilde, yeni kurulacak tesislerin gerekli altyapý çalýþmalarýný kurulum
aþamasýnda gerçekleþtirmeleri kaynak kullanýmý ve tasarruf açýsýndan verimliliði azami
seviyede artýracaktýr.
Turizm bölgelerinde yenilenebilir enerjinin kullanýmýnýn artýrýlmasý için
bu bölgelere yapýlan yenilenebilir enerji yatýrýmlarýnýn desteklenmesi
önemlidir.
20
21

"Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges," Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (UNEP),
9 Temmuz 2008, 32.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, http://www.enerji.gov.tr/index.php
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2.2.1.4. Sývý ve katý atýklar
Turizm faaliyetlerinin yoðun olduðu bölgelerde kapsamlý bir toplama ve imha etme
sistemi mevcut deðil ise zaman içerisinde biriken atýklar ciddi bir sorun oluþturmaktadýr.
Sývý ve katý atýklar yeterli kanalizasyon ve arýtma tesislerinin bulunmadýðý bölgelerde
denize boþaltýlmakta, denizlerin temizliðini ve deniz hayvanlarýnýn yaþamlarýný tehdit
etmektedir. Doða turizminin tercih edildiði bölgelerde dahi atýk toplama ve imhasý için
verimli sistemler bulunmadýðý ve ziyaretçilerin atýklar konusunda yeterli duyarlýlýk
göstermedikleri gözlemlenmektedir. Turizmde atýk probleminin çözümü yerel yönetimler,
iþletmeciler ve ziyaretçiler arasýnda çevre ve atýk bilincinin geliþtirilmesi ve atýklarýn
minimum zararla imhasýna yönelik düzenlemeler ve altyapýnýn yapýlmasý ile mümkün
olacaktýr.
Sývý atýk konusundaki bir diðer ciddi sorun da kanalizasyon sistemidir. Özellikle
Türkiye gibi þehir merkezleri dýþýndaki bölgelerde kanalizasyon sistemlerinin yeterli
seviyede bulunmadýðý ülkelerde atýk su kirliliði insan ve hayvan saðlýðýný tehdit etmektedir.
Bu sebeple özellikle bahçe sulamasý ve içme suyu dýþýnda kullanýlacak sular için "gri
su" kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý atýk sularýn geri dönüþümünü mümkün kýlacak ve su
kaynaklarý üzerindeki baskýyý ciddi ölçüde hafifletecektir.
Özetlemek gerekirse, yukarýda tartýþýlan turizmin çevre ve doða ile iliþkisinin sürdürülebilir
bir eksene çekilebilmesi için yerel yönetimler, iþletmeciler ve ziyaretçiler baþta olmak
üzere sektörün tüm paydaþlarýnýn çevre ve doða bilincinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Özellikle turizm iþletmelerinde çevre yönetimi prensibinin benimsenerek hayata geçirilmesi
büyük önem taþýmaktadýr. Her ne kadar toplum genelinde çevre bilincinin artýrýlmasý
birincil öncelik arz etse de sývý ve katý atýk yönetimi hususunda katý ve taviz vermeyen
yönetmeliklerin ve düzenlemelerin tasarlanmasý, daha da önemlisi bu yönetmeliklerin
turizm iþletmeleri tarafýndan uygulanmasýnýn düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.
Bu noktada atýk su arýtmasý ile ilgili düzenlemelerin ve giriþimlerin önemli bir kýsmýnýn
yerel yönetim ve birliklere devredilmesi sürecin daha planlý ve risksiz bir þekilde
gerçekleþtirilmesini mümkün kýlacaktýr. Ayrýca, turizm bölgelerinde iþletmelere geri
dönüþüm imkaný yaratacak altyapý hizmetleri ve yönetim sistemlerinin gerekirse devlet
desteðiyle ulaþtýrýlmasý gerekmektedir.
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM ÝÇÝN;
 Baþta iþletmeler ve ziyaretçiler olmak üzere sektörün tüm paydaþlarýnýn çevre
ve doða bilincinin geliþtirilmesi,
 Ýþletmelerinde çevre yönetimi,
 Yerel yönetimlerin bölgelerin enerji, su ve geri dönüþüm altyapýsýný tamamlamasý,
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 Mevsimselliðin olumsuz etkilerini en aza indirmek için alternatif turizm planlamasýnýn
yapýlmasý,
 Kaynak verimliliði konusunun (deniz suyu arýtým sistemleri, 'gri su' kullanýmý,
yenilenebilir enerji yatýrým ve kullanýmý, geri dönüþüm ve teknoloji transferi,
enerji verimliliði) hem iþletme, hem de belediyeler nezdinde arazi, arsa ve kredi
destekleri ile teþvik edilmesi,
 Sývý ve katý atýk yönetimi hususunda yönetmeliklerin ve düzenlemelerin
tamamlanmasý ve ilgili denetimlerin gerçekleþtirilmesi,
 Turizm tesislerinin sürdürülebilir prensiplere uygun olarak yenilenmesi amacýyla
kredi ve destek olanaklarýnýn artýrýlmasý
olumlu sonuçlar doðuracaktýr.

2.2.2. Turizmin Bölgesel Kalkýnmaya Katkýsý
Turizm ile bir bölgenin kalkýnmasý arasýnda göz ardý edilemeyecek bir bað vardýr.
Turizm faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý kültürel ve doðal mirasa sahip bölgelerde saðlýk ve
eðitim hizmetlerinin geliþmesi ve altyapý çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý bölgesel kalkýnmanýn
da önünü açar. Kültürel mirasýn ve doðal güzelliklerin tanýtýmý sonucunda turistik
faaliyetlerin arttýðý bölgelerde, yerel ürünlerin tanýtýmý yapýlabilmekte ve elde edilen
turizm gelirlerinden yerel halkýn da yerel iþletmeler ve çeþitli iþ olanaklarý aracýlýðýyla
doðrudan veya dolaylý olarak pay almasý saðlanabilmektedir.
2011 yýlý içerisinde Türkiye'de toplam istihdamýn % 8,1'ini turizm ve yan sektörleri
oluþturmuþ ve yaklaþýk 2 milyon kiþiye istihdam saðlamýþtýr. Turistik faaliyetlerin genellikle
sanayinin yoðunlaþmadýðý bölgelerde gerçekleþmesi ve istihdam ve gelir-gider dengesine
yaptýðý olumlu katký bölgesel eþitsizliklerin giderilmesinin de itici gücü olmuþtur. Turizmden
kaynaklanan altyapý düzenlemeleri ve ulaþýmda gerçekleþtirilen yatýrýmlar da turizm
bölgelerinin kalkýnmasýnda büyük rol oynamaktadýr. Altyapý hizmetleri tamamlanmýþ,
ulaþým olanaklarý artýrýlmýþ, saðlýk ve eðitim sistemleri kurulmuþ bölgeler turizm dýþý
sektörler için de elveriþli yatýrým ortamý sunmaktadýr. Çeþitli sektörlerde bu bölgelere
yatýrýmlarýn artmasý sonucunda istihdam yaratýlmasý turizmin az geliþmiþ bölgelere yansýyan
olumlu etkileri arasýndadýr.
Ancak turizm sektörünün mevsimselliði sebebiyle istihdamda devamlýlýk
saðlanamamaktadýr. Özellikle yaz sezonunda artan istihdam turistik sezonun bitmesi ile
kesintiye uðramaktadýr. Çalýþanlar yýl boyunca sürekli bir iþ bulamadýklarý için sektörde
kalifiye ve deneyimli insan kaynaðý ile ilgili kýsýt baþ göstermektedir. Ýstihdamýn sürekliliði
ve eðitimli iþgücü için yan sezonlarda turizm bölgelerine ayrýlan kaynaklarýn artýrýlmasý
ve alternatif turizm için gerekli altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý gerekmektedir. Sezon
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boyunca çalýþan istihdamýný sürdüren ve belirlenmiþ bir kotanýn altýna düþürmeyen sahil
bölgelerindeki tesislerin yeni teþvik sistemine göre stratejik yatýrým kapsamýndaki giriþimlere
verilen teþviklerden yararlanmasýnýn saðlanmasý hem istihdamýn sürdürülebilirliði açýsýndan,
hem de turizm sektörünün bölgesel kalkýnmaya katkýsý göz önüne alýndýðýnda önemli
bir hamle olacaktýr.
Birleþmiþ Milletler Sürdürülebilir Kalkýnma Komisyonu raporunda da belirtildiði gibi
bölgesel kalkýnma açýsýndan turistik yatýrýmlara destek verilirken, yaratýlan katma deðerin
bölgede kalmasýnýn yollarý aranmalý, yerel halk ve bölgenin geliþimini gözetecek bir
düzen tesis edilmelidir. Bu konuda gerekirse çok uluslu þirketlerin bölgesel kalkýnma
için katký saðlayabilecekleri çeþitli kanallar belirlenmeli ve ilgili mevzuat ile desteklenmelidir.
Uzun vadeli planlar yapýlýrken geleneksel el sanatlarý ve yerel ürünler gibi bölgedeki
halkýn bilgi ve deneyimine dayalý faaliyetlerin tanýtýlmasý saðlanmalýdýr. Ayrýca deðiþen
turizm trendleri ve etkilerini ölçecek izleme programlarýnýn geliþtirilmesi ve diðer yerel
farklýlýk unsurlarýnýn doðal ve kültürel mirasa dayalý kaliteli ürün ve hizmetlere
dönüþtürülmesi önemli bir sosyal sürdürülebilirlik örneði olacaktýr.
Üzerinde durulmasý gereken bir diðer husus da turistik tesislerin varýþ noktasýnýn doðal
hayatýna ve yerel mimarisine eklemlenmesi konusunda gösterilmesi gereken hassasiyettir.
Arazi kullaným planlamasý ve imar mevzuatlarýndaki eksikliklikler birçok destinasyonda
tesislerin, sahiller, vadiler ve aðaçlýk alanlar boyunca plansýz bir biçimde yayýlmasýna
neden olabilmektedir. Özellikle sektörde varolan kayýtdýþý ekonomi dolayýsýyla bu
planlamanýn yapýlmamasý neticesinde lojmanlar, otoparklar, yollar, servis alanlarý, geri
dönüþüm sistemleri, kanalizasyon baðlantýlarý ve çöplükler gibi sektörü destekleyici
altyapý hizmetleri de plansýzca yapýlmak zorunda kalmaktadýr. Bu hizmetlerin sürdürülebilirlik
ilkelerine uygun olarak, çevresel kaynaklarýn ve kültürel mirasýn korunmasýný mümkün
kýlacak bir planlama dahilinde gerçekleþtirilmesi ve uygulamalarýn denetlenmesinin etkili
bir biçimde yapýlmasý gerekmektedir.
Doðal ve kültürel çevrenin korunmasý için 'ekonomik güç olarak turizm' tezinin ön
plana alýnmasý, korunan alanlarýn ulusal ve uluslararasý sistemler dahilinde tanýmlanmasý
bu noktada olumlu olabilecek adýmlardýr. Ayrýca korunan alanlarla turizm sektörü
iþletmeleri ve örgütleri arasýndaki baðýn, sürdürülebilir turizm stratejisi ve eylem planý
doðrultusunda çevre ve ziyaretçi yönetimi ve ürün geliþtirme konularýnda güçlendirilmesi
gerekmektedir. Turizmle baðlantýlý olarak belirli bölge noktalarda restorasyon ve geleneksel
dokunun muhafazasýna yönelik koruma faaliyetlerinin desteklenmesi de sürdürülebilir
kalkýnma ve turizmi ortak paydada buluþturabilecek noktalardýr.
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2.3. Sürdürülebilirliðin Türkiye Turizm Sektörünün
Rekabet Gücüne Etkisi
2.3.1. Rekabet Gücü ve Turizm Sektörü
Kamuoyunda rekabet gücüne iliþkin algý, "pazar payý - toplam gelir - tanýnýrlýk" gibi
etmenler çerçevesinde oluþmakta, bu nedenle kalite ve uzun vadeli geliþim göz ardý
edilmektedir. Ayrýca tamamen niceliðe dayalý olan bu faktörlerin ön planda tutulmasý,
kaliteye iliþkin avantaj ve dezavantajlarýn belirlenmesini de engellemektedir. Oysa rekabet
gücü ekonomik, insani-sosyal ve doðal faktörlerin bileþiminden oluþur. Rekabet gücünü
ortaya koyabilmek için tüm bu faktörleri sektördeki uluslararasý rakipler ile kýyaslayarak
ve son dönemdeki geliþimlerini izleyerek ölçmemiz gerekir. Bu baðlamda, Türkiye'nin
de fiyat odaklý turizm politikasýndan Ýspanya'nýn son yýllarda izlediði kalite odaklý bir
modele geçiþ yapmasý yapýsal bir dönüþümü mümkün kýlacak ve ülkemiz turizm
sektörünün rekabetçiliðini kalýcý bir þekilde artýracaktýr.
Türkiye turizminin geliþiminde sadece büyüme oranlarý üzerinde durulmasý, bu
büyümenin plansýz ve gerekli altyapý kurulumu olmadan gerçekleþmesi halinde ileride
baþgöstermesi muhtelen sorunlarýn göz ardý edilmesine yok açmaktadýr. Örneðin, son
yýllarda mevcut yatak kapasitesi kontrolsüz bir þekilde artmýþtýr. Üstelik kapasitedeki bu
artýþ gerek þehircilik, gerekse nitelikli iþgücü eksenli politikalar ve planlarla
desteklenmemektedir. Bu dengesiz ve plansýz büyümenin muhtemel sonuçlarý arasýnda
bölgesel ve kentsel dokunun bozulmasý, mevcut kalifiye iþ gücünün talebi karþýlayamamasý,
nitelikli iþgücüne eriþimin gitgide zorlaþmasý, doðal kaynaklar üzerindeki baskýnýn artmasý
ve atýk yönetiminin iyice güçleþmesi yer almaktadýr.
Kayýt dýþýlýðýn ve haksýz rekabetin önlenmesi için yerel ve ülke genelinde yetkilendirilmiþ
birimlere büyük rol düþmektedir. Zira bu unsurlar ülkemiz firmalarýnýn küresel rekabette
güçlenmelerini engellemektedir. Türkiye içerisinde doðal, tarihsel ve kültürel kaynaklarýn
adil kullanýmý için eþit koþullar altýnda rekabeti saðlayacak politikalarýn devreye sokulmasý
gerekmektedir.
Rekabet gücünün yukarýda belirttiðimiz ilkeler ýþýðýnda sosyo-ekonomik, kültürel,
altyapýsal ve niteliksel faktörler dikkate alýnarak ölçümü dünyanýn önde gelen inceleme
platformlarýnýn baþýnda gelen Dünya Ekonomik Forumu (WEF-World Economic Forum)
tarafýndan düzenli olarak gerçekleþtirilmektedir. WEF her yýl yayýnladýðý Dünya Rekabetçilik
Raporunda, Küresel Rekabetçilik Endeksi sonuçlarýný açýklamakta ve 142 ülkenin, 111
farklý kategoride rekabet gücünü ortaya koymaktadýr.
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Bu bölümde aðýrlýklý olarak "Dünya Ekonomik Forumu"nun "Seyahat ve Turizm"
sürdürülebilirlik raporundan yola çýkýlarak "Sürdürülebilirliðin Türkiye turizminin rekabet
gücüne etkisi" ortaya konacaktýr. 2011 raporunun yaný sýra daha eski raporlar da göz
önüne alýnarak Türkiye'nin geliþim çizgisi deðerlendirilecektir.
WEF, Küresel Rekabetçilik Endeksini turizm sektörüne de uyarlamýþ ve sonuçlarýný
senelik hazýrlanan "Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Raporu"nda ortaya koymuþtur. Endeks
ile ülkelerde turizm sektörünün geliþimine iliþkin politikalarýn etkilerinin ölçülmesi
amaçlanmaktadýr. Endeks aþaðýda sýralanan 14 bileþen ve onlarýn altýnda yer alan 75 alt
bileþenden oluþmaktadýr:
Politika ve
Düzenlemeler

