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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizm ve endüstriyel turizm kavramlarını açıklayabilecek,
Hizmet endüstrilerinde turizmin yerini anlatabilecek,
Turistik ürünün özelliklerini sıralayabilecek,
Endüstriyel turizmin ürünü olan ‘paket turu’ tanımlayabilecek
bilgi ve becerilerine sahip olabileceksiniz.
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GİRİŞ
Turizm diğer endüstrilerden farklı olarak bir nihai ürüne dayalı gelişmemiş, bu özelliğini 
sonradan kazanmıştır. Günümüze kadar gelen sektör-endüstri çelişkileri ya da adlandır-
maları da turizmin sonradan endüstrileşmesiyle ilgilidir. Turizm faaliyetlerini tüketici-
lerin kendilerinin planladığı ve satın almalarını kendilerinin gerçekleştirdiği “bireysel 
turizm” endüstriyel olmayan turizmin belirleyicisidir. Tatil ya da seyahatleri tüketiciler 
adına seyahat işletmelerinin organize edip bütünsel (birleşik) bir ürün hâlinde sundukları 
“kitle turizmi” kavramı ise endüstriyel turizmin belirleyicisidir. 

Turizm faaliyetlerinin başlangıcı her ne kadar ortaçağ dönemlerine kadar dayandırılsa 
da esasen İkinci Dünya Savaşı öncesinde ağırlıklı olarak bireysel turizm yapısı hâkimdir. 
Daha da ötesinde, en önemli paket tur bileşenleri olan “yatak” (konaklama) ile “koltuk” 
(ulaşım), paket turdan önce de varolan ve turizm amaçlı bağımsız olarak tüketilen ürün-
lerdir. Ancak endüstrilerin vazgeçilmez dağıtım kanalı elemanları olan toptancılar ve pe-
rakendeciler olmadan sözü edilen bileşenleri bir araya getirmek, piyasaya “toptan” sun-
mak ve perakende olarak tüketicilere arzetmek mümkün değildir. Dolayısıyla turizm, tur 
operatörleri ve seyahat acentalarıyla ve bu işletmelerin kitlesel turizmi organize edip paket 
turları satmalarıyla endüstri olmuştur. Diğer taraftan, endüstriyel olan ve olmayan turizm 
yapıları Şekil 1.1’de gösterilmiştir.

Endüstriyel Turizm ve Seyahat
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TURİZM
Modern anlamda turizm olayı ilk kez aAntik Yunanistan’da belirgin bir şekilde görülmeye 
başlanmıştır. M.Ö.700 yıllarında olimpiyat oyunlarının başlamasıyla spor karşılaşmala-
rına aktif olarak katılmak veya izlemek amacıyla bugün de görülen spor turizmi olayı 
gerçekleşmiştir (M.Ö. 480-421). Böylece ilk kez Antik Yunanistan’da modern anlamda bir 
turizm olayı belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Roma’da ise zenginler, asiller ve yönetici 
sınıf Yunanistan’a, Mısır’a ve Anadolu’ya seyahat etmişlerdir. Seyahat davranışları incele-
nen Romalıların “zevk için seyahat eden ilk turistler” oldukları kanısı yaygındır.  Roma-
lıların suya ve banyolara düşkünlükleri, ilgili dönemde termal turizminin gelişmesine de 
katkı sağlamıştır (Tetik, 2006: 4).

Onbirinci ve onaltıncı yüzyıllar arasında gerçekleştirilen Haçlı Seferleri büyük kitlesel 
hareketler açısından geniş organizasyonlu yolculukların ilk örneğini oluşturmuşlardır. Bu 
seferler, Avrupalıları ön Asya ülkelerinin esrarlı ve egzotik atmosferiyle karşı karşıya getir-
miş, İslam medeniyetini yakından tanıma fırsatı vermiştir. 16. yüzyılda İngiliz seyahatleri 
önemli bir gelişme göstermiştir. İngiltere’den Avrupa kıtasına yapılan seyahatler, “Grand 
Tour” yani Büyük Tur’u başlatmıştır. Bu tur, soylu ve zengin aristokratların eğitimleri için 
Avrupa kıtasının önemli şehirlerine yaptıkları, üç yıl süren bir gezidir. 17. yüzyılda Fransız 
ve İngiliz kökenli elçi, seyyah ve yazarların hatıraları, turizmle ilgili literatürün temelini 
oluşturmuştur (Tetik, 2006: 4).

Ondokuzuncu yüzyılda turistik amaçlı organize turlar, önce İngiltere’de ortaya çık-
mış daha sonra Batı Avrupa’da endüstri devrimiyle birlikte onsekizinci yüzyılın ikinci 
yarısında gerçekleştirilmiştir. Böylece turizm hareketlerinde de değişiklikler yaşanmıştır. 
Thomas Cook’un belli bir grubu, konaklama ve taşıma hizmetlerini de sunarak, gezdir-
mesi bugünkü anlamda organize turların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Düzenli 
olarak tur düzenleyen ilk seyahat acentası Thomas Cook’tur (Hacıoğlu, 2000: 3). Thomas 
Cook’un buharlı trenle Leicester’dan Loughborough’a düzenlediği ilk organize tur tarihsel 
süreçte turizm açısından önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünyadaki değişim yirminci yüzyılda -özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra- her 
zamankinden hızlı olmuştur. 1940’lardan beri yaşanan değişim yirmibirinci yüzyıla giril-
diğinde hızını artırarak devam etmektedir. Diğer bütün etkenlerden farklı olarak günlük 
yaşamı bu denli hızlı değiştiren kuvvet, teknolojidir (Angelo ve Vladimir, 1994). Teknolo-

Şekil 1.1

Turizmin Yapısı

Kaynak: Sezgin ve 
Yolal, 2012: 74
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Endüstriyel Turizm
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jik gelişme dünyanın büyük bir bölümünü etkileyerek önce tarımsal toplumdan endüstri 
toplumuna, yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra da bilgi toplumuna geçişi hızlandır-
mıştır. Teknoloji insanlara daha hızlı ve ucuz seyahat olanakları, daha işlevsel eşyalar ve 
anında iletişim sağlamıştır.

Teknoloji ile birlikte turizmde de yeni gelişmeler yaşanmıştır. 1950’li yıllara rastlayan ilk 
charter seferleri ile ‘paket tur’ kavramı ortaya çıkmış ve daha organize hâle gelmiştir. Yine 
bu aşamada hava yolu, konaklama, tur operatörü ve acenta gibi turizmle ilgili işletmeler ara-
sındaki iletişim hızlanmış ve seyahat etmek eskiye oranla daha kolaylaşmış ve ucuzlamıştır.

1980’li yıllara kadar devam eden bu süreç içinde, turizm çok ürünlü bir endüstri yerine 
birbirine bağımlı ve ayrılmaz parçalardan oluşan bir bütün olarak yapılanmıştır. Ulaşım 
ve tarım gibi daha homojen endüstrilere göre turizm daha heterojen ve farklı iş alanlarına 
yayılmış bir özellik göstermektedir. Ancak özellikle 1980’lerden itibaren kurumsallaşan ve 
bütünleşen turizm işletmeleri sayesinde turizm ürünleri hâlka kolaylıkla ulaştırılabilmiş-
tir.  Farklı işkollarından oluşması ve turizmin tanımlamasının net yapılamayışı nedeniyle 
turizm kuruluşları ve birlikleri tarafından, turizm dünyanın en büyük endüstrilerinden 
biri olarak varsayılmaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletler’e bağlı WTO’ya (World Tou-
rism Organization-Dünya Turizm Örgütü) göre turizm dünyanın en büyük endüstrisi-
dir (Lundberg vd., 1995). Yine Brüksel merkezli WTTC’nin (World Travel and Tourism 
Council-Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) turizm ile ilgili bütün sektörleri ve büyük 
uluslararası kuruluşları kapsayan araştırmasına göre, 2015 yılında seyahat ve turizm har-
camaları yaklaşık 7.6 trilyon dolar düzeyinde olup bu da dünya ekonomisinin yaklaşık 
%10’u anlamına gelmektedir. WTTC’ye göre turizm; tüm dünyada otomotiv, finans ve 
sağlık hizmetleri gibi çok önemli endüstrilerden daha hızlı gelişmektedir. Aynı araştırma 
dünya genelinde 277 milyon kişinin turizm endüstrisinde çalıştığını bildirmektedir. Yine 
WTTC’ye göre 1950’lerde 25 milyon kişi, 1993’de 500 milyon kişi olan uluslararası turist 
sayısı, 2015’te 1 milyar 140 milyon kişiye ulaşmıştır. Günümüzde giderek daha fazla sayıda 
ülkede, daha fazla insan turizm olayına katılmaktadır.

Dünya nüfusu 7,3 milyarı aşmıştır (Birleşmiş Milletler, 2015) ve nüfus artışı oransal 
olarak azalsa da artmaktadır. Nüfus artış hızının azalması ile birlikte yaşlı insan sayısı da 
artmaktadır. Bu durum, artan refah düzeyi ile birlikte daha fazla seyahat eden insan anla-
mına gelmektedir (Angelo ve Vladimir, 1994). 

Uluslararası alanda dikkat çekici bir diğer gelişme de son yıllarda görülen politik de-
ğişimlerdir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile SSCB’ye bağlı ülkelerin pek çoğu pazar eko-
nomisine geçmişlerdir. Balkanlardaki sınırlar değişmiş ve yeni ülkeler oluşmuştur. 1990 
yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi sonucunda bu ülkeden yurt dışına seyahatler 
artmıştır. Almanya, Avrupa’da sürekli en fazla turist gönderen ülke konumundadır.

Turizm endüstrisindeki gelişmeleri etkileyen diğer bir etken ekonomik dengelerdir. Dün-
yanın tek süper gücü olan ABD, Avrupa Birliği’nin, Çin’in ve Japonya’nın rekabeti ile karşı 
karşıyadır. AB’de ise tek ülke olma yolunda önemli adımlar atılmış; üye ülke vatandaşları ül-
keler arası yolculukları adeta şehirler arası yolculuğa dönüştürmüşlerdir. Para birimi ile ilgili 
konularda ise önce AB üyesi ülkeler arasında kur politikaları düzenlenmiş daha sonra da tek 
ülke hedefinin temel konularından biri olan avro (Avrupa Ortak Para Birimi) süreci başlatıl-
mıştır. Sonuç olarak,  bu uygulamalarla daha çok sayıda Avrupalı seyahat etmeye başlamıştır.

Tablo 1.1’de turizm endüstrisi açısından tarihsel süreçte yaşanan gelişmeler aktarılmıştır. 
 

www2.unwto.org

Tarihsel süreçte turizm hareketlerine bakıldığında insanlar hangi amaçla seyahat et-
mişlerdir. Tartışınız. 1
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Tarih Öncesi Çağlar Macera arayışı ve merak sebebiyle
gerçekleştirilen seyahatler

M.Ö.	1760-M.Ö.	1027 Uzak	Doğuda	ticaret	yollarının	kurulmasıyla	başlayan	seyahatler

M.Ö.	500-M.S.	300 Romalıların	yollar	ve	hanlar	inşa	etmesi	ile	ticari	amaçlarla	ve	ilk	
defa	zevk	için	seyahat	edilmesi

M.S.	1275-M.S.	1295 Marco	Polo’nun	Uzak	Doğu	seyahati	ile	ticaret	ve	seyahate	artan	
ilgi

M.S.	1613-M.S.	1785 Grand	Tour	 (Büyük	Tur)	döneminde	seyahat	etmenin	zenginlik	
göstergesi	olması	ve	kültürel	merakla	gerçekleşen	seyahatler

18.	–	19.	Yüzyıllar
Sanayi	 Devrimi	 ile	 teknolojik	 gelişmelerin	 artması,	 seyahat	 ve	
ticaretin	kolaylaşması	ve	artan	maddi	olanakların	seyahati	hem	
bir	zorunluluk	hem	de	boş	zaman	aktivitesi	hâline	getirmesi

1841 Thomas	Cook’un	 İngiltere’de	düzenlediği	grup	hâlinde	yapılan	
ilk	tur

1903 Wright	Kardeşler’in	uçak	dönemini	başlatması	ve	başarılı	uçuşun	
gerçekleşmesi

1913 Westinghouse	Şirketi’nin	işçilerini	ücretsiz	tatile	göndermesi

1914 Henry	Ford’un	T	Modeli	araçları	için	seri	üretime	geçmesi

1919 İlk	 tarifeli	 uçak	 yolculuğunun	 Londra-Paris	 hattında	 gerçekleş-
mesi

1945
II.	Dünya	Savaşı’nın	ardından	ortaya	çıkan	ekonomik	rahatlama	
sayesinde	milyonlarca	insanın	iş	ve	dinlenme	için	seyahate	ayı-

rabileceği	zaman	ve	paraya	sahip	olması

1950 Diners	Club	tarafından	ilk	kredi	kartının	üretilmesi

1952 Londra-Johannesburg	hattında	uçuşların	başlaması

1978 Hava	yolu	işletmeleri	arasında	artan	rekabetin	fiyatları	düşürmesi

2001
20	milyon	dolar	ödeyerek	Uluslararası	Uzay	İstasyonu’na	8	gün-
lük	bir	ziyaret	gerçekleştiren	Dennis	Tito	ile	uzay	turizminin	baş-

laması

2002
Avrupa	Birliği	ülkelerinde	avro	para	biriminin	kullanılmaya	baş-
laması	ve	AB	üyesi	ülkeler	arasında	serbest	dolaşıma	izin	veril-

mesi

Endüstriyel Turizm
Turizm, endüstri olarak adlandırılmakla birlikte, bazı özellikleri itibarıyla diğer sanayi 
dallarından ayrılmaktadır. Bunlardan en önemli ikisi, hedef pazar ve tüketici davranışları-
dır (Seaton ve Bennett, 1996). Turizm endüstrisi dünyadaki en gelişmiş endüstrilerden bir 
tanesidir (Kraftchick vd., 2014). Birçok gelişmiş sanayi ülkesinde hizmetler sektörünün 
diğer sektörlerin toplamından fazla olduğu ve bir ülkede hizmetler sektörünün ağırlığı-
nın gelişmişlik ölçütü olduğu düşünüldüğünde, bu alanın ülkeler için ifade ettiği anlam 
daha açık bir şekilde anlaşılabilir (İçöz, 1998: 20). Turizm endüstrisi hizmet endüstrileri 
arasında yer almaktadır, dinamik bir yapıya sahiptir ve farklı endüstrilerle yoğun ilişki 
içerisindedir (Yılmaz Akın, 2012: 3). 

Tablo 1.1
Turizm Endüstrisinin 
Gelişim Aşamaları

Kaynak: Cook vd. 2010: 
9 ’dan uyarlanmıştır.
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Turizmin çok alanlı ve çok uluslu bir endüstri hâlini alma sürecinde turizm ana başlığı 
altında sınıflandırılabilecek temel iş kolları şunlardır:

•	 konaklama	sektörü,
•	 havayolları,
•	 feribot	ve	kruvaziyer	şirketleri,
•	 yeme-içme	işletmeleri,
•	 seyahat	acentaları	ve	tur	operatörleri,
•	 turistik	eşya	satıcıları	ve
•	 araba	kiralama	şirketleri.
Turizm açısından yukarıda belirtilen iş kollarının her birinin ortak belirleyicisi, hiz-

metin verildiği yerin hizmeti alan kişinin yaşadığı ve çalıştığı yerden uzak olmasıdır (Sea-
ton ve Bennett, 1996). Bu ortak belirleyici pek çok kişi tarafından kabul edilse de gerçekte 
oteller, ulaşım işletmeleri, lokantalar ve turizmle ilgili diğer kuruluşların hizmetleri, bu-
lundukları bölge insanları tarafından da kullanılmaktadır. Şekil 1.2’de turizm endüstrisi-
nin çevresiyle birlikte yapısı gösterilmiştir.

Turizmle ilgili kuruluşlar ve birlikler, diğer bazı endüstriyel ürün dallarını kendi tu-
rizm tanımlarına kısmen de olsa katmışlardır. Ürünleri hava taşımacılığında, kara taşıma-
cılığında ve gezi amaçlı seyahatlerde kullanılan petrol endüstrisi bu duruma bir örnek ola-
rak verilebilir. 1920’li ve 1930’lu yıllarda Shell ve Esso gibi petrol işletmeleri ile Goodyear 
ve Dunlop gibi lastik firmaları, gezi rehberlerini ve haritalarını promosyon olarak sunup 
insanları uzun seyahatlere çıkmaya özendirmişlerdir. 

Turizmin endüstri olarak değerlendirilmesinde sorun yaratan iki önemli etken vardır. 
Bunlardan birincisi, endüstri kavramının daha çok üretim ve ürün temelli alanlarla ilgili 
olması; dolayısıyla hizmet üretiminden çok mal üretimi ile özdeşleştirilmesidir. Sorun ya-
ratan ikinci etken ise endüstri kavramının genellikle otomotiv ve elektronik endüstrilerin-
de olduğu gibi tek merkezli ve homojen özellikler göstermesidir. 

Şekil 1.2

Turizm Endüstrisi

Kaynak: Page, 2003: 
23’den uyarlanmıştır.
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Yukarıda belirtilen iki etken gözönüne alındığında turizm birtakım farklılıklar göster-
mektedir. Birinci etken ile ilgili olarak, turizm mal üretiminden çok hizmet üreten iş kol-
larını bünyesinde barındırmaktadır. İkinci etken ile ilgili olarak ise, aslında tek başlarına 
hepsi birer ayrı sektör hatta bir kısmı endüstri olarak değerlendirilebilecek (ulaştırma gibi) 
ekonomik etkinliklerin, söz konusu faaliyetler turizm ile ilgili olduğunda bir çatı altında 
değerlendirilmeleri ve heterojen özellik göstermeleridir. Kısaca, tek başlarına ele alındık-
larında birbirlerine çıktı vermek gibi zorunlulukları bulunmayan, birbirleri ile doğrudan 
bağlantılı çalışmak durumunda olmayan farklı sektörler, turizm içinde özellikle ana ürünün 
‘paket tur’ olması hâlinde hammadde ya da ürün bileşeni üreticisi veya toptancı ve peraken-
deci durumuna gelirler. Buradan çıkarılabilecek sonuç, turizmin endüstri olarak anılması-
nın organize paket turlar ile ilgili olmasıdır. Diğer bir sonuç ise, homojenlik söz konusu ise 
ana/nihai ürün olan paket turun, ona girdi sağlayan konaklama, ulaştırma ve yeme-içme 
gibi işletmelerin ürünlerinin de ‘hammadde ya da ürün bileşeni’ olarak kabul edilmesidir.

Kitle turizminin başlangıcı turizmin hangi aşamaya gelmesini sağlamıştır? Tartışınız.

Turizmin endüstri olarak adlandırılması organize paket turlarla ilgilidir. Turizmin tedarik-
çileri tek başlarına değerlendirildiklerinde birbirlerine çıktı vermek zorunda değillerdir. 

HİZMET ENDÜSTRİLERİ VE TURİZM
Turizmin ürüne dayalı endüstrilerden belirli özellikleri nedeniyle ayrıldığı üzerinde daha 
önce durulmuştu. Yönetim ve operasyon düzeyinde hizmet yoğun bir endüstri olan tu-
rizm, bazı alanlarda diğer hizmet endüstrilerinden de farklılıklar göstermektedir.

Birçok ürün tüketicinin ayrıntılı incelemesi yapıldıktan, pazar ve çevre koşulları ince-
lendikten sonra pazara sunulur. Turistik ürünün pazarlamasında ağırlık, turistik ürünün 
oluşturulduğu ve sunulduğu turist çeken ülke özeliklerindedir. Örneğin, finans ve iletişim 
gibi alanlarda önce tüketici ihtiyaçları ve beklentilerinin neler olabileceği saptanır. Daha 
sonra da tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar gerçekleştirilir. Turizmde ise 
genellikle standart bir ürün olan paket tur vardır ve bu ürünle kimlerin ilgileneceği ile 
kimlerin satın alacağı üzerinde durulur. Turizm endüstrisinin çokuluslulaşması ile yatay, 
dikey ve karma birleşmeler bir yana bırakılırsa bu durum sadece destinasyon olan ülke 
ya da bölgeleri ilgilendirir. Destinasyon pazarlaması tüketici talebi üzerine kurulu olmak 
yerine ürünün tanıtımı üzerine kuruludur. Türkiye, Portekiz ve Tayland gibi turist çeken 
ülkelerde turizmin gelişmesi, önce ülkesel boyutta alınan kararlar sonucunda ve sonra da 
yoğun bir tanıtım kampanyası ile gerçekleşmiştir (Seaton ve Bennett, 1996).

Turizm ürünü, birkaç parçanın bir araya getirilmesi ve bu sırada birkaç üreticinin bir-
likte çalışması ile oluşan bütünleşmiş bir üründür. Bir paket turu oluşturan girdiler, en 
azından tur operatörü, konaklama işletmesi ve ulaşım işletmesinin birlikte çalışmasını 
gerektirir. Dolayısıyla ürün kontrolü birden fazla işletmeye yayılmıştır. Bu işletmelerden 
herhangi birinden kaynaklanan bir aksaklık ya da hata diğer işletmeleri de olumsuz etkiler. 
Örneğin konaklama işletmesinde yaşanan bir rezervasyon sorunu ya da ulaşım işletmesin-
de yaşanan bir gecikme, tur operatörüne olumsuz bir biçimde yansır.

Turistik ürünün tüketici tarafından değerlendirilmesi, turizm tüketiminin yaşandığı 
sırada ve sonrasında yapılır. Tamire verilen bir otomobilin onarılıp onarılmaması ya da 
bankadan istenilen kredinin verilip verilmemesi, ilgili kurumlara yönelik değerlendirmeyi 
kolay kılar. Oysa turizmle ilgili yapılacak bir değerlendirme, ürünün edinilmesinden önce, 
ürünün edinilmesi sırasında ve sonrasında yapılacağından bu kadar net ve kolay değildir.

Turist, satın alma öncesinde görmediği, denemediği ve önceden değerlendiremeyeceği 
bir ürün satın alır. Üründen memnun kalınmadığı durumda fazladan alınabilecek tatil 
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izni, fazladan ödenebilecek para ya da ürünün iade edilmesi pek mümkün değildir. Do-
layısıyla risk düzeyinin yüksek olduğu turizm endüstrisinde tüketiciye güven vermenin 
önemi ortadadır. Tüketici önceden denemediği, elle tutulmaz bir ürün satın aldığı için 
risk altına girer.

Turizmde kişisel hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi söz konusudur. Turizmde hizmet 
ve ürün sunanlar bu hayallerin neler olabileceği üzerinde durarak tanıtım çalışmalarına 
yön verirler.

 Savaş, terör, doğal afetler, salgın hastalıklar ve ekonomik dalgalanmalar gibi etkenler 
özellikle çekim ülkelerinin pazar paylarını olumsuz etkilerler. Bu tür felaketler önceden 
bilinemeyişleri ve önlenemeyişleri özellikleri ile benzerdirler (Faulkner, 2001).  Bu gibi 
etkenlerin zararlarını en az düzeye indirebilmek için turizmde hizmet ve ürün sunanlar 
ile diğer turizm ilgililerinin kriz yönetimi uygulaması, ürün yenilemesi, fiyat indirimleri 
ve hazırda bulunan tanıtım programları olmalıdır.  

Turizm endüstrisinde savaş, terör, doğal afetler vb. durumların etkilerini en aza indirmek 
için uygulanan eylemlere tarihsel süreçten bir örnek veriniz.

TURİSTİK ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Özellikle 1960’lardan sonra gelişen paket tur ile birlikte turistik ürünler organize olarak 
bir araya getirilmiş ve ürün standartlaşması sağlanabilmiştir. Paket turun olmadığı bir 
turizm endüstrisinden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, nihai turistik ürün paket 
turdur. Endüstrileri, geliştirilen, üretilen ve yetiştirilen olarak satıcı açısından; tüketilen ve 
kullanılan olarak da alıcı açısından ürün, hizmet ya da her ikisini birlikte üretirler (Burke 
ve Resnick, 2000). Birçok endüstri dalında sadece ürün ya da sadece hizmet üretilmektey-
ken turizm endüstrisinde aynı anda hem ürün hem de hizmet üretilir.

Büyük çoğunluğu hizmet endüstrileri ile ilgili olan turistik ürünün özelliklerini bir 
araya toplamak gerekirse; heterojenlik, görülmezlik, bozulabilirlik, dönemsellik, denklik, 
benzersizlik, bütünsellik ve eşzamanlılık olarak sıralamak mümkündür.

Heterojenlik Özelliği: Ürüne dayalı endüstriler ile hizmete dayalı turizm arasındaki 
önemli bir fark, diğer endüstrilerin homojen özellik göstermesidir. Otomobili olmayan bir 
kişi; lastik almaya, oto cilası bulundurmaya ya da oto tamircisine gitmeye gerek duymaz. 
Oysa turizm endüstrisinde nihai ürün olan paket tur satın almadan hava yolu seyahati-
ne çıkılabilir, otelde konaklanabilir ve müze-ören yerleri gezilebilir. Diğer bazı endüstri-
lerde yan ürünler ve ürün bileşenleri, nihai ürün olmadan anlam taşımaz. Turizmde ise 
nihai ürün olan paket tur, sonradan geliştirilen bir üründür. Hediyelik eşya satışlarının 
standartlaşması, otel-havaalanı transferleri, gruplar hâlinde müze-ören yeri ziyaretleri ve 
charter uçak taşımacılığı paket turun geliştirilmesi ile ortaya çıkan etkinliklerdir. Ancak 
paket turun en önemli bileşenleri olan otel yatağı ve uçak koltuğu, paket tur ortaya çıkma-
dan önce de var olan ve kendi başlarına da tüketilen ürünlerdir. 

Görülmezlik Özelliği: Endüstriyel ürünlerin birçoğu görülebilir özellikler taşımakta-
dır. Bu ürünlerin belirli ağırlıkları ve hacimleri vardır. Turistik ürün ise görülmezlik özel-
liği taşır. Herhangi bir uçuş deneyimi, otelde yapılan bir konaklama, bir müzeyi ziyaret 
etme gibi eylemler turistik ürünün içerdiği faaliyetlerdir (Burke ve Resnick, 2000). Uçak 
koltuğu ve otel yatağı gibi görülebilir olan maddi ürünler turistin talep ettiği ürünler de-
ğildir. Bunlar, talep edilen turistik ürünün elde edilmesini ve tüketilmesini sağlayan ürün 
bileşenleridir ve sahiplikleri turistin bu ürünleri tüketmesi ile değişmez.

Özet olarak, turistik ürün, satın alanlar tarafından tüketilmedikçe, görülmeyen ve gö-
rülmeden satın alınması gereken bir özellik taşır (Yale, 1995). Bu zorluğun üstesinden 
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gelmek için, ürünü yazılı ve görsel bilgilerle tanıtan tur broşürleri hazırlanır. Tüketici alış-
veriş kararını, broşürlerdeki bilgiler doğrultusunda ve tur operatörleri ile seyahat acenta-
larının tavsiyelerine göre verir.

Bozulabilirlik (Saklanamazlık) Özelliği: Saklanamazlık, turistik ürünün önemli özel-
liklerinden biridir. Turistik ürün genellikle üretildiği anda tüketilmesi gereken bir yapıda-
dır. Herhangi bir uçağın bir seferde satılamayan koltuğunun ya da bir otelin satılamayan 
yatağının ilgili sefer ve gece göz önüne alındığında telafisi mümkün değildir.

Ana ürün paket tur sözkonusu olduğunda koltuklarının bir bölümü boş olan uçak se-
feri nedeni ile tur operatörleri gelir kaybına uğrarler. Bu durum süpermarketlerde satılan 
ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesi ile benzerdir. Süpermarketlerdeki ‘indirimli 
satış rafı’ örneğinde olduğu gibi tur operatörlerinin gerçekleştirdiği ‘son dakika’ satışları 
da zararı en aza indirebilmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir (Yale, 1995).  Bozulabi-
lirlik tehlikesine karşı üreticilerin aldığı önlemlerin başında overbooking (kapasite fazlası 
rezervasyon) gelmektedir. Bu yöntemle konaklama işletmeleri ve havayolları, kapasitele-
rinin üstünde rezervasyon yapmakta ve olası bir rezervasyon iptali durumunda açıklarını 
fazladan rezervasyonlarla telafi etmektedirler (Burke ve Resnick, 2000). Ancak overboo-
king uygulaması, rezervasyonlu müşterilerin tamamının gelmesi durumunda işletmeleri 
zor durumda bırakan ve imajlarını olumsuz etkileyen bir yöntemdir. 

Dönemsellik Özelliği: Birçok turistik ürün dönemsel nitelik gösterir. Turistik ürün-
lerin büyük bir bölümü belirli dönemlerde talep edilir. Yılın belirli bir bölümünde tu-
ristik ürüne talep olabileceği gibi haftanın, hatta günün belirli bölümlerinde de talep ar-
tabilmektedir. Örneğin, Cuma ve Pazartesi günlerine olan uçuş talepleri diğer günlere 
göre daha fazladır. Çünkü özellikle iş seyahatine çıkan insanlar hafta sonlarını evlerinde 
geçirmek isterler. Benzer olarak, günün erken saatlerindeki ve öğleden sonraki uçuşlara 
olan talep de diğer saatlere göre daha yoğundur. Bunun nedeni ise insanların evlerine gün 
ışığında varabilme istekleridir. Sömestir ve yıl sonu tatilleri ile bayram tatilleri de turistik 
ürünlere olan talebi artırır. 

Turistik ürünün dönemsellik özelliğini azaltmak ve turizm talebini daha geniş zamana 
yayabilmek amacıyla alınan bazı önlemler vardır. İlk akla gelen yöntem düşük sezonlarda 
fiyat indirimine gidilmesidir. Bazı hava yolu işletmeleri hafta sonu seferlerinde ve gece 
uçuşlarında (red - eye uçuşlar) indirim yaparlar. Yine bazı kıyı otelleri de kışın fiyat in-
dirimleri uygularlar. Bir başka önlem olarak, özellikle konaklama işletmeleri, düşük se-
zonlarda çalışan sayısını azaltırlar ve tesislerinin belirli bir bölümünü hizmete kapatırlar.

Denklik Özelliği: Özellikle ulaşımla ilgili bazı turistik ürünler birbirleriyle benzerlik 
gösterir. Aynı firmanın ürettiği uçaklara sahip olan ve benzer destinasyonlara sefer düzen-
leyen iki hava yolu işletmesi, birbirlerine rakip olmanın yanında denk ürünleri sunmakta-
dırlar. Standart olarak inşa edilen otel ve tatil köyleri için de benzer durum söz konusudur.

Turistik ürün/hizmet sunan işletmeler, son yıllarda ürün benzerliği sorununu, ürün-
lerin kalitesini yükselterek giderme yoluna gitmişlerdir. Böylece gerçekte rakiplerininkine 
benzer olan ürünlerini farklıymış gibi tanıtabilmişlerdir.

Turizmde hizmet ve ürün sunanlar, ‘marka imajı’ oluşturma yoluyla da denklik soru-
nunu gidermeye çalışırlar. Ayrıca tüketicilerin kendilerinden alış-veriş yapmayı sürdür-
meleri amacıyla bazı işletmeler ‘özendirici programlar’ uygularlar. Özendirici program-
ların uygulanışında son yıllarda yaygın olarak kullanılan ‘itme ve çekme’ stratejilerinden 
yararlanılır (Lazer ve Layton, 1999).

Turizm endüstrisinde ‘itme stratejisi’ turistik ürünü pazarlayan seyahat acentası gibi 
işletmeleri teşvik etmek için uygulanır. İtme stratejisini uygulayanlar belirli bir tür turistik 
ürün arz eden, hava yolu işletmesi, konaklama işletmesi ve tur operatörü gibi üreticilerdir. 
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Turistik ürün arz edenler, daha fazla satış yapmak için bazı dönemlerde acenta komis-
yonlarını artırırlar. Ayrıca tur operatörleri, acentaların gerçekleştirdiği belirli sayıda tur 
satışına bir ücretsiz tur vermek (20 tur satışı karşılığında 1 ücretsiz tur gibi), hava yolu 
işletmeleri de belirli sayıda uçak bileti satışına gidiş-dönüş uçak bileti vermek gibi yön-
temler kullanırlar.

Turizm endüstrisinde kullanılan ‘çekme stratejisi’ ise tüketiciye ve turist gönderen ül-
kelerdeki tur operatörlerine yöneliktir. Turizm işletmeleri, tüketiciyi çekebilmek amacıyla 
yazılı ve görsel basına reklam verirler. Bu tür çekme stratejileri turizm işletmeleri dışında 
destinasyon ülkelerinin turizm bakanlıkları ya da diğer turizm örgütleri ve kuruluşları 
tarafından da uygulanır. Ayrıca bu tür örgüt, kurum ve kuruluşlar; turist gönderen ülke-
lerdeki tur operatörlerine tanıtım yaparlar ve seminerler düzenlerler.

Benzersizlik Özelliği: Farklı olan pek çok turistik ürün (yer, bina, tarihi eser v.b) tu-
ristleri ilgilendirir ve çeker. Mısır Piramitleri, Topkapı Sarayı, Eyfel Kulesi ve Hyde Park 
gibi özelliği bulunan yerler benzersiz turist çekim öğeleridir. 

Günümüzde standardizasyon her ne kadar önemli bir tüketim tercihi nedeni ise de 
farkı bulunan ve tek olan ürünlere yönelik talep devam etmektedir. Örneğin ürün stan-
dardı ve kalitesi ile belirli bir imajı olan Hilton otelinde konaklamak yerine, aynı bölgede 
bulunan tarihi bir otelde konaklamayı tercih edebilecek birçok turist vardır (İstanbul, Pera 
Palas gibi).

Bütünsellik Özelliği: Turizm endüstrisinde ulaşım, konaklama, yer hizmetleri, din-
lence vb. farklı ürünler birbirinin yerine konulamaz ve art arda tüketilirler (Yarcan, 1994: 
10). İş seyahatine çıkanlar veya tek amaçları istedikleri yere varmak olan gezginler bile 
ulaşım dışında konaklama gibi diğer turistik ürünlerden yararlanırlar. Dolayısıyla satın 
alınan turistik bir ürün, tüketiciyi o ürünün tamamlayıcısı olan bir başka turistik ürünü 
almaya yönlendirir.

Bir hava yolu işletmesi, herhangi bir noktaya olan seferlerini azalttığında ya da tümüy-
le durdurduğunda, bölgede bulunan konaklama işletmeleri ve diğer turizm işletmelerinin 
müşterileri azalır. Dolayısıyla tümüyle birbirinden farklı gibi görünen turistik ürünler, ger-
çekte birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar ve ayrılmaz bir bütün oluştururlar (Yarcan, 1994: 10). 

Turistik ürünün bütünselliğini belirleyen bir başka etken, tüketici ile ürün sunan işlet-
me arasındaki ilişkilerdir. Fiziksel bir ürünün (örneğin buzdolabı ya da otomobil) üretim 
aşamasında yer alan teknisyenin olumsuz davranışları, tüketici açısından bir anlam taşı-
maz. Oysa turistik ürünün tüketilmesi sırasında, tüketici ile üretimi geçekleştiren insan-
lar arasındaki yüz yüze ilişki, tüketicinin ürün hakkındaki fikrini olumlu ya da olumsuz 
etkileyebilir. Bu özellik birçok hizmet işletmesinde vardır.

Eşzamanlılık (Eşanlılık) Özelliği: Birçok turistik ürün, aynı yerde ve aynı zamanda 
üretilir ve tüketilir. Görülebilir ürünler ise genellikle farklı yerlerde üretilirler ve farklı 
zamanlarda tüketilirler.  Yine birçok turistik ürün önce satın alınır, daha sonra satın alınan 
ürün eşanlı olarak üretilir ve tüketilir. Oysa görülebilir ürünler genellikle önce üretilir, 
sonra satın alınır ve son olarak tüketilirler.

Turistik ürünün eşanlılık özelliğinin doğurduğu en önemli sonuç, üretici ve tüketici 
arasındaki bağımlılıktır. Üretim ve tüketimin eşanlı olması, tüketimin büyük olasılıkla 
üreticiye ait bir yerde (otel, uçak vb.) gerçekleşmesini zorunlu kılar. Ayrıca eşanlılık özelli-
ği nedeniyle turistik ürün depolanamaz, saklanamaz ve tüketimi başladığı andan itibaren 
durdurulamaz (Yarcan, 1994: 10). 

ENDÜSTRİYEL TURİZMDE NİHAİ ÜRÜN: PAKET TUR
Seyahat acentalarının turistik amaçlarla çeşitli hizmetleri bir araya getirerek belirli tek 
bir destinasyona ya da birden fazla turistik merkeze belirli süreler dâhilinde yaptıkları gi-
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diş-dönüş seyahatleri tur olarak tanımlanmaktadır (Üçöz, 2012). Paket tur ise İngilizce’de 
“Inclusive Tour” ve “Package Tour”, Fransızca’da “Voyage a Forfait” şeklinde ifade edilen 
bir seyahat terimidir. Nelson ve Steward (1989: 4) paket turu, belirli tatil merkezlerinin 
ziyaret edilmesi esnasında, buralara bağlantıyı sağlayan ve bu merkezlerde bulunan üretici 
işletmelerin ürün ve hizmetlerinin (konaklama, ulaştırma, yeme-içme vb.) bir araya geti-
rilmesi ve tek bir fiyata satılan tek bir ürün bileşimi olarak tanımlamaktadırlar. Paket turu 
oluşturan öğeler olarak ulaşım, konaklama, yeme-içme, rehberlik vb. sayılabilir (Peköz ve 
Yarcan, 1998: 23).

Turizm endüstrisinin nihai ürünü sayılan paket tur, diğer endüstriyel ürünlerden bir-
çok alanda ayrılmaktadır. Tüketicinin herhangi bir tur broşürüne bakarken almak istediği 
ürün yalnızca broşürün içinde yer alan bir otel, uçak ya da hepsinin bütünü olan paket 
tur değildir. Tüketicinin beklentisi; o yıl görmek istediği bir ülke, eser ya da yerdir. Bu 
beklentinin nedenleri, tüketicinin ekonomik durumu, gitmek istediği yerin popülerliği ve 
ucuzluğu gibi değişkenlerle ilgili olabilir. Temelde satın alınan ürün gidilecek yer ve orada 
gerçekleştirilen faaliyetlerden alınacak hazdır. Turist bir tatmin, tatil deneyimi beklentisi 
satın alır. Paket tur, bu tatmini elde etmeyi sağlayan en kapsamlı ve somut düzenlemedir. 
Dolayısıyla paket turun turizm endüstrisinin nihai ürünü sayılması, müşterinin bütün 
olarak tatminini sağlayacak bir düzenleme olması ile ilgilidir.

Paket turların hızla geniş kitlelere ulaşması II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiş-
tir. Savaştan sonra kullanılmayan uçakların yalnızca turlar düzenlemek şartıyla hizmete 
sunulması üzerine özel hava yolu işletmeleri kurulmuş, Avrupa’nın kuzeyindeki soğuk 
ülkelerden Güney Avrupa ülkelerine charter uçuşları ile paket turlar düzenlenmiştir 
(Gürdal’dan aktaran Ataberk, 2007: 35). İkinci Dünya Savaşı’nın ardından tüm dünyada 
yaşanan turizm hareketliliği paket turların gelişmesini de etkilemiştir (Karamustafa ve 
Çeşmeci, 2006).

Türkiye’de de artan turizm gelirleri içinde paket turlar önemli bir yer tutmaktadır. 2012 
yılında 29,4 milyar dolar olan turizm gelirinin 6,8 milyar doları paket turlardan elde edil-
miştir (www.turkstat.gov.tr, 2014). Bununla birlikte, 2014 yılı verilerine göre de Türkiye’ye 
gelen yabancı turistlerin yapmış olduğu harcamaların %23,2’si paket turlara aittir ve bu 
oran tüm harcamalar içinde en yüksek paya sahiptir (TURSAB, 2014). Bununla birlikte, 
2001 yılında Türkiye’ye paket turla gelen turistlerin oranı toplam turist sayısının %40’ını 
karşılarken, zaman içinde bu oran %60’lara çıkmıştır (Karamustafa ve Çeşmeci, 2006). 
En son istatistiklere göre ise bu oran %54 seviyesindedir (www.turkstat.gov.tr, 2014). Pa-
ket turların, Türkiye’ye giriş yapan turistlerin yarısından fazlası tarafından tercih edildiği 
görülmektedir.

Paket tur önceden planlanan ulaşım, konaklama, transfer ve diğer turistik hizmetlerin 
bir araya getirilmesiyle oluşturulur (Raikkönen ve Honkanen, 2013). Paket tur ile ilgili 
çalışmalar, tüketicinin bulunduğu yerden, gideceği yere ulaşımında ve gideceği yerde ala-
cağı ürün ve hizmetlerden ibarettir. Bu süreç paket tur dağıtım sistemi olarak Şekil 1.3’ de 
özetlenmiştir.
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Hacıoğlu (1993: 75) paket turlara olan ilgiyi aşağıdaki nedenlere dayandırmaktadır:
•	 Ziyaretçinin	 daha	 önce	 hiç	 gitmediği	 bir	 turistik	 merkeze	 tek	 başına	 ve	 kendi	

imkânlarıyla gitmesiyle kıyaslandığında daha güvenilir olması (seyahat acentası 
faktörü),

•	 Katılımcı	sayısının	fazla	olması	sebebiyle	maliyetin	düşmesi	ve	bunun	ucuzluk	ola-
rak kişi başı fiyata yansıması,

•	 Hizmetleri	ziyaretçinin	adına	tur	operasyonunu	yapan	 işletmenin	ayarlamasının	
getirdiği kolaylık,

•	 Yurt	dışı	turlarda	rehber	sayesinde	dil	sorununun	ortadan	kalkması,
•	 Tur	maliyeti	önceden	hesaplandığından	yapılacak	harcamaların	kesin	olarak	bilinmesi,
•	 Farklı	alternatifler	sunulması,
•	 Değişik	yerleri	gezip	görme	imkânı.
Çevirgen ve Üngüren (2009: 639) ise yukarıda sıralananlardan farklı olarak:
•	 Acentaların	deneyim	ve	bilgisine	olan	güven,
•	 Zaman	tasarrufu	sağlanmasını

paket turun tercih sebebi olarak belirtmişlerdir.

Paket turu oluşturan çok sayıda hizmet söz konusudur. Sizce bu hizmetlerden hangisi paket 
tur içinde kesinlikle yer almalıdır? Tartışınız.

Giderek daha fazla ilgi görmesi nedeniyle, ürün çeşitlendirmesinin görüldüğü paket 
turların türleri Tablo 1.2 ’de aktarılmıştır.

Şekil 1.3

Paket Tur Dağıtım 
Sistemi

Kaynak: (Sezgin, 
2004: 17)

Ürün Oluşturulması

Çekim Ülkesi
Hizmetleri Uluslararası Ulaşım

Paket Tur Turist Gönderen
Ülke Hizmetleri

• Havayolu
  Taşımacılığı

• Yerel Ulaşım
• Konaklama
• Yeme-İçme
• Transfer
• Rehberlik
• Dinlence

Tur Operatörü Seyahat
Acentası

Ürün Pazarlama

Turist

4



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı14

Konaklama	Şekline	Göre	Turlar	 -	Tatilci	(Sejur)	Turları
-	Gezginci	(Itinerant)	Turları

Ekonomik	Açıdan	Turlar
-	Lüks	Turlar
-	Birinci	Sınıf	Turlar
-	Ekonomik	Turlar

Niteliğine	Göre	Turlar

-	Bağımsız	(Independent)	Turlar
-	Gözetimli	(Hosted)	Turlar
-	Eşlikli	(Escorted)	Turlar
-	Rehberli	(Guided)	Turlar
-	Özel	Turlar

Uzaklığa	Göre	Turlar -	Yakın	Turlar	(Ulusal)
-	Uzak	Turlar	(Uluslararası)

Gidilen	Yöreye	Göre	Turlar
-	Tek	Ülkeye	Yönelik	Turlar
-	Birden	Fazla	Bölgeye	Yönelik	Turlar
-	Tek	Şehre	Yönelik	Turlar

Amacına	Göre	Turlar

-	Dinlenme	Turları
-	Gezi	Turları
-	Öğrenme/Kültür	Turları
-	Dini	ve	Etnik	Turlar
-	Macera	Turları
-	Ekolojik	Turlar
-	Spor	ve	Rekreasyon	Turları
-	İsteğe	Bağlı	Turlar
-	Özel	Gereksinim	Turları

      
Farklı hizmetlerin bir araya getirildiği paket turlar  sayesinde son yıllarda tur operatör-

leri bir destinasyonda yapılacak konaklama yatırımları, araç operasyonları vb. konularda 
belirleyici role sahip olmuşlardır (Bastakis vd., 2004). Tur operatörleri paket turlar yoluy-
la destinasyonlara fayda sağlamaktadırlar. Paket turların düzenlendiği bir destinasyona 
yapılan uçuş sayısının artması, destinasyonun tanıtımı ve pazarlanmasına yapılan katkı 
ve turizm sezonunun uzatılması bu faydalara örnek gösterilebilir (Chen ve Hsu, 2012). 
Bununla birlikte, paket turlar düzenleyen tur operatörleri destinasyonların kalitesinin ge-
liştirilmesine katkı sağlayacak şekilde destinasyon yönetiminden sorumlu mekanizma-
larını harekete geçirmekte ve bir bakıma turizm endüstrisini yönetmektedirler (Trunfio 
vd., 2006).

Son yıllarda Avrupa’daki tur operatörleri kişiye özel, farklı ve esnek bir yapıya sahip 
paket turlar geliştirmişlerdir (Bramwell, 2004). Bu dönemde Asya’da ise tam tersi yönde 
gelişmeler yaşanmış ve artan turizm talebi paket tur pazarının büyümesini sağlamıştır 
(Chen ve Hsu, 2012). Paket turlar sağladıkları ucuz tatil olanaklarıyla orta ve az gelirli 
insanların da ilgisini çekmiş ve turizm faaliyetlerine katılım oranlarını yükseltmiştir (Ala-
eddinoğlu ve Can, 2007: 52). Yukarıda belirtilen nedenlere bağlı olarak, paket turlara olan 
ilginin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

Tablo 1.2
Paket Tur Çeşitleri 

Kaynak: Paket Tur 
çeşitleri tablosunun 
oluşturulmasında 
İçöz, (1998); Hacıoğlu, 
(2000); Ahipaşaoğlu, 
(2006) ve Üçöz’ün 
(2012) eserlerinden 
yararlanılmıştır.
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Özet
Tarihi insanlık kadar eski olan seyahat ve turizmle ilgili geliş-
meler yirminci yüzyılda -özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra- her zamankinden fazla olmuştur. 1940’lardan beri ya-
şanan değişim yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde de hızını 
artırarak devam etmektedir. Diğer bütün etkenlerden farklı 
olarak günlük yaşamı bu denli hızlı değiştiren kuvvet tek-
nolojidir. Teknolojik gelişme dünyanın büyük bir bölümünü 
etkileyerek önce tarımsal toplumdan endüstri toplumuna, 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra da bilgi toplumuna 
geçişi hızlandırmıştır. Teknoloji insanlara daha hızlı ve ucuz 
seyahat olanakları, daha işlevsel eşyalar ve anında iletişim 
sağlamıştır.
7,3 milyarı aşan dünya nüfusu her ne kadar artış gösterse de, 
oransal olarak artış hızında düşüş söz konusudur. Nüfus artış 
hızının azalması ile birlikte yaşlı insan sayısı da artmaktadır. 
Çünkü dünyanın pek çok bölgesinde doğum oranlarının 
düştüğü buna koşut olarak da yaşlı nüfusun oranınım arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu eğilim artan refah düzeyi ile birlikte 
daha fazla seyahat eden insan anlamına gelmektedir.
20. yüzyılın son çeyreğinde görülen politik değişimler de 
turizm endüstrisinin geleceğinde etkili olmuştur. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ile SSCB’ye bağlı ülkelerin pek çoğu pa-
zar ekonomisine geçmişlerdir. Balkanlardaki sınırlar değiş-
miş ve yeni ülkeler oluşmuştur. 1990 yılında Doğu ve Batı 
Almanya’nın birleşmesi sonucunda bu ülkeden yurtdışına se-
yahatler artmıştır. Almanya, Avrupa’da sürekli en fazla turist 
gönderen ülke konumundadır.  
Turizm endüstrisindeki gelişmeleri etkileyen diğer bir etken 
ekonomik dengelerdir. Dünyanın tek süper gücü olan ABD, 
Avrupa Birliği’nin ve Japonya’nın rekabeti ile karşı karşıyadır. 
AB tek ülke olma yolunda önemli adımlar atmış; örneğin üye 
ülke vatandaşları ülkeler arası yolculukları adeta şehirlerarası 
yolculuğa dönüştürmüşlerdir. Para birimi ile ilgili konularda 
ise önce AB üyesi ülkeler arasında kur politikaları düzenlen-
miş daha sonra da tek ülke hedefinin temel konularından biri 
olan Euro (Avrupa Ortak Para Birimi) süreci başlatılmıştır. 
Sonuç olarak,  bu uygulamalarla daha çok sayıda Avrupalı 
seyahat etmeye başlamıştır.
Her ne kadar endüstri olarak adlandırılsa da turizm, bazı 
özellikleri itibarı ile diğer sanayi dallarından ayrılmaktadır. 
Bunlardan en önemli ikisi; hedef pazar ve tüketici davranış-
larıdır. Turizm endüstrisi dünyadaki en gelişmiş endüstriler-
den bir tanesidir. Birçok gelişmiş sanayi ülkesinde hizmetler 
sektörünün diğer sektörlerin toplamından fazla olduğu ve 
bir ülkede hizmetler sektörünün ağırlığının gelişmişlik ölçü-
tü olduğu düşünüldüğünde bu alanın ülkeler için ifade ettiği 
anlam daha açık bir şekilde anlaşılabilir. Turizm endüstrisi de 

hizmet sektörleri arasında yer almaktadır. Turizm endüstrisi 
dinamik bir yapıya sahiptir ve farklı sektörlerle yoğun ilişki 
içerisindedir.
Paket tur, İngilizce’de “Inclusive Tour” ve “Package Tour”, 
Fransızca’da “Voyage a Forfait” şeklinde ifade edilen bir se-
yahat terimidir. Her hizmetin dâhil olduğu bir paket haline 
getirilmiş turizm ürünüdür. 
Turizm endüstrisinin nihai ürünü sayılan paket tur, diğer 
endüstriyel ürünlerden birçok alanda ayrılmaktadır. Paket 
tur ile ilgili çalışmalar, tüketicinin bulunduğu yerde, gideceği 
yere ulaşımında ve gideceği yerde alacağı ürün ve hizmetler-
den oluşmaktadır. Paket tur önceden planlanan konaklama, 
transfer ve diğer turistik hizmetlerin biraraya getirilmesiyle 
oluşturulur.
Farklı hizmetlerin biraraya getirildiği paket turlar sayesinde 
son yıllarda tur operatörleri bir destinasyonda yapılacak ko-
naklama yatırımları, araç operasyonları vb. konularda belir-
leyici role sahip olmuşlardır. Paket turlar sağladıkları ucuz 
tatil olanaklarıyla orta ve az gelirli insanların da ilgisini çek-
miş ve turizm faaliyetlerine katılım oranlarını yükseltmiştir.
Yukarıda belirtilen sebeplere bağlı olarak, paket turlara olan 
ilginin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmekte-
dir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi turizmi diğer sanayi dallarından 
ayıran en önemli iki özelliğidir?

a. Hedef pazar ve tüketici davranışları
b. Tüketici davranışları ve ürün akışı
c. Hedef pazar ve bozulabilirliği
d. Heterojenlik ve görülmezliği
e. Hizmete dayalı ve eşzamanlı olması

2. Aşağıdakilerden hangisi paket turu oluşturan temel gir-
dilerden biridir?

a. Konaklama işletmesi
b. Seyahat acentası
c. Otomobil kiralama işletmesi
d. Müze işletmesi
e. Rekreasyon işletmesi

3. Konaklama işletmelerinin paket tur varolmadan önce de 
hizmet vermesi turistik ürünün aşağıdaki özelliklerden han-
gisi ile ilgilidir?

a. Heterojenlik 
b. Bütünsellik
c. Eşzamanlılık
d. Bozulabilirlik
e. Denklik özelliği

4. Süpermarketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarih-
lerinin geçmesi ile benzerlik gösteren turistik ürün özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bozulabilirlik
b. Bütünsellik
c. Görülmezlik
d. Dönemsellik
e. Denklik

5. Ürünlerin kalitesini yükselterek olumsuz etkisi gideril-
meye çalışılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Denklik
b. Bütünsellik
c. Görülmezlik
d. Bozulabilirlik
e. Heterojenlik

6. Bir havayolu işletmesi, herhangi bir noktaya olan sefer-
lerini azalttığında ya da tümüyle durdurduğunda, bölgede 
bulunan konaklama işletmelerinin bu durumdan olumsuz 
etkilenmesi turistik ürünün aşağıdaki özelliklerden hangisi 
ile ilgilidir?

a. Bütünsellik
b. Görülmezlik
c. Eşzamanlılık
d. Bozulabilirlik
e. Denklik

7. Bir turistik ürünün tek başına talep yaratabilmesi aşağı-
dakilerden hangisi ile ilgilidir?

a. Benzersizlik
b. Bütünsellik
c. Eşzamanlılık
d. Bozulabilirlik
e. Denklik

8. Havayolu işletmelerinin gece uçuşlarında indirim yap-
maları turistik ürünün hangi özelliği ile ilgilidir?

a. Dönemsellik
b. Bütünsellik
c. Eşzamanlılık
d. Bozulabilirlik
e. Denklik

9. Aşağıdakilerden hangisi çekim ülkesi hizmetleri arasın-
da yer almaz?

a. Uluslararası ulaşım
b. Konaklama
c. Yeme-İçme
d. Transfer
e. Rehberlik

10. Turist bir tatmin ve tatil deneyimi beklentisi satın alıyor-
sa bu beklentiyi en somut karşılayan turistik ürün aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. Paket tur 
b. Herşey dahil konaklama
c. 5 yıldızlı otelde konaklama
d. 1 haftalık seyahat
e. Disneyland gezintisi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Hizmet Endüstrileri ve Turizm” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Turizmde Nihai 

Ürün: Paket Tur” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Turizmde Nihai 

Ürün: Paket Tur” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İlk kez M.Ö. 7000 yıllarında olimpiyat oyunlarının başlama-
sıyla spor karşılaşmalarına aktif olarak katılmak veya izlemek 
amacıyla turizm hareketleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
Romalılar sağlık turizmi kapsamında seyahatlere çıkmışlar-
dır. Orta çağda soylularınn diğer avrupa kentlerini görmek 
için seyahat etmeleri söz konusudur. Ondokuzuncu yüzyıla 
gelindiğinde ise turistik amaçlı organize amaçlı turlar, önce 
İngiltere’de ortaya çıkmış daha sonra Batı Avrupa’da endüstri 
devrimiyle birlikte onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında ger-
çekleştirilmiştir.Böylece turizm hareketlerinde de değişik-
likler yaşanmıştır. Günümüzde ise yukarıda belirtilen tüm 
amaçlarla seyahatlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Sıra Sizde 2
Kitle turizminin başlamasıyla birlikte turizmle ilişkili hiz-
metlere olan ihtiyaç artmıştır. Turizm de daha fazla hizmet 
talep edilmesiyle farklı iş kollarından da hizmet alınmaya 
başlanmıştır. Böylece kitle turizmi ile birlikte turizm sektör 
olmaktan çıkmıştır. Kitle turizmi, turizmin endüstrileşme 
aşamasına gelmesinde rol oynamıştır.

Sıra Sizde 3
Hizmet işletmeleri ekonomik, politik ve diğer etkenlere 
karşı hassastır. Diğer hizmet işletmelerine kıyasla turizm 
endüstrisinin dış etkenlere bağımlılığı ve bu etkenlere karşı 
hassaslığı daha fazladır. Savaş, terörizm, doğal afetler, salgın 
hastalıklar ve ekonomik dalgalanmalar gibi etkenler önceden 
bilinemeyişleri ve önlenemeyişleri nedeniyle turizm endüst-
risini olmusuz yönden etkilemektedir. Bu gibi etkenlerin 
zararlarını en az düzeye indirebilmek için turizmde hizmet 
ve ürün sunanlar ile diğer turizm ilgililerinin kriz yönetimi 
uygulaması, ürün yenilemesi, fiyat indirimleri ve hazırda 
bulunan tanıtım programları uygulanabilir. 11 Eylül 2001’de 
Amerika’da gerçekleşen terör saldırısının hemen ardından 
Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nin (Transportation Security 
Administration-TSA) kurulmasıyla havayollarında uçuş 
güvenliği sağlanmasına yönelik önemli tedbirler alınmış ve 
turizm endüstrisi için çok önemli olan havayolu ulaşımının 
sonraki dönemde güvenlik açısından sorgulanması büyük 
ölçüde engellenmiştir.

Sıra Sizde 4
Paket turu, belirli tatil merkezlerinin ziyaret edilmesi es-
nasında, buralara bağlantıyı sağlayan ve bu merkezlerde 
bulunan üretici işletmelerin ürün ve hizmetleri meydana 
getirmektedir. Paket turu oluşturan öğeler olarak ulaşım, ko-
naklama, yeme-içme, rehberlik, özel geceler, sigorta vb. sa-
yılabilir. Ancak tüm bu hizmetler içerisinde paket turun en 
önemli iki bileşeni ulaşım ve konaklamadır. Bu iki hizmetin 
varlığı paket turun oluşması için yeterlidir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizm endüstrisinin temel üreticileri olan konaklama ve yeme-içme işletmele-
rini tanımlayabilecek, 
Turizm ulaştırmasının turizmdeki yeri ve önemini açıklayabilecek,
Turizm hizmetlerinin dağıtımı ilkelerini ve turizmde dağıtım sisteminin nasıl 
çalıştığını aktarabilecek, 
Turizm dağıtım sisteminde bütünleşmenin başlıca örneklerini yansıtacak ve 
bütünleşme şekillerini yorumlayabilecek,
Turizme destek veren ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör hizmet örgüt-
lerini listeleyebilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ 
Turizmde üretim ve dağıtım sistemleri birbirinden ayrı düşünülemeyen ve birbirinin ta-
mamlayıcısı olan iki alt sektördür. Turizm endüstrisinin en önemli ürünü kuşkusuz ziyaret-
çilere sunulan hizmetlerdir. Her ne kadar turizmde hizmet dışında satılan çok sayıda somut 
ürün olduğu düşünülse de, ulaştırma ve konaklama gibi iki temel hizmet unsuru neredeyse 
turizm üretiminin gövdesini oluşturur. Bu nedenle, turizmin ürün olarak öznesinin hizmet 
olduğunu varsaymak gerekir. Öte yandan, hiç kuşkusuz hiçbir hizmet, destekleyici somut 
unsurlar olmaksızın düşünülemez. Aynı şekilde turizmde sunulan somut mal niteliğindeki 
ürünlerin de hizmet unsuru olmaksızın satışa sunulması oldukça zordur.

Turizmde sunulan hizmetlerin öznesi ya da özü seyahate çıkan insanların amaç ve 
hedefine göre değişir. Örneğin, tatil ve dinlenme hedefi taşıyan bir ziyaretçi için temel 
ürün hedeflediği destinasyonda konaklama, yeme içme ve eğlence gibi hizmetlerdir. Bu 
durumda ulaştırma hizmeti, turisti ana üründen yararlanacağı yere götürmek şeklindeki 
yardımcı bir hizmet ve ürün olarak kabul edilir. Bu nedenle ulaştırma hizmetinin yarar-
lanma ve kullanım süresi nispeten kısa, ancak konaklama gibi ana hizmetlerden yararlan-
ma süresi oldukça uzundur. 

Öte yandan, bazı durumlarda ulaştırma, konaklama, eğlenme ve yeme-içme hizmetle-
ri iç içe geçer ve ana hizmeti ya da ürünü tespit etmek oldukça zorlaşabilir. Örneğin, uzun 
mesafeli demir yolu seyahatleri ve kruvaziyer gemi seyahatleri her bir üründen yararlan-
ma göstermez. Örneğin 1 haftalık bir seyahat süresinde ulaştırma, konaklama ve yeme-
içme gibi üç temel ürün ve hizmetin kullanım süresi aynıdır ve 1 haftadır. Bu durumda 
ana hizmet ve ürün turun doğrudan kendisidir.

Turizmde üretilen ürünün ağırlıklı olarak hizmet olması, bu ürünlerin tüketim ba-
kımından kişisel bir sahiplik özelliği göstermemesi, turizm ürününden sağlanan yararın 
kullanımdan çok, sadece tüketim şeklinde olması ve bazı yazarların deyimiyle, ürünün 
önemli ölçüde bir tatil ya da “seyahat deneyimi” olarak ortaya çıkmasıdır. Bu durum kuş-
kusuz tüketici algısı bakımından geçerlidir. Üreticilerin temel fonksiyonu ise, turistik tü-
keticilerin bu hizmet ya da mal/hizmet tüketimlerinden aldıkları tatmini yüksek düzeye 
çıkarmak ve en iyi tatil deneyimleri ile evlerine dönmelerini sağlayabilmektir.

Bu bölümde, turizmin temel üreticileri olan konaklama, yeme-içme ve ulaştırma gibi 
üç temel faaliyet alanında yer alan işletmelerin genel bir tanımı yapılarak turizm dağıtım 
sistemi içindeki yerleri ve konumları belirlenecektir. 

Turizmde Üretim ve Dağıtım 
Sistemi
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KONAKLAMA SEKTÖRÜ VE TURİZM İÇİN ÖNEMİ
Konaklama sektörü; yiyecek içecek ve ulaştırma sektörleri ile birlikte turizm sektörünü 
oluşturan en önemli temel hizmet alanları olarak kabul edilmektedir. Özellikle uzun sü-
reli seyahate çıkan insanlar, kendi zevk ve tercihleri ile birlikte seyahat bütçelerinin de 
imkân verdiği ölçülerde değişik standart ve kalitelerde bir konaklama tesisinde kalır ve 
günlük yeme-içme ihtiyacını karşılar. Barınma ve beslenme insanlığın varoluşundan beri 
en temel ihtiyaçlardır ve Abraham Maslow’un da ihtiyaçlar sıralamasında yer verdiği iki 
temel ihtiyaçtır. 

Kuşkusuz günümüz yaşam koşullarında ve ulaşılan refah düzeyindeki konaklama ter-
cihleri eski çağlardan çok farklıdır. Uluslararası seyahatlerde ülkelerin ve bireylerin gelir 
ve kültür düzeyleri bir anlamda konaklama beklentilerini de belirler. Örneğin, üst refah 
düzeyindeki bir batılı birey seçtiği destinasyonda yüksek kalitede otel ya da benzeri tesis 
arayışında iken, daha düşük gelirli bir ülke bireyi daha vasat bir konaklama kalitesine 
kolayca razı olacaktır. 

Öte yandan sadece gelir ve refah düzeyi tatil türü ve konaklama tercihinde her zaman 
belirleyici olmayabilir. Gelir ve refah düzeyleri yüksek standartlı olsa da, örneğin tarih ve 
macera amaçlı seyahatlerde turistler için konaklama tercihleri ikincil derecede önem taşır, 
seyahatin temel amacını oluşturan ziyaret yerleri ya da çekim unsurları birincil derecede 
önemlidir ve bu nedenle bu mekânlarda bulunan vasat konaklamalara bile razı olacaklar-
dır. Aynı şekilde, bazı seyahat türlerinde bazen zorunluluktan bazen de doğal tercih olarak 
çadır ve kamp yerleri bile konaklama amaçlı kullanılabilmektedir. 

Konaklamalar çoğu kez seyahatlerde ikincil ya da türevsel talep özelliği gösterirken, 
yani temel hedefin konaklamanın kendisi olmak yerine diğer seyahat amaçlarına yardımcı 
bir hizmet türü iken, bazı durumlarda da konaklama tesisi ya da bu tesislerin bünyesin-
deki hizmetler de doğrudan doğruya seyahatlerin birincil hedefi olabilmektedir. Örneğin, 
Las Vegas’taki kumarhane otelleri veya toplantı ya da düğün gibi etkinlikler için kullanılan 
otellerde, otelin kendisi doğrudan ya da birincil seyahat amacı olabilmektedir.

Konaklama sektörü yukarıda söz edilen ziyaret amaçlarına bağlı olarak çok değişik tür-
lerde ve hizmet çeşitlerine göre dağılım gösterir. Bunlar genellikle işletmelerin boyutları, 
verdikleri hizmet çeşitleri, bulundukları mekânlar, hizmet verdikleri müşteri türleri, seya-
hate çıkanların amaçları gibi ölçütlere göre farklılıklar göstermektedirler. Örneğin, Batılı 
gelişmiş bir ülkedeki çok yüksek standart ve kalitede 1000 adet ya da daha fazla odaya sahip 
endüstriyel otellerden, Pasifik Okyanusu’ndaki küçük bir adada sadece bungalow denilen 
küçük ahşap kulübelerden oluşan bir tatil köyüne kadar farklı otel türleri bulunmaktadır.

Seyahat sektörünün aracıları olan ve seyahate çıkanlar ile konaklama işletmelerinin 
buluşturulmasında çok önemli bir role sahip olan tur operatörleri ve seyahat acentalarının 
temel işlevi de değişik müşteri grupları ile bu müşteriler için en uygun destinasyonlar ve 
buralardaki konaklama tesisleri arasında en uyumlu bağlantıyı yapmaktır.

Çalışmanın bu bölümünde seyahat aracısı işletmeleri için temel ürün girdisi niteliği 
taşıyan konaklama ve yiyecek içecek sektörü ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Turizmi oluşturan alt sektörlerin en önemlisi ve en fazla harcama kategorisini oluşturan sek-
törü konaklamadır. Bu sektör aynı zamanda en fazla istihdamı sağlar.

Konaklama Sektörü ve Endüstrisi Kavramı
Konaklama endüstrisi ya da sektörü, insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışın-
da değişik nedenlerle yaptıkları seyahatlerde öncelikle geçici konaklama, daha sonra da 
yeme-içme gibi zorunlu gereksinimlerinin karşılanması için ürün ve hizmet üreten ticari 
nitelikteki işletme faaliyetlerinin yer aldığı (Olalı ve Korzay 1993, 7) ve aynı zamanda ağır-
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lama endüstrisi adı verilen sektördür. Konaklama endüstrisi daha önce de belirtildiği üzere 
farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilmektedir. Ancak, seyahat aracıları için öncelikle yasal 
mevzuat bakımından ülkemizdeki sınıflandırmanın bilinmesinde yarar vardır.

Konaklama işletmeleri ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği”ne göre, asli ve yardımcı konaklama tesisleri 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asli (temel) konaklama tesisleri içerisinde; oteller, motel-
ler, tatil köyleri, pansiyonlar ve kampingler yer alırken apart oteller, ikinci konutlar, oberj-
ler, hosteller, yüzer tesisler, oto karavanlar ve kırsal turizm tesisleri ikincil ya da yardımcı 
konaklama tesislerini oluşturmaktadır. Sıralanan bu konaklama tesisleri içinde en yaygın 
olanlar ve en fazla bilinenler kuşkusuz klasik otellerdir, bu tesisleri otomobil ile seyahat 
edenlere hizmet vermek için tasarlanmış olan moteller, tatil köyleri, pansiyonlar izlemek-
tedir. Daha küçük bir müşteri grubuna hitap eden konaklama tesisleri olarak kırsal tu-
rizm tesisleri, kampingler, oberjler ve hosteller sektörde yer almaktadır. Bu kategorideki 
işletmeler doğrudan konaklama amacı ile kurulmuş profesyonel işletmelerdir ve bunları 
yoğun sezonlarda sektörün amatörleri olarak kullanılabilen ikincil konutlar izlemektedir. 
Bunlara ek olarak, alternatif konaklama birimleri olarak son yıllarda hızlı bir şekilde yay-
gınlaşmaya başlayan normal konutların İnternet ortamında kiralanması ve değişimi de 
sektörü destekleyen konaklama üniteleri olarak yer almaya başlamıştır (homeexchange.
com gibi). Çünkü İnternet, iletişimde bulunmak, satın almak ve satmak konularında çok 
önemli ve yeni bir platform sağlamaktadır.

Konaklama işletmelerinin, boyut bakımından sınıflaması ise genel olarak küçük, orta, 
büyük ve mega oteller olarak yapılmaktadır. Küçük oteller genelde oda sayıları 10-15 ci-
varında olup, müşterilerine çoğunlukla sınırlı hizmet sunan işletmeler olmakla birlikte, 
butik oteller olarak anılan ve genellikle özel bir çevrede kişisel bir tasarım ile ortaya çıkan 
tesisler gibi hizmet kalitesi yüksek işletmeler de olabilir.  Orta boyuttaki oteller, genelde 2 
ya da 3 yıldızlı olarak sınıflandırılmış, orta gelir düzeyindeki ziyaretçilere nispeten makul 
fiyat düzeylerinde hizmet veren işletmeler olup, aynı zamanda bünyelerinde restoran ve 
diğer hizmetleri bulundurabilirler. Büyük oteller ise, çoğunlukla 4 ya da 5 yıldız standardı 
taşıyan ve kaliteli bir otelde bulunması gereken tüm hizmetlerin yer aldığı ve oda sayıları 
genelde 250 – 500 arasında değişebilen otellerdir. Mega Oteller ise 1000 odadan fazla ka-
pasiteye sahip olan ve çoğunlukla popüler destinasyonlarda yer alan ve büyük bir kısmı 
lüks nitelikte konaklama ve diğer hizmetleri sunan otellerdir. Bu kategorideki en büyük 
oteller Las Vegas gibi bir kumar merkezinde yer almaktadır. Bu destinasyondaki en büyük 
otel olan Venetian isimli devasa otelin oda sayısı 7.128 olup 2008 yılında hizmete girmiştir 
(Wikipedia, 2015). Bu arada belirtmek gerekir ki, otellerin hizmet kalitesi genelde otel 
boyutu ile ilgili olmasa da genelde yüksek kaliteli oteller büyük ve mega otel kategorisinde 
yer almaktadır. Ancak, dünya geneline bakıldığında otellerin büyük çoğunluğunun küçük 
ve orta boy otellerden oluştuğunu istatistikler göstermektedir.

Konaklama işletmeleri bulundukları coğrafi konum bakımından da bazı farklılıklar 
gösterirler. Bu sınıflamaya göre oteller; şehir otelleri, havaalanı otelleri, resortlar (tatil köy-
leri), dağ otelleri, kıyı otelleri gibi gruplara da ayrılmaktadır. Bu sınıflama genelde otellerin 
bulundukları konumun gerektirdiği müşteri ihtiyacına göre verilen hizmetin gerektirdiği 
yapılanma ve boyutta olabilmektedir. Örneğin, şehir otelleri farklı boyutlarda olsalar da 
genelde iş amaçlı seyahat yapanlara hizmet vermekle birlikte bulundukları şehri ya da 
şehrin yakınlarını gezme amaçlı ziyaret eden müşterilere de hitap edebilirler. İş amaçlı 
seyahat edenlerin konaklama süresi nispeten kısa iken, ziyaret amaçlı gelenler daha uzun 
süre kalabilmektedirler. Havaalanı otelleri, genelde havaalanı içinde ya da yakınında ko-
numlanmış olup kalış süresi en kısa oteller olarak bilinirler. Çünkü hizmet sunulan ke-
sim çoğunlukla havayolları personeli ile uçak saatini bekleyen yolculardır. Bu nedenle, 
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geceleme ve yeme içme dışında hizmet çeşitlilikleri yoktur. Resort oteller ve kıyı otelleri 
ise klasik tatil anlayışına uygun ve otelin büyüklüğünün gerektirdiği hizmet çeşitlilikleri 
barındıran otellerdir. Bu kategorideki yüksek standartlı oteller genelde ziyaretçilerin tüm 
tatil beklentilerini karşılar. Dağ otelleri ise, çoğunlukla kış turizmine, bazı durumlarda 
da doğa turizmine uygun yapılanmalarda olup, ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak büyük 
kapasiteli olabilen oteller olarak görülebilirler.

Konaklama sektörü çok sayıda ve değişik tipte tesislerden oluşur. Bu dağılım boyut bakı-
mından küçük butik otellerden binlerce yatağı olan mega otellere, bireysel işletmelerden 
uluslararası otel zincirlerine kadar geniş bir alana yayılmıştır. 

http://www.turob.com/

YİYECEK - İÇECEK ENDÜSTRİSİ
Yiyecek-içecek endüstrisi ya da sektörü seyahat eden insanlar için konaklama ve ulaştırma 
ile birlikte en önemli ve olmazsa olmaz kabul edilen bir hizmet alanıdır. Çünkü insanlar, 
yaşadıkları yerlerde olduğu gibi, ziyaret ettikleri yerlerde de beslenme ihtiyaçlarını en iyi 
ya da en uygun şekilde karşılamak isterler. Bu nedenden dolayı da ziyaret edilen destinas-
yonlardaki en yaygın üç işletme grubundan birisidir.

Yiyecek içecek endüstrisinin tarihi incelendiğinde, eski çağlarda, Mezopotamya’da 
yaşayan insanların bazı yiyecekleri evlerinde pişirmek yerine o devirdeki pazarlardan sa-
tın aldıkları bilinmektedir. Bu geleneğin ise, İspanya yolu ile Araplardan Avrupa’ya yayıl-
dığı belirtilmektedir (Angelo and Vladimir, 1994, ii). Günümüz yiyecek içecek işletme-
lerinin ilk bilinen şekli İngiltere’de 1600’lü yılların ortalarında ortaya çıkan kahve evleri 
(coffeehouse) olarak kabul edilmektedir. Bugünkü anlamı ile ilk yiyecek içecek işletmesi 
ise, 1765 yılında Paris’te açılmıştır. Bu işletme, bir girişimcinin hazırladığı çorbanın o 
zamanki lonca tarafından yiyecek yarışmasına kabul edilmemesi sonucu talep üzerine 
açılan “İlahi Güçlendirici” le restaurant divin adı verilen bir dükkândır. Böylece, artık 
yiyecek içecek işletmelerine restoran adı verilmeye başlanmıştır (Özdoğan, 2007, 43). 