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Güvenilirlik ve
Güvenlik

Saðlýk ve Hijyen

Seyahat ve Turizm'de
Önceliklendirme

Hava Ulaþtýrma
Altyapýsý

Kara ve Demiryolu
Altyapýsý

Turizme Yönelik
Altyapý

Ýletiþim ve Biliþim
Altyapýsý

Turizm Sektöründe
Fiyat Rekabeti

Ýnsan Kaynaklarý

Sektörün Cazibesi

Doðal Kaynaklar

Kültürel Kaynaklar

Bu ölçümler sonucunda toplanan veriler raporda karþýlaþtýrmalý olarak sunulmaktadýr.
Alt endeksler gerek Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði (IATA) ve BM Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO) gibi uluslararasý organizasyonlarýn verilerine, gerekse de WEF'in 'Yýllýk
Yönetici Görüþ Anketleri'nden alýnan algý temelli araþtýrmalara dayanmaktadýr.
Rapor bu alt bileþenlerin oluþturduðu bir sonuç endeksine de sahiptir. 2011 yýlýnda
yayýmlanan rapora göre turizm sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip beþ ülke
Ýsviçre, Almanya, Fransa, Avusturya ve Ýsveç olarak sýralanmaktadýr. Türkiye 2008
raporunda 54., 2009 raporunda 56., 2011 raporunda ise 50. sýrada kendisine yer bulmuþ
ve istikrarlý olarak listenin orta sýralarýnda konumlanmýþtýr. Raporda Türkiye'nin en önemli
avantajlarýnýn baþýnda sahip olduðu doðal ve kültürel varlýklar ile el sanatlarýndaki gücü
gelmektedir. Ayrýca sektöre yönelik hükümet politika ve düzenlemelerinin destekleyici
niteliðinin sosyo-ekonomik geliþimi ve rekabet gücünü arttýrdýðý vurgulanmaktadýr.
Bununla birlikte doðal ve kültürel varlýklarýn korunmasý konusundaki uygulamalar
rakip ülkeler ile karþýlaþtýrmalý olarak incelendiðinde Türkiye'nin bu alanlarda yeterli
seviyede rekabetçilik gösteremediði ve özellikle turizm sektöründeki ana rakipleri
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karþýsýnda dezavantaj yaþadýðý gözlemlenmektedir. Zira sürdürülebilirlik ile iliþkili alt
baþlýklardan birçoðunda Türkiye rakiplerinin gerisinde kalmakta, doðal ve kültürel
zenginliðine raðmen rekabetçilik endeksinin orta sýralarýndan kurtulamamaktadýr. 2000'li
yýllarda en çok turist çeken ilk 10 ülke arasýndaki yerini saðlamlaþtýrmasýna ve rekabetçilik
endeksinde son dönemdeki nisbi yükseliþine raðmen Türkiye'nin endekste halen 50.
sýrada yer almasý uzun vadede sektörün geliþimi ile ilgili alternatif stratejilere ihtiyaç
duyulabileceðine iþaret etmektedir. Türkiye'nin rekabetçilik endeksinde üst sýralara
týrmanmasý ve geliþen turizm sektörünü uzun vadeli planlar ile desteklemesi için turizm
politikasýnýn sürdürülebilirlik ekseninde geliþtirilmesi ve turizm sektörünün niteliksel ve
kalýcý dönüþümünün saðlanmasý gerekmektedir.
Öte yandan Türkiye turizm sektörünün rekabetçiliðini olumsuz etkileyen ve
sürdürülebilirliðini tehdit eden bir baþka mevcut sorun nitelikli iþgücüne eriþimin kýsýtlý
olmasýdýr. Türkiye turizminin yaz sezonu aðýrlýklý bir yapýsý vardýr. Her ne kadar alternatif
turizm türlerine yatýrým teþvikleri mevcut mevsimselliði nisbeten kýrabilecek olsa dahi
yaz aðýrlýklý turizm faaliyetlerinin gelecekte de baskýn olacaðý bir gerçektir. Ancak
mevsimlik istihdam sektörün nitelik olarak geliþmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli iþgücünün
yaratýlmasýnýn önündeki en büyük engeldir. Bu sorunun çözümü için, öncelikle turizm
sektörü çalýþanlarýnýn eðitim olanaklarý geniþletilmeli ve aranan kriterler sýkýlaþtýrýlmalýdýr.
Bu doðrultuda, sezon dýþýnda kalan dönemde de çalýþan istihdamýný sürdüren ve belli
bir kotanýn altýna düþürmeyen tesislere stratejik yatýrým kapsamýndaki giriþimlere verilen
teþviklerin verilmesi sektörde istihdamýn sürdürülebilirliðini saðlayacaktýr. Bu doðrultuda,
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði bölümlerinde okutulan müfredatýn sürdürülebilirlik temeline
oturtulmasý da faydalý olacaktýr.

2.3.2. Sürdürülebilirlik ve Rekabet Gücü
Ekonomik, insani, doðal ve kültürel kaynaklarýn sürdürülebilirliði ülke, sektör ve firma
bazýnda uzun vadeli rekabet gücünü artýrmaktadýr. Sürdürülebilirlik konusunda avantaja
sahip ülke veya firmalar, daha kaliteli ürün ve hizmetleri, kesintiye uðramadan hedef
pazarlara ulaþtýrabilme þanslarýný artýrmaktadýrlar. Bu konuda geriden gelen ülke ve
firmalar ise kalite düþüþünün yaný sýra artan çevresel baskýlar ve kamuoyu tepkisi gibi
ciddi risklere artan bir oranda maruz kalmaktadýr.
WEF'in hazýrladýðý turizm sektöründe rekabetçilik raporlarýndan çýkan en çarpýcý örnek
kendisini son yýllarda 'ekolojik devlet' olarak tanýmlayan ve bu politika ile beraber ülke
turizmini canlandýrmayý hedefleyen Karadað'ýn 2008-2011 yýllarý arasýnda rekabetçilik
endeksinde yaptýðý sýçramadýr. Zira 2008'de 59. sýrada listede yer alan Karadað sadece
üç yýl içerisinde 36. sýraya yükselmeyi baþarmýþtýr. Bu sýçramanýn temel sebeplerinden
bir tanesi üç yýllýk süre içerisinde Karadað'ýn 'çevresel sürdürülebilirlik' kategorisinde
kat ettiði ciddi mesafedir. 2008'de ilk defa uygulanmaya baþlanan 'çevresel sürdürülebilirlik'
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alt bileþeninde 105. sýrada yer alan Karadað 2011'de 45. sýraya kadar yükselmiþ, bu da
küresel rekabetçiliðinin artmasýnda çok önemli bir rol oynamýþtýr. Bu geliþim Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyi tarafýndan da dikkate alýnmýþ, Karadað'ýn 2011-2021 arasýnda
turizmde ortalama %16 ile en hýzlý büyüyen ülke olacaðý öngörülmüþtür22.
"Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Raporu"nda yer alan alt endekslerin önemli bir
bölümü sürdürülebilir rekabet gücü ile yakýndan iliþkilidir. Bu çerçevede gerek
sürdürülebilirlik-turizm iliþkisini incelemek, gerekse Türkiye'nin bulunduðu konumu
ortaya koymak açýsýndan özellikle kültürel ve doðal varlýklara ait endeksler ve sonuçlarý
aþaðýda kýsaca özetlenecek ve Türkiye'nin mevcut durumu rakipleriyle mukayeseli olarak
aktarýlacaktýr.
Tablo 2.5. Seyahat ve Turizmde Rekabetçilik Raporu'nda Türkiye'nin Konumu23
Çevresel Sürdürülebilirlik

85

- Çevresel Düzenlemelerin Sýkýlýðý

78

- Çevresel Düzenlemelerin Uygulanmasý

75

- Turizm ve Seyahat Sektöründe Geliþimin Sürdürülebilirliði

73

- Karbon Dioksit Emisyonlarý

69

- Partikül Madde Kirliliði

78

- Tehdit Altýndaki Türler

107

- Uluslararasý Çevre Anlaþmalarýnýn Kabul Edilmesi

117

Kültürel Kaynaklar

21

- Dünya Kültürel Mirasý Listesi

13

- Yaratýcý Endüstriler Ýhracatý

16

Doðal Kaynaklar

81

- Dünya Doðal Mirasý Listesi

17

- Koruma Altýndaki Alanlar

118

- Doðal Çevrenin Kalitesi

90

- Bilinen Türlerin Toplam Sayýsý

65

Kaynak: World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism 2011

Yukarýdaki tablodan anlaþýlacaðý üzere Türkiye "çevresel sürdürülebilirlik" ve "doðal
kaynaklar" göstergelerinde listenin alt sýralarýnda yer almakta, dünya kültürel mirasý listesi
ve yaratýcý endüstriler ihracatý alt bileþenlerinin yer aldýðý "kültürel kaynaklar" bölümünde
ise dünya ortalamasýna paralel bir rekabetçilik göstermektedir. Özellikle son yýllarda
Türkiye'nin sahip olduðu bir çok kültürel eserin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn
yoðun çalýþmalarýyla dünya mirasý listesine dâhil edilmesi "kültürel kaynaklar" bileþeninde
küresel rekabetçiliðimizi artýran temel faktörlerin baþýnda gelmektedir. Öte yandan,
22
23

World Travel and Tourism Council, Travel and Tourism 2011, 26
Tabloda kýrmýzý renk ile iþaretlenen kategorilerde Türkiyenin dünya genelindeki sýralamasý rekabetçilik
sýralamasýndan aþaðýda, yeþil renk ile iþaretlenen kategorilerde ise genel rekabetçilik sýralamasýndan yukarýda yer
almaktadýr.
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Türkiye'nin rekabetçiliðini artýrmak ve niteliksel bir sýçrama gerçekleþtirmek için özellikle
çevresel sürdürülebilirlik ve doðanýn korunmasý konularýnda ciddi çalýþmalar yapýlmasý
gerekmektedir.
WEF raporunda rekabetçiliði ölçmek için belirlenen üç alt baþlýkta Türkiye'nin konumu
sürdürülebilir turizm anlayýþý açýsýndan önemli bilgiler içermektedir. Zira çevresel
sürdürülebilirlik, güvenlik ve hijyen gibi kriterlerin yer aldýðý "Seyahat ve Turizm:
Düzenleyici Çerçeve" endeksinde Türkiye dünya genelinde 66. sýrada bulunmaktadýr.
Hava ve kara ulaþýmý altyapýlarý, turizm altyapýsý ve fiyat rekabetçiliði kriterlerinin
bulunduðu "Seyahat ve Turizm: Yatýrým Ortamý ve Altyapý" baþlýklý ikinci kategoride ise
Türkiye'nin rekabet gücü açýsýndan 55. sýrada kaldýðý görülmektedir. Doðal, tarihi ve
kültürel mirasýn yer aldýðý "Seyahat ve Turizm: Ýnsani, Kültürel ve Doðal Kaynaklar"
endeksinde ise Türkiye bulunduðu coðrafya ve sahip olduðu doðal miras sayesinde daha
yüksek bir sýrada yer almýþ ve 28. sýrada konumlanmýþtýr.
'Çevresel sürdürülebilirlik' alt bileþeni WEF raporlarýna 2008 yýlýnda dahil edilmiþ ve
sonraki üç raporda ülkelerin rekabetçilik deðerlendirmelerinde önemli rol oynamýþtýr.
Dolayýsýyla yayýmlanan son üç WEF raporunda Türkiye'nin turizm sektöründeki rakipleri
ile sürdürülebilirlik prensibi açýsýndan karþýlaþtýrmasýnýn yapýlmasý bundan sonraki
dönemde turizm alanýnda yapýlacak düzenlemeler ve turizm yatýrým ve faaliyetlerinin
sürdürülebilir bir eksene çekilmesi açýsýndan önem teþkil etmektedir. Aþaðýdaki tabloda
2011 WEF raporlarýnda Türkiye'nin rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik ve doðal
kaynaklarýn korunmasý hususlarýnda Ýspanya, Yunanistan, Portekiz, ve Hýrvatistan ile
mukayasesi yer almaktadýr. Türkiye'nin rekabetçiliðini artýrmak ve listede üst sýralara
týrmanmak için baþta çevresel sürdürülebilirlik ve doðal kaynaklarýn korunmasý olmak
üzere saðlýk hizmetleri ve güvenlik gibi alanlarda yapýsal reformlar gerçekleþtirilmesi
gerekmektedir.
Tablo 2.6. Rekabetçilik Endeksi Karþýlaþtýrmasý:
Türkiye ve Rekabet Ettiði Ülkeler
Ülke

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Rekabetçilik
2008

2009

2011

2008

2009

5

6

8

33

Yunanistan

22

24

29

Portekiz

15

17

Hýrvatistan

34

Türkiye

34

Ýspanya

Doðal Kaynaklarýn
Korunmasý

2011

2008

2009

2011

31

33

35

30

35

40

47

68

75

74

61

18

15

18

17

81

86

86

34

34

41

39

46

68

69

75

56

50

90

104

85

79

89

81

Kaynak: WEF Travel and Tourism Report
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Devletin Seyahat ve Turizm Sektörünü Önceliklendirmesi

Þekil 2.4. Türkiye'nin Turizm Sektöründe Rekabet Ettiði Ülkeler ile Karþýlaþtýrýlmasý:
Devletin Sektörü Önceliklendirmesinin Rekabetçiliðe Etkisi
2011

6.4
6.3

Ýspanya

6.2
6.1
Yunanistan

6.0

Portekiz

5.9
5.8

Hýrvatistan

5.7
5.6
5.5
5.4
5.3

Türkiye
4.4

4.6
4.8
5.0
5.2
Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi

Kaynak: WEF Travel and Tourism Report 2011

Þekil 2.5. Türkiye'nin Turizm Sektöründe Rekabet Ettiði Ülkeler ile Karþýlaþtýrýlmasý:
Bürokrasi ve Düzenlemelerin Rekabetçiliðe Etkileri
2011

4.85
4.80
Bürokrasi ve düzenlemeler

4.75

Türkiye

Portekiz

4.70
4.65
4.00
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25

Hýrvatistan Yunanistan
4.4

4.6
4.8
5.0
5.2
Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi

Ýspanya

Kaynak: WEF Travel and Tourism Report 2011

Türkiye'nin turizmde rekabet ettiði ülkeler ile mukayese edildiðinde bürokrasinin
fazlalýðý ve diðer ülkelerin sektörü daha fazla önceliklendirdikleri dikkat çekmektedir.
Söz konusu ülkelerde sektörün mukayeseli olarak doðru politikalar ile sürdürülebilir bir
þekilde geliþiminin saðlandýðý da gözlenmektedir. Türkiye'de istihdam ve ekonomiye net
katký yapan sektörün, arzu edilen ivmeyi kazanabilmesi için turizmin stratejik bir sektör
olarak kabul edilmesi, sektörde sürdürülebilir uygulama ve politikalarýn desteklenmesi
ve bürokrasinin azaltýlmasý bu sürece katký saðlayacaktýr.
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3. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM POLÝTÝKALARININ GENEL
DEÐERLENDÝRMESÝ
Sürdürülebilirlik toplumsal bir mutabakat ve ortak bir vizyon gerektirmektedir.
Paydaþlarýn öncelikleri farklýlýk gösterse de, kapsamlý ve fark yaratacak bir sürdürülebilir
turizm politikasý konu ile ilgili deðiþik hedeflerin tümünü bünyesinde toplamalý ve eylem
planlarý da bu çok yönlülüðü desteklemelidir. Sürdürülebilirlik konusunda geçtiðimiz
on yýl içerisinde büyük mesafe kat edilmiþ ve sürdürülebilirlik anlayýþý birçok ülke,
topluluk ve birliðin politika yapým aþamalarýnda gündemlerinin önemli bir noktasýnda
yer almýþtýr. Dünyadaki en büyük sektörlerden biri olan turizm sektörü de kuþkusuz bu
eðilimin içinde bulunmuþ ve sürdürülebilirliði vizyon, hedef ve eylemlerine entegre
etmiþtir.

3.1. Avrupa Birliði Sürdürülebilir Turizm Politikalarý
Avrupa Birliði'nin turizmde takip ettikleri yol haritasý Türkiye turizm sektörü açýsýndan
önem taþýmaktadýr. Hem Avrupa Birliði'ne adaylýk sürecinde yaklaþým benzerliðinin
getireceði fayda, hem de Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin büyük bir çoðunluðunun Avrupa
Birliði üyesi ülkelerden gelmesi sebebiyle Avrupa Birliði'nin geliþtirdiði turizm politikalarýnýn
ve sürdürülebilirliðe verdiði önemin yakýn takip ve analizi, Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin
beklentilerini karþýlamak açýsýndan önemlidir.
Avrupa Birliði'nin turizm politikalarýnýn iletiþimi 2001 yýlýndan beri düzenli bir þekilde
Avrupa Komisyonu tarafýndan yapýlmaktadýr. Sürdürülebilirliði öne çýkaran ilk AB Turizm
Bildirisi 2003 senesinde "Avrupa Turizminin Sürdürülebilirliði için Temel Yönelimler"
adýyla yayýmlanmýþtýr. 2006 senesinde "Yenilenmiþ Avrupa Turizm Politikasý", 2007 yýlýnda
ise, "Rekabetçi ve Sürdürülebilir Avrupa Turizmi için Gündem" bildirisi AB üye ülkelerine
sunulmuþtur. 2007 bildirisi, Avrupa turizminde sürdürülebilirliðe eriþilmesi için atýlmasý
gereken çeþitli adýmlar önermiþtir. Ayný zamanda bu bildiriyle yenilenmiþ olan Lizbon
Büyüme ve Ýþ Stratejisi ile Sürdürülebilir Kalkýnma Stratejisi'ne de katkýda bulunulmuþtur.
Bildiri, sürdürülebilir turizmin ilke, hedef ve karþýlaþacaðý zorluklarýn çerçevesini
belirlerken, tüm paydaþlarýn süreç içerisindeki rol ve sorumluluklarýný vurgulamýþ ve
hepsini Avrupa turizminin sürdürülebilir kalkýnmasýna katkýda bulunmaya çaðýrmýþtýr.
Avrupa Komisyonu ayný zamanda ekonomik ve sektörel olarak çeþitli þekillerde turizmi
etkileyen alanlarda da sürdürülebilirliði destekleyici genel Avrupa politikalarý ve eylemlerine
baðlý olduðunu taahhüt etmiþtir.
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2007 bildirisini takiben son turizm bildirisi 2010 senesinde "Avrupa: Dünyanýn Bir
Numaralý Turist Destinasyonu - Avrupa'da Turizm için Yeni Bir Çerçeve" adýyla
yayýnlanmýþtýr24. Bu raporda, Lizbon Anlaþmasý çerçevesinde Avrupa Birliði üye ülkelerinin
turizm politikalarýnýn eþgüdümlü çalýþmasý ve gerektiðinde programlarýn desteklenmesi
hedeflenmiþtir. Ayný zamanda üye ülkelerin turizm sektörlerinin geliþimi için uygun bir
ortamýn saðlanmasý ve iþbirliðinin desteklenmesi amaç olarak belirtilmiþtir. Söz konusu
bildiride belirlenen ilkeler Avrupa Birliði ülkelerinin ulusal çalýþmalarýnýn yanýnda "Avrupa"
ve "çok ulusluluk" prensiplerinin benimsenmesi ve bu yaklaþýmýn katma deðer yaratmasý
için çalýþýlmasý yönündedir. Çalýþmalar dört ayrý eylem kategorisi altýnda planlanmýþtýr:
 Avrupa turizm sektöründe rekabetin teþviki,
 Sürdürülebilir, sorumlu ve yüksek kalite turizmin desteklenmesi,
 Avrupa'nýn sürdürülebilir ve yüksek kalite turizmin merkezi olarak belirlenmiþ
imajýnýn saðlamlaþtýrýlmasý,
 Avrupa Birliði'nin siyasi ve finansal araçlarýnýn turizm sektöründeki uygulamalarýnýn
azami seviyeye çýkarýlmasý
Avrupa Birliði turizm politikalarýnda istikrarlý bir þekilde sürdürülebilirliði vurgulamakta
ve bu konu Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite'de
de hak ettiði ilgiyi görmektedir. Ancak asýl sorgulanmasý gereken, bu politikalarýn ve
sürdürülebilirliðe baðlýlýðýn Avrupa Birliði üye ülkelerindeki turizm anlayýþýný deðiþtirmede
ne derece etkili olduðudur. Bu sorunun cevabýný Turizm Sürdürülebilirliði Grubu'nun
(Tourism Sustainability Group) "Daha Sürdürülebilir Avrupa Turizmi için Eylem" (Action
for More Sustainable European Tourism) isimli raporunda bulmak mümkün. Rapora
göre, Avrupa'da ulusal ve yerel yönetimler sürdürülebilirlik konusunu politika ve eylemleri
yoluyla vurgulamakta olsalar dahi bu isteðin somut ve uygulanabilir eylemlere dönüþemediði
ve sürdürülebilir turizm sektöründeki fýrsatlarýn tümünün deðerlendirilemediði endiþesi
halen sürmektedir25.
"Daha Sürdürülebilir Avrupa Turizmi için Eylem" raporunda Avrupa'daki turizm
iþletmelerinin sürdürülebilirliðe yapýlan çaðrýya verdiði cevabýn çok deðiþken olduðu
belirtilmektedir. Bazý büyük turizm þirketleri, sürdürülebilirliði kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri kapsamýnda yürütmektedir. Ancak küçük turizm iþletmelerinin sadece ufak bir
kýsmý çevresel ve sosyal politika ve eylemleri ile tanýnmayý amaçlamýþlardýr. Bu çabanýn
da büyük bir çoðunluðunun bireysel ilgi ve giriþimler çerçevesinde sürdüðü ve kurumsal
ve/veya hukuki bir çerçeve ekseninde düzenlenmediði görülmüþtür. Buna raðmen,
turizm sektörü içerisinde sürdürülebilirliðe ilginin arttýðýna dair iþaretler olmasý umut
24

25

"Europe, the world's No 1 tourist destination - a new political framework for tourism in Europe," Communication
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economýc and Social Committee
and the Committee of the Regions, Brussels, 2010.
"Action for More Sustainable European Tourism," Report of the Tourism Sustainability Group, 2007.
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verici bir geliþme olarak sunulmuþtur. Bu artan ilginin ticaret birlikleri ve iþletmeler ile
tedarik zincirindeki diðer þirketler arasýnda kurulan iletiþim sonucu oluþtuðu ifade
edilmiþtir.
Ayrýca, raporda turistlerin son yýllarda seçtikleri tatil bölgelerinin temiz ve iyi muhafaza
edilmiþ olmasýna daha çok dikkat ettikleri gözlemlenmiþtir. Doða ve kültür amaçlý bir
turizm alt sektörünün yaygýnlaþmasýnýn da bu bilincin geliþmesinde etkili olduðu açýktýr.
Rapor kapsamýnda farklý Avrupa ülkelerinde yapýlmýþ olan anketler-diðer etkenler eþit
tutulduðu takdirde-turistlerin çoðunluðunun çevre ve yerel halka saygýlý ve faydalý
iþletmeleri tercih ettiðini göstermiþtir. Örneðin Almanya gibi turizm pazarýndan ciddi pay
alan ülkelerde, turistler seyahat edecekleri ülkelerin seçiminde daha çok doðal kaynaklarýn
varlýðýna ve iþletmelerin çevre konusunda aldýklarý tedbirlere dikkat etmektedir. Ziyaretçilerin
bu tercihleri sebebiyle tur operatörlerinin de onlarýn adýna artan bir baský unsuru
oluþturmaya baþlamasý sonucunda iþletmeler yüksek gelir grubundan müþteri çekebilmek
için çevre duyarlýlýðý hususunda pozitif algý çalýþmalarýna aðýrlýk vermiþtir.
Raporda sürdürülebilir turizm için atýlmasý gereken adýmlar ise
þöyle sýralanmýþtýr26:









Talep mevsimselliðinin kýsýlmasý,
Turizm ulaþýmý etkilerinin irdelenmesi,
Turizm istihdamýnýn kalitesinin artýrýlmasý,
Yerel halkýn hayat kalitesinin korunmasý ve artýrýlmasý,
Kaynak kullanýmýnýn ve atýk üretiminin kýsýlmasý,
Doðal ve kültürel mirasýn korunmasý ve deðerlendirilmesi,
Tatil yapma imkânýnýn herkese saðlanmasý,
Küresel sürdürülebilir kalkýnmada turizmin bir araç olarak ele alýnmasý.

AB'nin benimsediði bu söz konusu eylem ve stratejiler ülkemiz turizm sektörünün
rekabetçi bir þekilde yapýlanmasý için oluþturmasý gereken yol haritasýný da göstermektedir.

3.2. Sürdürülebilir Turizmde Ulusal ve Bölgesel Uygulama
Örnekleri
Gerek AB ülkeleri gibi geliþmiþ, gerek Türkiye gibi geliþmekte olan ekonomilerde
"sürdürülebilir turizm" anlayýþý gittikçe önem kazanmaktadýr. Bu anlayýþý desteklemek
amacý ile ülkeler çeþitli teþvik politikalarý yürürlüðe koymuþtur. Bu programlar, bazý
durumlarda yerel halk veya yerel yönetimler tarafýndan talep edilip baþlatýlmýþ, bazý
durumlarda ise yukarýdan aþaðýya bir yaklaþýmla, ulusal politika ve stratejileri takiben
26

"Action for More Sustainable European Tourism," 7-8.
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ortaya çýkmýþtýr. Programlarýn bir bölümü doðal ve yerel kaynaklarý aþýrý ölçülerde tüketen
kitle turizminin etkilerini azaltmak, diðer bölümü ise doðal kaynaklarýn kullanýmýnýn
denetimiyle sürdürülebilir turizm eksenli ekonomik kalkýnmayý amaçlamaktadýr. Ýster
merkezi hükümet, ister yerel yönetimler tarafýndan ülke dinamikleri göz önünde
bulundurularak sürdürülebilir politikalar bir model çerçevesinde geliþtirilmelidir. Bu
bölümde, Ýspanya ve Meksika'da uygulamaya konulan sürdürülebilir turizm programlarýndan
örnekler verilerek yukarýda bahsedilen amaçlar ve politika oluþum süreçlerindeki
farklýlýklar ortaya koyulacaktýr.
Birleþmiþ Milletler Dünya Turizm Organizasyonu'nun (UNWTO) yayýmladýðý "Turizmi
Daha Sürdürülebilir Kýlmak" baþlýklý inceleme, dünyanýn farklý bölgelerinden turizm
sektöründe sürdürülebilirlik üzerine çeþitli vaka çalýþmalarý yapmýþtýr. Raporumuzda,
taþýdýðý benzerlikler sebebiyle Türkiye turizm sektörünün de benzer yansýmalarý olabilecek
iki örnek, Ýspanya'nýn Calvia beldesindeki kitle turizminin neden olduðu zararý geri
çevirmeyi amaçlayan sürdürülebilirlik giriþimi ve Meksika'nýn ülke genelinde uygulamaya
koyduðu sürdürülebilir turizm hamlesi ele alýnmýþtýr.