Günümüzde bu sektörü oluşturan işletmelerin çok geniş bir dağılımı ve oldukça fazla 
türü vardır. Bu dağılımda, kişi başına yemeğin 600 ABD dolarına kadar yenilebildiği son 
derece lüks ve yüksek standartlı dünya genelinde ün yapmış restoranlardan (www.sabah.
com.tr), bilinmeyen bölgelerde bilinen menüleri sunan fast-food restoranlara, bunlar-
dan da etnik ve farklı ülke/kültürlere özgü yemekler sunan irili ufaklı restoranlara kadar 
gerek hizmet kalitesi gerekse boyut ve atmosfer bakımından son derece farklı işletme 
türleri görülebilir.

Bu restoranlar mülkiyet bakımından bağımsız sahiplikleri olan bireysel işletmeler şek-
linde olabildiği gibi, on binlerle ifade edilen şube sayısı olan çok uluslu zincir işletmeler 
şeklinde de olabilmektedir. Bunlar arasındaki Subway isimli hızlı yemek işletmesinin dün-
ya genelinde 34.000’e yakın şubesi bulunmaktadır (www.biliste.com. 2015).

Bir yabancı ülke ya da bölgeye seyahat sırasında seyahat işletmeleri kendi müşterile-
ri için yerel turlar düzenlediklerinde gidilen restoranların ya da seyahatlerinde aracılık 
yaptıkları müşterileri yönlendirdikleri veya tavsiye ettikleri restoranların kalitesi ve hiz-
met/menü çeşitliliği bu seyahatleri daha keyifli kılabilecek en önemli unsurlardır. Ayrıca 
bu işletmelerin hijyen koşulları turist sağlığı için de son derece önemlidir. Bu nedenle 
söz konusu işletmelerle iyi bir uyum ve koordinasyon, kaliteli turist deneyimleri için son 
derece önemlidir.
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Turizm endüstrisini oluşturan en önemli üç sektörün endüstri için önemi hangi alanlarda 
ortaya çıkar?

ULAŞTIRMANIN, TAŞIMACILIK VE TURİZM DAĞITIM 
SİSTEMİNDEKİ YERİ 
Ulaştırma genel olarak tüm ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve üretilen mal ve 
hizmetlerin ilgili pazarlara ulaştırılmasının yanı sıra, insan dahil üretim girdilerinin üre-
tim yerlerine taşınması bakımındanda yaşamsal öneme sahiptir. Çünkü bir ekonomik fa-
aliyetin son aşamasında ulaşım ya da taşımacılık bulunmadığı takdirde üretime ilişkin 
tüm çabalar boşa gider ya da sonuçsuz kalır. Üretilen malın veya hizmetin tüketiciye ulaş-
tırılmadan hiçbir anlamı ve değeri olamaz ve bu nedenle ulaşım ve taşımacılığın üretime 
yapmış olduğu katma değer çok yüksektir. Turizm için de aynı durum geçerlidir ve her 
ne kadar bu sektörde temel ürün olan hizmet taşınmasa da, hizmetlerin (konaklama gibi) 
ya da çekiciliklerin (doğal kaynaklar gibi) ya da etkinliklerin (kongre gibi) olduğu yere 
insanların ya da ziyaretçilerin taşınması söz konusudur ve aynı şekilde insanlar bu yerlere 
taşınamadığı takdirde turizm hizmeti de anlamsızlaşır. 

Turizmde ulaştırma ya da taşımacılık sisteminde aşağıda belirtilen 3 temel unsur söz 
konusudur; 

•	 Taşınan	(yolcu	ve	eşya)
•	 Alt-Yapı	(yol,	liman,	havaalanı)
•	 Taşıt	(ulaştırma	aracı)

Yolcu ve Eşyaları
Turizmde ulaştırma yolcu ve eşyaları (bagaj gibi) birlikte taşımayı içerir. Turizm ulaştır-
masında temel hedef ise, en fazla yolcuyu en kısa zamanda, en güvenli ve en ucuz şekilde 
hedeflenen destinasyonlara taşımaktır. Bununla birlikte, bazı ulaştırma araçlarının bizzat 
kendisi destinasyon ya da çekim unsuru olduğu için, bu tip araçlarda hızdan ziyade taşıma 
aracının sunduğu olanaklar, hizmetler ve çekicilikler önem taşır (Page, 1999, 121). Kru-
vaziyer gemiler ve Orient Express ya da Trans-Sibirya gibi bazı uzun mesafeli trenler ya da 
demir yolu yolculukları bunun en iyi örnekleridir. Seyahat işletmeleri ve seyahat aracıları 
açısından yolcu bağlamındaki en önemli konu, hizmet sundukları yolcu ve ulaşım aracı 
bağlantılarını en uyumlu şekilde bir araya getirme beceri ve ustalıklarıdır.

1

Resim 2.1

Kruvaziyer Gemi 
Seyahatleri
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Ulaştırma Alt ve Üst Yapısı
Ulaştırmanın temel alt yapısı, ulaştırma türüne bağlı olarak, ulaşım aracının çıkış ve 
varış noktalarındaki alt ve üst yapı olanakları (terminal, hava alanı, istasyon, liman gibi) 
ile bu iki nokta arasında yüzey ulaşımı açısından katedilen kara yolları, demiryolları 
alt yapısı ile hava ve deniz yolları bakımından da izlenen rotalardır. Dolayısıyla turizm 
ulaştırmasının, alt ve üst yapı olanaklarının yeterliği ve fonksiyonunu yeteri kadar ye-
rine getirebilmesi; kullanılan ulaştırma aracının çıkış, mesafe katetme ve varış noktala-
rındaki tesis, teknoloji ve hizmet kalitesine bağlıdır. Örneğin, turist gönderen ülkede, 
transfer noktalarında ve destinasyonlarda yeterli alt ve üst yapı olanakları bulunduğu 
zaman, turistlerin taşınması eksiksiz yerine getirilecek ve ulaştırma hizmetinden bek-
lenen fonksiyon karşılanacaktır. Ulaştırma; alt ve üst yapısı uygun yollar, hava alanları, 
istasyonlar ve limanlarda insanları en az süre bekletecek ve en hızlı şekilde yolcunun 
ilgili ulaşım aracına transferi ve gidilen yerde de en kısa sürede araçtan ayrılmasına 
ilişkin hizmetlerin eksiksiz ve çağdaş olanaklar çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Ulaş-
tırma alt yapı olanakları açısından hava yolları ve deniz yolları diğerlerine göre bazı 
farklılıklar gösterir. Bu iki kategorideki bazı ulaşım araçlarının kapasiteleri ile havaalanı 
ve limanlar arasında uyumsuzluk olabilir ve bu araçlar her yere yanaşamayabilir ya da 
her havaalanına inemeyebilir. Havacılıkta AirBus A380 (853 yolcu) ve Boeing 777 (550 
yolcu) (www.aerospace-technology) gibi dev gövdeli uçaklar ile denizcilikte devasa kru-
vaziyer gemiler bunların en belirgin örnekleridir. Aynı şekilde yüksek hız yapan trenler 
alt yapısı uygun olmayan her hatta çalıştırılamazlar.

Turizmde, genellikle kitlesel ulaşım araçları için alt ve üst yapı olanakları üzerinde 
durulurken, bazı turist grupları bisiklet, motosiklet ve hatta atlarla seyahat etmeyi de ter-
cih edebilirler (atlıturizm.com). Bu nedenle bu kategorideki turistlerin de seyahat ihti-
yaçları göz önünde bulundurularak bazı batı ülkelerinde uygun ulaşım yolları, rotaları ve 
güzergâhları oluşturulmuştur. Örneğin, Almanya’dan başlayan ve 400 kilometre boyunca 
Tuna Nehri’ni izleyen bisiklet rotası bunların en tanınmış olanlarındandır. Ek olarak, bazı 
uzun vadeli seyahatler birden fazla ulaşım aracı gerektirebilir. Örneğin, Baltık ve İskan-
dinav ülkelerine yapılan seyahatlerde önce uçak daha sonra kruvaziyer gemiler ve bazı 
durumlarda da üçüncü bir ulaşım aracı olarak ziyaret edilen destinasyon içinde otobüs ve 
tren ulaşımı da olabilmektedir.

Ulaştırma Aracı (Taşıt)
Günümüzde turizmde kullanılan ulaşım araçlarının oldukça fazla çeşitlilik göstermesine 
karşın, en yaygın olarak kullanılan araç 1,5 - 2 saatin üzerindeki uçuş mesafesi gerek-
tiren destinasyonlar ve uzun mesafeli seyahatler için hava yolu ulaşımıdır. Havayolları 
Tablo 2.1’de de görüleceği üzere, uluslararası seyahatlerin ülkelerin konumuna göre %70 
ile %100’ünü oluşturabilmektedir (Bieger and Wittmer, 2006). Örneğin, Avrupa dışına 
yapılan seyahatlerde hava yolu kullanımının oranı %86 gibi oldukça yüksek bir rakam-
dır (Page, 1999, 131). Hava yolunun yoğun kullanımının temel nedeni kuşkusuz en hızlı 
ulaşım aracı olmasıdır. Diğer araçlarla bazen günler sürebilecek bir yolculuk hava yolu 
ile yalnızca saatler içinde katedilebilmektedir. Günümüzde ulaşımın birim maliyetlerinin 
gittikçe azalması daha geniş kitlelerin bu aracı kullanmasını sağlamıştır. Bu nedenle de 
turizmin kıtalar arası boyutlarda genişlemesinin en önemli aracısı hava yolu ulaşımıdır.
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Ülke
Hava yolu Ulaşımının 

Uluslararası Turist 
Gelişlerindeki Payı 

(%)

Ülke
Hava yolu Ulaşımının 

Uluslararası Turist 
Gelişlerindeki Payı 

(%)

Japonya 100 Kıbrıs	(Güney) 84

Tayvan 100 Hindistan 83

Avustralya 99 Tayland 80

Yeni	Zelanda 99 Yunanistan 79

Filipinler 98 Mısır 76

Kore 95 Singapur 74

Dominik	Cumhuriyeti 94 Porto	Riko 73
 

Daha kısa mesafeli destinasyonlar için bireysel otomobiller ve tur kategorisindeki ge-
zilerde otobüsler, kıta içi ya da ülke içi hızlı seyahatlerde hızlı trenler ve konaklama ve 
yolculuğun bütünleşmiş hâli olarak da kabul edilen. Buna ek olarak beslenme ve eğlence 
gibi hizmetlerin de önemli bir seyahat unsuru olduğu kruvaziyer gemiler ayrı bir müşteri 
grubuna hitap ederler. Bu müşteriler genelde üçüncü yaş kategorisi de denen emekli kesi-
mi ya da zamanı esnek olan diğer yaş kategorilerindeki turistlerdir.

Seyahat aracısı firmalar, bu ulaşım araçlarının tamamı ile çalışırlar. Özel otomobil ula-
şımında ise genelde destinasyon içinde çok sayıda yer gezmeyi isteyen müşteriler için araç 
kiralama sistemi oldukça rağbet görmektedir ve seyahat acentaları bu konuda çok yaygın 
hizmet vermektedirler.

Bu geleneksel ulaşım sistemleri dışında 21. yüzyılın en önemli dönüşümlerinden olan 
uzay seyahatleri için kullanılan uzay mekikleri 2000’li yıllardan itibaren turizme hizmet 
vermeye başlamıştır. Güncel rakamlarla 20 milyon ABD doları düzeyinde olan uzay se-
yahatlerinin fiyatlarının ne kadar zaman içinde ne miktara kadar düşeceği henüz tahmin 
edilememektedir ancak seyahat acentaları için çok kazançlı bir hizmet alanı olacağı açıktır.

Turizm dağıtım sisteminde “ulaştırma” sistemin en yaşamsal unsurunu oluşturur. Çünkü 
ulaştırma olmaksızın dağıtımın yapılması söz konusu olamaz. Ulaştırmanın en önemli aya-
ğını da hava yolu ulaşımı oluşturur. Uluslararası turist taşımacılığında ve özellikle uzun me-
safeli seyahatlerde hava yolu ulaşımının payı %70 ile %100 arasında değişmektedir. Bu da 
hava yolu ulaşımının sektör için ne denli yaşamsal öneme sahip olduğunu göstermektedir.

http://www.space-tourism.com/

Tablo 2.1
Bazı Ülkeler için 
Havayolu Ulaşımının 
Uluslararası Turizm 
Amaçlı Tüm Ulaşım 
Sistemleri İçindeki Payı 
(2000)

Kaynak: Dünya Turizm 
Örgütü, UNWTO, 
Madrid, 2000.

Resim 2.2

Demir yolu 
Ulaştırmasının En 
Modern Şekli
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TURİZM HİZMETLERİNİN DAĞITIMI VE TURİZMDE DAĞITIM 
SİSTEMİ
Turizm sektöründe dağıtım, diğer ürünlerin tersine, tüketiciyi (turisti) mal ve hizmetle-
rin üretildiği yere doğru taşımak olarak tanımlanan bir faaliyettir (Şekil 2.1 ve 2.2). Bu 
nedenle turizmde dağıtım, mevcut bir turistik ürünü tüketicilerin kullanımını sağlamak 
üzere üretim yerine kadar turistlerin getirilmesi için yapılan faaliyetler anlamına gelir. 
Turizmde dağıtım kanalı da, turistik ürünleri kullanma hakları ile birlikte üreticiden tü-
keticiye ulaştırmak için girişilen çabaları düzenleyen işletme içi birimlerin ya da işletme 
dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır (Tuncer 1986, 37).

Turizmde dağıtım kanallarının temel işlevi, bir ürünün istenen zamanda ve istenen 
yerde elde edilmesi gibi zaman ve mekân faydası sağlamaktır. Dağıtım kanalı bir ürünü 
daha uygun koşullarda sunmak ve kullanmak amacı ile turizm pazarlamacıları ve onların 
potansiyel müşterileri ile işletmeler ve bireyler arasında ortaya çıkan düzenlemedir. Bu 
örgütlenmede ortaya çıkan her bir örgüt ya da birey “dağıtım aracısı” ya da dağıtım kanalı 
üyesi olarak adlandırılır.

Günümüzde milyonlarca turistik tüketici (turist) ve on binlerce turistik işletme vardır. 
Her işletme kendi ürününü müşterilerine doğrudan doğruya pazarlayabilir ya da satabilir, 
ancak bu parasal ve zamansal olarak büyük maliyetlere neden olur. Bu nedenle aracılar, 
alıcı ile üretici arasında bir köprü görevi görerek onları daha düşük maliyetle bir araya 
getirir (İçöz, 2001, 352). 

Şekil 2.1

Endüstriyel Mallar 
ve Turistik Mal ve 
Hizmet Ürünleri 
Akımı

Ürün (Mal)

Mal Dağıtımı

Tüketici

Tüketici (Turist)

İnsan Taşımacılığı

Turizm Ürünü

Resim 2.3

Uzay Turizmi
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Dağıtım kanallarında etkin bir şekilde yer alan aracıların üreticiden tüketiciye doğru 
bilgi akımı sağlamak gibi bir fonksiyonu da vardır. Örneğin, işletmenin konumu, fiyatları, 
rezervasyon sistemleri, mönü tipleri vb. gibi konularda müşterinin almak istediği bilgiler 
aracılar tarafından sağlanır. Ayrıca kişisel satış ya da tanıtım konularında da bu aracı-
lar işletmeye katkıda bulunur. Diğer taraftan, müşteriden işletmeye doğru ödeme ve bilgi 
akımları da yine aracılar sayesinde gerçekleşir. Geleneksel olarak ürün, üreticileri tüketi-
cilerle karşılaştıran belirli sayıdaki aracılar tarafından dağıtılır. Bu aracılar, hem üreticiler-
den büyük miktarlarda mal ve hizmetleri satın alarak zincirin altına doğru küçük miktar-
larda satan toptancılar hem de zincirdeki son halkayı oluşturan ve ürünü bireysel olarak 
satan perakendeciler olabilir. Turizmde dağıtım zincirinin yapısı Şekil 2.2’de gösterilmek-
tedir. Kuşkusuz üreticiler ürünlerini bu zincir doğrultusunda satmak zorunda değillerdir. 
Üreticiler, tüketiciye doğrudan ya da perakendeciler aracılığı ile satış yapmayı seçebilirler, 
böylece aracıların bazılarını ya da tümünü devre dışı bırakabilirler. Toptancılar da bazen 
ürünleri doğrudan tüketiciye satarak perakendecilerden kaçınabilir. Bu seçenekler Şekil 
2.2’de yer almaktadır.

Turizm ürünlerine olan talep, oldukça ge-
niş bir alana yayılmış olan ve çeşitli turistik 
hizmetlerin yoğun pazarlama çabalarıyla kar-
şılanmaktadır. Bununla birlikte, bu hizmetler 
dünyanın en geniş boyutlu ve en hızlı büyüyen 
endüstrisini oluşturmaktadır. Çünkü bu hiz-
metlerin bazıları, turistlerin ihtiyaçlarını kar-
şılamakta ve tatmin etme konusunda oldukça 
önemliyken diğer hizmetler sadece turizmi 
destekleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle 
de turizm endüstrisinin boyutlarının açıklan-
ması ve sınırlarının belirlenmesi oldukça zor-
dur. Şekil 2.3 endüstrinin çekirdeğini oluşturan 
sektörlerle ilgili analizlere genel bir çerçeve 
sağlamaktadır. Şekil, aynı zamanda seyahat ve 
turizmdeki dağıtım zincirini de göstermekte-
dir. Zincir terimi, ürünü ya da hizmeti üretim 
kaynağından, son tüketiciye ulaştıran sistemin tanımlanmasında kullanılır. Seçenek ola-
rak pazarlama kanalı deyimi de bu sistemi tanımlamada kullanılır. 

Turizmde dağıtım sisteminde dağıtımı yapılan unsur öncelikle insan, daha sonra da eşya-
larıdır. Bu da diğer dağıtım sistemlerine göre çok daha fazla kaliteyi, duyarlılığı ve özenli 
hizmet anlayışını gerektirir. Çünkü ulaşım sırasında oluşan hatalardan doğrudan etkilenen 
insandır. 

Şekil 2.2

Turizm Hizmetlerinde 
Pazarlama Kanalları/
Dağıtım Zinciri

Kaynak: Şekil 
J.Christopher 
Holloway, The 
Business of Tourism, 
Longman Publishing, 
New York, 1998, 
s.68’den yararlanılarak 
düzenlenmiştir.

Üreticiler
(konaklama/ulaşım vb.)

Toptancı
(tur operatörleri)

Perakendeci
(seyahat acentaları)

Müşteri
(turist)
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Turizm endüstrisinde dağıtım sistemi ne anlama gelir ve diğer mal üreten endüstrilerdeki 
dağıtıma göre hangi farklılıkları vardır? 

Seyahat Hizmetleri Dağıtım Sistemleri 
Seyahat hizmetleri dağıtım sistemi içindeki dağıtım kanallarının sayısı otel ve müşterinin 
doğrudan teması niteliğindeki iki elemanlı kanal dışında, 3, 4 ve 5 elemanlı kanal niteli-
ğinde de olabilir. 2.4 no’lu şekil bu seçenekleri ve seyahat acentalarının dağıtım sistemi 
içindeki yerini göstermektedir.

Turizm işletmeleri dağıtım ağı içerisinde hem doğrudan hem de dolaylı dağıtım kanal-
larını müşterilerine ulaşmak için kullanırlar. Doğrudan dağıtım kanalı turizm işletmecisi 
ve konuk olarak iki unsurdan oluşur. Web aracılığı ile rezervasyon ya da satın alma ve 
potansiyel müşterilere gönderilen postalar doğrudan dağıtım kanalına örnek olarak gös-
terilebilir. Doğrudan dağıtımın tam tersine, dolaylı dağıtım içerisinde seyahat acentaları, 
rezervasyon ağları, satış temsilcileri gibi aracılar yer alır. Dolaylı dağıtım kanalları konak-
lama işletmeleri ve konuklar arasında karşılıklı etkileşimin sağlanmasına yardımcı olur-
lar. Tablo 2.2’de müşteriye ulaşmak için genel kabul görmüş doğrudan ve dolaylı dağıtım 
kanallarından bazıları yer almaktadır.

Şekil 2.3

Turizm Endüstrisinde 
Sektörel Bağlantılar

Kaynak: J.Christopher 
Holloway, The 
Business of Tourism, 
Longman Publishing, 
New York, 1998, s.67.
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Doğrudan Dolaylı

•	 web–İnternet	–	Kablo/Uydu	TV
•	 Doğrudan	posta
•	 Telefon
•	 El	ilanları
•	 Reklamlar
•	 Kuponlar
•	 Diğer	iletişim	araçları

•	 İmtiyaz	sözleşmeleri
•	 Konsorsiyumlar
•	 Rezervasyon	sistemleri
•	 Birlikler
•	 Temsilcilikler
•	 Acentalar	ve	diğer	aracılar

Doğrudan kanallar daha basit göründükleri ve daha kolay yönetilebildikleri için ge-
nellikle aldatıcıdırlar. Bununla birlikte, etkili olabilmeleri için teknik bilgi (know-how), 
nitelikli personel ve finansmanın da içinde yer aldığı kaynaklara gerek duyarlar. Bir çok 
konaklama işletmesi bu gerekleri yerine getirmedikleri için çoğunlukla dolaylı kanallar 
kullanılırlar. 

Tek Aşamalı (Doğrudan) Dağıtım Sistemi
Tek aşamalı dağıtım sistemi, seyahat ve turizm ile ilgili hizmetlerden turistlerin ya da 
müşterilerin doğrudan kendilerinin yararlanması şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, bir hava 
yolu şirketi yolcularına kendi satış ve rezervasyon bölümleri, İnternet ya da büroları ara-
cılığı ile satış yapar ya da turist otel rezervasyonunu doğrudan kendisi otel ile temasa 
geçerek yapabilir. Bu sistem özellikle İnternet kullanıcıları bakımından www.booking.com 
ve www.hrs.com gibi etkili web sayfaları aracılığı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. İnter-
net üzerinden doğrudan otellere ulaşarak yapılan rezervasyonlar hem işletmelere hem de 
müşterilere çok önemli maliyet avantajları sağlamaktadır.

Tek aşamalı dağıtım sisteminin aşağıda belirtilen avantajları vardır (Gee vd. 1984, 126):
•	 Basitlik:	Bu	sistem	her	 iki	 taraf	 için	de	oldukça	basittir	ve	üçüncü	bir	kurumun	

aracılığına gerek yoktur. Alıcılar ve satıcılar kolaylıkla rezervasyon ya da değişim 
için karar verebilirler. Eğer üçüncü bir kuruluş, örneğin bir acenta, araya girerse 
kararlar genellikle karşılıklı haberleşme olmaksızın verilemez.

•	 Ek	 satış	 fırsatları:	 Satıcı	 ile	 alıcının	doğrudan	birbirleri	 ile	 teması,	 satıcının	
kendi hizmetlerinin satışını artırma olanağını sağlar. Örneğin, dönüş biletinin 
de satılması. Ayrıca müşteri en son hizmetlerden ve fiyatlardan da kolayca 
haberdar olur.

•	 Esneklik:	Birçok	müşteri	seyahati	ile	ilgili	olarak	hazırlanmış	olan	programları	iz-
lemek durumundadır. Sabit bir programı olmayan müşteriler ise seyahat planlarını 

Tablo 2.2
Turizm İşletmeleri İçin 
Potansiyel Müşterilerle 
Doğrudan ve Dolaylı 
İlişki Kurma Yolları

Şekil 2.4

Seyahat Hizmetleri 
için Doğrudan ve 
Dolaylı Dağıtım 
Sistemi

Üreticiler Aracılar

Taşıma
Konaklama
Yeme-İçme
Oto Kiralama
Eğlence
Tatill Bölgesi
Gezi
Diğer

Alıcılar

Bireysel
ya da
Grup
Yolcu

Tek Aşamalı
(Doğrudan)

Sistem

İki Aşamalı
Sistem

Seyahat
Acentası

Seyahat
Acentası

Seyahat
Acentası

Özel Tur
Düzenleyici

Üç Aşamalı
Sistem

Tur Operatörü
Tur Toptancısı

Tur Operatörü
Tur Toptancısı

Dört Aşamalı
Sistem
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son dakikada değiştirme olanağına sahiptir. Örneğin, seyahatlerini anî bir kararla 
kısa tutup dönmek isteyen müşteriler gibi.

•	 Kârlılık:	Hizmetleri	doğrudan	üreticiden	satın	alan	müşteriler	her	zaman	için	di-
ğer müşterilere göre daha kârlıdır. Çünkü diğer aracılara yapılan komisyon öde-
meleri işletmeye kalır. Üstelik müşteri ödemesini peşin olarak yaparsa bu ödeme 
işletmenin nakit akışını hızlandırır. Her ne kadar seyahat acentaları ile yapılan sa-
tışlar hacim olarak fazla ise de bu satışların birim başına kârı daha düşüktür.

•	 Maliyetlerin	 bireysel	 olarak	 kontrolü:	 Genel	 olarak	 bireysel	 seyahat	 edenler	 se-
yahat acentalarını ender olarak kullanırlar ve bütün seyahat planlarını ve rezer-
vasyonlarını kendileri doğrudan üreticilerle temasa geçerek yaparlar. Bu yolcular 
daha önceden aşırı fiyat uygulayan seyahat acentaları ile ilgili olumsuz yayınlardan 
etkilenirler ve bu nedenle kendilerini doğrudan temas sayesinde fiyatlar konusun-
da daha güvencede hissederler. Bu tip müşteriler kendi seyahat programlarının her 
aşamasını izleme ihtiyacını duyarlar. 

Doğrudan Dağıtımda Elektronik Sistem
Elektronik dağıtım ve perakendecilik (B2C olarak da tanımlanmaktadır) ilk kez 1982 yı-
lında geliştirilmiş ve sonraki yıllarda da son derece hızlı olarak yaygınlaşmıştır. Bu dağı-
tım şekli doğrudan insanlar arası etkileşim gerektirmez ama oldukça fazla avantajı vardır. 
Bu yöntemde kalite yüksektir, maliyetler azalır ve müşterinin sisteme girişi ile geniş bir 
seçenek yelpazesi oluşur. Bu sistemin kurulmasının temel nedenleri, tüketiciye zaman ka-
zandırmak ve etkileşim açısından zaman ve yer kullanımı konusunda tüketiciye inisiyatif 
vermektir.

Elektronik dağıtım sistemini kullanan firmalar 3 kategoride toplanır (Cooper, 2005, 676);
•	 Tamamen elektronik dağıtımcılar: Bu firmalar herhangi bir satış bürosuna sahip 

değildir. Genellikle televizyon ve İnterneti kullanırlar. Örnekleri travelocity.com ve 
lastminute.com isimleri ile çalışan firmalardır.

•	 İki kanallı dağıtımcılar: Bu firmalar normal acenta ya da operatör konumunda olup 
aynı zamanda elektronik dağıtımı da yapan firmalardır. Örneğin, Thomas Cook 
firması thomascook.com adlı web sitesini kurarak seyahatlerde bu sistemi kulla-
nanlara önemli indirimler ve ücretsiz sigorta hizmetleri sağlamaktadır.

•	 Çok kanallı dağıtımcılar: Bu firmalar dağıtım için her türlü kanalı kullanırlar. Ör-
neğin, bürolar, mağazalar, şubeler, telefonla sipariş, İnternet, TV, kataloglar vb.  

Şekil 2.5

Elektronik Ortamda 
Turizm Ürünü 
Dağıtımı

Kaynak: Chris 
Cooper vd., Tourism, 
Principles and 
Practices, 3rd Ed., 
Pearson Education 
Limited, Madrid, 
2005, s.677.
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Elektronik dağıtım sistemi günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Öyle ki, 
İspanya gibi bazı ülkelerde bu sistemi kullanan ve sanal acenta ya da on-line acenta adı ve-
rilen firmaların toplam turizm hareketleri içindeki payı 2/3’ye yükselmiştir (Virtual Travel 
Agencies, 2010). Çünkü bu sistem, ilgili birimlere (otel, ulaştırma firması, acenta gibi) 
oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

•	 Düşük satış maliyetleri: Bu sistemle çalışan bir otel işletmesi diğer aracılara ödeye-
ceği komisyonlardan tasarruf eder.

•	 Geniş bir pazara ulaşma ve pazarı değerlendirme şansı: İnternet uluslararası ve sınır 
tanımayan bir iletişim aracı olduğu için, bu sayede tüm dünyadaki potansiyel müş-
terilere ulaşmak mümkündür. 

•	 Daha fazla müşteri bağlılığı: Bir aracı sayesinde ulaşılan müşteriler ana hizmeti 
sunan firmaya bağlı olmayabilir. Oysa ki, İnternet vb. araçlarla doğrudan temas 
kuran müşteriler ana firmayı daha yakından tanır ve bu sayede marka bağlılığı 
artar. 

•	 Başka kanalları da kullanabilme: İnternet sayesinde maliyetini düşüren firmalar 
edindikleri maliyet tasarruflarını diğer alternatif kanallara yönlendirerek dağıtım 
kanalı sayısını artırabilirler.

•	 Veri tabanı oluşturabilme: web sayfaları aracılığı ile ulaşılan müşterilerin geniş bir 
listesini ve onlara ait bilgileri de veri tabanı olarak kullanarak gelecekteki pazarla-
ma faaliyetleri için iyi bir veri kaynağı oluşturabilirler.

http://www.booking.com.tr/

Seyahat Acentası

Avantajı Dezavantajı

•	 Küresel	olarak	pazara	ulaşabilme
•	 İlişkiye	dayalı	pazarlama	fırsatları
•	 Daha	düşük	sermaye	yatırımı	
•	 Potansiyel	olarak	kazancı	maksimize	

etme	şansı
•	 Geniş	bir	veri	tabanı	oluşturabilme	
•	 Kendi	markasını	yaratabilme	şansı

•	 Yeni	aracıların	olduğu	bir	rekabet	alanına	
girme

•	 Aracılar	arasında	artan	rekabet	ve	firmanın	
durumunun	kötüye	gitme	riski

•	 Doğrudan	satışların	artması	nedeniyle	
aracılara	olan	ihtiyacın	azalma	riski

•	 Geniş	bir	alternatif	yelpazesi	nedeniyle	
marka	bağımlılığının	azalma	riski

•	 Web	sayfası	tasarımı	ve	uygulama	maliyeti	

Tüketici

Avantajı Dezavantajı

•	 Daha	düşük	seçenek	araştırma	giderleri
•	 Uygunluk	ve	rahatlık
•	 Daha	etkili	üretici/tüketici	etkileşimi	ve	

iletişiminin	sağlanması

•	 Başarılı	bir	web	gezintisi	için	daha	uzun	
zaman	ayırma

•	 Belirli	bir	aşamadan	sonra	bazı	sorulara	
yanıt	alınamayabilir.	Yanıtlar	web’deki	
bilgilerle	sınırlıdır.

•	 Kazançlı	olmayabilir.
•	 Güvenlik	olmayabilir.	(kredi	kartı	ve	kişisel	

bilgiler	açısından)
•	 Daha	fazla	bireysel	sorumluluk	ve	hatalı	

karar	verme	riski
•	 Bireysel	temas	ve	etkileşimdeki	yakın	ilgi	ve	

samimiyetin	olmaması.

Seyahat acentaları yukarıda sıralanan avantajları değerlendirerek gelecekteki stratejile-
rini oluşturabilirler. Şekil 2.5 turizm ürünü elektronik dağıtım kanallarını göstermektedir. 

Tablo 2.3
Elektronik Dağıtım 
Sistemi ve İnternet 
Kullanımının Avantaj 
ve Dezavantajları

Kaynak: Chris Cooper 
vd., Tourism, Principles 
and Practices, 3rd Ed., 
Pearson Education 
Limited, Madrid, 2005, 
s.679.
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Elektronik dağıtım sistemi ve özellikle İnternetin perakendeci dağıtımcılar olan seya-
hat acentalarına ve müşterilere dönük bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Bu avantaj ve 
dezavantajlar da Tablo 2.2’de gösterilmiştir.

Turizmde dağıtım sistemi doğrudan ya da dolaylı, diğer bir deyimle aracısız veya aracılar ile 
yapılabilir. Doğrudan dağıtım deneyimli turistler tarafından kullanılırken, dolaylı ve aracı 
üzerinden yapılan dağıtım ise deneyimsiz ve/veya risk üstlenmeyi sevmeyen turistler tara-
fından yapılır.

İki Aşamalı Dağıtım Sistemi
İki aşamalı dağıtım sistemi turistik ürün üreticileri ile müşteriler arasında yer alan seyahat 
acentası gibi bir aracının bulunduğu sistemdir. İki aşamalı sistem aşağıdaki avantajlara 
sahiptir:

•	 Profesyonellik: Turistik ürünlerin alıcısı seyahati sırasında bu alanda uzmanlaşmış 
olan profesyonellerden yardım alır.

•	 Ürün çeşitliliği: Tek aşamalı sistemden farklı olarak, turistik ürün tüketicileri değişik 
seyahat seçenekleri konusunda aracılardan ayrıntılı bilgi elde edebilirler. Örneğin, 
tek aşamalı sistemde tüketici yalnızca bir hava yolu şirketini arayarak bilet talep 
ederken iki aşamalı sistemde yer alan aracılar değişik hava yolu şirketlerinin değişik 
tarifeleri konusunda bilgi vererek seçenek yaratabilirler. Bu bir dereceye kadar bü-
yük bir otomobil galerisinde değişik otomobiller arasında seçim yapmaya benzer.

•	 Ücretsiz yardım: Genellikle iki aşamalı sistemde yer alan aracılar fazladan bir ücret 
almaksızın kendi müşterilerine çeşitli konularda yardımcı olurlar.

•	 Sayısal(kümülatif) grup oluşturma gücü: Bir seyahat aracısı üreticiler karşısında 
her zaman için bireysel müşterilere göre daha güçlüdür. Bu güç özellikle yoğun 
sezonlarda daha belirgindir. Bir seyahat aracısı; bir otel, hava yolu şirketi ya da 
kruvaziyer gemi için bazen yüz binlerce dolarlık iş hacmine sahip bir müşteri anla-
mına gelebilir. Bu da aracıların pazarlık gücünü artırır.

•	 Ödemeler: Seyahat aracıları ile yapılan ödemeler çoğunlukla bir tek fiyata değişik 
hizmetlerden yararlanma şeklinde gerçekleştiği için bu hizmetlerin üreticilerine 
yapılan ödemeler basitleşir.

•	 Fiyat ve hizmet avantajı: Seyahat aracıları çoğunlukla hizmet üreticilerinden indi-
rimli fiyatlar elde ederek müşterilerine sunarlar. Bu da müşteriler açısından birey-
sel seyahatlere göre tatillerin daha düşük maliyetli olmasını sağlar. Ayrıca, seyahat 
aracıları ek bir maliyet olmaksızın sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini yükselte-
bilirler.

•	 Bölge dışı katkı: Birçok seyahat aracısı sahip oldukları büroları sayesinde değişik 
şehirlerde ve yabancı ülkelerde de kendi müşterilerine yardımcı olabilirler. 

•	 Satış gücü: Aracıların bir bölümü eğer uluslararası düzeyde çalışıyorsa diğer işlet-
melere göre önemli bir satış avantajı elde ederler. Ayrıca tur operatörleri ile çalışan 
acentalar için de bu avantaj söz konusudur.

•	 Üretici işletmelere tahsilatlarda yardım: Seyahat aracıları, turistik mal ve hizmet 
üreticilerinin kredi ve faturalandırma sorunlarında önemli yardımlarda bulunur. 
Aracılar müşterilerinin seyahat çeklerinin ve kredi kartlarının ödemelerini tek tek 
izleyerek, üreticilerin bu gibi tahsilat sorunlarından kurtulmalarını sağlarlar.

•	 Sezon dışı tanıtım: Seyahat aracıları, turistik mal ve hizmet üreticilerine sezon dışı 
tur paketleri de geliştirerek yardımcı olurlar. Böylece ek bir iş olanağı ve özellikle 
oteller ve ulaştırma şirketlerinin doluluk oranlarının sezon dışında da belirli oran-
da artmasına yardımcı olurlar. 
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Üç Aşamalı Dağıtım Sistemi
Turizm ürünlerinin dağıtımında üç aşamalı sistem; bir seyahat acentası ve bir de tur ope-
ratörü gibi iki aracının yer aldığı sistemdir. Bu aracılar da müşterileri ve üreticiler için 
iki aşamalı sistemde belirtilen avantajları sağlarlar. Bu sistemin fazladan avantajı ise; tur 
operatörlerinin ya da tur toptancılarının, ürünleri üreticilerden büyük miktarda ve daha 
indirimli fiyatlardan almaları sayesinde ortaya çıkar. Böylece müşteriler daha ucuz fiyat-
lardan yararlanabilirken üreticilere de satış garantisi sağlanabilir.

Dört Aşamalı Dağıtım Sistemi
Bu sistem de üç aşamalı sisteme benzemekle birlikte devreye fazladan bir aracının girmesi 
ile farklılık gösterir. Devreye giren üçüncü aracı genellikle tur operatörleri ile bağlantıyı 
sağlayan bir uzman ya da tur düzenleyicisidir. Örneğin, bir üniversitede öğrenciler yurt 
dışı tur düzenlemek istedikleri zaman, üniversitede yurt dışı ilişkileri ile ilgili bir birim 
öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun seyahat ve konaklama olanakları-
nı araştırır ve seyahat düzenlemelerini yapar. Bu düzenlemelerde devreye acentalar ve tur 
operatörleri de girerse dört aşamalı sistem ortaya çıkar.

Turizm dağıtım siteminin elektronikleşmesi hangi sonuçlara ve değişimlere yol açar?

http://www.tripadvisor.com.tr/

Dağıtım Sisteminin Örgütlenmesi
Turizm işletmeleri kendi ürünlerini ve hizmetlerini birleştirmek ve dağıtmak için çeşitli 
yollar kullanılabilir. Bir bölümüne ya da tamamına sahip olunan bir sistem, imtiyaz hakkı 
sistemi, yönetim sözleşmeleri ya da çeşitli ortaklık şekilleri bu amaç için kullanılabilir. 
Örneğin, ortaklıklar, konsorsiyumlar, birlikler, rezervasyon sistemleri, satış temsilcileri, 
tur operatörleri, teşvik acentaları ve seyahat acentaları şeklinde değişik ve farklı dağıtım 
sistemleri oluşturulabilir. Bu nedenle turizm işletmeleri için dağıtım sistemi kararları ol-
dukça karmaşıktır. Örneğin, birçok ülkedeki ya da bölgedeki restoranlar ve oteller Pizza 
Hut ve Sheraton gibi ortak isimler almasına rağmen bu işletmelerin birçoğunun sahibi 

Şekil 2.6

Turizm Pazarlama 
Sürecinde Dağıtım 
Fonksiyonu ve 
Aracıların Yeri

Turistik Ürün
(Turizm Arzı)

- Ulaşım
- Konaklama
- Yeme - İçme
- Bölgesel
  Ulaşım
- Alışveriş
- Eğlence
- Gezi
- Banka
- Spor
- Kabul ve
  Karşılama
- Rekreasyon
- Diğer

Bölgesel
Aracılar

Rezervasyon

Kiralama

Bölgesel
Seyahat
Acentaları

Dağıtım
Kanalları

Turistik
Talep

TURİST

K
i
r
a
l
a
m
a
-
B
i
l
g
i

- Seyahat
  Acentaları
- Seyahat
  Organizatörleri
- Ulaştırma
   Firmaları
 - Tur Operatörleri
- Rezervasyon
  Hizmetleri
- Yurt Dışı Tanıtım
  Büroları
- Elektronik
  Dağıtım

3
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turizm ile bağlantısı olmayan firmalar ve imtiyaz hakkı veren işletmelerdir. Marriot gibi 
bazı konaklama işletmeleri kendi isim haklarını başka konaklama işletmelerine verirler.

Dağıtım Kanallarının Seçimi
Bir turizm işletmesinin, etkili bir dağıtım sistemi kurmak ve bu sistemde yer alacak da-
ğıtım aracılarını saptamak açısından değerlendirmesi gereken bazı faktörler vardır. Bu 
faktörler ya da değişkenler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Rosenblom 1983, 151):

•	 Pazar değişkenleri: Bir işletme pazara ne kadar uzakta ise doğrudan pazarlama ola-
nakları o kadar yetersiz ve kârlılığı az olacaktır. Pazar ne kadar küçük ise doğrudan 
pazarlama o ölçüde daha etkilidir. Pazar ne kadar duyarlı ise doğrudan pazarlama 
o ölçüde daha fazla gereklidir. Satın alma ne kadar küçük boyutta, fakat sık aralıkta 
ise o kadar yoğun dağıtım gereklidir.

•	 Ürün değişkenleri: Ürün ne kadar çabuk bozulabilir ya da bekletilemez özellikte ise, 
o kadar kısa ve hızlı dağıtım kanalı gereklidir. Bir ürünün birim değeri yükseldikçe 
dağıtım kanalının kısalması gerekir. Daha yeni ve daha karmaşık ürünler için doğ-
rudan dağıtım kanalları gereklidir.

•	 İşletme ile ilgili değişkenler: Konaklama işletmelerinin boyutu büyüdükçe dağıtım 
kanalı seçiminde daha fazla esneklik gerekir. İşletmenin sermayesi ne kadar fazla 
ise dağıtım kanalındaki aracılara bağımlılığı o ölçüde azalır. Bazı firmalar dağıtım-
da yönetim ve işletme uzmanlığının eksikliğini hissederler.

•	 Aracılarla ilgili değişkenler: Dağıtım kanalının yapısını etkileyen temel faktörler; 
aracıların varlığı, işletmeye maliyeti ve sağladığı hizmetlerdir.

•	 Çevresel değişkenler: Ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve yasal faktörler dağı-
tım sisteminin oluşumu konusunda bazı etkilerde bulunabilir.

•	 Davranışsal değişkenler: Alternatif kanallar içinde haberleşme, roller, güçler ve ça-
tışmaları açıklar. 

Dağıtım kanalı seçimi ile ilgili değişkenlerin değerlendirilmesinden sonraki aşamada 
aşağıdaki sorulara yanıt aranır:

•	 Dağıtımda	aracı	işletme	firmamız	için	yeteri	kadar	kazançlı	mıdır?
•	 Tamamlayıcı	ürünleri	satıyor	mu?
•	 Ne	kadar	iyi	bir	kuruluştur?
•	 Müşteri	profili	nedir?
•	 Ürünle	ilgili	eğitim	programlarına	katılacak	mıdır?
•	 Rakiplerin	ürünlerini	de	satacak	mıdır?
•	 Pazardaki	ünü	nedir?
•	 Bünyesinde	satış	elemanı	bulunduruyor	mu?
•	 Pazarda	etkin	mi?	Yoksa	edilgen	mi?
•	 Etkili	bir	yönetime	sahip	midir?
•	 İstenen	hizmetleri	yerine	getirecek	midir?
Turizm hizmetlerinde dağıtım işlevi yalnızca üretici ve tüketici arasında bir köprü gö-

revi yapmak değildir. Tüketiciye hizmet bir bütün olarak entegre bir biçimde ulaşır. Tü-
keticiler ürünü yalnızca konaklama ya da ulaştırma olarak algılamaz, kararlarını seyahat 
acentaları ile karşılaşmasında vererek satın alır. Örneğin, seyahat acentasında kendisine 
söz verilen hizmetlerin beklentisi içine girer, satın aldığı hizmet ulaşım ile devam eder 
ve konaklama işletmesine ulaşır. Bütün bu hizmet birimlerinin her aşaması tüketici için 
önemlidir. Bir aşamada meydana gelen bir aksaklık, diğer hizmet üreticilerinin de hanesi-
ne eksi olarak kaydedilir. Bu nedenle dağıtım kanallarının ve kanal üyelerinin seçiminde 
son derece dikkatli olmak gerekir. Seçilen diğer dağıtım kanalı aracıları ile işletmenin tü-
keticiye yaklaşım felsefesi uyumlu olmalıdır (Akmel, 1994, 137).
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Dağıtım Sisteminde Bütünleşme (Entegrasyon)
Geçtiğimiz yıllar boyunca turizm endüstrisinin dikkat çeken bir özelliği de, endüstrinin 
sektörleri arasında bulunan düzenli bir bütünleşmenin varlığıdır. Daha önceki sayfalar-
da yer verilen dağıtım zinciri modeli göz önüne alınırsa, bu bütünleşme yatay ve dikey 
olarak açıklanabilir. Yatay entegrasyon zincirin herhangi bir aşamasında yer alabilirken, 
dikey entegrasyon zincirin farklı aşamalarındaki birimlerin bir araya gelmesi süreci ola-
rak açıklanabilir. 

Endüstrideki bütün iş kollarında var olan rekabetçi yapı turizm endüstrisinde de ge-
çerlidir. Bu rekabet genellikle bütün ülkelerde devlet politikasıyla da teşvik edilir. Örneğin, 
İngiliz turizm endüstrisinde, 1960’larda başlayan seyahat endüstrisindeki kitle pazarın ge-
lişmesi buna kanıt oluşturmaktadır. Bu süreç hava yolu ve otobüs firmalarının her ikisini 
de etkileyen ulaştırma sektöründe izlenen serbestlik sağlayan politikalarla 1980’lerde hız-
lanmıştır. Rekabet içindeki firmalar maliyetlerini azaltmak amacıyla daha verimli olmak 
için değişik yollar aramaya zorlar. Bütünleşme, ölçek ekonomisinden yararlanmak isteyen 
firmalar açısından bunu olanaklı kılar. Örneğin, bir üründen çok miktarda üreterek ve sa-
tarak, sabit maliyetlerin daha fazla birime dağıtılmasıyla tedarikçi her ürünün birim mali-
yetini azaltır; bunlar otel odaları, uçak koltukları ya da paket turlar olabilir. Aynı zamanda 
tur operatörleri gibi bu ürünlerin alıcıları daha büyük miktarlarda mal ve hizmet satın alır-
larsa daha düşük ve sabit fiyatlar elde edebilirler. Ayrıca hava yolu firmaları da üreticilere 
daha fazla sayıda uçak siparişi vererek daha düşük fiyatlarla anlaşabilirler. Ölçek ekonomi-
leri oluşturulması ile sağlanan bu maliyet tasarrufları, müşterilere düşük fiyatlar şeklinde 
yansıtılarak ürün müşteriler için daha çekici bir hale getirilebilir (Holloway, 1998, 73).

Sektörde büyük firmaların oluşumu, turistlerin ve sektördeki üreticilerin her ikisine-
de önemli yararlar sağlar. Üreticiler, sektördeki büyük firmaların ününü bilerek, bu tür 
firmaların rekabet nedeniyle başarısızlığa uğrama ihtimalinin en az olduğu inancıyla, bu 
firmalarla iş yapmayı isterler. Örneğin, tur operatörlerinin işletme riskleri bu sayede mini-
mize edilmiştir. Benzer şekilde, oteller yiyecek-içecek gibi toplu alımlarda kendi tedarikçi-
leri ile daha iyi alış-veriş anlaşmaları yapabilmek için birleşerek daha büyük gruplar oluş-
tururken, hava yolu firmaları iniş hakları ve yeni rotalar konusunda yabancı hükümetlerle 
olan ilişkilerinde daha büyük bir pazarlık gücü getirecektir.

Sektördeki birçok firma işletme amaçlarını, piyasada büyüme olarak belirler. Reka-
betçi bir çevrede büyüme, hayatta kalma anlamına gelir ve zaman içinde de bu uygulama 
sektörde çok az firmanın hayatta kaldığı gerçeğini kanıtlamıştır. Bütünleşme aynı zaman-
da büyüme anlamına da gelir; firmalara piyasa payını artırma olanağı sağlar ve karşılaştığı 
rekabetin düzeyini azaltır, verimsiz firmaları iş dünyasının dışına itmeye zorlar. Bütünleş-
me ayrıca daha fazla satış, daha fazla gelir ve bu nedenle büyümeyi destekleyecek firma 
içinde yeniden yatırıma dönüştürülecek daha fazla potansiyel fon anlamına gelir. Bu geliş-
me daha sonra firmaya uzman personelin istihdamı ya da sayısının artırılması olanağını 
sağlar. Örneğin, seyahat acentalarından ya da otellerden oluşan küçük bir zincir, belki de 
ilk kez satış uzmanı, pazarlama personeli ve finansal danışmanı istihdam etme olanağına 
ulaşabilir. Elde edilen daha yüksek gelirle pazarlama çalışmaları için daha fazla para ayı-
rabilir (Holloway, 1998, 74). 

Yatay Bütünleşme
Yatay bütünleşme çeşitli şekillerde olabilir. Rekabet eden ürünleri sunan iki firma ara-
sındaki iş birliği bir bütünleşme şeklidir. Örneğin, iki otel birleşebilir ya da aynı rotalar 
üzerinde rekabet eden iki hava yolu şirketi birleşebilir. Bu tip birleşmeler, bir firmanın 
diğeri tarafından alınması sonucu olabilir ya da iki firmanın birleşmek için anlaşmala-
rından kaynaklanabilir. Gönüllü birleşmeler, firmaların ortak yararlarını artırırken, kendi 
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bağımsızlıklarını sürdürmelerine de izin verebilir. Bu bir konsorsiyum oluşumu anlamına 
gelir ve ortak bir hedefe ulaşmak ya da ortak bir fayda sağlamak için birlikte çalışan ba-
ğımsız firmaların birleşmesi şeklinde gerçekleşir. Bu birleşmenin bir örneği, ortak broşür 
basımında ya da reklam araçlarında ölçek ekonomisini elde etmek amacı ile oluşturulan 
pazarlama konsorsiyumudur. Buna ek olarak da, konsorsiyumun başlıca yararı malzeme 
alımlarında üyelerine toptan fiyat sağlamak olabilir. 

Yatay bütünleşmenin diğer bir şekli de, rekabet eden ürünlerden çok birbirini tamam-
layıcı ürünler sunan firmaların arasında meydana gelendir. Müşterileri için birbirinden 
bağımsız olan ulaştırma ve konaklama sektörleri arasında bu sayede yakın bir bağ oluştu-
rulabilir. Örneğin, kullanılabilir otel odaları olmayan bölgelerde hava yolu firmaları kol-
tuk rezervasyonu yaptırmak istemeyebilir ya da tam tersi bir durumda söz konusudur. Bu 
ihtiyacın göz önünde tutulması hava yolu firmalarının özellikle yatak eksikliğinin yaygın 
ve turistik talebin de yüksek olduğu bölgelerde kendi otellerini yapmalarına ya da satın 
almalarına neden olmuştur. 

Perakende düzeyde de bütünleşme ve iş birliği oldukça yaygındır. Çünkü seyahat acen-
talarının geleneksel gelişimi bazen bölgesel güç birliğine neden olduğu için, çok sayıda 
küçük acenta anlamında kullanılan miniples adı altında, ülkenin bir bölgesinde belirli sa-
yıda şubeye sahip ve sadece o bölge içinde çoklu acentanın görevini üstlenmekte olan 
acentaların gelişimine neden olmuştur. Son birkaç yılda büyük, çoklu acentaların belli 
satış şubelerinde önemli gelişmeler görüldüğü halde, bu tür işletmeler bulundukları desti-
nasyonlarda genişleme ve aynı zamanda kendi bölgelerindeki performanslarını güçlendir-
me eğilimindedirler. Bazı durumlarda, bu seyahat şirketleri bölgelerdeki bu tür işletmeleri 
devralarak belirli bir bölgedeki profillerini kurma ya da güçlendirme olanağı sağlayabilir 
(Holloway, 1998).

Dikey Bütünleşme
Dikey bütünleşme, dağıtım zinciri içindeki birimlerin kendi konumlarından farklı konum-
daki örgütlerin içinde yer alması şeklinde gerçekleşir. Bu bütünleşme tur operatörünün ken-
di seyahat acentası zincirini alması gibi ileri doğru olabilirken, tur operatörünün kendi hava 
yolu şirketini satın alması gibi geriye doğru da olabilir. Firmalar daha az yatırım sermayesi 
talep eden dağıtım zincirinin altlarına doğru işletmeler satın almak için gerekli sermayeye 
sahip oldukça, ileriye doğru dikey bütünleşme daha yaygın olmaktadır. Yatay bütünleşmede 
olduğu gibi, firmalar dikey genişlemeyle de belirgin ölçek ekonomileri sağlayabilir.
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Son yıllarda birçok tur operatörü uygun fiyatlı otel odalarını garantileyecek şekilde 
yurt dışındaki önemli bölgelerde kendi otellerine sahip olmanın ve işletmenin yollarını 
aramaktadırlar. İşletmeler ya doğrudan satın alma ya da otel endüstrisindeki ortaklıklar 
oluşturarak ya da endüstrinin diğer sektörleri ile ortak firmalar kurarak başarıya ulaşabi-
lir. Bu tip bir bütünleşme ürünün kalitesi üstünde daha büyük bir kontrol avantajı sağlar. 
Özellikle yabancı ülkelerdeki oteller için bunu başarmak oldukça zordur ve gerçekten ga-
ranti edilen standartlarda aynı tutarlı ve istenen kalitenin sağlanması, bu gibi değişik ve 
kıyaslanamayacak derecede farklı hizmetlerin oluşturulması hiç de kolay değildir. Tüm 
bu hizmetler tek bir ana firmanın tamamen yönetimi altında gerçekleştiğinde daha kolay 
yürütülebilmektedir (Holloway, 1998, 76). 

TURİZMİ DESTEKLEYİCİ DİĞER SEKTÖR HİZMETLERİ
Turizm sektöründe dağıtım sisteminin etkin çalışması ve hem üretici hem de aracı işlet-
melere yardımcı ve destek olmak bakımından kamu sektöründe ve özel sektörde birçok 
destekleyici hizmet veren kurum ve örgütlenmeler bulunmaktadır. Bu örgütlenmeler aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir:

•	 T.C.	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı
•	 Türkiye	Seyahat	Acentaları	Birliği	
•	 Turistik	Otelciler,	İşletmeciler	ve	Yatırımcılar	Birliği	
•	 Turist	Rehberleri	Birliği
•	 Türkiye	Turing	ve	Otomobil	Kurumu	
Bu sıralamada yer alan kurum ve örgütlenmeler kamu ve özel sektör destek hizmetleri 

olarak iki kategoride sıralanacak olursa, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 
turizm ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili kurumlar kamu kategorisinde yer alır. Örneğin, 
sınır girişleri ve çıkışları İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altında olduğu için sektöre 
destek hizmeti veren ikinci önemli kamu örgütü olarak kabul edilebilir. Listedeki diğer 
örgütlenmeler özel sektör örgütlenmesi olarak faaliyet göstermesine karşın, kamu kont-
rolü altındadır.

Kamu Sektörü Destek Hizmetleri
Bu kategorideki en önemli destek ve kontrol örgütü Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Kuru-
luş tarihi 1963 yılı olan, ancak 2003’e kadar farklı isimlerle anılan Bakanlık bugünkü adı 
altında 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültü-
rel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, 
tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, tu-
rizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşviki ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, 
kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu ku-
ruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör 
ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulma-
sına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
görevleri şunlardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015):

a. Ulusal, manevî, tarihsel, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, ko-
rumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle 
millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b. Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu 
kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmak,

c. Tarihsel ve kültürel varlıkları korumak,
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d. Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turiz-
me elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

e. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini 
yönlendirmek,

f. Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamu-
laştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

g. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve 
araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

h. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Yukarıda sıralanan görev tanımlarından da anlaşılacağı üzere, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı bir taraftan ülke turizm politikalarını belirlerken, diğer taraftan da özellikle da-
ğıtım sisteminde yer alan üretici ve aracıların sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri 
alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sektöre en fazla hizmet veren kamu kurumu 
da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır. Ulaştırma her durumda turizmin 
birinci koşulu olduğu için bu sistemin etkili bir şekilde çalışması ve organizasyonu bu 
Bakanlığa bağlıdır. Kamu sektöründe bir sonraki destek kurumu kuşkusuz Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Turizm Eğitimi veren tüm kamu eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, turizme 
eğitimli ve donanımlı iş gücü yetiştirerek uzun dönemli hizmet verirler.

Özel Sektör Destek Hizmetleri
Turizmde dağıtım sisteminin arz tarafında yer alan üretici işletmelerin bir araya gelerek 
oluşturmuş oldukları aşağıda sıralanan birlik ve kurumlar en önemli destek hizmet sağla-
yıcıları olarak kabul edilir.

•	 Türkiye	Seyahat	Acentaları	Birliği	(TÜRSAB)
•	 Turistik	Otelciler,	İşletmeciler	ve	Yatırımcılar	Birliği	(TUROB)
•	 Turist	Rehberleri	Birliği	(TUREB)
•	 Türkiye	Turing	ve	Otomobil	Kurumu
Bu destek hizmeti örgütlenmelerinden TÜRSAB ve TUREB ayrı bir bölümde ve ayrı 

başlıklar altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Ancak sektöre destek katkıları bakımın-
dan kısa bir bilgi vermek gerekirse, TÜRSAB özellikle seyahat acentalığı alanındaki bel-
gelendirme konusundaki rolü ile yasal yükümlülüğünü yerine getirirken, diğer taraftan da 
gerek yayınları ve araştırmaları ile, gerekse sektörde ortaya çıkan sorunların çözümü için 
çaba gösteren bir sivil toplum kuruluşu rolü oynamaktadır. Aynı durum TUREB için de 
geçerlidir. Bu birlik, bir taraftan yasa ile kendisine verilen rehberlik belgesi verilme aşa-
masındaki yasal görevi, diğer taraftan da rehberlerin sorunlarını gündeme getiren bir sivil 
toplum kuruluşu rolü oynamaktadır. 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu; 1923 yılında Avrupa’daki örnekleri gibi bir grup 
aydın tarafından kurulmuştur. Önce “Türk Seyyahîn Cemiyeti” sonra “Türkiye Turing 
Kulübü” (Touring Club Turc) adlarını taşımış, 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum 
olarak tanınmış, gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almıştır (Tür-
kiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2014). Birliğin görevi, kendi üyelerinin özellikle oto-
mobil ile yurt dışı seyahatlerinde kolaylıklar sağlamaktır.
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Turistik Otelciler Birliği TUROB’un özel bir yasası olmamakla birlikte bu birlik amaç 
ve görevlerini aşağıdaki gibi sıralamıştır (TUROB, 2014):

Amaçlar:
•	 Otellerin	turizme	katkı	sağlayacak	tüm	imkânlarının	yine	oteller	ve	turizmi	geliş-

tirecek şekilde organize edilmesi,
•	 Geliştirme,	pazarlama	ve	teşvikler	konusunda	çalışmalar	yapmak,
•	 Bakanlık	ve	sektör	kuruluşları	konusunda	çalışmalar	yapmak,
•	 Bakanlık	ve	sektör	kuruluşlarıyla	iş	birliği	yaparak	Bakanlığa	ve	sektöre	yol	göste-

rici raporlar hazırlamak.
Görevler:
•	 Sektör	içindeki	yerini	ve	ağırlığını	hissettirecek	anketlerden	elde	edilecek	sonuçları	

Çalışma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ile kamuya duyurmak,
•	 Yabancı	ve	yerli	yatırımları	yönlendirecek	projeler	hazırlatmak,
•	 Otel	 bina	 ve	 tesisleri,	 haklarındaki	 standartları	 kendince	 belirleyerek	 Bakanlığa	

empoze etmek,
•	 Sektörün	diğer	temsilcileri	ile	iş	birliği	yapmak,
•	 Otellerin	ve	tesislerin	tasnifini	yaparak	bunların	tanıtımında	etkin	rol	oynamak.

Görüldüğü üzere TUROB da diğer birlikler gibi bir taraftan bir sivil toplum kuruluşu 
olarak üyelerinin hakları için faaliyet gösterirken, diğer taraftan da üyesi olan işletmelere 
çeşitli destek hizmetleri vermektedir.

Turizmi destekleyen kamu ve özel örgütlenmeleri nelerdir ve bunların hangi katkıları var-
dır? Açıklayınız. 

http://www.tursab.org.tr/

Resim 2.5
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Uluslararası Turizm Örgütleri
Turizme destek veren örgütlenmeler uluslararası alanda da görülmektedir ve doğal olarak 
bu örgütlenmelerin etki alanı da oldukça geniştir. Aşağıda listesi verilen bu örgütler genel-
de makro düzeyde turizme sektörel katkı sağlamaktadır. Bu örgütlenmelerin başlıca fonk-
siyonu öncelikle turizmde meydana gelen yenilik ve gelişmeleri izlemek ve üye ülkelere ve 
kuruluşlara duyurmak, daha sonra da çeşitli istatistiksel verileri en ayrıntılı şekilde topla-
yarak özellikle turizm araştırmacıları için zengin bir veri tabanı oluşturmaktır. Örneğin, 
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) her yıl yayınladığı yıllık raporlarla üyeleri ve araştır-
macılar için kaynak oluştururken, aynı zamanda turizmde sürdürülebilirlik, etik ve sosyal 
sorumluluk, bölgeler arası rekabet faktörleri analizi ve bilgi sağlama ve yayma gibi temel 
görevleri yerine getirmektedir (http://www2.unwto.org/#, 03.11.2015). Aynı şekilde Dünya 
Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) de kendi görev tanımını Turizmde “Özgürlük, Geliş-
me için Politikalar” ve “Gelecek için Turizm” başlıkları ile özetlemiştir (http://www.wttc.
org/mission/ 2015). Diğer örgütler de bulunduğu konum ve temsil ettiği sektörlere göre 
kendi faaliyet alanlarını ve fonksiyonlarını yerine getirmektedir (www.rmsig.de/tourism).

•	 Dünya	Turizm	Örgütü	(World Tourism Organization – UNWTO)
•	 Dünya	Seyahat	ve	Turizm	Konseyi	(World Travel and Tourism Council - WTTC) 
•	 Uluslararası	Hava	Taşıma	Birliği	(International Air Transport Association – IATA)
•	 Dünya	Seyahat	Acentaları	Birliği	(World Association of Travel Agencies – WATA)
•	 Seyahat	Acentaları	Birlikleri	Evrensel	Federasyonu	(The United Federation of Tra-

vel Agents’ Association – UFTAA)
•	 Uluslararası	Turizm	Birliği	(International Touring Alliance – AIT)
•	 Uluslararası	Otelcilik	Birliği	(International Hotel Association – IHA)
•	 Uluslararası	Skal	Klüpleri	(SKAL International)
•	 Uluslararası	Sosyal	Turizm	Bürosu	(International Bureau of Social Tourism – BITS)
•	 Uluslararası	Kongreler	ve	Toplantılar	Birliği	(International Congresses and Conven-

tions Association – ICCA)
•	 Uluslararası	Termalizm	ve	Klimatizm	Federasyonu	(International Thermalism and 

Climatism Federation – FITEC)
•	 Uluslararası	Turizm	Akademisi	(Academie International Du Tourisme – ACI)
•	 Uluslararası	Bilimsel	Turizm	Uzmanları	Örgütü	(AIEST)
•	 Dünya	Turing	ve	Otomobil	Örgütü	(OTA)
Bu örgütleri içinde en önemli olanlar, Dünya Turizm Örgütü ile Dünya Seyahat ve 

Turizm Konseyidir. Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Resmî 
Turizm Kuruluşları Uluslararası Birliği’nin geçirdiği değişiklik sonucunda hükümetler 
arası nitelikte uluslararası bir örgüt olarak 1970 yılında kurulmuştur. Geçici merkez ola-
rak İsviçre’nin Cenevre kenti kabul edildikten sonra yapılan bir düzenlemeyle örgütün 
merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’e taşınmıştır. Örgüt merkezi halen Madrid’de faaliyet 
göstermektedir. Türkiye örgüte 1973 yılında asil üye olmuştur. Örgütte Türkiye’yi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı temsil etmektedir (Yılmaz 2007, 320). 

http://www.unwto.org/

Dünya Turizm Örgütü’nün faaliyetleri 6 ana grupta toplanabilir (Can ve Güner 2000, 
90’dan Aktaran Yılmaz, 2007, 322):

•	 Kalkınma için iş birliği: Oldukça geniş kapsamlı master planlar, fizibilite çalış-
maları, yatırım gereksinimleri, pazarlama ve tanıtımda teknoloji transferleri gibi 
konuları içeren turizm yayınları ile devletlere tavsiyelerde bulunmakta ve yardım 
etmektedir.
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•	 Eğitim ve öğretim: Turizm eğitim ve öğretimi, eğitimcileri eğiten kursları, kısa sü-
reli eğitim kursları ve hızla büyüyen network ağı mevcuttur.

•	 Çevre ve planlama: Örgüt, sürdürülebilir turizm kalkınması ve çevresel ilginin pra-
tikte uygulanması için çalışmaktadır. 

•	 Turizm hizmetlerinin kalitesi: turizm hizmetlerini iyileştirmek için, sağlık ve em-
niyet ile ilgili yayınlar çıkartmaktadır. Örgüt, turizme olan engelleri kaldırmak ve 
turizm hizmetlerinde liberalleşmeyi desteklemek için çalışmaktadır.

•	 İstatistikler ve pazar araştırması: Örgüt, 180’den fazla ülkeden turizm bilgisi sağla-
yan, analiz eden ve tüm bu bilgileri biriktiren başlıca merkezdir. 

•	 Haberleşme ve dokümantasyon: Örgütün haberleşme bölümü, yaygın birikimi ve 
örgütün ilişki noktası gibi çalışmaktadır. Örgütün dokümantasyon merkezi çok sa-
yıda turizm araştırmasına ve bilgi kaynaklarına sahiptir.

Uluslararası alandaki ikinci önemli örgüt olan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 
(WTTC) ise; endüstrinin tüm sektörlerinden, küresel iş dünyası liderleri ve dünyanın en 
başta gelen 100 firmasının üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulmuş bir forumdur. 
Dünya çapında, seyahat ve turizm endüstrisinin özel sektördeki tüm alanlarını temsil 
eden tek kuruluş olan konsey, 1990 yılında kurulmuştur ve amacı; dünyanın en büyük 
gelir ve istihdam yaratıcı alanı olan seyahat ve turizm faaliyetlerinin ekonomik önemini 
vurgulamaktır (WTTC, 2015). WTTC, Turizm Uydu Hesaplamaları da dahil olmak üze-
re, seyahat ve turizm sektörünün toplam büyüklüğünü, dünya, bölge ve ülke ekonomile-
rine etkilerini belirlemek için çok sayıda araştırma yaparak sektöre destek vermektedir.

Bu iki önemli örgütün yanı sıra bir ulaştırma sektörü örgütü olsa da turizme de büyük 
katkıları olan Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) de öncelikle temsilcisi olduğu 
hava yollarına, daha sonra hükümetlere, üçüncü taraflara (yolcu) ve topluma hizmet gibi 
önemli görevler üstlenmiştir. Örgüt 1945 yılında Küba’nın başkenti Havana’da kurulmuş-
tur ve halen dünya toplam hava yolu trafiğinin %83’ünü oluşturan 117 ülkeden 260 üyesi 
vardır (www.iata.org, 2015).

Son olarak da bu çalışmanın ana konusunu oluşturan seyahat acentalığı alanındaki 
önemli bir meslek örgütlenmesi olan Dünya Seyahat Acentaları Birliği’nden söz etmek 
gerekir (World Association of Travel Agencies – WATA). Bu örgüt İsviçre Medeni Ka-
nunu hükümlerine göre, 1949 yılında kurulmuştur ve merkezi Cenevre’de (İsviçre) olan 
ve özellikle özel mülkiyetli seyahat acentalarının üye oldukları, kâr amacı gütmeyen bir 
örgüttür (www.wata.net, 2015). Örgüt amacını “üyesi olan seyahat acentalarının mesleki ve 
ekonomik olarak gelişmesi için küresel bir ağ içinde ve karşılıklı iş birliği sayesinde çalışmak” 
olarak tanımlamıştır. 

Dünya Seyahat Acentaları Birliği’nin üyelerine sağladığı olanaklar şunlardır (Can ve 
Güner 2000, 94’den aktaran Yılmaz, 2007, 325):

•	 Uluslararası	Otelciler	Birliği’nin	faturalarını	ödeme	garantisi
•	 Üye	acentaların	birbirlerine	olan	borçlarını	ödeme
•	 Standart	değişim	faturaları
•	 Üye	listeleri	ve	tanıtım	kartları
•	 Yıllık	yayını	olan	“Master Key” ile eksiksiz seyahat bilgileri sunmak
•	 Son	gelişmeleri	bildiren	sirküler	yayınlamak
Örgütün 82 değişik ülkede ve 175 kentte 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. 

Bölgesel Turizm Örgütleri 
Uluslararası örgütlerin yanı sıra bölgesel düzeyde de turizme katkı sağlayan ve hizmet ve-
ren üç önemli örgütlenme de aşağıda listelenmiştir. Bunlardan OECD kuşkusuz doğrudan 
turizm ile ilgili bir örgüt olmasa da yapmış olduğu faaliyetler ile turizme dolaylı katkılar 
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sağlayan bir ekonomik iş birliği örgütüdür (http://www.oecd.org/ 2015). Diğer iki örgüt 
Avrupa ve Asya bölgelerinde etkinliklerini sürdüren ve doğrudan seyahat ve turizme hiz-
met veren örgütlerdir.

•	 Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (The Organization for Economic Co-
Operation and Development – OECD); Örgüt, yılında Türkiye’nin de üyesi olduğu 
24 Batı Avrupa ülkesi ile Kanada ve ABD’nin oluşturduğu ekonomik iş birliğini 
ve gelişmeyi sağlamak amacıyla Fransa, Paris’te kurulmuştur. Örgütün turizm ala-
nındaki amacı, üye ülkelerde ve üye ülkeler arasında turizmin geliştirilmesidir. Bu 
amaçla kuruluşun içinde teknik nitelik taşıyan bir Turizm Komitesi bulunmakta-
dır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, OECD Turizm Komitesi’nin etkinliklerine ve 
toplantılarına düzenli bir şekilde katılmaktadır (www.oecd.org. 2015).

•	 Pasifik Asya Seyahat Birliği (Pasific Asia Travel Association – PATA): Merke-
zi ABD, San Francisco’dadır. Birliğin Pasifik bölgesindeki turizmin dinamik bir 
biçimde gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Birliğin kuruluş amacı, Pasifik 
Asya’daki seyahat ve turizm faaliyetlerinin, çevre ve kültürel değerler korunarak 
büyümesi ve gelişmesini sağlamaktır (www.pata.org. 2015). Birlik ayrıca turizme 
ilişkin konferanslar, araştırma programları, halkla ilişkiler faaliyetleri ve yayınları 
ile bu bölgedeki turizme dikkati çekmek ve ülkeleri turizmin kazançlı bir sosyal ve 
ekonomik faaliyet olduğuna inandırma amacı da taşımaktadır.

•	 Avrupa Seyahat Komisyonu (European Travel Commission – ETC): Bu örgüt, Ko-
misyonu 1948 yılında, Norveç’te kâr amacı gütmeyen bir örgüt olarak kurulmuş-
tur. Örgütün temel amacı, Avrupa’nın ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin bir 
turistik destinasyon olarak tanıtılmasıdır. Bugün komisyona 33 ülke üye bulun-
maktadır (http://www.etc-corporate.org/ 2015).