3.2.1. Ýspanya örneði
Calvia
1960'lardan 1980'lere kadar, Mayorka'nýn güney sahilinde yer alan Calvia beldesi,
Akdeniz sahilinde yer alan en popüler tatil destinasyonlarýndan biri idi. Þehri, bu dönemde
her sene ortalama 1,6 milyon turistin ziyaret ettiði tahmin edilmektedir. Bu hýzlý büyüme,
Calvia'yi Avrupa'nýn kiþi baþýna düsen gelir düzeyi en yüksek bölgelerinden biri haline
getirmekle beraber,
Kitle turizmine, düþük fiyatlara ve standart bir tatil kavramýna baðlý
kalýnmasý, turist sayýsýnýn ve yerli nüfusun aþýrý hýzlý artmasýna ve
Calvia'nin bir tatil beldesi olarak çekiciliðini kaybetmesine sebep olmuþtur.
Kalabalýk sezonlar, tahrip edilmiþ doðal alanlar ve iþletmeler Calvia'nin 1980'lerin sonundan
itibaren ziyaretçiler tarafýndan daha az tercih edilmesine yol açmýþtýr. Nitekim Calvia'yi
ziyaret eden turist sayýsý 1988 ile 1991 arasýnda yüzde 20 oranýnda azalmýþtýr.
Bu durumu tersine çevirebilmek için, Calvia Belediyesi tarafýndan teknik bir analiz
yapýlmýþ ve sürdürülebilir turizm uygulamalarý yürürlüðe konmuþtur. Bu uygulamalarý
özel kýlan, her karar aþamasýnda beldedeki farklý paydaþlarýn (sektör temsilcileri, yerel
toplum ve yerel yönetim) temsilcilerinden oluþan bir grubun önceliklerini göz önünde
bulundurarak ortak politikalar belirlemiþ olmasýdýr. Akademisyenler, teknik uzmanlar
ve özel sektör temsilcilerinin katkýsýyla aþaðýda belirtilen maddelerden oluþan bir eylem
planý hazýrlanmýþtýr:
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 Turizmde sürdürülebilirliðin önem ve gerekliliðinin iletiþimi ve bu bilincin artýrýlmasý
saðlanmalýdýr.
 Yerel toplum sürdürülebilirlik çalýþmalarýna dahil edilmelidir.
 Yerleþim ve turizm alanlarý eksiksiz bir þekilde rehabilite edilmelidir.
 Tarihsel, kültürel ve doðal miras onarýlmalý ve korunmalýdýr.
 Öncelikler belirlenirken paydaþlar arasýnda iþbirliðine önem verilmelidir.
 Sürdürülebilir turizm hedeflerine ne kadar yaklaþýldýðýnýn gözlem ve deðerlendirmesini
yapmak üzere sürdürülebilir turizm göstergeleri oluþturulmalýdýr. Göstergelerin
düzenli bir þekilde deðerlendirilmesi sürdürülebilir turizm yönetiminin deðiþikliklere
adapte olabilmesi açýsýndan önemli bir detay olarak vurgulanmalýdýr.
 Ýmara izin verilen alanlar dikkatli deðerlendirilmeli, gerekirse imar izinleri iptal
edilmeli ve yýkýmlarla yeþil alanlar oluþturulmalýdýr.
 Büyüme yerine sürdürülebilir kalite anlayýþý benimsenerek Calvia'nýn bir turizm
merkezi olarak geliþmesini ve ziyaretçi baþýna harcamalarýn yükselmesini saðlamak
gerekmektedir.
 Ulaþým alt yapýsý iyileþtirilmeli ve toplu taþýmayý teþvik edecek düzenlemeler
getirilmelidir.
 Sürdürülebilir yönetim prensibi su ve enerji kullanýmý ve atýk yönetimi gibi çevrenin
korunmasý ile ilgili anahtar konularda harekete geçirilmelidir. Çevre yönetiminde
özellikle geri dönüþüm teþvik edilmeli ve su tüketiminin azaltýlmasý hedeflenmelidir.
Belirlenen bu eylem planý ýþýðýnda Calvia'da 1990 ve 2000'li yýllarda sürdürülebilirlik
temel turizm politikasý olarak uygulamaya konulmuþ ve sürecin geliþimine ve sonuçlarýna
bakýldýðýnda önemli mesajlar verilmiþtir.
Sonuçlar
 Calvia'da 1997 ile 2004 arasýnda gerçekleþtirilen uygulamalar sonucu hedeflendiði
gibi 1700 hektarlýk bir alanýn imar izni kaldýrýlmýþ ve yýkýmlar sonucu 13,500 metre
kare alan elde edilmiþtir. Bu süre içinde otel sayýsýnda bir artýþ yaþanmamýþtýr.
 Ulaþýmý daha sürdürülebilir kýlmak için merkezleri birleþtiren 40 kilometrelik bir
bisiklet ve yürüme yolu yapýlmýþtýr. Ancak toplu taþýma kullanýmý taksi endüstrisinin
desteðinin saðlanamamasý ve yerli halkýn özel araçlarýný tercih etmesi sonucunda
istenilen seviyeye ulaþmamýþtýr.
 Çevre yönetimi konusunda, þehir atýklarýnýn yüzde 30'unun çýkýþ noktasýnda
ayrýþtýrýlmasý zorunluluðu geri dönüþümü kolaylaþtýrmýþsa da, su tüketimi hala
istenen seviyeye çekilememiþtir.
 Calvia'da 2003 senesinde belediye yönetimi deðiþmiþ olmasýna raðmen sürdürülebilirlik
çalýþmalarý duraksatýlmamýþtýr.
 Baþarýlý uygulamalara raðmen, finansman eksikliði veya kesintileri sebebiyle birçok
giriþim tamamlanamamýþtýr.
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Calvia örneði, sürdürülebilirlik söz konusu olduðunda uzun ve istikrarlý bir yaklaþýmýn
zorunlu olduðunu göstermektedir. Her ne kadar yerel yönetimde yaþanan deðiþiklikler
sürdürülebilirlik eksenli turizm politikasýnda bir dönüþüme yol açmamýþ dahi olsa, sürecin
ilerleyen dönemlerinde yaþanan finansman sýkýntýsý birçok önemli giriþim istenilen
seviyeye ulaþamamýþtýr. Dolayýsýyla, sürdürülebilirlik uzun vadeli bir politik baðlýlýða
ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu doðrultuda, konu ile ilgili uzun vadeli çalýþmalarýn desteklenmesi
icin uzun vadeli finansman olanaklarýnýn bulunmasý gerekmektedir Son olarak, paydaþlarýn
taahhüt ettikleri uygulamalardan sorumlu tutulabilmeleri, eylemlerin kalýcý olabilmesi
icin kritik önem taþýmaktadýr.
Granada
Calvia bölgesinde gerçekleþtirilen sürdürülebilirlik uygulamalarý dýþýnda son on senede
Ýspanya'nýn Endülüs bölgesinde en çok ziyaretçi çeken Granada'da da sürdürülebilirlik
anlayýþý kapsamýnda önemli giriþimler yapýlmýþtýr. Öncelikle kamu ve özel sektör ile sivil
toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla 2001 senesinde Granada Bölgesi Turizm Konseyi
(Patronato) kurulmuþ, bu organizasyon sayesinde tabandan baþlayan katýlýmcý karar
alma, uygulama, planlama, eðitim ve bilgi üretme mekanizmalarý meydana getirilmiþtir.
Konsey Granada'nýn turizm kaynaklarýný ulusal ve uluslararasý mecralarda tanýtmýþ,
Granada'da turizmin geliþmesine ve istihdam ile yerel ekonomiye katký yapmasýna ön
ayak olmuþ ve turistlere tatmin edici ve detaylý bilgi saðlanmasýný mümkün kýlmýþtýr.
Patronato'nun yönetim kurulunda vali, vali yardýmcýsý, yerel konsey üyeleri, yerel banka
ve ticaret odalarý temsilcileri, sanayiciler ve iþadamlarý, turizm yatýrýmcý dernekleri ve
sendikalar bulunmaktadýr. Dolayýsýyla kamu-özel sektör iþbirliði son derece yakýn bir
þekilde yürütülmüþ, güçlü ve kararlý bir planlama süreci gerçekleþtirilebilmiþtir. Yine son
derece önemli bir geliþme bilgi toplama hususunda olmuþ, düzenli istatistikler ve raporlar
yayýmlanmýþ ve güvenilir denetleme ve takip mekanizmalarý yürürlüðe konmuþtur.
Sonuç- Genel Ülke Politikasý
Calvia ve Granada örneklerinden baðýmsýz olarak Türkiye'nin Akdeniz'deki ana
rakiplerinden biri olan Ýspanya'nýn son yýllarda hayata geçirdiði projeler ülke turizmi
için örnek alýnabilecek bilgiler içermektedir. Kýsa bir süre önce Ýspanya devleti modernleþme
ve altyapý düzenlemeleri için otel iþletmelerine 3,7 milyar Euro tutarýnda düþük faizli
kredi saðlamýþtýr. Ayrýca, bununla baðýntýlý olarak fiiliyata geçirilen PLAN RENOVE
operasyonel durumda olan otellerin enerji tasarrufu için gerekli düzenlemeleri yapmalarý
için finansman saðlamýþ, 2020 turizm strateji planý kapsamýnda da PLAN FUTURA devreye
sokulmuþtur. Öte yandan, rekabetçiliðini fiyatlarý düþürmek yerine kaliteyi artýrma yoluyla
güçlendiren Ýspanya bu doðrultuda "Privilege Spain" (Ayrýcalýklý Ýspanya) sloganýyla
Ýspanya turizminin marka deðerini yükseltmeyi hedeflemiþtir.
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3.2.2. Meksika Örneði
Türkiye gibi turizm sektörüne öncelik veren Meksika hükümeti, 2000'lerin baþýndan
itibaren Calvia'nýn yerel yönetimininkine benzer þekilde kapsamlý bir sürdürülebilir turizm
giriþimini uygulamaya koymuþtur. Bunu Calvia örneðinden farklý kýlan nokta, stratejinin
genel çerçevesinin yerel yönetimlere merkezi hükümet tarafýndan bildirilmiþ olmasýdýr.
Bu çerçevenin ýþýðýnda, yerel yönetim ortaklýklarýnýn uygulamalarý koordine etmesi ve
tamamlamasý planlanmýþtýr. Giriþimin amacý Meksika turizm sektörünün yaþadýðý düzensiz
þehirleþme, çevre kalitesinin ve dengesinin bozulmasý, kültürel kimliðin kaybý ve turizm
gelirinin yerel ekonomiye yeteri kadar aktarýlmamasý gibi temel sorunlara karþý bir strateji
oluþturma ve bu stratejinin doðru ve etkili eylemlere dönüþtürülmesidir.
Giriþimi önemli kýlan bir baþka etken de, aþaðýda özetlenen sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn
Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Turizm Bakanlýðý'nýn ortak bir giriþimi olarak
þekillendirilmiþ olmasýdýr. Buna paralel olarak Meksika'daki sürdürülebilirlik hareketi
çeþitli odak gruplarý, sivil toplum kuruluþlarý, akademisyenler ve hükümet temsilcilerinin
katýlýmýný kapsayan yoðun bir müzakere süreci sonucunda planlanmýþtýr.
Sürdürülebilir turizm stratejisi çerçevesinin ana hatlarý:
 Eylemlerin, merkezden bildirilen politika ýþýðýnda sürdürülebilirliði yansýtmasý, ancak
ayný zamanda yerel ihtiyaçlarý göz önünde bulundurarak gerektiðinde farklýlýklar
gösterebilecek kadar da esnek olmasý amaçlanmýþtýr. Nitekim, beþ pilot proje
uygulamasýyla baþlayan giriþim kýsa bir süre sonra yirmi beþ tatil beldesine yayýlmýþ
ve zamanla tüm ülkeyi kapsamasý hedeflenmiþtir.
 Sürdürülebilir turizm göstergeleri sistemi geliþtirilecektir. Bu göstergeler, farklý tipteki
destinasyonlar icin çeþitlilik göstererek mümkün olan en doðru ve verimli
deðerlendirmenin yapýlmasý hedeflenmektedir.
 Ýþletmelerde ve tatil beldelerinde daha verimli çevresel uygulamalarýn yürürlüðe
konmasý hedeflenmektedir. Su tasarrufu standartlarý oluþturulacak ve öncelikle
otelleri, sonrasýnda turizm þirketlerini ve en sonunda turizm beldelerini kapsayacak
þekilde bir sürdürülebilirlik sertifikasý meydana getirilecektir.
 Eylemlerin uygulamalarý turizmle ilgili yerel yönetimler tarafýndan gerçekleþtirilecektir.
 Sürdürülebilirliði ödüllendiren ve teþvik eden ve özellikle küçük ve orta ölçekli
iþletmeleri hedefleyecek bir finansal destek taslaðý oluþturacaktýr.
 Eðitim ve teknoloji transferinin gerçekleþtirilebileceði bir program oluþturulacak
ve sürdürülebilirliði turizm iþletmeleri ve turizm beldelerinde destekleyebilecek
kalifiye iþ gücü yaratýlacaktýr.
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Süreç
 Her tatil beldesinde sürdürülebilirlik programýnýn koordinasyonu, uygulamasý ve
denetlenmesinden sorumlu bir komite oluþturulmuþtur. Her komite, sürdürülebilirliðin
kendi bölgelerinde artýrýlabilmesi icin yerel, eyalet ve federal düzeyde paydaþlarýn
iþbirliðiyle eylem teklifleri önermektedir.
 Sürdürülebilir turizm göstergeleri oluþturulmuþ ve öncelikle sürdürülebilirliðin
güncel durumunun teþhisi icin her bölgede bu göstergeler kullanýlmýþtýr. Bu,
bölgelerin yaþadýðý özgül sorunlarýn tespit edilmesi açýsýndan çok faydalý olmuþtur.
Toplanýlan veriler ve oluþturulan göstergeler þu alt baþlýklar hakkýnda önemli
tespitler içermektedir:
o Çevresel etki: Tatlý suya eriþim, su tüketim seviyesi, su ve kanalizasyon arýtmasý,
enerji tüketimi, hava kalitesi, çöp üretimi, çöp yönetimi ve geri dönüþüm, çevre
eðitimi.
o Sosyo-ekonomik etki: Ýþsizlik oraný, yerel ekonomiye katký, yerel gelir vergisine
katký, yerel nüfusun refahý, demografik baskýlar, güvenlik.
o Turizm arz ve talebi: Turist memnuniyeti, turistlerin harcama seviyesi, doluluk
ve mevsimsellik, servis kalitesi ve fiyatý, sertifika, seyahat beldesinin çekiciliði,
deniz suyu kalitesi.
o Kentsel geliþim: Planlama ve çevresel mevzuatlar, kentsel büyümenin kontrolü,
altyapý temini, konutlarýn mevcut durumu, mimari görüntü ve mirasýn korunmasý.
 Turizm iþletmelerine verilmek üzere çevresel kalite sertifikasý oluþturulmuþ ve bu
belge oteller baþta olmak üzere marina ve turist destinasyon bölgelerine verilmiþtir.
Sonuç
Meksika'da son on yýlda faaliyete geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn kati
sonuçlarýný þu aþamada vermek mümkün olmasa da son dönemlere iliþkin WEF raporlarý
bu hususta bir fikir vermektedir. Nitekim 2008 senesinde küresel rekabetçilik sýralamasýnda
55. sýrada yer alan Meksika 2009'da 51.'liðe, 2011'de de 43.'lüðe yükselmiþtir. Bu süre
içerisinde Meksika'nýn özellikle doðal kaynaklarýn korunmasý ve kollanmasý konusunda
gösterdiði atýlým belirleyici olmuþtur. Zira Meksika 2008'de 25. sýrada yer aldýðý "Doðal
Kaynaklarýn Korunmasý" bileþeninde üç yýlda 15 sýra birden atlayarak 10. sýraya kadar
yükselmiþtir.
Ýspanya ve Meksika örnekleri Türkiye'de uygulanabilecek sürdürülebilirlik politikalarý
ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Öncelikle Calvia örneðinde yýlýn belirli dönemlerinde
bir bölge üzerindeki çevresel baskýnýn artmasýnýn tetiklediði sorunlar ve çözüm olarak
geliþtirilen sürdürülebilirlik politikalarý Türkiye gibi mevsimsellik sorununu temelden
hisseden bir turizm merkezi için örnek teþkil etmektedir.
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Calvia'nýn 1990 ve 2000'lerde geçirdiði süreç uzun vadeli politik baðlýlýðýn
ve finansman desteðinin sürdürülebilirlik için elzem olduðunu ve atýk
yönetimi ve ulaþým merkezli problemlerin çözümünün kararlýlýk
gerektirdiðini göstermektedir.
Bununla birlikte herhangi bir turizm bölgesinde sürdürülebilir turizm anlayýþýný oturtmak
için mutlaka tüm paydaþlarýn-ziyaretçiler, iþletme sahipleri, yerel yönetimler, yerel sivil
toplum kuruluþlarý ve hizmet sektöründe istihdam edilenler-bir arada hareket etmelerinin
olmazsa olmaz olduðu da keskin bir biçimde anlaþýlmaktadýr. Öte yandan, merkezi bir
planlamanýn görüldüðü Meksika örneðinde ise turizmin yol açtýðý plansýz kentsel dönüþüm
ve düzensiz þehirleþmenin yanýsýra oluþan çevre ve doða kirliliðine iliþkin uygulamaya
alýnan eylem planlarý da incelenmelidir. Sürdürülebilir turizm uygulamalarýnýn dayanaðý
olan temel göstergeler Meksika otoriteleri tarafýndan belirlenmiþ ve denetlenmiþtir.
Türkiye'de de benzer bir þekilde bu uygulamalarýnýn takibini, denetimini ve zaman
içerisindeki baþarýsýný belirleyecek bu göstergeler ivedilikle oluþturulmalýdýr. Öte yandan,
baþarýlý bir model için her düzeyde birbiriyle eþgüdümlü hareket eden, merkezi bir
teþkilat altýnda tanzim edilmiþ ve yerel düzeyde uzman komitelerin bulunduðu hiyerarþik
bir yapýnýn verimli sonuçlar üretebileceði görülmektedir. Son olarak, Meksika'nýn son
yýllarda rekabetçilik endeksinde yaptýðý sýçrama gözardý edilmemelidir. Kararlýlýkla
yürütülen sürdürülebilirlik politikalarý Türkiye'nin halihazýrda büyümekte olan turizm
sektörünü daha da güçlendirecek ve alanýnda lider ülkeler arasýna sokacaktýr.

3.3. Türkiye Turizm Stratejisi ve Sürdürülebilir Turizm
Türkiye'de turizm sektörünün büyük bir bölümünü deniz ve sahil turizmi oluþturmaktadýr.
Sürdürülebilir turizme geçiþ için alternatif turizm uygulamalarýnýn teþvik edilmesinin
yanýsýra deniz turizminin sürdürülebilir bir eksene yerleþtirilmesi de aciliyet teþkil
etmektedir. Sahil bölgelerinde gerçekleþtirilen özellikle küçük ölçekli turizm yatýrýmlarý
finansal kriterler gözetilerek yapýlmakta, bu süreç içerisinde doðaya yansýyacak olumsuz
etkiler de ancak bütçe elverdiði ölçüde kýsýtlanmaya çalýþýlmaktadýr. Doða ve çevrenin
ikincil planda kaldýðý bu tarz bir geliþme modeli ile turizmin uzun vadedeki geleceði
de tehlikeye aýlmaktadýr. Bu noktada doða ve çevre dengesini merkezine almayan turizm
anlayýþýnýn yol açacaðý muhtemel sorunlarý bertaraf etmek ve yerel kaynaklarý korumak
adýna sahil turizminin stratejik kalkýnma planlamalarýna dahil edilmesi faydalý sonuçlar
doðuracaktýr. Bu doðrultuda, Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (UNEP), dengeli, çok
sektörlü ve uyarlamalý Entegre Sahil Bölgesi Yönetimi (Integrated Coastal Zone Management)
isimli bir proje geliþtirmiþtir. Bu yaklaþým yetkililer ile çeþitli kullanýcý gruplarý arasýnda
yapýcý bir diyalog ortamý kurmayý hedefleyerek etkili çevre düzenlemelerini hayata geçirir
ve uygulamalarýný denetler. Türkiye de sahil ve deniz turizmini saðlam ve sürdürülebilir
bir temele oturtmak için bu çalýþmayý benimseyebilir.27
27

"Sustainable Coastal Tourism: An Integrated Planning and Management Approach," 48-70.
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Türkiye'nin turizm stratejisi ve buna paralel olarak uygulanacak eylemlerde baþarý
kriterlerinin benimsenmesi söz konusu stratejilerin uygulamaya geçirilmesi açýsýndan
önemlidir. Bu bölümde öncelikle sektörün önünde ayrýntýlý bir yol haritasý olan Türkiye
Turizm Stratejisi 2023 ve bu stratejinin uygulama safhasýný temellendiren Turizm Eylem
Planý 2007-2013 sürdürülebilirlik perspektifinden deðerlendirilecektir.
Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe kamu ve özel sektörün yönetiþim ilkesi
çerçevesinde iþbirliðini gündeme taþýyan, stratejik planlama çalýþmalarýnýn yönetimi ve
uygulamasýna yönelik açýlýmlar saðlamayý hedefleyen uzun vadeli bir yol haritasýdýr.
Strateji Belgesi Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar, uluslararasý pazarda turist sayýsý ve turizm
geliri açýsýndan ilk beþ ülke arasýnda yer almasýný ve önemli bir varýþ noktasý ve uluslararasý
bir marka haline gelmesini hedeflemektedir. Strateji raporu ayrýca vizyon olarak
sürdürülebilir turizm anlayýþýný ana unsur olarak benimsemesi sebebiyle büyük önem
arz etmektedir. Strateji Belgesi'nde turizm sektörünün uluslararasý rekabetçilik, yenilikçilik
ve araþtýrmacýlýk yönünde geliþmesi hedefine sürdürülebilirlik ilkeleri doðrultusunda
ulaþýlacaðý öngörülmektedir. Bu doðrultuda, bölgesel kalkýnmanýn ve kitle turizminin
beraberinde getirdiði çevresel ve ekolojik sorunlarýn sürdürülebilir turizm yaklaþýmýyla
çözülmesi hedeflenmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023' içerisinde sýkça atýfta bulunulan sürdürülebilirlik ilkesi
turizm sektörünün uzun vadeli büyüme ve geniþleme hedefleri açýsýndan merkezi rol
oynamaktadýr. Strateji Belgesi'nde sürdürülebilirlik anlayýþýnýn benimsenmesiyle doðal
kaynaklarýn korunmasý, bölgesel farklýlýklarýn giderilmesi, kitle turizminin yol açtýðý
çevresel baskýnýn kýrýlmasý ve mevsimselliðin bertaraf edilerek turizmin yýl içine daha
homojen bir þekilde daðýlmasý amaçlanmaktadýr. Eylem planlarý ise vizyon ve strateji
belgelerini tamamlayýcý ve uygulamaya dönük olarak hazýrlanan kapsayýcý belgeler
niteliðindedir. Turizm Eylem Planý 2007-2013 de Türkiye Turizm Stratejisi 2023' göz
önünde bulundurularak hazýrlanmýþtýr. Dolayýsýyla belgeler arasý paralellik, istenilen
hedefe ulaþmak için vazgeçilmez bir unsurdur.
Turizm Eylem Planý 2007-2013' ise 172 eyleme yer veren ayrýntýlý bir belgedir.
Sürdürülebilir Turizm Strateji Belgesi'nin uygulamaya dönük eylem planlarýnda
"sürdürülebilirlik" kelimesi geçmese de 172 eylemden 11 tanesinin sürdürülebilirlik
stratejisi ile uyumlu olduðu görülmektedir.
Sürdürülebilirlik anlayýþýnýn yer bulduðu eylemler özellikle turizmin altyapýsal
problemlerinden kaynaklanan çevresel sorunlarý gidermek amacýyla altyapý eksikliðinin
giderilmesini hedefleyen uygulamalardan oluþmaktadýr. Ayrýca turizmin çeþitlendirilmesi
amacýyla farklý turizm türlerini destekleyen eylem planlarý ayný zamanda deniz turizmi
konusunda çevresel baskýlarýn giderilmesi yönündeki uygulamalarý içermektedir.
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Sürdürülebilirlik bakýþ açýsýyla doðrudan baðlantýlý olan eylemlerden bazýlarý da hizmet
kalitesine iliþkin mevzuat düzenlemeleridir. Mevzuat düzenlemelerinin "koruma-kullanma"
dengesi kapsamýnda yapýlmasý ve sürdürülebilirliði tehdit edecek uygulamalara etkin ve
hýzlý bir þekilde müdahalenin saðlanmasý öncelikli alanlar içine alýnmýþtýr. Mevzuat
düzenlemelerine iliþkin eylemlerin çýktýsý olarak görülebilecek "Korunan Alanlarda
Yapýlacak Planlara Dair Yönetmelik" 23.03.2012 tarih ve 28242 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanmýþtýr.
Kentsel ölçekte markalaþma, sürdürülebilirlik olgusunun doðrudan eylem planlarý
içerisinde yer aldýðý bir diðer baþlýktýr. Markalaþma ile özellikle mimari düzenlemelerin
tarihsel dokuya uyumlu þekilde gerçekleþtirilmesi, kültürel mirasýn restorasyonu ve
onarýmý ile kültür turizminin canlandýrýlmasý hedeflenmektedir.
Turizm Strateji Belgesi ve Turizm Eylem Planý 2007-2013 turizmin rekabet gücünü
artýrmaya dönük yatay yaklaþýmlarý içeren analitik araçlar olarak çok deðerlidir. Ancak,
strateji belgesini ve eylem planlarýný beraber incelediðimizde strateji belgesinde önemli
bir yer tutan sürdürülebilirlik anlayýþýnýn uygulamaya yönelik olan eylem planlarýnda
ayný seviyede yer almadýðý görülmektedir. Tabii ki turizm politikalarýnda çözüme
kavuþturulmasý gereken diðer öncelikler de bulunmaktadýr. Ancak bu oran ülke genelinde
ve sektörel uygulamalarda sürdürülebilirliðin içselleþtirilmesini mümkün kýlacak derecede
etkili bir uygulama, izleme ve deðerlendirme modeli oluþturmaya yetmemektedir.
2013 yýlý sonrasý yeniden oluþturulacak eylem planlarýnda sürdürülebilirlik
anlayýþýnýn öncelikli olarak benimsenmesi hem eylem planlarý ile strateji
belgesi arasýndaki uyumu gözetecek, hem de turizm sektörünün yapýsýnýn
bu yönde evrilmesine yardýmcý olacaktýr.
Dikkat edilmesi gereken bir diðer nokta da eylem planlarýnýn takvimlendirildiði þekilde
uygulanmasýdýr. 'Turizm Stratejisi ve Eylem Planý 2007-2013'te eylemlerin izlenmesi ve
raporlanmasýna iliþkin bir mekanizma oluþturulmamýþtýr. Bu da, son derece kýymetli
çalýþmalar neticesinde hazýrlanan belgenin uygulamada ne seviyede hayata geçtiðine ve
söz konusu eylemlerin tamamlanma düzeyine iliþkin yeterli bilgi akýþýnýn olmamasýna
yol açmaktadýr. Bu yönde bir hazýrlýðýn öncelikle 10. Kalkýnma Planý çalýþmalarý nihayete
ermeden tamamlanmasý, bu belgelerin uygulamaya dönük ve dinamik bir yapýda
gerçekleþtirilmesi için önemlidir. Ayrýca, uygulanabilir ve ölçülebilir rakamsal hedefler
ile bu belgelerin, eylem planlarýnýn ve takip eden dokümanlarýn hazýrlanmasý, bu
belgelerin verimliliði ve takibi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda,
2013 yýlý sonrasý ikinci eylem planý döneminde bir izleme ve
deðerlendirme mekanizmasýnýn oluþturulmasý turizm sektörünün arzu
edilen þekil ve seviyede geliþimi için önemlidir.
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Tablo 3.1. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi ve Eylem Planýnda Sürdürülebilirlik (2007-2013)
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Tablo 3.1. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi ve Eylem Planýnda Sürdürülebilirlik (2007-2013) (devamý)
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B Ö L Ü M

SÜRDÜRÜLEBÝL ÝR TURÝZM VE
ÝÞLETMELER

4. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM VE ÝÞLETMELER
Firma bazýnda sürdürülebilirlikte ürün veya hizmetin uzun vadede sürekli yükselen
bir kalite anlayýþý ile tüketiciye sunulmasý büyük önem arz etmektedir. Ancak, sürdürülebilirlik
yönününde dönüþüm uzun ve maliyetli bir süreçtir.
Sürdürülebilir turizm anlayýþýnýn yaygýnlaþmasý için stratejik bir politika
olarak benimsenerek desteklenmesi gerekmektedir. Böylece ülkemiz,
sürdürülebilir turizmde bir rekabet avantajý ve markalaþma
yaratabilecektir.
Sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesi halinde sektör orta ve uzun vadede
aþaðýdaki tabloda verilen fýrsatlar doðrultusunda rekabet avantajýna sahip olabilecektir.
Tablo 4.1. Sürdürülebilir Turizmin Yarattýðý Fýrsatlar







Katma Deðer
Turizmde farklýlaþma ve rekabet avantajý
Marka deðeri ve pozitif sosyal imaj
Alternatif turizm çeþitlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
(örn. Eko-turizm, agri-turizm vb. )
Bölgesel kaynaklarýn verimli kullanýmý ve
pazarlamasý
Sürdürülebilir ve yeni tasarýmlar, teknoloji ve
bio-ürünler
Güvenli seyahat prensibi ve sigorta þirketlerinin
artan önemi

Altyapý
 Doðayla dost tesislerin inþasý
 Engelli ve 3. Yaþ gruplarý için gerekli alt yapý
ve ulaþým yatýrýmlarý ve teknolojik inovasyon
fýrsatlarý
 Kendi tükettiðini üretmek prensibiyle az ve
yeþil enerji tüketen bölgelerin oluþturulmasý

Verimlilik

Ekolojik ve Kültürel Hizmetler

 Su ve enerji kullanýmýnýn düzenlenmesi ve
azaltýlmasý
 Katý ve sývý atýk seviyesinin aþaðýya çekilmesi,
yeniden kullanýmý ve geri kazanýmý
 Tesislerde geri dönüþümlü malzeme ve
izolasyon/yalýtým ile enerji verimliliði
 Alternatif ve yenilenebilir enerji kullanýmý ile
düþük maliyetin saðlanmasý

 Sürdürülebilirlik alanýnda yeni iþ alanlarýnýn
ortaya çýkmasý (örn. Sertifikasyon danýþmanlýk
ve denetleme hizmetleri)
 Arazi kullaným yönetiminin ve þehir
planlamasýnýn yeni iþ alanlarý olarak ön plana
gelmesi
 Eko-tarým uygulamalarýnýn yeni bir ürün ve
organik tarým pazarý oluþturmasý
 Doðal ürün pazarýnda canlanmanýn saðlanmasý
 Yerel insan kaynaklarýnýn eðitim olanaklarýndan
faydalanmalarý ile istihdam havuzunda kalite
artýþýnýn gerçekleþmesi

Sürdürülebilirlik ilkeleri doðrultusunda turizm sektöründe yüksek katma deðer yaratmak
mümkün olacak, sektör için kritik önem arz eden altyapý çalýþmalarý gerçekleþtirilecek,
Türkiye'nin turizm alanýndaki kaynaklarý en verimli þekilde kullanýlabilecek, ekolojik
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ve kültürel deðerler göz önüne alýnarak planlamalar yapýlacak ve yeni istihdam, eðitim,
ve hizmet alanlarý faaliyete geçirilecektir. Bununla birlikte, sürdürülebilir turizm için
atýlmasý gereken adýmlarýn kýsa vadede özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmeler için
ciddi maliyet yaratacaðý ve ekonomik sürdürülebilirliklerini tehdit edeceði boþ bir kaygý
deðildir. Tesisler bütçelerini yaparken ilgili yatýrýmýn geri dönüþünü hesaplamakta, bu
sürenin çok uzun olmasý sebebiyle tercihlerini daha düþük maliyetli seçeneklere
yönlendirmektedir. Örneðin bir güneþ enerjisi sisteminin tesise entegre edilmesi, bu
yatýrýmýn geri dönüþünün uzun seneler almasý sebebi ile tercih edilememektedir. Zira
sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirebilen tesisler çoðunlukla bünyesinde esnek ve
güçlü finansal yapýlarý bulunduran büyük firmalar tarafýndan desteklenmektedir.
Türkiye'deki turistik iþletmelerin büyük bir kýsmýný KOBÝ'lerin oluþturduðu
düþünüldüðünde, sürdürülebilir bir turizm politikasýna geçiþin KOBÝ'lerin
ekonomik sürdürülebilirliklerini tehdit etmemesi için gerekli finansman
olanaklarý yaratýlmalýdýr.
Örneðin Hýrvatistan, sürdürülebilir turizm hamlesinde KOBÝ'lerin ticari borç faizlerinde
sübvansiyon saðlayarak yatýrýmlarýný teþvik etmekte ve bunda baþarýlý olmaktadýr.
Geliþmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin de özellikle teþvik politikalarýnda sürdürülebilir
kalkýnma prensiplerini göz önünde bulundurarak yeniden yapýlandýrmasý bu tür büyümenin
önünü açacaktýr.

4.1. Turizmde Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilir turizm anlayýþýnýn yaygýnlaþmasý ve sektörün doðal ve kültürel varlýklar
üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için sürdürülebilirlik anlayýþýnýn turizm
sektöründeki tüm paydaþlar tarafýndan benimsenmesi gerekmektedir. Bu paydaþlarýn
baþýnda da turistik tesislerin yatýrým ve yönetimini yapanlar, yani mikro seviyedeki karar
alýcýlar gelmektedir.
Birleþmiþ Milletler Çevre Programý'nýn (UNEP) sürdürülebilirliðin özellikle sahil
turizminde yürürlüðe konulabilmesi için belirlediði anahtar politikalarýn deniz turizminin
baskýn olduðu Türkiye'de örnek olarak alýnmasý da olumlu sonuçlar doðuracaktýr. UNEP'in
2009 yýlýnda yayýmladýðý "Sürdürülebilir Sahil Turizmi" raporundan ön plana çýkan ana
politikalar þöyledir:
 Sürdürülebilir turizmin geliþimi çoðunlukla iyi tanýmlanmýþ ulusal turizm stratejilerine
dayanýr.
 Turizm sektörü tarafýndan bu geliþimi gerçekleþtirirken doða ve çevreye karþý
sorumlu þekilde hareket etmeli ve doðal kaynaklarýn turizmi münkün kýlan ana
etkenlerin baþýnda geldiðini unutulmamalýdýr.
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 Çevreci deðerlendirme tasarým, yapým ve operasyon evrelerinde karþýlaþýlabilecek
potansiyel sorunlarý ve etkileri asgariye indirmek için yapýsal bir yaklaþým saðlayacaktýr.
 Turizm yatýrýmcýlarý ve ulusal ve yerel yetkililer yapým aþamasýnda eþgüdümlü bir
þekilde çalýþarak bölgedeki fiziksel dönüþümün asgari seviyede gerçekleþmesine
gayret etmelidir.
 Operasyon safhasýnda çeþitli yönetimsel önlem ve teknolojiler kullanýlarak sahil
turizminin potansiyel olumsuz etkileri kýsýtlanmalýdýr.
 Uzun vadeli denetleme ve takip uygulamalarý sayesinde çevresel ve sosyal dokuya
zararlý etkiler belirlenerek ileride gerçekleþtirilecek faaliyetler bu bilgiler ýþýðýnda
ele alýnmalýdýr.
 Yerel halkýn da dahil olduðu tüm paydaþ gruplarla verimli ve etkili bir müzakere
süreci iþletilmeli ve sahil turizmi projelerinin uzun vadeli baþarýsý hedeflenmelidir.
 Sürdürülebilir turizm tüm ilgili sektörlerde insan kaynaðýnýn ve kurumsal yeterliliðin
güçlendirilmesi ile mümkün olacaktýr.
 Hükümetler, uluslararasý ve bölgesel organizasyonlar, endüstri ve turizm ile alakalý
sivil toplum kuruluþlarý sürdürülebilir turizm metodolojileri ve teknolojilerinin
geliþimi ve aktarýmý hususunda eþgüdümlü hareket etmelidir28.
Rapor, yatýrým, yönetim ve pazarlama aþamalarýnda firmalarýn izleyebilecekleri yöntemler
hakkýnda üç baþlýk altýnda öneriler sunmaktadýr:
 Sürdürülebilirlik için standardizasyon
 Kurumsal sorumluluk ve turizmde sürdürülebilirlik
 Yeþil pazarlama ve sürdürülebilir iletiþim

4.1.1. Firmalarda Sürdürülebilirlik Stratejisi
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayýþý ile yönetilen turizm iþletmeleri hem doðal ve
kültürel varlýklara zarar vermeden hizmet verebilmekte, hem de bu süreçte özellikle
kaynak kullanýmýnda verimliliklerini artýrmaktadýr.
Söz konusu yaklaþýmlarýn geliþtirilebilmesi için firmalarýn öncelikle bir "Sürdürülebilirlik
Stratejisi" oluþturmalarý gerekmektedir. Bu amaç doðrultusunda çevresel ve sosyal
sorumluluklara iliþkin bir "Sürdürülebilirlik Politikasý" belirlenmeli ve bu politika
çerçevesinde hedeflerin ve sorumlularýn belirtildiði bir "Sürdürülebilirlik Eylem Planý"
hazýrlanmalýdýr. Bu planýn hazýrlýklarý yönetimin sorumluluðunda olmakla birlikte þirket
çalýþanlarýnýn sürece aktif katýlýmý büyük önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede özellikle
istihdam edilen personelin iþyerindeki sürekliliði ve personel deðiþim oranýnýn asgaride
tutulmasý kritik öneme sahiptir. Zira çalýþanlarýn sürekli deðiþtiði iþletmelerde her yeni
personele sürdürülebilirlik mevzusunda eðitim vermek ve yatýrým yapmak gerekecektir.
28

"Sustainable Coastal Planning," 119-120.
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Sürdürülebilirlik politikasý oluþturulurken turizm tesisleri doðal ve kültürel varlýklar
üzerinde yaratýlabilecek olumsuz etkileri hesaplamayý, yönetmeyi ve inovatif yöntemler
kullanarak azaltmayý vadeder. Sürdürülebilirlik politikasý dahilinde tesislerin tasarýmý,
tadilatý ve yönetimi çevreye saygýlý uygulamalar ile gerçekleþtirilmeli, su ve enerji verimliliði
saðlanmalýdýr. Ýlgili sektörel ve genel sürdürülebilirlik standartlarý da göz önünde
bulundurularak firmanýn stratejik kararlarýnda sürdürülebilirlik kýstaslarýnýn da dikkate
alýnmasý saðlanmalýdýr.
Sürdürülebilirlik Eylem Planlarý ise turizm iþletmelerinin ilgili sürdürülebilirlik politikasýný
ne þekilde uygulayacaklarýna dair takvim, ekip ve hedefleri belirledikleri stratejik süreç
ve dokümanlardýr. Eylem planlarý, sosyal sorumluluk amacýnýn yaný sýra tesislerin enerji,
su ve diðer girdilerinin verimliliðinin saðlanmasý ve maliyetlerin düþürülmesi açýsýndan
da büyük önem taþýmaktadýr. Ýþletme, sürdürülebilirlik eylem planlarýnda girdi verimliliði
konusunu da vurgulamalý ve bu konuda ekipler oluþturup hedefler koymalýdýr.
Eylem planlarý dahilinde enerji verimliliði konusunda çalýþmalar gerçekleþtirilmesi,
su sarfiyatýna iliþkin ayrýntýlý raporlama yapýlmasý, geri dönüþüme yönelik eylemlerin
belirlenmesi, eðlence mekanlarý ve teçhizatýn oluþturacaðý gürültü kirliliðine yönelik
önlemlerin alýnmasý, tesisin faaliyetinden kaynaklanan karbon salýnýmýnýn ölçülmesi ve
azaltýlmasýna yönelik hedefler konulmasý ve müþteri ve personelin geri bildirimlerinin
düzenli olarak deðerlendirilmesi gibi uygulamalar yer almaktadýr. Ayrýca performansa
dayalý ücretlendirme sistemi uygulayan iþletmeler, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde gösterilen
baþarýyý ve tutturulan ve/veya aþýlan hedefleri de çalýþanlarýn performans göstergeleri
içine dahil etmelidir.

4.1.2. Sürdürülebilirlik Ýçin Standardizasyon
Turizm iþletmelerine ve yatýrýmcýlarýna sürdürülebilirlik hakkýnda kaynak olmasý
açýsýndan standardizasyon ölçüleri önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Bu doðrultuda gerek
kamu kurumlarý, gerekse STK'lar sürdürülebilir turizm anlayýþýný ve uygulamalarýný
tanýtmak, yaymak ve teþvik etmek için çeþitli modeller geliþtirmiþtir. Turizm firmalarý bu
modeller ile çeþitli avantajlardan yararlanabilmektedir. Bunlardan baþlýcalarý þunlardýr:
 Bu modeller sayesinde sürdürülebilirlik eylem planlarý belirli standartlar çerçevesinde
oluþturulabilmektedir. Zira eylem planlarýnýn böyle bir dayanaktan yoksun
oluþturulmasý durumunda belirebilecek aksaklýklar ve eksiklikler doðal ve kültürel
varlýklar ile kurumlarýn verimliliðine ve itibarýna zarar verebilecektir.
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 Bu baðlamda sertifikasyon modelleri, sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn performansýnýn
ölçülmesi için objektif kriterler sunmaktadýr. Bu kriterler sayesinde sürdürülebilirlik
performansý konusunda tüm paydaþlara güvenle bilgi verilebilmektedir. Çevresel
standartlara uyum konusunda kýyaslama yapýlmasý olanaðý saðlanabilmektedir.
Sertifikasyon modeline dâhil olanlar, diðer kuruluþlarýn performanslarý ve iyi
uygulama örneklerinden haberdar olabilmektedir.
 Sertifikasyon kriterleri, ilgili kamu kuruluþu ve STK'lar tarafýndan deðiþen hukuki
çerçeve ve konjonktüre göre güncellenmektedir. Güncellenen modellere uyum,
firmanýn da kendini sürekli yenilemesini ve yeni regülasyonlara adapte olmasýný
teþvik etmektedir.
 Sertifika programýnýn öngördüðü hedeflere ulaþýlmasý durumunda sektör çapýnda
kabul görmüþ bir eko-etiketin firmanýn pazarlama iletiþimi faaliyetlerinde kullanýlmasý
mümkün olmaktadýr.
Ülkemizde turizm sektörünün dahil olabileceði ve uygulanmakta olan çeþitli yeþil
sertifika programlarý ve standardizasyon sistemleri bulunmaktadýr. Aþaðýdaki tabloda bu
program ve sistemler kýsaca tanýtýlmýþtýr.





ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
TÜROFED Beyaz Yýldýz Çevre Programý
TUROB Greening Hotels Programý
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yeþil Yýldýz Çevreye Duyarlýlýk Kampanyasý
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Tablo 4.2. Yeþil Sertifika Programlarý
TUROFED - Diversey Beyaz Yýldýz
Çevre Programý

ISO 14001 Standardýna Uyum Programý
 Enerji, su ve diðer girdilerde tasarruf saðlamak
 Çalýþanlarýn sürece aktif katýlýmý
 Bölgesel ve yerel topluluklar ile iliþkilerin
geliþimi

 Ýþletmeleri performansa dayalý deðerlendirme
(A+, A, B)
 Tesislerin yýlda iki defa denetimi
 Su, hava, enerji ve atýk konularýnda
operasyonel verimliliðin artýrýlmasý
 Operasyonel maliyetlerden %20- %80 oranýnda
tasarruf saðlanmasý
 Sektör verilerini kýyaslama olanaðý veren
"benchmarking" uygulamasý

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yeþil Yýldýz
Çevreye Duyarlýlýk Kampanyasý

TUROB Greening Hotels

 1993'ten beri verilen Çevre Dostu Kuruluþ
Belgesi'nin güncel muadili
 "Çevrenin korunmasý, çevre bilincinin
geliþtirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan
olumlu katkýlarýnýn teþvik edilmesi ve
özendirilmesi" hedefi
 Enerji, su, çevreye zararlý maddelerin
tüketiminin ve atýk miktarýnýn azaltýlmasý
 Enerji verimliliðinin arttýrýlmasý ve yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn teþviki
 Tesislerin yatýrým aþamasýndan itibaren çevreye
duyarlý olarak planlanmasý
 Tesisin ve mimarisinin çevre ve ekoloji ile
uyumunun saðlanmasý
 Çevreye duyarlýlýk konusunda bilinçlendirme
ve eðitim uygulamalarý

 Dünyanýn en büyük akreditasyon firmalarýndan
Bureau Veritas tarafýndan düzenli denetim
 Tesislerin kapsamlý olarak enerji yönetimi,
su tasarrufu, iç hava kalitesi, atýk geri
dönüþümü konularýnda ayrýntýlý
deðerlendirilmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi en yaygýn olarak baþvurulan uluslararasý bir sertifika
olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yeþil Yýldýz Çevreye Duyarlýlýk Kampanyasý,
TÜROFED Beyaz Yýldýz Çevre Programý ve TUROB Greening Hotels Programý da bu
uygulamalara destek amaçlý yürürlükte olan ulusal programlardýr. Bu sertifika programlarýnýn
yaný sýra, sertifikalandýrmaya gitmeden kuruluþlarýn belli sürdürülebilirlik ilkelerine
uyduklarýna dair kendi beyanlarýný esas alan modeller de bulunmaktadýr. Birleþmiþ
Milletler'in "Küresel Ýlkeler Sözleþmesi" (Global Compact) ve REC Türkiye ve TÜSÝAD'ýn
kurduðu Ýklim Platformu bu modellere örnek gösterilebilir.
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4.2. Destinasyon Yönetimi
Her ne kadar firmalarýn sürdürülebilirlik ekseninde atacaðý adýmlar büyük önem taþýsa
da, sürdürülebilir turizm anlayýþýnýn yaygýnlaþmasý ve pekiþmesi için salt iþletme bazlý
özendirici uygulamalar yeterli olmayacaktýr. Bu baðlamda, sürdürülebilirlik için destinasyon
bazýnda kalite belgelerinin verilmesi o bölgeyi öne çýkartmak için daha etkili bir yöntem
olabilir. Son dönemde destinasyonlarýn pazarlama stratejilerinin eskiye nazaran daha
fazla öne çýkan bir unsur haline gelmesi, hatta turistlerin seyahat tercihlerinde destinasyonun
belirleyici olmaya baþlamasý bu uygulamanýn yürürlüðe konulmasý için gerekli zemini
saðlamaktadýr. Antalya, Fethiye, Muðla baþta olmak üzere popüler destinasyonlarýn çevre
ve doða dostu projeler ile desteklenmesi, bu destinasyonlardaki turistik iþletmelerin
cazibesini de artýracak ve bu süreçten tüm paydaþlar kazançlý çýkacaklardýr.
Destinasyonlarýn marka deðerlerinin artýrýlmasý konusunda AB ülkeleri ve turizmi
geliþmiþ ülkelerde Destinasyon Yönetim Örgütleri (Destination Management OrganizationsDYÖ) bulunmaktadýr. DYÖ'ler sivil toplum kuruluþlarý gibi hareket ederek pazarlama
ve tanýtým faaliyetlerinin yanýsýra doðal ve beþeri kaynaklarýn yönetiminde de ciddi roller
üstlenmektedir. DYÖ'ler bünyelerinde yerel yetkilileri, yerel sivil toplum kuruluþlarýný,
toplum ve yerel temsilcileri, akademisyenleri ve yerel ticaret odalarý üyelerini barýndýrýr.
Sürdürülebilir turizmin sadece kamu ya da özel sektör temsilcilerinin çabalarýyla inþa
edilmesi mümkün olmadýðýndan DYÖ'lerin sürdürülebilirliðin düzenlenmesi aþamasýnda
gereken üçüncü ayaðý oluþturmalarý beklenmektedir. Kurumsal olarak teþkilatlanan
DYÖ'ler destinasyon yönetiminde gerekli istikrarý ve yeterliliði göstermektedirler.
Ülkemizde destinasyon merkezlerinde kurulan "altyapý birlikleri" DYÖ'lerin görevlerini
üstlenmektedir. Ancak hâlihazýrda söz konusu birlikler turizm bölgelerinin sadece belirli
bir kýsmýnda faaliyet göstermekte, birçok turizm merkezinde turizm yatýrýmlarý ve
planlamalarý bu birliklerden baðýmsýz þekilde yürütülmektedir. Daha etkili ve planlý bir
turizm politikasýnýn tesis edilebilmesi için altyapý birliklerinin tüm turizm bölgelerine
yayýlmalarý yönünde çalýþýlmalýdýr.
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5. SONUÇ
Turizm sektörü yarattýðý yeni istihdam olanaklarý ve GSYH ve ödemeler dengesine
verdiði destek ile Türkiye'de son yýllarda yaþanan ekonomik kalkýnmanýn arkasýndaki
en önemli itici güçlerden biri olmuþtur. 1980'lerden baþlayan ivmelenme hýz kaybetmeden
devam etmiþ, 1990 yýlýnda Türkiye'ye gelen yabancý ziyaretçilerin küresel payý % 1,1
seviyesinde bulunurken bu rakam 2011 senesinde % 2,9'a kadar çýkmýþtýr27. Nitekim
2011 yýlýnda Türkiye dünyada en çok ziyaretçi çeken ülkeler arasýnda 6. sýrada yer
almýþtýr. Keza 1990 yýlýnda % 1,2 olan turizm gelirlerinin küresel turizm GSYH'si içindeki
payý da 2011 yýlýnda % 2,2'ye yükselmiþtir. Sektördeki yatýrým oranlarý da bu geliþmeleri
desteklemektedir. 2011 yýlýnda Türkiye'de turizm yatýrýmlarý 24 milyar TL ile toplam
yatýrýmlarýn % 8,6'sýný oluþturmuþtur. Dünya Seyahat Konseyi'nin "2012 Türkiye Turizm
Sektörü Raporu"na göre 2012 yýlýnda ve sonrasýndaki 10 senede de turizm yatýrýmlarýnýn
yýllýk % 4,9'luk bir artýþ oraný ile devam etmesi beklenmektedir. Bu geliþmeler ýþýðýnda
2023 Turizm Stratejisine göre Türkiye'nin uluslararasý pazarda turist sayýsý ve turizm geliri
bakýmýndan ilk beþ ülke arasýnda önemli bir varýþ noktasý ve uluslararasý bir marka haline
getirilmesi hedeflenmektedir28.
Türkiye turizm sektöründe görülen bu olumlu geliþmeler sektörün niteliksel dönüþümü
ile desteklendiði takdirde sektördeki küresel rekabette Türkiye'nin en üst sýralara eriþmesi
mümkün olacaktýr. Sürdürülebilirlik, bahsi geçen bu niteliksel dönüþümü gerçekleþtirecek
en önemli politika aracý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Turizmin kaynaðý olan doðal ve
kültürel eserleri korumaya yönelik bir kalkýnma modelini benimseyen sürdürülebilir
turizmin uygulanmasý doðal alanlarýn korunmasý, yenilenmesi ve ekolojik dengenin
korunmasý ile mümkündür. Ne var ki, sürdürülebilir turizm anlayýþý tek bir paydaþýn
kendi baþýna altýndan kalkabileceði bir giriþim deðildir. Bu anlayýþý ülke genelinde hâkim
kýlmak için özel sektör-kamu iþbirliðinin yanýsýra yerel gruplarýn ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn da sürece aktif olarak dahil edilmeleri gerekmektedir. Turizm sektöründe
toplu bir mutabakat ve ortak vizyon ýþýðýnda oluþacak güçlü bir sürdürülebilir turizm
politikasý Türkiye'nin halihazýrda büyümekte olan turizm sektörünün niteliksel geliþimine
de büyük katký saðlayacaktýr. Bu doðrultuda,
2023 Turizm Stratejisi'nde vurgu yapýlan, farklý paydaþlarý bir araya
getirecek ulusal ve bölgesel turizm konseylerinin bir an evvel oluþturulmasý
ve faaliyete geçmesi hususu eþgüdümlü ve verimli bir turizm planlamasýna
da ön ayak olacaktýr.
Bu süreç içerisinde artan turizm taleplerine cevap verebilmek ve sektörün saðlýklý bir
þekilde büyümesini sürdürebilmek için ekonomik, sosyal ve çevresel bir sürdürülebilirlik
27
"Türkiye Turizm Sektörü Raporu," Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý ve Deloitte
(Ocak, 2010)
28
"Türkiye Turizm Stratejisi 2023," Kültür ve Turizm Bakanlýðý (Ankara, 2007), 4.
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modeli benimsenmelidir. Bu kapsamda, özellikle kitle turizminin yarattýðý sorunlar arttýkça
alternatif çözümlerin aranmasý ve alternatif turizm planlanmalarýna yönelinmesi umut
verici giriþimlerdir.
Korunan alanlarla turizm iþletmeleri ve örgütleri arasýndaki baðýn geliþim ve kontrolü,
çevre ve ziyaretçi yönetimi, ürün geliþtirme, bilgi ve deðerlendirme ve izleme konularýna
sürdürülebilir turizm stratejisi ve eylem planý içerisinde yer verilmelidir. Doðal ve kültürel
kaynaklarýn korunmasý için gerçekleþtirilebilecek bir diðer çalýþma da ziyaretçi yönetim
planlarýnýn devreye sokulmasý ve koruma ve yönetim
faaliyetlerine turizmin tüm paydaþlarýnýn desteðinin saðlanmasýdýr.
Turizm, planlý bir þekilde yürütülmediði ve yönetilmediði takdirde ortaya çýkabilecek
çeþitli sorunlarýn önüne geçilebilmesi için devlet denetleyici rolünü etkili bir þekilde
üstlenmelidir. Özel sektör ve kamu iþbirliði bu noktada sürdürülebilir turizmi mümkün
kýlmak için zaruridir. Bu iþbirliði için;
Yerel ve özel sektör temsilcilerinin ortak hareket edeceði ve bölgesel
markalaþma ve altyapý düzenleme faaliyetlerini ülkemizde yürüten altyapý
birliklerinin tüm turizm bölgelerinde kurulmasý etkili sonuçlar
doðuracaktýr.
Bu birliklerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile eþgüdümlü bir þekilde çalýþmasý daha
verimli ve güçlü bir turizm yönetimini mümkün kýlacaktýr. Ayrýca altyapý birliklerinin
sahip olduklarý bütçenin belli bir oranýnýn çevresel sürdürülebilirliðin geliþtirilmesi
amacýyla ayrýlmasý gerekmektedir.
Turizm birçok sektörü yakýndan ilgilendiren bir faaliyet alanýdýr. Bu sebeple, sürdürülebilir
turizm uygulamalarý sektörün ileri-geri baðlantýlarý bulunduðu diðer sektörlerin de
sürdürülebilirlik kapsamýnda ele alýnmasýný gerektirmektedir. Bu kapsamda ulaþtýrma
sektörünün sera gazý emisyonlarýnýn takibinin yapýlabilmesi ve kontrol altýna alýnabilmesi
için Sera Gazý Emisyonlarýnýn Takibi Yönetmeliði'ne dahil edilmesi uygun olacaktýr. Ayný
þekilde tesislerde güneþ ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn
teþvik edilmesi, konvansiyonel elektrik üretiminde kojenerasyon yönteminin desteklenmesi
çok ihtiyaç duyulan enerji tasarrufunu ve verimliliðini mümkün kýlacaktýr. Bu doðrultuda;
Elektrik üretimi ve arýtma konusunda maliyetli yeni teknoloji transferi
çeþitli araçlar ile desteklenmelidir.
Turizmin eðitim ve bölgesel kalkýnma ile olan iliþkisi de göz önünde bulundurulduðunda
sektör sürdürülebilir kalkýnmanýn ekonomi geneline hakim kýlýnmasý için bir manivela
olarak kullanýlabilecek ve çarpan etkisi yaratabilecek bir konumdadýr.
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Rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren turizm þirketlerinin sürdürülebilirlik ekseninde
yatýrýmlar gerçekleþtirmelerinin altýnda yüklü ve ciddi bir maliyet yatmaktadýr. Özellikle
finansman zorluðu sebebiyle uzun vadeli planlar yerine hýzlý geri dönüþü olan turizm
politikalarýný benimseyen küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin turizm sektörünün
büyük bir çoðunluðunu oluþturduðu göz önünde bulundurulmalýdýr. Bu açýdan devletin
sürdürülebilirlik yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesinde destek saðlamasý gerekmektedir.
KOBÝ'ler baþta olmak üzere sürdürülebilir turizm anlayýþýna geçiþ yapmak isteyen turizm
iþletmeleri devletin özel teþviklerinden istifade edebilmelidir. Özellikle halihazýrda faaliyet
gösteren turizm tesislerine sürdürülebilirlik ekseninde "yenilenme" amacýyla destek
saðlanmasý büyük önem arz etmektedir. Zira eski tesisleri sürdürülebilir kýlmak için
yapýlacak yenileme çalýþmalarýnýn yükleneceði maliyetin sürdürülebilir temelli yeni
yatýrýmlara kýyasla daha yüksek olacaðý düþünülmektedir. Ayrýca Türkiye'nin ekonomi
politikalarýna paralel olarak Türkiye turizm sektörünün yurtdýþýna açýlmasý teþvik edilmeli,
turizm yatýrýmcýlarý ihracatçýya sunulan tüm desteklerden istifade edebilmelidir.
Türkiye turizminin en büyük sorunlarýndan bir tanesi yapýsal bir problem olarak
karþýmýza çýkan mevsimselliktir. Mevsimsellik, oluþturduðu çevresel baskýnýn yanýsýra
iþgücünün eðitimi ve kapasite kullanýmý konularý açýsýndan da önem teþkil etmektedir.
Bu noktada kapasite kullanýmýnýn artýrýlmasý amacýyla yýl içine yayýlabilecek alternatif
turizm planlamalarýnýn yürürlüðe konulmasý gerekmektedir. Ayrýca unutulmamalýdýr ki,
turizm sektörünün bugüne gelmesinde en önemli baþlangýç noktasý Turizm Teþvik
Kanunu ve turizm sektöründe ihtisas bankacýlýðýna geçilerek sektörün uzun vadeli
finansman olanaklarýndan yararlanabilmesidir. Bu doðrultuda, sektördeki sürdürülebilir
uygulamalarýn gerçekleþtirilmesi konuya stratejik bir politika olarak yaklaþýlarak teþvik
uygulamalarý ve özel finansman kaynaklarý saðlanmasý ile mümkün olabilecektir.
Türkiye istihdamýnýn % 9'unu oluþturan sektörün küresel ölçekte rekabet edebilmesi
ve arzu edilen hedeflere ulaþabilmesi için kalifiye iþgücüne ihtiyaç vardýr. Ancak,
mevsimsellikten etkilenen iþgücü sürekli istihdam edilebildiði sektörleri tercih etmektedir.
Bu doðrultuda;
Mevsimsellikten etkilenen bölgelerde tüm sene boyunca çalýþan
istihdamýný devam ettiren ve belli bir kotanýn altýna düþürmeyen
iþletmeleri özendirmek amacýyla bu iþletmelerin stratejik yatýrýmlara
sunulan ayrýcalýklardan faydalanmalarý saðlanmalýdýr.
Sektörde ancak bu þekilde iþverenin istihdamý sürekli kýlabilmesi saðlanacaktýr. Bununla
birlikte, alternatif turizmin yaygýnlaþtýrýlabilmesi için gerçekleþtirilmesi gereken tanýtým
ve pazarlama faaliyetleri de desteklenmelidir. Bu sayede, mevsimselliðin dolaylý olarak
yol açtýðý bir diðer önemli sorun olan kayýt dýþýlýk ile de mücadele etmek mümkün olacak
ve bu önlemler haksýz rekabetin önüne geçilmesinde yardýmcý olacaktýr. Turizm sektöründe
kayýt dýþý ekonominin önüne geçilmesi için Bakanlýk belgeli ve belediye belgeli tesis
avantajlarýnýn gözden geçirilmesi faydalý olacaktýr.
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Son olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm alanýnda atýlým gerçekleþtirebilmesi ve
turizm sektörünün saðlam temeller üzerine inþa edilebilmesi için söz konusu uygulamalarýn
hayata geçirilmeleri sürecinde gerekli bilgi altyapýsý oluþturulmalý ve sürdürülebilirlik
ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalýdýr. Çeþitli turizm türleri özelinde atýk yönetimi,
yenilenebilir enerji, su ve yakýt kullanýmý gibi konularýnda rakamsal veriler takip edilmeli
ve gelecekteki planlamalar için bir temel oluþturmalýdýr. Bu tür kritik rakamsal deðerler
ve istatistikler kamuoyu ile sistematik bir biçimde paylaþýlmalýdýr. Bu doðrultuda, 2023
Turizm Stratejisi'nin eylem maddelerinin ikinci dönem eylem planlarý yapýlýrken bu
anlayýþýn benimsenmesi ve belgenin ilgili paydaþlarla izleme ve deðerlendirilebileceði
bir mecranýn oluþturulmasý kritik öneme sahiptir. Ancak bu tarz bir yaklaþým ile
sürdürülebilir turizmin önündeki temel sorunlar tespit edilebilecek ve geleceðe yönelik
planlamalar saðlam bir bilgi altyapýsýna dayanarak verimli bir þekilde oluþturulabilecektir.
Sürdürülebilir Turizm için sunulan öneriler þunlardýr:
 Asgari sürdürülebilirlik standartlarýnýn ve sürdürülebilirlik temel performans
göstergelerinin belirlenmesi ve geliþtirilmesi, eylem planlarýnýn hazýrlanmasý
ve yatýrým/iþletme belgelerinin bu kriterlere göre verilmesi
 Yeþil Yýldýz kriterlerinin sürdürülebilirlik açýsýndan en temel olanlarýnýn
bakanlýk tesis sýnýflandýrma formlarýna entegre edilmesi ve Yeþil Yýldýz
baþvurusuna özendirici düzenlemeler yapýlmasý
 Sürdürülebilirlik standartlarýnýn uygulamadaki etkinliðinin, devlet-özel sektör
iþbirliði ile sürekli ve düzenli bir þekilde izlenmesi ve denetlenmesi
 Sürdürülebilir turizm anlayýþýný benimseyen iþletmelerin özendirici teþviklerle
desteklenmesi ve çeþitli konularda stratejik yatýrýmlara saðlanan desteklerden
faydalanabilmeleri
 Bürokratik sürecin kýsaltýlmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý
 Kamu, akademi, STK ve özel sektör tarafýndan sürdürülebilir kentler için doðru
göstergelerin belirlenmesi ve sürdürülebilir kent markasý yaratmak için gerekli
hedeflerin konulmasý
 Þehir planlamasý dâhilinde doðal afetlere karþý düzenlemeler yapýlmasý
 Turizm sektöründe istihdam politikalarýnýn iyileþtirilerek kayýt dýþýlýk baþta
olmak üzere mevsimsellikten kaynaklý sorunlarýn asgariye indirilmesi
 Turizmde yerele özgü deðerler ve farklýlaþmanýn saðlanmasý, yerel halkýn
zincire dâhil olacaðý bir sistemin yerel ürünlerle hayata geçirilmesi için
sezonlarýn uzatýlmasý, alternatif turizm türlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve teþvik
edilmesi (Saðlýk turizmi, 3. Yaþ turizmi, gastronomi turizmi, eko-turizm)
 Özel sektörde sürdürülebilirlik konusunda bilgili üst düzey yöneticilerin
atanmasý ve/veya görevdeki üst düzey yöneticilerinin sürdürülebilirlik eðitimi
almasýnýn saðlanmasý
 Ýþletmelerin sertifikalý ve eðitimli personel istihdamýnýn özendirilmesi ve
sürdürülebilir turizm eðitimlerinin düzenli olarak verilmesinin saðlanýp
denetlenmesi
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 Turizm konseylerinin oluþturulmasý için gerekli yasanýn sonuçlandýrýlmasý
ve Turizm Konseyleri kurulmasý (Bu konseylerin yetkileri; plan yapma, karar
alma, fon kullanma, yenileme ve alt yapý projeleri izleme ve denetleme olmalýdýr.)
 Yerel Turizm Konseyleri kurulmasý (Bu konseylerin yetkileri; plan yapma,
karar alma, fon kullanma, yenileme ve alt yapý projeleri izleme ve denetleme
olmalýdýr.)
 Turizm konseyleri tarafýndan, uluslararasý sürdürülebilir turizm standartlarý
doðrultusunda kamu, özel sektör, STK, yerel yönetimler ve yerel halk ile iþbirliði
içinde turizm planlarý geliþtirilmesi
 Varýþ noktasýnýn "marka deðerlerinin sürdürülebilir olmasý" ilkesine dayalý
pazarlama planýnýn çýkarýlýp uygulanmasý için pazarlama faaliyetleri ile
desteklenmesi
 Finansman kuruluþlarýnýn kredi verirken sürdürülebilirlik kriterlerini göz
önünde bulundurmasý ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun yatýrýmlara düþük
faizli ve uzun vadeli kredi verilmesi
 Çevre teknolojilerinin araþtýrýlmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý ve uygulanmasýnýn
teþviki (örn. akýllý binalar, çevreye uyumlu malzemeler)
 Alt yapý hizmet birliklerinin sayýsýnýn artýrýlarak sürdürülebilirlik ilkeleri
doðrultusunda faaliyet göstermesi
 Ulaþým alt yapýsýnýn güçlendirilmesi, çeþitlendirilmesi ve sürdürülebilir kýlýnmasý
ve turistik bölgelere ulaþýmla ilgili altyapý ve iþletim sistemlerinin geliþtirilmesi
 Demiryolunun sürdürülebilirliðe en uygun ve etkin ulaþým yöntemi olmasý
sebebiyle turizm merkezleri arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý
 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði bölümlerindeki müfredatýn yenilenerek
sürdürülebilirlik odaklý derslerin ve eðitimin verilmesi