2. Ünite - Turizmde Üretim ve Dağıtım Sistemi 45

Özet
Turizmde üretim ve dağıtım sistemleri birbirinden ayrı 
düşünülemez birbirinin tamamlayıcısı olan iki alt sektör 
olarak kabul edilir. Turizm endüstrisinin en önemli ürünü 
kuşkusuz ziyaretçilere sunulan hizmetlerdir. Her ne kadar 
turizmde hizmet dışında da satılan çok sayıda somut ürün 
olduğu düşünülse de, ulaştırma ve konaklama gibi iki te-
mel hizmet unsuru neredeyse turizm üretiminin gövdesini 
oluşturur. 
Turizmin ana hizmet ya da mal/hizmet üreticileri ulaştır-
ma, konaklama ve yeme içme sektörleridir. Bu üç endüstri 
her türdeki seyahatlerin adeta olmazsa olmazıdır. Çünkü, 
ulaştırma olmaksızın ziyaretçilerin istediklere yere gitmeleri 
mümkün değildir, konaklama olmaksızın tatilcilerin gittikle-
ri mekanlarda gecelemeleri olanaksızdır ve yeme-içme işlet-
meleri olmaksızın günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılama-
ları mümkün değildir. 
Bu üç hizmet üreticisi grup dışında kalan destekleyici ya da 
ek hizmet birimleri tamamen ziyaretçilerin talep, beklenti, 
yaşam tarzı, kişisel tercih, bütçelerinin uygunluğu ve özel 
ilgi alanlarında olup olmamasına bağlıdır. Bu nedenle bu 
bölümde ağırlıklı olarak bu üç sektörün turizm için önemi 
vurgulanmıştır.
Konaklama sektörü, bu üç sektör içinde en fazla çeşitlilik 
gösteren sektördür. Bu sektörde oda/kahvaltı şeklinde basit 
konaklama hizmeti veren küçük otellerden, son derece lüks 
ve tüm hizmetlerin sunulduğu büyük ve hatta devasa dene-
bilecek otellere kadar geniş bir dağılım gösterir. Dolayısı ile 
de, konaklama sektörünün hizmet ürünleri de gecelemeden 
başlayıp, çok büyük kongreler için salonların faaliyete sunul-
duğu ve konuklara her türlü olanağın sunulduğu hizmetlere 
kadar değişiklik gösterir. Konaklama sektörü genelde ziyaret-
çi toplam tatil bütçesi içinde en büyük paya sahiptir.
Ulaştırma sektörü her ne kadar ikincil ve destekleyici bir 
hizmet alanı olarak kabul edilse de, bazı durumlarda ulaştır-
manın kendisi de bir çekim unsuru olabilir. Kruvaziyer ge-
miler bu durumun en iyi örneğidir. Bunun dışında, ziyaret-
çilerin kullanacağı ulaştırma aracının seçiminde çok sayıda 
değişken olduğu kabul edilir. Bunların en başında kuşkusuz 
hizmet hızı gelmektedir. Çünkü ziyaretçiler hizmet almayı 
amaçladıkları yerlere en hızlı şekilde, yaygın deyimle bir an 
önce varmayı amaçlarlar. Bu nedenle de, özellikle uzun me-
safeli seyahatlerde en fazla tercih edilen ulaşım hava yoludur. 
Bazı durumlarda da hava yolu tek seçenektir ve uluslararası 
ve özellikle kıtalararası seyahatlerde en önemli seyahat ara-
cıdır. Hava yolu ile belli mesafeler için oldukça fazla reka-
bet eden diğer ulaştırma aracı ise demiryollarıdır. Bu reka-
bet özellikle gelişmiş ülkelerde ve Avrupa’da kıta içinde hızlı 

trenlerde görülür. Eğer seyahat süresi birkaç saat ise, bazen 
tren ile gitmek zaman kazanmak açısından daha fazla tercih 
edilir. Çünkü bu trenler genelde kent merkezlerine ulaşır ve 
ayrıca transfer gerektirmez.
Turizmin üçüncü temel üreticisi olan yeme-içme işletmeleri 
ise, gerek sundukları ürünün hizmet tarzı (geleneksel resto-
ran/fast food gibi), gerekse sundukları hizmet kalitesi ba-
kımından oteller gibi oldukça fazla değişik işletme tipinde 
faaliyet gösterirler. Uluslararası seyahatlerde genelde pizza 
restoranları ile hızlı yemek işletmeleri oldukça fazla tercih 
edilir. Bunun da temel nedeni yenilen menünün bilinirliği ve 
sürprize açık olmamasıdır.
Turizmde bu ana işletme ve üretici gruplarına aracılık eden 
işletmeler ise seyahat acentaları ve tur operatörleridir. İler-
leyen bölümlerde bu işletme tipleri ayrıntıları ile işleneceği 
üzere, bu işletmelerin en önemli görevi turizm ürünlerinin 
dağıtımını ve turistin talep ettiği hizmetlere en uygun dağı-
tım sistemi ile ulaşımını sağlamaktır. Bu nedenle de turizmde 
dağıtım sisteminin nasıl oluştuğu, diğer ürünlere göre fark-
lılıkları, etkin bir dağıtım sisteminin temel özellikleri gibi 
unsurların bilinmesinde bu sektörde görev alacak olanlar 
bakımından sayısız yarar vardır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi turizmin alt sektörlerinden biri-
nin unsuru değildir?

a. Oteller
b. Hava yolu ulaşımı
c. Restoranlar
d. Kamu işletmeleri
e. Demiryolları

2. Aşağıdakilerden hangisi asli olmayan yardımcı konakla-
ma tesislerinden biri değildir?

a. İkincil konutlar
b. Pansiyon
c. Kamping
d. Apart otel
e. hostel

3. Aşağıdakilerden hangisi konaklama tesislerinin coğrafi 
konumu bakımdan ayrımı içinde yer almaz?

a. Havaalanı otelleri
b. Kıyı otelleri
c. Şehir otelleri
d. Termal oteller
e. Resort oteller

4. Aşağıdakilerden hangisi elektronik dağıtım sisteminin 
avantajlarından biri değildir?

a. Düşük satış maliyeti
b. Müşteri bağlılığı 
c. Veri tabanı oluşturma
d. Geniş pazara ulaşabilme
e. Daha fazla güvenlik

5. Yiyecek-içecek endüstrisinin tarihi bakımından 
Mezopotamya’da yaşayan insanların ilk kez ev dışında yi-
yeceklerini almış oldukları bilinmektedir. Bu gelenek daha 
sonra aşağıdaki ülke halklarının hangileri tarafından ya-
yılmıştır?

a. Fransızlar - İtalyanlar
b. İspanyollar - Araplar
c. Araplar - Afrikalılar
d. İngilizler - Hintliler
e.  Yunanlılar - İngilizler

6. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü yaş kategorisi de deni-
len emekli kesimi ya da zamanı esnek olanların tercih ettiği 
bir	ulaştırma	sistemidir?

a. Charter uçuşları
b. Hızlı trenler
c. Kiralık araçlar
d. Kruvaziyer gemiler
e. Mavi tur tekneleri

7. Turizmde dağıtım kanallarının temel işlevi aşağıdakiler-
den	hangisidir?

a. Mekan/Konfor faydası
b. Mekan/Fiyat faydası
c. Zaman/Fiyat faydası
d. Fiyat/Konfor faydası
e. Zaman/Mekan faydası

8. Geriye doğru-dikey bütünleşme şekli aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Otel-otel
b. Hava yolu- hava yolu
c. Hava yolu-tur operatörü
d. Otel-tur operatörü
e. Hava yolu-catering firması

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Turizm Örgütünün gö-
revlerinden biri değildir?

a. Kalkınma için işbirliği
b. İstatistikler ve pazar araştırması
c. Alt yapının iyileştirilmesine katkı
d. Haberleşme ve dökümantasyon
e. Eğitim ve öğretim

10. Aşağıdakilerden hangisi bir uluslararası/bölgesel turizm 
örgütüdür?

a. Asya – Pasifik Seyahat Birliği (PATA)
b. Dünya seyahat ve Turizm konseyi (WTTC)
c. Uluslararası Otelciler Birliği (IHA)
d. Uluslararası hava taşımacıları Birliği (IATA)
e. Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Örgütü (AI-

EST)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Konaklama sektörü ve Turizm 

için Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Konaklama Sektörü ve Endüst-

risi Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e  Yanıtınız yanlış ise “Konaklama Sektörü ve Endüst-

risi Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Doğrudan dağıtımda Elektronik 

Sistem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Yiyecek - İçecek Endüstrisi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Ulaştırma, Taşımacılık ve Tu-

rizm Dağıtım Sistemindeki Yeri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Ulaştırma, Taşımacılık ve Tu-
rizm Dağıtım Sistemindeki Yeri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Dağıtım Sisteminde Bütünleş-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Turizmi Destekleyici Diğer Sek-
tör Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Bölgesel Turizm Örgütleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Turizm endüstrisini oluşturan üç önemli sektör; Ulaştırma, 
Konaklama ve Yeme-İçme sektörleridir. Ulaştırma, ziyaret-
çilerin gitmek istedikleri yerlere taşınmasını sağlar, diğer bir 
deyimle ulaştırmasız seyahat mümkün değildir. Konaklama 
gidilen yerlerde barınmayı sağlar ki, en temel insan ihtiyacı 
anlamındadır. Yeme-İçme sektörü ise yine temel bir ihtiyaç 
kategorisinde olup, yaşamın devamı için zorunludur. Konak-
lama ve yeme-içme üst gelir gruplarında aynı zamanda yük-
sek kaliteli tüketime dönüşür.
 
Sıra Sizde 2
Turizmde dağıtım sistemi, geleneksel dağıtım sistemi olan 
mal taşımacılığı yerine insanların gitmek istedikleri yerlere 
taşınarak dağıtımı anlamına gelir. Sistem kelimesi, birçok 
farklı unsurun aynı hedefe yönelmesi için kullanılır. Dağıtım 
sisteminin de amacı ziyaretçileri en kısa zamanda ve belirli 
bir rahatlık ortamında taşınmasını sağlamaktır. Geleneksel 
dağıtım sisteminde ürün üretim yerlerinden pazarlara da-
ğıtılırken, turizmde insanların ürünlere ve üretim yerlerine 
taşınması söz konusudur. Yani sistem tersine çalışır.

Sıra Sizde 3
Turizmde elektronik dağıtım sistemi, dağıtımda bilgisayar-
ların, merkezi sistemlerin kullanılması ve web sayfalarının 
turizm amaçlı kullanımı anlamıdadır. Bu sistem bireylerin 
daha kolay ve daha hızlı hizmet satın almalarını ve daha ko-
lay ödeme yapmalarını sağlamaktadır. Bu da bazı aracıların 
devre dışı kalmasına yol açabilmektedir. Ancak, bu firmala-
rın da iyi bir veri tabanı oluşturmaları ile mümkün olabil-
mektedir

Sıra Sizde 4
Turizmi destekleyen kamu örgütlenmeleri, bakanlıklar gibi 
devletin turizm örgütleri ile sektörel birlikler anlamına gelir. 
Devlet örgütleri turizmin yasal düzenlemeleri ve alt yapısının 
geliştirilmesi ile ilgili iken, mesleki örgütlenmeler ilgili sek-
törlerdeki üyelerinin daha uygun ortamlarda çalışması için 
gayret gösteren sivil toplum örgütlenmeleri işlevlerini yerine 
getirir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizmde seyahat aracılarının tarihsel olarak gelişimini açıklayabilecek, 
Seyahat sektöründe doğrudan ve dolaylı aracı olan işletmeleri sınıflandırabilecek ,
Farklı yönleri ile sınıflandırılan seyahat acentalarını tanımlayabilecek,
Seyahat aracılarının düzenlemiş olduğu paket turların çalışma sistemini öğre-
nerek, bireysel olarak da paket tur organize edebilecek, 
Paket turlarda karşılaşılabilecek olası tüketici sorunlarını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Her sektörde olduğu üzere, turizmde de seyahat hizmetlerine aracılık eden işletmelerin 
oldukça önemli bir fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon öncelikle seyahatlerin farklı aşamala-
rında ziyaretçiler ve hizmet sunucuları arasında en ideal ve uyumlu bağlantıları sağlamak, 
daha sonra da seyahat sektöründe arz ve talebin değişim sürecindeki çok sayıda değişim 
sürecini azaltarak işlemleri basitleştirmektir. Turizm sektöründe çok fazla sayıda işletme-
nin, kendilerine potansiyel müşteri olarak gördükleri bazen yüz binlerce kişi ile temasa 
geçebilmeleri çok kolay değildir ve ayrıca oldukça da maliyetlidir. Kuşkusuz işletmeler 
kendi ürünlerini müşterilerine doğrudan satmaya çalışabilir. Ancak bu çaba parasal ve 
zaman olarak büyük maliyetlere neden olur. Aynı şekilde, seyahatlerinde son derece ama-
tör ve çoğunlukla da tecrübesiz olan yüz binlerce ve bazen de milyonlarca turist adayının 
kendilerine en uygun destinasyonları, bu destinasyonlardaki otelleri ve buralara kendile-
rini ulaştıracak en uygun işletmeleri bulabilmeleri her zaman mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle aracılar, alıcı ile üretici arasında bir köprü görevi görerek onları daha düşük ma-
liyetle bir araya getirir.

Bu durum bir anlamda emlak sektöründeki komisyoncuların fonksiyonlarına da ben-
zetilebilir. Nasıl ki, kiralık ya da satılık ev arayan bir birey tüm kentteki evleri nitelikleri 
ile birlikte bilemez, nitelik ve fiyat karşılaştırmasını da kolayca yapamaz ise ya da evini 
kiralayacak veya satacak olan ev sahibi de kolayca en uygun kiracı ya da alıcıya ulaşamaz 
ise turistler ve hizmet sunucuları için de durum oldukça benzerdir. 

Seyahat sektöründe mikro ve makro düzeyde aracılar vardır. Bu deyim aracıların faa-
liyet alanları ve ulaşabileceği ziyaretçi sayısı bakımından kullanılır. Yerel bir seyahat acen-
tası mikro aracıdır, çünkü faaliyet alanı çok küçüktür. Büyük bir tur operatörü ise makro 
düzeyde bir aracıdır, çünkü uluslararası alanda faaliyet gösterir, sermaye güçlüdür ve ara-
cılık yaptığı ziyaretçi sayıları bazen milyonlara ulaşabilir. 

Bu iki önemli aracı grubunun dışında da bu fonksiyonu yerine getiren çok sayıda ve 
farklı yapıda seyahat aracıları bulunur. Bunlardan bir kısmı profesyonel olarak bu işi ya-
pan uzman hizmet sunucuları iken, diğer bir grup aracı da asli görevleri aracılık olmadığı 
halde, örneğin kendi üyelerine, paydaşlarına ya da iş ortaklarına bazen de toplumun her 
kesimine hizmet sunan birimler olarak ortaya çıkarlar. 

Bu bölümde bu aracı işletmelerin ve onların sundukları bazı temel hizmetlere ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 

 Turizmde Seyahat İşletmeleri
ve Seyahat Aracıları
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SEYAHAT ARACILARININ VE SEYAHAT ACENTALARININ 
TARİHÇESİ
Çağdaş anlamda organize tur ilk olarak İngiltere’nin Leicester kentinde ortaya çıkmıştır. 
Bu kentte adlı marangozlukla uğraşan Thomas Cook, Temperance (Yeşilay) Derneği üyele-
rini Loughbrough’daki içki aleyhtarı bir toplantıya götürmek için bir tren kiralayarak sefer 
düzenlemişti. Midland Railways şirketi ile anlaşan Cook ilk defa özel gidiş-dönüş biletleri 
bastırdı ve Leicester-Loughbrough arasındaki geziyi yolcu başına 1 şiling gibi o dönem için 
en ucuz fiyata mal etti ve üstü açık vagonlarla 570 kişiyi bu kente taşıdı (Peköz ve Yarcan, 
1994, 4). Kendisi de bu derneğin üyelerinden biri olan Cook, bu gezi için bütün hazırlık-
larını yapmasına karşın emeği karşılığında herhangi bir kâr almamıştı. Bu, onun inandığı 
bir amaç uğruna yapmış olduğu bir hizmetti. Fakat Cook bu deneyim sırasında başkaları 
için gezi düzenleyip para kazanarak yaşamını sürdürebileceğini fark etmişti. İnsanların 
kendileri için başkaları tarafından geziler düzenlemelerinden hoşnut olduğunu gördü ve 
bunu profesyonel bir işe dönüştürdü. Bu ilk basit adımla yeni bir meslek anlayışı ortaya 
çıktı, gelişti ve bugün önemli bir endüstri durumuna geldi. 

Thomas Cook 1845 yılında marangozluk mesleğini bıraktı ve seyahat düzenleyicisi 
olarak yeni mesleğine başladı. Düzenlediği gezilerin çoğunda rehber yoktu. Onun yerine 
daha önceden düzenlemeleri yapılan otel rezervasyonları ve diğer giderleri karşılamak 
için turistlerin eline bir hizmet belgesi (voucher) veriliyordu. Günümüze kadar bu uygula-
ma süregelmiştir ve hâlen seyahat acentaları tarafından kullanılmaktadır.

Cook 1846 yılında komşu ülke İskoçya’ya tren ve vapurla bir tur düzenledi ve her yol-
cu için bir gezi programı hazırladı. Seyahat düzenlemeleri yapmak artık Thomas Cook 
ve oğlunun işi olmuştu. Thomas Cook 1860 yılında Londra’da ilk seyahat işletmesini açtı 
ve kurduğu şirket Thomas Cook Travel olarak varlığını bugün de sürdürmektedir. Yirmi 
yıl içinde Cook ve oğlu işlerini Kuzey Amerika’ya kadar yaygınlaştırdılar. Cook bir grubu 
New York, Washington, Richmond, iç savaş alanları, Mammouth Cave, Cincinnati, Niagara 
Çağlayanı ve Montreal’e götürerek gezdirdi. Cook’un dünyanın her tarafına düzenlediği 
geziler sonucunda yaygın bir slogan ortaya çıktı; “Seyahati düşünüyorsanız, Cook’u seçin”.

Thomas Cook turizm faaliyetlerinde kısaca aşağıda belirtilen yenilikleri getirmiştir 
(Peköz ve Yorcan, 1994, 4);

•	 Yol,	otel	ve	bütün	masrafları	kapsayan	toplu	geziler
•	 Taksitle	ödeme	kolaylığı
•	 Gençler	için	öğretici	geziler
•	 İşçiler	için	özel	geziler
•	 Denizaşırı	ilk	düzenli	turlar
•	 Döviz	ve	kambiyo	işlemleri
Thomas Cook’un başlatmış olduğu bu faaliyetler daha sonraki yıllarda büyük bir hızla 

yaygınlaşarak günümüzdeki boyutlarına ulaşmıştır. Seyahat endüstrisinin gelişimi ile bir-

Resim 3.1

Thomas Cook ve İlk 
Demiryolu Gezisi 
(Temsili)
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likte gelişme gösteren acentacılık faaliyetleri I. Dünya Savaşı nedeni ile durmuştur. 1919 
yılında uçakların sivil havacılık alanında kullanılmasıyla ilk kez Londra-Paris arasında 
tarifeli seferler başlamıştır.

Seyahat acentalarının tarihçesinde The American Express Company’nin de (Amexco) 
özel bir yeri vardır. Bu işletme eski vahşi batıdaki Pony Express Wells Fargo Şirketi’nin bü-
yümesi ile önce seyahat acentasına ve daha sonra da tur operatörüne dönüşmüştür. 1945 
yılına kadar, işletme tur düzenlemeleri ve seyahat çekleri satışından yılda 75 milyon dolar 
kazanmıştır. 1968 yılına kadar, Amexco bir seyahat ve finans devi durumuna gelmiştir. Se-
yahat çeklerinin satışı aslında firma için kârlı bir iş değildi, fakat seyahate çıkan yüz binlerce 
kişinin parasının bir tür kredi olarak kullanımı şirketin asıl gelir kaynağını oluşturuyordu. 
Şirket, daha sonra seyahat hizmetlerine entegre oldu ve böylece yalnız tur düzenleyen değil 
aynı zamanda seyahat çeki satan, seyahat ve fotoğrafçılık dergileri yayınlayan, American 
Express kredi kartı satan, yabancı dil öğreten bir firma durumuna geldi. Şirket aynı zaman-
da Club Mediterranee’nin de hisselerini satın almıştır. 

Thomas Cook’un en önemli faaliyetleri arasında 1851 yılında Londra’da düzenlenen 
“Birinci Uluslararası Londra Sergisi”ne grup turları düzenlemesi ve demir yolu ile çok sayı-
da çiftçi ve işçiyi İngiltere’nin taşra kesimlerinden bu sergiye taşıyarak serginin başarısına 
katkıda bulunması vardır (www.ndl.go.jp). Sergi ilk kez düzenlenmesine karşın 6 milyo-
nun üzerinde insanın ziyareti ile sonuçlanmıştır. Bu sergi bugün, EXPO ismi ile tanınan 
ünlü uluslararası sergilerin de başlangıcı olmuştur.

https://www.thomascook.com/

II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde seyahat acentaları ile yapılan turlar özellikle 
demir yolları ve deniz yolları aracılığı ile oldukça gelişmiştir. Bu turların çoğu İsviçre ve 
Güney Fransa’ya yönelikti. I. Dünya savaşı sonrasında otobüs ile yapılan turlar oldukça 
yaygınlaşmış ve daha uzak mesafelere düzenlenen turlarda artış görülmüştür. II. Dünya 
savaşı sonrasında turizm alanında önemli gelişmeler olmuştur ve ilk defa “charter” uçuş-
ları gerçekleşmiştir. Charter’ların turizm alanında önem kazanması ile birlikte tur opera-
törleri de gelişmeye başlamıştır. 1955’te İsviçre ve İspanya’ya charter seferleri ile kapsamlı 
turlar düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar aracı olarak etkinlik gösteren seyahat acentaları ya-

Resim 3.2

Londra’da 1851’de 
İlk EXPO’nun 
Düzenlendiği Crystal 
Palace
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nında tur paketi hazırlayan, taşıma araçlarını toptan kiralayan gezi organizatörleri ve tur 
operatörleri ortaya çıkmıştır. Paket tur olarak adlandırılan seyahat ürünleri charter’larla 
daha ucuza mal edilebilmiş ve çok sayıda insan bu turlara katılma olanağı bulmuştur. 

II. Dünya savaşı sonrasında turizm alanında önemli gelişmeler olmuştur ve ilk defa “char-
ter” uçuşları gerçekleşmiştir. Charter’ların turizm alanında önem kazanması ile birlikte tur 
operatörleri de gelişmeye başlamıştır. 1955’te İsviçre ve İspanya’ya charter seferleri ile kap-
samlı turlar düzenlenmiştir.

Gerek ilk çağlarda tüccarların yaptıkları geziler gerekse daha sonra Marco Polo gibi 
seyyahların gerçekleştirdiği dünya gezileri başlangıç alınsın turizm dünya kültürlerinin 
birbirini görmesinde en etkin araçlardan biri olmuştur. 18. yüzyılda sanayide gerçekleşen 
devrimlerle üretim biçimlerinin değişmesi, toplumlara daha fazla hizmet ve mal bulma 
olanağı sunarken insanların ve kültürlerin bir yerden bir başka yere taşınması ilkçağlar-
dan bu yana inanılmaz derecede hızlanmıştır. Önceleri bireysel olarak yapılan geziler za-
manla sözünü ettiğimiz üretim devrimlerinden sonra ve özellikle de taşıma araçlarının 
gelişmesiyle 19.yüzyıla doğru kitlesel bir yapı kazanmıştır. 

Thomas Cook’un turizm sektörü ve seyahat acentacılığı faaliyetleri bakımından tarihsel yeri 
ve önemi nedir? Kısaca açıklayınız.

Seyahat endüstrisinde Thomas Cook, Cooperative Holiday Association, Natur Freun-
de ile başladığı kabul edilen kitle hâlinde seyahat zamanla hükümetlerin ve kurumların 
devreye girmesiyle daha organize bir hâl almıştır. Öte yandan ilk zamanlarında varlıklı in-
sanların gerçekleştirebildiği seyahatler toplumların üretim yapılarının, araçlarının ve iliş-
kilerinin gelişmesiyle düşük gelirli insanların da katılabildiği bir faaliyet haline gelmiştir.

1840’lı yıllarda Cook’un başlattığı seyahat acentalığı, seyahatin ve turizmin kurumsal 
anlamda ilk ciddi adımı olarak kabul edilmektedir. Cook’u izleyen kişi ve kurumlardan bu 
yana seyahat ve turizm, ülkelerin ödemeler dengesinden istihdamına, sosyal refahından 
toplumlar arası uzlaşmanın sağlanmasına kadar bütün iktisadi ve sosyal değişkenlere im-
zasını atmıştır.

Seyahatin yaygınlaşmaya başlaması beraberinde kurumsallaşmayı ve bu kurumların 
toplumsal zemininin yaratılmasını da gündeme getirmiştir. 19.yüzyıl başlarına doğru bü-
tün dünyada organize olmaya başlayan seyahat ve turizm endüstrisi, bir yanda turizm 
bakanlıkları diğer yanda acenta ve operatörlerin kurduğu birlik, dernek ve kurumlarla 
ülkelerin genel politikaları içine girmeye başlamıştır.

1

Resim 3.3

İtalyan Gezgin Marco 
Polo ve Seyahat 
Güzergahı
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SEYAHAT SEKTÖRÜNDE ARACI İŞLETMELER
Yeryüzünde milyonlarca potansiyel otel müşterisi seyahate çıktıklarında on binlerce otel 
odasından birinde kalmak için hareket ederler. Mesafe ve dil engelleri alıcılar ile satıcılar 
arasında ilişki kurulmasını zorlaştırır. Bu nedenle, her otelin kendi ürününü müşteriye 
doğrudan doğruya satması oldukça zordur hatta imkânsızdır. Aynı durumu yiyecek-içecek 
işletmeleri için söylemek zordur. Çünkü restoranlar konumları gereği müşterilerine doğ-
rudan satış yapma olanağına sahiptir. Bu işletmelerin müşterileri ya yöreseldir ya da bir ko-
naklama tesisinde kalmak üzere o bölgede bulunan turistlerdir. Oysa ki konaklama tesisle-
rinin dağıtım sistemi içindeki aracılara gereksinimi ve bağımlılığı çok fazladır. Konaklama 
sektörü ile bağlantılı dağıtım aracıları aşağıdaki ana gruplarda toplanır. Dağıtım sistemi 
aracıları iki grupta toplanabilir; bunlardan birincisi doğrudan sektörde dağıtım işini üst-
lenen aracılar, ikincisi ise yine sektörün bir dalında faaliyet gösteren ancak dolaylı olarak 
aracılık görevi de üstlenen organizasyonlardır. Bunlar sırası ile aşağıda açıklanmaktadır.

Doğrudan Seyahat Aracıları
Tur operatörleri: Tur operatörleri seyahat sektörünün toptancıları olarak tanınır. Bu işlet-
meler konaklama ve diğer turizm işletmelerini pazarlanabilir bir ürün yaratabilmek için ge-
rekli olan hammaddelerden biri olarak kabul ederler. Bu ürünün yanına; ulaştırma, trans-
ferler, bölgesel turlar, sigorta ve turistik etkinliklerle çekicilikleri de katarak kendi turistik 
ürün paketlerini oluştururlar. Gelişmiş ülkelerdeki TUI (Almanya) ve Thomson (İngiltere) 
gibi büyük tur operatörleri genellikle dış turizme yönelik olarak çalışırlar. Dünya genelinde 
yaklaşık olarak 2000’in üzerinde tur operatörü olduğu tahmin edilmektedir ve bu işletme-
ler dünya turizm pazarında önemli bir paya sahiptir (2010). Örneğin, İngiltere’de Leisure 
Group ve Thomson, İngiltere dış turizm pazarının %50’sini kontrol etmektedir. TUI ise 150 
marka ile 180 ülkede, 25’den fazla pazarda ve 30 milyon müşteriye hizmet vermektedir ve 
dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden biridir (tuitravelplc.com).

Tur operatörleri, oldukça önemli oranda indirimli fiyatlarla otellerden blok oda satı-
şı için rezervasyon sözleşmeleri yaparlar. Tur operatörlerini diğer aracılardan ayıran en 
önemli fark, peşin rezervasyon yaparak otel odalarını satın almaları ve bu odaları kendi 
olanakları ile pazarlamalarıdır. Bunun sonucunda da önemli bir risk yüklenirler. Çün-
kü satın alındığı halde turistlere satılamayan odalar tur operatörü için zarar kabul edilir. 
Operatörler dikkatli pazarlama araştırmaları sonucu turlarını ve tur paketlerini gelişti-
rirler ve genellikle tur başlangıcından bir yıl öncesinden çalışmaya başlarlar ve yaklaşık 
olarak 12 - 18 ay önce ulaştırma ve konaklama işletmeleri ile rezervasyon anlaşmalarını 
yaparlar. Daha sonra bir katalog aracılığı ile seyahat acentalarına bu turları satarlar. 

Tur operatörlerinin sistem üyeleri için önemi pazarlara göre çeşitlilik gösterir. Bazı 
bölgeler ve ülkeler için tur toptancılığı çok önemlidir. Örneğin, Avustralya’da Japonya’dan 
Avustralya’ya olan seyahatlerin %40’ını iki Japon tur operatörü düzenlemektedir. Avust-
ralya için Japonlar son yıllarda çok önemli bir turist kaynağı durumundadır. Tur opera-
törleri konusuna bu çalışmada ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak yer verilmektedir. 

Seyahat acentaları: Seyahat endüstrisinde coğrafi olarak çok geniş bir alana dağılmış 
olan pazarlara ulaşmak için en etkin yollardan biri seyahat acentalarını kullanmaktır. Se-
yahat acentaları turizm sektöründe otel işletmelerinin pazarlama konusunda en büyük yar-
dımcılarıdır. Dünya genelinde yaklaşık olarak 31.000’i ABD’de olmak üzere yaklaşık olarak 
100.000’in üzerinde seyahat acentası olduğu tahmin edilmektedir (2010). ABD’deki acenta 
sayısının 1970 yılında yalnızca 5.700 olduğu düşünülürse bu iş dalının ne kadar hızlı geliştiği 
rahatlıkla görülebilir.

1997 yılı verilerine göre, seyahat acentalarının ABD’de yarattığı iş hacminin parasal 
boyutu; 126 milyar $ seyahat hizmeti, 70.5 milyar $ hava yolu ulaşımı (%56), 22.7 milyar 
$ kruvaziyer gemi seyahati (%18), 18.8 milyar $ otelcilik hizmetleri (%11), 10.8 milyar $ 
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oto-kiralama hizmeti (%8) ve aynı miktarda da (%8) diğer hizmetlerin satışıdır. Seyahat 
acentalarının müşterilerinin %50’si iş seyahati müşterileridir ve tatil amaçlı müşterilerin 
2/3’ ü de otel rezervasyonu yaptıran bireysel müşterilerdir. Günümüzde zincir otel işlet-
melerinin 2/3’ü oda satışlarını seyahat acentaları aracılığı ile yaptırmaktadır. Acentalar 
ayrıca kruvaziyer gemilerin %95’ini, hava yolu biletlerinin %90’ını, oto-kiralama işlemle-
rinin %50’sini ve otel odalarının %25’ini satmaktadır. 

Seyahat acentaları özellikle hava yolu şirketleri, kruvaziyer gemiler ve tur operatörleri 
için özellikle önem taşıyan aracılardır. Bir araştırmaya göre, ABD’de iç hatlarda hava yolu 
taşımacılığının %50-65’i, kruvaziyer seyahatlerin %90-95’i ve uluslararası paket turların 
%95’i seyahat acentaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Aynı araştırmaya göre, tahmi-
ni olarak uluslararası uçak rezervasyonlarının %75-90’ı ve otel rezervasyonlarının %70’i 
seyahat acentaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Rezervasyonlar	konusunda	tanınmışlık %		90

Hizmetler	konusunda	tanınmışlık %		83

Komisyon	toplama	kolaylığı %		77

Oda	fiyatlarının	uygunluğu %		76

Rezervasyon	almada	daha	önceki	başarılar %		76

Etkin	rezervasyon	sistemi %		70

Uygun	komisyon	oranı %		64

Özel	bir	otel	için	özel	fiyatlar %		61

Bilgisayarla	rezervasyon	yapabilme %		48

Otel	temsilcileri	ile	iyi	ilişkiler %		31

Sürekli	müşteri	programları	uygulama %		26

Bir seyahat acentası, seyahatin her aşamasında müşteriye hizmet verir. Acentanın bir 
dağıtım aracı olarak temel sorumlulukları da aşağıdaki gibidir:

•	 Seyahat	acentaları	seyahat	konusunda	tavsiyeler	veren	bir	kaynaktır.	Çünkü	bazı	
müşteriler belirli bir plan dâhilinde seyahat acentasını ziyaret ederken, bazıları yal-
nızca fikir edinmek için seyahat acentasına gelir.

•	 Acentalar	ulaştırma	hizmetlerinde	aracılık	yapar	ve	oto	kiralama	hizmeti	verirler	.
•	 Konaklama	tesisleri	için	rezervasyon	yaparlar	ayrıca	müşterilerin	transferini	ger-

çekleştirirler.
•	 Özel	olarak	paket	tur	ya	da	rehberli	yöresel	turlar	düzenlerler.
•	 Özel	 ilgi	alanlarına	dönük	düzenlemeler	yaparlar;	toplantı,	hac	seyahati,	öğrenci	

turları, sportif seyahatler, teşvik turları vb. 
•	 Seyahat	ile	ilgili	formaliteleri	yürütürler;	vize,	gümrük	vb.	
Seyahat acentaları gerçek birer iletişim uzmanlarıdır. Onlar hem işletmeler hem de 

insanlar için son derece karmaşık olan seyahat kararlarını almada, seyahat işini yönetme 
konusunda oldukça profesyoneldirler. Acentalar hava yolu şirketleri, oteller ve oto-kirala-
ma firmaları gibi işletmeler hakkında ayrıntılı ve anlık bilgiler sağlayabilmek için Apollo 
ve SABRE gibi son derece gelişmiş bilgisayar sistemlerine bağlıdırlar. Hava yolu şirketleri 
rotalarını ve ücretlerini değiştirdikleri ve pazar giderek daha dinamik yapıda olduğu için 
seyahat acentaları ücretler, turistik yerleşimler, yer hizmetleri, gümrükler, sağlık gerekleri, 
rekreasyon etkinlikleri ve eğlenceler ile ilgili konular hakkında günü gününe bilgi tutmak 
için yoğun şekilde çalışırlar.

Tablo 3.1
Acentalar İçin Otel 
Seçiminde Belirleyici 
Etkenler
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İngiltere’deki seyahat acentalarının elde ettikleri gelirin %66’sı tatillerden, %34’ü ise iş 
amaçlı seyahatlerden kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde seyahat acentalarının standart 
komisyon oranı %8’dir. Bununla birlikte müşteri sayısı fazla olan acentalar için daha yük-
sek komisyonlar ödenmektedir. 

Hotel & Travel Index’in yaptığı bir çalışma, ABD’deki seyahat acentalarının sektördeki 
önemini vurgulamaktadır. Çalışma ABD’deki seyahat acentalarının müşterileri üzerinde 
otel seçimi konusundaki etkinliklerini araştırmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, yurt için-
de tatil ve dinlenme amacıyla seyahat edenlerin %60’ı seyahat acentalarından otel seçimi 
konusunda yardım istemiş bu kişilerin %23’ü de seyahat acentalarından belirli bir otel 
ismi vermelerini istemişlerdir. İş amacıyla yurt içinde seyahat eden müşterilerin %34’ü 
seyahat acentalarından yardım isterken %42’si acentaların otel için özel bir öneri yapma-
sını istemiştir. Uluslararası iş seyahatlerinde yardım isteyenlerin oranı %63, özel bir öneri 
isteyenlerin oranı ise %23’tür.

Otellerin acenta seçimi ne kadar önemli ise, acentalar da birlikte iş yapmak istedikleri 
otelleri seçerken bazı ölçütler ararlar. Yapılan bir araştırma acentaların bu konuda en fazla 
rezervasyon konusunda otelin ne kadar iyi bir üne sahip olduğu ölçütüne önem verdiğini 
göstermiştir .

Otel satış temsilcileri: Otel temsilcilerinin (hotel representatives) en önemli görevi 
otelin satışlarını artırmak ve rezervasyon kabul etmektir. Gelişmiş ülkelerdeki birçok otel 
işletmesi ya da otelcilik zinciri kendileri için verimli olan pazarlarda bu tür temsilcile-
ri istihdam ederler. Örneğin, İngiltere’de Abercrombie and Kent (A&K) İngiliz otellerini 
ABD’de önemli ölçüde pazarlayan bir gruptur. A&K grubu oteller için yapmış olduğu sa-
tışlardan %15 komisyon almaktadır. Eğer satış bir seyahat acentası aracılığı ile yapılıyorsa 
söz konusu acenta da bu satıştan %8 komisyon alır . 

Bazı oteller ve otel grupları çeşitli pazarlara ürün ve hizmetlerini dağıtmak için ba-
ğımsız satış temsilcileri kullanırlar. Böylece otelin kendi satış organizasyonu, rezervasyon 
ağları ve pazarlama eylemleri için yatırım yapmalarına gerek kalmaz. Satış temsilcileri 
küçük otellerin başka şekilde ulaşamayacağı pazarlarla oteller arasında bağlantı kurarlar.

Oteller satış temsilcilerini değişik şekillerde kullanırlar. Satış temsilcileri müşteri ol-
duğu oteller için pazarlama bölümü gibi çalışarak satışları arttırma ve/veya pazarlama 
eylemleri gibi işleri yaparlar. Oteller satış temsilcilerini seçilmiş olan bölgelerdeki ya da 
pazarlardaki satışları arttırmak için de kullanabilirler. Satış temsilcileri reklam, doğrudan 
posta, halkla ilişkiler ve kişisel satış gibi unsurların yer aldığı çeşitli pazarlama eylemleri 
konusunda çalışabilir. Satış temsilcileri potansiyel müşterilere otellerin olanakları hak-
kında bilgi verir, uygun otelleri izler, bir toplantı planlamacısı gibi hizmet eder, fiyatlar ile 
ilgili olarak pazarlık yapar ve genellikle otel gruplarına yardımcı olur. 

http://hotelrepresentatives.org/ 

Satış temsilcilerinin ücretleri genellikle satışların belirli bir miktarı üzerinden ya da bir 
yüzde belirlenerek yapılır. Satış temsilcilerinin ücretleri konuklar işletmeyi terk ettikten 
sonra ödenir. Satış temsilcileri bir otelin pazarlamasını yapmak yerine, bir grup otelin 
pazarlama işlerini birlikte yaparak maliyetleri geniş bir müşteri tabanına yayarlar. Bunun 
sonucunda otel grupları için uygun maliyetli dağıtım sağlanmış olur.

Ortak sisteme dâhil işletmeler: Ortak sisteme dâhil bir organizasyon, bir diğeri için 
rezervasyon	alabilen	ve	ortak	hedeflere	dönük	bir	anlaşma	dâhilinde	çalışan	bir	grup	tu-
rizm işletmesi ya da otel olarak tanımlanır. Bu örgütlenme aşağıdaki şekillerde olabilir;

•	 Bir	işletmeler	grubu
•	 Gönüllü	bir	organizasyon	ya	da	konsorsiyum
•	 Bir	imtiyaz	(franchising) grubu
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Bu sistemle çalışan örgütler merkezi bir veri bankası ve üye işletmelerde terminali bu-
lunan bilgisayarlı rezervasyon sistemlerine sahiptir. Bu sisteme bağlanmakla üye işletme-
ler ve müşteriler bazı kazançlar elde ederler. Bunlar; hızlı rezervasyon onayları, artan doluş 
oranları, doluluk verilerinin hızlı analizi, rezervasyon işlemlerinin hızlanması, iptallerin 
hızlı bir şekilde telafi edilmesi, otomatik faturalama ve oda fiyatlarının daha kolay be-
lirlenmesi ve kontrol edilmesidir. Holiday Inn otellerinin ortak sistemi Holidex, Marriot 
otellerinin ise Marsha’dır. Hilton, Sheraton, Intercontinental, Hyatt gibi diğer büyük otelci-
lik zincirlerinin tümü bu ortak sistemle çalışırlar. Bu sisteme dâhil oteller için çoğunlukla 
ücretsiz olan bir telefon ile arama rezervasyonun hızla onaylanması için yeterlidir.

Diğer bir ortak çalışma sistemi de otelcilik konsorsiyumlarıdır. Konsorsiyumlar bağım-
sız çalışan otellerin pazarlama ve satın alma konularında ortak çalışma için özel bir anlaş-
ma ile bir araya geldikleri bir örgütlenme şeklidir. Bu dağıtım sistemi, bağımsız sahipliğin 
güçlü yönlerini bir çok avantaj ile birleştirir. Örneğin, bağımsız otellerin bir araya gelmesi 
ile oluşan Leading Hotels of the World ve Preferred Hotels zincirleri benzer pazarları amaçla-
mışlardır. Dünya genelinde 170 adet bağımsız otelin bir araya gelerek oluşturduğu Leading 
Hotels of the World konsorsiyumu pazarlama kampanyalarını Hotel Representative Inc. adlı 
şirketleri ile yürütmektedir. Dünya çapında bir rezervasyon sistemine sahip olan bu şirket 
1 milyon otel rehberi basarak yayınlamış, reklam ve tanıtım için yaklaşık 800.000 dolar har-
camıştır. Konsorsiyuma üye işletmeler bir taraftan konsorsiyumun gerektirdiği işleri yapar-
ken, diğer taraftan da kendi fonksiyonlarını bağımsız işletmeler olarak sürdürmektedirler. 

Konsorsiyumlar üyelerine birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar; ortak reklam ve tanı-
tım, merkezi rezervasyon sistemleri, ortak finansman, elemanların işe alınması ve eğitimi, 
daha iyi tanıtım ve takdim, satın almada ekonomi ve marka imajının geliştirilmesidir. 
Konsorsiyumların etkili birer pazarlama sistemleri olduğu ispatlanmıştır. Üyeleri için pa-
zarlama çalışmalarının birleştirilmesi bir taraftan bireyselliği serbest kılıp reklam ve rezer-
vasyon giderlerini dağıtırken, diğer taraftan da pazarda güç ve etki sağlar. 

Konsorsiyum içerisinde yer alan bağımsız işletmelerin politikalarının ve sundukları 
ürünün kalite standartlarının farklı olması nedeniyle sistemde bazı sorunlar ortaya çıka-
bilir. Konuklar işletmelerin bire bir aynı kalitede hizmet sunamayacağının farkında olsalar 
da, gereksinimlerin karşılanması için belirli standartların olmasını beklerler. Bir konsor-
siyum üyesinin neden olduğu olumsuzluk diğer üyeleri de etkileyebilir. Konsorsiyum için 
potansiyel üyeler dikkatlice seçilebilse ve standartlar açık şekilde belirlenebilse bile kon-
sorsiyum içindeki işletmeleri kontrol etmek zordur. Ortak çalışma sisteminin diğer bir 
şekli de imtiyaz (franchising) ve yönetim sözleşmeleri sistemidir. Trusthouse Forte, Grand 
Metropolitan, Hilton, Ramada, Marriot ve Sheraton gibi bazı otel grupları yönetim sözleş-
meleri sistemleri uygulamaktadır. Yönetim sözleşmeleri de daha önce belirtildiği üzere 
bir çeşit otelcilik zincirleridir ve ortak sistemle çalışmanın avantajlarından yararlanırlar.

Otelcilik konsorsiyumları bağımsız çalışan otellerin pazarlama ve satın alma konularında 
ortak çalışma için özel bir anlaşma ile bir araya geldikleri bir örgütlenme şeklidir. Konsorsi-
yuma üye işletmeler bir taraftan konsorsiyumun gerektirdiği işleri yaparken, diğer taraftan 
da kendi fonksiyonlarını bağımsız işletmeler olarak sürdürmektedirler. 

Teşvik (Incentive) seyahati planlamacıları: Teşvik seyahatleri uluslararası iş seya-
hatleri pazarında gittikçe büyüyen ve gelişen bir pazar dilimini oluşturmaktadır. Bu tür 
seyahatler hem iş hem de tatil pazarına hitap etmektedir. Çünkü seyahati satın alanlar iş 
adamları ya da şirket personelidir, fakat otelin müşterileri tatilcilerdir. Teşvik seyahatlerini 
planlayanlar ya da düzenleyenler çalışanlarını ya da temsilcilerini güdüleyici (motivas-
yonel) bir araç olarak kapsamlı paket turlar düzenleyerek bu pazarı geliştirirler. Çekici 
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bir bölgedeki lüks bir otelde konaklama bazıları için temel bir teşvik olarak kabul edilir. 
Teşvik seyahatleri düzenleyenler bu konuda uzmanlaşan aracılardır. Bunlar firmaların 
üstün performans gösteren satış personelleri, aracıları, toptancıları için ödül niteliğinde 
seyahatleri düzenleme işini üstlenirler. 

Teşvik seyahatleri için talep en fazla aşağıdaki alanlarda yer alan firmalardan gelmek-
tedir (Meeting and Convention, 1981). 

•	 Sigortacılık
•	 Elektronik,	Radyo	ve	TV
•	 Otomotiv
•	 Tarım	araçları	üreticileri
•	 Oto	parçaları	ve	aksesuarları
•	 Isıtma	ve	havalandırma	
•	 Elektrikli	aletler
•	 Büro	araçları
•	 İnşaat	malzemeleri
•	 Gübre,	tohum	ve	benzeri	tarım	malzemeleri	üreticileri
Firmalar teşvik seyahatleri düzenlemek için genellikle bu alanda çalışan üç değişik 

firmadan yararlanırlar. Bunlar; tam kapasiteli teşvik seyahati firmaları, uzman firmalar ve 
seyahat acentalarının teşvik seyahati bölümleridir.

•	 Birinci tipteki işletmeler özellikle teşvik seyahatleri alanında uzmanlaşmıştır. Bu 
işletmeler, kendi müşterisi olan firmaların teşvik seyahati programlarının hazırlan-
masında, planlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olurlar. Bu işletmelere ya-
pılan ödemeler belirli bir ücret ya da komisyon şeklindedir. Örneğin, ABD’deki E.F. 
Mac Donald Travel Company, Maritz Travel Company, Top Value Enterprises ve A&S 
Motivation Inc. gibi firmalar teşvik seyahatleri konusunda uzman işletmelerdir.

•	 İkinci grupta yer alan işletmeler nispeten daha küçük boyutludur. Bu işletmeler 
genel olarak birinci grupta yer alan büyük çaplı işletmelerden ayrılan kişiler tara-
fından kurulur ve müşterisi olan firmaların teşvik seyahatlerinde yardımcı olur ve 
genellikle ödemeleri komisyon şeklindedir.

•	 Üçüncü grupta yer alan işletmeler ise seyahat acentalarının teşvik seyahati üzerine 
yoğunlaşan ve uzmanlaşan bölümleri şeklindedir. Bu acentalar da firmaların teşvik 
seyahatlerinde yardımcı olurlar.

Teşvik seyahatleri çok uzun zamandır personel motivasyonu için etkili bir yöntem ola-
rak kullanılmakta ve firmalar kendi personeli için sorunsuz seyahatler yapabilmek ama-
cıyla sürekli olarak benzersiz ve egzotik yerler keşfetmek konusunda çaba göstermektedir. 
Yurt dışı seyahatlerinde de koşullar hızlı bir şekilde değişebildiği ve bilinmeyen sorunlar 
ortaya çıkabildiği için konaklama işletmeleri, teşvik paketleri uygulayabilmek konusunda 
iyi bir bilgiye ve iyi dış bağlantılara gereksinim duyarlar. Teşvik pazarlarında yer alan da-
ğıtım kanallarının fonksiyonlarını tam olarak yapabilmesi için uyum içinde çalışmaları 
gereklidir. Aksi takdirde hem teşvik seyahatini düzenleyen firma hem de gidilen bölge 
bu durumdan oldukça fazla zarar görebilir. Teşvik seyahati düzenleyicileri, dağıtım siste-
mi üyeleri tatminkâr şekilde çalışmadığı zaman doğrudan kendilerinin suçlanacaklarının 
farkındadırlar. Çünkü eğer teşvik seyahati düzenleyicileri verdiği sözleri gerçekleştirmez-
se müşteriler başka teşvik seyahati düzenleyicilerini arayacaklardır.

Otel işletmeleri, teşvik seyahati düzenleyicileri tarafından tercih edilen bölgelerin bu-
lunduğu listelerde yer almaktan büyük yararlar sağlar. Bununla birlikte, müşteriler otellere 
değil teşvik seyahati organizatörlerine ödeme yaparlar. Sürekli olarak müşteri beklentile-
rini karşılayarak ve bunları aşarak oteller, teşvik seyahati düzenleyicilerinin beğenisini 
kazanırlar ve kendileri için bu alanda önemli düzeyde iş olanağı sağlayabilirler. Çünkü 
teşvik seyahati düzenleyicileri için etkili bir seyahat paketi oluşturmak, hem oldukça faz-
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la zaman alıcı hem de önemli ölçüde maliyet artırıcı bir unsurdur. Gidilecek yerlerdeki 
otellerin, restoranların ve benzeri yerlerin ziyaret edilmesi ve incelenmesi, buradaki ey-
lemlerin desteklenmesi için teşvik seyahati düzenleyicileri otellere büyük yardım ve katkı 
sağlarlar. Uzmanlaşmış organizasyonlar olarak bu işletmeler maliyetlerini geniş bir müş-
teri tabanına yayarlar. 

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri: İşletmelerin gönüllü ya da imtiyaz şeklindeki 
kendi bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin yanı sıra, seyahat bağlantılarının yakınında 
olan diğer firmalar tarafından işletilen bağımsız rezervasyon sistemleri de vardır. Bu fir-
malardan en ünlüsü seyahat acentalarının da sisteme giriş yapabildiği “American Express 
Space Bank” adlı firmadır.

Merkezi rezervasyon sistemleri aynı zamanda küresel dağıtım sistemleri olarak da ad-
landırılmaktadır ve turizm ürünleri ve tur operatörleri için katalog işlevini de yerine geti-
rirler. Bu sistemler öncelikle hava yolu firmaları için tasarlanmış olmasına karşın, günü-
müzde birçok birleşme sonucu altı temel sistem çatısı altında toplanmışlardır. Bilgisayarlı 
rezervasyon sistemleri endüstrinin her iş alanında konaklama, ulaşım, kruvaziyer seya-
hatler, turlar, döviz değişim oranları ve gidilecek bölge ile ilgili tüm bilgileri de kapsayan 
tam bir seyahat planlamasını gerçekleştirebilmektedirler. 

Toplantı büroları ve toplantı organizatörleri: Bazı ülkelerde toplantıları, kongreleri, 
turları ve seminerleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacı ile kurulmuş olan toplantı 
büroları	vardır	(Örneğin,	The	London	Visitor	and	Convention	Bureau).	Toplantı	büroları	
ve organizatörleri de diğer dağıtım aracıları gibi sektörde önemli bir dağıtım aracısı konu-
munda olup aşağıdaki hizmetleri yürütürler:

•	 Bir	otel	için	çok	büyük	olan	toplantıların	diğer	otellere	yayılması
•	 Toplantıya	katılacak	delegelere	yardımcı	olan	personelin	sağlanması
•	 Delegelere	bölge	hakkında	bilgi	verici	broşürlerin	dağıtımı
•	 Otel	ve	toplantı	yönetimine	tavsiyelerde	ve	yardımda	bulunma	
•	 Toplantı	merkezlerinin	ve	toplantı	olanaklarının	seçimi
•	 Toplantı	bütçelerinin	hazırlanması
•	 Toplantı	programlarının	ve	gündemlerinin	hazırlanması
•	 Toplantı	alanının	güvenliğinin	sağlanması
•	 Eğlence	olanaklarının	sağlanması
•	 Yiyecek-içecek	hizmetlerinin	planlanması
•	 Basılı	ve	görsel/işitsel	materyalin	üretimi	ve	koordinasyonu
•	 Katılımcıların	rezervasyonu	

Dolaylı Dağıtım Aracıları 
Sektörel birlikler: Bu birlikler dağıtım için karşılıklı avantaj sağlayacak işletmeler ve pa-
zarlama işletmeleri gibi diğer işletmeler ile konaklama işletmeleri arasında gönüllü olarak 
bağlantı kuran organizasyonlardır. Sektörel birliklerin genel çalışmaları, ortak satış çaba-
ları, kampanyalar, satın alma noktası reklamcılığı, rezervasyon işlemleri, tanınma çalış-
maları, yeni pazarlara girme çalışmaları, hiçbir işletmenin sahip olmadığı pazarlardaki 
konuklara hizmet sunumu ve çeşitli eylemlerin daha iyi şekilde yapılması olarak sırala-
nabilir. Bu birliklere, Clarion Hotels ile Quality Inns ve Mövenpick Hotels International ile 
Radisson Hotel’in aralarında oluşturdukları birlik örnek olarak gösterilebilir.

Endüstriyel firmaların seyahat yöneticileri: Bazı ülkelerdeki büyük endüstriyel iş-
letmeler ve firmalar kendi elemanlarının seyahatlerini düzenlemek için işletme içinde bir 
seyahat bölümü oluştururlar ve her türlü seyahatle ilgili çalışmalar bu bölümdeki sorum-
lular tarafından yürütülür. 1987 yılında ABD’de bu konuda yapılan bir araştırma böyle bir 
bölümün kurulması için 3 temel neden ortaya koymuştur:
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•	 Seyahat	harcamalarından	tasarruf	sağlamak
•	 Seyahat	eden	personele	daha	iyi	hizmetler	sağlamak
•	 Toplu	satın	almanın	avantajından	yararlanmak
İş seyahatleri dünyada oldukça büyük bir pazarı oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek 

seyahat aracıları gerekse konaklama işletmeleri arasında bu pazar konusunda yoğun bir 
rekabet vardır. Bu nedenle özellikle ABD’de firmaların seyahat yöneticileri oto kiralama 
şirketlerinde %75 ve konaklama işletmelerinde %40’a ulaşan indirim yaptırma gücüne 
sahiptir. 

Uzman hizmet sağlayıcılar: Uzman hizmet sağlayıcılar; reklam ajansları, pazar araş-
tırma firmaları, resmi turizm ofisleri, sigorta uzmanları, taşıma şirketleri, tur rehberleri, 
gösteri paketi düzenleyen organizatörler, vergisiz satış yapan mağazalar, tiyatrolar ve kül-
türel kuruluşların da içinde yer aldığı geniş bir yelpazeyi içerir. Dağıtım sistemi üyesi olan 
bu hizmet sağlayıcıların yaratıcılıkları ve hayal güçleri kullanılarak değişik pazar bölümle-
rinde daha çekici konaklama ürünleri sunulabilir. Örneğin, gösteri işi düzenleyen bir uz-
man servis sağlayıcı (Ft.Lauderdale) Florida’da (ABD) iş dünyası ve hükümet kuruluşları 
ile birlikte her yıl ilkbaharın sonlarına doğru uçak gösterisi yapmaktadır. Bu gösteri dünya 
çapında bir milyondan fazla ziyaretçi çekmektedir. Böyle riskli bir işte başarılı olabilmek 
için çok sayıda uzman servis sağlayıcısının iş birliği yapması gerekmektedir (Lazer and 
Layton, 1999, 280).

İnternet: İnternet son dönemlerde turizm işletmeleri tarafından pazarlama, reklam 
ve tanıtım amaçları ile ilgili olduğu gibi, hizmetlerin dağıtımı amacı ile de çok yoğun bir 
şekilde kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin, Hilton otellerinin pazarlama 
ve dağıtım genel müdür yardımcısı Bruce Rosenberg her ay binlerce müşterinin Hilton’un 
web sayfasından rezervasyon yaptırdığını belirtmiştir (Nations Restourant News, 1997). 
Günümüzde milyonlarca dolarlık otel geliri web siteleri sayesinde kazanılmaktadır. Po-
tansiyel ziyaretçiler gidecekleri bölgelerle ilgili her türlü rezervasyonu İnternet aracılığı 
ile ve kredi kartı numaraları ile yapabilmektedir. Örneğin, uçak bileti, otel rezervasyonu, 
oto-kiralama vb. hizmetleri aynı anda sunabilen İnternet siteleri bulunmaktadır. 

Web siteleri yalnızca oteller, tur operatörleri, seyahat acentaları ve hava yolu firmaları 
tarafından değil, aynı zamanda restoran zincirleri tarafından da bir dağıtım kanalı ola-
rak kullanılmaktadır. Restoranlarla ilgili web sitelerindeki veri tabanları dünya genelinde 
ürün çeşitlerine göre restoran isimlerinin aranmasını kolaylaştırmaktadır. 

İnternetin en önemli avantajı günün 24 saatinde kullanıma açık olması, bütün dünya 
genelinde kullanılabilmesi ve renkli görsel malzeme kullanımına izin vermesidir. Bu saye-
de turizm işletmeleri kendi ürünlerini kolayca somutlaştırabilmekte ve potansiyel müşte-
rilerine gösterme olanağı bulabilmektedir. Bu sitelere giren müşteriler ayrıca yazıcıların-
dan sitelerle ilgili bilgileri çıktı olarak alıp saklayabilirler. İnternetin en önemli faydası da 
işletmeler için en düşük maliyetli dağıtım ve rezervasyon kanalı olmasıdır. Çünkü temel 
maliyet yalnızca bir web sitesi tasarımı ve oluşumu kadardır.

Hava yolu firmaları: Hava yolu şirketleri yalnızca kendi uçuş personeli için rezer-
vasyon yapmaz, aynı zamanda bir telefonla tüm seyahat formalite ve düzenlemelerinin 
kolaylıklarından yararlanmak isteyen kendi yolcuları ve seyahat acentaları için de bu gö-
revi yürütebilirler. Böylece dağıtım kanalı otel-hava yolu-müşteri, ya da otel-hava yolu-
acenta-müşteri şeklinde oluşur. Bazı hava yollarının aynı zamanda kendi otel işletmeleri 
de bulunmaktadır.

Otomobilcilik kuruluşları: ABD’deki AAA (American Automobile Association), İn-
giltere’deki The Automobile Association ve The Royal Automobile Club ve Türkiye Turing 
ve Otomobil Kulübü gibi otomobilcilik kuruluşları kendi üyeleri için otel rezervasyonu ve 
paket tur planlaması gibi hizmetler vermektedirler.
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Araç kiralama firmaları: Dünya genelinde çalışan Hertz, Europcar, Thrifty ve Avis gibi 
araç kiralama firmaları kendi müşterileri için rezervasyon hizmeti de vermektedir. Bu fir-
malar bireysel rezervasyonlara göre otellerden önemli ölçüde indirimli fiyatlar alabilmek-
tedir. Örneğin, Hertz firması Holiday Inn otellerinin Amerika bölümü için özel bir ortak 
pazarlama anlaşması yapmıştır.

Turizm enformasyon büroları: Çeşitli ülkelerin yurt içinde ve dışında bulunan turizm 
enformasyon büroları da konaklama işletmelerinin pazarlanmasında önemli rol oynarlar. 
Ayrıca yurt dışında bulunan turizm ataşelikleri potansiyel turistlere broşür iletilmesi ya da 
bulunduğu ülkelerde reklam ve tanıtım kampanyalarına katılmaları bakımından önemli 
pazarlama fonksiyonları yürütürler. Bazı ülkelerin turizm enformasyon büroları da belirli 
bir ücret karşılığında otel rezervasyonu yapmaktadır. 

Dağıtım Kanallarındaki Aracıların İşlevleri
Turizm sektöründe dağıtım kanallarında yer alan aracılar aşağıdaki temel fonksiyonları 
yerine getirerek, gerek turizm işletmelerine gerekse müşterilere yardımcı olurlar.

•	 Bilgi: Seyahat sektörünün aracıları kendi konularının uzmanlarıdır. Pazarlama çev-
resinde meydana gelen değişmeler konusunda bilgi toplama ve dağıtımı görevini 
kolayca yerine getirebilirler. Özellikle seyahat acentaları, konaklama ve seyahat ile 
ilgili hizmetler konusunda önemli bilgilere ve deneyimlere sahiptir. Bu aracıların 
tavsiye ve önerileri müşterilerin sektördeki üreticiler, ulaştırma işletmeleri ve diğer 
aracıları seçmesi konusunda önemli etkide bulunur.

•	 Tanıtım: Ürün sunumu ile ilgili olarak tüketicileri ikna edici iletişim tekniklerini 
kullanabilirler.

•	 Temas: Potansiyel alıcıları bularak onlarla kolayca temas kurabilirler. Bu durum 
çok geniş bir pazarda turistik tüketicilere ulaşma sorunu olan turizm işletmelerine 
önemli bir kolaylık sağlar.

•	 Paketleme: Aracılar seyahat sektöründeki taşıyıcıların ve üreticilerin hizmetleri ile 
bölgedeki diğer turistik mal ve hizmetlerin bir tek fiyatla bir araya getirilmesi sa-
yesinde bir tatil paketi oluştururlar. Seyahate tek başına çıkan turistlerin gittikleri 
bölgedeki hizmetleri tek başlarına birleştirmesi ve bu hizmetlerden uygun fiyatlar-
la yararlanması oldukça zordur. Özellikle tur operatörleri düzenledikleri paket tur-
larla bir taraftan önemli ölçüde indirimli fiyatlarla kaliteli hizmetleri müşterilerine 
sunarken diğer taraftan da üreticilerin satışlarını artırırlar. 

•	 Pazara girme: Turizm sektöründeki işletmelerin, diğer endüstrilerde olduğu gibi 
müşterileri ile doğrudan temasını sağlayacak perakende satış noktaları oluşturma-
ları çok zor ya da olanaksızdır. Bağımsız ve zincir olarak çalışan seyahat acentaları 
bu önemli işlevi yürüterek diğer endüstri gruplarına önemli katkılar sağlar.

•	 Pazarlık: Sunulacak ürünler ve fiyatlar konusunda hem alıcı hem de satıcı ile uy-
gun koşullarda anlaşmalar yaparak, iki tarafa yararlı olacak fırsatlar sunabilirler.

•	 Fiziksel dağıtım: Aracılar, turistik ürün üreticilerinin, ulaştırma işletmelerinin ve 
diğer aracıların dağıtım ağını yaygınlaştırırlar. Turizm sektöründeki bütün aracı-
ların çalışmalarının sektöre net katkısı turistik ürünü arz edenlerin hizmetlerinin 
dağıtımı için daha fazla kanal sağlamaktır. Bu da söz konusu işletmelerin ürünleri-
nin ve hizmetlerinin rezervasyon ve kullanım kapasitesini artırır. 

•	 Finansman: Aracılar, dağıtım sistemi maliyetini karşılama konusunda çeşitli kay-
naklardan ve fonlardan yararlanabilirler.

•	 Risk üstlenme: Aracılar, genellikle turizm işletmelerinin hizmetlerini önceden satın 
alıp pazarladıkları için, yapılan anlaşma türüne bağlı olarak bu hizmetlerin satıla-
mama riskini de üstlenirler.
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•	 Koordinasyon: Aracılar, endüstriyel firmaların seyahat düzenlemelerini koordine 
ederek, bu firmaların seyahat harcamalarının etkinliğini maksimize ederler. Fir-
maların seyahat bölümleri ve müşterilerinin seyahatlerini koordine eden seyahat 
acentaları hizmet verdikleri firmalara önemli kazançlar sağlar. Ayrıca üniversiteler, 
firmalar, ticari birlikler, dernekler ve devletin çeşitli kurumlarının çeşitli dönem-
lerde yapılacak toplantıları ile ilgili düzenlemeleri için bu konuda uzmanlaşmış 
aracılar bu toplantıların organizasyonunu ve koordinasyonunu yürütürler. Yine se-
yahat aracıları, firmalar için uygun teşvik seyahatleri düzenlerler. Özellikle teşvik 
seyahati planlamacıları bu özel seyahat şekli konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu 
sayede firmaların düzenleyecekleri teşvik seyahatleri konusunda önemli yararlar 
sağlarlar.

•	 Rehberlik: Belirli seyahat aracıları rehber ve eskort hizmetleri sunarlar. Böylece se-
yahat edenlerin seyahat deneyimlerini zenginleştirir ve tatminini artırırlar.

İnternet son dönemlerde turizm işletmeleri tarafından pazarlama, reklam ve tanıtım ama-
cıyla kullanıldığı gibi, hizmetlerin dağıtımı amacı ile de çok yoğun bir şekilde kullanılma-
ya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde milyonlarca kişi web sayfası üzerinden otel, 
uçak, otomobil vb. konularda rezervasyon yaptırmaktadır.

SEYAHAT ACENTALARININ SINIFLANDIRILMASI
Seyahat	acentaları	genel	olarak	4	değişik	açıdan	sınıflandırılır.	Bunlar;	verilen	hizmet	tü-
rüne	göre	sınıflandırma,	yapısal	sınıflandırma,	işlevsel	sınıflandırma	ve	yasal	sınıflandır-
madır.

Sunulan Hizmet Türüne Göre Sınıflama
Hava yolu bilet satış acentaları: Bunlar diğer perakendeci seyahat acentalarının etkinlik-
lerini de yerine getirmekle birlikte, temel çalışma alanları uçak bileti satışlarıdır. Çalışan 
elemanlarının büyük bir bölümü; yol belirleme, ücret hesaplama, bilet düzenleme, biletini 
alamayacak durumdaki yolcular için kuponsuz uçuş belgesi düzenleme gibi konularda 
uzmanlaşmışlardır. Bu acentalar Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) temsil-
cisi olarak çalışırlar. Birlik üyesi hava yollarının boş biletleri stok olarak bile acentalarında 
bulunur. Bazı bilet acentaları da Genel Satış Acentası (GSA) konumunda çalışırlar. Bunlar 
IATA üyesi olan ya da olmayan bir hava yolu şirketinin temsilciliğini üstlenirler. Eğer 
temsil ettikleri hava yolu IATA üyesi ise, o hava yolunun bilet kuponlarını kullanarak tüm 
IATA üyesi hava taşıma şirketlerinin uçuşlarını pazarlayabilirler. Temsil ettikleri hava yolu 
IATA üyesi değil ise yalnızca kendi uçuşlarını pazarlayabilirler (Ahipaşaoğlu, 2001, 21). 

Tur satış acentaları: Toptancı seyahat acentaları ya da doğrudan tur operatörleri ta-
rafından hazırlanmış yurt içi ya da yurt dışı, ağırlamalı ya da yönetilen turların satışlarını 
yaparlar ve birden çok üretici firma ile birlikte çalışabilirler. Tur operatörlerinden kon-
tenjan alarak risk üstlenebilecekleri gibi, kısaca sor-sat olarak bilinen, müşteriden gelen 
talep üzerine tur operatörü ya da toptancısını arayarak boş yer var ise satışı gerçekleştirme 
yöntemini de benimseyebilirler. Bunlar portföylerinde bir tek tur operatörünün ürünleri-
ni bulundurabilecekleri gibi, birçok tur operatörünün ürünlerini de pazarlayabilirler. Ço-
ğunlukla tercih edilen yöntem, birden çok tur operatörü ile anlaşma yapılarak tüketicinin 
karşısına birçok yönelim ve programdan oluşan geniş bir ürün yelpazesi ile çıkılmasıdır. 
Genellikle küçük bağımsız acentalar olarak görünmelerine karşın, imtiyaz (franchising) 
sözleşmeleri ile bir toptancı seyahat acentasının adı altında da örgütlenebilirler (Ahipaşa-
oğlu, 2001, 21).
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Tur operatörü temsilcisi acentalar: Temsilci acentaların tur satış acentalarından far-
kı, bir tur operatörünün düzenlediği tatil ve gezi programlarını satmalarıdır. Bu acentalar 
finansal, yönetsel ve yasal açıdan bağımsız çalışırlar. Ayrıca perakendeci seyahat acentala-
rının tur satışları dışında kalan rezervasyon, uçak bileti, araç kiralama ve diğer etkinlikle-
rinde de ayrı sözleşmeler ve çalışmalar yapabilirler (Ahipaşaoğlu, 2001, 22). 

Araç kiralama acentaları: Kiralık araç hizmetlerinin yasal konum olarak seyahat 
acentalığı içerisinde yer alıp almaması gerektiği önemli bir tartışma konusudur. Ancak, 
perakendeci seyahat acentaları araç kiralama hizmetleri de sunmaktadır. Çoğu peraken-
deci acenta bu hizmetleri uluslararası araç kiralama şirketlerinden satın alır. Hemen her 
seyahat acentasının bünyesinde daha çok kendi ulaşım gereksinimleri için bulundurduk-
ları araçlar vardır. Bunların kullanım sıklıklarının düşük olduğu dönemlerde gelen talep-
leri öz kaynakları ile karşılamaya çalışırlar. Kimi perakendeci seyahat acentaları da binek 
ve minibüs türünde araçlardan, 10-25 araçlık birer küçük filo oluşturarak kiralık araç ser-
visi konusunda uzmanlaşmaya yönelmişlerdir. Daha çok büyük kent merkezlerinde ve 
sahil şeritlerinde yoğunlaşan bu acentalar genelde kısa süreli yerel kiralama taleplerini 
karşılamaya yönelik olarak çalışırlar. Kiralık araç (rent a car) acentaları da araç kiralama 
konusunun toplam ciroları içinde en önemli yeri tuttuğu uzmanlaşmış seyahat acentala-
rıdır (Ahipaşaoğlu, 2001, 22).

Ulaştırma acentaları: Bu tür acentaların temel işlevi, tur operatörlerine yer operas-
yonları için araç sağlamaktır. Turizm taşımacılığının gerektirdiği tüm donanım, hizmet 
incelikleri ve esneklik genel kara yolu ile yolcu taşımacılığı yapan firmalarca sağlanama-
dığı için gerek yerli gerekse yabancı tur operatörleri turizm alanında uzmanlaşmış taşı-
macı firmalarla çalışmayı tercih ederler. Bunlar da seyahat acentası şeklinde örgütlenerek 
kendi adlarına düzenledikleri günübirlik ya da uzun süreli yurt içi ve dışı yalnızca otobüs 
kullanan turlar ile hem atıl araç kapasitelerini kullanmak ve hem de daha yüksek kazanç 
sağlamak yoluna gitmektedirler (Ahipaşaoğlu, 2001, 22).

Kongre - toplantı acentaları: Dünya genelinde her yıl düzenlenen çok sayıda seminer, 
sempozyum, firma toplantıları, konferanslar, kongreler vb. vardır ve bunlar arasında en 
fazla yapılan toplantı türünün kongreler olması nedeniyle, her türlü toplantı organizasyo-
nunda uzmanlaşmış acentalara kongre acentaları adı verilmektedir. Bu acentalar, yapıla-
cak olan kongrelerin sahipleri adına bu toplantıların hatasız olarak gerçekleşmesi amacıy-
la rezervasyon, salon düzenlenmesi, gezi gibi temel ve yan etkinliklerin kongre/toplantı 
sahiplerinin isteği doğrultusunda planlanması ve gerçekleştirilmesi görevini üstlenirler. 
Bazı ülkelerdeki yasal düzenlemeler toplantı organizasyonu yapılabilmesi için seyahat 
acentası olarak örgütlenmeyi zorunlu kılmakla birlikte, kongre acentalarının etkinlik ve 
sorumluluk alanları çok daha geniştir ve uzmanlaşmayı gerektirir. 

Teşvik seyahati acentaları: Bu tip acentalar bireysel müşterilerden çok, endüstriyel 
firma çalışanlarına teşvik gezileri düzenlemeye yönelik olarak çalışan seyahat acentala-
rıdır. Bu tür gezilerde satın alma kararını, finanse eden endüstriyel firmalar vermektedir 
(Sheldon, 1995). Bu alanda çalışan profesyonel firmalar ödülleri, armağanları ve benzeri 
elemanları bir araya getirme ve satma konularında uzmanlaşmışlardır (Nykiel, 1989, 39). 
Bu gibi turlarda tur operatörlerinin temel risk unsurunu oluşturan katılımcı sayısı belir-
sizliği ve riskli alımlar söz konusu değildir. 

Yat acentaları: Bazı özel gezi grupları tatilleri sırasında sürekli aynı mekanda kalmayı 
ve yorucu otobüs yolculukları yapmayı istemeyebilir. Bu gruplar için en uygun tatiller ço-
ğunlukla mavi yolculuk adı da verilen tekne turlarıdır. Tekne turlarının düzenlenmesinde 
uzmanlaşmış seyahat acentalarına yat acentaları adı verilir. Yat Acentalarının çalışmaları 
başlıca 4 şekildedir (Ahipaşaoğlu, 2001, 24): 
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•	 Özel yat organizasyonları: Genellikle 8-16 kişi arasındaki arkadaş gruplarına bir tek-
nenin tümüyle kiralanması ile onların isteklerine uygun bir gezi düzenlenmesidir.

•	 Charter yat gezileri: Bunlarda belirli bir güzergâh ve program vardır. Hareket gün-
lerinde kaç yolcu olursa olsun tekneler mutlaka yola çıkarlar. 

•	 Günübirlik yat gezileri: Bunlar belirli limanlar ve yakın çevrelerindeki doğal, tarihi, 
kültürel öneme sahip yerlere günlük tekne gezilerinin düzenlenmesi ile ilgilenirler.

•	 Grup yatçılığı: Grup yatçılığının bir diğer adı “Flotilla Yatçılığı”dır. Sayıca 7 veya 
daha fazla olan, genellikle ufak yani 9 - 9,5 metrelik yatlarla, tek kolda birbirinin 
ardında ilerleyen teknelerin seyirlerinde en önde yol gösteren öncü bir tekne olur. 
Bunlar daha çok teşvik turlarında kara gezisine ek olarak sunulurlar. Kimi ülkeler-
de grup yatçılığı üzerinde uzmanlaşmış ve charter uçak kaldırarak yalnızca filotilla 
turları düzenleyen acentalar vardır.

Yapısal sınıflama:	Bu	sınıflamaya	göre	acentalar	aşağıda	belirtilen	üç	grupta	toplanır;
•	 Büyük dağıtım acentaları: Genellikle Tur Operatörlerinin ürünlerini pazarlar. Tur 

operatörleri ile perakendeci seyahat acentaları arasında bir aracılık görevi yaparlar.
•	 Endüstriyel firmalar için uzmanlaşmış acentalar: Büyük işletmeler kendi personeli-

nin tatil ve seyahat ihtiyaçlarını ve formalitelerini yürütmek için bir seyahat acen-
tasıyla anlaşmakta ve tüm işlemleri bu seyahat acentasına yaptırmaktadır.

•	 Bağımsız acentalar: Seyahat ile ilgili tüm işlemleri yapan ve belirli bir bağlantısı 
olmayan acentalardır. Genellikle bilet satışları ve paket tur satışlarını yaparlar.

Fonksiyonel sınıflama: Seyahat acentaları yurt dışı bağlantıları açısından iki grupta 
toplanır; incoming ya da karşılayıcı acentalar ve outgoing ya da yurt dışına turist gönde-
ren acentalar.

•	 Karşılayıcı (Incoming) acentalar: Yabancı tur operatörlerine göre, gidilecek ülke-
deki yerel karşılayıcı acentalardır. Konaklama işletmeleri, bu yerel acentaya da otel 
rezervasyonu veya hizmet satışını yaparlar. Yerel acentalar da bu satışlara bazı hiz-
metler ilave ederek toptan veya perakende olarak yabancı tur operatörlerine satış 
yaparlar. Bu satıştan otelcilerin yararı; yerinde bir acenta ile muhatap olmak, iliş-
ki kurmak ve doğrudan kontrol olanağını elde etmektir. Buna karşılık karşılayıcı 
acenta bölgesel olarak bir rekabetle karşı karşıyadır. Diğer taraftan otelci, kendi 
ürününün dağıtım kontrolünü kaybetmektedir. Yani kendi otelinin yataklarını 
hangi tur operatörünün veya hangi seyahat acentasının tekrar sattığını bilemez.

•	 Gönderici (Outgoing) acentalar: Bu acentalar yurt dışına tur düzenler ve müşterile-
rin çoğunluğu grup müşterilerden çok bağımsız müşterilerdir. Outgoing turlarda 
müşterilerden alınan rezervasyonlar konaklama işletmelerine en az bir ay önceden 
konfirme edilir (onaylanır). Outgoing acentalarda işlemler daha önceden ve kesin 
olarak belirginleşir. Müşterilerin seyahatle ilgili idari (vize) işlemleri acenta tara-
fından yapılır. Outgoing acentalar, küçük ölçekli bir tur operatörü fonksiyonunu 
yerine getirir. Kâr oranı yurt dışı turlarda incoming acentalara göre fazla olabilir.

Bu	üç	sınıflama	yaklaşımının	yanı	sıra	4.	sınıflandırma	şekli	de	yasal	olarak	acentala-
rın	A,	B	ve	C	olarak	üç	gruba	ayrılmasıdır.	Bu	sınıflandırma,	4.	bölümde	ayrıntılı	olarak	
yer almaktadır. Bu nedenle burada sadece özet olarak verilmektedir.
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Sunulan hizmet türüne göre 
sınıflandırma

•	 Hava	yolu	bilet	satış	acentaları
•	 Tur	satış	acentaları
•	 Tur	operatörü	temsilcisi	acentalar
•	 Araç	kiralama	acentaları
•	 Ulaştırma	acentaları
•	 Kongre	toplantı	acentaları
•	 Teşvik	seyahati	acentaları
•	 Yat	acentaları

Yapısal sınıflandırma
•	 Büyük	dağıtım	acentaları	
•	 Endüstriyel	firma	acentaları
•	 Bağımsız	acentalar

İşlevsel sınıflandırma •	 Karşılayıcı	(incoming)	acentalar
•	 Gönderici	(outgoing)	acentalar

Yasal sınıflandırma
•	 A	Grubu	acentalar
•	 B	Grubu	acentalar
•	 C	Grubu	acentalar

SEYAHATLERDE PAKET TURLAR VE TUR ORGANİZASYONLARI
Paket turlar; genellikle seyahat aracılarının, belirli tatil yöreleri ya da merkezlerindeki 
değişik üretici işletmelerin ve bu yörelerle bağlantı sağlayan işletmelerin tatil ürünlerini 
(konaklama, ulaştırma, yeme-içme, animasyon vb.) bir araya getirerek oluşturdukları ve 
müşterilere tek bir fiyata tek bir ürün olarak sattıkları ürün birleşimidir (Nelson and ste-
ward, 1988, 4). 

Paket tur;
İngiltere’de Inclusive Tour
Fransa’da	Voyage	a	Forfait
Amerika da Package Tour

deyimleri ile bilinir (Hacıoğlu, 1995, 70). Paket tur konusunda Avrupa’da ilk bilimsel ça-
lışmaları yapan kişilerden biri olan Fransız Turizm Ekonomisi uzmanı François Maurice, 
hazır önceden planlanmış seyahati ya da en çok kullanılan Türkçe terimi ile paket turu şu 
şekilde tanımlanmaktadır (Hacıoğlu, 1995, 71), “Tatil amaçlı olan, tüm ayrıntıları (ulaş-
tırma, konaklama, geziler) ya da bir kısmı (ulaştırma, tatil) önceden bir tur operatörü 
tarafından hazırlanan, en az bir konaklamayı ve en fazla bir konaklama ya da ulaştırma 
(gidiş-dönüş), eğlence ve diğer yardımcı hizmetleri, günlük gezileri kapsayan;

•	 Bir	reklam	ve	tanıtma	aracılığıyla	halka	sunulan,
•	 Sabit	bir	fiyatla	satılan,	tatil	başlangıcından	önce	tamamı	peşin	ödenen	kapsamlı	

seyahatlerdir.
Seyahat organizatörünün üretip satışa sunduğu turistik ürün bir paket olup ulaştır-

ma, konaklama ve diğer tamamlayıcı hizmetlerden oluşur. Paketin fiyatı tek bir fiyat olup 
paketi oluşturan mal ve hizmetlerin fiyatları birbirinden ayrı değildir. Ulaştırma fiyatı, 
konaklama	fiyatı,	ek	hizmet	fiyatları,	genel	masraflar,	satış	geliştirme	masrafları	ve	seyahat	
organizatörünün kârı bu tek fiyatın içindedir. 

Uluslararası veya ülke içi seyahatlerde oldukça yaygın olarak kullanılan paket turların, bi-
reysel gezi organizasyonlarına göre farklılıkları ve avantajları nelerdir? 

Bu kapsamda bir paket tur tipik olarak aşağıdaki elemanlardan iki ya da daha fazlasını içerir;
•	 Bir	ya	da	daha	fazla	ulaşım	(fly/drive-uçak/karayolu, drive/fly -karayolu/uçak, fly/

cruise-uçak/gemi, otobüs turları ve demiryolu tur paketleri)
•	 Konaklama
•	 Yeme-içme
•	 Çekicilikler	ve	özel	olaylar	 (gezme-görme; ticari, tarihsel ya da doğal çekiciliklere 

giriş; eğlence; rekreasyon ve değişik olaylara katılma)

Tablo 3.2
Seyahat Acentaları 
Sınıflandırma 
Yaklaşımları

2
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•	 Ekstralar	(transfer, bagaj taşıma, bahşişler, vergiler, profesyonel tur yöneticisinin ve 
rehberin hizmetleri, restoran ve mağazalarda indirim kuponları gibi)

Paket turlar iki elemanlı hizmetlerden (örneğin, hava yolu ulaşımı ve sınırlı gezme-gör-
me ya da konaklama ve oto kiralama) çok elemanlı her şey dâhil turlara (all-inclusive) ka-
dar oldukça geniş bir dağılım gösterir. En popüler haliyle kapsamlı turlara katılan turistler 
tüm seyahat harcamalarını kapsayan bir bedel ödeyerek seyahat eder. 

Bir tur belirli bir turistik bölgeye hava yolu ulaşımı ile ilgili olduğu zaman, seyahatin 
unsurları hava yolu düzenlemeleri ve yer hizmetleri düzenlemeleri olmak üzere iki kısımda 
toplanır. Yer hizmetleri ile ilgili düzenlemeler tur sırasındaki kara yolu taşımacılığı, konak-
lama, gezme-görme, yeme-içme ve diğer faaliyetlerle ilgilidir. Bazı tur işletmeleri her iki hiz-
met türünüde tek bir fiyat altında sunarken, diğer bazıları hava yolu ve yer hizmetleri fiyat-
larını birbirinden ayırır. Bu hizmetler ayrıldığında, tüketici yalnızca yer hizmetleri ile ilgili 
düzenlemelerin bedelini ödeyip bölgeye kadar olan ulaşım hizmetlerini kendisi düzenler. 

Bir paket turun hazırlanması, turizm endüstrisinin temel unsurlardan biri olduğu için 
oldukça önemlidir. Seyahat endüstrisi arz ve talebin nadiren dengeye geldiği bir piyasada 
faaliyetlerini yürütmektedir ve bu nedenle talep değişikliklerinde arz kısa sürede bu durum-
dan avantaj sağlayabilecek şekilde arttırılamamaktadır. Hem hava yolu işletmeleri hem de 
otel işletmeleri kısa dönemde kendi kapasitelerini ayarlamakta zorluk çektikleri bir ortamda 
faaliyet göstermektedirler. Örneğin, tarifeli bir uçak, bir ya da yüz yolcusu olmasına bakmak-
sızın programlanmış uçuşunu gerçekleştirmek zorundadır. Bu arza “bütüncül” ya da “blok” 
arz adı verilir. Diğer bir deyişle, tek başına kapasite bir koltuk bile arttırılamaz ama koltuklar 
blok hâlinde arttırılabilir. Bu durum net olarak belli bir destinasyona uçakla dönecek olan 
her yolcuyu taşımakla yükümlü tarifeli seferlerde görülür. Eğer bir defasında çok fazla yol-
cunun dönüş yapması gerekiyorsa, hava yolu işletmesi başka bir uçağı komple ayırmalıdır.

Bu koşullar altında taşıyıcı firmalar boş koltukları doldurmak için talebi düzenleme 
yollarını araştırırlar. Bu yaklaşım her bir yolcu için maliyetleri düşürmek açısından önem-
lidir ve uçağın çalışabilir durumda olması için yapılan aylık giderlerle birlikte taşıdıkları 
yolcu sayısı dikkate alınmadan yapılan sabit giderler için kaynak kullanımını azaltır. Tari-
feli sefer yapan hava yolu işletmeleri kapasitelerini kendi başlarına dolduramayacaklarını 
bilirler ve boş kalan yerleri doldurmak için fiyatlarında ciddi düzeyde indirim yaparak tur 
operatörlerine boş koltukları satmayı önerirler. Bu bağlamda tur operatörleri tarifeli hava 
yolu işletmeleri için önemli bir rol oynamaktadırlar (Holloway, 1998, 193).

Bir paket turun en önemli unsurları ulaştırma ve konaklamadır. Bu temel girdilerin yanı sıra 
gidilen yerdeki yer hizmetleri ile ilgili düzenlemeler, tur sırasındaki yerel kara yolu taşıma-
cılığı, gezme-görme, yeme-içme ve diğer faaliyetler de turların diğer unsurlarıdır. Bunlara 
bazı durumlarda ayrıca eğlence faaliyetleri de eklenebilir.

Seyahat Aracıları Açısından Paket Turlar
Seyahat aracıları olarak gerek acentalar gerekse tur operatörleri için paket tur satışları 
aşağıdaki nedenlerden dolayı çekicidir;

•	 Üretici	işletmelerden	sunulan	hizmetleri	blok	hâlinde	satın	alarak	(otel	odaları	vb.)	
düşük fiyatlar elde edebilme ve tüketicilere bu fiyatları daha kolay benimsetme

•	 Tur	bedellerinin	tüketicilerden	peşin	alınması	ile	işletmeye	ön	finansman	sağlanması
•	 Tur	 programlarının	 tanıtımı	 ve	 reklamının	 yapılması	 konusunda	 konaklama	 ve	

ulaştırma tesislerinin desteğinin alması
•	 Katalog	yardımıyla	çok	sayıda	paket	tur	satışı
•	 Paket	turlar	aracılığı	ile	ulaştırma	ve	konaklama	işletmeleriyle	bütünleşme	ya	da	iş	

birliği olanaklarının ve ayrıcalıkların kazanılması.
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Yerel İşletmeler Açısından Paket Turlar
Tur düzenlenen bölgedeki hizmet üreten ve sunan işletmeler de paket turların aşağıdaki 
avantajlarından yararlanmak ister:

•	 Yerel	ya	da	karşılayıcı	seyahat	acentaları	tur	satışlarından	komisyon	alarak	kazanç	
sağlar.

•	 Paket	turlar	konaklama	ve	hava	yolu	işletmelerinin	doluş	oranlarını	arttırır.
•	 Turizm	sektöründeki	bütün	işletmelere	yeni	potansiyel	pazarlar	yaratır.
•	 Ülkelerin	ve	bölgelerin	dolaylı	olarak	tanıtımını	sağlar.
•	 Bir	bölgeye	yönelik	turist	akımının	artmasına	neden	olur.
•	 İşletmelerin	etkinlik	ve	verimliliklerini	arttırır.
•	 Özellikle	bir	hizmet	ürünü	olduğu	için	paket	turlar	önemli	ölçüde	istihdam	olana-

ğı yaratır.

Paket Turların Tercih Edilme Nedenleri
Paket turlar dünyanın hemen her bölgesinde turistler tarafından oldukça rağbet gören bir 
seyahat türüdür. Türkiye’ye gelen turistler üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre de, 
ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin %51’i organize bir tur ile gelmektedir. Tüketicile-
rin bu turları tercih nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Turizm Bakanlığı, 1990, 33);

•	 Tur giderlerinin önceden bilinmesi: Bütün paket turlarda, tur bedelleri önceden 
belirlenir. Bu nedenle müşteriler seyahatleri sırasında yapacakları harcamaları 
herhangi bir sürprizle karşılaşma olanağı olmaksızın kolayca hesaplayabilirler. Bu 
turlarda ekstra harcamalar tüketicinin isteğine bağlı olarak yapılır ya da yapılmaz 
ve bu harcamalar genellikle ekstra yemek, içki, eğlence ve hediyelik anı eşya alımı 
için yapılan giderlerdir.

•	 Daha uygun fiyatla tatil olanakları: Paket turları cazip kılan en önemli faktörlerin 
başında bu turların fiyatları gelir. Bunun temel nedeni, tur operatörlerinin deği-
şik hizmet ürünlerini büyük hacimlerde satın alması ve bloke etmesi nedeni ile 
kendisinin de indirim elde etmesi sonucu bu indirimli fiyatları müşterilerine yan-
sıtabilmeleridir. Bu fiyatlar herhangi bir bireysel turistin bu hizmetlere ödeyeceği 
bedelden her zaman daha düşüktür. Örneğin, tur operatörleri konaklama işletme-
lerinden, bu işletmelerin uyguladığı raf fiyatlarının %50’sine kadar indirimli fiyat 
elde edebilirler (Witt and Woutinho, 1989, 469).

•	 Garantili düzenlemeler: Turistler bir paket tur satın aldıklarında, bazı aksilikler-
le karşılaşma olasılıklarını da en alt düzeye indirirler. Örneğin, bağımsız seyahat 
edenler bazen bir uçuşun iptal edilmesi, bir uçakta yer bulamama, bir otelde kendi 
rezervasyon kaydı ile karşılaşamama gibi sürprizlerle her zaman karşılaşabilir. Pa-
ket turlar bu tür kaygıları devre dışı bırakır, çünkü tüm düzenlemeler tur operatörü 
tarafından önceden yapılmıştır. Ayrıca, grup rezervasyonları turistik hizmet üreti-
cileri tarafından daha fazla benimsenir.

•	 Faaliyetlere daha uygun fiyatla katılma: Çoğunlukla özel bir olaya (gösteri, konser, 
festival vb.) bir tur üyesi bağımsız hareket eden bireylerden daha kolay girebilir. 
Çünkü, tur operatörleri tur katılımcılarının bu tür faaliyetlere girebilmesini sağla-
mak için blok hâlinde bilet satın alırlar.

•	 Deneyim ve bilgi: Tur operatörleri hangi çekiciliklerin ve tur bölgelerinin daha iyi 
olduğu konusunda deneyim sahibidir. Bu işletmeler, tur bölgesinde hangi eğlence 
merkezlerine ve hangi restoranlara gidilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bu-
lunabilirler.

•	 Zaman tasarrufu: Bir paket turda, seyahat eden kişinin konaklama tesisi arama, 
transferlerle ilgili düzenlemeler ya da özel bir gösteriye katılmak için bilet arama 
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gibi konular için ayıracak zamanı yoktur. Grup seyahati bu konularda tur operatö-
rünün sağladığı olanaklar sayesinde zaman tasarrufu sağlar.

•	 Güvence: Birçok insan özellikle geleneklerin ve lisanların yabancı olduğu deniza-
şırı seyahatlere tek başına çıkmaktan çekinirler. Rehberli ve bir tur yöneticisi ya 
da liderinin bulunduğu turlar, bağımsız bireysel turlarda olmayan bu güvenceyi 
müşterisine verir (Sheldon and Mak, 1987).

•	 Statü: Çin’e ya da başka bir egzotik bölgeye yapılan bir seyahate ilk katılanlardan bi-
risi olmak birçok insan için önemli bir statü göstergesi ve seyahat motivasyonudur.

•	 Romantizm: “Aşk Gemisi” kruvaziyer programları, “Club Med Singles’“ paketleri ve 
“balayı” paketleri tatil sırasında romantizm isteğine yöneliktir. 

•	 Yaş gruplarının tercihleri: Turistlerin yaşlarının seyahat tercihlerinde önemli etkisi 
vardır. Bazı tur operatörleri de özel yaş gruplarına uygun olarak turlar düzenler. Bu 
yaş grupları aşağıdaki gibidir;

•	 Öğrenci	grubu	pazarı
•	 Genç	yaş	grubu	pazarı
•	 Aile	pazarı
•	 Orta	yaş	grubu	pazarı
•	 3.	yaş	grubu	pazarı
Bu pazarların her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, sınırlı bütçeye sahip 

olan öğrenciler için ekonomik davranmak en önde gelen davranış şeklidir. Genç insanlar 
tipik olarak hareket, serüven ve eğlence ararlar. Aileler çocukları için hayvanat bahçesi 
ya da eğlence parkı ziyareti gibi. özel programlar düzenleyen turları talep ederler. Orta 
yaş grubu diğer gruplara göre daha fazla para harcama eğilimindedir ve daha lüks turları 
tercih ederler. Eğer bunlar seyahat konusunda deneyimli iseler yeni ve egzotik bölgeleri 
keşfetmek isterler. Son olarak 3. yaş grubu turistler geleneksel olarak sorunsuz seyahatleri 
tercih ederler.

Paket turların ziyaretçiler bakımından en önemli tercih nedenleri konfor ve rahatlık, daha 
uygun fiyatlar, deneyim, daha fazla bilgi edinilebilmesi ve daha az riskli olmasıdır. Ayrıca 
farklı yaş kategorileri farklı nedenlerle turları tercih edebilirler. Yaşlılar ve çocuklu aileler 
bu turların en önemli katılımcılarıdır.

Paket Tur Çeşitleri 
Paket turlar tüm dünyada oldukça yaygın bir seyahat şeklidir. Dünya genelinde yapılan se-
yahatlerin büyük bir çoğunluğu bu turlara katılım ile gerçekleşmektedir. Çünkü önceden 
belirlenmiş tek bir fiyat üzerinden seyahat ile ilgili ayrıntıların hiç birisi ile ilgilenmeden 
ve riske girmeden seyahat aracılarının katılımcı adına tüm hizmetleri yürütmesi nedeni ile 
özellikle sınırlı geliri olan, yaş olarak nispeten orta yaşın üzerinde bulunan, turist tipolojisi 
olarak organize kitle turisti olarak kabul edilen, seyahat edilen yerin dilini bilmeyen ve ço-
ğunlukla geleneksel tatil ve dinlenme turları talep eden bireyler bu turların en geniş  müş-
teri kategorisidir. Dolayısıyla paket tur satın alarak seyahate çıkanlar, tüm hizmetleri içe-
ren ya da bağımsız turlar, boş zaman değerlendirme turları ya da tüm zamanı dolu turlar, 
lüks turlar veya ekonomik turlardan birini ya da birkaçını tercih edebilirler. Bütün turlar 
paketin	şekline,	tur	bölgelerine	ve	seyahat	amacına	göre	aşağıdaki	gibi	sınıflandırılabilir.

Karşılayıcılı Paket Turlar
Bu turlarda, gidilecek olan destinasyonda konukları ağırlama görevini üstlenen bir görev-
li; tur katılımcılarının günlük gezilerini düzenler, sorularını yanıtlar ve boş zamanlarını 
planlamalarında yardımcı olur. Bu turlarda “host” adı verilen görevliler bir refakatçi de-
ğildir ve tur gruplarına günlük gezilerinde ve uzun süreli yolculuklarında eşlik etmezler. 
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Bağımsız Paket Turlar 
Paket tur çeşitleri içinde en az ayrıntıya sahip olan turlardır. Bu turlar, tur paketinin fiyat 
avantajına sahiptir ve katılımcılara yalnız seyahat etmenin esnekliğini sağlar. Bağımsız bir 
paket tur, tur elemanlarının en basitini içerir. Tipik olarak, bir otelde konaklama artı diğer 
yer hizmetleri (transfer, oto-kiralama, kahvaltı, ya da yarım gün gezi hizmetlerinden birisi) 
yer alır (Ahipaşaoğlu, 2001, 36).

Gözetimli Paket Turlar 
Bu turlar çoğunlukla tatil amaçlı ziyaretçilere dönük turlardır. Bir destinasyona seyahat 
ederek, tatilinin tamamını burada geçirmeyi amaçlayanlar için uygundur. Turlarda belirli 
konaklama tesisleri merkez olarak kabul edilir ve ziyaretçi yakın çevredeki çekiciliklerden 
yararlanır. Bu destinasyonlarda tur düzenleyicisi firmanın bir elemanı, sürekli olarak ha-
zır bulunarak ziyaretçilere her konuda yardımcı olmaya ve onların sorunlarını çözmeye 
çalışır. Gerektiğinde bu ziyaretçilere ayrıntılı görsel bilgiler de sunabilir. Bu turların en 
belirgin avantajı turların nispeten uygun fiyatlarıdır (Ahipaşaoğlu, 2001, 37).

Yönetimli Paket Turlar
Bu turlar en katı şekilde yapılandırılmış nitelikte olup ulaşım, transfer, konaklama, yeme-
içme ve çevre gezilerinden oluşur. Günümüzde özellikle ülke dışına düzenlenen turlarda 
insanların en çok tercih ettikleri tur biçimidir. Yönetimli turlarda insanlar turun başlan-
gıcından bitimine kadar kendilerini seyahat acentasının ya da tur operatörünün emin 
ellerine bırakırlar Her günü, dakikası, her ayrıntısı önceden planlanmış olan bu turlar 
çoğunlukla gidilen bir ülke ya da yörede mümkün olduğunca çok tarihi ve turistik yeri 
görmeyi, o yöre halkı ile günübirlik yaşamı bir ölçüde de olsa paylaşmayı, o etnik grubun 
geleneksel	 birikimlerini	 gözlemeyi	 ve	 öğrenmeyi	 hedefleyen	 kültürel	 ağırlıklı	 turlardır.	
Bunlarda, kendi aralarında başlıca iki alt gruba ayrılabilirler: eşlikli turlar (escorted tours) 
ve rehberli turlar (guided tours) (Ahipaşaoğlu, 2001, 37).

Refakatçili Paket Turlar
Tur çeşitleri içinde en ayrıntılı olan turlardır. Bu turlar ayrıntılı bir konaklama, yeme-iç-
me, ulaşım ve diğer faaliyetlerin programını sunar. Turda sürekli olarak bir tur yöneticisi 
ya da refakatçisi bulunur. Bu turlar ülke dışına yapılan seyahatlerde kullanılır. Seyahat dü-
zenleyici işletmenin yerel görevlisi, seyahatin başladığı ülkeden başlayarak katılımcılarla 
birlikte yolculuk yapar. Uçağa biniş, pasaport gibi işlemlerle başlayan hizmet, yolculuğun 
tüm aşamalarında devam eder. Destinasyon ülkede sürekli olarak grupla birlikte seyahat 
edecek ve onlara gerekli açıklamaları yapacak bir tur görevlisi de bulunmaktadır.

Rehberli Paket Turlar
Destinasyonda bir turist rehberi eşliğinde yapılan turlardır. Ziyaretçilerin destinasyonda 
bulundukları sürece yerel ya da ülkesel bir rehber tur katılımcılarına her konuda yardımcı 
olur. Bu turlarda genelde tur düzenleyici firmanın temsilcisi bulunmaz. Rehber karşılayıcı 
yerel acentanın görevlendirdiği kişidir.

Özel Paket Turlar
Üç temel tur biçimine ek olarak, genellikle tüm bir kitleye hitap etmeyen, bunun yanı sıra 
bazı özel kesimleri ilgilendiren tur şekilleri de vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

•	 Teşvik	turları	(Incentive), firmalara yöneliktir ve işletme çalışanlarını ya da bayile-
rini ödüllendirmek amacı ile düzenlenir.

•	 Toplantı	turları;	kongre,	seminer,	sempozyum,	konferans	gibi	faaliyetlere	katılacak	
olan gruplara yönelik olarak düzenlenir.

•	 Özel	ilgi	grubu	turları;	üyelerinin	ortak	bir	ilgiyi	paylaştığı	kulüpler,	topluluklar	ve	
örgütler için düzenlenir. Örneğin, fotoğrafçılık, kuş izleme, opera.
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Destinasyonlara Göre Paket Turlar
Destinasyonlara göre düzenlenen turlar genelde destinasyonların bazı farklı özelliklerine 
bağlı olarak gerçekleştirilir. Örneğin, bazı destinasyonlar kentsel turizm ağırlıklı olurken, 
diğer bir kısmı tatil-dinlenme özellikli, diğer bazıları kış turizmine veya doğa turizmine 
dönük olabilir. Öte yandan bazı turlar da, birden fazla ülke ya da destinasyona yönelik 
olarak düzenlenir. Bu durum özellikle kısa zamanda birçok ülkeyi kapsayan eskortlu turlar 
için geçerlidir. Turistler bir başka ülkede en fazla üç gün geçirerek başlıca çekiciliklerin 
yalnızca bir kaçını yakalayabilir. Bu turlar aşağıdaki alt gruplara ayrılabilir;

•	 Bir ülke turları: Bu turlara katılan kişiler birçok ülkeyi kısa sürelerle ve yüzeysel 
olarak ziyaret etmekten çok, tek bir ülkeyi ayrıntılı olarak görmeyi tercih ederler. Bir 
ülkeye yönelik bazı turlar ise bu ülke içinde belirli yörelere yoğunlaşarak turistlerin 
ilgisini	çekmeyi	hedefler.

•	 İki şehir turlar: İki ya da bir kenti kapsayan turlar bütün tur paketleri içinde en fazla 
rağbet gören turlardır. Genellikle “iki kenti kapsayan turlar” bağımsız ve eskortlu 
turlardır ve bir merkezde uzun bir süre kalmak istemeyen turistler için uygun-
dur. Her şehirde eşit süre geçirilir ve kentler arasındaki ulaştırma, paket tur fiya-
tına dâhil edilir. Söz konusu iki şehir aynı ülke içinde veya farklı ülkelerde olabilir 
(Londra ve Paris, Bangkok ve Hong Kong gibi). İki ülke ziyareti turistlere birden 
fazla kültürü tanıma olanağı da sağlar.

•	 Tek şehir turları: Belirli bir bölgeyi yakından tanımak isteyen turistler bu tek mer-
kezli turları tercih edebilir. Bu tip turlar dört günlük bir gezme-görme turu ya da 
belirli bir bölgenin özel bir çekiciliği için uzatılmış olan kalış şeklinde olabilir.

Destinasyonlara göre paket tur ayrımı neden yapılır ve diğer turlara göre farkı var mıdır?

Mesafelerine Göre Paket Turlar
Paket turlar kat edilen mesafe açısından yakın ve uzun mesafeli olmak üzere iki şekilde 
düzenlenir. Bu turlar aşağıdaki özelliklere sahiptir; 

a. Yakın mesafeli paket turlar
•	 Hava	yolu	ulaşımı	olarak	charter	uçakları	kullanılır.
•	 Genellikle	iki	hafta	sürer.
•	 Tek	bir	ülke	ve	merkeze	yöneliktir.
•	 Yoğun	dönemleri	yaz	sezonudur;	kış	turizmine	dönük	paket	turlar	da	vardır.
b. Uzak mesafeli paket turlar
•	 Hava	yolu	ulaşımı	olarak	tarifeli	seferler	kullanılır.	Süresi	diğer	turlara	göre	daha	

uzundur.
•	 Birden	fazla	ülkeye	ya	da	merkeze	yöneliktir.
•	 Yoğun	olduğu	belirli	bir	dönem	yoktur.

Paket tur satın alarak seyahate çıkanlar, tüm hizmetleri içeren ya da bağımsız turlar, boş 
zaman değerlendirme turları ya da tüm zamanı dolu turlar, lüks turlar veya ekonomik tur-
lardan birini ya da birkaçını tercih edebilirler. Bütün turlar paketin şekline, tur bölgelerine 
ve seyahat amacına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir

Incentive (teşvik) turları ne amaçla düzenlenir ve diğer turlara göre farklılıkları nelerdir?

Seyahat Amaçlarına Göre Paket Turlar
Birçok tur için turistik merkezlerin kendisi özel bir çekim gücü taşımasına karşın, diğer 
bazı bölgeler de bazı özel faaliyetler açısından tercih edilirler. Bu faaliyet bazen bir plajda 

3

4
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kumların üzerine yatarak güneşlenmek ya da azgın bir akarsuda rafting yapmak olabilir. 
Bu	tür	amaçlara	yönelik	paket	turlar	aşağıdaki	şekillerde	sınıflandırılabilir;

a. Dinlenme turları
Birçok insanın tatilden temel beklentisi yalnızca bol güneş, kumlu bir plaj, bol yiyecek 

ve belki biraz gece eğlencesi ile yorgunluk ve stresten uzaklaşarak gevşemek ve dinlen-
mektir. Bu tür tatil paketleri spor faaliyetleri, rekreasyon (Club Med tatil paketlerinde 
olduğu gibi), alışveriş ya da sınırlı gezilerden oluşabilir, fakat temel tatil amacı gevşeme 
ve dinlenmedir.

b. Manzara turları
Eşsiz özellikleri olan manzaraları görmek isteyen insanlar arasında bu turlar oldukça 

popülerdir. Bu turlarda sürenin çoğunluğu bir ulaşım aracında geçer, bu ulaşım aracı ço-
ğunlukla otobüs ya da tren, bazen de gemidir ve her zaman rehberli turlardır. 

c. Öğrenme turları
Her tur bir deneyim kazanma ve öğrenme fırsatı yaratır, fakat özellikle kültür, tarih, bi-

lim ya da eğitim amacı ile seyahat eden insanlar da vardır ve bu insanlara hitap eden turlar 
düzenlenmektedir. Bazı tur operatörleri bu çeşit turları “entelektüel turlar” adı altındaki 
bir kategoride değerlendirir. Bu turlar genellikle özel bir uzmanı gerektirir. Eğitim amaçlı 
turlar da genellikle üniversite öğrencileri arasında yaygındır.

d. Dinî ve etnik turlar
Hac ziyaretleri tarihin ilk dönemlerinden beri önemli bir seyahat nedeni olmuştur. Tur 

operatörleri birçok dinî merkeze yönelik bu çeşit turlar düzenlemektedir. 
e. Serüven turları
Tatilleri sırasında serüven arayan turistler turizm pazarının hızla büyüyen bir kesimini 

meydana getirmektedir. Bu amaca dönük olarak düzenlenen turların bazıları aşağıdaki gibidir;
•	 Dağcılık
•	 Çölde	develerle	seyahat
•	 Safari
•	 Binicilik
•	 Balonla	yolculuk
•	 Ormanlarda	yolculuk
•	 Nehir	rafting’i
f. Ekolojik turlar
Ekoloji hareketleri turizm endüstrisini de etkilemiştir. “Eko-turizm” ya da doğa turiz-

mi seyahat sektörünün hızla gelişen bir unsurudur. Bu turlar katılımcılarına alışık olma-
dıkları ekolojik sistemleri ve vahşi yaşamı kendi doğal ortamlarında keşfetme ve gözleme 
olanağı tanır. Ayrıca, ekolojik turlar doğa ve çevreye karşı insanların duyarlılığının artma-
sını da sağlar.

g. Spor ve rekreasyon turları
Bu pazar paket turların ilk dönemlerinden beri oldukça popüler olmasının yanında 

son dönemlerde gittikçe farklılaşmaya başlamıştır. Tatillerini aktif olarak geçirmek iste-
yenler için golf, tenis, kayak paketlerinin yanı sıra organize bisiklet ve yürüme turları da 
vardır. Rekreasyonel seyahatler ise konulu parkların ziyaret edilmesi ve kumar paketleri 
(Las	Vegas)	gibi	faaliyetleri	kapsar.	Rekreasyonel	faaliyet	seyahatin	temel	nedeni	olabile-
ceği gibi, diğer faaliyetlerin bir parçası da olabilir.

h. Özel ilgi turları
Bu turlar gelecekte önemli pazar potansiyeli yaratabilecek bir tur şeklidir. Tur opera-

törleri ortak bir ilgiyi paylaşan gruplar için farklı turlar oluşturmaktadırlar. Bu turlara, 
çikolata severler için İsviçre turları, Çin’e kuş izleme turları örnek olarak verilebilir. Bu 
turlara katılanlardan bazıları bir grup ile seyahat etmeyi tercih ederken bazıları da bireysel 
olarak tur paketi satın alırlar.
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i. Özel ihtiyaçlara dönük turlar
Tekerlekli sandalyede seyahat edenlerin, kendi başlarına hareket edebilen turistlerden 

farklı ihtiyaçları vardır. Bir otele ya da kamu binalarına girişlerde bu insanlar için özel 
düzenlemeler yapılmaktadır. Fiziksel olarak özürlü bu insanlar odalarda özel gereçler ve 
araçlarını çekmek için hidrolik kaldırıcılara ihtiyaç duyarlar. Tur operatörleri de bu büyük 
seyahat pazarına uygun olarak düzenlemeler yapmakta ve özel tur paketleri hazırlamak-
tadırlar. 

Paket Turlarla İlgili Tüketici Sorunları
Paket turlarda ortaya çıkan başlıca sorunlar genellikle iki konuda ortaya çıkar. Bunlardan 
birincisi seyahat eden kişilerin ortama uyum sağlayamamalarından kaynaklanan sorun-
lar; ikincisi de hizmetleri sunan işletmelerden kaynaklanan sorunlardır. Birinci gruptaki 
sorunlar aşağıdaki gibidir;

•	 Uçakla	yapılan	turlar	ve	hizmetleri,	satın	almadan	önce	denenmez,	görülmez,	se-
yahat acentasının verdiği bilgilere göre satın alınır. Bu durum müşteride bazen 
ümit ettiği hizmetleri bulamama duygusu yaratır.

•	 Seyahat	başlamadan	önce	peşin	ödenir.	Seyahate	katılmama	hâlinde	ya	hiç	ödeme	
yapılmaz ya da çok az bir geri ödeme yapılır. Dolayısıyla satın alınan bir hizmetin 
tatmin olmama gibi bir nedenden dolayı iadesi söz konusu değildir.

•	 Seyahat	hizmetleri,	katılanların	öznel	değerlendirmeleriyle	karşı	karşıya	kalır	ve		
bunlar kişilere göre değişir.

•	 Yurt	dışına	yapılan	uçak	seyahatleri	dil,	din,	 ırk,	 farklılığından	dolayı	 tüketicide	
yabancılaşma ve yalnızlık duyguları oluşturur. En küçük sorun büyütülebilir.

•	 Tura	 taraf	 olan	 işletmelerin	dışında	 gelişen	olumsuz	olaylar	 (grev, deprem, kaza 
gibi) tüketicinin hareketini engeller, memnuniyetsizlik yaratır.

•	 Sözleşme	tarafları	arasındaki	karmaşıklık,	yetki	ve	sorumluluk	belirsizliği	tüketici-
ye de yansır. Bazen doğrudan sorumlular bulunamaz.

•	 Turistlere	hizmetleri	temin	eden	ve	satan	işletme	ile	tüketici	satıştan	sonra	bir	daha	
karşılaşmaz. 

•	 Turistler,	yılda	bir	defa	kullandıkları	paket	turu,	bir	yıl	önceden	hayal	edip	büyük	
beklentilere girer.

Paket turlar seyahat sektörünün en somut ve kombine ürünleri ve özellikle kıta Avru-
pa’sında turizme katılan geniş kitlelerin ağırlıklı tercihi olarak kabul edilir. Bu nedenle de 
Avrupa’da birçok büyük tur operatörünün her geçen yıl daha geniş pazarlara hitap etme-
sinde ve EasyJet, Ryannair gibi charter uçak firmalarının ön plana çıkmasıda paket tur-
ların önemli bir rolü olmuştur. Bu turların katılımcıları, hem kendi yakın arkadaş ve aile 
grupları ile keyif içinde seyahat etmekte hem de başkaları tarafından her şeyin organize 
edildiği tatillerin keyfini sürmektedir. 

Paket turlar ya da tatillerin uzunca bir dönem kitlesel ziyaretçilerin tercihi olmaya 
devam edecek ve kuşkusuz değişen tercih ve eğilimlere göre içerik ve kapsamları da de-
ğişecektir.
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Özet
Turizm sektöründe aracı işletmeler oldukça fazla çeşitlilik 
gösterse de, iki temel aracı grubunun sektöre hâkim olduğu 
kolayca görülebilir. Bunlar öncelikle küçük ve orta işletme 
özellikleri gösteren Seyahat Acentaları daha sonra da büyük 
ölçekli işletme tipi olarak Tur Operatörlüğü yapan işletmeler-
dir. Her iki işletme grubunun sektördeki toplam ağırlığı son 
yıllara kadar %80’in üzerinde görülmekteydi. Ancak kişisel 
bilgisayarların ve İnternetin son yıllarda hızlı bir şekilde ge-
lişmesi bu oranın azalmasına yol açmıştır. Çünkü özellikle iyi 
eğitimli ve deneyimli turistler artık büyük ölçüde seyahatle-
rini tüm aşamalarında kendileri düzenlemeye başlamıştır ve 
bu durum da işletmelerle potansiyel ziyaretçilerin doğrudan 
temasını, diğer bir deyimle doğrudan satışları artırmaya baş-
lamıştır. Bununla birlikte, eğitim düzeyleri yüksek de olsa, 
deneyim turistlerin sayısı henüz sınırlı olduğu için uzun bir 
süre daha bu aracılara ihtiyacın olacağını göstermektedir.
Seyahat aracılığının tarihine bakıldığında, bu konudaki ilk 
girişimin 1840’lı yıllarda İngiltere’de Thomas Cook tarafın-
dan yapılmış olduğunu görmek mümkündür. Cook ilk yıl-
larda amatör olarak yapmış olduğu seyahat aracılığını 1845 
yılında tamamen profesyonel duruma getirerek işini büyüt-
müş ve sadece seyahat sektöründe değil finans sektöründe de 
önemli başarılar göstermiştir. Thomas Cook’un bugün adını 
taşıyan çok sayıda firma arasında Kredi kartları ve Tur Ope-
ratörlüğü firmaları en tanınmış olanlardır.
Seyahat acentaları turizm sektörünün perakendeci işletmele-
ri olarak kabul edilirler. Bunun temel nedeni de gerek diğer 
sektörlerdeki perakendeci işletmeler gibi boyutlarının küçük 
ve faaliyetlerinin sınırlı olmasından, gerekse de büyük tur 
operatörleri ile birlikte çalışıyor ve onlara yerel karşılayıcı-
lık ve dağıtımcılık yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenlerle sınırlı bir sermaye ile faaliyet gösterirler, yıllık ci-
roları nispeten düşüktür, hizmet üretimleri çoğunlukla hava 
yolu bilet satışı ve yerel turlarla sınırlı olduğu için istihdam 
etmiş oldukların çalışanlarının sayısı düşüktür. Ayrıca ken-
dileri ile iş birliği yapan uzman turizm rehberleri ile çalışarak 
bir anlamda bu hizmeti dış kaynak olarak kullanırlar. Seyahat 
acentaları ülkemizde turizm bakanlığından almış oldukları 
belge ile çalışırlar ve belgelerinde hangi hizmetleri yapabile-
ceklerini gösteren kategoriler yer almaktadır. Bu acentaların 
uçak bilet satışları anca IATA belgesi almaları ile mümkün 
olmaktadır.
Sektörün ikinci önemli ve hâkim unsuru ise Tur operatö-
rü adı verilen büyük ölçekli seyahat aracılarıdır. Bu seyahat 
aracıları sektördeki büyük kitleleri yönlendirme gücüne sa-
hiptir. Bu nedenden dolayı bu aracılara tur toptancıları ola-
rak kabul edilirler. Yaptıkları iş hacmi bazı büyük işletmeler 

bazında milyonlarca turist ve binlerle ifade edilebilecek olan 
işletme anlamına gelebilmektedir. Bu işletmeler genelde tu-
rizm sezonundan 1,5 – 2 yıl, bazen de 2,5 yıl önce faaliyet-
lerini planlayarak çalışırlar ve çok sayıda turizm işletmesi ile 
ön sözleşmeler ve blok rezervasyonlar yaparak çalışırlar. Bu 
büyük iş hacmi doğal olarak pazarlık güçlerini ve dolayısıyla 
da pazar hakimiyetlerini artırır. Ülkemizde yasal olarak ya-
pılmış bir tur operatörlüğü tanımı bulunmamaktadır ve bu 
nedenle tur operatörlüğü resmi olarak yapılmasa da, büyük 
hacimli ve güçlü sermeyeli seyahat acentalarının tur opera-
törlüğü anlamında faaliyetler gösterdiği de bilinmektedir.
Bu iki hâkim aracı grubunun yanı sıra, çok sayıda fazla de-
ğişik işletme ve örgütlenme tip gösteren diğer aracılar da 
bulunmaktadır. Bunlar bazı hava yolu firmalarının acentalık 
yapan birimleri, araç kiralama firmaları, otomobilcilik ku-
rumları, uzman hizmet sağlayıcılar, endüstriyel firmaların 
seyahat departmanları, sektörel birlikler ve İnternet üzerin-
den hizmet sunan seyahat aracısı işletmeler olarak çalışmak-
tadır.
Seyahat sektöründe kitlesel turizm hareketlerini yönlendi-
ren en önemli organizasyon bu aracı firmaların ve özellikle 
seyahat acentaları ve tur operatörlerinin düzenledikleri pa-
ket turlardır. Paket turların en önemli özelliği katılımcısına 
hizmet kolaylığı sağlaması, fiyat avantajı yaratması, hizmet 
güvencesi sağlaması ve her konuda katılımcılarına sağladı-
ğı desteklerle ortaya çıkar. Hitap edilen pazar dilimlerine ve 
ziyaret amaçlarına göre çok farkı tur düzenlemeleri yapıla-
bilmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Thomas Cook’un düzenlediği ilk turun başlıca amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Protesto gösterilerine katılmak
b. Çevre gezilerine katılmak
c. Konsere katılmak
d. İçki aleyhtarı gösteriye katılmak
e. Yıldönümü kutlamalarına katılmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Cook’un turizme getir-
diği yeniliklerden biri değildir?

a. Özel ilgi turları
b. Gençler için öğretici geziler 
c. İşçiler için geziler
d. Döviz ve kambiyo işlemleri 
e.	 Yol,	otel	ve	bütün	masrafları	kapsayan	toplu	geziler.

3. Avrupa’da ilk charter uçuşları ne zaman başlamıştır?
a. 1950’lerde
b. I. Dünya Savaşı sonrası
c. Ekonomik kriz sonrası 
d. Endüstri devrimi sonrası
e. II. Dünya savaşı sonrası

4. Turizmin kitlesel bir yapı kazandığı dönem hangisidir?
a. 18. Yüzyıl başında
b. 1960’larda 
c. 1950’lerde
d. 20. Yüzyılda
e. 19. Yüzyıla doğru

5. Tur operatörlerini diğer aracılardan ayıran en önemli 
fark aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletmecilik şekli
b. Peşin rezervasyon ile otel odaları satın alarak pazar-

laması
c. Değişik turlar düzenlemeleri
d. Gelişmiş ülkelerde bulunmaları
e. Turlarını taksitle satmaları

6. Dünya genelinde seyahat acentalarının standart komis-
yon oranı yüzde kaçtır?

a. 5
b. 20
c. 15
d. 8
e. 3

7. Otel satış temsilcilerinin en önemli görevi aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Pazar yapısını incelemek
b. Fiyatları araştırmak
c. Tanıtım yapmak
d. Maliyetleri düşürmek
e. Satışları artırmak ve rezervasyon almak

8.		 Bir	diğeri	için	rezervasyon	alabilen	ve	ortak	hedeflere	dö-
nük bir anlaşma dâhilinde çalışan bir grup turizm işletmesi ya 
da otel olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zincir işletme
b. İmtiyaz grubu
c. Yönetim sözleşmesi
d. Kartel
e. Ortak sisteme dâhil olma

9. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı dağıtım aracılarından 
biri değildir?

a. Sektörel Birlikler
b. Endüstriyel firma birimleri
c. Seyahat Acentaları
d. Uzman hizmet sağlayıcılar
e. İnternet

10.  Bireysel müşterilerden çok, endüstriyel firma çalışan-
larına ödül şeklindeki gezileri düzenlemeye yönelik olarak 
çalışan seyahat acentalarına ne ad verilir?

a. Kongre – Toplantı acentaları
b. Karşılayıcı acentalar
c. Teşvik seyahati acentaları 
d. Uzman hizmet sunucuları
e. Temsilci acentalar
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Aracılarının ve Seyahat 

Acentalarının Tarihçesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Aracılarının ve Seyahat 
Acentalarının Tarihçesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. e  Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Aracılarının ve Seyahat 
Acentalarının Tarihçesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Aracılarının ve Seyahat 
Acentalarının Tarihçesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Aracı İşlet-
meler – Tur Operatörleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Aracı İşlet-
meler – Seyahat Acentaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Aracı İşlet-
meler – Otel Satış Temsilcileri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Aracı İşlet-
meler – Ortak Sisteme Dâhil İşletmeler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Dolaylı Dağıtım Aracıları ” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Dolaylı Dağıtım Aracıları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Thomas Cook genel anlamda turizmin, ama daha fazla da 
seyahat aracılığı sektörünün öncüsü ve başlatıcısı olan bir 
kimliğe sahiptir. Thomas Cook bazı hizmetlerin tek bir fiyata 
sunulduğu hem ilk organize turları düzenlemiş, hem de bu 
organizasyonları ticari bir faaliyet haline getirmiştir. Her ne 
kadar ilk düzenlediği tur bir turizm amacı taşımamakta ise 
de, daha sonra bu amaca dönük turları da düzenlemekte ge-
cikmemiştir. Thomas Cook firması günümüzde de büyük bir 
tur operatörü olarak faaliyet göstermektedir.

Sıra Sizde 2
Paket turlar genelde bir seyahat sırasında olması gereken de-
ğişik hizmet türlerinin bir seyahat aracısı tarafından bir araya 
getirilerek tek bir fiyata satıldığı seyahat organizasyonlarıdır. 
Bunlar uluslararası alanda büyük tur operatörleri, iç turizm-

de de seyahat acentaları tarafından organize edilir. Paket tur-
larda tur kapsamında yer alan ulaştırma, konaklama, yerel 
geziler ve yeme içme gibi hizmetlerin rezervasyonu çok ön-
ceden yapılarak belli finansal yükümlülüklerle bir anlamda 
satın alınır. Daha sonra bu hizmetler paket bir ürün hâlinde 
satışa sunulur. Bu turların satın alan tarafındaki en önemli 
avantajı uygun fiyatı ve rahatlığı olurken, satıcı tarafındaki 
avantajı indirimli fiyatlarla büyük hacimli satın almalar ve 
yüksek ciro hacmi ile iş yapmaktır. Erken satılan turların ay-
rıca önemli finansal getirileri de vardır.

Sıra Sizde 3
Teşvik seyahatleri turizm ve seyahat literatüründe iş seya-
hatleri ile tatil seyahatlerinin bir kombinasyonu olan turlar 
olarak kabul edilir. Bu seyahatler genelde büyük firma çalı-
şanlarının göstermiş oldukları mesleki başarıları nedeni ile 
bir turistik destinasyonda düzenlenen iş amaçlı toplantıya 
katılmalarını sağlamak ve bu seyahat sırasında uygun zaman 
boşluğu da bırakılarak turizm amaçlı dinlenme ve tatil ola-
naklarının	da	turlara	dâhil	edilmesidir.	Bu	turlarda	masraflar	
firma tarafından karşılandığı için genelde ürün ve hizmet ka-
litesi yüksek, dolayısıya harcamalar da diğer tatil seyhatlerine 
göre daha yüksektir.

Sıra Sizde 4
Destinasyonlara göre düzenlenen paket turlar genelde gidi-
lecek olan destinasyonların bazı farklı özellikleri nedeni ile 
düzenlenir. Örneğin bazı destinasyonlar kentsel turizm ağır-
lıklı olurken, diğer bir kısmı tatil-dinlenme özellikli, diğer 
bazıları kış turizmine veya doğa turizmine dönük olabilir. 
Ayrıca destinasyonlar bir ülke, birden fazla ülke veya tek bir 
merkeze ya da kente dönük turlar söz konusu olabilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tur operatörlerinin turizm endüstrisi içindeki yeri ve önemini açıklayabilecek,
Tur operatörlerinin uzun dönemli faaliyet düzenini planlayabilecek,
Tur operatörlerinin uyguladığı farklı fiyat politikalarını açıklayarak bir organi-
ze turun fiyatlandırmasını yapılandırabilecek, 
Seyahat sektöründe etkili bir satış sürecinin temel aşamalarını listeleyebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Tur	Operatörleri
•	 Paket	Turlar
•	 Planlama

•	 Tur	Operasyonu
•	 Mesleki	Yeterlikler

İçindekiler
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•	 SATIŞ	ELEMANLARININ	MÜŞTERİ	İLE	
TEMAS	BECERİLERİ

TÜRSAB ENFORMASYON MEMURLUĞU ÇALIŞMA KİTABI



GİRİŞ
Turizm endüstrisinin toptancıları olarak da adlandırılan tur operatörleri aynı zamanda 
bu endüstrinin etki gücü en yüksek oyuncularındandır. Çünkü, hizmet verdikleri binlerce 
bazen de yüz binlerce turisti destinasyonlara yönlendirme ve konaklama tesislerinin do-
luluk oranlarını bu sayede artırabilme güçleri bu etkilerinin açık göstergesidir. Bilindiği 
üzere turizm ürünleri çoğunlukla soyut ağırlığı olan hizmet ürünlerinden oluşur ve “za-
manında satış” ve “zamanında kullanım/tüketim” bu sektörde çalışan özellikle ulaştırma, 
konaklama ve yeme-içme işletmeleri için yaşamsal önem taşımaktadır. Örneğin bir uçak 
oldukça yüksek maliyetli bir ulaşım aracıdır ve ekonomik ömrü boyunca mümkün olduğu 
kadar uçmak ve havada kalmak zorundadır. Bir uçak ne kadar uzun süre yerde kalırsa 
maliyeti ve işletmeci firma zararı o kadar yüksek olacaktır. Uçağın sadece havada olması 
yeterli değildir, aynı zamanda mümkün olduğu kadar az boş koltukla ve yüksek yolcu yük-
leme faktörü ile uçması gerekir. Dolayısıyla bir uçak için satılmayan her koltuk firmanın 
zararı ve kaybıdır. Bu nedenle, yüksek doluluk oranlarına sahip olmalıdır.

Aynı şekilde, bir konaklama işletmesi için tüm yıl boyunca satışa sunulan odaların en 
yüksek doluş oranlarında satılması gerekir. Kapalı bir otel, uçmayan bir uçağa benzer. O 
nedenle otel hem açık olmalıdır hem de odalarının doluş oranı yüksek olmalıdır. Aynı 
durum restoran işletmeleri için de geçerlidir. Restoran işletmeleri turistler dışında bölge 
tüketicilerine yönelik hizmet verseler de turistik bölgedeki talep değişiklikleri onları da 
etkilemektedir.

Tur operatörleri yukarıda sıralanan üç temel işletme grubunun doluluk oranlarının 
artırılması bakımından son derece önemli rol oynarlar. Örneğin, bu işletmelerin sahip ol-
dukları ya da kiraladıkları charter uçuşları neredeyse %100 dolulukla uçarlar, aynı şekilde 
tur operatörleri ile işbirliği yapan konaklama işletmelerinin doluluk oranları çok önceden 
bir anlamda garantilenmiştir. Üstelik tur operatörlerinin çok büyük bir bölümü genelde 
turist deposu olarak kabul edilen gelişmiş batı ülkelerinde ve önemli ölçüde Avrupa’da 
yoğunlaştıkları ve bu kıtanın toplam turizm hareketleri içindeki payının %45’in üzerinde 
olduğu düşünüldüğünde tur operatörlerinin önemi daha da belirginleşecektir.

Bununla birlikte, tur operatörlerinin riskten uzak işletmeler olduğunu düşünmek de 
doğru değildir. Çünkü bu işletmeler turizm sezonundan çok önce ulaştırma ve konakla-
ma işletmelerinde blok rezervasyonlar yaptıkları için ciddi bir finansal yükümlülük içine 
girerler. Turizm olayının da dış etkilere açık ve kırılgan bir sektör yapısına sahip olduğu 
düşünüldüğünde, bu firmaların beklenmeyen bir talep düşmesi karşısında uğrayacakları 
zarar da oldukça yüksek olacaktır. 

Bu bölümde, sektörün bu yüksek hacimli ve toptancı özelliği taşıyan işletmeleri hak-
kında bilgiler yer almaktadır.

 Tur Operatörleri ve Tur
 Operatörlerinin Çalışma

Düzeni
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GENEL OLARAK TUR OPERATÖRLERİ
Seyahat sektöründe tur operatörleri ya da tur toptancıları diğer sektörlerdeki toptancılara 
benzer. Turizm sektöründe önceden hazırlanan ve bir araya getirilen turistik hizmetlerden 
oluşan paket tur üretimi ve satışı ile ilgilenen, bir tür aracı konumunda olan işletmelere 
tur operatörleri adı verilmektedir. Bu işletmeler, turizm sektöründeki hizmetleri ve se-
yahat ürünlerini büyük hacimlerde satın alarak tatil paketi hazırlar ve bu tatil paketini 
tüketiciye doğrudan kendileri ya da seyahat acentaları kanalı ile satarlar (Key Note, 1991).

Tur operatörleri turizm sektöründeki değişik hizmetleri organize ederek, turistik ürü-
nün üreticisi olan işletmelerle müşteriler arasında aracılık yaparlar. Bu işletmeler genel 
olarak, turist için hazır bir paket tatil oluşturmak amacıyla temel turistik hizmetleri, diğer 
yan hizmetlerle bir araya getirip, anlaşmalar yapan ve bu hizmetleri hazırladıkları kata-
loglar ve broşürler ile turistlere pazarlayan kuruluşlardır. Tur operatörü işletmeler, turistik 
ürünlerini genellikle destinasyona olan gidiş-dönüş şeklinde ulaştırma, gezi boyunca ko-
naklama, yeme-içme, günübirlik geziler, rekreasyon, eğlence ve benzeri hizmetleri belirli 
bir fiyatın kapsayacağı şekilde oluşturur ve tüketiciye arz ederler. Tur operatörlerinin tu-
rizm pazarı içindeki konumları Şekil 4.1’de gösterilmektedir.

Tur Operatörlerinin Seyahat ve Turizmdeki Yeri 
Dünyada tur operatörlüğünün ortaya çıkmasında iki önemli gelişme ya da eğilim görül-
müştür. Bunlardan birincisi; geleneksel seyahat acentalarının faaliyet alanlarını ve kapa-
sitelerini genişletmeleri sayesinde firma yapılarının gelişmesi ve büyüyerek tur operatörü 
durumuna gelmeleridir. Örneğin, dünyada seyahat acentalığı faaliyetlerini ilk gerçekleş-
tiren firma olan Thomas Cook daha sonra gittikçe büyüyerek büyük bir tur operatörü du-
rumuna gelmiştir. Günümüze kadar birçok büyük tur operatörü bu sayede ortaya çıkmış 
ve gelişmiştir. Dünya genelinde en fazla tanınmış bu tur toptancılarından bazıları; Cartan, 
Maupintour, Unitours, Trade Wind Tours, Mc Kenzie Travel ve TUI’dir. 
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Tur operatörlüğü alanındaki ikinci eğilim ise turizm sektörünün gösterdiği büyük ge-
lişme nedeni ile endüstrinin büyük firmalarının seyahat sektörüne ilgi duymaları nedeni 
ile tur operatörlüğü alanına girmeleridir. Örneğin, İngiliz Thomson Şirketi köken olarak 
bir elektronik firması olmasına karşın İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden biri ola-
rak da faaliyet göstermektedir. 

Seyahat acentalığı faaliyetlerinin başladığı ilk dönemlerinde, acentalar insanların se-
yahatleri ile ilgili birçok temel istek ve gereksinimlere yanıt verebiliyordu. Bu işletmeler, 
hava yolu biletçiliğinin yanı sıra bazı seyahat ve tur düzenlemelerini de gerçekleştiriyordu. 
Tüm dünya genelinde gelişen turizm hareketleri sonucunda hizmet çeşitlerinin de art-
ması, bu alanlarda uzmanlaşma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bugün için başlı başına 
bir hizmet-turistik ürün olan paket turların düzenlenmesi, seyahat acentalarını da üretici 
olmaya yöneltmiştir. Bu nedenle, sadece seyahat üretimi ile uğraşan işletmelere tur opera-
törü ya da seyahat düzenleyicileri adı verilmeye başlanmıştır. Böylece 1975’ten beri, Avru-
pa’daki seyahat acentaları büyük çaplı ve kapsamlı tur düzenleme işini tur operatörlerine 
bırakmışlar, kendileri de bu ürünlerin satışlarını üstlenmişlerdir. Ulaştırma biletçiliğinin 
kâr marjının oldukça düşük olması nedeniyle de seyahat acentaları hazır paket tur satışı 
konusunda aracı olmaya yönelmişlerdir. 

Tur operatörleri, geleneksel olarak en fazla dışarıya turist gönderen, sanayileşmiş ve 
ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır ve bu işletmeler hukuksal yönden de 
bulundukları ülkelerdeki seyahat acentaları kanunlarına göre faaliyet gösterirler. (Eko-
nomik ve ticari açıdan fonksiyonel olarak birçok ülkede seyahat acentalarından ayrılma-
ya başlamışlardır). Ülkemizde de, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’na göre çalışan, 

Şekil 4.1

Turizm Sisteminde 
Tur Operatörlerinin 
Yeri

Kaynak: Christopher 
J.Holloway, The 
Business of Tourism, 
Longman Publishing, 
New York, 1998, s.192

Taşıyıcılar

Konaklama

SEYAHAT
ACENTALARI

Hizmetler

MüşterilerTur Operatörleri

Mal ve hizmetlerin satışı
Komisyon karşılığında satışların ayarlanması

Resim 4.1

Avrupa’nın En Büyük 
Tur Operatörleri 
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Türkiye’deki A tipi seyahat acentalarının tur operatörlüğü fonksiyonunu yerine getirdiği 
görülmektedir. 

Tur operatörleri ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar bu işletmelerin genelde turizm sektö-
ründe hem toptancı hem de üretici birer üretici işletme olduğunu gösterir. Bununla birlik-
te, turistik ürünün fiili olarak gerçek üreticileri; konaklama, taşıma, eğlence, hediyelik eşya 
ve yiyecek-içecek işletmeleridir. Bu nedenle tur operatörleri, tüketici ile turistik hizmet iş-
letmeleri arasında köprü görevi yerine getiren bir aracı ve düzenleyici işletme olarak kabul 
edilir. Tur operatörleri, değişik bölgeler ve işletmeleri kapsayan turistik ürünler oluşturup 
yani paket turlar üretip onları aracılar, seyahat acentaları aracılığı ile müşterilere satan 
işletmelerdir. Buna göre Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tur operatörünü şu şekilde 
tanımlamıştır (www.unwto.org): “Tur Operatörleri talep oluşmadan önce, ulaştırma, 
konaklama ve diğer turistik hizmetleri birleştirerek gezici (circuit) ve belirli bir turistik 
merkezde konaklama (sejour) amaçlı seyahatler düzenleyen ve bunları belli bir ücret kar-
şılığında halka sunan işletmelerdir.” 

Tur operatörleri ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar bu işletmelerin genelde turizm sek-
töründe hem toptancı hem de üretici birer üretici işletme olduğunu gösterir. Bununla 
birlikte, turistik ürünün fiili olarak gerçek üreticileri; konaklama, taşıma, eğlence, he-
diyelik eşya ve yiyecek-içecek işletmeleridir. Ülkemizde de, 1618 sayılı Seyahat Acenta-
ları Kanunu’na göre çalışan, Türkiye’deki A grubu seyahat acentaları tur operatörlüğü 
fonksiyonunu yerine getirir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_operator

Tur operatörlüğü konusunda yapılan tanımlar bazı farklılıklar göstermektedir. Bazı 
yazarlar tur toptancısı olan firmaları tur operatörü olarak değerlendirirken, bazıları tur 
düzenleyen ve organize eden bireylere bu adı vermektedir. Örneğin Michael Coltman’a 
göre tur operatörü (Coltman, 1989, 215); “Her yıl genellikle belirli sayıda turist için sınırlı 
sayıda tur programı hazırlayan bağımsız bir girişimcidir ve operasyon bazında tur toptan-
cısından farklıdır.” Pauline Sheldon tarafından yapılan bir başka tanıma göre de (Sheldon, 
1990, 28); “Tur operatörleri, konaklama işletmeleri ve turizm arzı ile ilgili diğer işletmeler 
ile pazarlıklar yaparak bir paket tur oluşturan ve müşterilerine sunan işletmelerdir. Bu paket 
turlar seyahat dağıtım sistemi ile tüketicilere ulaştırılır. Tur operatörü, arz kurumları ile 
seyahat acentaları ve/veya tüketici arasında aracı rolü üstlenir.” Tur operatörlerinin varlığı 
için iki önemli ihtiyaç vardır; bunlardan birincisi, turizm arzında yer alan işletmelerin ka-
pasite kullanımlarını artırır ve tanıtım giderlerini düşürür, ikincisi de turistik tüketicinin 
gideceği yer konusunda bilgi alma zahmetini azaltır. 

Tur operatörleri büyük ölçüde mal ve hizmet satın aldıkları için bazen toptancı olarak 
adlandırılırlar. Bununla birlikte, toptancılar genellikle dağıtmak için aldıkları ürünlerde 
değişiklik yapmamaları nedeniyle tur operatörlerini üretim yapan satıcı olarak nitelendir-
mektedirler. Tur operatörlerini bu şekilde nitelendirenlerin dayanak noktası, tur opera-
törlerinin birbirinden bağımsız ürünleri bir araya getirerek sattıkları ürünün özelliklerini 
değiştirmeleridir. Tur operatörleri büyük miktarlarda hizmet satın aldıkları için, servis 
sağlayıcıları tur operatörlerine sattıkları ürünlerde önemli oranda indirim yaparlar. Bu 
nedenle, bir müşterinin bu ürünleri aldığı fiyat ile tur operatörünün aldığı fiyat arasın-
da fark vardır. Tur operatörleri aldıkları bu hizmetleri daha sonra birleştirerek bir paket 
hâlinde sunarlar ki bu ürünler de paket tur olarak adlandırılmaktadır. Paket turlar ise hem 
satın alma açısından uygun hem de rekabetçi bir fiyata sahiptirler (Holloway, 1998, 192).
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Yukarıdaki tanımlara göre, paket tur satışı yapan toptancıları başlıca üç kategoriye 
ayırmak mümkündür (Van Harsel, 1988, 57);

•	 Tur	toptancıları	(tour wholesalers): Bir paket turun hava yolu ve yer elemanlarını 
bir araya getiren ve yer hizmetlerini genellikle diğer aracı işletmelere sözleşme ile 
devreden işletmelerdir.

•	 Tur	operatörleri	(tour operators): Tur toptancıları, seyahat acentaları ve hava yolu 
firmaları için yer hizmetleri sağlayan kişilerdir.

•	 Toptancı/Operatörler	 (wholesalers/operators): Yalnızca paket turu oluşturmak 
ve satmakla ilgili olmayıp aynı zamanda turun yer hizmetlerini de yürüten işlet-
melerdir.

Yukarıda belirtilen ayrım tur operatörlerinin genel sınıflamasını açıklamaktadır. Bu 
işletmelerin ayrıntılı sınıflamasına ilerleyen sayfalarda yer verilmektedir. Tur operatörleri 
genellikle kıtalar arası faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerdir. Bu nitelikteki opera-
törlerin bazıları ve faaliyet gösterdikleri bölgeler aşağıdaki gibidir (Hacıoğlu, 2000, 88);

Touropa Almanya,	Avusturya,	Fransa,	İngiltere,	İsviçre

Hotelplan Almanya,	Avusturya,	Fransa,	İngiltere,	İsviçre,	Hollanda,	İtalya,	
Belçika,	İspanya

Sunair Belçika,	Hollanda,	İngiltere,	Fransa
Airtour Fransa,	İngiltere,	İsviçre,	İtalya
Sotair İsviçre,	Fransa,	Belçika,	Kanada,	ABD

Nouvelles Frontieres Almanya,	Fransa,	İngiltere,	İsviçre,	Hollanda,	İtalya,	Belçika,	
Yunanistan

Tur operatörleri büyük miktarlarda hizmet satın aldıkları için, servis sağlayıcıları tur ope-
ratörlerine sattıkları ürünlerde önemli oranda indirim yaparlar. Tur operatörleri aldıkları 
bu hizmetleri daha sonra birleştirerek bir paket hâlinde sunarlar ki bu ürünler de paket tur 
olarak adlandırılmaktadır.

Tur Operatörlerinin Özellikleri
Tur operatörlerinin turizm dağıtım sistemi içindeki en önemli rolü; tüketiciler açısından 
rahat, güvenli ve nispeten ucuz bir tatil olanağı sağlamak, üreticiler için ise satış, pazarla-
ma ve iletişim çabalarının maliyetlerini azaltmaktır. Tur operatörlerinin bir seyahat ürünü 
hazırlamak için çeşitli turistik hizmetleri ve elemanları önceden planlaması ve bulması 
gereklidir. Tur operatörleri bu sayede, talep oluşmadan önce otel, uçak şirketleri ile re-
zervasyon anlaşmaları ve satın almaları yaparak bir risk yüklenirler. Bu aracı işletmeler 
paket turların hammaddelerini oluşturan konaklama tesislerinin odalarını, uçakların ya 
da diğer ulaşım araçlarının koltuklarını ve restoran vb. hizmetleri önceden bulmak, ge-
rekli anlaşmaları yapmak ve ileride satmak amacı ile stok yapmak zorundadır. Dolayısıyla 
bir tur operatörünün temel amacı, bir tatil sırasında yararlanılacak olan bütün olası hiz-
metleri bir araya getirerek bir turistik hizmet ürünü oluşturmak ve bu ürünü satmaktır. 
Üretilen bu paket turlar, doğrudan ya da seyahat acentaları tarafından turistik tüketiciye 
satılmaktadır.

Tur operatörü; bir turun planlanması, hazırlanması, rezervasyonu, maliyetinin sap-
tanması gibi temel fonksiyonları yerine getirir. Seyahatle ilgili bütün hizmetlerin bir araya 
getirilip müşteriye belirli bir fiyattan satılması için tur operatörü, ya kendi satış büroları 
ya da seyahat acentaları kanalı ile dağıtım görevi verir. Tur operatörlerinin seyahat acen-
talarına göre farklılığı iki temel alanda ortaya çıkar;

Tablo 4.1
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•	 Tur	operatörü	seyahat	hizmetlerini	birleştirerek	oluşturduğu	paket	tur	şeklindeki	
turistik ürünü satar. Bu nedenle, seyahat acentaları perakendeci aracı, tur operatö-
rü ise toptancı aracı, hatta bir anlamda üreticidir.

•	 Tur	operatörü	konaklama	ve	ulaştırma	sektörü	ile	talep	beklentisine	göre	sözleşme	
yaptığı için otelcinin ve taşıyıcının riskini üstlenmiş olur. Oysa ki, seyahat acenta-
sının bu tür bir riski yoktur. 

Görüldüğü üzere, tur operatörü ile acenta arasındaki en önemli fark, seyahat acentası-
nın müşteri talep etmeden rezervasyon yapmayıp yalnızca fiili talebe göre rezervasyonla-
rını yönlendirmesi, tur operatörünün ise muhtemel talep beklentisine göre (potansiyel ta-
lep) çalışması ve gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Bu da işletmeye bir risk getirir. Ayrıca, 
bir tur operatörü seyahat acentası gibi komisyon bazında çalışmaz. Bu işletmeler hizmet 
üreticilerinden ürünleri blok hâlinde satın alarak pazarlamaya çalışırlar. Bu nedenle tur 
operatörleri, genel olarak uluslararası turizm piyasasında faaliyet gösteren ve seyahat sek-
töründe talep oluştuğu anda seyahat hizmeti sunan seyahat acentalarının tersine beklenen 
olası talebe göre tüm bir turistik ürünü bir araya getirerek oluşturup satan işletmedir.

Bir tur operatörü ile seyahat acentası arasındaki en önemli fark, seyahat acentasının 
müşteri talep etmeden rezervasyon yapmayıp yalnızca fiili talebe göre rezervasyonla-
rını	yönlendirmesi,	tur	operatörünün	ise	muhtemel	talep	beklentisine	göre	(potansiyel 
talep) çalışması ve gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Bu da işletmeye bir risk getirir.

Bütün tur operatörleri bir paket turu oluşturdukları zaman bu riski üstlenirler. Tur ope-
ratörleri gerek hava yollarında, gerekse konaklama işletmelerinde talep oluşmadan çok önce 
rezervasyonlarını yapar. Bu faaliyetlerde tur operatörünün üstlendiği risk, ilgili işletmeler 
ile yaptığı sözleşmelerin niteliğine ve koşullarına göre değişir. Sözleşmedeki iptal sürelerine 
göre riski azalır ya da çoğalır. Bu işletmeler bedeli ödenmek üzere ilgili işletmelerde blok 
rezervasyonlar yapmak durumundadır, ancak yoğun bir rekabet ortamında bu ürünleri sat-
mak için bir garantileri yoktur. Üreticiler de belirli bir peşin ödemenin avantajlarından ya-
rarlanmak için kendi ürünlerini tur operatörlerine rezerve etmek isterler. Çünkü bir anlam-
da kendi ürünleri için satış garantisi sağlanmaktadır. Oysa ki tur operatörlerinin böylesine 
güvenceleri ve garantileri yoktur. Bu da bu faaliyet alanını riskli bir duruma getirir.

Tur Operatörlerine neden turizm sektörünün toptancıları adı verilir? Toptancı/Operatör ne 
anlamda kullanılır?

Tur operatörleri ile seyahat acentaları arasındaki diğer farklılıklar genel olarak aşağı-
daki konularda görülür;

•	 Tur	operatörü	üretici-aracı, seyahat acentası ise yalnızca aracı fonksiyonu yürütür.
•	 Tur	operatörü	üretici	işletmelerden	satın	aldığı	hizmet	ürünlerini	stoklar ve daha 

sonra pazarlar, seyahat acentası ise bu ürünleri önceden satın alarak stoklayamaz.
•	 Tur	operatörünün	turistik	ürünleri	satış riski vardır, seyahat acentasının sunduğu 

hizmetlerde fazla satış riski yoktur.
•	 Tur	operatörü	seyahat	sektörünün	toptancısıdır,	seyahat	acentaları	ise	perakendeci	

işletmelerdir.
•	 Tur	operatörü	talep	oluşmadan	ürün	hazırlar,	stoklar	ve	daha	sonra	pazarlama	ve	sa-

tışını yapar. Seyahat acentaları ise fiili talep oluşmadan rezervasyon ve satış yapmaz.
Tur operatörleri, turizm işletmeleri ile bunlardan yararlanmak isteyen müşterilerin 

daha kolay bir şekilde karşılaşmalarına yardımcı olan aracılardır. Bu işletmeler uluslarara-
sı turizmin ve özelikle kitle turizminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 

1
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Tur Operatörlerinin Fonksiyonları
Tur operatörleri turistik ürünlerin üreticileri ve tüketicileri arasında bir anlamda köprü 
görevi yerine getirdiği için her iki tarafa da önemli avantajlar sağlar. Tur operatörleri müş-
terilerine aşağıda belirtilen avantajları sağlar (Hacıoğlu, 2000, 66):

•	 Rahatlık	(bütün	seyahat	aşamalarının	bir	işletme	tarafından	üstlenilmesi	ile)
•	 Güvenirlik	(konusunda	uzman	ve	tanınmış	bir	firma	ile	çalışmak	sayesinde)
•	 Zaman	tasarrufu	(zaman	kayıplarının	ve	seyahat	formalitelerinin	en	aza	indirilme-

si ile)
•	 Ekonomiklik	(bireysel	seyahatlere	göre	aynı	hizmetlerden	daha	düşük	fiyata	yarar-

lanarak)
Tur operatörlerinin üretici açısından sağladığı avantajlar ise iki temel alanda ortaya 

çıkar;
•	 Tur	operatörleri	önemli	oranlarda,	blok	satın	alma	ve	rezervasyon	yaptığı	için	hiz-

met işletmelerinin doluluk oranlarını arttırırlar.
•	 Tur	operatörleri	önceden	satın	aldığı	hizmetler	için,	hizmet	satın	aldığı	üretici	iş-

letmelere ön ödeme yaparak finansal (parasal) kaynak sağlar. Bununla birlikte, tur 
operatörlerinin yüksek miktarlarda alım yapması ya da rezervasyon yapması ilgili 
işletmelerin tur operatörlerine olan bağımlılığını da arttırır.

Tur operatörleri turizm faaliyetleri ve genel olarak turizm endüstrisi için de aşağıda 
belirtilen bazı temel fonksiyonları yerine getirir;

•	 Konaklama	ve	seyahat	işletmelerinin	doluluk	ve	kapasite	kullanım	oranlarını	arttı-
rırlar.

•	 Üretici	işletmelerin	pazarlama	ve	satış	maliyetlerini	azaltırlar.
•	 Tüketicilere	seyahatleri	hakkında	bilgi	kaynağı	oluştururlar.
•	 Aracıların	karşılıklı	olarak	pazar	maliyetlerini	azaltırlar.
•	 Tur	operatörü	tüketicinin	ürün	maliyetini	düşürür,	tüketiciye	yarar	sağlarlar.
•	 İşletmeler	arasındaki	rekabeti	geliştirirler.	Rekabet	sonucu	düşen	tatil	fiyatı,	tüke-

ticilerin paket tur satın almalarını teşvik ederler.
•	 Turizm	hareketlerinin	kitlesel	boyut	kazanmasını	sağlarlar	ve	böylece	kitlesel	ula-

şım araçlarının gelişmesine katkıda bulunurlar.
•	 Değişik	 ülkeler	 ve	 bölgeler	 hakkında	 ayrıntılı	 bilgi	 ve	 deneyim	 sahibi	 olmaları	

müşterilerinin tatil alternatiflerini artırır.
•	 Müşterilerine	büyük	işletmelerin	ve	markaların	sağlayabileceği	güveni	verebilirler.
•	 Çok	sayıda	turisti	değişik	bölgelere	yönlendirerek	özellikle	yeni	açılan	turizm	mer-

kezlerinin hızla gelişmesini sağlayabilirler.

Tur Operatörlerinin Sınıflandırılması
İşletme yapıları bakımından uluslararası alanda 4 çeşit tur operatörü faaliyet göstermek-
tedir. Bunlardan birincisi, bağımsız tur operatörleridir. Bu operatörler bireysel ya da çok 
uluslu şirket şeklinde örgütlenebilir. Bu gruba en belirgin örnek Amerikan Express’dir. 
İkinci kategoride tur operatörü olarak faaliyet gösteren seyahat acentaları yer alır. Bu 
acentalar tur paketleri oluşturur ve kendi müşterilerine ya da diğer tur toptancılarına sa-
tar. Üçüncü kategori diğer bir işletmenin yan faaliyeti olarak faaliyet gösteren tur opera-
törleridir. Bu işletmeler genelde hava yolu şirketlerine aittir ve onlar tarafından çalıştırılır 
(ABD’nin United Airlines ve Quantas şirketleri bu grubun en belirgin örneğidir). Dördün-
cü kategoriyi oluşturdukları ürünleri yalnızca kendi üyelerine satan seyahat kulüpleri ve 
teşvik seyahati işletmeleri oluşturur (Motelka, 1990, 153).
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Tur operatörleri, uluslararası alanda seyahat acentalarında olduğu gibi hukuki bir sınıf-
landırmaya tabi tutulmamakla birlikte, Avrupa ve ABD’de aracı seyahat aracısı konumun-
daki işletmeler sadece seyahat acentaları ve tur operatörleri olarak iki şekilde sınıflandırılır.

Turizm hareketlerinin boyutlarının genişlemesi ve değişik turizm çeşitlerinin ortaya 
çıkması sonucu, tur operatörleri belirli alanlarda, yörelerde ve hizmetlerde uzmanlaşmaya 
başlamışlardır. Özellikle Avrupa ve Amerika’da faaliyet gösteren tur operatörlerinde bu 
uzmanlık alanları hızla artmaktadır. Tur operatörleri bu uzmanlık ve faaliyet alanlarına 
göre aşağıdaki şekillerde sınıflandırılabilir; 

•	 Turizmin	amacına,	hedefine	ve	çeşitlerine	göre	uzmanlaşan	tur	operatörleri: Kültü-
rel, sportif, dinsel, sosyal turizm, gençlik turizmi alanında uzmanlaşan tur opera-
törleri gibi.

•	 Coğrafi	bölgelere	(destination) göre uzmanlaşan tur operatörleri: Uluslararası boyut-
ta faaliyet gösteren birçok tur operatörü belirli coğrafi bölgeler ve ülkeler konusun-
da uzmanlaşmıştır. Örneğin, Kuzey Amerika, Akdeniz, Orta Doğu, Uzak Doğu, 
Afrika gibi bölgesel ya da ülkesel olarak uzmanlaşma.