Hukuki Çerçevede Koruma - Kullanma Anlayýþý
Özellikle turizm sektörünün doðal ve kültürel varlýklar ile olan iliþkisi göz önünde
bulundurulduðunda, koruma-kollama dengesinin saðlanmasý sentkröün sürdürülebilirliði
için çok önemlidir. Söz konusu koruma kullanma dengesini gözeten, gerek doðrudan
turizm sektörü ile ilgili gerekse de genel nitelikteki çeþitli hukuki düzenlemelere dair
örnekler aþaðýda bu genel yaklaþým açýsýndan bir fikir vermesi amacý ile sunulmaktadýr.
Sektör ile Doðrudan veya Dolaylý Ýliþkisi Olan Kanun ve Yönetmelikler
Kanunlar
 Çevre Kanunu
 Ýþ Kanunu
 Su Ürünleri Kanunu
 Yeraltý Sularý Hakkýnda Kanun
 Umumi Hýfzýsýhha Kanunu
 Milli Parklar Kanunu
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Kültürel ve Doðal Varlýklarýn Korunmasý Kanunu
Sit Alanlarý Kanunu
Kýyý Kanunu
Orman Kanunu
Mera Kanunu
Ýmar Kanunu
Zeytinciliði Islahý ve Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda Kanun
Belediye Kanunu
Büyükþehir Belediyesi Kanunu
Turizme Teþvik Kanunu
Ulusal Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Kanunu

Yönetmelikler
 Çevresel Etki Deðerrlendirmesi Yönetmeliði
 Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði
 Endüstriyel Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði
 Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði
 Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði
 Su Ürünleri Yönetmeliði
 Katý Atýklarýn Kontrolu? Yönetmeliði
 Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði
 Týbbi Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði
 Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði
 Ambalaj ve Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði
 Atýk Pil ve Akümüatörlerin Kontrolü Yönetmeliði
 Hafriyat topraðý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði
 Toprak Kirlilig?inin Kontrolu? Yönetmeliði
 Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu Uygulama Yönetmeliði
 Tarým Arazilerinin Korunmasý ve Kullanýlmasýna Dair Yönetmelik
 Sulak Alanlarýn Korunmasý Yönetmelik
 Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki Tülerinin Uluslararasý Ticaretin uygulanmasý
konusundaki yönetmelikler
 Av ve Yaban Hayvanlarýnýn ve Yaþam Alanlarýnýn Korunmasý, Zararlýlarýyla Mücadele
Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik
 Yaban Hayatý Koruma ve Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý ile Ýlgili Yönetmelik
 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik
 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði
 Çevre Saðlýðý Denetimi ve Denetçileri Hakkýnda Yönetmelik
 Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik
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6. TÜSÝAD SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM ÇALIÞTAYI
6.1. Çalýþtayýn Yöntemi ve Amacý
a. Yöntem
Çalýþtay, 50'yi aþkýn katýlýmcý ile gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþtay davetlileri, TÜSÝAD
tarafýndan kendi alanlarý ile uyumlu olarak 5 çalýþma grubuna daðýtýlmýþtýr. Çalýþma
gruplarýnýn konu baþlýklarý þu þekildedir:






Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

1:
2:
3:
4:
5:

Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürebilir Kalkýnma Ýliþkisi
Varýþ Noktasý Odaklý Turizm Planlamasý
Sürdürülebilir Turizm ve Rekabet Gücü
Yaþanabilecek Güçlükler ve Finansman Alternatifleri
Yeni Bölge ve Kent Markalarýnýn Yaratýlmasý

Katýlýmcýlara çalýþtay öncesinde hangi gruplarda yer alacaklarý bildirilmiþ, ayrýca çalýþma
gruplarýnýn ele alacaðý konu baþlýklarý ve tartýþmalarda cevaplamalarý istenen sorular
gönderilmiþtir. Çalýþma gruplarýn ele aldýðý ve tartýþma için kendilerine sunulan sorular
Ek 1'de verilmiþtir.
Çalýþtayýn oluþturulmasýnda Boðaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Bölümü'nden destek alýnmýþ ve çalýþtay TÜSÝAD Genel Sekreter Yardýmcýsý Hale Altan
Ocakverdi ve Boðaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü öðretim görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Burçin Hatipoðlu tarafýndan yönetilmiþtir.
Çalýþtay iki oturum ve bir deðerlendirme oturumu þeklinde gerçekleþtirilmiþtir. Her
çalýþma grubunu bir akademisyen yönetmiþ ve oturum çýktýlarýný katýlýmcýlar ile paylaþmýþtýr.
Ýlk oturumda her grup kendi konusunu öncelikli mercek altýna alarak bir vizyon
belirlemiþtir. Ýkinci oturumda gruplar belirledikleri vizyona ulaþmak için gerekli olan
stratejileri tartýþmýþlar, son oturumda da bu strateji ve uygulamalar doðrultusunda
saðlanacak fýrsatlarý masaya yatýrmýþlardýr.
b. Amaç
TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu'nun önceliði, Türkiye turizminin sürdürülebilirlik
prensipleri çevresinde geliþmesi ve bu kapsamdaki uygulamalarýn devamlýlýðýdýr. TÜSÝAD
Sürdürülebilir Turizm Çalýþtayý da bu öncelikle uyumlu bir þekilde tasarlanmýþtýr.
TÜSÝAD Turizm Çalýþma Grubu, turizmle ilgili her kesimden deðerli katýlýmcýlarý bir araya
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getirmeyi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp planlama stratejisi
sürdürülebilirlik çerçevesinde kurgulanmýþ olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Raporu
ile uyumlu bir çalýþma yürütmeyi hedeflemiþtir. Bu kapsamda TÜSÝAD Sürdürülebilir
Turizm Çalýþtayý'nýn amaçlarý þunlardýr:








Turizmin sürdürülebilir kalkýnma hedefine ulaþmak açýsýndan önemini vurgulamak
ve Türkiye turizmini sürdürülebilirlik çerçevesinde dönüþtürürken nelerin hedeflenmesi
gerektiðini belirlemek,
Türkiye turizm sektörünün uzun vadedeki sürdürülebilir geliþim imkanlarýný ve bu
doðrultuda karþýlaþýlabilecek zorluklarý tartýþmak,
Mevcut politika ve stratejileri sürdürülebilir turizm yaklaþýmý doðrultusunda
deðerlendirmek,
Baþta kamu ve özel sektör olmak üzere sektör paydaþlarý arasýnda sürdürülebilir
turizm konusunda bir diyalog süreci oluþturmak,
Türkiye turizm sektörü için 2020'li yýllar perspektifinde bir sürdürülebilir turizm
vizyonu oluþturulmasýna katkýda bulunmak ve
Sürdürülebilir turizm vizyonunun ülke çapýnda olduðu gibi bölgesel ve yerel olarak
da benimsenmesi için atýlacak adýmlar konusunda ortak aklýn oluþturulmasýna katký
saðlamaktýr.

6.2. Vizyon
TÜSÝAD Sürdürülebilir Turizm Çalýþtayý'nýn 1. oturumunda her grubun kendi konu
baþlýðý çerçevesinde oluþturduðu vizyonlar, TÜSÝAD Sekreteryasý tarafýndan birleþtirilerek
"ortak vizyon" belirlenmiþtir. Bu ortak vizyon çalýþtayýn sonunda katýlýmcýlarla paylaþýlmýþ
ve çalýþtayýn en önemli çýktýlarýndan birisi olarak kabul görmüþtür.
Ortak Vizyon
Sürdürülebilir Turizm vizyonu, sürdürülebilir kalkýnma prensipleri doðrultusunda;






Koruma - kullanma dengesinin kurulduðu ve toplumda bu bilincin geliþtirildiði
Tüm paydaþlarýn planlama, denetleme ve yürütme fonksiyonlarýna katýldýðý
Ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel olumlu etkilerin evrensel deðerler ve en iyi
uygulamalara paralel olarak tüm ülkeye yayýldýðý
Verimlilik esaslarý göz önünde bulundurularak yapýlandýrýlmýþ
Uluslararasý pazarlarda rekabet edebilir ve çoklu çekim merkezi olarak öncü konuma
geçmiþ bir turizm sektörünün oluþturulmasýný hedefler.

Bu ortak vizyon, Türkiye'de turizm sektöründe;
 Turizm iþletmeleri ve destinasyonlarýnýn uzun dönemde rekabet gücüne, karlýlýða
ve refah üreten niteliðe sahip olmalarýný,
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Destinasyonlarda yaþayan halkýn turizm yoluyla yaþam kalitesinin artmasýný ve
turizmin planlama ve yönetimine katýlýmýnýn saðlanmasýný,
 Ziyaretçilere için güvenli ve tatminkar deneyimler saðlamayý,
 Turizm faaliyetleri dolayýsýyla, küresel ve yerel çevrenin kirlenmesini ve bozulmasýný
ve kaynak kullanýmýný asgariye indirmeyi,
 Kültürel zenginliklerin ve biyoçeþitliliðin muhafazasýný ve güçlendirilmesini
amaçlamaktadýr.


6.3. Strateji
TÜSÝAD Sürdürülebilir Turizm Çalýþtayý'nýn 2. oturumunda belirlenen vizyona ulaþmak
için gerekli stratejiler konunun muhatabý olan kamu, özel sektör ve akademi üçgeni göz
önünde bulundurularak belirlenmiþtir. Çalýþma gruplarýnýn konu baþlýklarý farklý olsa da
stratejilerinde ve sorumluluk paylaþýmýnda büyük benzerlikler ortaya çýkmýþtýr. Bu
baðlamda üzerinde en çok durulan ve birçok konuyu yatay kesen stratejiler raporda
birlikte ele alýnmýþtýr.
Bu vizyon ve amaçlara dönük olarak strateji adýmlarý sistem yönetimi, altyapý, katýlýmcýlýk
ve yerel yönetimler, eðitim, iletiþim ve pazarlama ile finansman alt baþlýklarý altýnda,
kýsa, orta ve uzun vade þeklinde tasnif edilmiþtir. Kýsa vadeli stratejiler yönetmelik
deðiþikliklerinde göz önünde bulundurulmasý gereken ve çalýþmalarýna en kýsa zamanda
baþlanmasýnýn önemli olduðu eylem planlarýna dönük olarak belirlenen uygulamalardýr.
Orta vadeli stratejiler daha çok sistem kurma ve geliþtirme kategorisinde, uzun vadeli
hedefler ise sürdürülebilir turizm altyapýsýnýn ve bilincinin yerleþtirilmesi ve etkili
kullanýmýnýn saðlanmasý yönündeki stratejilerden oluþmaktadýr.