•	 Ulaşım	aracı	türüne	göre	uzmanlaşan	tur	operatörleri: Bazı tur operatörleri Kruvaziyer 
turizmi konusunda, bazıları hava yolu ulaşımının temel ulaşım aracı olduğu turlar 
konusunda, bazıları ise demir yolu ve kara yolu turları konusunda uzmanlaşmıştır.

•	 Özel	pazarlarda	uzmanlaşan	 tur	operatörleri: Dini, etnik, spor grupları ve 3. yaş 
grupları üzerinde uzmanlaşan operatörler bu gruba girer.

•	 Kitlesel	pazarlarda	uzman	tur	operatörleri:	Gruplar hâlinde seyahat eden dernekler, 
birlikler, turizm örgütleri ve seyahat kulüplerine dönük olarak çalışırlar.

•	 Turizmin	özel	alanları	konusunda	uzman	tur	operatörleri: Bazı tur operatörleri özel 
tatiller konusunda uzmanlaşmıştır. Örneğin, kongre turizmi, yat turizmi, rafting vb.

•	 Teşvik	(incentive)	pazarı	konusunda	uzman	tur	operatörleri: Büyük endüstriyel fir-
maların elemanlarının tatillerini düzenleyen tur operatörleri bu gruba girer.

Tur operatörleri konusunda sunulan hizmet türüne göre yapılan diğer bir sınıflama da 
aşağıdaki gibidir (Fay, 1992, 39); 

•	 Grup	tur	operatörleri: Bu operatörler genellikle kapalı gruplarla çalışırlar ve onlara ön-
ceden oluşturulmuş turlar sunar. Bu turlar grup liderleri aracılığı ile bireylere satılır.

•	 Perakendeci	 tur	 operatörleri: Doğrudan bireylere turların sunulması konusunda 
uzmanlaşmış olan operatörlerdir. Bu operatörler seyahat acentaları aracılığı ile de 
turlarını satabilirler. 

•	 Her	iki	tip	tüketicilere	tur	satışı	yapan	operatörler:	Bu işletmeler hem gruplara hem 
de bireylere satış yapabilirler. 

Bu iki tip sınıflamanın yanı sıra tur operatörlerinin çalışma türüne göre de ayrı bir 
sınıflama aşağıdaki gibi yapılabilir (Fay, 1992, 40); 

•	 Yurt	dışına	dönük	(outbound)	operatörler: Genellikle uzun mesafeli ve yurt dışına 
tur düzenleyen operatörler bu gruba girmektedir.

•	 Ülkeye	turist	getiren	(inbound)	operatörler: Bu tip operatörler dış ülkelerden turist 
getirme görevini üstlenir ve bu alanda uzmanlaşırlar.

•	 Bağımsız	 operatörler: Bireysel olarak seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacı ile gerekli bağlantıları yaparak ve tur satışı yapan, genellikle bağımsız çalışan 
operatörlerdir.

Yukarıda belirtilen sınıflandırmalardan da anlaşılacağı üzere, tur operatörlerinin ka-
lıplaşmış belirli bir gruplandırması bulunmamaktadır ve bu gruplandırmalar ya opera-
törün iş hacmine göre ya da yerine getirdiği işlevlere göre yapılmaktadır. Bu nedenle bu 
çalışma, tur operatörlüğü kavramını firma bazında ele almakta ve daha çok Toptancı/Ope-
ratörler tanımı ile yer alan işletmeler üzerinde durmaktadır.
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Öte yandan tur operatörlerinin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılması konusunda 
İngiltere iyi bir örnek olarak kabul edilebilir. Bu ülkedeki operatörler bu açıdan genel ola-
rak aşağıdaki üç grupta toplanmışlardır (Holloway, 1998, 195);

•	 Yerel	operatörler: Bu operatörler genelde ülke içinde turlar düzenlemektedir. Bu ül-
kede Thomas Cook’un ilk paket turu düzenleyen tur operatörü olarak yerel turlarla 
işe başlamış ve daha sonra yurt dışı turlara yönelmiş olmasına karşın, günümüzde 
durum ilk dönemle karşılaştırıldığında, nadiren bir tur operatörünün hem yurt 
içi hem de yurt dışı tatil amaçlı paket turları düzenlediği görülmektedir. Ancak, 
büyük operatörler de yerel pazarı genişletmeye başlamışlardır ve İngiltere’nin lider 
markalarından Thomson Holidays ülkenin ikinci konut pazarında büyük oyuncu 
konumundadır. 

•	 Incoming	operatörler: Yer hizmetlerini düzenleyen bu uzmanlaşmış operatörlerin 
rolleri yurt dışına yönelik çalışan operatörlerden biraz farklıdır. Bazılarının sade-
ce yer hizmetleri veren acentaları vardır ve rolleri denizaşırı tur operatörlerinin 
adına otellerde konaklamanın organize edilmesi ya da gelen müşterileri karşılayıp 
müşterilerin kalacakları otellere transferlerini sağlamaktır. Bununla birlikte, diğer 
firmalar, güvenli bir fiyat üzerinden en iyi sözleşmeyi yapmak için otobüs şirketleri 
ve oteller ile pazarlık yapmak, özel ilgi tatilleri ve öğretim turları düzenleme ya 
da yemek ya da tiyatro organizasyonları gibi geniş kapsamlı hizmetlerin sunumu 
sağlayabilirler. Bazı durumlarda, bu tip firmalar faaliyet gösterdikleri pazarlarda 
uzmanlaşırlar. Bunlara örnek olarak İsrail ve Japon yiyecek-içecek hizmetleri gös-
terilebilir. İngiltere’de yurt dışından gelen turistlerin yer hizmetlerinden gelir elde 
eden 300’ün üzerinde tur şirketi vardır ve yerel operatörlerle birlikte bunların çoğu 
küçük işletmelerdir. 

•	 Diğer	uzman	operatörler: Birçok operatör sektörde başarının belli bir faaliyet ala-
nında uzmanlaşmaktan geçtiğinin bilincindedir. Bazı dış bağlantılı operatörler 
müşterilerinin seyahat edeceği ulaşım şekline göre uzmanlaşmayı seçerler. Bir 
kısım operatörlerin hava yolu ulaşımına bağlı olmasına rağmen, diğer firmalar 
otobüs taşımacılığı konusuna odaklanır. Bazıları müşterileri için kendi özel oto-
mobillerini kullanabilecekleri paket turlar düzenlemeyi bazıları da demir yollarını 
kullanmaya dayalı tatillerde uzmanlaşmayı seçmiştir. Gemi firmaları kendi ola-
naklarını kullanarak deniz seyahatini teşvik etmek için paket tur programlarını 
geliştirmişlerdir. Doğal olarak, otobüs işletmeleri ve demir yolu firmaları da kendi 
taşıma şekilleri çerçevesinde paket turlar düzenleyerek kendi işlerini arttırmaya 
çalışmışlardır. Sonuç olarak, tur operatörleri arasındaki uzmanlaşma, geliştirdik-
leri ürünler ve hizmet sağladıkları pazarlara bağlıdır. Bu konudaki en belirleyici 
fark; bir yanda turistik ürün pazarının –geleneksel olarak güneş, deniz, kum tati-
li- çok geniş bir bölümüne hitap etmeye dayanan kitle turizm pazarı operatörleri, 
diğer yanda belli bir alandaki pazarı amaçlayan uzman operatörler arasındadır. Niş 
(niche) pazar olarak adlandırılan küçük ve özellikli bazı pazarlara dönük olarak 
çalışan operatörler kitle pazarındakiler kadar yoğun rekabet içerisinde değildirler 
ve ürüne olan talep de fiyat açısından daha az duyarlıdır. 

•	 Yukarıda	sıralanan	uzman	operatörlerin	yanı	sıra,	 incelenmesi	gereken	diğer	bir	
rol de, diğer tur operatörlerine uçaklarda toplu yer sağlama konusunda uzmanla-
şan operatörlerin rolüdür. Bu operatörler uçak bileti satış komisyoncuları olarak 
bilinirler ya da charter uçakları için yeterli sayıda yolcuya ulaşmamış operatörler 
adına uçuş ayarlamakla uğraştıkları işin yapıldığı yer dolayısıyla “ayarlayıcılar” 
olarak tanımlanırlar. 
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Komisyoncular seyahat acentalarına ya da tur operatörlerine küçük gruplar hâlinde 
ya da bireylere topluca koltuk satın aldıkları ve bunların satılmasını sağladıkları hava yolu 
işletmeleri ile doğrudan anlaşırlar. Bu komisyoncular bazı uçuşlarında yeterli müşteri 
bulamayan hava yolu firmalarını iyi bir dağıtım hizmetiyle desteklerler ve karşılığında 
havayolu firmaları satmadıkları koltuklarını doldurmak için komisyonculara çok düşük 
fiyatlar teklif etme yolunu tercih ederler. Komisyoncular koltuklar için kendileri fiyat be-
lirler ve koltukları istedikleri fiyata satma sorumluluğunu üstlenirler. Böylece daha önceki 
benzer işlevi gerçekleştiren, ancak pazarda indirimli fiyatlarda çok düşük fiyat vererek 
biletlerde Uluslararası Havyolu Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarını ihlal eden (müşteri 
hesapları üzerinden usulsüz işlem yapan aracı kurumlar) operatörlerin yerini almışlardır. 
Uluslararası ölçekte kuralların 1970’lere kaldırılması (deregulasyon) günümüzde yasal ol-
mayan işlemleri gözle görülür şekilde azaltmış ve saygın kılmıştır. Komisyoncuların belir-
ledikleri koltuk fiyatları düşük olmasına rağmen çok sayıda koltuk satmaları ve paralarını 
kısa dönemli süreler için bağlamaları nedeniyle komisyoncuların kazançları da oldukça 
iyi durumdadır (Holloway, 1998, 196).

Bunlara ek olarak, son yıllarda alternatif ve özel turizm türlerine olan ilginin artması 
ile birlikte, bu alanlarda uzmanlaşmış tur operatörleri büyük önem kazanmıştır. Dünyada 
kitle turizminin öncüsü niteliğindeki TUI ve Thomas Cook gibi büyük tur operatörleri 
özel turizm alanında uzmanlaşmış tur operatörleri ile birleşerek bu alanda etkinliklerini 
arttırma yoluna gitmişlerdir. Günümüzün artan rekabet ortamında tur operatörleri yeni 
destinasyonlar geliştirmek seyahatleri konusunda son derece bilinçli olan turistlerin sü-
rekli değişen taleplerini karşılamak için ürün pazar çeşitliğini arttırmaya kalite ve verim-
liği de yükseltmeye çalışırlar (www.euractiv.com.tr).

htpp://www.travelturkeyexpo.com/

Tur Operatörlerinin Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler
Turizm endüstrisinin önemli bir unsuru olan ve turizmin gelişmesinde büyük katkıları 
olan tur operatörlerinin günümüzde ve gelecekte etkilenmesi olası faktörler ve gelişmeler 
aşağıdaki gibidir;

•	 Sektör	ve	devlet	tarafından	getirilecek	olan	düzenlemeler	ve	yasalar: Ulusal ve ulus-
lararası alanda turizm sektörü ile ilgili olarak çıkarılan yasalar ve yönetmelikler 
bazen tur operatörlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Özellik-
le deneyimsiz tur operatörlerinin sayısı arttıkça turizm alanında yasal düzenleme-
lerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

•	 Hizmet	üreticilerinin	sağladığı	indirim	oranlarındaki	sınırlamalar: Turistik mal ve 
hizmetlerin üreticisi olan işletmeler, eğer kendi hizmetlerinin müşterilere doğru-
dan ya da seyahat acentaları aracılığı ile satılma şansı varsa, bu olanakları tur ope-
ratörlerine blok hâlinde ve indirimli olarak satmak istememektedirler.

•	 Hizmet	üreticilerinin	rekabetçi	tur	paketleri: Turistik mal ve hizmetlerin üreticisi olan 
işletmeler ve özellikle konaklama işletmeleri kendi ürünlerine tamamlayıcı işletme-
ler olan havayolu, karayolu ve denizyolu paketlerini de katarak kendi ürünlerini zen-
ginleştirmeyi amaçlama eğilimindedir. Bu durum hizmet üreticilerinin bu paketleri 
tur operatörlerinin aleyhine doğrudan müşterilerine satması ile sonuçlanabilecektir. 

•	 Hizmet	üreticilerinin	düşük	bireysel	fiyatlar	uygulama	olasılığı: Hizmet işletmelerinin 
uygulayacağı indirimli ya da düşük fiyatlar seyahat edenleri bu ürünlerin bir paket 
olarak tur operatörlerinden satın alınması konusunda caydırıcı etki yapabilecektir.

•	 Seyahat	alışkanlıklarında	meydana	gelen	değişmeler: Dünya genelinde ya da bölge-
sel olarak meydana gelen enerji sıkıntısı, yaşam pahalılığı ya da diğer nedenlerden 
dolayı insanların seyahat alışkanlıklarında meydana gelebilecek değişmeler tur 
operatörlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, bazı dönemler-
de yükselen petrol fiyatları insanların uzun mesafeli seyahatler yerine, daha yakın 
bölgelere seyahat etme eğilimini artırmıştır. 
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Tur operatörlerinin faaliyetlerini etkileyen ekonomik, politik, sosyal ve çevresel faktör-
ler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Tur operatörleri arasındaki uzmanlaşma, geliştirdikleri ürünler ve hizmet sağladıkla-
rı pazarlara bağlıdır. En belirleyici fark; bir yanda turistik ürün pazarının –geleneksel  
olarak güneş, deniz, kum tatili- çok geniş bir bölümüne hitap etmeye dayanan kitle 
turizm pazarı operatörleri, diğer yanda belli bir alandaki pazarı amaçlayan uzman 
operatörler	arasındadır.	Niş	(niche) pazar olarak adlandırılan küçük ve özellikli bazı 
pazarlara dönük olarak çalışan operatörler arasında rekabet daha azdır.

Tur Operatörlerinin Çalışma Düzeni
Tur operatörleri diğer seyahat acentalarından farklı bir faaliyet düzenine ve faaliyet prog-
ramına sahiptir. Bu faaliyetler herhangi bir tur programının fiili olarak başlamasından 
yaklaşık olarak 2-2.5 yıl öncesine kadar uzanır (Şekil 4.2 ve Tablo 4.1). Çünkü tur opera-
törleri hem üretici işletmeleri önceden arayıp bulmak ve onlarla gerekli anlaşmaları yap-
mak böylece tatil ve tur paketleri oluşturmak hem de bu ürünleri satabileceği müşteri 
gruplarına yönelik çalışmalarda bulunmak ve fiilen de turları yönetmek durumundadır. 
Bu amaçlara göre tur operatörlerinin faaliyetlerini aşağıdaki aşamalar bakımından grup-
landırmak mümkündür;

•	 Araştırma	ve	Planlama: Bu dönem ileride düzenlenmesi planlanan ya da düşünü-
len turlarla ilgili ön araştırmaları kapsar. Bu dönemde öncelikle tur düzenlenmesi 
planlanan bölgelerin seçimi, bölgedeki turizm işletmelerinin durumu, ulaştırma 
olanakları ve karşılayıcı seyahat acentalarının durumu incelenir ve genel olarak 
dünya ekonomisinin, özel olarak da tur düzenlenecek olan bölgenin ya da ülkenin 
ekonomik koşulları ya da toplumsal koşulları değerlendirilir. Ayrıca düzenlene-
cek turlara karşı talep düzeyinin durumunu incelemek ve analiz etmek için gerekli 
araştırmalar yapılır ve bu analizler sonucunda en uygun bölgeler seçilerek düzen-
lemeler başlar. 
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Bir destinasyonu tur operatörünün düzenleyeceği turlar için kullanma kararı, dikkat-
lice planlanmış bir araştırmanın sonucudur. Ürünün, değişen koşullardan diğer tüketim 
mallarına göre daha büyük oranda etkilendiği turizmde gelecekteki gelişmeleri öngörmek 
oldukça zordur ve hatalı olabilmektedir. Bilindiği gibi, turist tercihleri zaman içerisinde 
değişmektedir. Kitlesel tur düzenleyen tur operatörünün başlıca uğraşı, temel deniz, kum, 
güneş paketini para karşılığında en iyi değeri sağlayan ülkede gerçekleştirmektir. Ulaşım 
maliyetleri, gidilen mesafeye, ülkedeki charter uçuşları yapma haklarına ve yer hizmet-
leri maliyetlerine bağlıdır. Aynı zamanda, söz konusu yılda havayoluna olan talep ve ha-
vayolu arzından da etkilenmektedirler. Konaklama ve denizaşırı diğer maliyetler döviz 
kurunun yerel para birimi ile değişim oranının bir sonucu olmaktadır ve tur operatörleri 
bu durumu diğer rakip ülkelerin kur değerleriyle karşılaştırarak değerlendirmelidir. Tur 
operatörleri aynı zamanda söz konusu hedef bölgelerdeki politik istikrar, ülkede turizmin 
gelişmesine verilen destek ve ülkelerarası ilişkiler gibi bazı gelişmeleri de dikkate almak 
durumundadırlar. Bunların yanı sıra, yeni gelişmelerin çevre üzerindeki etkisi de artan bir 
şekilde önem kazanmaktadır ve bu etkinin operatörler, birlikte çalıştıkları oteller ve yerel 
otoriteler tarafından etkili bir şekilde nasıl yönetileceği de göz önüne alınmalıdır.

Tur operatörü seçenekleri iki ya da üçe indirgediğinde, destinasyonların çektiği turist 
sayısı, son yıllardaki gelişim oranı, rakiplerin pazar payı gibi faktörleri göz önüne alarak, 
bu destinasyonlara olacak talebin gerçekçi bir değerlendirmesini yapmak durumundadır. 
Kitlesel tur operatörleri, değişen talebe göre destinasyonlar arası geçiş yapabilen uzman 
(specialist) tur operatörlerinin tersine, bir destinasyonu bir yıllık programlardan çok, daha 
uzun bir zaman süresi için düşünürler. Kitle tur operatörleri yurt dışında beraber çalıştık-
ları otellerle uzun süreli anlaşmalar yapmakta, bazen de kendi otellerini kurmaktadırlar.

Belirlenen noktalar için uygun uçağın bulunabilirliği önceden araştırılmalıdır. Uçakla-
rın farklı düzenleri olması dolayısıyla ve bazı rotalarda kendi limitlerinde çalıştıklarından, 
bazı koltuklar yeterli yakıtı alabilmek için feda edilebilir. Bu da programın kapasitelerini 
ortaya koyacaktır. Bazı durumlarda, taşra havaalanı büyük ve tamamen dolu uçaklar için 
yetersiz olabilir. Bu durumu da telafi etmek için daha az yolcu taşınabilir. Kuşkusuz tüm 
planlar, programı işletecek ve pazarlayacak yeterli finansmana sahip olan firmaya bağlıdır.

Bir tur operatörünün faaliyet başlangıcı genel olarak turların fiili başlama tarihinin iki ila 
iki buçuk yıl öncesine kadar uzanır. Bunun nedenleri nelerdir? 

Bir destinasyonun tur operatörünün düzenleyeceği turlar için kullanılması kararı, dikkat-
lice planlanmış bir araştırmanın sonucudur. Ürünün, değişen koşullardan diğer tüketim 
mallarına göre daha büyük oranda etkilendiği turizmde gelecekteki gelişmeleri öngörmek 
oldukça zordur ve hatalı olabilmektedir.

•	 Anlaşmaların	Düzenlenmesi: Birinci aşamada gerekli araştırmalar yapıldıktan 
sonra tur için seçilen bölgelerdeki konaklama tesisleri, ulaştırma firmaları, kar-
şılayıcı acentalar ve diğer ilgili işletmelerle başta kontenjanlar olmak üzere gerekli 
bütün anlaşmalar yapılır ve ödeme koşulları belirlenir. Bu anlaşmaların düzenlen-
mesinden sonra turların tanıtımı için gerekli broşürler ve tur katalogları hazırlanır.

Bir sezon boyunca belirlenen bölgeye götürülecek yolcu sayısına karar verilip, ayrılış 
tarihleri belirlendikten sonra; havayolları, oteller ve diğer işletmelerle resmî anlaşmalar-
la sonuçlanan ciddi bir görüşme sürecine girilir. Bu anlaşmalar, satılmayan kapasitenin 
(konaklama ya da ulaşım) serbest bırakılması ya da charter seferlerinin iptali için gerekli 
koşulları, bu durumlarda tur operatörünün maruz kalacağı cezaları da içerecek şekilde or-
taya koyar. Bir charter seferini düzenlemek için yapılacak sözleşmenin normal koşulları, 
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imzalanması sırasında ödenecek depozit (genellikle toplam maliyetin %10’u oranında) ve 
her uçuş gerçekleştikten sonra ödenmesi gereken bakiyeyi kapsar. Charter hizmetleri ile 
görüşmeler sırasında tur operatörünün ünü ve tanınmışlığı çok büyük bir öneme sahip-
tir. Eğer daha önceki yıllarda söz konusu havayolu ile çalışmışlarsa, bu durum, sözleşme 
şartlarını ve fiyatı belirleme sırasında göz önüne alınacaktır. Köklü ve deneyimli bir tur 
operatörü, charter havayolları ile görüşme sırasında pazar güçlerinin insafına kalmayı is-
temez. Herhangi bir yıl içerisinde, uygun bir uçak için söz konusu olan talep, arzı aşabilir. 
Bu durumda büyük tur operatörleri kendi havayollarını kurarak (ya da satın alarak) ka-
pasitenin bulunabilirliğini garanti altına alırlar. 

Araştırma ve 
Planlama 1. yıl Yaz 2015 Araştırmanın	ilk	aşaması.	Paket	turların	gelişmesini	

etkileyebilecek	ekonomik	faktörlerin	belirlenmesi.

Eylül/Ekim 2015 İkinci	aşama	araştırma.	Alternatif	bölgeler	arası	
karşılaştırma.

2. yıl Ocak 2016	

Bölgelerin,	otellerin,	tur	kapasitelerinin,	sürelerin	
ve	hareket	tarihlerinin	belirlenmesi.	Broşürlerin	
dizaynı,	üretimi	ve	basımı	için	karar verme	ve	baskı	
tarihinin	saptanması.

Anlaşma Şubat/Mart 2016 Broşürlerin	basımı	ve	charter	uçuşları	için	
havayolları,	otellerle,	gemilerle	anlaşmalar.

Nisan/Mayıs 2016

Rezervasyonlarla	ilgili	bilgilerin	kaydedilmesi,	
ödenecek	komisyonlar	ve	diğer	borçlar	ile	ilgili	
bilgiler.	Oteller,	havayolları,	transferler	vb.	ile	ilgili	
sözleşmelerin	tamamlanması.

Haziran 2016 Broşürlerin	hazırlanmaya	başlanması.	

Yönetim Temmuz 2016
Döviz kurlarının	belirlenmesi,	enflasyona	göre	
satış fiyatının	saptanması.	Personel	durumu	ile	
ilgili	düzenlemelerin	yapılması.

Ağustos 2016 Kesin	tur fiyatlarının	belirlenmesi.	Broşürlerin	
basılması,	rezervasyon	sistemlerinin	kurulması

Pazarlama Eylül/Ekim 2016
Broşürlerin	acentalara	dağıtılması.	Acentalara	
yönelik	promosyon	uygulamaları.	Medya 
reklamları.

3. yıl Ocak/Şubat 2017 Reklam ve promosyonların	tüketici	ve	aracılara	
yönelik	olarak	yoğunlaştırılması.

Mart/Nisan 2017 Bölgedeki	temsilci elemanlarla	ilgili	düzenlemeler.

Operasyon Mayıs 2017 İlk turların başlaması

Görüşmelerin en önemli kısmını, tarihlere, uçuşların sıklığına, kullanılacak havaa-
lanlarına, ayrılış ve varış zamanlarına ilişkin kararların verildiği, tur uçuş planının belir-
lenmesi oluşturmaktadır. Tüm bu bilgiler tur broşüründe kolayca yer alabilecek şekilde 
basıma uygun bir hâle getirilmelidir. Otellerle yapılan görüşmeler, büyük tur operatörle-
rinin tüm otel için zamana bağlı sözleşme ya da anlaşma yaptıkları görüşmeler dışında, 
havayolu görüşmelerine oranla daha az resmiyet gerektirir. Bağımsız turlar satan küçük 
ve uzman tur operatörleri, otellerle serbest satış anlaşmaları yaparlar. Oda bloğu ya da 
tüm otel için yapılan uzun dönemli anlaşmalar, operatöre en düşük fiyat avantajını sağlar, 
ancak daha yüksek bir risk unsuru taşır. Tur operatörleri tarafından bazı antlaşmalar 5 
yıla kadar uzun bir süre için yapılır. İlk başta bu kadar uzun zamanı kapsayan anlaşmalar 
çekici görünse de bu durum nadiren gerçekçidir. Özellikle enflasyonist ortamlarda an-
laşmaların yeniden görüşülerek güncellenmesi, böylece otelin iflas etmesinin önlenmesi 
gerekmektedir. 

Tablo 4.2
Tur Operatörü Faaliyet 
Programı
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Benzer görüşmeler yerel incoming operatörlerle ve havaalanı otel arasında ya da çev-
re gezilerinde transferi sağlayacak otobüs firmalarıyla da gerçekleşir. Tur operatörünün 
müşterilerine yapılacak satışlardan alınacak komisyon oranları üzerinde anlaşma sağla-
mak üzere araç kiralama firmaları ile de görüşmeler yapılabilir. 

•	 Yönetim: Tur operatörlerinin faaliyet programlarının üçüncü aşaması oluşacak faa-
liyetlerin yönetimidir. Bu dönemde turların nihai satış fiyatları belirlenir ve broşür-
ler son durumunu alır. Yine bu dönemde hem işletmenin merkezinde hem de tur 
düzenlenen bölgelerdeki gerekli personel ve elemanlar ile ilgili düzenlemeler en son 
şeklini alır. Ayrıca merkezi rezervasyon sistemleri için de gerekli bağlantılar yapılır.

•	 Pazarlama: Faaliyet programının dördüncü aşaması düzenlenen turların satışı 
ve pazarlaması ile ilgili çalışmalardan oluşur. Bu amaçla pazarlama araçlarından 
medya reklamları, seyahat acentaları için tanıtıcı broşürler ve promosyonlar, halkla 
ilişkiler gibi faaliyetlerle tur satışlarının gerçekleştirilmesi hedeflenir.

•	 Operasyon:	Turların fiili olarak başlaması ile operasyon ya da uygulama dönemi-
ne girilir. Bu dönemde tur operatörleri, müşterilerin hedeflenen bölgelere en rahat 
ve güvenli şekilde gidip dönmeleri konusunda her türlü önlemi alırlar. Her tur böl-
gesi için bir ya da birkaç temsilci göndererek müşterilerinin sorunları ile yakından 
ilgilenirler.

Tur operasyonu, karşılayıcı seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin turları dene-
timi altında tuttuğu dönemdir. Operasyon öncesi dönemde, müşterilere verilecek otel, 
yerel ulaşım, lokanta, rehberlik gibi hizmetler belirlenir. Turlarda dış ulaşım genel olarak 
uçakla yapılır. Tur operatörlerinin operasyon bölümünün en önemli görevi turlar başla-
madan önce gerekli hizmetlerin rezervasyonunu yaptırmaktır. Tur gruplarının gelmesi ile 
operasyon aşaması başlar. Operasyonun temel hedefi turistin gelmesi ile birlikte başlayan 
olayları denetlemek ve turların en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Tur operasyo-
nunda en önemli unsur turistlerin konaklayacakları otellerdir. Bu nedenle operasyon iş-
lemleri daha çok konaklama işletmeleri üzerinde yoğunlaşır. Bu nedenle bir tur süresince 
ne kadar fazla yöre ve kent ziyaret ediliyorsa operasyon o kadar karmaşık olacaktır.

Gelir Unsuru %Payı
Yaz	IT	programları 52
Kış	IT	programları 15
Koltuk	satışı 12
Tatil	sigortası 3
Bölgesel	turlar	(excursion) 8
Faiz	gelirleri 10
Toplam 100

Turların operasyonu başlıca dört temel hizmet ve faaliyet alanına dayanır; konaklama, 
ulaştırma, yeme-içme ve rehberlik.

Otel işletmeleri tur operasyonunun en önemli unsurunu oluşturur. Otel rezervasyon-
larının dikkatli bir şekilde yapılması ve konfirme edilmesi bir turun güvenliği ve sorunsuz 
işlemesi açısından oldukça önemlidir. Otel rezervasyonu ile ilgili aşamalara çalışmanın 
“rezervasyon hizmetleri” başlığı altında yer verilmiştir. Bu konuda dikkat edilmesi gere-
ken en önemli belgelerden birisi otel rezervasyonlarının izlenebilmesi için hazırlanması 
gereken “rezervasyon izleme formu”dur. Bu formlar genelde bilgisayar ile düzenlenerek 
bilgisayar dosyalarına kaydedilir. Rezervasyon izleme formunun unsurları; otellerin isim-
leri ve bulundukları şehirler, rezervasyonların tarihleri, rezervasyon isteği ile ilgi belgeler 
(fax, teleks, mektup vb.), istenilen oda sayısı, oda dağılımı, müşteri toplam sayısı ve otelden 
yanıt gelip gelmediği gibi belgelerdir.

Tablo 4.3
Bir Tur Operatörünün 
Gelir	Unsurları
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Tur operasyonunun ikinci önemli elemanı ulaştırma hizmetleridir. Grup ya da birey-
sel müşterilerin dış hat uçak biletleri genellikle gönderici tur operatörü tarafından dü-
zenlenir. Tur bölgelerindeki/bölgesindeki yerel ulaşım ise çoğunlukla otobüslerle ya da 
duruma göre uçaklarla yapılır. Otobüslerin yaygın olarak kullanılma nedeni çok sayıda 
turistik merkezi ziyaret şansı vermesi ve yol üzerindeki birçok merkeze de uğrama şansı 
vermesidir. Turlarda operasyon işlemleri yurt dışından gelen müşterilerin hava alanına 
inmesi ile ve bu müşterilerin otele transferi ile başlar.

Turların operasyonlarında üçüncü önemli hizmet türü yeme içme ve eğlence ünitele-
ridir. Restoran ve eğlence yerlerine yapılan rezervasyonlar genellikle kesin rezervasyon-
lardır. Bunun temel nedeni restoranların hizmet kapasitelerinin sınırlı olması ve sunduk-
ları ürünün dayanıksız, bozulabilir ve depolanamaz olmasıdır. Bu nedenle rezervasyon 
taleplerine göre mönülerini ve yemeklerini hazırlayan bu işletmeler rezervasyon iptali 
durumunda oldukça zorlanırlar. Aynı durum eğlence işletmeleri için de özellikle kısıtlı 
kapasiteleri nedeniyle geçerlidir.

Yukarıda sıralanan üç temel hizmet türüne ek olarak bütün bu hizmetlerin en önde 
gelen destekleyicisi ve uygulayıcısı olan dördüncü hizmet türü de rehberliktir. Rehberlerin 
turlarda önemi ve fonksiyonları çok büyüktür. Çok iyi hazırlanan bir tur programı da olsa 
rehber olmadan sonuç almak olanaksızdır. Turların operasyonu süresince seyahat acen-
tası ya da operatör adına hareket eden rehberin turlar konusundaki deneyimleri, bilgileri 
ve önerileri gelecek dönemlerde düzenlenecek turlar açısından önemli bir yol göstericidir. 
Rehberler aynı zamanda turistlerin her türlü sorunu ile ilgilenen onların en önemli yar-
dımcılarıdır.

Bu temel hizmetlerin tamamlanmasından sonra düzenlenen turlarla ilgili bilgi elde 
edilmesi amacı ile işletmeler tur değerlendirme formu düzenler. Bu turlara katılan turist-
lere ya da müşterilere yönelik bir anket formudur. Bu belgelerin kullanılmasının temel 
amacı müşterilerin memnuniyetlerinin ya da hoşnutsuzluklarının işletme tarafından öğ-
renilmesidir. Bu formlar bir tür geri besleme ve kalite kontrol aracı olarak kabul edilir.

TUR OPERATÖRLÜĞÜ ALANINDA MESLEKİ OLANAKLAR
Gün geçtikçe hızlı bir şekilde büyüyen tur endüstrisi bu faaliyet alanına girmek isteyen-
ler için uygun mesleki kariyer olanakları sağlar. Bu olanaklar aşağıdaki başlıklar altında 
toplanabilir;

•	 Rezervasyon	elemanı	(rezervasyonist): Rezervasyon elemanlarının temel görevi, 
tur operatörünün düzenlediği turlarda yer ayırtmak isteyen seyahat acentaların-
dan gelen telefon, teleks, faks vb. mesajları almaktır. Rezervasyon elemanları ayrıca 
bilgisayar aracılığı ile yapılan rezervasyonları da izlemek durumundadır ve tele-
fonla ya da yazılı olarak rezervasyon onayı (confirmation) verirler ve alırlar. İyi bir 
rezervasyon görevlisi düzenlenen turlarla ilgili olarak tam bir bilgi sahibi olmalıdır.

•	 İşletme içi elemanlar: Bu pozisyon seyahat acentaları ve müşterilerle doğrudan 
ilgili değildir ya da çok az teması vardır. Bu elemanlar düzenlenen turların du-
rumunu değerlendirmek, odalama (rooming list) ve yolcu listeleri (passanger list) 
hazırlamak için rezervasyon görevlileri ile bağlantılı olarak çalışırlar. Bu eleman-
ların diğer görevleri arasında konfirmasyonla ilgili yazışmaların seyahat acentala-
rına ulaştırılması ve yolcuya verilecek olan tur dokümanlarının hazırlanması gibi 
görevler yer alır.

•	 Rezervasyon	müdürü	(supervisor): Bir rezervasyon elemanının, sektördeki ko-
numu rezervasyon müdürü pozisyonuna yükselebilir ve bütün rezervasyon ele-
manlarını ve işlemlerini kontrol etme görevi alabilir. Bu denetimci bütün yeni 
rezervasyon elemanlarını işe alma, eğitme ve onlarla görüşme yapma gibi so-
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rumluluklara sahip olacaktır. Grup rezervasyonları ve önemli müşterilerle ilgili 
düzenlemeler genellikle yeni rezervasyon elemanlarından çok bu denetimciler 
tarafından yürütülür.

•	 İşletme müdürü: Diğer bir denetim görevi de, işletme içi elemanların kontrolü 
ve yönlendirilmesi sorumluluğu ile ilgili işletme müdürlüğüdür. İşletme müdürü 
binadaki ya da bürodaki kendine bağlı bütün elemanların çalışmalarından sorum-
ludur.

•	 Diğer	 işletme	içi	görevler: Tur operatörlüğü alanında yer alan diğer işletme içi 
görevler; seyahat acentaları tarafından rezervasyonu yapılan özel ilgi grupları ile 
ilgilenen grup koordinatörü, muhasebe elemanları ve maliyet uzmanlarıdır.

Tur Yönetimi ile İlgili Görevler
Bir tur yöneticisi gün-gün, hatta dakika-dakika rehberli bir turun operasyonundan so-
rumludur. Bir tur yöneticisinin başarısı, turları iyi ve sorunsuz yönetmesine ve tamam-
lamasına bağlıdır. Tur yöneticileri turlarla ilgili olan işletmelerle pazarlık ve anlaşmalar 
yapabilme, turlarla ilgili hesaplamaları yapabilme, tur planlaması yapabilme gibi yetenek-
ler yanında sabırlı ve gayretli olabilmedir. İyi bir ya da birkaç yabancı dil bilgisi bir tur 
operatörü için dış ülkelere düzenlenen turlar açısından büyük önem taşır. Tur yöneticisi, 
bu alanda tam gün çalışan bir görevli olmakla birlikte, bu konuda tur rehberliği ve tur 
organizatörlüğü gibi yarı-zamanlı görevler de vardır. 

Bireysel Girişim
Tur operatörlüğü alanında bağımsız olarak çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen giri-
şimciler aşağıdaki alanlarda iş yapabilir.

•	 Otobüs	ve	günlük	gezi	işletmeciliği
•	 Küçük	tur	operatörlüğü	işletmeleri
•	 Charter	işletmeciliği
•	 Karşılayıcı	(Incoming) operatörlük
•	 Bağımsız	tur	yöneticiliği

TUR OPERATÖRLÜĞÜ İLE İLİŞKİLİ DİĞER ALANLARDAKİ 
GÖREVLER

Hava Yolu Firmaları
•	 Rezervasyon	satış	ajanı
•	 Uçuş	görevlileri
•	 Güvenlik	görevlileri
•	 Biletleme	görevlileri
•	 Resepsiyonist
•	 Terminal	görevlileri
•	 Host/hostes

Oto Kiralama Firmaları
•	 Rezervasyon	görevlisi
•	 Oto-kiralama	banko	görevlisi
•	 Servis	ve	bakım	görevlileri

Seyahat Acentaları
•	 Resepsiyon	görevlisi
•	 Sekreterler
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•	 Seyahat	ajanı	ya	da	danışmanı
•	 Büro	elemanları
•	 Satış	ve	müşteri	temsilcileri
•	 Transferciler
•	 Muhasebe	elemanları	(maliyet	ve	fiyatlandırma)

Bağlantılı Seyahat Acentaları
•	 Rezervasyon	görevlisi
•	 Biletleme	elemanı
•	 Bagaj	elemanları
•	 Tur	rehberleri	ve	eskortlar
•	 Büro	elemanları
•	 Transferciler

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİKLER
Seyahat aracılığı işinin aşırı derecede rekabetçi bir yapıya sahip olması nedeniyle işlet-
menin başarısı için iki faktör vazgeçilmezdir; iyi yönetim ve iyi hizmet. İyi yönetim ma-
liyetlerin kontrol altında tutulmasını, personelin güdülenmesini ve işletmenin işin kendi 
ayağına gelmesini beklemek yerine dışarıda iş peşinde koşmasını olanaklı kılar. İyi hizmet, 
tatmin olmuş müşteriler sağlar, düzenli bir müşteri yapısı oluşumuna yardımcı olur ve 
işletmenin yerel piyasa payını arttıracak şekilde ağızdan ağza reklamın gerçekleşmesini 
olanaklı kılar. 

Gerek tur operatörleri ile gerekse bağımsız olarak çalışan seyahat acentalarının büyük 
çoğunluğu küçük, aile tipi işletmelerdir. Buralarda 2-3 kişi istihdam eden sahip-yöneti-
ciler bulunmaktadır. Böyle bir acentada bilinen iş gücü farklılaştırması biçimindeki uz-
manlaşmaya çok az yer vardır ve personelin seyahat rezervasyonu ile ilgili tüm işlemlerle 
başa çıkabilmesi beklenmektedir. Seyahat sektöründe ve özellikle seyahat acentaları ve tur 
operatörlüğü alanında çalışacak olan elemanların ve bağımsız çalışmak isteyen bireylerin 
aşağıda belirtilen niteliklerden ilgili çalışma alanına göre en az bir kaçına sahip olmaları 
gereklidir;

•	 Potansiyel	 gezginlere	 tatil	 merkezleri,	 ulaştırma	 şirketleri,	 seyahat	 şirketleri	 ve	
dünya genelinde seyahat tesisleri hakkında tavsiyelerde bulunmak,

•	 Karmaşık	 ve	 çok	bağlantı	 noktası	 bulunan	 turlar	 dâhil	 her	 tür	 gezi	 güzergahını	
planlamak,

•	 Havayolu	biletleme	ve	diğer	hizmet	fiyatlarını	eksiksiz	hesaplamak,
•	 Seyahat	biletleri	ve	kuponları	(voucher) hazırlayıp vermek,
•	 Büyük	tur	satıcıları	ve	müşterilerle	telefon,	e-posta,	mektup	vb.	yöntemlerle	ileti-

şim kurmak,
•	 Rezervasyon	dosyalarını	düzenli	biçimde	korumak,
•	 Seyahat	broşürlerini	saklamak	ve	sergilemek,
•	 Müşteri	şikayetleri	durumunda	büyük	seyahat	üreticileriyle	müşteri	arasında	ara-

buluculuk yapmak,
•	 Etkili	bir	dil	bilgisi	ve	yabancı	dil	konuşabilmek	ve	bu	dilde	yazabilmek,
•	 Kişisel	ve	sosyal	beceriler,
•	 Satış	becerisi,	ikna	yeteneği
	 •	 Müşteri	ile	iletişim	kurabilmek,

•	 Müşteri	ihtiyaçlarını	araştırabilmek	(kim seyahat ediyor, ne zaman ve ne kadar 
süre seyahat etmek ister, tercih edilen ulaştırma araçları, bölge tercihi, para har-
cama kapasitesi vb.),
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•	 Ürünü	müşteriye	sunabilmek
•	 Müşteriyi	harekete	geçirebilme,	satın	almaya	yöneltmek

•	 Müşteri	faturaları	ve	fiyat	hesaplamaları	konusunda	temel	matematik	bilgisi
•	 Düzenli	dosyalama	yapabilmek
•	 Tur	programı,	mektup	ve	diğer	seyahat	dokümanlarını	hazırlayabilmek	ve	yazabilmek
•	 Iş	yerindeki	makineleri	ve	bilgisayarı	kullanabilmek
•	 Düzgün	ve	doğru	yazabilmek
•	 Tur	taleplerini	karşılayabilmek	ve	acenta	satış	raporlarını	hazırlayabilmek	
•	 Komisyon	politikaları	konusunda	bilgi	sahibi	olmak
•	 İşletmenin	gelir	kaynaklarını	artırabilmek
•	 Pasaportlar,	vizeler	ve	sağlık	formaliteleri	konusundaki	işlemleri	bilmek
•	 Endüstrideki	gelişmeleri	ve	trendleri	izleyebilmek
Hatasız havayolu fiyatlandırması ve havayolu biletleri satmak sektörde işe yeni başla-

yanların tahmin ettiğinden çok daha karmaşık bir konudur ve uzun süreli eğitim ve yete-
neklerin sürekli alıştırmalarla güçlendirilmesini gerektirir. Bu yetenekleri geliştirmek için 
belli sayıda uluslararası kabul görmüş sertifika programları açılmıştır. Böylece fiyat yapı-
landırma ve biletlemeye ilişkin her türlü isteği karşılayabilecek iyi bir eğitim verilmiş olur. 

Bütün karmaşıklığına rağmen, havayolu fiyat yapılandırmasının temelinde yatan il-
keleri anlamak yararlıdır. Örneğin, bazen karmaşık fiyatların müşterilere açıklanması 
gerekebilir. Endüstride fiyatlandırma uzmanlarına olan ihtiyaç devam edecektir. Büyük 
seyahat acentası zincirleri bazı durumlarda bu işi merkezileştirmişlerdir. Böylece, az sa-
yıda uzman şirketin herhangi bir şubesinde çalışan bir banko elemanının belli bir uçak 
seyahati talebi için sorduğu en düşük fiyatları hemen belirleyebilmektedirler (Holloway, 
1998, 234). 

Bankoda çalışan personelin işlevlerine ek olarak işletme müdürlerinin de aşağıda be-
lirtilen bazı idarî işlevleri gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir;

•	 Firma	hesaplarının	tutmak	ve	denetlemek
•	 Bankalarla	görüşmeler	yapmak
•	 Yıllık	bütçeleri	hazırlamak	ve	denetlemek
•	 Aylık	bazda	nakit	akımına	ilişkin	tahminlerde	bulunmak
•	 Giderleri	denetlemek

SATIŞ ELEMANLARININ MÜŞTERİ İLE TEMAS BECERİLERİ
Seyahat sektörü personelinin, müşteriyle iletişim tarzı, sahip oldukları temel ürün bil-
gisiyle beraber işletmenin başarısında kilit rol oynar. Bu iletişim becerileri 3 ayrı grupta 
değerlendirilebilir (Holloway, 1998, 236);

•	 Dil	becerileri
•	 Kişisel	ve	sosyal	beceriler
•	 Satış	becerileri
Uygulamada temel dil becerilerini göstermede işletme elemanlarının yetersiz kaldığı 

konusunda çok sık şikayetler oluşmaktadır. Bu durum sadece yabancı dil öğrenimindeki 
yetersizliği değil, aynı zamanda ana dilin kullanımındaki yetersizliği de içermektedir. Bir 
müşteriye gönderilen yazılı mesajda zayıf yapılı cümleler, dil bilgisi ve hece hataları varsa 
bunun olumsuz etkisi sadece çalışanı değil aynı zamanda işletmeyi de kapsar. Böyle bir ya-
zışma üst düzey bir yetkilinin imzasıyla gönderilirse, işletmenin imajı da derinden sarsılır. 

İşletmede çalışanların bireysel ve sosyal becerileri de oldukça önemlidir. “Müşteri daima 
haklıdır” sloganının kabulü herhangi bir iş yerinde olduğu gibi tur operatörleri ve seyahat 
acentalarında da banko gerisinde hizmet verirken doğru atmosferi oluşturmada atılacak ilk 
adımdır. Müşteriler sıcak bir karşılama, içten bir selamlama ve gülümseme beklerler. Perso-
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nelden gün boyunca ne kadar stres altında çalışsalar da daima neşeli ve güler yüzlü olmaları 
beklenir. Bu nitelikler tezgah personelinin ikinci doğası hâlinde gelmelidir. 

İlk izlenimler her zaman çok önemlidir ve personel giyimi ve görünümüyle değerlen-
dirilecektir. Turizm çalışanları eğer endüstride başarılı olmak istiyorlarsa mesleğin gerek-
tirdiği zorluklara uyum sağlamak zorundadırlar. İşverenler; düzgün saç stili, uygun mak-
yaj, genel iyi bakım, genel görünüm -genellikle banko elemanlarının üniforma giymeleri 
istenir- ve kişisel temizlik istemekte ısrarcıdırlar. Personelin oturuşu, kalkışı, yürüyüşü, 
kendileri ve müşterilere olan tutumları hakkında pek çok bilgi verir. Müşterinin karşı-
sında olan personelin uyanık, müşteriyle ilişkisinde ilgili olması, yürürken sallanmaması 
ve otururken eğri değil dik olması beklenir. Bu sözel olmayan işaretlerin hepsi şirketin 
müşterilere olan tutumu hakkında pek çok ipucu verir.

Sıcak, misafirperver bir gülümseme, bankoya yaklaşan müşteriye arkadaşça yaklaşa-
rak selamlama, işletmenin olumlu imajına katkı sağlar ve müşterinin kendini evinde his-
setmesini sağlar ki, bu da psikolojik olarak satın alma aşamasına girişi sağlar. Müşteriye 
dikkatini vermek nezaket imajından öte müşterinin yaşamsal ihtiyaçlarını tanımayı sağlar 
ve böylece personel müşterinin ihtiyaçlarıyla ürünleri eşleştirebilir. Müşterilerle selamla-
şırken ve konuşurken personelin göz teması kurması ve acenta ile personelin ürün bilgi-
sine güven duyulmasını sağlayacak bir tutum içinde olmaları gerekir. El sıkma biçimi bile 
güven duygusu hakkında ipuçları içerir. Kibar bir biçimde el sıkışmalı; müşterinin ismini 
kullanarak ilişkiyi ve etkileşimi geliştirmelidir. 

Personelin telefonu yanıtlama şekli de işletmenin doğru imajını oluşturmada yardım 
sağlayabilir. Telefonlara hemen ve ustaca yanıt verilmelidir. Müşterinin yargıda bulunabi-
leceği giysi ve görünüm unsurları bulunmadığından ses en önemli yargı elemanı hâline 
gelir. Eğitmenler, telefonda bile gülümsemenin gerekliliğini vurgulamaktadırlar, çünkü 
sesin kullanımı ile de arkadaşça bir izlenim oluşturulabilir. Eğer müşterilere telefonda 
beklemeleri söylenirse nedeni de açıklanmalıdır ve düzenli olarak telefon hattında olup 
olmadıkları kontrol edilmelidir. Eğer ulaşmaya çalıştıkları kişi meşgulse daha sonra ken-
dilerinin aranması teklif edilmeli ve aranıp aranmadıkları izlenmelidir. Benzer biçimde, 
eğer çalışan müşterinin sorununa çözüm bulmadıysa, çözümü bulunca geri aramayı teklif 
etmeli ve de yapmalıdır. Geri aramanın yapılmaması müşterileri en çok kızdıran neden-
lerden biridir ve kolaylıkla işin rakiplere kaptırılmasına yol açabilir (Holloway, 1998, 236). 

Seyahat aracılığı işinin aşırı derecede rekabetçi bir yapıya sahip olması nedeniyle işletmenin 
başarısı için vazgeçilmez iki faktör nedir? Açıklayınız. 

Satış Süreci
Seyahat aracısı işletmelerin satışlarının etkili olabilmesi, aşağıda yer alan ve aynı zamanda 
satış sürecini de oluşturan dört aşamadan oluşur;

1. Müşterilerle temas: Ürünleri başarıyla satabilmek için önce onları müşteri ihti-
yaçlarıyla uyumlu duruma getirmek gerekir. Eğer müşteri gerçekten istemediği bir 
ürünü satın alırsa ya da aradığı tatmini üründe bulamazsa bir daha geri gelmez. 
Hiçbir seyahat acentası yüksek oranda sürekli müşterisi olmadan ayakta kalamaya-
cağından, bir defalık satışlar kesinlikle yeterli değildir; müşteri uzun vadede tatmin 
edilmelidir. Bunu sağlamak için öncelikle müşteriyle diyalog kurarak, müşteriye 
güven vererek ve müşterinin ihtiyaçlarını öğrenerek onlarla temas sağlanmalıdır. 
Bu süreç satış elemanının müşterinin yeni düşüncelere ne kadar açık olduğuna 
ve ürünlerin kendisine satılmasına ne kadar istekli olduğuna ilişkin bilgiler sunar. 
Bazı müşteriler kendi seçimlerini kendileri yapmayı sever ve müdahaleden hoşlan-
mazlar, diğerleri ise tavsiyeye daha açıktır. 

4
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2. Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi: Acenta ya da tur operatörü çalışanla-
rının müşterinin güvenini kazandıktan sonra yapmaları gereken şey müşterinin 
ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak sorgulamaktır. Bu konuda net yanıtlar ortaya çıkartan 
açık sorular sorulmalıdır. Müşteriden alınması gereken bilgiler içinde aşağıdaki 
konular yer alır;
•	 Kim/kaç	kişi	seyahat	ediyor?
•	 Ne	zaman/ne	kadar	süre	seyahat	etmek	isteniyor?
•	 Tercih	edilen	seyahat	tipi	nedir?
•	 Gitmek	istenilen	yer	neresidir?
•	 Ödemeyi	düşündükleri	miktar	nedir?

Müşterilerin bu sorulara verilecek hazır yanıtları olmayabileceği de unutulmamalıdır. 
Onlar gitmek istedikleri yer ve yapmak istedikleri şeyler hakkında belirsiz düşüncelere 
sahip olabilirler. Açık bir niyet belirtmiş olsalar bile, ihtiyaçları asla varsayımla belirlen-
memelidir. Örneğin, paket tatil satın almak istemeyen müşteri aslında bilinç altında bu 
tür tatillerin alt sınıflara hitap ettiği gibi bir önyargıya sahip olabilir. Ayrıca, benzer bir 
tatilden kötü bir anıyla dönmüş de olabilir. Satış elemanlarının görevi, müşterinin dü-
şüncelerinin temelinde yatan gerçek nedenleri bulup çıkarmak ve böylece doğru ürünü 
önerebilmektir. Örneğin, müşterinin kalabalık gruplardan hoşlanmadığı durumlarda ba-
ğımsız paket tur satışı işe yarayabilir. 

3. Ürünün sunumu ve tanıtımı: Satış elemanı müşterinin ne istediğinden tam olarak 
emin olduktan sonra, müşteriye uygun olduğunu düşündüğü ürünlerin tanıtımı 
aşamasına geçebilir. Burada amaç, sadece önerilen tatilin özelliklerini anlatmak 
değil, aynı zamanda ürünün faydalarını da vurgulamak olmalıdır.

Ürün bilgisi elbette müşterilerin birinin tavsiyelerini kabule hazır olduğu bir noktaya 
güven içinde başarıyla çekilmesinde kritik bir rol oynar. Satış elemanı müşteriye en uy-
gun ürünü sunduğundan emin olsa bile, müşteriye bir seçenek sunmak daima iyi fikirdir, 
böylece müşterinin seçme şansı olur. Eğer satış elemanı bir tatilin neden diğerinden daha 
iyi bir seçim olabileceğini açıklayabilirse, müşterinin tavsiye edilen üründe karar kılması 
kolaylaşacaktır. 

Satış sürecinin bu aşamasında satış elemanı bazı itirazları göğüslemek zorunda ka-
labilir. Bazen itirazlar müşterinin yeniden güvence istemesi ya da kendilerine sunulan 
faydaları tam olarak anlayamamış olmalarından kaynaklanabilir. Bazen de itirazların ne-
deni müşterinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmamış olmasından. Bu durumda müşterinin 
yeniden, sabırla sorgulanması ve itirazlarının gerisinde yatan olası saklı güdülerin ortaya 
çıkarılması gerekir. 

4. Satın almaya özendirme ve satışın gerçekleştirilmesi: Bu son aşama satışın bi-
tirilme sürecidir. Yani, müşterinin harekete geçirilme aşaması - arzu edilen müş-
terinin satın almasını sağlamaktır, ancak bazı müşteriler öneriyi değerlendirmek 
için daha fazla zaman isteyebilirler. Banko elemanının amacı, satış sürecinden olası 
iyi sonucu almaktır - yani bir opsiyon almak, müşterinin tekrar aramasını sağla-
mak ya da satış elemanının işlemlerin devamı için müşteriyi tekrar arayabilmesine 
dönük müşteriden onay almak gibi. İyi bir satış elemanı daima müşterinin satın 
almaya hazır olduğunun işaretlerini veren sinyalleri arar. Müşteri satın almaya tam 
olarak hazır olmadan asla zorlanmamalıdır, yoksa müşteri sonsuza kadar kaybedi-
lebilir. 

Son olarak, rezervasyon yapılıp müşteriden depozit alındıktan sonra da satış elema-
nının aklında tutması gereken şey işinin henüz tamamlanmadığıdır. Müşteriye ilgisini ve 
dikkatini vermeye devam etmelidir, satışa olan desteğini sürdürmeli ve müşterinin ge-
lecekte yeni seyahat işlemleri için acentaya dönmesine yönelik önerilerde bulunmalıdır. 
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Özet
Tur operatörleri turizm sektöründeki değişik hizmetleri 
organize ederek, turistik ürünün üreticisi olan işletmelerle 
müşteriler arasında aracılık yaparlar. Bu işletmeler genel ola-
rak, turist için hazır bir paket tatil oluşturmak amacıyla temel 
turistik hizmetleri, diğer yan hizmetlerle bir araya getirip; an-
laşmalar yapan ve bu hizmetleri hazırladıkları kataloglar ve 
broşürler ile turistlere pazarlayan kuruluşlardır.
Tur operatörleri, genellikle geleneksel olarak en fazla dışarıya 
turist gönderen, sanayileşmiş ve ekonomik olarak gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkmıştır ve bu işletmeler hukuksal yönden 
de bulundukları ülkelerdeki seyahat acentaları kanunlarına 
göre faaliyet gösterirler. Ekonomik ve ticari açıdan fonksiyo-
nel olarak birçok ülkede seyahat acentalarından ayrılmaya 
başlamışlardır. 
Tur operatörleri ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar bu işletmele-
rin genelde turizm sektöründe hem toptancı ve hem de üre-
tici birer üretici işletme olduğunu gösterir. Bununla birlikte, 
turistik ürünün fiili olarak gerçek üreticileri; konaklama, 
taşıma, eğlence, hediyelik eşya ve yiyecek-içecek işletmeleri-
dir. Bu nedenle tur operatörleri, tüketici ile turistik hizmet 
işletmeleri arasında köprü görevi yerine getiren bir aracı ve 
düzenleyici işletme olarak kabul edilir. Tur operatörlüğü ko-
nusunda yapılan değişik tanımlar bazı farklılıklar göstermek-
tedir. Bazı yazarlar tur toptancısı olan firmaları tur operatörü 
olarak değerlendirirken, bazıları tur düzenleyen ve organize 
eden bireylere bu adı vermektedir.
Tur operatörlerinin turizm dağıtım sistemi içindeki temel 
fonksiyonu; tüketiciler açısından rahat güvenli ve nispeten 
ucuz bir tatil olanağı sağlamak, üreticiler için ise, satış, pa-
zarlama ve iletişim, çabalarının maliyetlerini azaltmaktır. 
Tur operatörlerinin bir seyahat ürünü hazırlamak için çeşitli 
turistik hizmetleri ve elemanları önceden planlaması ve bul-
ması gereklidir. Tur operatörleri bu sayede, talep oluşmadan 
önce otel, uçak şirketleri ile rezervasyon anlaşmaları ve sa-
tın almaları yaparak bir risk yüklenirler. Tur operatörü; bir 
turun planlaması, hazırlanması, rezervasyonu, maliyetinin 
saptanması gibi temel fonksiyonları yerine getirir. Seyahatle 
ilgili bütün hizmetler bir araya getirilip müşteriye belirli bir 
fiyattan satılması için tur operatörü, ya kendi satış büroları ya 
da seyahat acentaları kanalı ile dağıtım görevi verir.
Uluslararası alanda işletme yapıları bakımından 4 çeşit tur 
operatörü faaliyet göstermektedir. Bunlardan birincisi, ba-
ğımsız tur operatörleridir. Bu operatörler bireysel ya da çok 
uluslu şirket şeklinde örgütlenebilir. İkinci kategoride tur 
operatörü olarak faaliyet gösteren seyahat acentaları yer alır. 
Bu acentalar tur paketleri oluşturur ve kendi müşterilerine 
ya da diğer tur toptancılarına satar. Üçüncü kategori diğer bir 

işletmenin yan faaliyeti olarak faaliyet gösteren tur operatör-
leridir. Dördüncü kategoriyi oluşturdukları ürünleri yalnız-
ca kendi üyelerine satan seyahat kulüpleri ve teşvik seyahati 
işletmeleri oluşturur. Uzmanlık alanına göre yapılan sınıfla-
mada ise, yerel operatörler, karşılayıcı operatörler ve diğer 
uzman operatörler olarak 3 grup söz konusudur.
Tur operatörleri diğer seyahat acentalarından farklı bir faa-
liyet düzenine ve faaliyet programına sahiptir. Bu faaliyetler 
herhangi bir tur programının fiili olarak başlamasından yak-
laşık olarak 2-2.5 yıl öncesine kadar uzanır. Çünkü tur ope-
ratörleri hem bir taraftan üretici işletmeleri önceden arayıp 
bulmak ve onlarla gerekli anlaşmaları yapmak böylece tatil ve 
tur paketleri oluşturmak, hem de diğer taraftan bu ürünleri 
satabileceği müşteri gruplarına yönelik çalışmalarda bulun-
mak ve fiilen de turları yönetmek durumundadır. Tur opera-
törlerinin bu çalışmaları ekonomik, yasal, rekabetçi, seyahat 
eğilimleri gibi makro faktörlerin etkisi altındadır.
Genel olarak seyahat sektöründe ve özelde de tur operatörlü-
ğü alanında çok sayıda mesleki kariyer olanakları vardır. Bu 
kariyer alanlarının her birisi de kendine özgü bireysel yeter-
likleri gerektirmektedir. Bu niteliklerin başında kişisel temas 
gücü, insan ilişkileri, dil becerileri ve teknik becerilerdir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Tur operatörlerinin turizm da-
ğıtım sisteminde toptancı olarak kabul edilmelerinin neden-
lerinden biri değildir?

a. Paket tur oluşturma
b. Uyguladıkları fiyat politikası
c. Büyük hacimli rezervasyonlar yapma
d. Çok sayıda ziyaretçiyi yönlendirme
e. Çok değişik destinasyonlarda aynı anda çalışabilme

2. Yalnızca paket turu oluşturmak ve satmakla ilgili olma-
yıp, aynı zamanda turun yer hizmetlerini de yürüten işletme-
ler	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. Seyahat operatörü
b. Karşılayıcı operatör
c. Toptancı operatör
d. Yerel operatör
e. Tur organizatörü

3.  Tur operatörlerinin seyahat acentalarına göre en önemli 
riski	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. Çok sayıda destinasyonda çalışmak
b. Uyguladıkları fiyat politikası
c. Düşük kâr marjları
d. Talep beklentisine göre ürün oluşturmak 
e. Çok sayıda rezervasyon yapmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Tur operatörlerinin müşterileri-
ne sağladığı avantajlardan biri değildir?

a. Rahatlık
b. Pazar maliyeti 
c. Ekonomiklik
d.	 Zaman	tasarrufu	
e. Güvenirlik

5. Aşağıdakilerden hangisi Tur operatörlerinin faaliyetleri-
ni etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. Hizmet üreticilerinin rekabeti
b. Yasalar
c. Rekabetçi tur paketleri
d. Kültürel değişmeler 
e. Seyahat alışkanlıklarındaki değişmeler

6. Tur operatörleri genellikle hazırlık, pazarlama ve operas-
yon kapsamındaki faaliyet planlarınıgerçekleşme süreci kaç 
yıldır?

a. 1
b. 2 
c. 3
d. 4
e. 5

7. Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin düzenlediği 
turlarda	operasyon	dönemi	faaliyetlerini	kapsar?

a. Turların planlanması
b. Turların pazarlanması
c. Hizmetlerin satın alınması
d. Faaliyetlerin yönetimi
e. Turların fiili olarak başlatılıp yürütülmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi satış becerisi ve ikna yeteneği ile 
ilgili	özelliklerden	biridir?

a. Müşteri ile iletişim kurmak 
b. Endüstrideki gelişmeleri izleyebilmek
c. Düzgün ve doğru kayıt tutabilmek
d. Hizmet sunucusu işletmelerle temasa geçebilmek
e. Satış raporları hazırlayabilmek

9. Aşağıdakilerden hangisi bir seyahat ürünün satışı ko-
nusunda ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasında, 
müşteriden alınması gereken bilgiler arasında yer almaz?

a. Seyahat edenlerin sayısı ve kimliği 
b. Tercih edilen seyahat tipi 
c. Gitmek istenilen yer 
d. Gelir durumu 
e. Ödenebilecek pazar miktarı 

10. Aşağıdakilerden hangisi seyahat sektöründe satış ele-
manlarının	üç	temel	iletişim	becerisi	arasında	yer	alır?

a. Yazma becerileri
b. Sayısal beceriler
c. Dil becerileri 
d. Sanatsal beceriler
e. Teknolojiye yakınlık 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Seyahat ve Tu-

rizmdeki Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Seyahat ve Tu-

rizmdeki Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Özellikleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Fonksiyon-

ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “ Tur Operatörlerinin Faaliyetle-

rini Etkileyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Çalışma 
Düzeni” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Tur Operatörlerinin Çalışma 
Düzeni” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Mesleki Ye-
terlikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Sektöründe Mesleki Ye-
terlikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Satış Elemanlarının Müşteri ile Te-
mas Becerileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Tur operatörleri turizm ve seyahat hizmetleri dağıtım kanal-
larındaki en büyük hacimli ve faaliyet alanı en geniş olan se-
yahat aracıları konumundadır. Bu firmalara öncelikle yapmış 
oldukları büyük iş hacmi nedeni ile, daha sonra da işletme 
yapıları, geniş ürün yelpazesi, çoklu destinasyonlara çalışı-
yor olmaları ve genelde faaliyetlerini uluslararası boyutlarda 
yürütmeleri ve son aşamada da karşılayıcı veya perakendeci 
acentalar adı verilen aracılar ile çalıştıkları için tur toptan-
cıları olarak adlandırılır. Bu işletmeler, önceden bir talep 
almaksızın kendi insiyatifleri ile tur çeşitlerini ya da paketle-
rini büyük hacimli rezervasyonlar ve sözleşmeler ile oluştur-
duktan sonra bu ürünlerini pazarlamaya başlarlar. Bu da tur 
operatörlerinin aynı zamanda hizmet üreticisi özelliği kazan-
masını sağlar. Toptancı/operatör deyimi, yalnızca paket turu 
oluşturmak ve satmakla ilgili olmayıp aynı zamanda turun 
yer hizmetlerini de yürüten işletmeler için kullanılır.

Sıra Sizde 2
Tur operatörleri genelde uluslararası alanda faaliyet gösteren ve 
birden fazla ülkede merkezi veya büroları bulunan,bir anlamda 
çok uluslu işletmeler ya da firmalardır. Bu nedenle de özellikle 
uluslararası alanda meydana gelen politik, sosyal ya da çevresel 
faktörlerden etkilenmeye son derece açıktırlar. Bu işletmelerin 
olumsuz koşulların oluşması durumunda veya ihtimali karşısın-
da ürün depolamaları, hizmet ertelemeleri ya da ürünlerini baş-
kalarına devretmeleri ya imkansız veya son derece zordur. Bu 
nedenle söz konusu faktörler nedeni ile oluşan örneğin ani bir 
talep düşmesi bu işletmeleri son derece zor durumda bırakabilir.

Sıra Sizde 3
Tur operatörleri, daha önce de belirtildiği üzere iş hacimleri 
yüksek olan ve çok fazla sayıda ön rezervasyon yaparak turizm 
endüstrisinin temel ürünleri ve bir seyahatin en önemli un-
surları olan çoğunlukla havayolu ağırlıklı olan ulaştırma ve en 
fazla turlarda kullanılan konaklama türü olan büyük oteller ve 
tatil köylerinin odalarını bloke ederek satın alırlar ve bu temel 
hizmetleri etki pazarlama yöntemleri ile satmaya çalışırlar. Bu 
nedenle bu faaliyetlerin çok önceden organize olması gerekir. 
Zamanında	 rezervasyonu	 yapılmayan	 bu	 işletmelerde	 sezon	
yakın zamanlarda yer bulmak ve satın almak oldukça zordur. 
Üstelik bu satın almalar büyük gruplar için yapıldığında du-
rum daha da zorlaşır. Öte yandan, bu tür tur düzenlemeleri 
genellikle uygun zaman tablosu kullanılarak yapılması gereken 
faaliyet aşamalarından oluştuğu için uygun iş akışı açısından 
da bu zamanlama süresi önemli ve gereklidir.

Sıra Sizde 4
Seyahat aracılığı işinin aşırı derecede rekabetçi bir yapıya sa-
hip olması nedeniyle işletmenin başarısı için iki vazgeçilmez 
faktör; iyi yönetim ve iyi hizmettir. İyi yönetim maliyetlerin 
kontrol altında tutulmasını, personelin motivasyonunu ve 
işletmenin işin kendi ayağına gelmesini beklemek yerine dı-
şarıda iş peşinde koşmasını olanaklı kılar. İyi hizmet, tatmin 
olmuş müşteriler sağlar, düzenli bir müşteri yapısı oluşumuna 
yardımcı olur ve işletmenin yerel piyasa payını arttıracak şekil-
de tavsiye şeklindeki reklamın gerçekleşmesini olanaklı kılar. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Seyahat acentalarının başlıca hizmet alanlarının neler olduğunu açıklayabilecek,
Bir rezervasyon sürecinin tüm aşamalarını ve ayrıntılarını betimleyebilecek,
Hava yolu biletleme sürecini, basit elektronik biletleme işlemini pasaport, vize 
ve gümrük formalite işlemlerini düzenleyebilecek,
Seyahat acentalarının tur planlaması ve tur yönetiminin tüm aşamalarını uy-
gulayabilecek,
Bir turun fiyatlandırma aşamalarını ve fiyatlandırmayı etkileyen faktörleri sı-
ralayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Seyahat acentaları vermiş oldukları hizmet türü bakımından oldukça zengin ve çeşitlendi-
rilmiş faaliyetleri yürütürler. Bu işletmeler, daha önce de söz edildiği üzere turizm dağıtım 
sistemindeki aracılar arasında perakendeci aracılar olarak kabul edilirler ve çoğunlukla 
yerel ve bir kısmı da karşılayıcı acenta olarak faaliyet gösterirler. Daha önceki bölümlerde 
bu işletmelerin ait oldukları gruba bağlı olarak yapmalarına izin verilen hizmetlere yer 
verilmişti. Bu bölümde ise sınıf ya da grup ayrımı yapmaksızın genel olarak seyahat acen-
talarının yerine getirdikleri hizmetlerden söz edilecektir. Bu hizmetlerin tamamı ya da 
bir kısmı acentalar tarafından yerine getirilebilir kuşkusuz. Bunu belirleyen de öncelikle 
acentanın ait olduğu grup, daha sonra işletmenin büyüklüğü, hacmi ve sermaye yapısı, hi-
tap etmiş olduğu turist grupları ya da bölümleri, acentanın uzmanlık alanı olup olmaması 
gibi etkenler olacaktır. Ayrıca, bu işletmelerin başlangıçta yüksek bir sermayeye ihtiyaç 
duymaması da kurulmalarını kolaylaştırmakta ve her yıl çok sayıda seyahat acentası işlet-
meye açılırken bir kısmı da faaliyetlerini sonlandırmaktadır. 

Günümüzde seyahat acentalığı faaliyetleri değişen pazar yapısı, turizmdeki yeni trend-
ler, turist tercihlerindeki farklılaşmalar, uluslararası turizme katılan insan sayısının her 
yıl önemli artışlar göstermesi gibi nedenlerle her geçen yıl çeşitlenmektedir. İşletmeler 
gelişme politika ve stratejilerine göre ya belli uzmanlık alanlarına yönelerek yoğunlaşmayı 
ya da çok sayıda alanda faaliyet göstererek her tür müşteri kategorisinden gelir elde etmeyi 
tercih edebilirler. Örneğin, son yıllarda gelişen eğilim, daha fazla doğaya dönük eko-tu-
rizm gibi alanlarda, yamaç paraşütü gibi belirli spor alanlarında ya da kruvaziyer gemi 
turları gibi belirli ulaşım türleri alanında uzmanlaşma yönündedir. Ayrıca, önümüzdeki 
yıllarda maliyetinin azalması durumunda uzay turizmi alanında uzmanlaşacak olan seya-
hat acentalarının da görülmesi güçlü bir ihtimaldir. 

Seyahat acentalarının geleneksel olarak vermiş oldukları hizmetler olan tur düzenle-
me, rezervasyonlara aracılık yapma, pasaport vize ve gümrük işlemleri, oto-kiralama ve 
bilgilendirme gibi hizmetler önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bununla birlikte, 
son 20 yıldır hızla gelişmekte olan elektronik rezervasyon sistemleri, web üzerinden rezer-
vasyon ve web üzerinden seyahat acentalığının gelişmesi nedeni ile bazı yüksek eğitimli 
ve seyahat deneyimi olan ziyaretçilerin geleneksel seyahat acentalarına olan ihtiyaçları 
azalacağı için bu işletmelerin iş hacimlerinde bir miktar gerileme olacağı varsayılsa da he-
nüz doğrudan seyahat düzenlemelerini yapan ziyaretçi oranının toplam içindeki payının 
düşüklüğü bu konuda iyimser olmayı gerektirmektedir.

Bu bölümde seyahat acentalarının vermiş oldukları tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı 
bilgiler yer almaktadır.

 Seyahat Acentalarının Çalışma
Alanları ve Hizmetleri
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SEYAHAT ACENTALARININ HİZMETLERİ 
Seyahat acentaları geleneksel olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer üretici iş-
letmelerin ürünlerini komisyon karşılığı satan aracılar konumundadır. Bununla birlikte, 
seyahat acentalarının satmaya karar vereceği ürün portföyü sadece ilgili her üründen ka-
zandığı komisyon miktarından etkilenmez. Bunun yanında, kuruluş yeri yakınlarındaki 
talep, acentanın uzmanlık derecesi, acenta sahibinin tercihleri ve pazarlama politikaları 
da burada etkilidir. Müşterilerin bütün isteklerini karşılamayı düşünen bir acenta; uçak, 
kruvaziyer gemi, feribot, kara ve demiryolu ulaştırma biletleri satar, araç kiralar, otelde 
konaklama ve paket tur satışı yapar. Ayrıca, acentalar seyahat sigortası, seyahat çekleri, 
döviz bozdurma gibi destekleyici hizmetler de sunabilir. Bazı acentalar seyahat belgeleri-
ni (pasaport, vize vb.) düzenleyebilirler. Bazı acentaların tiyatro, konser, maç vb. biletleri 
sağladıkları bile görülür (Halloway 1998, 230).

http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/dunden-bugune-seyahat-acentalari_501.html

Her şeye rağmen, ticari baskılar nedeniyle her hizmeti sunmaya çalışan bu tür acen-
talar bazen ekonomik koşulların zorlaması nedeniyle piyasadan çekilmek zorunda kal-
maktadırlar. Otobüs ve tren biletlerinin satışından çok az gelir elde edilmesi nedeniyle 
pek çok acenta artık bu tip ulaştırma hizmetlerinin satışını gözden çıkarmaktadır. Yine 
de, bir kısım acenta bazı ürünlerde zarar edilse bile tüm kategorilerde satıştan yana-
dır, çünkü müşterinin ilerde başka hizmetlerin alımı için tekrar acentaya gelmelerini 
ummaktadırlar. Buna rağmen, İngiltere’deki Coopers and Lybrand firmasının 1997’de 
yaptığı bir araştırmaya göre, 200’ün üzerinde operatörle çalışan acentaların kâr marjı 
tercihli 20 operatörle çalışanlardan daha düşük çıkmıştır. Buradan, uzmanlaşmanın ya-
rarlı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Acentalar sadece sundukları ürünlerin seçiminde değil hizmet verdikleri piyasalar-
da da uzmanlaşabilirler. Bunu gösteren en açık ayırım, iş seyahatleri üzerine uzman-
laşanlar (yerel iş çevrelerinin seyahat ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde) ve tatil amaçlı 
seyahatlerde uzmanlaşanlardır. İş çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ek bilgi ve yete-
nekler gerektirir. Bazı acentalar hem iş hem de tatil amaçlı seyahat hizmetlerini vermek 
istediklerinden işletme içinde iş seyahatlerine yönelik özel bir bölüm açmaktadırlar. 
Ancak bu tip acentalar, iş seyahatlerinde uzmanlaşmış acentaların bilgi düzeyleri ve 
satın alma güçleriyle rekabet etmekte zorlanmaktadırlar. İş seyahatlerinde uzmanlaşmış 
büyük acentalar piyasaya hâkim olmaktadırlar. Örneğin, American Express (Thomas 
Cook’un iş seyahatleri bölümünü satın almıştır), Hogg Robinson ve Carlson Wagonlits 
bu büyük firmalardan bazılarıdır. 

Seyahat Acentalarını turizm dağıtım sistemindeki diğer aracı işletmelerden ayıran en önem-
li hizmet tarzı nedir? Acentalar genelde hangi faaliyetleri gösteririrler?

Acentalar sadece sundukları ürünlerin seçiminde değil hizmet verdikleri piyasalarda da uz-
manlaşabilirler. Bunu gösteren en açık ayırım, iş seyahatleri üzerine uzmanlaşanlar ve tatil 
amaçlı seyahatlerde uzmanlaşanlardır.

1
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Hizmet türü                 Komisyon oranı

İç	hat	hava	yolu %8	 - %11

THY	yurt	içi	biletler %5 +

Uluslararası	hava	yolu	(IATA) %7	 - %104

Charter %5

Oteller %5	 - %15

Turlar	(Bölgesel) %10	 - %30

Paket	turlar %7	 - %15

Günlük	şehir	turu %15	 +

Kruvaziyer	gemiler %8.5 - %105

Araç	kiralama %10		 - %18

Limuzin	kiralama %20

Yat	kiralama %20

Demiryolu	biletleri %5

Otobüs	biletleri %10

Sigorta %15	 - %40

Tur	Operatörleri	 %10	 - %156

Seyahat acentalarının geleneksel olarak müşterilerine verdiği başlıca hizmetler; ko-
naklama ve ulaştırma işletmeleri için rezervasyon yapma, ulaştırma araçları biletçiliği, 
organize turlar, araç kiralama, seyahat formaliteleri, enformasyon, seyahat sigortası vb.’dir. 
Daha önce de belirtildiği üzere, seyahat acentaları aracı olduğu çeşitli hizmetler için be-
lirli oranlarda komisyon alırlar. Acentaların geliri, satışlar üzerinden komisyon alma biçi-
mindedir. Acentaların dünya genelinde uyguladıkları ortalama komisyon oranları Tablo 
5.1’de gösterilmiştir. Bu komisyon oranları kuşkusuz zamana ve satılan seyahat ürününe 
bağlı olarak değişebilir. Bu tablo kitabın yazıldığı dönemdeki tipik komisyon oranlarını ve 
dünya genelindeki ortalamaları göstermektedir. Ancak ülkemizdeki son uygulama hava 
yolu firmalarının seyahat acentalarına komisyon ödemek yerine sabit bir bedeli müşte-
rilerinden alma şeklindedir. Yani bilet bedeli ne olursa olsun rakam sabittir ve yolcudan 
alınmaktadır. Oysa ki, İnternet üzerinden bilet alan yolcular bu bedeli ödememektedir. Bu 
da seyahat acentalarının bilet satışı konusunda zorlanmalarına neden olmaktadır. Konu 
ile ilgili üç tür ücret öngörülmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir;

•	 Servis ücreti: Bu deyim rezervasyon ücretlerini tanımlamak için pazarlamada ço-
ğunlukla kullanılan bir terimdir. Bir “servis ücreti” seyahat acentaları tarafından 
seyahat alıcılarına alınan ürünün (otel rezervasyonu, uçak bileti, vb) gerçek fiyatına 
eklenen ve sunulan hizmet için uygulanan para miktarıdır. Bu durumda, tam ko-
misyon (olduğu durumda) müşteriye aktarılır.

•	 İşlem ücreti: Rezervasyonu gerçekleştirebilmek için yapılan her işlem ya da faaliyet 
için seyahat acentaları tarafında uygulanan üzerinde anlaşılmış para miktarıdır. 
Bir işlem ücreti seyahat acentasının işletme giderlerini kapatmak için düzenlen-
miştir ve belli bir kâr oranı içerir.

•	 Yönetim ücreti: İşlemi ya da hacmi gözetmesizin değişik kıstaslara göre fatura-
ya eklenen belirli miktarda (yüzde ya da toptan fiyat) paradır. Bu ücret seyahat 
acentaları ve tedarikçilerinin ilişkilerinden tamamen bağımsızdır. Örneğin, seya-
hat acentaları tarafından belirli bir zaman dilimi (aylık, yıllık, vb.) için uygulanan 
üzerinde anlaşılan para miktarıdır.

Bu kesintilere ilişkin örnek bir tablo aşağıda yer almaktadır. Tabloda farklı ülkelerdeki 
kesinti miktarları gösterilmektedir.

Tablo 5.1
Seyahat Acentalarının 
Komisyonları
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Ülkeler
Komisyon 
kesintisi

Uygulanan ücret 
seviyesi*

Uygulanan ilk 3 hizmet

A.B.D.
%0	–	2002
(Delta	Airlines)

5	$	-	250	$

1.	Hava	yolu	bileti	kesme
2.	Hava	yolu	bileti	değiştirme
3.	Özel	kuponlar	&	
promosyonlar

İskandinav	
ülkeleri

%0	–	2003
(SAS)

20	€	ila	100	€	arası
1.	Hava	yolu	bileti	kesme
2.	Bilet	Geri	ödeme
3.	Tren	biletleri

Fransa
%0	–	2005
(Air	France)

5	€	ila	150	€	arası

1.	Hava	yolu	biletleri	için	
uzaklık	ücreti	(kısa,	orta	ya	da	
uzun	nakil)
2.	Tren	biletleri	(SNCF)
3.	İdarî	ücretler

Birleşik	Krallık
%0	–	2005
(British	Airways)

N/A*

1.	Ek	ödemesiz	hava	yolları	
ücretleri
2.	Kredi	kartı	ödemeleri
3.	Planlı	uçak	bilet	ücretleri

İspanya
%0.4	-	2007
(Iberia)

20	€	ila	200€	arası
1.	Hava	yolu	bileti	kesme
2.	Hava	yolu	bileti	değiştirme
3.	Bilet	Geri	ödeme

Acentaların hizmetleri ve bu hizmetler karşılığında ABD’de alınan bedeller Tablo 
5.2’deki gibidir. Seyahat acentalarının başlıca hizmetleri aşağıda sırası ile ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır. 

http://www.amadeus.com/web/amadeus/tr_TR-TR/Amadeus-Home/

Rezervasyon İşlemleri
Rezervasyon, turizm işletmelerinde isim belirterek yer ayırma ve kayıt işlemi demektir. 
Otellerde odaların, diğer işletmelerde ise uçak koltuklarının, restoran masalarının ya da 
salonların önceden ayrılması işlemi anlamına gelir. Bu işlem ya bir kişi için ya da gruplar 
için, kişisel olarak ya da seyahat acentası aracılığı ile yapılabilir. Tablo 5.3’de görüleceği 
üzere dünya genelinde en fazla rezervasyon hava yolu ulaşımı konusunda yapılmaktadır 
(Travel Weekly, 1982).

İlk 5 “ücretli hizmetler” En Düşük En Yüksek

1.	Hava	yolu	biletleri	kesme 8.00	$ 50.00	$

2.	Hava	yolu	bileti	değiştirme 10.00	$ 100.00	$

3.	Özel	kuponlar	ve	promosyonlar 10.00	$ 150.00	$

4.	Tren	biletleri 5.00	$ 50.00	$

5.	Sık	Uçan	Yolcu	rezervasyonları	 5.00	$ 250.00	$

Tablo 5.2
Değişik Ülkelerdeki 
Acenta Servis Hizmeti 
Uygulamaları

Tablo 5.3
ABD’de Acentaların 
Hizmetleri ve Bu 
Hizmetler Karşılığında 
Alınan Bedeller

Kaynak: http://www.amadeus.com/tr/x90210.html/ Servis ücretleri ve komisyon kesintileri 
(15.10.2008).

Kaynak: ASTA 2006, Acenta Hizmet Ücretleri ve Kıyaslama Raporu’ndan alan http://www.amadeus.
com/tr/x90210.html/ (15.10.2008).
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Rezervasyon alanı Yüzdesi

Hava	yolu %63.0

Kruvaziyer	gemiler %13.6

Oteller %10.0

Araç	kiralama %7.0

Demiryolu %3.0

Diğer %4.0

Rezervasyon işlemleri çeşitli şekillerde yapılabilir. Bunlar; Mektup, Telefon, elektronik 
posta, fax, yüz yüze ve en son gelişen teknoloji sayesinde bilgisayarla merkezi rezervas-
yondur. Rezervasyonların yazılı olarak belgelendirilmesi şarttır.

Seyahat acentalarında bir rezervasyon süreci kişi ya da grupların rezervasyon için se-
yahat acentalarına ya da tur operatörlerine başvurması ile başlar. Tur operatörü bu re-
zervasyon isteklerini diğer rezervasyonların bulunduğu listeye ekler ve rezervasyonları 
karşılayıcı acentaya iletmek üzere tarih, otel ve özelliklerine uygun olarak listeler. Bu lis-
telere “odalama listeleri” (Rooming Lists) adı verilir. Bu listeler konaklama yapılacak olan 
otel ve tarih sırası izlenerek düzenlenir. Oda listelerinin içinde konaklama yapılacak olan 
oda şekli, pansiyon durumu, odanın nitelikleri, transferler ile ilgili ayrıntılar, uçak saat-
leri ve müşteri istekleri yer alır. Seyahat acentaları, odalama listelerinin yanı sıra hangi 
müşterinin hangi uçakla yolculuk edeceğini de gösterir ve Transfer Listesi (Transfer Lis)  
ya da Havaalanı Listesi (Airport List) hazırlar. Tüm bu bilgileri içeren listeler karşılayıcı 
acentaya çeşitli yöntemlerle periyodik olarak gönderilir. Bu yöntemlerin başında Firma 
Postası (Company Mail - Co-Mail) sistemi yer alır ve bu sistemde düzenli olarak gidip 
gelen evraklar söz konusudur. Bu yöntemin yanı sıra bilgisayar, fax ve e-posta sistemleri 
ile de listeler karşılayıcı acentaya iletilebilir. 

Odalama listelerini gönderme işleminde, rezervasyonların gönderildiği otellerin bek-
leme (opsiyon) süreleri de dikkate alınmaktadır. Böylece rezervasyonların kabulü ve iptali 
konusunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar da önlenebilir.

Transfer ya da havaalanı listeleri ise ilk giriş tarihine uygun olarak gönderilir ve bu 
rezervasyonların en son listelerini ifade eder. Bütün bu evraklar karşılayıcı acentaya ulaş-
tırıldıktan sonra, artık karşılayıcı acenta rezervasyonların ve müşterilerin tüm sorumlu-
luğunu üstlenir. Karşılayıcı acenta bu aşamada sırasıyla önce rezervasyon daha sonra da 
operasyon, ev sahipliği ve son olarak da muhasebe görevlerini üstlenir.

Rezervasyonlar eğer bilgisayar ile yapılıyorsa, mesaj doğrudan doğruya otele gider. 
Bilgisayar sisteminde birçok işletme ile ilgili olarak aşağıdaki konularda bilgiler yer alır;

•	 İşletmelerin	listesi
•	 Belirli	tarihlerde	mevcut	oda	durumu
•	 Oda	tipleri
•	 İşletmelerin	adresleri	ve	telefon	numaraları
•	 Kayıt	(check-in)	ve	ayrılış	(check-out)	zamanları
•	 Otellerin	 uygulamaları	 ve	 politikaları	 (örneğin,	 çocuklar,	 hayvanlar,	 oda	 başına	

müşteri sayıları vb. gibi konularda)
•	 Kabul	edilen	ödeme	yöntemleri
•	 Özel	hizmetler	(varsa)
•	 En	yakın	havaalanının,	şehir	merkezinin	ve	bölgesel	çekiciliklerin	otele	göre	coğ-

rafi konumu. 

Tablo 5.4
Seyahat Acentalarının 
Başlıca Rezervasyon 
Alanları
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Rezervasyon Çeşitleri
Rezervasyonlar genel olarak 6 değişik şekilde uygulanmaktadır (Ahipaşaoğlu, 2001, 90);

Bağımsız Rezervasyonlar  
Bunlar genelde 10 kişinin altındaki özel gezi isteyen müşteriler için ve çoğunluğu gezinin 
gerçekleşmesinden birkaç ay önce yapılan rezervasyonlardır. Acenta açısından fazla bağ-
layıcılıkları yoktur. Genel olarak 24 saat öncesine kadar iptal edilebilirler. Kuşkusuz bu tür 
rezervasyonların sıkça iptal edilmesi bunları yaptıran acentanın konaklama işletmeleri 
nezdindeki itibarını zedeleyici olacaktır. Zaten iptaller de genellikle turistik amaçlı gezi-
lerde değil, iş gezilerinde gündeme gelmektedir. İşadamlarının sürekli değişebilen prog-
ramları nedeniyle onlar için yapılmış olan rezervasyonların değişmeleri sıkça söz konusu 
olur. Ancak, bu tip taleplerde çok yakın zaman süreci içerisinde, yani grup rezervasyonla-
rının iptal tarihleri olan 21 günün içinde yapılmış olduğu için otel işletmelerini bu iptalle-
rin güç duruma soktuğunu söylemek de pek mümkün değildir.

Tekil Grup Rezervasyonları  
Bunlar özellikle kapalı gruplar ya da belirli ihtisas grupları gibi yinelenme sıklığı düşük 
programlar için alınan rezervasyonlardır. Bağımsız rezervasyonlardan farkı, grup boyu-
tuna sahip olmaları, yani 11 kişiden fazla yolcu sayısının bulunması; ikinci olarak da son 
iptal eşiği (deadline) içerisinde iptal edildikleri taktirde; ki çoğu zaman grubun otele giriş 
tarihinden 21 ila 30 gün öncedir; yemek ve kahvaltı ücretleri hariç olmak üzere oda ve 
servis ücretlerinin tümünün ödenmesi zorunluluğudur. Bunlar çoğunlukla gelen talepler 
üzerine yapılan tur organizasyonları olduğu için talepten sonra otellerin cevaplarıyla bir-
likte talep eden kişi, grup ya da ilgili kuruluşların onayları alındıktan sonra otellere yeni-
den onay için problem yaratan rezervasyon türleri değildir. Ancak bu tip rezervasyonlar 
da karşılaşılan zorluk, kültürel turların güzergahları üzerinde yer alan otellerin, çoğun-
lukla seri grup rezervasyonlar ya da blok rezervasyonlarla çalışmayı tercih ettikleri için 
tekil grup rezervasyonlarına kontenjan ayırmamaları; dolayısıyla belki bu kapalı grupların 
daha yüksek ücret ödüyor olsalar bile daha düşük kategoride otellerde konaklamak zorun-
da kalıyor olmalıdır. 

Seri Grup Rezervasyonları 
Birbirini izleyen ve ardışık (back to back) operasyonlar için yapılan tahmini rezervasyon-
lardır. Rezervasyonun kapsayacağı dönemler turun gerçekleştirileceği zaman dönemi ile 
aynı olacaktır. Ancak aynı grup serisi için ayrılacak oda sayısı dönem içerisinde farklı-
lık gösterebilir. Konaklama işletmesinde normal sezon esas alınarak ayırtılan oda sayısı, 
yüksek dönem için öngörülen artışlar oranında yükseltilir. Burada temel ilke tüm dönem 
boyunca otobüslerin tam kapasite ile hareket edecekleridir.

Bir tur operatörü ya da toptancı seyahat acentası yeni bir programı piyasaya sunduğu 
zaman gerek charter anlaşmalarında, gerekse otel anlaşmalarında satılacağını öngördüğü 
belirli bir sayı ve bu sayının sezon içerisindeki dağılım tahmini esas olarak oda sayılarını 
belirler ve belirli aralıklarla rezervasyonlarını yaptırır. Buradaki aralık doğal olarak prog-
ramın süresi ile ilgili olmaktadır. Ayrıca hareket günlerinin sıklığı da bu rezervasyonu 
etkileyecektir. 

Blok Rezervasyonlar
Genellikle gözetimli turların planlanmaları aşamasında kullanılan bir rezervasyon siste-
midir. Daha çok tatil turizmine yönelik olan; güneşe, denize ve dinlenceye dönük bu tip 
turlarda talepler oldukça geç gerçekleşmektedir. Bu nedenle tur operatörü riski üstlenmek 
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durumundadır. Ayrıca bu tip hizmet veren konaklama işletmeleri rezervasyonlarını çok 
önceden yaptıkları için son dakika taleplerinde genellikle olumlu yanıt verme imkânına 
sahip olamamaktadırlar. Bu durumda toptancı seyahat acentası önceden yapacağı anlaş-
malarla belli sayıdaki odayı belli dönemler içerisinde adına rezerve ettirebilir. Buna göre, 
oteldeki rezerve edilmiş odaların tümünün bedelleri ödenecektir. Otel dolu olsun ya da 
olmasın ödenecek olan bir tutar söz konusudur. Ayrıca, satış söz konusu ise satışın temel 
tarzı, yani pansiyon durumuna göre, dolu olan odalar için kahvaltı ve yemek bedelleri 
ödenecektir. 

Basamaklı Blok Rezervasyonlar
Basamaklı blok rezervasyon bir konaklama işletmesinde mevsimlik dalgalanmalara göre 
ayrılan oda sayısının değişkenlik göstermesi anlamını taşınmaktadır. Aslında bunu uzun 
dönemli bir blok rezervasyon üzerine aynı işletmedeki daha kısa dönemleri kapsayan bir-
kaç blok rezervasyon olarak algılamak da mümkündür. Zaten kısa dönem içerisindeki 
odaların yanı sıra o dönemi de kapsayan daha uzun dönemli rezervasyon yapılmış olduğu 
için, bu rezervasyonların toplamı bir basamak şeklinde ortaya çıkar. Mevsimlik yoğunlaş-
manın bir arada yorumlanmasını sağlayan gelişme, belirli aylardaki turistik etkinliklerin 
artışı ve diğer aylarda azalması şeklinde oluşan yıl içindeki dönemselliktir. Basamağın ne-
reden itibaren yükseltileceği tümüyle mevsimlik dalgalanmalara ve toptancı seyahat acen-
tasının satış tahminlerine dayalıdır. Otel işletmesi ise kendisi açısından mümkün olduğu 
kadar uzun dönemleri kapsayan blok rezervasyonlar yapmak yoluna gidecektir. Eğer ko-
naklama işletmesi farklı ülkelerden gelen gruplarla çalışıyor ve farklı turist veren ülkelerin 
basamaklarındaki yükselme dönemleri birbiriyle çakışmıyor, aksine birbirlerini izliyorsa 
basamaklı oda tahsisi oteli optimum doluluk oranına yaklaştıracaktır.

Tek Yetkili Satıcılık Anlaşmaları
Bu tür bir rezervasyon anlaşması, belirli bir konaklama ünitesinin belli bir ülkede tutun-
durulması amacına yönelik olarak toptancı seyahat acentası ya da tur operatörü ile ko-
naklama işletmesi arasında yapılan bir özel anlaşmadır. Bu anlaşmaların temel noktası o 
ülkede ya da turist veren bölgede bu konaklama işletmesinin yalnızca bu toptancı seya-
hat acentası tarafından satılması ilkesidir. Bu nedenle, toptancı seyahat acentasının diğer 
rakiplerine göre belirli avantajları olmaktadır. En önemli avantaj öncelikle kendi müşte-
rilerine yer bulabilme olanağıdır. Bu durumda konaklama işletmesinin bölgedeki ben-
zerlerinden daha üstün niteliklere sahip olması ya da belki de o yörede başka konaklama 
işletmesinin olmaması gerekir. Bu konaklama işletmesi açısından eğer tur operatörü turist 
veren ülkede egemen durumda ise müşteri sayısında bir garanti sağlayacaktır. Eğer birlik-
te çalıştığı tur operatörü turist veren yörede piyasaya yeni girmekte ise belki de kendisiyle 
çalışmak istemeyen rakip tur operatörlerine karşı konaklama işletmesinin kullandığı bir 
koz olabilir. Yani bu tip anlaşmalar istisnai anlaşmalar olup pazarlamanın yanı sıra genel 
işletme politikalarıyla da ilgili olmaktadır. 

Bir konaklama işletmesi ile tur operatörü arasında yapılacak sözleşmelerde, yukarıda 
sözü edilen rezervasyon tiplerinden biri seçilebileceği gibi toptancı seyahat acentasının 
amaçlarına ya da farklı programlarına göre bir kaçı bir arada kullanılabilir. 

Rezervasyon işlemleri çeşitli şekillerde yapılabilir. Bunlar; Mektup, telefon, e-posta, faks, 
yüz yüze ve en son gelişen teknoloji sayesinde bilgisayarla merkezi rezervasyondur. Rezer-
vasyonların mutlaka yazılı olarak belgelendirilmesi şarttır.
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Rezervasyon Süreci
Rezervasyon görevlileri kendilerine ulaştırılan odalama listelerine göre söz konusu otel-
lerde gerekli rezervasyonları yaparlar. Bir rezervasyon yapılırken en önemli konu rezer-
vasyonun onayıdır. Odalama listeleri müşteri isteklerini, pansiyon durumunu ve rezer-
vasyon ile ilgili tüm ayrıntıları içerir. Böylece, müşterinin ödediği paranın karşılığını tam 
olarak alması sağlanmaktadır. 

Otelin rezervasyonu kabul edebilmesi için, öncelikle yeterli boş ünitesinin olması ge-
rekir. Bunun yanı sıra, rezervasyonun bekleme süresi içinde gelmiş olması ve acentanın 
otel kontenjanının da uygun olması gerekir. Rezervasyon bekleme süresi içinde gelmemiş-
se otel rezervasyonu kabul etmeyebilir. 

Transferlerin en önemli özelliği de müşteriye güven ve rahatlık sağlamasıdır. Bu ne-
denle operasyon sorumluları ve görevlileri ulaşım araçlarının, sürücülerin ve transfercile-
rin durumları konusunda tam bir bilgi sahibi olmalıdır. Transferler geliş ve dönüş trans-
ferleri olmak üzere iki yönlü yapılır. 

Operasyon bölümü, transfer listelerine uygun olarak operasyon listelerini hazırlar. 
Transferin niteliğine göre host/hostesleri ya da transfercileri görevlendirirler. Müşterile-
rin transferleri tamamlandıktan sonra, sıra ev sahipliği görevine gelir. Bu görev ya host/
hostesler tarafından ya da representative olarak adlandırılan temsilciler tarafından yerine 
getirilir. Bu görevliler müşterilerin gelişlerinden itibaren her türlü ihtiyaçları ile ilgilenir-
ler ve sorunlarını çözmek için yardımcı olurlar. 

Rezervasyonun son aşamasında muhasebe süreci başlar. Müşterilerin dönüş transfer-
leri yapıldıktan sonra ödemeler gerçekleştirilir. Oteller, acentaların rezervasyon memurla-
rına gönderilen ya da rezervasyon memurları tarafından gönderilen rezervasyon fişlerine 
ya da orjinal voucher’lara uygun olarak; kalış süresi, verilen hizmetler ve pansiyon ücret-
lerine göre fatura keserler.

Gerek acentaların ve gerekse bireysel müşterilerin otel seçimini kolaylaştırmak için 
bazı meslek kuruluşları aşağıdaki otel rehberlerini yayınlamışlardır (Boyacı, 1996, 82);

•	 ABC	Hotel	Guide
•	 WATA	(Dünya Seyahat Acentaları Birliği)
•	 IHG	(Uluslararası otel rehberi)
Rezervasyonlarda ortaya çıkan bazı özel durumlar aşağıdaki gibidir;
•	 Kontenjan dışı rezervasyon talebi: Tur operatörleri bazı durumlarda karşılayıcı 

acentadan kontenjan dışı rezervasyon isteğinde bulunabilir. Bu tip kontenjan dışı 
istekler öncelikle yazılı olarak (fax, e-posta, İnternet gibi) karşılayıcı acentaya bil-
dirilir. Acenta da bu isteği otele bildirirken “kontenjan dışı” talep olduğunu be-
lirtmelidir. Bu şekilde onay (konfirmasyon) alınabilmişse rezervasyonun onayı tur 
operatörüne bildirilir. Ancak bu onaydan sonra satış yapılabilir. Eğer karşılayıcı 
acenta onayı alamamışsa yakın alternatifler sunabilmelidir.

•	 Aşırı rezervasyon (Overbooking): Bu durum otellerin kapasitelerinden fazla re-
zervasyon kabul etmeleri sonucunda ortaya çıkar. Rezervasyon görevlisi aşırı re-
zervasyon durumdaki odasını, eğer rezervasyonun geldiği otele gönderemiyorsa 
öncekilerle aynı fiyat ve özelliklere sahip diğer otellerde yer bulmaya çalışmalıdır. 
Daha sonra bu durumu yurt dışına bildirip bu alternatiflerden tur operatörü ha-
berdar edilmelidir. Tur operatörü de müşteriye ulaşır ve onları bu durumdan ha-
berdar eder. Müşteri alternatifi kabul ediyorsa gerekli onaylar alınır ve rezervasyon 
gerçekleştirilir.

•	 Özel istekler içeren rezervasyonlar: Yurt dışından tatil satın alan bir müşteri gittiği 
yerde ne gibi durumlarla karşılaşacağını genellikle bilmez. Bu nedenle bazı istekle-
rinin kesin olarak yerine getirilmesi için garantiler satın alır (deniz manzaralı oda, 
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havuz tarafı, büyük oda, üst katlar vb.) ya da sağlık nedenleri ile bazı özel isteklerde 
bulunabilir (asansöre yakın oda, alt katlarda oda, rejim yemeği vb. gibi). Bu tip ga-
rantiler istendiği durumlarda, tur operatörleri rezervasyonun bu istekleri garanti-
leyecek şekilde onaylanmasını ister. Rezervasyon memuru bu tip rezervasyonlar 
geldiği zaman otellerden bu isteklerin kesinlikle gerçekleştirildiğine dair onay ister. 
Onay alındıktan sonra bu onay yurt dışına bildirilir. Ancak, bundan sonra müşte-
riye garanti verilebilir ve ücret talep edilebilir. 

•	 Bekleme süresine (opsiyon) uymayan rezervasyonlar: Tur operatörleri çeşitli ne-
denlerle rezervasyonları ve iptalleri opsiyon süreleri sona erdikten sonra göndere-
bilmektedir. Bu durumda otel yöneticileri ile rezervasyon görevlilerinin bağlantıya 
geçerek soruna çözüm bulmaları gerekir. Bununla birlikte otellerin opsiyon sürele-
rini geçiren rezervasyonları ve iptalleri onaylamama hakkı da vardır. 

•	 Özel satış (special offer) rezervasyonları: Tur operatörleri bazı durumlarda indi-
rimli satış yaparlar ve bu satışlarda çoğunlukla “Special Offer” sistemi uygularlar. 
Bu sistemde, müşteri rezervasyonu yaptırırken yalnızca otel kategorisini ve bölge-
sini seçebilir (2, 3, 4, 5 yıldızlı otel ve Antalya, Dalaman bölgesi gibi). Müşterinin 
belirli bir otel seçimi söz konusu değildir. Acentanın rezervasyon departmanı tara-
fından en ucuz ve en uygun koşulları sağlayan oteller arasından seçim ve rezervas-
yon yapılır. 

•	 Uçuş/Gezi (Fly-drive) rezervasyonlar: Bazı müşteriler belirli bir otele bağlı kal-
maktansa gezerek tatil yapmak ister. Bu müşterilere sunulan seçenek “fly-drive” 
adı verilen tatillerdir. Bu tip tatillerde müşteri hem değişik yerleri gezebilmekte 
hem de tur operatörünün sağlayacağı olanaklardan (rezervasyon, araç kiralama, 
danışma gibi) yararlanabilmektedir. Müşteri belirli bir rotayı izleyerek ve genelde 
bir gecelik konaklamalar yaparak, birden fazla yöreyi gezip tanıma olanağına sahip 
olur. İzlenecek olan rota daha önceden belirlenmiştir ve bu rotaya uygun olarak 
satış yapılır. Bu tür bir rezervasyonda öncelikle müşterinin istediği kategoride oto-
mobil kiralanır. Daha sonra da rotada yer alan merkezlerde konaklama yapılacak 
olan otellerde gerekli rezervasyonlar yapılır. 

http://www.turizmgazetesi.com/

Hava Yolu Biletleme İşlemleri 
Bilet satış işlemi, perakendeci bir seyahat acentasının en önemli faaliyetidir. Seyahat acen-
taları genellikle tüm ulaştırma araçları için; kara, hava, deniz ve demiryollarının biletlerini 
satarlar. Bilet satış işlemi karmaşık bir süreci gerektirir ve teknik bir terminoloji bilgisi 
ister. İngilizce terimleri tanımak, değişik işaret ve kısaltmaları anlamak gerekir. Bunlar-
dan başka saatleri, tarifeleri, sınır formalitelerini, bilet çeşitlerini, izlenecek güzergahları, 
rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bir şekilde kağıt üzerine döke-
bilme becerilerini gerektirmektedir. 

Biletleme işlemi, bir kişiye taşıma ve yolculuk (seyahat) belgesini düzenleyip satışını 
yapmaktır. Seyahat ve ulaştırma şirketleri kendi biletlerinin, satışları için aracı kuruluş olan 
seyahat acentalarından, dünya turizm kuruluşları ve uluslararası konferans ve kuruşlarca 
belirtilen kuralların çok sıkı ve ciddi bir şekilde uygulanmasını isterler. Dünyada bilgisayar 
alanındaki hızla gelişme manuel (el ile düzenlenen) biletçiliğe de yeni boyutlar kazandır-
mıştır. Her şeye rağmen, en büyük görevi yine acentalardaki iş görenler üstlenmektedir. 
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Uluslararası seyahatler için bilet satışı yapan bir eleman, ilgili ülkelerin sınır formali-
telerini iyi bilmek zorundadır. Çünkü bir devletin kendine özgü sınır formaliteleri uygu-
lamakta tam bir serbestliğe sahip olması nedeniyle, bilet satış memurunun görevi daha da 
zorlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Bu nedenle satış memuru bileti satacağı kişi ile ilgili 
geçiş ve kalkış sürelerini bilmek ve müşterisine doğru bilgiler vermek zorundadır. Bu çeşit 
formaliteler ile ilgili olarak iki önemli kaynak bulunmaktadır;

•	 Dış ülkelere seyahatler için sınır formaliteleri: Dünya Turizm Örgütü tarafından ya-
yınlanmış resmî bir belgedir ve içerdiği bilgiler her ülkenin resmî turizm örgütle-
rinden alınarak derlenmiştir.

•	 Seyahat danışma el kitabı (Travel Information Manual): Çok geniş ve kapsamlı bir 
belgedir ve içindeki bilgiler günü gününe takip edilir. Dünyadaki 40 kadar uçak 
şirketi bu dokümanı kaynak olarak kullanır. Aylık olan bu yayın dünyadaki 200 
ülke hakkında bilgileri içerir. Yolcular için gerekli belgeler, sağlık, gümrük kanun-
ları, döviz konusundaki gerekli açıklamalar da vardır.

Turizm sektöründe hava taşımacılığının önemli bir yeri vardır. Hava taşımacıları gerek 
bireysel yolculuklarda, gerekse tur operatörü ve acentalar tarafından düzenlenen turlarda 
önemli miktarda yolcuyu ulusal ve uluslararası hatlarda taşımaktadırlar. Hava yolu taşı-
macılığı ile ilişkisi açısından seyahat acentalarının en önemli fonksiyonu hava yolu şirket-
lerinin biletleme işlemlerini yürütmek ve bu konuda aracılık yapmaktır. Ancak hava yolu 
biletçiliği diğer ulaşım araçları biletlerine göre oldukça kapsamlı ve karmaşıktır.

Basılı bir hava yolu bileti genellikle 9 cm/20 cm ölçüsünde olan ve aşağıda belirtilen 6 
temel konuyu içeren kısa ve özet bir belgedir. Bu küçük belgeden yer kazanmak amacıyla 
birçok bilgi kısaltılmış ya da kodlanmıştır. Her ne kadar günümüzde hava yolu firmaları 
artık elektronik bilet sistemine geçmekte ise de klasik biletlerin kullanımı da hâlen devam 
etmektedir. Elektronik bilette müşterinin bilet kodunu ya da bilet numarasını bilmesi ye-
terlidir, diğer ayrıntılar bilgisayar sisteminde kayıtlıdır. Bununla birlikte, yolcuya ait bazı 
temel bilgiler (kimlik numarası gibi) olmadan ve kredi kartı kullanmaksızın elektronik 
bilet almak olanaksızdır.

Resim 5.1

Hava Yolu 
Firmalarından 
Bazıları
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Şekil 6.1: Bir elektronik uçak bileti örneği

Turizm sektöründe hava taşımacılığının önemli bir yeri vardır. Hava taşımacıları gerek bi-
reysel yolculuklarda, gerekse tur operatörü ve acentalar tarafından düzenlenen turlarda 
önemli miktarda yolcuyu ve turisti ulusal ve uluslararası hatlarda taşımaktadırlar.

http://www.skyscanner.com.tr/

Hava yolu biletçiliği konusunda görev yapabilmek için pratik olarak bu işin eğitiminin 
alınması gereklidir. Birçok seyahat acentası bu konuda uzmanlaşmış elemanları çalıştır-
mayı tercih ederler.

Hava yolu biletleri aşağıda belirtilen birimler tarafından düzenlenir (Boyd, 1989, 48);
•	 Seyahat	Acentaları	ve	şubeleri,
•	 Hava	yolu	şirketlerinin	havaalanlarında	veya	değişik	yerlerde	bulunan	rezervasyon	

/biletleme birimleri,
•	 Büyük	işletmelerde	ya	da	işletmelerin	kendi	bünyelerinde	çok	büyük	bazı	işletme-

lerin çalışanlarının bütün seyahat düzenlemelerini yapan belirli birimleri vardır.
Ayrıca hava yolu firmalarının web sayfalarından ya da bazı web portallarından (www.

skyscanner.com, www.ekobilet.com vb. gibi) da müşterilerin doğrudan kendi rezervasyon-
larını yapmaları ve elektronik bilet satın almaları olanaklıdır.

Standart bir hava yolu bileti, hava yolu şirketi ile yolcu arasında bir çeşit sözleşme ni-
teliğindedir. Geçerli olan bütün biletler aşağıdaki özelliklere sahiptir;

•	 Belirli	havaalanları	ya	da	şehirler	arasında	taşınma	hakkı	verir.
•	 Uçuş	bedelinin	ödenmiş	olduğunu	gösteren	bir	belge	niteliğindedir.
•	 Hizmet	sınıfını,	uçuş	numarasını	ve	tarihlerini	gösterir.
•	 Yolcunun	kendisinin	ve	bagajının	uygun	koşullarda	taşınacağına	ilişkin	her	türlü	

bilgiyi kapsar ve garanti eder.
•	 Para	iadesi	ve	bilet	değiştirme	konusunda	bilinmesi	gereken	her	türlü	bilgiyi	içerir.
•	 Hava	yolu	şirketinin	muhasebe	bölümü	tarafından	ihtiyaç	duyulan	bilgileri	içerir.

Şekil 5.1

Bir Elektronik Uçak 
Bileti Örneği
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Günümüzde uçak biletleri genellikle bilgisayar aracılığı ile düzenlenmektedir. Seyahat 
acentalarının bütün yabancı hava yolu şirketlerinin biletlerini tek elden satışına BSP The 
Bank Settlement Plan sistemi adı verilir (Hacıoğlu, 1987, 47). BSP merkezi Cenevre’de 
bulunan	Uluslararası	Hava	Taşımacılığı	Örgütü	IATA’ya	üye	olan	bütün	hava	yolu	işletme-
lerinin bilet satış ve hesaplarının tek merkezden bilgisayar ağı ile yürütülmesidir.

Hava yolu biletlerinin seyahat acentaları tarafından satışı uluslararası konferans ve 
ulusal hava yolu şirketlerinin onayına ve iznine bağlıdır. Bu konudaki tek yetkili kuruluş 
Uluslararası	Hava	Taşımacıları	Birliği	IATA’dır.	IATA	1945	yılında	44	ulusal	hava	yolu	ta-
rafından kurulmuş olan bir örgüt olup merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

Gerek el ile (manuel) yazılan gerekse bilgisayarla düzenlenen bütün uçak biletleri şu 
unsurlardan oluşur;

•	 Seyahat	süresince	sabit	kalan	ön ve arka kapak (manuel).
•	 Bilgisayardan	alınan	biletlerde	biletin	yazılı	çıktısı	(Biletin	tüm	özeliklerini	içerir.)
•	 Muhasebe	kayıtları	için	hava	yolu	şirketine	gönderilen	hesap denetçisi kuponu.
•	 Acenta kuponu (Bu kupon bilet satışını yapan acenta tarafından muhasebe kayıtları 

için saklanır.)
•	 Uçuş kuponu/kuponları (Bu kuponlar uçağa binebilmek için gereklidir ve havaala-

nında kayıt sırasında verilir.)
•	 Yolcu kuponu (Yolculuk boyunca istendiğinde gösterilmek üzere yolcuda kalan ku-

pondur ve uçuş kuponunun bir parçasıdır.) 
Bir uçak biletinin ön ve arka kapaklarının iç ve dış yüzleri yolcu için önemli bilgiler 

içerir. Bunlar bagaj sorumluluğu, yolculara 
tavsiyeler, kullanılan sürelerle ilgili uyarılar 
ve taşıma sözleşmesi konusundaki bilgilerdir. 
Ayrıca bazı akıllı telefonlara yüklenebilen 
karekodlar da elektronik bilet olarak kabul 
edilir ve uçağa biniş bankosunda telefondan 
okutulabilir.

Hava Yolu Bilet Çeşitleri
Açık Bilet; Açık bilet, parkurları belli ve ücreti önceden ödenmiş olan, fakat uçuş tarihi ve 
saati belli olmayan biletlerdir. Bu bileti alan yolcu ne zaman seyahat edeceği belli değilse 
sonradan acentaya gelip fazla zaman kaybetmemesi için açık bilet alış bedelini öder. Yolcu 
hangi gün ve hangi saatte yolculuk yapacağına karar verdiği zaman, eğer uçakta boş yer 
varsa yerini havaalanından da onaylatabilir. Açık kesilen biletlerin süresi bir yıldır. Kesil-
diği tarihten başlayarak bir yıla kadar bilet fiyatlarında meydana gelebilecek artışlardan 
bu biletler etkilenmez. Ancak bu biletler bir yıl içinde kullanılmazsa yolcunun kullanım 
hakkı kaybolur ve parası iade edilmez.

Yalnız Gidiş Bileti: Tek yönlü yolculuklar için kullanılan biletlerdir (İzmir-İstanbul gibi).
Gidiş-Dönüş Bileti: Gidilen noktadan tekrar aynı hareket noktasına gelmek amacı ile 

satılan biletlerdir (İzmir-İstanbul-İzmir gibi).
Gezginci Bilet: Hareket edilen ya da seyahatin başladığı noktaya dönülen, ancak bir-

kaç merkezi ziyaret şeklinde gerçekleşen yolculuklarda satılan biletlerdir (İzmir-İstanbul- 
Atina-Brüksel-İstanbul-İzmir gibi).

Grup Bileti: Rezervasyonlar alınırken bir yolcu isim kaydı kısmına (PNR’a) en fazla 
7 kişinin adı yazılabilir. Diğer bir deyişle aynı uçakta ve bir arada en fazla 7 kişiye yer alı-
nabilir. Yedi kişinin üzerindeki yolculara grup bileti kesilir. Grup rezervasyonu almadan 
ve bileti kesilmeden önce hava yolu firmasına bir rapor yazılır. Bu raporda, grupta seyahat 
edecek olan kişilerin ad ve soyadları, uçuş saati, uçuş numarası ve sınıfı yazılır. Bu rezervas-

Resim 5.2

Karekod Örneği
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yon hava yolu firmasına onaylatıldıktan sonra biletleri kesilir. Grup biletleri kesilirken, diğer 
biletlerden farklı olarak ödeme şekli bölümüne “NON REF” (non-refundable) yazılır.

Sedyeli Yolcu Bileti: Sedyeli hastaların bileti kesilirken, diğer biletlerdeki gibi işlem 
yapılır. Ancak, sedyeli hastalardan uygulanan ücretin beş katı alınır. Buna bağlı olarak, 
serbest bagaj hakkının da beş katı hak tanınır. Bu rezervasyon da hava yolu firmasına 
bildirilir. Sedyeli hasta bebek ise, beş çocuk ücreti alınır.

Biletleme konusu seyahate çıkacak olan insanlar açısından günümüzde artık çok 
seçenekli bir duruma gelmiştir. Özellikle İnternet kullanımının toplumun geniş kesim-
lerine yansıması ve hava yolu firmalarının ya da İnternet acentalarının sağlamış oldu-
ğu olanaklar insanların artık cep telefonları üzerinden bir bilet almasını sağlamaktadır. 
Teknolojiyi yaygın olarak kullanabilen, eğitimli, seyahat deneyimi olan ve yabancı dil 
bilgisine sahip olan kişiler bu olanağı daha fazla kullanmaktadır. TripAdviser, SkyScan-
ner, Expedia, Airtickets, CheapAir, TripSta, Travelocity gibi web siteleri hem seyahatler 
için en ucuz biletleri araştırmakta hem de otel ve oto-kiralama hizmetlerini de aynı se-
yahatte düzenleme olanağı vermektedir. Bu aracılar web üzerinden kişileri uygun hava 
yolu firmalarının web sayfalarına yönlendirerek kredi kartı kullanımı ile elektronik 
bilet satın almalarını sağlamaktadır. Otel rezervasyonlarının İnternet üzerinden yapıl-
ması konusunda ise booking.com (www.booking.com) ve HRS (Hospitality Reservation 
Systems) (www.hrs.com) web sayfaları yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
durum kuşkusuz seyahat acentalarının bu alandaki kazançlarını olumsuz yönde etkilese 
de yine de deneyimsiz ve yabancı dil sorunu olan bireyler için hizmet vermeye devam 
edeceklerdir.

Kaç adet hava yolu bilet çeşiti vardır. Uçak biletlerinin yolcu ile taşıyıcı arasındaki hukuksal 
özelliği nedir?

http://www.vizeci.com

Pasaport İşlemleri
Pasaportlar her ülkenin kendi vatandaşına veya vatandaşlığına geçmiş kişilere ya da bir 
başka ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere resmî makamlar tarafından ve-
rilen ve kişilerin serbestçe yurt dışına çıkmalarını sağlayan resmî kimlik belgeleridir ve 
bu belgeler yabancı ülkelere giriş yapılırken kullanılır. Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte 
pasaport ya da yerine geçen bir belge bulundurmak zorunludur. 

Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Tüm 
dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına 
bağlı olarak giderek artan sayıdaki ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma/
tanıma sistemleri kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti adına verilen pasaportlar aşağıdaki şekillerdedir;
•	 Diplomatik pasaportlar (Lacivert): Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinin, bakanla-

rın, diplomatların ve dışişleri görevlilerinin kullandığı pasaportlardır.
•	 Özel damgalı pasaportlar (Yeşil): Bu pasaportlar genellikle üst düzey devlet memur-

larına verilir. Devlet dairelerinde 1. 2. ve 3. derecedeki memurların kullandığı pasa-
portlardır. Yeşil Pasaportlara ABD, İngiltere ve Kanada dışındaki ülkelerde genelde 
vize istenmemektedir (en son bilgi için ziyaret ediniz - http://www.vizeci.com).

•	 Genel turist pasaportları (Bordo): Normal vatandaşların kullandığı pasaporttur. 
Ülke dışına çıkan ve gezi amacı ile seyahat eden vatandaşlara verilir.

•	 Hizmet damgalı pasaportlar (Gri): Öğretmen, doktor, subay gibi yurt dışına gö-
revli olarak giden elemanlara verilir. 

2
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•	 Yabancılara verilen pasaportlar: Ülkede yaşayan ve üçüncü bir ülkeye gitmek is-
teyen yabancılara verilen pasaportlardır. Yabancılara ait bu tip pasaportlar, Dışiş-
leri Bakanlığının onayı ile Türkiye’de 3 ila 6 ay arasında kalma hakkına sahip olan 
kişilere verilir. 

•	 Gemici belgeleri: Gemici memur ve mürettebatının pasaport olarak kullanabile-
ceği belgelerdir.

•	 Landing Card (çıkış kartı): Türk vatandaşı olup yurt dışına çıkacak görevli uçucu 
ekibine verilen belgelerdir. 

•	 Öğrenci Pasaportları: Yurt dışına öğrenim için gidecek olan vatandaşlarımızın, 
Milli Eğitim Bakanlığından alacakları durumlarını gösteren belgeyle müracaat et-
meleri hâlinde, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer 
belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla harçsız “öğrenci” pasaportu verilir.

•	 İşçi Pasaportu: Yurt dışında geçimini temin ettiğini İş ve İşçi Bulma Kurumundan 
alacakları belge ile belgelendirenlere, umuma mahsus münferit pasaport almak 
için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla ilk iki yılı harçtan muaf 
“işçi” pasaportu verilir. Aynı şekilde bu durumda olanların aileleri de bu pasaportu 
alabilir.

Pasaport yerine geçen belgeler de aşağıdaki gibidir;
•	 Pasavan	(geçiş belgesi-genelde sınıra 5 km mesafede yaşayan ve sürekli geçiş yapan-

lara verilir) 
•	 İdarî	Mektup	
•	 Gemi	Adamı	Cüzdanı
•	 Uçak	Mürettebatı	Belgesi	
•	 Demir	yolu	Personeli	Kimlik	Belgesi	
•	 Hudut	Geçiş	Belgesi
•	 Seyahat	Belgesi
•	 Mülteciler	İçin	Seyahat	Belgesi

www.egm.gov.tr

Türkiye’ye Giriş ve Çıkışlar
Türkiye’ye giriş ve çıkışlar Cumhurbaşkanlığınca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapıla-
rından yapılır. Türkiye’ye giriş-çıkışta sınır kapısındaki görevlilere usûlüne uygun düzen-
lenmiş, geçerli bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye’ye giriş yapmak 
isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye’ye kabul olunur. Ancak bunlardan 
pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınır dışı edilemez.

Resim 5.3

Pasaport Örnekleri
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Çift Uyruklu Vatandaşlar
Çift uyruklu vatandaşlar Türkiye’ye giriş-çıkışlarında ve Türkiye’de bulundukları süre için-
de T.C. vatandaşı gibi işleme tabi tutulurlar. T.C. vatandaşlığını muhafaza edip de aynı 
zamanda başka bir devlet vatandaşı olanlar Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında T.C. pasaportu 
göstermek zorundadır. Ancak istemeleri hâlinde ikinci ülke pasaportlarına da giriş-çıkış 
damgası vurulabilir. Çift uyruklu vatandaşlarımıza Türkiye’ye girebilmeleri için vize veril-
mesi söz konusu değildir.

Pasaport almak için gerekli süreç ve belgeler aşağıdaki gibidir;
•	 Başvuru: Ülkemizde pasaportlar illerin emniyet müdürlüğü tarafından verilir. Bu-

nun için ilgili bu makamlara başvuru yapılması gereklidir.
•	 Pasaport	 form	 dilekçesi: Yurt içinde umuma mahsus pasaport almak isteyen 

vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Türk Polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak İl Emniyet Müdürlüklerinde satışa su-
nulan ‘pasaport istek formu’ tam ve doğru olarak doldurulduktan sonra İl Emniyet 
Müdürlüklerine müracaat edilir. Bu dilekçeler ilgili web sayfası üzerinden de dol-
durulabilmekte ve randevu alınmaktadır.

•	 Nüfus/Kimlik	Belgesi	cüzdanı	(Vatandaşlık	kimlik	belgesi-	T.C.	Kimlik	numa-
ralı): Pasaport almak için başvuruda bulunanların kendi kimliklerini belgeleyen 
bir nüfus cüzdanı ya da benzeri bir belgeye sahibi olmaları gerekir. Pasaport istek 
formuna yazılan bilgilerle nüfus hüviyet cüzdanındakilerin karşılaştırılmasından 
sonra pasaport müracaatlarından sonra kendilerine iade edilir. 

•	 Son	6	ay	 içinde	çekilmiş	2	adet	beyaz	fonlu	biyometrik	vesikalık	 fotoğraf	(Pasa-
portlarda kullanılmak üzere gerekli olan fotoğrafların renkli, gözlük, şapka gibi 
eşyalar olmaksızın çekilmiş olması gereklidir.)

•	 Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
•	 Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakatname. 
•	 İşçi ve işçi ailelerinden İş	ve	İşçi	Bulma	Kurumundan alınacak belge
•	 Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alacakları belge
•	 İthalat ve ihracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan ilgili kuruluşlardan belge, 
•	 Harç: Pasaportlar 2 - 5 - 10 yıl gibi sürelerle verilir ve bu süreler için farklı pasaport 

harçları ödenir. Yeşil pasaportlar 5 yıldan fazla süreli verilmez.
Ülke dışına çıkmak isteyen ve bireysel olarak seyahat edecek olan kişiler, gidecekleri 

ülkenin vizesini almak konusunda önemli sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşmaktadır. Se-
yahat acentaları düzenledikleri yurt dışı turları sırasında, sağlamış oldukları güven saye-
sinde daha kolay vize alabilmektedir ve müşterilerine yardımcı olabilmektedir. Özellikle 
yurt dışındaki spor karşılaşmaları ve bir hafta ile on beş gün arasında değişen Avrupa ve 
diğer bölgelere yapılan turlarda bu hizmet alanına olan ihtiyaç daha fazla kendisini gös-
termektedir. 

Vizeler ve Gümrük İşlemleri
Seyahat acentalarının özellikle yurt dışı turlarında müşterilerine vermiş oldukları önemli 
hizmetlerden birisi de onlar adına gidilecek olan yabancı ülkelerin konsolosluklarından 
vize alma kolaylığı sağlamalarıdır. Vize, bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte, gidilecek ül-
kenin temsilciliği (Konsolosluk, Büyükelçilik vb.) tarafından verilen izin belgesidir. Bazı 
ülkeler, çeşitli göçmen sorunları, kaçak işçi akımının ve özellikle uyuşturucu kaçakçılığı 
gibi olayların önlenmesi ya da çeşitli siyasal kararlar nedeni ile ülkelerine gelecek ve giriş 
yapacak yabancılardan hareket etmeden önce, yurt dışındaki temsilciliklerinden vize al-
malarını istemektedir.
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Dünya Turizm Örgütü, Roma anlaşmasıyla ve OECD’de yaptığı tavsiyelerle, turistle-
rin Avrupa’da serbestçe dolaşımlarını istemektedirler veya serbestçe dolaşımlarını sağla-

yacak önlemleri almalarını üye ülkelerden 
istemektedirler. Vizeler genellikle karşılıklı 
anlaşmalar sonucu iki ülke arasında uygu-
lanır. Tek taraflı vize uygulaması diplomasi 
politikası kurallarına uymamaktadır. Buna 
rağmen 1980’li yılların başından itiba-
ren bazı Avrupa ülkeleri tek taraflı olarak 
Türkiye’ye karşı vize uygulamaya başlamış-
lardır. Bu ülkeler sırasıyla Almanya, Belçi-
ka, Danimarka, Finlandiya, Fansa, İzlanda, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve Yunanistan’dır. Bunlara ek olarak OECD 
üyesi Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD’de yıllardan beri Türklere vize uygulamakta-
dır. 1989 yılından itibaren bu ülkelere İngiltere de katıldı. 1996 yılında ise artık Türkiye’ye 
vize uygulamayan ülkelerin listesini çıkarmak çok daha kolay hâle gelmiştir. 

http://www.vizeci.com/vize_rejimi.aspx

Vizeler genellikle aşağıdaki şekillerde uygulanır;
•	 Giriş	Vizeleri: Bir ülke sınırları içine girmeyi sağlayan ve genellikle bir yıl geçerli 

olan izin işlemidir. Tek giriş çıkış için ve bir kez için kullanılabilir. Vizenin bitiş 
tarihi geçmemiş bile olsa ikinci kez çıkış yapılmaz.

•	 Transit	Vizeleri: Diğer bir ülkeye gitmek veya herhangi bir ülkeden geçişi sağla-
mak üzere verilen vizelerdir. Kişiler çıkış yaptıkları ülkeden ikinci bir ülke üzerin-
den üçüncü bir ülkeye geçiş yapacaklarsa ve bu geçiş esnasından ikinci ülkenin 
gümrük sahasından ayrılacaklarsa, ülkeler arası anlaşmaya göre ikinci ülkeden 
üçüncü ülkeye geçiş için alınan vize “Transit Vize”dir. Bu vizeler çok kısa sürelidir 
ve genellikle ülkenin genişliğine göre bir gün ya da en fazla birkaç gündür. Bu vize-
ler iki şekilde uygulanır. Bunlar;
•	Tek	taraflı	transit	vize	(tek	geçiş)
•	Çift	taraflı	transit	vize	(gidiş-dönüş)

•	 Avrupa	Birliğine	dâhil	28	(2015)	Schengen	ülkesinden	herhangi	birinden	alınan	
vize ile diğer Schengen ülkelerine seyahat gerçekleşebilir. Sınır polislerinin isteği, 
yolcunun gideceği ülkenin konsolosluğundan vize alarak Schengen’i gerçekleştir-
mesi doğrultusunda olmaktadır.

•	 Aralıklı giriş vizesi (multiple): Belirli sürelerde, birden fazla girişe imkan veren 
vizedir. 3, 6 ay veya bir yıl süreli olabilir ve vizenin bitiş tarihine kadar geçerlidir.

•	 Sürekli Giriş vizeleri: Bu vizeler ile gidilen ülkelere birden fazla giriş çıkış yapılabilir.

http://europa.eu/index_en.htm

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, Konsolosluklar veya Valilikler vize vermeye yetkili 
makamlardır. Hava alanlarında aktarma yapacak olan yolcular havaalanının bulunduğu 
ülkenin vizesine tabi değildir. 

Vize almak isteyen kişiler ilgili ülkelerin temsilciliklerine vize başvuru formu için istek-
te bulunur ve eğer vize verilirse bunun için bir bedel öder (harç). Bu işlemler için birçok se-
yahat acentası aracı olmaktadır ve bazı seyahat acentaları özellikle vize hizmeti üzerine ça-
lışırlar. Vizeler pasaportların ilgili sayfalarına yapıştırılan özel pul ve resmî imzadan oluşur.

Resim 5.4

Vize Örneği
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http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa

Gümrük Formaliteleri
Turistlerin kendi ülkeleri dışına çıkışlarında ya da yabancı turistlerin ülkeye girişlerinde, 
seyahat eden kişiler ancak seyahatleri ile ilgili kişisel eşyalarını yanlarında serbestçe taşı-
yabilirler. Turistler için eşya listesi yapıldıktan sonra bunların dışındaki tüm eşyaları ve 
malları gümrük vergilerinde tabiidir.

Her ülkenin transit geçiş amacıyla dahi olsa topraklarına sokulacak mal, eşya, tüke-
tim malzemesi ve parayla ilgili özel kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar özellikle eski 
Doğu Bloku üyesi ülkelerde (Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya) hayli katıdır. Söz konusu 
kuralların bilinmesi ve bunlara uyulması, arzulanmayan durumların önlenmesi ve giriş 
yapılan ülkeden rahatlıkla çıkış yapılması için gereklidir. Giriş gümrüğündeki ihmal ve 
yanlışlıkların çıkış gümrüğünde soruna ve daha büyük sıkıntılara yol açabileceği akılda 
tutulmalıdır (www.gtb.gov.tr).

Gümrük formaliteleri genellikle ülkeye sokulması yasak ya da miktar olarak belli bir 
sınıra tabi veya sözlü ya da yazılı olarak beyan edilmesi gerekli şeyler içerir. Genelde her 
türlü silah, gaz tabancaları, göz yaşartıcı spreyler ve av malzemelerinin ülkeye sokulması 
yasaktır.

Kişisel ihtiyaca yönelik eşyanın tekrar çıkarılması şartıyla ülkeye sokulması serbest-
tir. Şahsi ihtiyaca yönelik eşya ve malzemenin neler olduğu ve hangi miktarlarda olması 
gerektiği esasen uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir. Bu eşya ve malzemeler ile mik-
tarlarının belirlenmesinde gözetilen konu, bunların miktar, çeşit ve amaç olarak kişisel 
kullanıma uygun olması, ticari nitelikte bulunmamasıdır.

http://www.gtb.gov.tr/mevzuat

Enformasyon
Enformasyon seyahat acentalarının en önemli hizmetlerinden ve turisti en fazla yönlendi-
ren hizmetlerden biridir. 1989 yılında Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, 
Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin, Türkiye’yi tercih etmeleri, konusunda bilgi yani enfor-
masyon kaynağı olarak en fazla seyahat acentaları olduğunu göstermiştir.

Seyahat acentaları özellikle yurt dışına çıkacak olan müşterileri için, onların bilmedik-
leri bu ülkelerin coğrafi özellikleri, toplumsal koşulları, yaşam tarzları, turistik çekicilik-
leri ve benzer birçok konuda bilgi verir. Bu bilgilerin yanı sıra özellikle gidilen ülkelerde 
kullanılan para birimleri ve ölçü sistemleri ve saat farlılıkları konusunda da ayrıntılı bilgi 
sahibi olmaları ve müşterilerini bilgilendirmeleri gerekir.

Araç Kiralama (Rent-A-Car) İşlemleri
Seyahat acentalarının sunduğu en önemli hizmetlerden birisi de araç kiralama (rent-a-
car) hizmetidir. Bu hizmet bazı acentalarda gelirlerin yaklaşık %50’sini meydana getirir. 
Seyahate çıkan insanların araç kiralama konusundaki temel nedenleri aşağıdaki gibidir;

•	 Özellikle iş seyahatlerine çıkan iş adamları ya da şirket yetkilileri, zamanlarının 
kısıtlı olması nedeni ile araç kiralamayı tercih ederler. Bu araçlar bu tür müşterilere 
hem daha fazla hareket olanağı hem de zaman tasarrufu sağlar.

•	 Özellikle uzun mesafelerden gelen fakat otomobil kullanmayı sevmesine rağmen, 
otomobili ile bu uzun mesafeyi kat edemeyen turistler kiralık otomobil kullanmayı 
tercih ederler.

•	 Ziyaret ettiği bölgede birçok yöreyi ziyaret etmek isteyen turistler araç kiralayarak 
bu isteklerini daha rahat gerçekleştirebilirler.
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•	 Bir gruba dâhil olmaktan hoşlanmayan ve bireysel olarak seyahate çıkmayı tercih 
eden turistler daha fazla otomobil kiralamayı tercih ederler.

•	 Normal olarak otobüs ve benzeri ulaşım araçlarının giremeyeceği ücra yörelere 
özellikle jeep tipi araçlarla gidilebilmesi nedeni ile, bu tip araçlar kiralanmaktadır.

•	 Araç kiralama pahalı bir hizmettir ve genellikle belirli bir gelirin üzerindeki müş-
teriler bu hizmetten yararlanabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenler ve teknolojik gelişmeler sonucunda seyahatlere katılanlar 
gittikleri bölgelerde daha fazla bağımsız hareket etmek ve daha fazla hareket olanağı sağla-
mak amacıyla araç kiralamak isteme eğilimi artmaktadır. Bu durum dünya genelinde araç 
kiralama ile işletmelerin hızla artmasına ve seyahat acentalarının da bu hizmet alanına 
yönelmelerine neden olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde değişik isimler altında faaliyet 
gösteren araç kiralama şirketi vardır (Tablo 5.5). Bu işletmelerin en yaygın olanları ve ül-
kemizde de faaliyet gösterenleri Avis, Hertz, Budget, Sixt, Lets ve Europcar adlı şirketlerdir.

Turizm olayının uluslararası alanda her geçen yıl yaygınlaşması ve teknolojik gelişme-
lerin sağladığı olanaklar sayesinde, seyahatlere katılanlar gittikleri ülkelerde ve bölgelerde 
daha fazla bağımsız hareket etmek ve daha fazla hareket olanağı sağlamak amacıyla araç 
kiralamak eğilimindedir. Bu durum dünya genelinde araç kiralama ile işletmelerin hızla 
artmasına ve seyahat acentalarının da bu hizmet alanına yönelmelerine neden olmuştur.

Firma adı Bulunduğu 
Bölge Sayısı

Otomobil 
Sayısı Personel Sayısı Ülke Sayısı

Enterprise 6.045 979.370 68.000 –

Hertz 5.900 488.000 26.350 145

National	&	
Alamo 2.000 322.000 – –

Avis 3.100 344.000 30.000 130

Budged 1.110 148.000 21.000 150

Dollar 260 78.000 – –

Thrifty 1.475 50.774 7.000 –

Sixth 4.000 – 3.052 105

Europcar 2.825 20.000 – 143

Ülkemizde geçmiş yıllarda hava alanlarında ve büyük kent merkezlerinde faaliyet 
gösteren araç kiralama şirketleri, turizm sektöründeki hızlı gelişmeler sonucunda önemli 
turizm bölgelerinde de faaliyete başlamışlardır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) de aldığı bir kararla, rent-a-car işletmelerinin de bir seyahat işletmesi olduğunu be-
lirterek bu işletmeleri C grubu seyahat acentaları sınıfına dâhil etmiştir.

Araç kiralama işletmeleri, çeşitli araçların kiralanması ile ilgili işlemleri değişik şekil-
lerde yapabilirler. Bunlardan birincisi, müşteri kendi ülkesindeki rent-a-car firmasından 
rezervasyon yapabilir ve gittiği bölgede fazla formalitelerle uğraşmadan otomobili kulla-
nabilir. İkinci olarak, müşteri doğrudan gittiği bölgedeki araç kiralama işletmesine başvu-
rarak kiralama talebinde bulunur. Üçüncü olarak da, çeşitli turizm işletmelerinde çalışan 
personel bir komisyon karşılığında müşteri için bu işlemleri yürütür ve otomobili kiralar.

Tablo 5.5
ABD’nin ve Dünyanın 
En Büyük Araç 
Kiralama Firmaları

Kaynak: Auto Rental News, http://.fleet-central.com/arn/’den aktaran R.Christie Mill and Alastair 
M.Morrison, The Tourism Sytem, 4th Ed., Kendall-Hunt Publishing, Iowa, 2002. ve  http://www.
uniworldnews.org/worlds-famous-car-rental-companies/ 14/08/2014.
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Herhangi bir müşteri otomobil kiralamak istediğinde ona sorulması gereken sorular 
şunlardır;

•	 Müşteri otomobili nereden almak istiyor? Bütün araç kiralama şirketleri ya da se-
yahat acentalarının her şehirde ve havaalanında şubesi bulunmaz. Buna rağmen 
müşteriler otomobillerini doğrudan havaalanından almak ister. Bu nedenle araç 
kiralama işletmeleri ayrıca şehir merkezleri ve bazen de büyük otellerde bir ofis 
bulundurmalıdır.

•	 Otomobile ne zaman ihtiyaç duyulacak? Araç kiralama işletmelerinin çalışma saat-
leri oldukça esnektir. Eğer müşteri otomobilini acenta kapalı iken almak ya da bı-
rakmak isterse, bazı acentalar bu durumda özel düzenlemeler yapar. Bu mümkün 
değilse müşterinin bu düzenlemeleri yapabilen başka bir işletmeye gönderilmesi 
en uygun yoldur.

•	 Müşterinin otomobile ne kadar süre ihtiyacı olacak? Araç kiralamalarında uygu-
lanan ücretler kullanım süresine göre farklılık gösterir. Fiyatlar günlük, haftalık, 
hafta sonu ve aylık olarak uygulanır.

•	 Otomobil nerede teslim edilecek? Bazen müşteriler otomobili teslim aldıkları şehir-
den daha farklı bir şehirde teslim etmek isterler. Bu durumda farklı tarife uygulanır. 

•	 İstenen otomobil tipi ve modeli nedir? Farklı markalarda, kalitelerde ve farklı fiyat-
larda otomobiller vardır. Kuşkusuz ekonomik bir otomobil (Renault-9 vb.) lüks bir 
otomobilden (Mercedes gibi) daha ucuz olacaktır. 

•	 Kullanıcın yaşı nedir? Bazı araç kiralama şirketleri araç kiralayıcılarının en az 25 
yaşında olmasını şart koşarlar. Büyük çoğunluk 20 yaşı yaş limiti olarak kabul 
ederken bazı işletmeler 18 yaşındakilere de otomobil kiralayabilmektedir. 65 yaşın 
üzerindekilere de sağlık nedenleri ile araç kiralamama eğilimi vardır.

•	 Ödeme nasıl yapılacaktır? Bazı büyük işletmeler otomobil kiralamak için belli başlı 
kredi kartlarını ya da işletmenin kendi kredi kartını kabul ederler. Bazıları ise yal-
nızca nakit kabul eder. 

http://arac-kirlama-turkiye.blogspot.com.tr/2011/07/arac-kiralama-sozlesmesi-ornegi.html

Araç kiralama işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür;
Araç kiralama işletmesinin çeşitli bölümlerinden rent-a-car için bir “rezervasyon 

formu” gelir. Bu formun aslı gelen bölümün dosyasında saklanır. Formda aşağıdaki bil-
giler vardır.

•	 Kiralayanın	adı	ve	soyadı	
•	 Teslim	edilecek	yer	ve	saat	(havaalanı	ise	uçuş	no’su	belirtilir)
•	 Otomobilin	markası,	modeli	ve	plaka	no’su
•	 Ek	hizmetler	(sigorta,	şoför,	rehber	gibi)

Resim 5.4

Araç Kiralama
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•	 İstekte	bulunan	bölüm	ile	ilgili	bilgiler	(referans,	tarih,	servis	şefi)
•	 Ödeme	şekli	(peşin,	kredi	kartı,	hesaba	işleme	gibi)
•	 Kira	koşulları

Bu rezervasyon formları bir dosyada saklanır. Bu formlara göre bir “rent-a-car plan-
ning” tablosu hazırlanır. Bu tabloda otomobillerin nerede, ne zaman, kimden alınacağı 
ve verileceği belirlenir. Otomobil teslim edilirken ayrıca bir “car-rental agreement” (araç 
kiralama sözleşmesi) hazırlanır. Bu sözleşmede şu bilgiler yer alır;

•	 Kiralayanın	adı,	soyadı,	yaşı
•	 Milliyeti
•	 Pasaport	no
•	 Ehliyet	no
•	 Teslim	yeri	ve	tarihi
•	 Otomobil	marka	ve	modeli,	plaka	no’su
•	 Kaç	km’de	teslim	edildiği
•	 Kullanılan	km.
•	 Kaç	km’de	teslim	alındığı
•	 Teslim	alınan	yer,	tarih	ve	saat
•	 Benzin	tankının	durumu	(dolu,	boş	vb.)
•	 Kiralayanın	adresi	ve	telefonu
Araç kiralama işletmelerinin kiralama işlemlerinde belirledikleri koşullar genellikle 

aşağıdaki gibidir;
•	 Kiralama	süresi	en	az	24	saattir.	Haftalık	ya	da	aylık	kira	süreleri	7	gün	ve	30	gün	

üzerinden değerlendirilir.
•	 21	yaşında	ve	1	yıllık	ehliyeti	olanlar	otomobil	kiralayabilir.
•	 Uygulanan	fiyatlara	araçların	bakım-onarım,	yağ	ve	sigorta	giderleri	dâhildir.
•	 Yakıt	giderleri	ile	KDV	kiralayana	aittir.
•	 Toplam	kira	tutarı	sözleşmenin	başlangıcında	peşin	olarak	alınır.
•	 Benzin	giderleri	ve	trafik	cezaları	kiralayana	aittir.
•	 Teslim	alma	ve	teslim	etmelerde	doğacak	gecikmeler	ücrete	tabidir.
•	 Kiralanan	araçlar,	araç	kiralama	 firmasının	şubelerinin	bulunduğu	şehirlerde	ve	

havaalanlarında ya da limanlarda teslim edilebilir. Büroların ve şubelerin bulun-
duğu bölgelerde teslim alma/teslim etme ücretsizdir. Ancak müşteri aracı şubenin 
bulunmadığı bir bölgede bırakmak isterse yakıt giderlerini karşılamak zorundadır.

•	 Ücreti	ödenmek	koşulu	ile	sürücü	ve	rehber	sağlanabilir.
•	 Kiralayan	işletmenin	izni	olmadan	araç	yurt	dışına	çıkarılamaz.
•	 Kiracı	seyir	dışında,	aracı	güvenli	bir	şekilde	kapalı	ve	kilitli	olarak	park	etmekle	

yükümlüdür.

Şekil 5.2

Bir Araç Kiralama 
Tarifesi Örneği
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•	 Araçların	tesliminde	gecikme	durumunda,	3	saate	kadar	olan	gecikmelerde,	her	saat	
için 1/3 ile 1/5 oranında ücret alınır. 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük ücret alınır.

•	 Kira	bedelinin	ödenmesi	peşin	olarak	ya	da	 şirket	 tarafından	kabul	edilecek	bir	
kredi kartı ile yapılabilir. Kira bedelinin %30 - %100’ü peşin olarak alınır.

•	 Kaza	ve	hırsızlık	gibi	durumlar	için	uygulanan	sigorta	ve	kasko	bedelleri	kiralama	
ücretine dâhil edilir. 

Araç kiralama işletmeleri ile müşterileri arasında çıkan belli başlı sorunların kaynağı 
ise müşterilerin yaptığı hatalı davranışlardır. Örneğin, müşterilerin alkollü ya da aşırı hız-
da otomobil kullanmaları sonucu ortaya çıkan hasar işletmeye yüklenmek istenir. 

Oto kiralama işlemleri günümüzde artık İnternet üzerinden doğrudan bireyler ta-
rafından da yapılmaktadır. Bu konuda hizmet veren firmaların doğrudan web sayfaları 
kullanılabileceği gibi en ucuz tarifeleri arayan web siteleri de bulunmaktadır. Bu siteler 
yaptıkları tarama ile amaca en uygun tarifenin olduğu firmaya yönlendirerek müşterinin 
rezervasyon yapmasını sağlamaktadır. Şekil 5.2’de İnternet üzerinden yapılmış bir oto-ki-
ralama rezervasyonu voucher örneği yer almaktadır.

http://www.easyterra.co.uk/

Seyahat Acentalarının Sağladığı İndirimler
Seyahat acentalarının düzenledikleri turlarda sağladıkları grup indirimleri, ulaştırma 
araçlarında sağlanan indirimler ve konaklama işletmelerinde sağlanan indirimler olmak 
üzere ikiye ayrılır.

Ulaştırma Araçlarında Sağlanan İndirimler
Ulaştırma araçlarında ve genellikle tarifeli uçuşlarda uçağın üçte birinin boş kalacağı var-
sayımı ile tarifeler tespit edildiğinden, uçaklarla yapılan grup seyahatlerinde seyahat acen-

Şekil 5.3

Bir Oto Kiralama 
Elektronik Voucher 
Örneği
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taları büyük indirimler elde ederler. Çünkü uçaklarda başabaş yani kâra geçiş noktası tüm 
koltukları 2/3 doluş oranına göre hesaplandığından, uçak şirketi için bu oranın üstünde 
yolcu taşınmasının maliyeti kişi başına sadece ekstra servis maliyeti kadardır. Böylece her 
ekstra yolcu toplam kârda büyük artış yarattığından, grup indirimlerinin yüksek oranlara 
varması bile şirket için kâr artışına neden olur. Ayrıca tarife dışı uçuşlarda (charter) ise 
uçağın tamamının merkezlerindeki konaklama işletmeleri ile yapılan uzun süreli anlaş-
malarda söz konusu yerlerde grupları taşımak için gidiş-dönüş olarak tarife dışı uçak ki-
ralanması ve her iki seferde de koltukların doldurulması charter uçak maliyetini oldukça 
düşürmektedir.

Organize deniz turlarında ise, son yıllarda orta büyüklükte ve düşük motor güçlü ge-
milerin yapılmaya başlaması seyahatlerin maliyetini azaltmıştır. Aynı şekilde maliyetlerin 
azalmasına, deniz yolu, hava yolu iş birliği de etki etmiştir.

Konaklama Tesislerinde Sağlanan İndirimler
Seyahat acentalarının tur maliyetlerini düşüren diğer bir etken de konaklama tesisleri ile 
yapılan anlaşmalardır. Kişisel rezervasyonlarda seyahat acentaları %10 oranında bir indi-
rim sağlarken, grup rezervasyonları ve belli süreli grup rezervasyonları özel anlaşmalara 
dayandığından, daha yüksek indirimler sağlanması mümkün olmaktadır. Ancak indirim 
oranlarında turun düzenlendiği mevsimin de rolü olmaktadır. Avrupa’da turizm sezonun-
da (peak-season) seyahat acentalarına %4 oranında indirim yapılırken bu oran sezon dı-
şında (off-season) %20 ve hatta üstüne çıkmaktadır.

Firmalara Sağlanan İndirimler
Seyahat acentaları, iş amaçlı seyahat eden endüstriyel firmaların çalışanlarının tatil re-
zervasyonlarının yapıldığı kârlı iş turizm pazarını gerektiği şekilde değerlendirebilmek 
için son yıllarda yoğun çaba harcamaktadır. Ekonominin ve ihracatın gelişmesine paralel 
olarak gelişen iş turizmi, seyahat acentaları tarafından oldukça kârlı bir iş alanı olarak 
görülmektedir. Çünkü iş seyahatlerinde harcamalar daha yüksektir ve fiyat dalgalanma-
larından diğer pazar bölümleri kadar etkilenmez. Örneğin, İngiltere’den her yıl 5 milyona 
yakın iş adamının yurt dışına gidiyor olması bu pazarın ne kadar kârlı olduğunu gös-
termektedir. Ne var ki, iş seyahati dalında uzmanlaşan acentalar arasındaki rekabet ve 
harcama maliyetlerinin daha verimli hesaplanması yönündeki çalışmalar, bu pazarın fiyat 
dalgalanmalarına karşı daha duyarlı olmasına neden olmuştur. Firmalar, tüm seyahatle-
rini tek bir acenta ile yapmak üzere anlaşma imzalamak yoluyla, talep ettikleri daha ucuz 
seyahat olanaklarını pazarlık yoluyla elde edebilmektedirler. Acentalar da buna karşılık, 
gerçekleştirilecek tüm seyahatlerde belli bir oranda indirim yapmaktadır. Büyük seyahat 
acentalarının bugünlerde çok yoğun olarak kullandıkları bir diğer yöntem ise, ucuz seya-
hat paketleri bularak firmaya kazandırılan belli oranlardaki maliyet indirimi karşılığında 
bir anlaşma imzalamak ve ikramiye almak ya da belli bir ücret talep etmektir. Biletlerin 
teslim edilmesinden 10-12 hafta sonrasına kadar ödeme yapılmasında kolaylık sağlanması 
ise sıkça kullanılan bir diğer yöntemdir. 