6.4. Sistem Yönetimi
Sistem yönetimi, turistik tesislerin yapýlandýrýlmasýný ve geliþtirilmesini, ekipman seçimi
ve hizmet güncellemeleri ile sürekli kýlma, sorun belirleme ve giderme süreçlerini kurma
ve koyulan hedeflere ulaþýlýp ulaþýlmadýðýnýn tespitini yapma süreçlerini kapsar. Burada
bahsedilen "sürdürülebilir turizm yönetimi" olarak da tanýmlanabilmektedir. Destinasyonlarýn
sürdürülebilir yönetimi için turizm göstergeleri sisteminin geliþtirilmesi gerekmektedir.
Turistik destinasyonlarda sürdürülebilir turizm yönetimi için kapsayýcý yaklaþýmlarýn
tasarlanmasý ve geliþtirilmesi perspektifiyle belli stratejiler belirlenmiþtir. Özellikle
sürdürülebilirlik açýsýndan yönetsel süreçte çevre-insan iletiþiminde turizm kaynaklarýnýn
tanýtýmýnýn yapýlmasý, kaynaklarýn kullanýmý ve sürdürülebilir destinasyonlarýn pazarlamasý
içerisinde deðerlendirilebilecek olan önerilere bu baþlýk altýnda yer verilmiþtir. Sistem
yönetimi kategorisindeki hedefler þunlardýr:
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Tablo 6.1. Sistem Yönetimi

azami ölçüde artýrýlmasý

80

Tablo 6.1. Sistem Yönetimi (devamý)

6.4.1. Altyapý
Altyapý planlama ve yatýrýmla ilgili sorunlarýn temelinde yatan bir alandýr. Turizm
sektöründe birçok konu gibi sürdürülebilirlik hususu da altyapý desteðine ihtiyaç
duymaktadýr. Turizm sektöründe koruma-kullanma dengesinin bozulmamasý için, turistik
yörenin ve doðal çevrenin fiziki ve doðal altyapý eþiklerinin geliþtirilmesi strateji maddeleri
arasýnda öne çýkmaktadýr.
Altyapý sorunlarý çalýþtay katýlýmcýlarý için Türkiye turizmini en çok sekteye uðratan
konu olarak belirlenmiþtir. Özellikle çarpýk kentleþme, turizm bölgelerindeki ulaþým
sorunlarý altyapý problemlerinin baþýnda gelmektedir. Gerek kara, gerek hava ulaþýmý
aðý ve kalitesinde Avrupa ülkelerinden geride kalan Türkiye'nin altyapý alanýndaki bu
eksikliklerine altyapýdaki çevre kirliliði de eklenmektedir. Altyapýdaki sorunlar doðrudan
çevre kirliliðine neden olmakta, bu da bölge ve ülkeye gelen turistler açýsýndan olumsuz
bir izlenim yaratmakta, orta ve uzun vadede turizmi yýpratmaktadýr. Bu ortak temele
dayanarak altyapý alanýnda belirlenen stratejiler þunlardýr:
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Tablo 6.2. Altyapý

6.4.2. Katýlýmcýlýk ve Yerel Yönetimler
Sürdürülebilir turizm uygulamalarýnda, destinasyon bölgesinde yaþayan yerel halkýn
yönetimi konusunda teþvikler bulunmaktadýr. Bu durumun arkasýnda doðal ve turistik
kaynaklarýn merkezinde yaþayan insanlarýn bu kaynaklarý en iyi koruyacak toplum
olduðu tezi yatmaktadýr. Çalýþtayda yerel yönetimler ve yerel halkýn sürüdürülebilir turizm
yönetim sürecine katýlýmý tartýþýlmýþ ve turizm faaliyetlerinin iþletme sahipleri ve yerel
halkýn birlikteliði üzerinden yürümesi gerektiðine kanýsýna varýlmýþtýr. Özellikle yerel
yönetimlerin rýzasý ve deteði olmayan projelerin sürdürülebilirlik mekanizmasýyla en
baþta çeliþtiði dolayýsýyla kültürel mirasýn sürekliliðini, yerel toplumun ekonomik, kültürel
ve sosyal canlýlýðýný ve ekolojinin devamlýlýðýný saðlayabilmesinin mümkün olmadýðý
kanaatine varýlmýþtýr.
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Tablo 6.3. Katýlýmcýlýk ve Yerel Yönetimler

6.4.3 Eðitim
Eðitim, ekonomik açýdan büyüme, rekabet gücü ve verimlilik artýþý, sosyal açýdan ise
yoksullukla mücadele, katýlýmcýlýk, sosyal uyum ve çevrenin korunmasý gibi politika
alanlarýnýn merkezinde yer almaktadýr. Birçok konuda olduðu gibi sürdürülebilir turizm
konusunda da bilincin arttýrýlmasý, iletiþim ve uzlaþma yöntemleri doðrultusunda yerel
halkýn farkýndalýðýnýn geliþtirilmesi için eðitim sürdürülebilir turizm stratejileri içerisinde
mutlaka ele alýnmasý gereken bir konudur. Doðal ve kültürel kaynaklarýn korunmasý ve
yerel halkýn ekonomik hayata katýlýmý açýsýndan eðitim önemli bir araç görevi üstlenebilir.
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Tablo 6.4. Eðitim

6.4.4. Ýletiþim ve Pazarlama
Sadece sürdürülebilir turizm açýsýndan deðil genel olarak Türkiye turizmi için eksikliði
hissedilen iletiþim ve pazarlama tekniklerinin geliþtirilmesi çalýþtaydaki önemli bir tartýþma
konusu olmuþtur. Kültür rotalarý geliþtirme ve destekleme staretejilerinin uluslararasý
arenada koordine edilmesi, destinasyonlarýn marka imajlarýnýn oluþturulmasý ile pazarlama
stratejilerinin geliþtirilmesi iletiþim ve pazarlama stratejileri ile desteklenmeden mümkün
deðildir. Sürüdürülebilir turizme geçiþ sürecinde ileri iletiþim ve pazarlama teknikleri ile
kültürel mirasýn korunmasý ve öne çýkartýlmasý sonucunda turizm arzýnýn farklýlaþmasý
hedeflenmektedir. Ayrýca kültürel ürünlerin ve iþletmelerin sürdürülebilir turizm sürecine
hem yatay hem dikey olarak entegre edilebileði fikriyle bu baþlýða büyük önem
atfedilmektedir. Ýletiþim ve pazarlama stratejileri aþaðýdaki gibidir:
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Tablo 6.5. Ýletiþim ve Pazarlama

6.4.5. Finansman
Finansman bilindiði üzere sürdürülebilir büyüme için gerekli yeni ekonomik modelin
hazýrlanmasýnda en önemli ayaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye turizminin,
ilerleyen dönemde, rekabet gücünü kaybetmeden sürdürülebilir turizm yönetimine geçiþi
uygun koþullarda finansman saðlayabilmesine baðlýdýr. Bu baðlamda hem uluslararasý
hem de ulusal arenada yatýrým ve finansman akýmýný yönelten mekanizmalardan
yararlanmak gerekmektedir. Finansman baþlýðý altýndaki stratejiler þunlardýr:
Tablo 6.6. Finansman
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EK-1
ÇALIÞTAY SORULARI
GRUP 1: SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM VE SÜRDÜREBÝLÝR KALKINMA ÝLÝÞKÝSÝ
 Yerel Ekonomiye Katký
 Yerel çevreye katký
 Yerel sosyal ve kültürel kalkýnma
Ön Hazýrlýk
 Sürdürülebilir turizmin, makro ve mikro düzeyde ekonomik, çevresel, sosyal ve
kültürel katkýlarý
 Sürdürülebilir turizm bilinci yaratmanýn yöre halký, yöre esnafý ve yörenin geliþimi
açýsýndan önemi
Tartýþma Sorularý
 Sürdürülebilir turizm bilincinin geliþtirilmesindeki resmi sorumluluk ve yetki
tanýmlamalarý yeterli midir?
 Turizm bölgelerimizde ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel bazda katma deðer
saðlamak üzere sürdürülebilir turizm bilincinin geliþtirilmesi için hangi modeller
benimsenebilir?
 Bölgesel bazda sürdürülebilir turizm uygulama planý yapýlýp, katkýlarý yýllýk bazda
ölçümlenebilir mi?
GRUP 2: VARIÞ NOKTASI ODAKLI TURÝZM PLANLAMASI
 Varýþ noktasý odaklý örgütlenme modeli geliþtirilmesi
 Alternatif turizm türleri
Ön Hazýrlýk
 Türkiye'de turizm nasýl sürdürülebilir hale getirilir?
 Sürdürülebilir turizm için alternatif kaynaklarýn kullanýmýnýn önemi
Tartýþma Sorularý
 Uzun vadeli sürdürülebilir turizm stratejisinde, ideal model ne/nasýl olmalýdýr?
 Bireysel-sosyal-kamusal-kurumsal anlamda ayrý ayrý tanýmlanacak sorumluluklar
 Yerel yönetimlerin rolünün önemi
 Odaklanýlacak alanlar/bölgeler
 Faaliyet/Zaman Planý
 Nasýl bir teþvik sistemi uygulanabilir?
 Denetim mekanizmasý kurulabilir mi?
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Fayda/maliyet analizi & deðerlendirme
 Sürdürülebilir turizm adýna turizm kaynaklarý yeteri kadar kullanýlýyor mu?
 Sürdürülebilir turizme katký saðlayacak alternatif turizm türleri neler olabilir?
 Türkiye sürdürülebilir turizm stratejisi, hedefleri ve öncelikleri ne olmalýdýr?


GRUP 3: SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM VE REKABET GÜCÜ
 Mevcut turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik prensiplerine göre geliþtirilmesi
 Kalite standartlarýnýn yenilenmesi, uygulanmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
 Sektörün deðiþen müþteri taleplerine uyum saðlayabilmesi ve müþteri farklýlaþtýrýlmasý
 Eðitim
Ön Hazýrlýk
 Mevcut ve geliþtirilebilir turizm ürünü potansiyelini ortaya çýkartan veriler / Dünya
turizminde Türkiye'nin payý
 Ulusal turizm tanýtým ve pazarlama aracý olarak Sürdürülebilirlik
 Rekabet gücünü artýrmak, turizm arzýný yükseltmek/çeþitlendirmek ve yeni müþteri
kitlerine ulaþmak konusunda üstünlük saðlanabilir mi?
 Bu baðlamda bu üstünlüðü yakalamýþ örnekler ( Türkiye'den ve Dünya'dan.)
Tartýþma Sorularý
 Mevcut turizm bölgelerinin ulaþmasý gereken, yeni turizm bölgelerinin de
gerçekleþtirmesi gereken sürdürülebilirlik hedefleri neler olmalýdýr? Bu hedefler,
bölgelerin özelliklerine göre nasýl çeþitlilik gösterebilir? Belirlenen hedefler bölgeler
bazýnda farklý düzeylerde mi tayin edilmelidir?
 Belirlenen hedeflerle ilgili performansýn ölçümü için nasýl bir yöntem izlenebilir,
ölçüm periyodu ne olmalýdýr?
 Kalite sistemlerinin ve/veya sertifikasyon süreçlerinin sürdürülebilirlik projesi
açýsýndan destek verecek þekilde kurulmasý ve devam ettirilmesi mümkün olabilir
mi?
 Turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik konusunda geliþtirilmesinde, hedef kitle ve
pazarýn belirlenmesi konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir?
 Dünyada yükselen turizm trendlerine göre, Türkiye'nin sürdürülebilir turizmle
yönelmesi gereken müþteri profilini nasýl tanýmlarsýnýz?
 Türkiye'yi halen ziyaret eden müþterilerin eðilimleri konusunda yapýlan araþtýrmalar
konusundaki deðerlendirme ve düþünceleriniz nelerdir?
 Müþteri profiline yönelik araþtýrma ve geliþtirmelerin etkililiði ve sürekliliði konusunda
çalýþmalarý yürütecek nasýl bir örgüt ve iþbirliði yapýsý ön görüyorsunuz?
 Türkiye'ye ve bölgelere ilgi gösterecek müþteri profili belirlendikten sonra, bu
profilin bölgelere yönlendirilmesi, ürün geliþtirilmesi ve yönetiminde ihtiyaç ve
ilgilerinin belirleyici faktör olmasý ile ilgili nasýl bir yol haritasý önerirsiniz?
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Turizm yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarýnýn sürdürülebilir turizm içeriði
nedir ve yeterli midir?
 Örgün turizm ve þirket içi eðitim ve teþvik programlarýnda, sürdürülebilirlik
kavramýnýn mecburi bir uygulama alaný olarak belirlenmesi konusundaki fikir ve
önerileriniz nelerdir?


GRUP 4: YAÞANABÝLECEK GÜÇLÜKLER VE FÝNANSMAN ALTERNATÝFLERÝ
 Yatýrýmcýlar ve çalýþanlar açýsýndan yaþanabilecek güçlükler
 Sürdürebilir turizme geçiþ için finansman alternatifleri
 Yeþil turizm için yatýrým teþvikleri
Ön Hazýrlýklar
 Ulusal ve yerel kapsamda, küçük ve orta ölçekli turizm iþletmelerinde ve bu
iþletmelerde istihdam edilen kiþilerle, sürdürülebilir turizme geçiþte hangi uygulamalar
için sorun çýkabilir ya da engellerle karþýlaþýlabilir?
 Ulusal ve yerel kapsamda, küçük, orta ve büyük ölçekli turizm iþletmeleri,
sürdürülebilir turizme geçiþte hangi uygulamalar için ek finansmana ihtiyaç duyabilir?
 Yeþil turizm için mevcut bir yatýrým teþvik programý var mýdýr?
Tartýþma Sorularý
 Sürdürülebilirlik kavramýnýn, farklý kesimler tarafýndan onaylanmasý ve uygulamaya
geçirilmesi konusunda karþýlaþýlmasý muhtemel sorunlar neler olabilir? Söz konusu
kesimler açýsýndan fýrsat ve sorunlara yönelik bir araþtýrma yapýlmasý konusundaki
fikirleriniz nelerdir?
 Bu sorunlara yaptýrým içerikli ya da teþvik nitelikli çözümler önerilmesi konusundaki
fikirleriniz nelerdir?
 Sürdürülebilirlik kavramý yeni yasal düzenlemeler gerektirecek midir? Bu konudaki
çalýþmalar için nasýl bir örgüt ve iþbirliði yapýsý önerirsiniz?
 Devlet tarafýndan yaratýlabilecek ve desteklenebilecek finansman alternatifleri
nelerdir? (vergiler, ödenekler, teþvikler vb.) Bu alternatiflerin yararlandýrýlmasý
konusunda ne gibi kriterleruygulanmalýdýr?
 Özel sektörün finansman kaynaðý yaratmasý ve kullanýmý konusunda fikirleriniz ve
önerileriniz nelerdir?
 Yaratýlan kaynaklarýn yerel ve ulusal bazda daðýlýmý kriterleri ne olmalýdýr? Bölgelere
ya da iþletmelerin ihtiyaçlarýna göre bir planlama yapýlmasý gerektiðinde, nasýl bir
daðýtým aðý önerirsiniz? (karar vericileri, uygulayýcýlarý, denetçileri vb.)
 Finansman alternatifi olarak ülkemizi ziyaret eden turiste yönelik planlamalar
yapýlabilir mi? Bu konudaki deðerlendirmeniz nedir?
 Finansman kaynaklarýný yönetmek, yeþil turizm baþta olmak üzere, uluslararasý
düzeyde oluþturulmuþ fonlardan yararlanmak, yeni fonlar yaratýlmasýný saðlamak
üzere çalýþmalarý yürütecek nasýl bir örgüt ve iþbirliði yapýsý ön görürsünüz?
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Yeþil turizm için yatýrým ve iþletme teþvikleri konusundaki mevcut durum tespitiniz
nedir? Eksiklikleri ve geliþtirilebilir yanlarý konusundaki önerileriniz nelerdir?
 Uluslararasý platformda teþvik fonlarýnýn mevcut durumu araþtýrýlmýþ mýdýr? Yeni
fonlar yaratýlabilir mi?
 Yeþil Yýldýz Projesi, yatýrýmcýlarý teþvik edecek nitelikte midir? Ne gibi avantajlar
saðlar ve tanýtým faaliyetleri nasýl daha etkin hale getirilebilir?


GRUP 5: YENÝ BÖLGE VE KENT MARKALARININ YARATILMASI
 Ulus ve kent markalarý yaratmanýn sürdürülebilirliðe katkýlarý
 Sürdürülebilirliðin marka yaratmaya katkýsý
Ön Hazýrlýk
 Türkiye'nin kentsel markalaþma yönündeki konumu nedir?
 Sürdürülebilirlik, bir pazarlama aracý olarak görülebilir mi?
Tartýþma Sorularý
 Marka kent olma kriterleri nelerdir?
 Türkiye'de marka kentleri bu kriterler açýsýndan nasýl deðerlendirirsiniz?
 Türkiye'nin marka kentlerinin ulusal ve uluslararasý turizm piyasasýnda tanýtým
faaliyetleri yeterli ve etkili midir? Nasýl geliþtirilebilir?
 Markalaþmýþ ya da markalaþma yolundaki kentler, sürdürülebilirlik uygulamalarýna
geçiþ açýsýndan avantajlý mýdýr? Bu avantajlar neler olabilir ve nasýl kullanýlabilir?
 Sürdürülebilirlik bir kentin markalaþmasý için bir pazarlama aracý olabilir mi? Bu
baðlamda etkin bir pazarlama planý konusunda önerileriniz nelerdir?

94

95

Ek 3: TÜSÝAD SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM ÇALIÞTAYI KATILIMCI LÝSTESÝ
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Ek 3: TÜSÝAD SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM ÇALIÞTAYI KATILIMCI LÝSTESÝ
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