Endüstriyel ve kurumsal işletmeler sürekli talepte bulunan müşterilerdir. Çünkü bu 
işletmeler iş amaçlı seyahatlerin en temel kaynağıdır. Bu nedenle de seyahat acentaları için 
bir anlamda en kazançlı pazar bölümü olarak kabul edilirler. Seyahat acentalarının sun-
dukları hizmetlerin, hizmet sunulan işletmenin çizgisine uygun olması gerekliliği önem-
lidir. Firmalar rezervasyonlarını genellikle son ana bırakmanın yanında, seyahat acenta-
larından normal iş saatleri dışında da hizmet talep edebilmektedirler. Her türlü doküman 
bilgilerinin işletmelerine teslim edilmesi ve gerektiğinde her türlü vize ve gerekli diğer 
belgelerin işletme adına seyahat acentası tarafından hazırlanması beklenir. Bu nedenle, 
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özellikle ödeme kolaylığı sağlanılan durumlarda, seyahat acentalarının bu ek hizmetlerin 
maliyetlerini de dikkatli şekilde hesaplaması gerekir. Firmaların ödemelerini gününden 
çok sonra yapması oldukça normaldir. Buna karşın, seyahat acentaları paket içindeki hiz-
metlerin bedellerini zamanında ödemek ile yükümlüdür. Böylece, seyahat acentaları ken-
di olanakları ile firmaların cari dengelerinin finansmanına katkı da bulunmuş olur. Ne 
var ki, bazen yılda çok büyük miktarlardaki iş bağlantılarının çekiciliği; hizmet sınırlarını 
zorlamak, en düşük fiyatla anlaşma yapmak ve finansal kolaylıklar sağlamak pahasına da 
olsa, iş seyahati pazarından pay kapabilmek için seyahat acentalarının neden bu kadar 
çekişmeli bir rekabet içinde olduklarını açıklamaya yeter. 

En fazla ücret indirimi, müşteriye hizmet sunumunu gerçekleştiren birincil işletmeler 
ile yapılacak fiyat anlaşmalarına bağlı olduğu için, iş seyahati pazarının büyük bir çoğun-
luğu farklı yerlerde şubeleri olan büyük seyahat acentalarının elindedir.  

Seyahat acentaları için endüstriyel firmaların önemi nedir ve bireysel müşterilere göre farklı 
talep özellikleri nelerdir?

SEYAHAT ACENTALARINDA TUR PLANLAMASI VE TUR 
YÖNETİMİ 
Seyahat acentalarının önemli bir faaliyet alanı da, bu işletmelerin düzenledikleri ülkesel 
ve bölgesel turlardır. Tur kavramı, seyahat acentalarının değişik amaçlar ile birçok turistik 
hizmeti bir araya getirilerek belirli bir ya da birden fazla turistik merkeze (destinasyon) 
belirli süreleri kapsayacak şekilde düzenlenen gidiş-dönüş şeklindeki seyahatlerdir. 

Tur Çeşitleri ve Turların Sınıflandırılması    
Seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin düzenlemiş olduğu özellikle paket tur çeşitle-
ri üçüncü bölümde daha ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu bölümde turlar konusunda genel 
bilgiler yer almaktadır. Turlarla ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar aşağıdaki gibidir;

•	 Tek merkezli tur: Belirli bir yerde belirli bir süre konaklayan, eğlence, dinlenme, 
güneş ve denizden ve benzeri olanaklardan yararlanmaya dönük turlardır.

•	 Çok	merkezli	tur: Birden fazla merkezde konaklama yapılan ve çevre gezilerinin de 
dâhil olduğu turlar

•	 Gemi turu (kruvaziyer tur): Gemi ile yapılan turlara verilen isimdir. Bu turlarda 
kullanılan gemiler aynı zamanda konaklama, ulaştırma ve yeme-içme hizmetlerini 
bir arada sunarlar. Gemiler çeşitli limanlarda durduğu zaman günübirlik çevre ge-
zileri de yapılır.

•	 Tur çeşidi: Çok merkezli turlarda her güzergah bir tur çeşidini, tek merkezli turlar-
da ise kullanılan her süre bir tur çeşidini ifade eder.

•	 Tur sayısı: Acentalar düzenledikleri turları değişik zamanlarda tekrarladığında, 
turların tamamına tur sayısı adı verilir.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’na bağlı Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 
son değişiklik (2007) öncesindeki hâlinde seyahat acentalarının turları genel olarak aşağı-
daki şekilde sınıflandırılmıştı; 

•	 Şehir ve yöre turları: Doğal, tarihsel ve arkeolojik değerlerin görülüp gezilmesi 
amacı ile düzenlenen ve gecelemesi olmayan turlara bu ad verilir. Bu turlar yarım 
gün, tam gün ve gece turları olmak üzere değişik şekillerde yapılabilir.

•	 Yurt içi turlar: Yurt içinde belirli bir noktadan başlayıp, aynı noktaya dönen ya da 
başladığı yerde bitme zorunluluğu olmayan, bir ya da birden fazla gecelemeyi kap-
sayan, gerek taşıma araçları gerekse konaklama tesislerinin standartları belirtilen 
tur organizasyonlarıdır.

3
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•	 Yurt dışından düzenlenen turlar: Yurt dışında ya da yurt içindeki bir noktadan baş-
layıp aynı noktaya dönen veya başladığı yerde bitme zorunluluğu olmayan, genel-
likle yabancı turistlerin katıldığı turlardır. Bu turlar gecelemesiz olabileceği gibi bir 
ya da daha fazla gecelemeyi kapsayabilir. 

•	 Yurt dışına düzenlenen turlar: Yurt dışına yönelik olarak bir programa bağlı ola-
rak başladığı yerde bitebilen, taşıma ve gerekli diğer hizmetleri ile gidilen mer-
kezlerde bir ya da daha fazla geceleme olanağı sağlanan geziler yurt dışı turlar 
olarak tanımlanır.

Yukarıdaki sınıflamanın yanında seyahat acentalarının düzenlediği turlar uygulanma 
şekilleri bakımından nitelik ve işlevlerine göre aşağıdaki gibi değişik şekillerde de sınıflan-
dırılmaktadır. Bu bölümde yer verilen turlar, genellikle yerli acentaların düzenlediği ve 
ülke içinde yerli/yabancı turistlere hitap eden ya da karşılayıcı (incoming) acentaların yurt 
dışından göndermiş olduğu tur grupları için düzenlenen tur çeşitlerini açıklamaktadır. 
Turların daha ayrıntılı sınıflaması altıncı bölümde tur operatörlerinin düzenlediği paket 
tur çeşitleri başlığı altında yer almaktadır.  

Niteliklerine Göre Turlar
Acentaların düzenlediği turlar, nitelikleri ve kalite düzeyleri bakımından altı grupta de-
ğerlendirilir. Bunlar; lüks turlar, birinci sınıf turlar, ekonomik turlar, özel turlar, bağımsız 
turlar ve eşlikli turlardır.

a.	Lüks	Turlar
Bu turların en büyük özelliği ister yurt içinde olsun isterse yurt dışı turlarda olsun da-

ima en iyi konaklama ve ulaşım araçlarının kullanılmasıdır. Bu turlara katılanların sayısı 
genel olarak tur grupları açısından 25-30 kişiyi geçmez. Müşteriler en iyi restoranlarda 
yemek yerler. Mönü üzerinde ya çok az sınırlama vardır yada sınırlama hiç yoktur. Gezi 
programlarında çok sayıda ziyaret edilecek yer bulunur. Bu turlar için uzman tur yöneti-
cileri vardır.

Lüks turları düzenleyen işletmeler birlikte çalıştıkları işletmelerden en yüksek hizmet 
standardını ve kalitesini bekler. Bu turlar niteliklerinden dolayı oldukça pahalıdır ve grup-
ları oluşturan kişiler de bu nedenle oldukça yüksek gelirli kişilerdir. Bu insanlar iyi hiz-
meti ve kaliteyi bilen ve değerlendiren oldukça deneyimli kişilerdir. Genellikle kruvaziyer 
gemilerle uzun süreli turlara çıkan zengin Amerikalı ve Avrupalı turistler bu turların en 
önemli müşterileridir.

b.	Birinci	Sınıf	Turlar
Bu gruptaki turlar lüks turlara göre biraz daha düşük fiyatlıdır ve hizmet ünitelerinin 

standartları lüks sınıfın altındadır. Genellikle hitap edilen kesim orta gelir düzeyinin üs-
tünde olan kişilerdir. Bu nedenle turlar konusunda deneyimleri ve turlardan beklentileri 
biraz daha farklıdır. Bu turlarda genellikle 1. sınıf konaklama tesisleri ve restoranlar kulla-
nılır ve mönülerde belirli ölçüde kısıtlamalar vardır. Bu çeşit turlarda serbest gece ve gün-
düz sayısı oldukça fazladır ve bu nedenle tur yöneticilerinin müşterilerin boş zamanlarını 
değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulunmaları gereklidir.

c.	Ekonomik	Turlar
Tur çeşitleri içinde fiyat açısından en düşük düzeyde olan turlardır. Genellikle orta ge-

lir düzeyine ve gençlik kesimine hitap ettiği için turlarda kullanılan konaklama ve restoran 
işletmeleri oldukça vasat niteliktedir. Bu çeşit turlar oldukça hareketlidir ve oldukça az 
resmîyet taşır. Birçok hızlı gezinti, fazlaca yürüme, önemli yerlerin yüzeysel olarak ziyaret 
edilmesi bu turların en belirgin özelliğidir.

d.	Özel	Turlar
Özel bazı grupların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen turlardır. 

Bu nedenle özel tur grupları oluşturulur. Bu turların en önemli özelliği, tur gruplarının 
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kapalı grup niteliği taşıması ve ortak ilgi alanlarının olmasıdır. Örneğin, öğrenci grubu, 
yaşlılar grubu, belirli bir meslek alanına dâhil olanların oluşturduğu gruplar, bilim adam-
ları grubu gibi. Bu turlardaki konaklama ve diğer hizmet araçların kalite ve standartları 
turların ve tur gruplarının özelliğine göre değişiklik gösterir. Genellikle kendi ilgi alanları 
ile ilgili yeni bilgi ve deneyimler edinmek isteyen entelektüel insanların oluşturduğu bazı 
özel turlarda hizmet vermek özel yetenek gerektirir ve tur rehberlerinin ilgili alanda uz-
man olması gerekir.

e.	Bağımsız	Turlar
Gelir seviyesi yüksek ve varlıklı kişiler için düzenlenen ve tatilin serbest ve esnek ol-

duğu bir tur şeklidir. Tura yalnızca ulaşım ve konaklama dâhil edilebilir ve seyahat gezi 
programını, restoran hizmetlerini ve yerel ulaşımı kapsamayabilir.

Mekansal Dağılım ve Süreleri Bakımından Turlar
Yukarıda sıralanmış olan başlıca tur çeşitleri dünya genelinde seyahat acentalarının ve tur 
operatörlerinin düzenlediği turlardır. Ülkemizde de turlar mekansal dağılımı açısından üç 
ana grupta toplanmaktadır.

a.	Tatil	ve	Dinlenme	Turları	(Sejour - Resort Holiday)
Bunlar adından da anlaşılacağı üzere tatil ve dinlenmeye yönelik olup, genellikle deniz 

ve güneş olgusunun hâkim olduğu turlardır. Bu turların süresi bir ile üç hafta arasında 
değişir ve süre uzadıkça birden fazla merkezde konaklamayı da içerebilir. Bu turlarda çev-
reye günübirlik geziler de dâhil edilmiş olabileceği gibi, fiyatı belli fakat esas tur fiyatının 
içine dâhil edilmemiş, isteğe bağlı günübirlik gezi olanakları da hazırlanabilir.

b.	Gezme-Görme	Turları (Sightseeing - Touring Holiday)
Bu tür turlar bir yerin gezilmesini içeren, müze ve ören yeri gibi ziyaretlerin yapıldığı 

turlardır. Eğer tur, gezinin başladığı yerden uzak bir mesafeye gidiş ve aynı noktaya dönüş 
şeklinde olursa buna “excursion” adı verilir. Gezme ve çeşitli çekicilikleri görme eğilimi-
nin hâkim olduğu bu turlar belirli bölgelere yönelik değildir. Bu nedenle ülkenin ya da 
dünyanın herhangi bir yerine düzenlenen gezme görme turları vardır. Bu turlar birkaç 
ülkeyi ya da her ülkede birkaç merkezi kapsayabilir ve süreleri 15-30 gün arasında değişir. 
Turlarda bir ülkede değişik merkezlerde ortalama 4-5 gün konaklama yapılır.

c.	Hafta	Sonu	Turları (Weekend Tours)
Cuma ve pazartesi günlerini de kapsayabilen ve en fazla 4 geceleme ile belirli bir mer-

kezde (genellikle büyük kentlerde) gezme, alışveriş, eğlence gibi faaliyet amaçlı turlardır. 
Özellikle Avrupa ülkelerinde bu turlar oldukça gelişmiştir ve kısa uçuş mesafesindeki ül-
kelere yönelik çok sayıda turlar düzenlenmektedir.

d.	Günlük	Turlar (Daily Tours)
Günlük turlar, seyahat acentaları tarafından düzenlenen paket turlardan farklı olarak 

büyük ya da küçük acentaların haftanın belirli günlerinde bir program dâhilinde dinlen-
me-eğlenme ve kültürel vb. amaçlarla düzenledikleri kısa süreli gezilerdir. Bazı durumlar-
da günlük turlar da düzenlenen paket turlara dâhil edilmektedir. Özellikle yurt dışından 
gelen yabancı turistler için düzenlenen günlük turlar genellikle bu şekilde gerçekleşir.

Günlük turları tercih edenler, geziler için zamanı ve gelir düzeyi kısıtlı olan kimseler-
dir. Yukarıda da belirtildiği gibi, günlük turlar daha çok dinlenme-eğlenme ve kültürel 
amaçlarla yapılır. Dinlenme ve eğlence amacı ile yapılan günlük turlara, katılımcıların de-
niz, kum, güneş ve doğadan yeterince yararlanabilmeleri için tekneler tercih edilmektedir. 
Özellikle son yıllarda Türkiye’de de görülmeye başlanan tekne turları bunun en belirgin 
örnekleridir. Kültürel ağırlıklı olarak düzenlenen günlük turlarda ise tarihsel ve kültürel 
potansiyeli bulunan önemli bölgeler tercih edilir. 



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı128

Tur Programları ve Turların Uygulanması
Seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin düzenledikleri paket turlar ulaştırma, konak-
lama ve diğer hizmetleri içeren ve belirli bir fiyata satılan turlardır. Bu turlar için dü-
zenlenecek olan tur programlarında da belirli bilgilerin yer alması gereklidir. Bu bilgiler 
ayrıntılı olarak aşağıdaki gibidir.

•	 Turun	başlangıç	ve	bitiş	yeri	ile	gidilecek	yerler
•	 Tura	dâhil	olan	hizmetler	ve	bunların	zamanlaması
•	 Ulaşım	için	kullanılacak	araçların	kesin	olarak	bağlı	bulundukları	firmaların	adı	ve	

kalkış-varış zamanları. Bu firmalarla yapılan sözleşmelerin tarih ve referansları
•	 Tur	süresince	öngörülen	konaklama	ve	pansiyon	durumu	(H/B,	F/B,	B/B)
•	 Tur	süresince	kullanılacak	olan	konaklama	tesislerinin	kategorileri	ve	adları
•	 Sigorta	ve	benzeri	hizmetlerin	tur	fiyatına	dâhil	edilip	edilmediği
•	 Gidilecek	ülke	ve	şehirlerde	varış	noktasından	itibaren	yerel	taşıma,	gezi,	rehberlik	

hizmetleri
•	 Tur	programının	kapsadığı	hizmetlerin	fiyatı	ve	tur	fiyatına	dâhil	olmayan	ekstra	

hizmetlerin neler olduğu

Turlarda Kullanılan Belgeler
Seyahat acentalarının düzenlediği turlarda kullanılan ve müşterilere verilen bazı belgeler 
vardır. Bunların başlıcaları aşağıda sıralanmaktadır.

Turları Kapsayan Genel Koşullar Konusunda Bilgi
Acentaların düzenlediği turlarda, söz konusu turlarla ilgili genel bilgilerin müşterilere bil-
dirilmesi gerekir. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir.

•	 Kişi	başına	tur	fiyatı
•	 Üçüncü	kişi	indirimi
•	 Çocuk	indirimi
•	 Tur	fiyatına	dâhil	hizmetler
•	 Fiyata	dâhil	olmayan	hizmetler
•	 Tur	programları

Ayrıntılı Tur Programı (İtinerary)
Tur programı temel bilgileri içerecek şekilde ve fiyatlandırma işleminin yapılmasını ko-
laylaştıracak şekilde hazırlanır ve turun başlıca operasyon aşamaları tur programında yer 
alır. Tur programı, turun operasyonu sırasında günlere göre yapılacak gezileri ve etkinlik-
leri gösterir. Ayrıca tur programlarında aşağıdaki bilgilere de yer verilir;

•	 Ulaştırma	aracı	çeşidi	ve	tipi
•	 Gezilecek	yerler
•	 Varış	ve	ayrılış	gün	ve	saatleri
•	 Konaklama	türü
•	 Tur	başlangıç	ve	bitiş	tarihleri

Tur Kayıt Formu (4 Nüsha)
Tur kayıt formları, turlara katılan müşterilerle ilgili aşağıdaki bilgileri kapsar;

•	 Tura	katılan	kişinin	adı	ve	soyadı
•	 Adresi
•	 Mesleği
•	 Telefonu	/	e-posta	hesabı
•	 Beraberindeki	kişiler
•	 Ödeme	koşulları	(peşin, vadeli, kredi kartı vb.)
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Bu formun ilk nüshası müşteriye verilir. İkinci nüsha muhasebeye gönderilir. Diğer 
iki nüsha tur dosyasına konulur. Müşteri ödeme yaptığında ayrıca makbuz verilir ve tur 
bitiminde tüm ödemeler için fatura kesilir.

Tur Avansları Listesi (Tur Dosyasında Yer Alır)
Bu liste müşterinin turla ilgili olarak yapmış olduğu ödemelerin ayrıntılarını gösterir ve 
aşağıdaki bilgiler yer alır;

•	 Tura	katılan	kişilerin	ad	ve	soyadları
•	 Beraberindeki	kişiler
•	 Tur	kayıt	formlarının	seri	numaraları
•	 Tur	fiyatı
•	 Tahsilatlar

Bu belge müşteriye verilmez, ödemelerin izlenmesinde ve oda dağılım planının çıkarıl-
masında yardımcı olur.

Voucher (Hizmet Belgesi)
Voucher’lar turistik hizmetlerin satın alınmasında kullanılan ve bu belgeyi hazırlayan 
acenta ile belgenin adına düzenlenmiş olduğu işletmeyi karşılıklı yükümlülük altına alan 
bir özellik taşır. Bu belge 4 sayfa olarak düzenlenir ve otellerde, havayollarına, otobüs işlet-
melerine ve restoranlara rezervasyon yapıldığı zaman kullanılır ve teleks ya da faks onayı 
alındıktan sonra düzenlenir. Voucher’ın ilk sayfası müşteriye verilir, ikinci sayfa acenta 
muhasebesine gönderilir. Üçüncü ve dördüncü sayfa otele gönderilir. Bağımsız müşteri-
lere verildiğinde müşteri adı ve soyadı yazılır. Gruplar için isim yazılmaz ancak kişi sayısı 
belirtilip ikinci bir kağıda isim dökümü yapılır. Voucher’da hangi harcamaların acenta 
tarafından karşılanacağına dair bilgiler yer alır. Rezervasyonlar onaylandıktan sonra, ilgili 
işletme tarafından fatura ile birlikte 4. sayfa acentaya geri gönderilir. Yabancı ülkeler ile 
bağlantılı çalışan acentalarda voucher’lar hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenir. 

Voucher, seyahat acentalarının bağlantılı olduğu işletmelere gönderdiği bir hizmet 
belgesidir ve bu işletmelerde üzerinde yazılı olan hizmetlerin satın alınmasını sağlamak 
için para değeri taşıyan bir belgedir. Voucher bir hizmetin satın alınmasında, rezervasyon 
onayında ya da bir hizmetin müşteriye sunulmasında kullanılabilir. Eğer rezervasyon ona-
yı için kullanılıyorsa belgenin üzerinde; otel adı ve adresi, müşteri adı ve grup kodu, kişi 
sayısı ve oda dağılımı, geliş ve ayrılış tarihleri, geceleme ve konaklama şekli, ödeme şekli 
gibi bilgilerin yer alması gerekir.

Müşteri ve Tur Dosyası 
Seyahat acentalarının müşterilerine verdiği/vereceği tüm hizmetleri gösteren ve tur dü-
zenlemeleri ile ilgili yazışmaları ve belgeleri içerir. Müşteri işlemleri için hazırlanan tur 
dosyası, rezervasyon formlarını ve isim listelerini de içerir. 

Müşteri dosyalarında yer alan bilgiler; müşteri kartı, tur programı, konaklama, yeme-
içme, hava yolu ulaşımı, yerel ulaşım, rehberlik hizmetleri, voucher örnekleri, rezervasyon 
formları, transfer listeleri, isim listesi, operasyon çizelgesi ve tur değerlendirme formu gibi 
belgeler yer alır.

Tur operatörleri ile çalışan seyahat acentaları devamlı olarak bir müşteri kartı ve dosya 
kimlik kartı açar. Bu müşteri kartına istenen tüm tur hizmetleri ve fiyatlandırma bilgileri 
işlenir. Karta bir kod numara verilir ve tur operatörünün ismi kısaltılarak yazılır. Belirli bir 
tarihe kadar (opsiyon süresi) satılmayan turun dosyası kapatılır.
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Bir voucher ya da hizmet belgesi, seyahat sırasında müşteriye kolaylık sağlanması için seya-
hat aracısı olan firma (acenta ya da operatör) tarafından müşteriye verilen bir dökümandır. 
Bu belgede karşılığı ya da bedeli ödenmiş olan hizmetlerin listesi ve hizmeti sunan işletme-
ler bulunur. Bu hizmet sunucuları daha önce acenta ile yapmış oldukları sözleşmeler nedeni 
ile listede yer alan hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Dosya Çeşitleri
Seyahat acentaları düzenleyecekleri turlar için müşteri dosyalarının yanı sıra çeşitli dosya-
lar düzenler. Bu dosyalardan başlıcaları aşağıdaki gibidir;

•	 Tur dosyaları: Tura katılacak olan müşteriler için aylara göre dosyalama yapılır (tu-
run başlangıç tarihine göre).

•	 Sejour dosyaları: Sejour (aynı otelde sabit) kalacak olan müşteriler için tutulur. Bu 
dosyalar bölgelere göre ayrılır. Bu tip müşteriler için otellerden önceden kontenjan 
alınmıştır.

•	 İptal dosyaları: Müşteri tarafından rezervasyon iptali olduğu zaman gerekli bilgiler 
bu dosyalara yerleştirilir.

•	 Haberleşme dosyaları: Birlikte çalışılan her acenta için ayrı ayrı bir haberleşme dos-
yası tutulur. Her gelen ve giden postalar ve dokümanlar, acenta ismine ve tarih 
sırasına göre dosyalanır.

•	 Birleşik fiş dosyaları: Bir otelde aynı günde birden fazla tur müşterisi kalacaksa iki 
ayrı rezervasyon fişi yerine, iki dosya üzerine rezervasyon fişi eklenir.

•	 Co-mail dosyaları: Acentanın yurt dışı bağlantılarını yaptığı diğer acentalardan ya 
da tur operatörlerinden bilgi alınması için her hafta sonu uçakla “co-mail” (com-
pany mail-firma postası) adı verilen bir çanta gelir. Co-mail’in içinde uçak ve otel 
listeleri bulunur.

•	 Fiyat listeleri: Oteller senelik fiyat listelerini yüksek ve düşük sezonlar itibarıyla 
acentaya gönderirler. Bu fiyat listeleri için de ayrı bir dosya tutulur.

Tur Görevlileri
Seyahat acentalarının düzenlediği turlarda yer alan görevliler genellikle aşağıdakilerden 
oluşmaktadır;

•	 Tur Liderleri: Bu elemanlar bir grup için düzenlenen turun başından sonuna kadar 
tura eşlik eden, katılımcılara yol gösteren, yasal ya da rutin işlemleri yürüten, tura 
katılanlara bilgiler veren, grup adına mal ve hizmet satın alan ve kısaca turun her 
türlü sorumluluğunu üstlenen ve turun başarılı tamamlanmasını üstlenen kişilerdir.

•	 Rehberler: Bu elemanlar turda yol gösterici ve bilgi verici olarak görev üstlenirler. 
Genellikle yabancı turistler için ilgili dilde güzergah üzerindeki tarihsel ve doğal 
çekiciler konusunda tura katılanlara ayrıntılı bilgiler verirler. Bu görevliler kendile-
rine yardımcı olmak amacı ile rehber kitaplar, broşürler, kataloglar ve görsel/işitsel 
malzemelerden de yararlanırlar. Rehberler genellikle tarih, coğrafya, mitoloji, ar-
keoloji, mimari, antropoloji, folklor ve gelenekler gibi konularda bilgili insanlardır. 
Bazen birkaç yabancı dili çok iyi konuşurlar ve insan ilişkileri oldukça iyi olmalıdır. 
Rehberler verdikleri hizmet türüne göre; genel kültür rehberleri, konferansçı reh-
berler ve uzman rehberler gibi gruplara ayrılabilir (Ahipaşaoğlu, 2001, 47).

•	 Grup Başkanları: Tur gruplarının oluşumu bakımından bir tura belirli sayıda kişi-
nin katılımını sağlayan grup içindeki bireylerdendir. Acentalar bu kişilerden genel-
de ücret almazlar. 
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•	 Ağırlayıcılar: Bunlar aynı zamanda yer hostesi olarak da adlandırılan yardımcı ele-
manlardır. Tatil bölgelerinde acenta temsilcisi olarak görev yaparlar.

•	 Transfer elemanları: Genel olarak hava alanları gibi turistin geldiği bölgelerden ko-
naklama yerlerine kadar turistlere yardımcı olan elemanlardır. Kısa mesafeli seya-
hatlerde turistlere gerekli bilgileri verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptirler. 

Turların Fiyatlandırılması 
Seyahat acentalarının en önemli işletme fonksiyonlarından birisi de fiyatlandırmadır. Bu 
işletmelerde fiyatlandırma, bilgi toplama ile yakından ilgilidir ve satın alma işlemleri ile 
birlikte yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Seyahat acentaları turlar için gerekli olan mali-
yetle ilgili her tür bilgiyi ne kadar iyi edinebilirse, fiyatlandırma o kadar isabetli olacaktır. 
Bu konudaki bilgiler de işletmenin satın alma bölümü tarafından verilir.

Fiyatlandırma işleminde yeteri kadar hızlı davranmak sektördeki yoğun rekabet ko-
şullarının bir gereğidir. Bu nedenle, zaman kazanabilmek için belirli ve sabit hizmetlerin, 
örneğin paket turların fiyatlandırması önceden yapılmalı ve kullanıma hazır duruma ge-
tirilmelidir. Bir araya getirilen ve satın alınan turistik hizmetlerin fiyatları kullanılabilecek 
şekilde sınıflandırılır. Seyahat işletmesine ulaşan her türlü bilginin, hizmet türünün fiyat 
ve bedellerinin işletme içinde bir dosyada saklanması ve bilgisayara kaydedilmesi etkin 
ve güncel bir fiyatlandırma için oldukça önemlidir. Geçmiş yıllara ilişkin istatistiksel fiyat 
dökümleri gelecek faaliyet dönemleri için de önemli ölçüde yardımcı olur. Özellikle henüz 
fiyat ve bedelleri belirlenmemiş diğer işletmeler ve hizmetler için geçmiş yıllara ait bilgiler 
kullanılarak yakın hesaplamalar yapılabilir.

Seyahat acentaların düzenlediği turlarda fiyatlandırma yapılırken tur gruplarının bü-
yüklükleri göz önüne alınır ve fiyatlar müşteri sayısına göre çıkarılır. Yabancı tur opera-
törleri genellikle özel bir tarife göndererek (itinerary ya da confidential tariff) bu tarife 
içinden bir paket tur ya da hizmet seçerek yerel acentadan fiyat ister. Yerel acenta, tur 
operatörüne sunduğu hizmetleri ve düzenlediği turları açıklayan bir broşür ve program 
kitapçığı gönderir. Tur operatörü bu kitapçık içinden seçtiği hizmetleri acentaya ya da 
yerel operatöre bildirir. Acenta da en kısa sürede tur operatörünün talep etmiş olduğu 
hizmetlerin fiyatını kendilerine gönderir. Önerilen fiyatlar tur operatörü tarafından kabul 
edilirse rezervasyon işlemleri başlar.

Fiyatlandırma işlemlerinde aşağıdaki temel konular göz önüne alınır;
•	 Önerilen	tur	programına	ilişkin	hizmet	türlerinin	ve	fiyatlarının	önceden	kararlaş-

tırılması,
•	 Önceden	yapılan	fiyatlandırmaların	(kotasyon) ve özel fiyatların gözden geçirilmesi,
•	 Temel	ürünlerin	ve	hizmetlerin	önceden	fiyatlandırılması,
•	 Fiyatların	sezon	yoğunluğuna	göre	farklılaştırılması,
•	 Farklı	dönemlerdeki	rezervasyonlar	için	otel	fiyatlarının	göz	önüne	alınması,
•	 Döviz	kurlarının	ve	çapraz	kurların	isabetli	olarak	tahmin	edilmesi,

Tur Gider Unsurları 
Turlardaki maliyet ya da gider unsurları genel olarak aşağıdaki gider gruplarından oluş-
maktadır;

Ulaştırma Giderleri 
Acentalar tarafından düzenlenen bölgesel turlarda gruplar otobüslerle taşınır ve otobüs-
lerin günlük fiyatı 24 saat üzerinden değil 300 km üzerinden hesaplanır. Diğer bir deyişle 
otobüsün günlük ücreti en az 300 km yapılmış gibi hesaplanır. Otobüs fiyatları ise bölge-
lere göre değişiklik gösterir. Orta Anadolu’da Ürgüp merkez alınmak üzere, bu merkezin 
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batısında kalan kısım Batı Anadolu, doğusunda kalan kısım ise Doğu Anadolu turu olarak 
adlandırılır. Batı Anadolu turlarında otobüs fiyatları Doğu Anadolu’ya göre daha düşüktür.

Yer hizmetlerinin ulaştırması çoğunlukla tek bir ulaştırma aracından yararlanma şek-
linde düzenlenir. Yani bir destinasyona varıldığından itibaren grup bir otobüs ya da bir yat 
ile programını gerçekleştirebilir. 

Ulaştırmada nasıl bir aracın kullanılacağı turun genel niteliğine bağlı olarak değişir. 
Burada genel ilke, ulaşımdaki maliyetin kişi başına azalan bir eğilim göstermesidir. Bu 
eğilim de bazı sınırlamalara tabidir. En önemli kısıtlamalardan biri grubun en yüksek 
katılımcı sayısıdır. En yüksek grup sayısı aynı zamanda bize en uygun (optimal) grup sa-
yısını da vermektedir. Türkiye için maksimum grup boyutu 40 – 45 kişidir. 45 kişiden 
daha büyük olan gruplarda birden çok taşıma aracının kullanılması ile paralel grupların 
oluşturulması ilke olarak benimsenen bir davranıştır. İki katlı ve daha yüksek kapasiteli 
otobüslerin turizm alanında kullanımları uygun değildir. Maliyetlerin hesaplanmasında 
doluluk oranları da dikkate alınmalıdır. Genellikle %80 doluluk oranı benimsenir ve ardı-
şık operasyonlarda 33 civarında kişi sayısı baz alınır. Kimi grupların kişi sayılarının limitli 
olması, örneğin 26 kişinin üstüne çıkmaması gibi durumlarda da baz olarak alıncak sayı 
farklı olacaktır.

Konaklama Giderleri
Turların toplam maliyetleri içerisinde uluslararası taşımacılıktan sonraki en büyük ma-
liyet unsuru konaklama giderleridir. Konaklama giderlerinin hesaplanması sırasında en 
önemli nokta tur maliyetlerinin kişi başına hesaplanmasıdır. Ayrıca acenta ile konaklama 
işletmesi arasında sözleşme yapılırken fiyatlar iki kişilik odada kişi başına olarak belir-
lenir. Odanın tek kişi ya da üç kişi tarafından kullanılması hâlinde uygulanacak ücretler 
sözleşme kapsamında ayrıca belirtilir. 

Genel olarak otellerin uyguladıkları fiyatlar aşağıdaki gibidir (Ahipaşaoğlu, 2001, 106);
•	 Kapı fiyatı (Afişe Fiyat): Rezervasyonunu kendisi yapan bireysel müşterilere uygu-

lanır. Herhangi bir seyahat acentası parasını kendi ödeyecek olan bir müşteri için 
otelde rezervasyon yaptırdığında otel, yapılan ödeme üzerinden belli bir oranda, 
ki genellikle %10 düzeyinde, seyahat acentasına fatura karşılığında bir komisyon 
ödemesi yapar. 

•	 Paket Tur fiyatı: Seyahat işletmesi kanalıyla gelen ve grup sayılmayan müşteriye 
uygulanan fiyattır. Bu fiyat yalnızca yabancı turistler için kullanılır. Paket tur fiyatı 
konaklama hizmetinin, bu hizmeti tamamlayan başka bir yan hizmetle bütünleş-
tirilerek seyahat işletmesince düzenlenmiş bir servis olarak verilmesi durumunda 
geçerlidir.	IT	fiyatı	olarak	da	bilinen	paket	tur	fiyatı,	kapı	fiyatından	düşük,	grup	
fiyatından yüksektir.

•	 Grup fiyatları: Seyahat acentası aracılığı ile gelen gruplar için uygulanan özel fiyat-
lardır. Bunlar afişe grup fiyatları ve seri grup fiyatları olarak ikiye ayrılabilirler. Afi-
şe ya da tekil grup fiyatları genelde sık çalışmayan acentalara uygulanan fiyatlardır.

•	 Tek fiyat (ROH-Run of the House fiyatı): Bir çok otel, odalarının konumuna ve bü-
yüklüklerine göre her bir oda grubu için farklı fiyat uygular. Örneğin deniz man-
zaralı odalar daha pahalı iken caddeye bakan odalar daha ucuz olabilmekte; büyük 
odalar daha pahalı iken daha küçük olan odalar içlerindeki olanaklar farklı olmasa 
bile daha ucuz olabilmektedir. 

•	 Sözleşme fiyatı: Bir otel ile yoğun çalışan operatör arasında yapılan, mevsimlik dal-
galanmalardan ya da müşteri sayısından arındırılmış, acentanın tüm müşterilerine 
sürekli olarak uygulayacağı fiyata sözleşme fiyatı denir. Sözleşme fiyatı tek bir fiyat 
olabileceği gibi gerçekleşecek geceleme sayısına bağlı olarak kademeli bir şekilde 
azalan fiyatlardan da oluşabilir.
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•	 Özel fiyatlar: Acentaların normal faaliyetlerinin ötesinde özel organizasyonları sı-
rasında kullanılmak üzere belirli dönemler ya da belirli bir organizasyon için veri-
len fiyatlardır. Bunları da başlıca özendirme grupları fiyatları ve toplantı (kongre) 
fiyatları olarak belirtmek mümkündür.

•	 Tek temsilci fiyatı (Executive fares): Bir konaklama işletmesi eğer belli bir pazar 
için belli bir tur operatörünü ya da toptancısını tek temsilci olarak belirlemişse bu 
operatöre ya da toptancıya çok özel bir fiyat verir. Bu fiyat desteği ile tur operatö-
rü, oteli gidilecek olan ülkedeki perakendeci seyahat acentalarına pazarlayabilmek 
için daha geniş bir hareket alanına sahip olacaktır.

•	 Kontenjan fiyatı: Bunlar daha ziyade blok rezervasyonların yapıldığı işletmelerde 
geçerli olan fiyatlardır. Kontenjan anlaşmasının türüne göre farklı düzeylerde sey-
reden bu fiyatlar genelde tüm fiyatlar arasında en düşük olanlarından birisidir.

Yiyecek-İçecek Giderleri
Tur maliyetleri içerisinde genelde en düşük payı alan harcama unsurlarındandır. Konak-
lama işletmeleri ile yapılan anlaşmalar genellikle yarım pansiyon olduğu için konaklama 
maliyetlerinin içinde sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri yer alır. Düzenlenen tur ya-
rım pansiyon ise, ayrı bir yemek maliyeti söz konusu olmaz. Kimi turlarda konaklama 
yapılan bölgenin kendine özgü yemekleri ya da çok tanınmış, kendisi de bir turistik çekim 
merkezi olan lokantaları olabilir. Bu farklı lezzet ya da ortamı konuklara yaşatabilmek için 
o kentteki konaklama oda-kahvaltı şeklinde yapılmış ise dışarıda alınacak akşam yemeği 
bedeli de bu kalem içerisinde maliyetlere katılır. Sözleşme türü ne olursa olsun genel kural 
olarak içecekler fiyatlara dâhil değildir (Ahipaşaoğlu, 2001, 111). 

Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Seyahat acentalarının etkisini ya da insiyatifini kullanma olasılığının en düşük olduğu 
maliyet kalemidir. Tur programında yer verilen müze, ören yeri gibi ziyaret edilecek yer-
lere ödenecek giriş ücretlerinin toplamından oluşur. Bunların büyük çoğunluğu devlet 
tarafından işletilmekte olduğundan kamunun belirlemiş olduğu ücretler ve kuralları de-
ğiştirmek fazla olanaklı değildir.

Bahşişler
Turlarda bahşişler adı altında toplanan harcamalar da vardır. Örneğin hamaliye, resep-
siyon ve restoran bahşişleri turlarda önemli bir yer tutar. Bahşişler gönüllü ve zorunlu 
olarak iki gruba ayrılabilir. Bahşiş, kavram olarak, gönüllü yapılması gereken bir harcama 
türüdür. Kişiler kendilerine zaten verilmesi zorunlu olan bir hizmetin dışında bir özen ve 
dikkat verildiğine; kendilerine bir anlamda küçük ayrıcalıklar yapıldığına inandıklarında 
bahşiş verirler. Bunun miktarı kişinin o andaki parasal ve/veya psikolojik konumuna bağ-
lıdır. Bahşişler aşağıdaki şekilde maliyete dâhil edilir;

•	 Hamaliye: Tur müşterilerinin bavul, valiz vb. eşyalarının ve bagajlarının taşınması 
nedeni ile otele verilmesi gereken bir bahşiştir.

•	 Resepsiyon bahşişleri: Oteldeki resepsiyon hizmetleri için, otel resepsiyonlarına bı-
rakılan bahşişlerdir.

•	 Restoran bahşişleri: Restoranda yemek yenildiğinde bırakılan bahşişlerdir.

Rehberlik Ücretleri
Tur grubuna seyahatleri sırasında bilgi aktarımı, yol gösterme ve tanıtma hizmetleri sunan 
rehber ya da rehberlerin günlük ve/veya saatlik ücretleri toplamından oluşan bir harca-
ma kalemidir. Kişi sayısından bağımsız olarak ödenen bir ücretler toplamıdır. Dolayısıyla 
grup sayısı büyüdükçe kişi başına rehberlik maliyeti azalır. Turlardaki rehber fiyatları da 
otobüslerde olduğu gibi bölgelere göre değişiklik gösterir. 
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Personel Giderleri
Turlarla ilgili personel harcamaları; rehber, otobüs şoförü ve yardımcısı gibi turlarda yer 
alan personelin yeme-içme ve konaklama giderleridir. Bu kişiler için ödenecek olan gider-
ler, rehberlik giderleri ve ulaştırma giderleri içerisinde hesaba eklenir. Turlarda ayrıca bir 
tur lideri varsa bu kişinin ücreti de kendi giderleri arasında yer alacaktır. Çoğu zaman yurt 
dışından tur gönderen tur operatörü bu görevlinin bedelsiz konaklama ve yeme olanak-
larından yararlandırılması ve ücretsiz olarak ağırlanmasını ister. Bu durumda karşılayıcı 
ya da yerel acenta rehber, şoför ve tur lideri için bedelsiz aldığı hizmetlerin üzerinde ya-
pacağı ödemelerin toplamını gruptaki kişi sayısına bölerek bunların maliyete katkılarını 
hesaplar.

Haberleşme Giderleri
Turun düzenlenmesi sırasında yapılan haberleşme giderleridir. Bu haberleşme giderleri 
genellikle telefon, faks, posta giderleri, yazışma giderleri ve İnternet kullanımı gibi gerek 
gönderici operatörlerle, gerekse de turlarda yer alan konaklama, restoran vb. işletmelerle 
yapılan haberleşme, yazışma ve görüşmelerle ilgili giderlerden oluşur. 

Genel Giderler
Aslında işletmenin bütçesinin hazırlanmasıyla ilgili oldukça uzun ve karmaşık bir sürecin 
sonunda hesaplanan ve gruptaki kişi sayısına bağlı olmayan sabit bir rakamdan oluşurlar.

Tur Maliyetinin ve Fiyatının Hesaplanması
Seyahat acentaları tarafından en yaygın olarak kullanılan yöntem maliyet+kâr yöntemidir. 
Acentalar tur maliyetlerini hesaplarken, kendi işletme maliyetlerini maliyet unsuru olarak 
değerlendirmez. İşletme giderlerinin maliyet tutarı brüt kâr oranı içinde düşünülür (Peköz 
ve Yarcan, 1994, 64). Pazara yeni giren işletmeler fiyatlarını genellikle düşük tutarlar.

Talep edilen tur fiyatlandırılırken yabancı tur operatörünün istediği ücretsiz kişi/ki-
şiler (free) sayısı da göz önüne alınır ve turun gerçekleşme tarihinde geçerli olan döviz 
kuru tahmin edilir. Bir turun maliyetinin ve fiyatının hesaplanmasında temel unsurlar; 
konaklama, ulaştırma, yeme-içme, müze gezileri ve diğer harcamalar yer alır. Bir kısmı 
ayrıntılı olarak yukarıda açıklanan gider unsurları kişi başına yapılan harcamalar ve grup 
için yapılan harcamalar olarak ikiye ayrılır (Peköz ve Yarcan, 1994, 64).

Kişi başına diğer giderler yolculara yapılan ikramlar ile kişi başına verilen hizmet gi-
derlerini kapsar. Sabit giderler, birlikte seyahat eden kişilerin sayısı ile orantılı olarak de-
ğişmeyen, diğer bir deyişle kişi başına bağımsız giderlerdir.

Seyahat acentalarının düzenlediği turlarda en önemli giderler nelerden oluşur? 

Tur Maliyetlerini Etkileyen Faktörler
Seyahat acentaları ilgili birim ve işletmelerde sağladıkları indirimlerle tur maliyetlerini 
düşürmekle birlikte, tespit ettikleri tur fiyatının yükselmesine sebep olan faktörler de var-
dır. Bu faktörler içinde en önemlisi seyahat acentalarının karşılaştıkları riskler karşısında, 
maliyetlerine bir risk payı ilave etmek zorunluluğunda kalmalarıdır. Seyahat acentalarının 
riskleri; pazarladıkları ve sattıkları ürünün, hizmetlerin fiziksel yapısı nedeni ile oldukça 
çeşitlidir. Bu işletmelerin karşılaşması olası riskler aşağıdaki gibidir;

•	 Uluslararası	politik	durum,
•	 Enflasyonist	etkilerle	oluşan	fiyat	artışları,
•	 Komşu	ülkelerin	rekabet	nedeni	ile	yaptıkları	karşı-propaganda,

4
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•	 Endüstrinin	bazı	kesimlerindeki	grevler,
•	 Tur	düzenlenen	yerdeki	salgın	hastalık	ve	ilgili	söylentiler,
•	 Enflasyon	-	döviz	kurları	arasındaki	dengesizlikler,
•	 Yabancı	ülkelerdeki	alacakların	tahsilindeki	zorluklar,
•	 Ulusal	ulaştırma	şirketlerinin	olumsuz	tavırları,
•	 Devlet	bürokrasisinden	doğan	riskler,
•	 Turizm	endüstrisinde	faaliyet	gösteren	işletmelerdeki	standart	bozuklukları,	düşük	

hizmet kalitesi, fiyat istikrarsızlığı nedeniyle karşılaşılan riskler,
•	 Dünya	ekonomik	konjonktüründeki	dalgalanmalar.
Yukarıda sıralanan nedenlerle özellikle seyahat acentaları tarafından düzenlenen tur-

ların yapılamaması bir risk payının fiyatlara eklenmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak, 
tur fiyatlarındaki etkin faktörlerin yanı sıra, tur fiyatlarının karşılaştırılmasında tek kişi 
ilave ücretlerin ülkelerin ucuzluk ya da pahalılığı açısından değerlendirmede kriter olarak 
ele alınması gerekmektedir. Toplam tur fiyatında mesafe fiyatı artırıcı olmakta, genellikle 
turizmde yeni gelişen ülkelere yapılan turlarla karşılaştırıldığında fiyatların daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak gidilen ülkedeki devalüasyon ve benzeri turizmi özendirici 
önlemler tur fiyatları üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır.

Seyahat sektöründeki pek çok ürün satış maliyetinin, bu satış neticesinde acentaya 
kalan komisyon bedelinden daha yüksek olması nedeni ile acentalar kârlı olmayan ürün-
leri satmamaya başlamışlardır. Bununla beraber, broşür sayısındaki artış ve büyük tur 
operatörlerinin farklı tüm ürünleri için ayrı broşür hazırlıyor olmaları, acentaları rafları-
nı nasıl kullanacakları hususundaki politikalarını tekrar gözden geçirmeye yöneltmiştir. 
Sıradan bir seyahat acentasının raflarında ortalama 145 broşür sergilenebilirken, bunun 
%20’si büyük tur operatörlerinin broşürleri ile donatılmaktadır. Bu durumda, küçük ve 
uzmanlaşmış operatörlerin, seyahat acentaları raflarında kendi broşürlerine yer bulmaları 
zorlaşmaktadır. Bugüne kadar, sadece bir kısım bağımsız acenta, farklı ürünleri bünyele-
rinde bulundurma yolu ile pazarlama politikası güderek, farklı operatörlerin hazırladığı 
broşürler arasında bir denge kurmaya çalışmakta, bunu yaparken de özellikle kapasitesi 
kısıtlı pazarlar olan uzak-mesafe ve yolcu gemisi pazarlarına ağırlık vermektedirler. Bazı-
ları, sadece bu yöntem sayesinde bağımsız acentaların, zincir şirketler ile uzun dönemde 
rekabet edebileceklerini savunmaktadır.
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Özet
Seyahat Acentaları turizm sektöründe vermiş oldukları hiz-
metlerle bu endüstrinin tüm sektörlerinin tüketicilerle bu-
laşmasına da aracılık ederler. Seyahat acentalarının çalışma 
alanları çoğunlukla ulaşım araçları biletleri satışı, otel rezer-
vasyonları, değişik amaçlarla yapılan tur organizasyonları, 
yurt dışı tur organizasyonları, toplantı organizasyonları, kar-
şılayıcı hizmetler verme, yurt dışından ülkeye turist getirme, 
kongre–konferans gibi toplantılar düzenleme, kiralık araç, 
turistik enformasyon ve tanıtım malzemeleri satışı gibi ko-
nularında ortaya çıkar.
Bu işletmeler faaliyet gösterdikleri ülke ekonomilerine 
önemli katkılar sağlarlar. Özellikle yabancı döviz ihtiyacı 
olan ve ödemeler dengesi sürekli açık veren ülkemizde bu 
işletmelerin bizzat getirdikleri ya da ülkeye gelmelerine aracı 
oldukları yabancı ziyaretçilerden elde edilen döviz kazançları 
dış ticaret açıklarının ve cari açıkların kapatılmasında ya da 
azaltılmasında önemli katkılar sunar.
Seyahat acentaları aracı olduğu çeşitli hizmetler için belirli 
oranlarda komisyon alırlar. Acentların geliri, satışlar üzerin-
den komisyon alma biçimindedir. Acentaların dünya gene-
linde uyguladıkları ortalama komisyon oranları ortalama 
olarak %8 – 12 arasındadır.
Acentaların en yaygın hizmet türü olan rezervasyonlar, tu-
rizm işletmelerinde isim belirterek yer ayırma ve kayıt işlemi 
demektir. Otellerde odaların, diğer işletmelerde ise, örneğin 
uçak koltuklarının, restoran masalarının ya da salonların 
önceden ayrılması işlemi anlamına gelir. Bu işlem ya bir kişi 
için ya da gruplar için, kişisel olarak ya da seyahat acentası 
aracılığı ile yapılabilir. Rezervasyonlar; bağımsız, tekil grup, 
seri grup, blok ve  basamaklı blok rezervasyonlar şeklinde 
yapılabilir. Rezervasyonlarda ortaya çıkabilecek en önemli 
sorun aşırı rezervasyondur. İkinci hizmet türü olan transfer 
işlemleri ise, yolcuların havaalanından otellere ve otellerden 
hava alanlarına taşınması şeklinde yapılır. 
Seyahat acentalarının en kârlı çalıştıkları ve iş hacminin en 
yüksek olduğu hizmet alanı başta hava yolu firmaları olmak 
üzere, ulaştırma araçlarının biletleme işlemlerini yapmaktır. 
Son zamanlarda elektronik sistemler bu süreci eskiye göre 
basitleştirse	de	özellikle	IATA’ya	üye	hava	yolu	firmalarının	
biletleme	işlemleri	yalnızca	IATA	belgeli	acentalar	tarafından	
yapılabilmektedir. En önemli bilet çeşitleri, açık biletler, grup 
biletleri, sedyeli yolcu bileti gibi farklı bilet türleridir ve bu 
biletlerin süreçleri diğerlerinden farklıdır.

Acentaların diğer bir hizmet alanı da Vize, Pasaport ve Güm-
rük işlemleridir  Özellikle belirli tipteki pasaportlara hangi 
ülkelerin vize uyguladığı, vize için gerekli belgelerin ve harç-
ların neler olduğu konularında acenta uzmanları müşteri-
lerini bilgilendirir ve gerektiğinde onlar adına bu işlemleri 
yürütür.
Araç kiralama işlemleri ise diğer ayrıntılı bilgi ve uzmanlık 
gerektiren bir acenta aracılık hizmetidir. Her ne kadar araç 
kiralama firmalarının kendi temsilcilikleri ve web üzerin-
den araç kiralamaya izin veren sayfaları varsa da, acentalar 
da dünyanın her tarafında araç kiralama işlemlerinin önemli 
aracılarındandır.
Acentaların en kapsamlı ve süreç olarak da en uzun sureli 
faaliyetleri düzenledikleri organize tur faaliyetleridir. Bu tur-
lar genelde, tek merkezli ya da çok merkezli olabilen; yurt içi 
ve yurt dışı, şehir ve yöresel, yurt dışından ülkeye düzenle-
nen turlar olarak gerçekleşir. Ayrıca, özel ilgi alanlarına göre 
düzenlenen ve uzmanlık gerektiren çok değişik kategorilerde 
turlar da düzenlenmektedir. Örneğin, kuş gözlemciliği, atlı 
turizm, dağ tırmanış, yayla turizmi, ekolojik turizm, rafting 
ve benzeri temaları olan turlar düzenlenebilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Seyahat acentaları aşağıdaki hizmetlerden hangisini yeri-
ne getirmez?

a. Enformasyon
b. Rezervasyon
c. Sınır kontrolü
d. Vize işlemleri
e. Bilet satış

2. Aşırı rezervasyon (overbooking) ne demektir?
a. Çok sayıda yer ayırtma
b. Kapasite fazlası rezervasyon 
c. Rezervasyonun sona ermesi
d. Eksik sayıda yapılan rezervasyon
e. Rezervasyon yapmama durumu

3. Aşağıdakilerden hangisi uçak bileti düzenleyen birimler-
den biri değildir?

a. Seyahat acentaları
b. Hava yolu ofisleri ve temsilcilikleri
c. Büyük firma yetkilileri
d. Seyahat uzmanları 
e. Web sayfaları

4. Aşağıdakilerden hangisi pasaport yerine kullanılamaz?
a. Gemi adamı cüzdanı
b. Pasavan
c. Mülteciler için seyahat belgeleri
d. Uçak mürettebatı belgesi 
e. Uçak kullanma ehliyeti

5. Avrupa Birliği ülkelerinin vermiş olduğu Shengen vizesi 
ile kaç adet ülkeye seyahat edilir?. 

a. Sadece vize veren ülke
b. Vize veren ve komşu ülkeler
c. AB ile anlaşmalı tüm dünya ülkeleri
d. Tüm Avrupa Birliği Ülkeleri 
e. En fazla iki ülke

6. Aşağıdakilerden hangisi bir araç teslim edilirken araç ki-
ralama sözleşmesinde yer alan maddelerden biri değildir?

a. Pasaport no
b. Ehliyet no
c. Gidilecek yerler 
d. Kullanılan kilometre
e. Kiralayanın milliyeti

7. Turistik hizmetlerin satın alınmasında kullanılan ve bu 
belgeyi hazırlayan acenta ile belgenin adına düzenlenmiş 
olduğu işletmeyi karşılıklı yükümlülük altına alan ve aynı 
zamanda “hizmet belgesi” olarak adlandırılan belgeye ne ad 
verilir?

a. Ana sözleşme
b. Voucher 
c. Sejour
d. Faaliyet belgesi
e. Kontenjan 

8. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentaları tarafından 
düzenlenen turlarda yer alan tur görevlilerinden biri değil-
dir?

a. Tur organizatörleri 
b. Transfer elemanları
c. Grup başkanları
d. Rehberler
e. Tur liderleri

9. Seyahat Acentaları- Konaklama İşletmeleri arasındaki 
anlaşmalar bakımından, aşağıdakilerden hangisi genel olarak 
otellerin uyguladıkları fiyatlar arasında yer almaz?

a. Paket tur fiyatı 
b. Peşin ödeme  fiyatı
c. Sözleşme fiyatı 
d. Grup fiyatı
e. Kontenjan fiyatı 

10.  Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentalarının turların-
da karşılaşılması olası risklerden biri değildir?

a. Endüstriyel gelişmeler 
b. Komşu ülkelerin rekabet nedeni ile yaptıkları karşı-

propaganda
c. Dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar
d. Devlet bürokrasisinden doğan riskler
e. Uluslararası politik durum
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Acentalarının Hizmet-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Seyahat Acentalarının Hizmet-

leri - Rezervasyonlar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Hava Yolu Biletleme İşlemleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Pasaport İşlemleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Vizeler ve Gümrük İşlemleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Araç Kiralama (Rent-A-Car) İş-
lemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Turlarda Kullanılan Belgeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Tur Görevlileri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Konaklama Giderleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Tur Maliyetlerini Etkileyen Fak-
törler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Seyahat acentaları geleneksel olarak turizm sektöründe faa-
liyet gösteren diğer üretici işletmelerin ürünlerini komisyon 
karşılığı satan aracılar konumundadır. Bununla birlikte, se-
yahat acentalarının satmaya karar vereceği ürün portföyü 
sadece ilgili her üründen kazandığı komisyon miktarından 
etkilenmez. Bunun yanında kuruluş yeri yakınlarındaki ta-
lep, acentanın uzmanlık derecesi, acenta sahibinin tercihleri 
ve pazarlama politikaları da etkilidir. Müşterilerin bütün is-
teklerini karşılamayı düşünen bir acenta; uçak, gemi, feribot, 
kara ve demiryolu ulaştırma biletleri satar, araç kiralar, otelde 
konaklama ve paket tur satışı yapar. Ayrıca acentalar seyahat 
sigortası, seyahat çekleri, döviz bozdurma gibi destekleyici 
hizmetler de sunabilir.

Sıra Sizde 2
Hava yolu bilet çeşitleri ve özellikleri şunlardır; Açık bilet - 
parkurları belli ve ücreti önceden ödenmiş olan, fakat uçuş 
tarihi ve saati belli olmayan biletlerdir. Yalnız gidiş bileti – 
Tek yönlü yolculuklar için kullanılan biletlerdir. Gidiş-dö-
nüş bileti - tekrar aynı hareket noktasına dönme amacı ile 
satılan biletlerdir. Gezginci bilet -seyahatin başladığı noktaya 
dönülen, ancak birkaç merkezi ziyaret şeklinde gerçekleşen 

yolculuklarda satılan biletlerdir. Grup bileti – Bir bilete 7 ki-
şiye kadar isim yazılabilir alabildiği biletlerdir. Yedi kişinin 
üzerindeki yolculara grup bileti kesilir. Sedyeli yolcu bileti - 
sedyeli hastaların biletidir, ancak normal olarak  uygulanan 
tarifenin beş katı ücret alınır. Standart bir hava yolu bileti, 
hava yolu şirketi ile yolcu arasında bir çeşit sözleşme niteli-
ğindedir.

Sıra Sizde 3
Endüstriyel işletmeler ya da firmalar sürekli seyahat bakı-
mından talepte bulunan müşterilerdir. Çünkü bu işletmeler 
iş amaçlı seyahatlerin en temel kaynağıdır. Bu nedenle de 
bir anlamda en kazançlı pazar bölümü olarak kabul edilirler. 
Seyahat acentalarının sundukları hizmetlerin, hizmet sunu-
lan işletmenin çizgisine uygun olması gerekliliği önemlidir. 
Firmalar rezervasyonlarını genellikle son ana bırakmanın 
yanında, seyahat acentalarından normal iş saatleri dışında 
da hizmet talep edebilir. Her türlü doküman bilgilerinin iş-
letmelerine teslim edilmesi ve gerektiğinde her türlü vize ve 
gerekli diğer belgelerin işletme adına seyahat acentası tara-
fından hazırlanması beklenir. Bu nedenle, özellikle ödeme 
kolaylığı sağlanılan durumlarda, seyahat acentalarının bu ek 
hizmetlerin maliyetlerini de dikkatli şekilde hesaplaması ge-
rekir. Firmaların ödemelerini gününden çok sonra yapması 
da bu pazarın doğal özelliğidir.

Sıra Sizde 4
Seyahat acentalarının düzenlediği turlarda en önemli gider 
unsurları; konaklama, ulaştırma ve yeme-içme giderleridir. 
Bunların içinde en yüksek olanı genelde ulaştırma giderleri-
dir. Özellikle uzun mesafeli ve uluslararası seyahatlerde hava 
yolunun kullanılması bu yüksek maliyetin oluşmasına neden 
olur. İkinci sıradaki gider unsuru olan konaklama da, kuşku-
suz otellerin standardına ve hizmet kalitesine bağlı olmakla 
birlikte ikinci sırada yer almaktadır. Yeme-içme giderleri bu 
kategorideki en düşük gider unsuru olarak kabul edilir. Res-
toranlar genelde yüksek kâr marjı ile çalıştıkları için acen-
talara turlarda önemli indirimler sağlayabilirler. Bu nedenle 
diğerlerine göre daha düşük maliyet oluştururlar. Bunların 
dışında daha düşük diğer gider unsurları da; ören yerleri vb. 
giriş ücretleri, rehberlik ücretleri, personel giderleri, haber-
leşme giderleri ve genel giderlerdir.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İnternet ve onun temel bileşeni Web’i tanımlayabilecek,
Dünyada ve Türkiye’de İnternet gelişimini tartışabilecek,
İnternet ve turizm arasındaki ilişkiyi sorgulayabilecek,
Çevrim içi aracı türlerini sınıflayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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GİRİŞ
Tanınmış kanaat önderi Peter F. Drucker “Kapitalist Ötesi Toplum (Post-Capitalist Soci-
ety)” isimli çalışmasında “Toplumlar birkaç yüzyılda bir belirgin değişimler (dönüşüm) 
geçirir, bu “keskin” dönemeçte çok büyük yenilikler oluşur ve birkaç on-yıl içinde, birkaç 
yüzyıllık mesafeler alınır. Bu süreçte değer ölçüleri, sosyal ve politik yapı, sanat, edebiyat, 
mimarlık vb. bütün temel kurumlar, geri dönülmeyecek şekilde değişir” diyerek bir an-
lamda toplumsal değişimlerin ve yeniliklerin yaşandığı dönemlerin çok olduğuna işaret 
etmektedir (Drucker, 1994).

Dünya bugün de, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki icat 
ve gelişmelerin bir sonucu olarak, esaslı bir değişimi ve yenilikleri yaşamaktadır. Günü-
müzde çokça telaffuz edilen, teknolojik gelişmelerin etkilerinin bir sonucu olarak ortaya 
konulmuş ve orijinal anlamı içinde iyi tanımlanmış olan “Yeni Ekonomi” kavramı, aslında 
sadece bu güne ait olmayıp, birkaç yüzyılda bir veya aynı yüzyıl içinde birtakım değişim ve 
yeniliklerin yaşandığı dönemlerde de anılmıştır. Sadece belli bir zaman veya teknolojiye 
bağlı olmayan bu kavram, Clayton’un (2002) çalışmasında değindiği gibi;

•	 Pazar	sınırlarındaki	radikal	değişimler	ve	büyük	sermayenin	nüfus	ettiği	alandaki	
genişlemelerin yaşandığı, 

•	 Yeni	tüketiciler	olarak	toplumların	belli	kesimlerinin	de	ürün	ve	hizmetlere	erişi-
minin sağlandığı, 

•	 Organizasyonların	 iş	yapma	süreçlerindeki	anlamlı	değişmelere	bağlı	olarak,	 tü-
keticiler	 ile	arz	edenler	arasındaki	 ilişkilerin	yeniden	tanımlandığı	her	dönemde	
anılmıştır.

Yazının	icadıyla	birlikte	bilginin	“toplanabilir,	iletilebilir,	saklanabilir”	hale	gelmesi	ve	
sonrasında toplumları ve ekonomileri etkileyen birtakım yeniliklere ilişkin örnekler aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir.

•	 14.	yüzyılda	matbaanın	icadı	ile	biriken	bilginin	yayılması,
•	 İngiliz	 Sanayi	Devrimi’nin	 (1760-1850)	 ayırt	 edici	 özelliği	 olarak,	 Crompton’un	

yün	eğirme	makinesi	ve	James	Watt’ın	buhar	makinesini	icat	etmesi	sonucunda	el	
emeğinin yerini makine gücünün alması,

•	 İkinci	Endüstriyel	Devrim’in	(1890-1930)	ayırt	edici	niteliği	olarak	bilinen	elektrik	
ve içten yanmalı motorlar gibi teknolojik icatların sanayide kullanılması ile seri 
üretime geçilmesi.

Yukarıda	sayılanların	her	biri	ekonomilerin	yapılarını	temelden	etkilemiş	ve	köklü	de-
ğişim ve yeniliklere yol açmıştır. 

Yeni Dönem ve Yeni Seyahat 
Aracıları
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Dünya üzerinde toplumları ve ekonomileri kökten etkileyen yenilikler olarak neler sayıla-
bilir?

Günümüze bakıldığında, çağın en önde gelen yeniliği ve en önemli icadı olan inter-
net	ve	ona	dayalı	gelişen	teknolojiler	ve	uygulamalar	karşımıza	çıkmaktadır.	İnternet	ile	
dünya; üretimden tüketime, ticaretten eğitime kadar pek çok yönüyle değişmiş ve yeni 
bir şekle bürünmüştür. Bugün firmalar açısından internet, yeni müşterilere ucuz ve kolay 
erişimin	bir	yolu	olmasının	ötesinde,	çok	geniş	çapta	ve	hızla	erişilebilen	bilginin	en	temel	
kaynağı durumuna gelmiştir. Toplumdaki iş yapma biçimlerinin, kurumların stratejileri-
nin ve iş süreçlerinde kullanılan yöntemlerdeki değişimin bir ifadesi olmuştur.

Yoğun rekabet ortamında başarılı olmak için iş süreçlerinde internet teknolojilerini 
kullanan	firmaların	sayısı	hızla	artmakta,	yeni	ekonomik	düzenin	temelini	oluşturan	in-
ternet teknolojileri, ekonominin tüm birimlerini etkileyerek kârlılığı ve verimliliği etkile-
mekte ve küresel ölçekte rekabeti sertleştirmektedir.

İnternetin	olmadığı	dönemlerde	ölçek	olarak	büyümenin	yolu	farklı	coğrafi	bölgelerde	
fiziki olarak bulunmayı gerektirdiği düşünülürse, günümüzde bunun koşullarının tama-
men	değiştiği	kolayca	anlaşılmaktadır.	Herhangi	bir	ürün	veya	hizmet	bilgisi,	inanılmaz	
bir	hızda	dünyanın	en	uç	köşesine	kadar	kolayca	yayılabilmekte	ve	potansiyel	müşterilerin	
tercih	seçeneklerine	inanılmaz	çeşitlilikler	katabilmektedir.	

İnternetin ortaya çıkarttığı tüm işlerin küreselleşmesi olgusu, temel olarak ekonomik deği-
şimin sürükleyici gücü durumundadır. 

YENİLİĞİN TEMEL DİNAMİĞİ İNTERNET 
İngilizce	“Uluslararası	Ağ”	anlamına	gelen	“International	Network”	sözcüklerinin	birleşi-
minden	oluşmuş	İnternet’in	ne	olduğuna	ilişkin	açıklama	getiren	ve	bu	teknoloji	ile	ortaya	
çıkan iş yapış tarzındaki köklü değişimin farklı görüntülerini farklı değerlerle yansıtan 
pek	çok	çalışma	mevcuttur.	İnternet	insanların	bilgiyi	üretme,	paylaşma,	saklama	ve	bil-
giye	ulaşma	ihtiyaçları	doğrultusunda	ortaya	çıkmış	birçok	bilgisayar	sisteminin	birbirine	
bağlı olduğu, zaman ve mekân sınırı olmaksızın iletişim sağlayan, dünya çapında yaygın 
olan ve giderek büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanabilir. Başka bir anlatımla; değer 
yaratmanın, iş ve iletişimin yeni bir yolu, yeni coğrafyalara ve yeni piyasalara erişim ve sı-
nırsız fırsatlara izin veren (bir teknolojik standart) yazılım ve donanım (ortam) platform-
larının	ortak	adıdır.	Daha	yalın	bir	ifadeyle	internet;	işlerin	bir	bütünleyicisi,	planlama,	
kontrol	ve	iş	görme	faaliyetlerindeki	yeniliğin	bir	temsilcisidir	(Kozak,	2007).

İnternetin	 tarihi	gelişimini	geniş	bir	perspektiften	ele	alarak	burada	ortaya	koymak	
mümkün	olmamakla	birlikte,	özellikle	ISOC’un	(İnternet	Topluluğu)	resmi	web	sitesinin	
bu	ihtiyaca	yönelik	önemli	bir	referans	kaynak	olduğunu	belirtmek	gerekir.	Bu	çalışmanın	
kapsamına	uygun	olarak,	yukarıda	anılan	web	adresindeki	“The Living Internet” başlıklı 
bağlantıya	erişerek	elde	edilen	internetin	tarihi	ve	yönetimine	ilişkin	genel	bilgiler	aşağıda	
verilmiştir (The Living Internet).

Birçok	bilgisayar	sistemini	TCP/IP	(Transmission	Control	Protocol	/	İnternet	Proto-
kol) ile birbirine bağlayan ve dünya çapında yaygın olan internetin çalışması, kuşkusuz 
teknik	bir	düzenek	ve	yönetim	yapısı	gerektirmektedir.	Yani	Internet,	 teknik	organizas-
yonlar	ve	demokratik	gruplar	tarafından	yönetilmektedir.	İnternetin	teknik	yapısı,	paket	
anahtarlama	ve	gönderme	(Packet	Switching	and	Routing),	IP	adresleri	(Internet	Proto-
kol),	alan	adları	(Domain)	ve	ağ	(Network)	sistemleri	gibi	sıra	düzenli	(hiyerarşik)	sistem-
ler karmaşasından oluşur. Başka bir ifadeyle teknik düzenek; çok parçacıklı (karmaşık) bir 

1
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sıra	düzen	içinde,	birbirine	bağlı	yapı	üzerine	kurulu	ve	bunların	hepsinin	her	geçen	gün	
daha	da	mükemmele	doğru	ilerlediği	teferruatlı,	karmaşık	yazılımların	milyonlarca	kılcal	
damarla birbirlerine bağlı olduğu bir düzenek şeklinde düşünülmelidir.

İnternetin	yönetim	yapısı	ise;	çoğunlukla	sorumlulukları	birbiriyle	çakışmayan	çalış-
ma grupları ve birbirlerinden bağımsız sayılabilecek demokratik kuruluş/organizasyon-
lardan oluşmaktadır. Çok zaman internetin bir yönetimi, idaresi ya da bu anlama gelen 
merkezi	bir	kontrolü	yoktur	gibi	söylemlerle	karşılaşılmaktadır.	Ancak,	var	oldukları	ve	
birlikte çalıştıkları iyi bilinen ve internetin yönetiminde, araştırma ve geliştirme çalışma-
larına katılmak için göreceli olarak iyi yapılandırılmış ve demokratik bir düzen içinde bir-
likte çalışan çeşitli organizasyonların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu organizasyonlar 
ve	ilişkileri	Şekil	6.1’de	gösterilmektedir.

İnternet, her hangi bir firma, ülke veya devlet otoritesi tarafından değil, teknik organizas-
yonlar ve demokratik gruplar tarafından yönetilmektedir.

İnternetin Temel Bileşeni Web (World Wide Web) 
Hiç	kuşkusuz	internetin	dünya	çapında	popüler	olmasındaki	anahtar	teknoloji	Web’	dir	
(Word	Wide	Web).	 İnternet,	 1993	yılında	en	önemli	bileşeni	olan	Word	Wide	Web	 ile	
tamamen bir dönüşüm geçirmiştir. Göstermiş olduğu başarıyla internet’in ortaya çıkış 
sebebi	ve	görüntüsünü	öyle	değiştirmiştir	ki,	günümüzde	pek	çok	kişi	tarafından	web,	ne-
redeyse	internetin	kendisi	olarak	anılmaya	başlamıştır	(Poon	and	Jevons,	1997).	ISOC‘un	
(İnternet	Topluluğu)	resmi	web	sitesin	de	belirtildiği	gibi,	web’in	bugünkü	yapısı	büyük	

Şekil 6.1
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çapta Tim Berners-LEE’nin özgün tasarımı ve oluşturduğu prensipler üzerine oturmakta-
dır (Brief History of the Internet). 

Web; yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt 
ve	etkileşimli	bir	şekilde	ulaşımı	sağlayan	çoklu	hiper	ortam	sistemidir.	Bütün	bu	farklı	
yapılardaki	veriler	uygun	bir	standart	ile	bir	arada	kullanılıp	bir	Web	Listeleyicisinde	(web	
browser)	görüntülenebilmektedir.	Web	sayfaları,	web	sitesinin	en	temel	unsurudur.	İnter-
net	üzerinde	hayal	edilebilen	hemem	hemen	her	konuyu	içeren	milyonlarca	web	sayfası	
mevcuttur. 

Aşağıda	Şekil	6.2’de	yansıtıldığı	gibi,	2000	yılı	sonunda	8.447.217	olan	aktif	web	site	
sayısı	 2005	 yılında	 34.401.084’e,	 2010	 yılında	 ise	 99.008.445	 ve	 2015	 (Eylül)	 itibariyle	
171.359.243’e	ulaşmıştır	(Netcraft). 

Ortalama	düzeydeki	bir	bilgisayar	kullanıcısı,	kolaylıkla	elde	edebileceği	özel	yazılım	
paketleriyle,	birkaç	saat	içinde	bir	web	sitesi	yaratabilmektedir.	Siteye	yapılacak	ilave	bilgi	
veya sayfa ekleme maliyeti (marjinal/son birim maliyeti) neredeyse yoktur. Web sayfası 
hazırlama	üzerine	gerek	teknik	olarak	gerekse	içerik	ve	sayfa	düzenine	ilişkin	yol	gösteren	
yüzlerce	site	ve	program	bulunmaktadır.	Dolayısıyla	web	sitesi	ve	sayfası	hazırlamak,	ya-
yınlamak	ve	güncellemek	giderek	daha	da	kolaylaşmaktadır.	

Sürekli	büyüyen	web	sitesi	sayılarından	da	anlaşılıyor	ki,	milyonlarca	kişiye	maliyet	ve	
iş gücü etkinliği sağlayarak bilgi sunumuna izin veren, geleneksel medya ile karşılaştırıldı-
ğında, bilgi sunumu (bilgiyi temsil etme) yanında iletişim, iş birliği, etkileşim ve iş görme 
(muamele)	gibi	fonksiyonları	da	bünyesinde	toplayan	web	siteleri	işletmelere	birçok	yarar	
sağlamaktadırlar.	 İşletmelere	sağladığı	üstünlüklerin	hemen	hepsi	müşterilere	de	aynen	
yansımaktadır.	Tüketiciler,	işletmenin	varlığından	daha	çabuk	haberdar	olmakta,	işletme	
ve	işletmenin	sunduğu	ürün	veya	hizmetlerle	ilgili	bilgilere	anında	ulaşabilmektedirler.	İs-
tek ve şikâyetlerini çevrim içi anında iletip kısa zamanda cevap alabilmektedirler. Müşteri-
ler,	aynı	amaca	yönelik	faaliyet	gösteren	işletmelerden,	ürün	veya	hizmetleri	karşılaştırıp,	
fiyat ve kalite açısından uygun olanı seçebilmekte ve bütün bunları çok kısa sürelerde ve 
daha	az	maliyete	yapabilmektedirler.	

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI
İnsanların	iş	yapış	tarzı,	iletişim	kurma,	dinlenme	ve	eğlenme	şekillerine	kadar	pek	çok	
yeniliğin	temsilcisi	olan	internetin	kullanımı	her	geçen	gün	artmış,	Tablo	6.1’de	görüleceği	
gibi, kullanıcı sayısı	dünya	nüfusunun	%45’ine	ulaşmıştır	(InternetWorldStats).

Şekil 6.2
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Dünya Bölgeleri Nüfus (2015 Tahmini) İnternet Kullanımı

Afrika 1,158,355,663 %27.0	

Asya 4,032,466,882 %38.8

Avrupa 821,555,904 %73.5	

Orta	Doğu 236,137,235 %49.0	

Kuzey	Amerika 357,172,209 %87.9	

Latin	Amerika 617,776,105 %53.9	

Avustralya 37,157,120 %72.9	

Dünya	Toplam 7,260,621,118 %45.0	

İnternet	kullanım	oranı	açısından	en	fazla	performans	gösteren	dünya	bölgelerin	liste-
sinde/sıralamasında	nüfusun	%87.9’u	ile	Kuzey	Amerika	ülkeleri	ilk	sırayı	alırken,	%73.5	ile	
ikinci	sırayı	Avrupa	Bölgesi	almaktadır.	En	düşük	orana	sahip	bölge	ise	%27	ile	Afrika’dır.

Internet	world	stats	verilerine	göre	oluşturulan	Tablo	6.2’ye	göre	toplam	507.970.818	
nüfusa	sahip	AB	ülkelerindeki	internet	kullanıcılarının	sayısı	398.972.533	kişi	ve	bunun	
toplam	nüfusa	oranı	%78.5’tir.	Türkiye	ise	%56.7	ile	oldukça	alt	sıralarda	kendine yer bul-
maktadır. 

Avrupa Ülkeleri Nüfus (2015 Tahmini) İnternet Kullanımı

Avusturya 8,584,926 %83.1	

Belçika 11,258,434 %83.9	

Bulgaristan 7,202,198 %56.7	

Hırvatisyan 4,225,316 %75.0	

Kıbrıs 847,008 %95.0	

Çek	Cm. 10,538,275 %79.0	

Danimarka 5,659,715 %95.7	

Estonya 1,313,271 %79.8	

Finlandiya 5,471,753 %93.5	

Fransa 66,132,169 %83.8	

Almanya 81,174,000 %88.4	

Yunanistan 10,812,467 %59.7	

Macaristan 9,849,000 %75.0	

İrlanda 4,625,885 %82.5	

İtalya 60,795,612 %60.2	

Letonya 1,986,096 %82.0	

Litvanya 2,921,262 %82.1	

Lüksemburg 562,958 %90.6	

Malta 429,344 %66.2	

Hollanda 16,900,726 %95.5	

Polonya 38,005,614 %67.5	

Portekiz 10,374,822 %67.6	

Romanya 19,861,408 %56.3	

Slovakya 5,421,349 %83.1	

Slovenya 2,062,874 %72.8	

İspanya 46,439,864 %76.9	

İsveç 9,747,355 %94.6	

İngiltere 64,767,115 %88.4	

EU	TOPLAM 507,970,816 %78.5	

Türkiye 81,619,392 %56.7	

Tablo 6.1
Dünya Bölgelerine Göre 
İnternet Kullanıcıları 
(2015)

Kaynak: 
InternetWorldStats

Tablo 6.2
Avrupa Birliği 
Ülkelerinde İnternet 
Kullanımı

Kaynak: 
Internet World Stats - 
www.internetwoldstats.
com/stats.htm
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Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülkeye ilişkin internet verilerinin yer aldığı 
Tablo	6.3	incelendiğinde,	10	ülkeden	5’inin	internet	kullanıcı	sayısı	itibariyle	dünya	lis-
tesinde	ilk	10	içerisinde	yer	aldıkları	ve	Avrupa	Birliği	ülkesi	oldukları	görülür.	Örneğin,	
Türkiye’ye	gönderdiği	5.250.036	ziyaretçi	sayısıyla	ilk	sırada	yer	alan	Almanya,	%88,4	in-
ternet	kullanan	nüfusu	ile	oldukça	yüksek	bir	orana	sahiptir.

MİLLİYET ZİYARETÇİ (2014) İNTERNET KULLANIMI NÜFUSA ORANI 

Almanya 5.250.036 %88.4

Rusya	Fed. 4.479.049 %61.4

İngiltere 2.600.360 %88.4

Gürcistan 1.755.289 %48.9

Bulgaristan 1.693.591 %56.7

İran 1.590.664 %57.2

Hollanda 1.303.730 %95.5

Fransa 1.037.152 %83.8

Yunanistan 830.841 %59.7

A.B.D. 784917 %87.9

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler internet kullanımı açısından dünyanın lider ülke-
leri arasındadır.

Dünya Ülkeleri İnternet İstatistikleri (Websitesi Karekodu)

DÜNYADA ÇEVRİM İÇİ TİCARET (E-TİCARET)
Son	yıllarda	Türkiye	ve	dünyada	internet	girişimciliği	hızla	gelişmektedir.	İnternet	üze-
rinden	 sağlanan	hizmet	 sayısı	 ve	 kalitesi	 giderek	 artarken,	 en	hızlı	 gelişen	kanallardan	
biri e-ticaret olmuştur. Türkiye’de 12.000’e yakın e-ticaret sitesi faaliyet göstermektedir. 
Yurt	içindeki	e-ticaret	pazarı	daha	çok	işletmeden	son	kullanıcıya	(Business	to	Consumer-
B2C)	odaklanan	bir	yapıdadır	(Sezgin,	2013).	

E-ticaret,	“mal	ve	hizmetlerin	internet	üzerinden	alım-satımı”	olarak	tanımlanmakta-
dır. E-ticaret olarak değerlendirilen işlemler arasında perakende ticaretin yanı sıra, seya-
hat	harcamaları,	dijital	uygulama	indirme,	tüketiciler	ya	da	işletmeler	arası	platformlarda	
gerçekleşen alışverişler de bulunmaktadır. 

E-ticarette dört taraf söz konusudur. Bunlar; kurumlar (işletmeler), tüketiciler, vatan-
daşlar	ve	devlettir.	Sayılanların	her	birinin	elektronik	ortamda	birbirleriyle	olan	iliskileri	
elektronik ticaretin türlerini olusturmaktadır. Bunlar; kurumlar arası e-ticaret ya da B2B 
(Business to Business), kurumdan tüketiciye e-ticaret ya da B2C (Business to Consumer), 
devletten vatandaşa ve devletten kuruma e-ticaret ya da E–Devlet’dir (E-Government). 
Bunun yanı sıra, tüketiciden tüketiciye eticaret ya da C2C (Consumer to Consumer) adı 
verilen	yeni	bir	e-ticaret	tipi	de	ortaya	çıkmıştır	(Pırnar,	2005).

E-ticarette	kullanılan	iş	modelleri	temel	olarak	3	gruba	ayrılmaktadır	(Sezgin,	2013).	
•	 İnternetten	satın	alım	ve	ödeme	-	teslimat	
•	 İnternetten	satın	alım	-	kapıda	ödeme	ve	teslimat	
•	 İnternette	araştırma	-	fiziki	ortamda	alım/satım	yapma	(ilan	siteleri	vb.)	
Bir	ülkede	e-ticaret	hacminin	büyümesi,	 internet	kulanıcısı	 ve	kullanıcılar	 arasında	

çevrim içi alışveriş yapma oranının yüksek olması ile doğru orantılıdır. Böyle olmakla bir-

Tablo 6.3
Türkiye’ye Yabancı 
Ziyaretci Gönderen 
İlk 10 Ülkede İnternet 
Kullanımı

Kaynak: tursab.org.tr
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likte,	“multichannel	trading”	adı	verilen	çoklu	kanallardan	yapılan	e-ticaretin	yaygınlaş-
ması	da	sektördeki	iş	hacmini	artırmaktadır.	Bu	kapsamda	mobil	ticaret,	özellikle	mobil	
cihaz	kullanım	oranının	ve	harcama	eğiliminin	yüksek	olduğu	ülkelerde	gelişen	bir	kanal	
olarak	ön	plana	çıkmaktadır.	2012’de	küresel	ölçekte	yaklaşık	%25	olan	akıllı	telefon	ile	in-
ternetten	alışveriş	yapma	oranının,	3	yıl	içinde	%60’lara	ulaşması	öngörülmüştür.	Bunun	
yanı sıra, sosyal medyanın çok yakın gelecekte önemli bir çevrim içi satış/pazarlama alanı 
olacağı	ifade	edilmektedir	(Sezgin,	2013).

Şekil	 6.3’de	verilen	araştırma	 şirketi	 eMarketer.com	verilerine	göre	küresel	 e-ticaret	
hacminin	2018	yılında	2.356	trilyon	dolara	ulaşacağı	tahmin	edilmektedir	(eMarketer).

Küresel	e-ticaret	hacmini	gösteren	Tablo	6.4’e	bakıldığında	ise,	bugün	en	yüksek	payı	
Kuzey	Amerika	alırken,	Asya-Pasifik	bölgesinin	hızla	büyüyerek	gelecekte	liderliği	ele	ge-
çireceği anlaşılmaktadır. 

Bölgeler 2013 yılı 
%’si

2014 yılı 
%’si

2015 yılı 
%’si

2016 yılı 
%’si

2017 yılı 
%’si

2018 yılı 
%’si

Kuzey	Amerika 34.9 32.9 31.7 31.1 30.7 30.6
Asya	Pasifik 28.3 31.2 	33.4 35.1 	36.4 	37.4
Batı	Avrupa 26.4 25.4 24.6 23.9 23.3 22.7
Latin	Amerika 4.2 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7
Orta	ve	Doğu	Avrupa 	4.1 4.0 3.8 3.5 3.3 3.2

Orta	Doğu	ve	Afrika 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5

Tablo	6.5’de	yansıtıldığı	gibi,	dünyada	çevrim	içi	satın	alım	yapanların	internet	kulla-
nanlara	oranının,	2018	yılında	%47.3’lere	ulaşacağı	öngörülürken,	bölgeler	bazında	Ku-
zey	Amerika’nın	en	başta	ve	Latin	Amerika’nın	ise	en	sonda	olacağı	tamin	edilmektedir	
(eMarketer).

Bölgeler 2013 yılı 
%’si

2014 yılı 
%’si

2015 yılı 
%’si

2016 yılı 
%’si

2017 yılı 
%’si

2018 yılı 
%’si

Kuzey	Amerika 72.0 73.6 74.9 76.3 77.7 78.8
Batı	Avrupa 64.0 65.2 	66.3 76.3 	68.2 	69.0
Asya	Pasifik 	42.1 44.1 46.8 48.9 50.4 50.9
Orta	ve	Doğu	Avrupa 41.6 43.4 44.3 44.4 44.6 44.6
Ortadoğu	ve	Afrika 	31.3 33.1 34.0 35.0 36.0 37.0
Latin	Amerika 28.2 29.9 30.9 31.8 32.7 33.7
Dünya 41.3 	42.7 44.3 45.4 46.4 47.3

Şekil 6.3

Dünyada B2C Eticaret 
Satışları Tahmini 
(2013-2018) Trilyon 
Dolar

Kaynak: eMarketer
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Tablo 6.4
Dünya Bölgelerine Göre 
B2C Eticaret Satışları 
Tahmini (2013-2018)

Kaynak: eMarketer

Tablo 6.5
Dünya Bölgelerine 
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Kaynak: eMarketer
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Son	tarihli	çalışmalarda	e-ticaret	işlemlerinde	alternatif	kanallardan	önümüzdeki	dö-
nemde	satın	alımları	artacağı	belirtilirken	2015	yılı	 itibarıyla	küresel	ölçekte	e-ticaretin	
%40’ının	akıllı	telefonlar;	%34’ünün	bilgisayarlar	ve	%26’sının	tabletler	üzerinden	gerçek-
leşeceği	öngörülmektedir	(Sezgin,	2013).	

Türkiye de e-ticaret türleri içinde B2C uygulaması lider konumdadır.

TURİZM VE WEB (WORLD WIDE WEB) 
Kuşkusuz Web, turizm endüstrisi için yeni yollar ve fırsatlar yaratmaktadır. Turizmle ilgili 
siteler, sadece dağım kanalı değer zincirinde yer alan işletmeler tarafından değil onlara ek 
olarak pek çok farklı kişi ve kuruluş tarafından da oluşturulmaktadır. Turizmle ilişkili olan 
siteler,	temel	olarak	on	ana	kategoride	incelenebilir	(Karamustafa	ve	Öz,	2008).

1.  Mega siteler: Pek çok bilginin yer aldığı geniş içerikli siteler,
2.		 Yardımcı	siteler:	Hava	durumu,	döviz	kurları,	sağlık	ve	seyahat	uyarıları	gibi	hiz-

metler sunan siteler,
3.		 Konaklama	hizmetleri	ile	yiyecek	ve	içecek	hizmetlerini	sunan	işletmelere	yönelik	

siteler:	Bizzat	konaklama	ve	beslenme	hizmeti	sunan	işletmelerin,	kendi	siteleri,	
4.		 Seyahat	bütçeleme	siteleri:	Fiyat	karşılaştırmaları,	fiyat	indirimleri	gibi	bilgi	suna-

rak,	daha	uygun	bütçelerle	tatil	yapmaya	imkân	sağlayan	siteler,
5.		 Özel	 amaçlı	 seyahat	 siteleri:	 Ekoturizm,	 yaşlı	 turizmi,	 kültür	 turizmi	 gibi	 özel	

amaçlı	seyahatlerle	ilgili	bilgi	sunan	siteler,
6.		 Ulaşım	tarife	ve	imkânları:	Ulaşım	hizmetini	veren	veya	kolaylaştıran	özel	ve	resmi	

işletmelerin	sitelerine	ek	olarak,	bu	konuda	seyahat	edenlere	yardım	etmek	ama-
cıyla	hazırlanan	siteler,

7.		 Harita	bilgileri	veren	özel	siteler,
8.	 Bir	bölgeye,	ülkeye	veya	şehre	özel	bilgiler	veren	siteler.
9.	 Ticari	ulaşım	bilgileri:	 İki	nokta	 arasında	 seyahat	 edecek	kişilerin,	her	 seçenek-

te	hangi	olanakların	ve	hangi	maliyetlerin	 söz	konusu	olduğunu,	öğrenmelerini	
amaçlayan siteler,

10.	Çeşitli	yazılar:	Gidilecek	yerle	ilgili	daha	önce	gidenlerin	fikir	ve	tecrübelerini	içe-
ren siteler, tatil yörelerini	tanıtan	dergi	ve	gazeteler,	gidilecek	yerlerle	ilgili	haberler	
veren sitelerdir.

Birleşmiş	Milletler	Turizm	Örgütü	UNWTO,	turizm	sektöründe	internet	tanıtımının	ve	
pazarlamasının	neden	önemli	olduğunu	dört	ana	başlık	altında	toplamaktadır	(Bulut,	2008).

1.		 İnternet	kullanıcılarının	mükemmel	seyahatçi	profiline	sahip	olması
2.		 İnternetin	turizm	önerileri	için	başlıca	araştırma	aracısı	olması
3.		 İnternetin	seyahat	kararı	alma	sürecinde	en	önemli	aracı	konumunda	olması	
4.		 İnternetin	tatil	paket,	geziler,	uçuşlar	ulaşım	biletleri	ve	otel	ayarlama	açısından	en	

geniş	çevrim	içi	satış	hacmini	oluşturması	

Turizmde Sosyal Medya 
Sosyal	medya	ile	ilgili	tanımlar	incelendiğinde,	sosyal	medyanın	en	basit	ifadeyle,	hedef	
kitlenin katılımının olduğu, geliştirilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları barındıran ve 
toplulukları birbirine bağlayan çevrim içi iletişim kanalları olarak tanımlandığı görül-
mektedir. Bu tanımın yanı sıra, ortak ilgi alanı olan insanların düşüncelerini, yorumlarını 
ve fikirlerini paylaştıkları çevrim içi yerler, internet kullanıcıları tarafından oluşturulan ve 
interaktif teknoloji vasıtasıyla diğer kullanıcılara ulaşılabilen çevrim içi (on-line) içerik, 
insanların yazılar, resimler, videolar ve ses dosyaları yardımıyla iletişime geçtiği internet 



6. Ünite - Yeni Dönem ve Yeni Seyahat Aracıları 149

platformları olarak tanımlandığı da görülmektedir. Söz konusu kavramın temelinde “ile-
tişim” ve “paylaşım” yatmaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012). 

Sosyal medya siteleri karakteristik özellikleri göz önünde bulundurularak altı kategori 
altında toplanabilir. Bu kategoriler şunlardır: kullanıcıların görüntülü ve sesli içerikleri 
paylaştıkları YouTube, Dailymotion gibi içerik paylaşım siteleri, kullanıcıların bilgi pay-
laşımında bulundukları ve ortak içerikler ürettikleri Wikipedia, Wikiscience gibi ortak 
ansiklopediler,	 kullanıcılara	 profil	 oluşturma,	 her	 an	 çevrim	 içi	 etkileşimde	 bulunma,	
duygu,	düşünce	ve	her	türlü	materyal	paylaşmaya	imkanı	veren	Facebook	ve	MySpace	gibi	
sosyal ağ siteleri, kullanıcıların içeriğini kendileri oluşturdukları ve bir çeşit günlük gibi 
işlev gören blog siteleri, kullanıcıların ortak bir dünya üzerinde belirli amaçları başarmak 
için	bir	araya	geldiği	World	of	Warcraft,	Diablo	3	gibi	çevrim	içi	oyun siteleri ve kullanıcı-
ların kendilerine bir avatar yaratarak bir simülasyon içinde avatarları aracılığıyla sosyal et-
kileşimde	bulundukları	Second	Life,	Sims	Online	gibi	sanal dünyalar (Özüdoğru, 2014).

Sosyal medya pazarlamasında sıklıkla kullanılan site/araçlar ve oranları şu şekildedir: 
Facebook	%92,	Twitter	%84,	LinkedIn	%71,	Bloglar	%68,	Youtube	%56,	Sosyal	İşaretleme	
%26,	Forumlar	%24,	Foursquare	%17,	Myspace	%6	(Tengilimoğlu,	2014).

İletişimi	 iki	 yönlü	hale	 getiren	 ve	uygulayıcıları	 ile	 kullanıcıları	 arasında	 etkileşim-
li bir iletişim sürecini yansıtan sosyal medya, kuşkusuz turizm için oldukça önemli bir 
kazanımdır.	Turizm	işletmeleri,	sosyal	medya	vasıtasıyla	daha	fazla	kişiye	daha	hızlı	ula-
şabilmektedirler. Bunun yanı sıra, turistik ürün kullanıcılarının olumlu ve olumsuz tüm 
deneyimlerini paylaşmalarından dolayı turizm işletmeleri için fırsatlar da getirmektedir. 
Sosyal medyayı etik açıdan doğru kullanan turizm işletmeleri tartışmasız uzun dönemde 
kazançlı çıkacaklardır. Sosyal medyada zaman ve mekân sınırlamasının olmaması ve etki-
leşimin	çift	yönlü	olması	turizm	sektörünün	özelliklerine	de	uygun	bir	yapı	oluşturmakta-
dır.	Otel	işletmeleri	açısından	bakıldığında,	sosyal	medya	pazarlama	tekniklerinin	başlıca	
amaçları; otele ilgi yaratmak, promosyonları tanıtmak, misafirler ile samimi bir ortamda 
buluşmak, misafirleri otelde mutlu ve mutsuz eden unsurları takip etmek, markaya olan 
ilgiyi arttırmak, basının ilgisini çekmek, marka bilinirliği yaratmak veya arttırmak ve en 
önemlisi misafirler ile samimi bir ortamda iletişim kurmak şeklinde ifade edilebilir ( Eröz 
ve Doğdubay, 2012). 

Sosyal medya kullanma nedenleri neler olabilir ve hızla büyüyen sosyal platformlara hangi 
örnekler verilebilir?

Turizm Blogları
Genel	kabul	görmüş	bir	 ifadeyle	blog,	yazı	ve	yorumların	yayınlandığı,	web	 tabanlı	bir	
uygulamadır. Başka bir ifadeyle, insanların, biçimsel bir zorunluluk olmadan, istedikleri 
bilgileri; metin, grafik, ses, resim, video ile desteklenmiş biçimde, istedikleri zaman yaza-
bildikleri	günlüğe	benzer	internet	siteleridir.	Web	Log	(weBLOG)	kelimelerinin	birleşimi-
dir (Tengilimoğlu, 2014). Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir. Bloglar 
genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

•	 Bireysel: Bloglarda en fazla rastlanan türdür. Çok fazla deneyimi olmayan kişilerin 
bile	kullanabileceği	ve	sayfalarını	düzenleyebileceği	yapıdadır	ve	daha	çok	günlük	
olarak kullanılır. Kişilerin günlük yaşamda yaşadıkları olayları, karşılaştıkları du-
rumları okurlarıyla paylaşmasını sağlar.

•	 Temasal: Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda 
uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglardır.

•	 Topluluk:	 Üyelik	 sistemine	 sahip	 olan	 ve	 bu	 üyelerin	 yazdıkları	 gönderilerden	
meydana gelen bloglardır.
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•	 Şirket:	Şirketlerin	kendileri	ile	ilgili	haber	ve	duyurularını	daha	samimi	bir	şekilde	
halka	açtıkları	bloglardır.

Kişiler	çoğunlukla	günlük	tutmak/hayatlarını	belgelemek,	belirli	konulardaki	düşün-
celerini paylaşmak, yazarak kendini belirli bir izleyici kitlesine ifade etmek ve belirli bir 
ilgi alanı etrafında bir araya gelmek için blogları kullanmaktadırlar. Şirketler/kurumlar ise 
blogları	geleneksel	medyada	olduğu	gibi	kendilerini	ve	hizmetlerini	tanıtmak	için	kullan-
maktadırlar. Genellikle kurumsal blogların amacı kurum içindeki faaliyetleri ve yenilikle-
ri müşterilerine bildirmektir (Özüdoğru, 2014).

GlobalWebIndex	şirketinin	 son	 çalışması,	 internet	 kullanıcılarının	 3’te	 1’inden	 faz-
lasının	kişisel	blog	yazdığını	ortaya	çıkarmıştır.	Dünya	çapında	32	ülkeyi	kapsayan	araş-
tırmada	545	milyon	internet	kullanıcısının	eğilimi	ölçülmüş	ve	elde	edilen	verilere	göre,	
kullanıcıların	%36’sının	kişisel	blog	yazdığı	ortaya	konmuştur	(ShiftDeleteNet).

Sosyal medyanın oldukça önemli araçlarından biri ve sosyal medyanın erken formunu 
temsil eden bloglar, turizm açısından da önemli şekilde değerlendirilen yapılardır.  Dün-
ya	üzerinde,	lüks	seyahatten,	çocuklu	seyahat,	ekonomik	seyahat,	çiftler	için	seyahat	gibi	
farklı	hedef	kitlelere	hitap	eden	yüzlerce	blog	bulunmaktadır.	Blog	içeriklerinde	seyahat	
ve marka önerilerinin yanı sıra destinasyon kılavuzları da blog yazarları (blogger) tarafın-
dan	hazırlanmaktadır.	

Web tabanlı sosyal medya uygulaması olan bloglar içinde “bireysel” bloglar en yaygın olanıdır. 

Blog yazarlarının demografik özelliklerine bakıldığında çeşitlilikle karşılaşılmakta-
dır.	2010	yılında	yayımlanan	bir	araştırmaya	göre	blog	yazarlarının	%53.3’ü	21	ve	35	yaş	
aralığında,	%20.2’si	 20’li	 yaşlarda	ya	da	20	yaşından	daha	küçük,	%19.4’ü	36	ve	50	yaş	
aralığında	ve	son	olarak	%7.1’i	51	yaşının	üzerindedir.	Blog	yazarları	arasındaki	cinsiyet	
dağılımının	 ise	%50.9’u	erkek	ve	%49.1’i	kadın	olmak	üzere	eşit	olduğu	görülmektedir.	
Blog yazarlarının yaşadıkları yere göre dağılımına bakıldığında, büyük bir çoğunluğun 
%29.2	oranıyla	ABD’de	olduğu	görülmektedir.	Onu	%6.75	ile	İngiltere	izlemektedir.	Araş-
tırmanın	kapsadığı	diğer	ülkelere	bakıldığında	ise	%4.9	ile	Japonya,	%4.2	ile	Brezilya,	%3.9	
ile	Kanada,	%3.3	ile	Almanya,	%3.2	ile	İtalya,	%3.1	ile	İspanya,	%2.9	ile	Fransa	ve	%2.3	ile	
Rusya	son	sıradadır	(Özüdoğru,	2014	s.38).

Turizm bloklarına dünyadan ve Türkiye’den hangi siteler örnek verilebilir?

Turizm Portalları
Günümüzde	web	tabanlı	portalların	internet	üzerinde	ve	kurumsal	alanda	yaygın	olarak	
kullanıldığını görmekteyiz. Portalların sağladığı en önemli yarar bilgiye kolay erişimdir. 
Bilgiye erişimde etkin ve uygun maliyetli bir çözüm olan portallar, özellikle tek bir yerden 
erişim ve bilgilerin düzenlenmesi konusunda kolaylıklar sağlamaktadır. Bilgiye erişimde 
kullanılan portallar birçok açıdan sınıflandırılabilir. En genel sınıflandırmayı aşağıdaki 
şekilde yapmak mümkündür (Gençpinar, 2012).

1)  Hedef kitleye göre
-  Dikey (Vertical) portallar
 Dikey portallar, belli bir sektöre yönelik veya özel amaçlı olan portallardır. Örne-

ğin; Üniversiteler, mobilyacılar, müzik gibi.
-  Yatay (Horizontal) portallar
	 Yatay	portallar	 ise	 sektörlere	yönelik	hizmet	gören	daha	doğrusu	 internet	dün-

yasındaki	 tüm	konuları	kapsayan	ve	yine	 internet	 toplumunun	geneline	hizmet	
veren	çok	amaçlı	portallerdir.	Kişilerin	 farklı	konulardaki	bilgi	 ihtiyaçlarını	 tek	
adresten	karşılamayı	hedefler.
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2)		Ağ	yapısına	veya	açıklığa	göre	portallar
- Dışa-kapalı veya özel portallar
-  Dışa-açık veya genel portallar
- Karma portallar
Genel	olarak	portallar	 içerik	ya	da	bilgi	sağlayamaya	yönelik	bilgisayar	hizmetlerini	

ifade	eder.	İnternet	tabanlı	Web	portalları	çeşitli	içeriklerin	yayınlanmasının	yanında	ay-
rıca	e-posta,	forum,	anlık	mesajlaşma,	sohbet,	tartışma	grupları,	güncel	haberler	vb.	gibi	
iletişim olanakları sağlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde dünyada faaliyet gösteren birçok GDS (Global Dağıtım Sistemi) firması/
portalları	bulunmaktadır.	Örneğin	Amadeus,	seyahat	ve	turizm	endüstrisi	alanlarında	fa-
aliyet	gösteren	dünya	çapında	lider	ileri	teknoloji	sağlayan	bir	işlemcidir.	Seyahat	sektörü-
ne kapsamlı gerçek zamanlı arama, rezervasyon, diğer işlem seçenekleri ve bilet sağlama 
olanağı sunmaktadır. 

Travelport, dünyanın en büyük GDS’lerinden birisidir. Sistemin markaları oteller için 
dağıtım	sağlayıcıları,	büyük	havayolları	için	bilişim	hizmetleri	ve	yazılım	uygulamalarını	
barındıran	Galileo	ve	Worldspan	markalarıdır.	Onun	web	tabanlı	bir	uygulaması	olan	tra-
velpoint.com bireyler ve şirketler tarafından otel, uçak, gemi rezervasyonlarında ve araba 
kiralama islemlerinde kullanılmaktadır.

Bir	diğer	dünya	lideri	GDS	Sabre,	dünyanın	en	büyük	seyahat	imkânlarını	müşterileri-
ne	en	uygun	fiyatlarla	ulaştırabilmistir.	Sabre’nin	kapsamlı	hizmetlerini	sunan	bu	firmaya	
ait	alt	birimlerinden	biri	olan	Travelocity,	piyasadaki	en	düsük	 fiyatın	yanında	daha	az	
bilinen	havayolları	da	dâhil	olmak	üzere	her	türlü	seviyeden	her	kesime	hitap	eden	ürün-
lerin karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır (Erdoğan, 2011).

ÇEVRİM İÇİ TURİZM PAZARINDA YENİ ARACILAR
Aracılığın	geleneksel	modeli,	son	yıllarda	internet	uygulamalarındaki	gelişimden	oldukça	
etkilenmiştir.	 İnternete	dayalı	 teknolojiler	 turizm	hizmetleri	 tedarik	zincirinin	doğasını	
değiştirmiştir. Geleneksel turizm aracılığındaki süreçler, devreler ve süreçteki insanlara 
kadar çok şey geri dönülemeyecek şekilde değişmiştir. 

Günümüzde turizm sektörü, “aracısızlık” ve “yenilenen aracılık” şeklinde süreçlerin 
iki çeşidiyle yüzleşmektedir (TurizmBusinessPortal). 

Aracısızlık:	dağıtım	zincirinde	küçülme,	hizmet	sağlayıcıların	son	kullanıcılara	direk	
satış yaptığı zaman gerçekleşen durumdur.

Yeni/Yenilenen Aracılık: Geleneksel çevrim içi aracıların diğer çevrim içi acentalarla 
yer değiştirmesiyle ilgili bir süreçtir. 

Turizm pazarında rol alabilmek için, pazardaki mevcut aracıları ve onlar arasında na-
sıl pozisyonlanacağını bilmek gerekir. Bu kapsamda aşağıda var olan aracılar ve değişik 
dağıtım kanallarına yer verilecektir.

Çevrim İçi Geleneksel Aracılar
Turistlerin	internet	üzerinden	direk	ürün	ya	da	hizmet	satın	alabilecekleri	değişik	gele-
neksel	çevrim	içi	aracılar	mevcuttur.	Bu	aracı	şirketleri,	ziyaretçilerin	ürün	ve	hizmet	satın	
almak için turizm şirketleri ya da aracılara yönlendirildiği turizm arama motorlarından 
ayırt	etmek	gerekir.	Mesleki	dilde	turizm	arama	motorları,	genelde	online	seyahat	acentası	
olarak anıldığı için, aslında farklı olan bu iki grubun karıştırılması son derece kolaydır. 
Online	(çevrim	içi)	seyahat	acentalarına	lastminute.com,	booking.com	gibi	şirketler	ör-
nek verilebilir.
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Geleneksel çevrim içi turizm aracılarını aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
•	 GDS	(Global	Dağıtım	Sistemleri),	ticari	profesyonellerin	geniş	ağlarını	kullanarak,	

turizm	ürün/hizmet	arzcı/sağlayıcıların	geniş	veri	 tabanlarına	erişmeyi	 sağlayan	
bilgi	sistemleridir.	Otel	ve	bilet	satışına	odaklanmış,	sağlayıcılara	bir	ücret	yükle-
yen	yapılardır.	(Örnek;	Amadeus,	Sabre)

•	 CRS	 (Central/Merkezi	Rezervasyon	Sistemleri),	 turizm	 sağlayıcıları	 ile	 IDS	 (İn-
ternet Dağıtım Sistemleri) ya da GDS’leri birbirine bağlar. GDS’lere erişemeyen 
küçük sağlayıcılar için yararlıdır. Sabit ücret ya da işlem/komisyon ücreti alırlar.

•	 IDS	(İnternet	Dağıtım	Sistemleri),	son	kullanıcılarla	turizm	sağlayıcıların	bağlan-
tısını ifade eder. Genel olarak konaklama, uçuş ve araç kiralama satışı gerçekleşti-
rirler.	Rezervasyon	işlem	ücreti	alırlar.	Bu	sistemdeki	en	önemli	oyuncular	çevrim	
içi	seyahat	acentaları	(OTA),	yani	sadece	internette	var	olan	acentalardır.	OTA	lar,	
diğer	aracı	(Sanal	Tur	Operatörleri)	veri	tabanlarına	erişen	sanal	seyahat	acentala-
rı	ve	kendi	veri	tabanlarını	yöneten	seyahat	acentaları	olarak	ikiye	ayrılmaktadır.	
(TurizmBusinessPortal). 

TravelClick	(2014)	raporuna	göre	oluşturulan	Tablo	6.6,	otel	rezervasyonlarının	kanal-
lara göre dağılımını ortaya koymaktadır (TravelClick). 

Çevrim İçi Kanallar 2014 (1.Çeyrek) 

Otel	Web	Siteleri %27.9

Merkezi	Rezerv.	Sistem/Ofisi	(CRO) %14.2

Direk	Otel	Arama/Erişim %23.8

Global	Dağıtım	Sistemi	(GDS) %19.2

Çevrim	İçi	Seyahat	Acentaları	(OTA) %14.9

Aşağıdaki	Tablo	6.7	dünyada	önde	gelen	25	çevrim	içi	rezervasyon	sitesi	ve	onların	
birkaç	açıdan	büyüklük	sıralamasını	yansıtmakta,	çevrim	içi	seyahat	rezervasyonlarının	
zirvesinde booking.com’un bulunduğu anlaşılmaktadır (Skift). Tripadvisor.com ise ikinci 
en	büyük	sitedir.	Priceline	grubun	siteleri	agoda.com	(Asya’ya	odaklı),	priceline.com	ve	
kayak.com ise ilk 10 içinde yer bulmaktadır.

Sıra Site Ziyaretçi, Ekim 2013 Sitede Geçirilen Dakika

1 Booking.com 108	milyon 6:33

2 TripAdvisor.com 48.5	milyon 3:59

3 Hotels.com 29.3	milyon 3:25

4 Expedia.com 24.3	milyon 6:18

5 Agoda.com 22.6	milyon 8:12

6 Priceline.com 17.9	milyon 6:33

7 TripAdvisor.co.uk 17.9	milyon 4:28

8 Hotelurbano.com 17.1	milyon 1:34

9 Kayak.com 13.3	milyon 6:08

10 Ctrip.com 12.5	milyon 8:02

11 Travel.yahoo.com 11.4	milyon 1:30

12 Makemytrip.com 11.2	milyon 7:22

13 Cheapoair.com 10.7	milyon 6:04

14 Qunar.com 9.5	milyon 6:58

Tablo 6.6
Çevrim İçi Kanallara 
Göre Otel Satışlarının 
Dağılımı

Tablo 6.7
Populer Çevrim İçi 
Rezervasyon Siteleri
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15 Travelocity.com 9.4	milyon 5:46

16 TripAdvisor.fr 8.8	milyon 4:21

17 Orbitz.com 8.6	milyon 7:06

18 Hotwire.com 8	milyon 5:10

19 TripAdvisor.it 7.7	milyon 4:47

20 Decolar.com 7.5	milyon 7:22

21 Travel.rakuten.co.jp 7.2	milyon 8:43

22 Jalan.net 6.3	milyon 9:58

23 Lastminute.com 5	milyon 5:30

24 Bookingbuddy.com 5.2	milyon 3:44

25 Airbnb.com 4.7	milyon 8:34

Çevrim içi rezervasyon sitelerine dünyadan ve Türkiye’den siz hangi örnekleri sayabilirsiniz?

Yeni Aracılar
Oteller	ve	havayolları	gibi	direk	arzcı/sağlayıcıları	kendi	websitelerini	daha	fonksiyonel	ve	
çekici	kılmaları,	yapı	rezervasyon	sistemlerini	daha	da	iyileştirmelerine	rağmen,	onlar	için	
aracılar	hâlâ	gereklidir.	Ancak	günümüzde,	aracılık	yapısında	önemli	bir	değişiklik	olmuş,	
direk satış gerçekleştirmeyen yeni oyuncular türemiştir. 

Bu yeni oyuncular iki gruba ayrılmaktadır (TurizmBusinessPortal).
- Meta-arama motorları
- Sosyal kanallar

Meta-Arama Motorları
Meta-arama motorları normal arama motoruna benzemekle birlikte, onlar tüm arama 
motorları	 ya	 da	 veri	 tabanlarını	 tarayarak	 ziyaretçiye	 karşılaştırma-kıyaslama	 hizmeti	
sağlayan sitelerdir. Tarama sonuçlarını bir arada sunan arama modorlarıdır. Kendi veri 
tabanlarına	sahip	değillerdir.	Bir	arama	motorundan	daha	fazla,	bir	bileşimden	gelen	so-
nuçları	elde	ederek	daha	derin	bir	araştırmayı	gerçekleştirirler.	En	iyi	bilinen	meta-arama	
motorlarının	bir	listesi	Tablo	6.8’de	verilmiş	ve	meta-arama	motorlarının	avantaj	ve	deza-
vantajlarına aşağıda değinilmiştir.

Meta Arama Motoru Web Sitesi

Kayak www.kayak.com

Hotel	Calculator www.hotelcalculator.com

Minube www.minube.co.uk

Tribadvisor www.tripadvisor.co.uk

Trivago www.trivago.com

Google www.google.com/hotelfinder

skyscanner www.skyscanner.com

Meta-arama motorları, aramayı genişletme gibi bir avantaj sağlarken, kaynak çeşitliliği 
kullanarak, belirgin/öznel ve sorgulamaya bağlı olarak arama gerçekleştirdiği için sonuç-
ları elde etmesi yavaş olabilmektedir.

4

Tablo 6.8
Meta-arama Motorları
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Meta-arama	motorları	sadece	OTA’larla	(Online	Travel	Agency)	bir	anlaşmaya	sahip	
olacağı	 için	sağlayacılara	daha	iyi	sonuçlar	vermesi	avantaj	olarak	düşünülebilir.	Ancak	
arzcı/sağlayıcılar,	meta-arama	motorları	 sonuçlarında	görünmek	 için	OTA’ya	da	arama	
motorlarında	pozisyonlanmak	zorundadır.	Bunun	için	web	pozisyonlanma	stratejilerini	
uygulamak	SEO	(search	Engine	Optimization)	sağlamak	zorundadır.	OTA’larda	yeralmak	
için	ise	OTA’ların	türüne	göre,	anlaşma	yapmak	ve	ücret	ya	da	komisyon	ödemek	zorun-
dadır. 

Sosyal Kanallar
Sosyal kanallar, çok sayıdaki müşteri ve aşırı indirimlerden kâr sağlamayı amaçlayan satış 
modelleridir. Bu çerçevede tüketiciler için en önemli avantaj, düşük fiyatlı ürünler demek-
tir. Dezavantaj ise peşin çalışma ve satış ve fiyatta bir geçerlilik süresinin söz konusu ol-
masıdır. Şirketler açısından avantajlar ise yüksek düzeyde satış, yeni müşterilere erişim ve 
hızlı	satışlar	demektir.	Dezavantajlar	olarak;	yüksek	fiyat	indirimleri,	müşteriler	şirketten	
başka	herhangi	bir	ürün	alamadıkları	için	satışlarda	basitlik	ve	sadık	olmayan	müşteriler	
olarak ifade edilebilir.

Yeni aracılar olarak meta arama motorları ve sosyal kanallar sadece avantajlar değil deza-
vantajlar da barındırır.

E-ticaret ve sosyal ağın bir bileşimi olarak ifade edilebilecek bir sosyal satın almada, 
kanaldaki	tüm	diğerleri	bundan	haberdar	olacağı	için,	bu	bilgi	güvenli	bir	tavsiye	niteli-
ğinde olacak ve diğer kişileri de benzer satın almalar için cesaretlendirecektir (Turizm-
BusinessPortal).

Aşağıdaki	Tablo	6.9	sosyal	satın	alma	kanallarından	birkaç	örneği	yansıtmaktadır.

Sosyal alışveriş kanalları Website

Groupon www.groupon.com

smartbox www.smartbox.com

Groupalla www.groupalla.com

Sonuçta	 günümüzde	 turizm	 sektöründeki	 her	 bir	 oyuncu,	 arama	motorlarında	po-
zisyonlanma, sosyal ağlar, bloglar gibi çeşitli çevrim içi pazarlama aktivitelerini kombine 
ederek, amaçlar ve maliyetleri de dikkate alan bir pazarlama karması yaratmak durumun-
dadır.	Dağıtım	kanalının	 seçiminde,	 tüketici	 grubunun	hangi	 kanala	 uygun	olduğu	 ile	
hangi	kanalların	ürün	ve	hizmetlere	uygun	olduğunu,	bütçe	ve	seçilen	kanallar	arasında	
uyumluluğun	dikkate	alınmasını	zorunluluk	olarak	görmektedir.	Netice	olarak,	bir	kanal	
seçme tavsiye edilen bir şey olmayıp, bütçelenerek, birbirini tamamlayan birkaç kanalın 
bileşimi	tercih	edilmelidir.

Tablo 6.9
Sosyal Alışveriş 
Kanalları
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Özet
İnternet,	 toplumdaki	 iş	 yapma	 biçimlerinin,	 kurumların	
stratejilerinin ve iş süreçlerindeki kullanılan yöntemlerdeki 
değişimin	 bir	 ifadesi	 olmuştur.	 İnternet,	 teknik	 organizas-
yonlar	ve	demokratik	gruplar	tarafından	yönetilmektedir.	İn-
ternetin yönetiminde, araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
katılmak için göreceli olarak iyi yapılandırılmış ve demok-
ratik bir düzen içinde birlikte çalışan çeşitli organizasyonlar 
mevcuttur.	 İnternet,	 1993	 sonrası	 en	 önemli	 bileşeni	 olan	
Word Wide Web ile tamamen bir dönüşüm geçirmiştir.
İnternetin	kullanımı	her	geçen	gün	artarak	kullanıcı	sayısı-
nın	dünya	nüfusunun	%45	ine	ulaşmıştır.	Dünya	bölgelerine	
baktığımızda	nüfusun	%87.9’u	ile	Kuzey	Amerika	ülkeleri	ilk	
sırayı	alırken,	%73.5	ile	ikinci	sırayı	Avrupa	Bölgesi	almak-
tadır.	Türkiye’ye	en	çok	ziyaretçi	gönderen	10	ülkeden	5’inin	
internet kullanıcı sayısı itibariyle dünya listesindedir.
Turizmle ilgili siteler, sadece dağım kanalı değer zincirinde 
yer alan işletmeler tarafından değil, onlara ek olarak pek çok 
farklı kişi ve kuruluş tarafından da oluşturulmaktadır. Tu-
rizmle ilişkili olan siteler, temel olarak on ana kategoride in-
celenebilir.	UNWTO,	turizm	sektöründe	internet	tanıtımının	
ve pazarlamasının neden önemli olduğunu dört ana başlık al-
tında toplamaktadır. Turizm işletmeleri, sosyal medya vasıta-
sıyla	daha	fazla	kişiye	daha	hızlı	ulaşabilmektedirler.	İnternet	
ve	sosyal	medya,	diğer	bir	deyişle	çevrim	içi	hizmetler	genel	
olarak potansiyel müşterilere üç yarar sağlamaktadır.
İnternet	 turizm	girişimcilerinin	hizmet	 satışları	 ve	müşteri-
leriyle iletişim/bağlantı yollarını önemli ölçüde etkilemiştir. 
Günümüzde turizm sektörü, “aracısızlık” ve “yenilenen aracı-
lık”	şeklinde	süreçlerin	iki	çeşidiyle	yüzleşmektedir.	İnternet	
direk satış rolü üstlenmeyen yeni oyuncuların ortaya çıkması-
na neden olmuştur. Bu yeni oyuncular “meta-arama motorla-
rı” ve “sosyal kanallar” olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Yeni Ekonomi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi	doğrudur?

a. Matbaanın icadına atfedilen bir kavramdır
b. Sanayi devrimine atfedilen bir kavramdır
c. Bütün olarak olarak 19 yüzyıla atfedilen bir kavramdır
d.	 İnternet	teknolojisine	atfedilen	bir	kavramdır
e. Belli bir zaman veya teknolojiye bağlı olmayan bir 

kavramdır 

2.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 internetin	 yönetimi	 içinde	 yer	
alan oluşumlardan biri değildir?

a.	 İnternet	Topluluğu	(ISOC)
b.	 İnternet	Kurulu	(IAB)
c.	 Ekonomik	Kalkınma	ve	İşbirliği	Örgütü(OECD)
d.	 İnternet	Tahsisli	Sayılar	ve	İsimler	Kurumu	(ICANN)
e.	 Ülke	Kodlu	İsimler	Destek	Organizasyonu	(CCNSO)

3. Web’in bu günkü yapısı en çok kimin özgün tasarımı ve 
oluşturduğu	prensipler	üzerine	oturmaktadır?

a. Tim Berners-LEE 
b.	 Gawish
c. Weber
d. Goeldner
e.	 Ritchie

4.	 2015	yılı	tahmini	olarak	Türkiye’de	internet	kullanıcıları-
nın	nüfusa	oranı	yüzde	kaçtır?	

a. 29.1
b.	 38.6
c.	 45.4
d.	 56.7
e.	 79.9

5. E-ticaret iş modelleri temel	olarak	kaç	guruba	ayrılır?
a. 2
b.	 3
c. 4
d.	 5
e.	 6

6. Sosyal medyanın erken formunu temsil eden bloglar için 
kaç ana	sınıflandırma	söz	konusudur?

a. 2
b. 4
c.	 6
d.	 8
e. 10

7. Aşağıdakilerden	hangisi,	en	düşük	fiyat	yanında	daha	az	
bilinen	havayolları	 da	 dâhil	 olmak	üzere,	 her	 kesime	hitap	
eden	ürünlerin	karşılaştırılmasına	olanak	sağlayan	sitedir?

a.	 yandex.com
b. Pinterest.com
c. Linkedin.com
d.	 İnstegram.com
e. Travelocity.com

8. Hizmet sağlayıcılarının son kullanıcılara direkt satış yap-
tığı	zaman	gerçekleşen	duruma	ne	ad	verilir?	

a.	 Aracısızlık
b. Toptancılık
c. Yenilenen aracılık
d. Çeşitsizlik
e. Perakendecilik

9. Turizm arzı yaratanların geniş veri tabanlarına erişmeyi 
sağlayan	bilgi	sistemi	aşağıdakilerden	hangisidir?

a.	 CRS
b.	 OTA
c. GDS
d.	 IDS
e. Portal

10. Çevrim	içi	otel	satışları	içinde	“çevrim	içi	seyahat	acenta-
ları	(OTA)”	satışlarının	oranı	yüzde	kaçtır?

a. 14.2
b. 14.9
c. 19.2
d.	 23.8
e.	 27.9
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
2.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yeniliğin	Temel	Dinamiği	İnter-

net” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yeniliğin	Temel	Dinamiği	İnter-

net” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Dünyada	ve	Türkiye’de	İnternet	

Kullanımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Dünyada	 Çevrim	 İçi	 Ticaret	

(Eticaret)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Turizm	 ve	 Web	 (Wold	 Wide	

Web)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Turizm	 ve	 Web	 (Wold	 Wide	

Web)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Çevrim	 İçi	 Turizm	 Pazarında	

Yeni	Aracılar”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.
9.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Çevrim	 İçi	 Turizm	 Pazarında	

Yeni	Aracılar”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.
10.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Çevrim	 İçi	 Turizm	 Pazarında	

Yeni	Aracılar”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Geçmişte ve günümüzde ekonomileri ve toplumları temel-
den	 etkileyen	 yeniliklere	 pek	 çok	 örnek	 verilebilir.	 Ulaşım	
olanaklarındaki çeşitlenme ve gelişmeler ile büyük ve bütün-
leşik pazarların oluşması ve mobil iletişim teknolojilerindeki 
gelişimin vardığı noktanın bir sonucu olarak, bireyin küresel 
bilgiye,	eğlenceye,	ürün	ve	hizmetlere	anında	ve	etkileşimli	
erişim olanağı bulması bunlardan bir kaçıdır.

Sıra Sizde 2
Globalwebindex	araştırma	şirketinin	sosyal	medya	kullanım	
nedenlerine ilişkin saydığı on neden arasında, arkadaşlarla 
iletişimde	kalmak,	güncel	olaylar	ve	haberlerden	anında	ha-
berdar	olmak	ilk	sıralarda	yer	almaktadır.	En	hızlı	büyüyen	
sosyal	platformlar	içinde	Instagram.com	Tumblr.com	ve	Pin-
terest.com dikkat çekmekte, aktif kullanıcı sayılarında inanıl-
maz artışlar sağladıkları görülmektedir.

Sıra Sizde 3
Dünyada	 yüzlerce	 seyahat	 blog’u	mevcuttur.	 Dünyadan	 ve	
Türkiye’den	 örnekler	 olarak,	 hotelswelove.com,	 aluxurytra-
velblog.com, kesfetsene.com, yoldaolmak.com ve gezecegiz.
com	internet	adresleri	sayılabilir.	www.travelrants.com	birey-
sel	bloglara,	www.blogs.marriott.com	ise	kurumsal	bloglara	
örnek olarak verilebilir.

Sıra Sizde 4
Çevrim	 içi	 rezervasyon	 sitelerine	 örnekler	 olarak,	 hostels.
com, sandals.com, bookinturkey.com, tatil.com, tatilsepeti.
com ve ucuztatil.com tatilbudur.com,tatilvitrini.com internet 
adresleri sayılabilir. Örneğin Türkiye’nin en kapsamlı online 
rezervasyon sitelerinden olan Tatil.com, yurtiçinde ve yurt-
dısında binlerce otelde konaklama imkanı saglamaktadır. Bu 
hizmeti	Gtahotels.com,	Gtstravels.com	ve	Allstarhotels.com	
web	siteleriyle	ortaklık	yaparak	verebilmektedir.	Bunun	ya-
nında	THY	ve	IATA	üyesi	olan	tüm	hava	yolu	sirketlerinin	
uçak	biletini	satma	yetkisine	sahiptir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Coğrafya ve turizm ilişkisini açıklayabilecek,
Turizm coğrafyası tanımını ve başlıca konularını açıklayabilecek
Fiziki coğrafyanın turizme kaynaklık edebilecek özelliklerini ve bu özelliklere 
dayalı turizm çeşitlerini açıklayabilecek,
Beşerî coğrafyanın turizme kaynaklık edebilecek özelliklerini ve bu özelliklere 
dayalı turizm çeşitlerini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Coğrafya	
•	 Turizm	ve	Coğrafya	
•	 Turizm	Coğrafyası	
•	 Doğal	Coğrafi	Kaynaklar	ve	

Turizm 
•	 Kıyı	Turizmi	
•	 Yat	Turizmi	
•	 Akarsu	Turizmi	
•	 Göl	Turizmi
•	 Kaplıca	Turizmi	

•	 Peri	Bacaları	
•	 Travertenler	
•	 Mağara	Turizmi	
•	 Kış	Turizmi	
•	 Yayla	Turizmi	
•	 Eko	Turizm
•	 Beşerî	Kaynaklar	ve	Turizm	
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GİRİŞ
Coğrafya, insanın yaşam alanı olarak yeryüzünü inceleyen bir bilim dalıdır. Diğer bir ifa-
deyle coğrafya, yeryüzünde insan ve mekân (çevre) ilişkisini ve bu illişki sonucu ortaya 
çıkan coğrafi görünümleri inceler. İklim, yeryüzü şekilleri, sular, bitki örtüsü, nüfus, yer-
leşme, ekonomik faaliyetler, kültür ve siyaset coğrafyanın başlıca konuları arasındadır. 

Coğrafyanın araştırma konularından da anlaşılacağı gibi ilgi alanı oldukça geniştir. Bu 
durum coğrafyanın kendi içinde ana bilim dallarına ayrılarak, belirli konularda uzman-
laşarak gelişmesine neden olmuştur. Çok genel olarak, insanın yaşadığı mekânın fiziki 
özelliklerini (yeryüzü şekilleri, iklim, sular, toprak özellikleri, bitki örtüsü vb.) fiziki coğ-
rafya, insanın mekânda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve mekânsal düzenlemeleri-şekilleri 
(tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, yerleşmeler, sanayi alanları, yollar, limanlar, turizm 
alanları, nüfus hareketleri, kültürel özellikler ve siyaset vb.), beşerî coğrafya incelemekte-
dir. Gerek fiziki coğrafya gerekse beşerî coğrafya yine kendi içinde alt dallara ayrılmakta, 
coğrafyanın bir konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin, ekonomik coğrafya, insa-
nın ekonomik faaliyetlerini (tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, vb.), bu faaliyetlerin 
mekândaki dağılımlarını ve bu faaliyetlerin sürdürülmesinde etkili olan faktörleri, insan 
mekân ilişkisi içinde ele almaktadır. 

Coğrafya bir mekân ve ilişkiler bilimidir. Coğrafyada mekân yeryüzüdür ve burada 
meydana gelen olaylar, insan-mekân karşılıklı etkileşimi ve neden-sonuç ilişkisi içinde 
ele alınır. Coğrafya diğer bilimlerden farklı olarak, olayları incelerken mekânsal ilişkile-
ri ön planda tutar. Coğrafi araştırmalar, yeryüzünün bölgelere ayrılarak kısım kısım in-
celenmesi (bölgesel yaklaşım) ya da faaliyet esasına göre (sistematik/konusal yaklaşım) 
şeklindedir. Her iki yaklaşımda da sonuçta dağılış düzeni ortaya konulur ve neden-sonuç 
ilişkileri açıklanır. Coğrafya toplum ve mekânla ilgili birçok olayı kendi yöntemleriyle ele 
almakta, toplum ve mekân sorunlarına çözümler sunmaktadır. Bu bakımdan ülkelerin ve 
bölgelerin kalkınmasında coğrafi çalışmaların önemli katkısı vardır. Coğrafya araştırma-
larını yaparken, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden birçok bilim dalıyla (jeoloji, hidroloji, 
astronomi, meteoroloji, botanik, zooloji, istatistik, arkeoloji, tarih, sosyoloji, iktisat, yöne-
tim, işletme vb.) ilişki içindedir. Coğrafya bu bilimlerin sonuçlarından ve bulgularından 
yararlanır.

Coğrafya ve Turizm
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TURİZM VE COĞRAFYA
Turizm, birçok açıdan coğrafya ile yakın ilişki içindedir. Her şeyden önce, turizmi ortaya 
çıkaran şey mekânsal farklılıklardır. İnsanları yaşadıkları yerlerden başka yere rekreasyo-
nel seyahat etmeye yönelten faktörlerin başında fiziki (mekânsal) ve beşerî (kültürel) fark-
lılıklar gelmektedir. Bir bölgede turizmin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde çoğu zaman 
doğal ve beşerî coğrafi kaynakların rol oynadığı görülmektedir. Turizmde çekicilik çok 
önemli bir unsurdur ve çekicilikler yer aldığı bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgi-
lidir. Yeryüzünün bir yerden diğerine değişen mekânsal ve kültürel farklılıkları, çekicilik 
oluşturmakta, mekânlar arası turizm hareketine neden olmaktadır. Bu çekiciliklere bağlı 
olarak çok çeşitli turizm türleri ortaya çıkmaktadır. 

Turizm mekânla son derece ilişkili bir faaliyettir. Turizm, en basit bir sistem halinde 
alınırsa, üç mekânsal unsurdan meydana gelir; a) Turistlerin yaşadığı yerler (turist çıkaran 
bölgeler) b) İnsanların gezmek üzere gittikleri yerler (turistlerin varış bölgeleri) c) Turist 
gönderen ve alan yerler arasında yapılan yolculuklar. Turizm coğrafyası da her düzeydeki 
mekân ölçeğinde turizmin bu üç elemanıyla ilgilidir: Bir şehir içi turizm hareketinden 
başlayıp kıtalararası turizm hareketlerine kadar her turizm olayı “bir mekân bilimi” olan 
coğrafyanın inceleme alanı içinde kalır. (Özgüç, 2007: 16). 

Turizme kaynaklık eden doğal ve kültürel çekiciliklerin yeryüzünde değişik bölgelerde 
ve farklı coğrafi özelliklerde yer alması, turizm ve coğrafyayı bir araya getirmektedir. Böl-
gelerin doğal çevre ve beşerî ekonomik özelliklerini inceleyen coğrafya, bir mekân içinde 
oluşan ve mekânsal ilişkiler içinde sürdürülen turizm olayı ile yakından ilgilenmektedir. 
Turizmin lokasyonu, mekânsal ilişkileri, mekâna etkileri, farklı coğrafi görünümlerin or-
taya çıkmasındaki rolü, coğrafyanın ilgi alanı içindedir. 

Yeryüzünde değişik coğrafi görünümlerin ortaya çıkmasında turizmin önemli rolü 
vardır. Turizm, geliştiği bölgelerde, arazi kullanışını etkilemektedir. Turizmin gerektirdiği 
oteller, yeme-içme, eğlence, alış-veriş vb. mekânsal düzenlemelerin yanısıra, turizme yö-
nelik korunan doğal ve kültürel alanlarla birlikte, yerleşmelere farklı bir görünüm kazan-
dırmaktadır. Diğer taraftan turizm, demografik yapı üzerinde etkili olmaktadır. Turizmin 
istihdam artırıcı rolü ve ekonomik gelişmeye katkısı, yerleşmelerin ekonomik bunalımlar-
dan ve nüfus kaybından kurtularak gelişmesine, nüfus çekmesine neden olmaktadır. Yine, 
farklı kültürlerden gelen turistlerin ziyaret ettikleri yerlere kültürel etkileri söz konusudur. 
Turizmin yerel kültürler üzerinde, farklı kültür ve deneyimleri tanıma ve yeniliklerin be-
nimsenmesini kolaylaştırması gibi olumlu sayılabilecek etkilerinin yanı sıra, yerel kültüre 
zarar vererek, toplumsal yozlaşmaya neden olması, turistlerin tarihi eserler ve doğal çevre 
üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur. 

Diğer taraftan bir yöreyi diğerlerinden farklı kılan ve çekicilik oluşturan turizm özel-
liklerinin belirlenmesinde ve hangilerinin ne şekilde turizme kaynaklık edeceğinin sap-
tanmasında, coğrafi bilgiye ihtiyaç vardır. Coğrafyanın dikkate alınmadığı bölgelerde, 
doğal ve kültürel çekiciliklerin zarar gördüğü, çeşitli sorunlar yaşandığı görülmektedir. 
Coğrafya, bir bölgenin turizm potansiyelinin belirlenmesinde ve sürdürülebilir turizm 
planlamasında önemli rol oynar. Bir bölgede turizme kaynaklık edebilecek çekiciliklerin 
belirlenmesi yanında turizmin gelişmesinde ya da gelişememesinde rol oynayan erişe-
bilirlik, konaklama vb. turizm altyapısı da coğrafyayı yakından ilgilendirir. Dolayısıyla, 
turizmle ilgili çekicilik, ulaşım ve konaklama gibi başlıca unsurlar ve bunların mekânsal 
ilişkileri coğrafyanın araştırma konuları içinde yer almaktadır. 

Turizm bir ekonomik faaliyettir ve bu nedenle ekonomik coğrafyanın konusu için-
dedir. Turizm geliştiği yerlerde istihdam oluşturur ve işgücünü çeker. Turizmin çoğaltıcı 
etkisi, diğer birçok ekonomik faaliyetin de gelişmesine neden olur. Turizmin gıda madde-
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lerinden hediyelik eşyaya, otomobil satışlarına, konaklama tesislerindeki mobilyalara ka-
dar yüzlerce başka imalat faaliyetinde üretimi artırması “turizmin çoğaltıcı etkisi “ olarak 
tanımlanmaktadır (Özgüç, 2007; 18). Yine turizmin ülkelerin dış ticaretinde ve ödemeler 
dengesinde önemli rol oynaması, turizmin yerel ve bölgesel kalkınmadaki rolü, ekonomik 
coğrafyanın konularındandır. 

TURİZM COĞRAFYASI 
Ekonomik coğrafyanın bir alt dalı olan turizm coğrafyası; yeryüzündeki doğal ve beşerî 
kaynakların turizm özelliklerinin belirlenmesini, turizm bölgelerinin özelliklerini, dağı-
lışlarını ve turizm olayına bağlı mekânsal ilişkileri konu edinmektedir. Turizm coğrafyası, 
özellikle turizm faaliyetlerinin lokasyonu ve mekânsal ilişkileri üzerinde durur. 

Turizmin varlığı esas olarak yeryüzünde farklı mekânların varlığına bağlı olduğun-
dan, bu mekânların incelenmesi gereklidir. Turizme kaynaklık eden doğal ve kültürel çok 
çeşitli çekicilikler, dünyanın farklı bölgelerinde çok farklı özelliklerde yer almaktadır. Bu 
çekiciliklerin belirlenmesi ve turizmde nasıl kullanılacakları turizm coğrafyasının başlıca 
konularından biridir. Belirli çekiciliklerin ve buna bağlı turizm şekillerinin belirli bölge-
lerde toplanması, o yerlere farklı görünüm kazandırarak turizm bölgeleri olarak ortaya 
çıkmalarına neden olmaktadır. Turizm coğrafyası, dünya turizm bölgelerini kendi disip-
linine göre belirlemekte ve çeşitli tiplere ayırarak incelemektedir. Değişik turizm şekille-
rinin ortaya çıkardığı bölgelerin özelliklerinin incelenmesi ve bu bölgelerin yeryüzündeki 
dağılışları turizm coğrafyasının konuları arasındadır. 

Turizm coğrafyası, sadece gidilen turistik yerlerin özelliklerini değil, aynı zamanda 
turizme olan talebin mekânsal özelliklerini ve bunların ortaya çıkardığı kalıpları anlamaya 
yönelik çalışmalarda yapmaktadır. Turist gönderen bölgelerin özelliklerinin incelenmesi 
bu kapsamdaki çalışmalardır. Yine bu bölgelerde doğrudan turiste yönelik çalışmalar, tu-
ristlerin talepleri, taleplerdeki değişmeler, turistin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, 
harcama gücü ve tatilini geçirmek için gittiği yeri tercih etme nedenine yönelik çalışmalar, 
ülkelerin turizm planlaması ve yatırımları açısından önem taşımaktadır. 

Turizmin önemli unsurlarından biri olan ulaşım, turizmde arz ve talebi buluşturma-
sı, mekânlar arası ilişkileri düzenlemesi açısından büyük önem taşır. Turizm coğrafya-
sı, uluslararası ya da iç turizmde, turist hareketleri ve meydana getirdiği akış kalıplarını 
inceleyen çalışmalarıyla, turistlerin seyahatlerini sağlayan uygun rota ve güzergâhların 
oluşturulmasına, bunların haritalanmasına katkıda bulunmaktadır. 

 Turizmin etkilerinin araştırılması da turizm coğrafyasının başlıca konuları ara-
sındadır. Turizm, yer aldığı mekânda arazi kullanımı üzerinde etkili olur. Turizm böl-
gelerinde çekicilikler ve çevresindeki düzenlemeler, ulaşım, konaklama tesisleri geniş 
yer tutar. Günümüzde birçok yerleşme, turizmi bir kalkınma stratejisi olarak görmekte 
ve turizm yatırımlarına önem vermektedir. Böylece yerleşmeler çekicilik oluşturacak 
farklı bir mekânsal görünüm kazanma yoluna gitmektedirler. Yine, turizmin geliştiği 
bölgelere yönelik göçler, turizm yerleşmelerinin hızla büyümesine, neden olmaktadır. 
Turizmin önemli etkilerinden biri de kültürel etkidir. Farklı kültür ve deneyimlere sahip 
turistler, ziyaret ettikleri yerleri kültürel olarak etkilemektedir. Dolayısıyla turizm yer 
aldığı mekânı hem şekil hem de kültür olarak etkilemekte, değişime uğratmaktadır. Tu-
rizm coğrafyası, mekânı şekillendiren biçimlendiren bir faktör olarak turizmi kendisine 
konu eder. 

Turizmin ülke ekonomisi üzerindeki etkileri de turizm coğrafyasının konusudur. Tu-
rizmin döviz girdisi sağlaması, istihdam ve üretim artırıcı etkileri nedeniyle ülke ekono-
misi üzerinde etkilidir. Turizmin ülke ekonomileri üzerindeki bu olumlu etkileri nedeniy-
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le birçok ülke dünya turizminden daha fazla pay almak için kıyasıya rekabet halindedir. 
Diğer taraftan, düşük gelir seviyesine sahip kırsal alanlarda turizmin geliştirilmesi, istih-
dam ve ekonomik gelişme sağlayarak bölge halkının gelirini artırmakta, bölgeler arası 
gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesine katkıda bulunmaktadır. Turizm ekonomisinin 
ülke genelinde ya da bölge ölçeğinde etkilerinin araştırılması turizm coğrafyanın ilgi ala-
nındadır. 

Coğrafyanın önemli konularından biri olan nüfus üzerinde turizmin etkileri de, tu-
rizm coğrafyasının konularındandır. Turizm, seyahat ve göç olarak, mevsimlik ve kalıcı 
önemli nüfus hareketlerine neden olur. Turizmin geliştiği bölgeler, çekim gücü oluştura-
rak başka yerlerden göç alır. Buna karşılık, kırsal turizmin geliştiği yerlerde ise, turizmin 
sağladığı istihdam ve ekonomik gelişme nedeniyle şehirlere doğru göç engellenmekte, 
ekonomik gelişmeye bağlı olarak göç alan yerlere dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bir böl-
gede turizmle birlikte ortaya çıkan göç, nüfus yoğunluğu ve nüfus dağılımının turizm 
sonucu değişikliğe uğraması, turizm coğrafyasının ilgi alanındadır. 

Dünyada meydana gelen ekonomik, siyasi ve kültürel olayların turizm üzerine etkileri 
de turizm coğrafyasının konuları arasındadır. Turizm çok bileşenli ve kırılgan bir eko-
nomik faaliyet olarak, yakın ve uzak çevresindeki olaylardan etkilenir. Terör, savaş, etnik 
ve kültürel çatışmalar, ekonomik kriz, uluslararası anlaşmazlıklar, ulaşım sorunları vb. 
birçok faktör turizmi olumsuz etkilemektedir. Örneğin, 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan 
ve diğer ülkelere yayılan küresel ekonomik kriz, uluslararası turizmi oldukça olumsuz et-
kilemiştir. Bütün bunlara bağlı olarak turizm talebindeki dalgalanmalar ve beraberinde 
getirdiği etkiler turizm coğrafyasının konuları arasındadır. 

Turizm coğrafyası sadece günümüzdeki arazi kullanımı ve coğrafi kaynakların turizm 
amaçlı kullanımı ile ilgilenmez. Aynı zamanda gelecekte coğrafi kaynaklarda ortaya çıka-
bilecek değişiklikleri, bu değişikliklerin turizme etkilerinin analiz edilmesini de kendine 
konu edinir. Yine turizme konu olan doğal ve kültürel kaynakların korunması, devamlılı-
ğının sağlanması, sürdürülebilir bir turizm yaklaşımının benimsenmesi de turizm coğraf-
yasının konuları arasındadır. 

İyi bir turizm organizasyonu için çekiciliklerin arzı, ulaşım, konaklama yerleri, yeme-
içme ve eğlence kolaylıklarının yer seçimi önem taşımaktadır. Turizm coğrafyası, mekan 
bilimi yaklaşımıyla rekreasyon faaliyetlerinin doğru yer seçimlerine, turizm bölgelerinde 
arazi kullanımı ve mekana dayalı turizm planlamasında önemli bir veri kaynağı ve yol 
gösterici (Soykan, 2000;39) olmaktadır. Diğer taraftan coğrafya, turizmle ilgilenen diğer 
bilimlerden farklı olarak, arazi çalışmaları, gözlem, inceleme, ölçme, fotoğraflama, anket 
uygulamaları, görüşme vb. yöntemlerle elde edilen verileri; harita, grafik, resim, tablo bi-
çiminde neden-sonuç ilişkisi içinde kendine özgü bakış açısıyla çok boyutlu olarak sun-
ması, araştırma yöntemleri olarak turizm bilimine katkıda bulunmaktadır. 

Turizm araştırmalarında coğrafyanın yaklaşımı ve rolü sizce nedir? Açıklayınız. 

FİZİKİ COĞRAFYA VE TURİZM
Fiziki coğrafya insanın içinde yaşadığı ve etkileşim içinde bulunduğu doğal çevreyi ifade 
eder. Fiziki coğrafya, iklim, jeolojik oluşumlar, yeryüzü şekilleri, dağlık alanlar, bitki ör-
tüsü, deniz, göl ve akarsu ile turizme kaynaklık eder, önemli çekicilik oluşturur. Günlük 
yaşamını, betonlaşmış şehirlerde, insan yapısı suni, sıkıcı ortamlarda geçiren günümüz 
insanının, doğal çevreye ilgisi giderek artmaktadır. Turizme konu olan doğal coğrafi kay-
naklar oldukça çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte, ortak özellikleri dikkate alınarak yapı-
lacak bir sınıflandırma ile iki başlık altında ele alınabilir. 

Doğal coğrafi kaynak: İnsanın 
dokunmadığı tamamen korunmuş 
doğal unsurlar ile insan ile 
etkileşime girmekle birlikte 
büyük ölçüde doğallığını korumuş 
alanlardır.

1
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KLİMATİK KAYNAKLAR (İKLİM ELEMANLARI) VE TURİZM
Turizmin gelişmesinde, klimatik kaynakların (iklim elemanlarının), önemli etkileri var-
dır. Bir bölgenin iklim elemanları ve bunların uzun yıllık ortalamalarını ifade eden iklim, 
turistik çekim gücü taşır. Turizmde iklim, başlı başına bir çekiciliktir. Yaz mevsimi ile 
turizm arasında sıkı bir ilişki vardır. Uluslararası yoğun turist akınlarının, kuzeyin soğuk 
ülkelerinden, sıcak Akdeniz kıyılarına yapıldığı düşünülürse bu çekim gücü kolayca an-
laşılır. Bunun yanı sıra, birçok turizm faaliyeti, iklime bağlı olarak yapılır. Bir yerin iklim 
özellikleri turizme doğrudan ya da dolaylı olarak etkide bulunarak turizmin gelişmesine 
ya da gelişmemesine neden olabilir. Dolayısıyla, iklimin turizmi kolaylaştırıcı ve engelle-
yici etkilerinden söz edilebilir. 

Kıyı turizmi, kış turizmi ve yayla turizmi gibi iklimle doğrudan ilişkili turizm şekille-
rinde iklimin etkisi açıktır. Aslında, turistin seçtiği faaliyet ne olursa olsun, günlük hava 
şartları elverişli ise yapılan faaliyet verimli olacaktır. Turist her şeyden önce, gittiği yerin 
iklim şartlarında fiziksel bir rahatlık hissetmek ve yapacağı turizm faaliyetleri için uygun 
hava şartlarının bulunmasını isteyecektir. Bu açıdan iklim-turizm ilişkisinde, bir yerin genel 
iklim özelliklerinden çok, turizm mevsimi sırasındaki hava şartları önem taşımaktadır. Do-
layısıyla, iklim-turizm ilişkisinde, güneş ışığı, bulutlu günler ve yağış gibi unsurların yıllık 
toplam değerlerinden çok, turizm sezonu boyunca sergiledikleri durum önemli olmaktadır. 
(Özgüç, 2007, 45). İklimin, sıcaklık ve nispi nem, yağış, rüzgâr, bulutluluk, güneş ışığı gibi 
unsurlarının turist üzerinde farklı etkileri olmakta ve turistin tatil kararını etkilemektedir. 

İklim-turizm ilişkisinde, bir yerin genel iklim özelliklerinden çok, turizm mevsimi sırasın-
daki hava şartları önem taşımaktadır.

İklim-turizm ilişkisinde önemli iklim elemanlarından ikisi sıcaklık ve nispi nemdir. 
İnsanların hafif bir giysi ile dolaşabilecekleri sıcaklık dereceleri 16°C–18°C’nin üzerindeki 
sıcaklıklardır. Vücut sıcaklığının 10°C’ye düşmesiyle üşüme başlamaktadır (Özgüç, 2007; 
45). Yüksek sıcaklıklar ise, vücut ısısını artırdığından terlemeye neden olmaktadır. Yük-
sek sıcaklık ile yüksek nispi nemin birlikte meydana gelmesi, insanın kendisini rahatsız 
hissetmesine neden olmaktadır. Örneğin, nemli ve sıcak hava şartları, insan faaliyetlerini 
zorlaştırmakta, kalp krizi riskini artırmaktadır. Sıcak kuru havada bu risk, çok daha dü-
şük düzeyde kalır. Hava sıcak olmakla birlikte, kuru olması nedeniyle daha dayanılabilir 
olmaktadır. Bu açıdan, aşırı sıcak ve nemli hava şartları turizmin gelişmesine engel oluştu-
rabilmektedir. Dünyanın ekvatoral bölgelerinde turizmin fazla gelişme gösterememesinin 
önemli bir nedeni de sıcak ve nemli hava şartlarıdır. 

İklim elemanlarından rüzgâr, estiği yerlerde havanın ısı kaybını hızlandırarak, hava 
sıcaklıklarının düşmesine neden olur. Sıcak mevsimde yüksek sıcaklıklarda rüzgârın ra-
hatlatıcı etkisi olmakla birlikte, vücudun hızla üşümesine dolayısıyla düşük sıcaklıklarla 
bağlantılı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Yüksek dağlık alanlarda zaten dü-
şük olan sıcaklıkların, rüzgârın serinletici etkisiyle hızla düşmesi bu alanların kış sporları 
vb. faaliyetler açısından elverişliliğini azaltmaktadır. Diğer taraftan, kıyı turizminde, esme 
yönü ve şiddeti açısından belirli düzeyde rüzgâr alan yerler, rüzgâr sörfü ve yelkencilik 
turizm faaliyetleri için elverişlidir. 

Bir yerin iklim özelliklerinden olan güneşlenme süresi ve güneşli gün sayısı da önem-
li turistik çekicilik oluşturmaktadır. Güneşlenme süresi ve güneşli gün sayısı özellikle 
kıyı turizm sezonunu belirlediğinden, kıyı turizmine yönelik yatırımlar açısından büyük 
önem taşımaktadır. Güneşlenme süresi uzun ve güneşli gün sayısı fazla olan kıyılar, daha 
çok turist çekmektedir. Dünyada kıyı turizminde en çok tercih edilen yerlerinden biri olan 
Akdeniz kıyılarında, yazın günlük güneşlenme süresi ortalama 12–13 saati, yıllık güneş-
lenme süresi ortalaması ise, 3000–3200 saati bulmaktadır. 
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Klimatizm
İklim-turizm ilişkisinde en dikkat çekici iklimlerden biri dağ iklimleridir. Dağlar genel 
olarak bulundukları bölgenin iklim özelliklerine tabi olmakla birlikte, dağların yükselti-
sine bağlı olarak değişen sıcaklık, basınç ve yağış şartları farklı bir iklim tipinin (dağ ikli-
mi) ortaya çıkmasına neden olur. Yükselti arttıkça sıcaklık azalmasına bağlı olarak dağlar 
etrafındaki alçak alanlara göre daha serindir ve daha çok yağış alır. Yine yükseltiye bağlı 
basınç azalmasıyla farklı iklim özellikleri ortaya çıkar. Sıcak, nemli, ekvatoral ve tropi-
kal iklimlerde dağlar serinlikleriyle çekicilik oluşturmaktadır. Akdeniz iklim bölgesinde 
yazın alçak alanlar, sıcak ve nemli havasıyla itici olurken, aynı mevsimde dağlar serinlik-
leriyle çekim gücü oluşturur. Dolayısıyla birçok dağlık bölge sahip oldukları iklim özellik-
leriyle önemli bir turistik çekicilik oluşturmaktadır. Çok sayıda insan dağların rahatlatıcı 
serin ikliminde dinlenmek, yenilenmek, çeşitli eğlendinlen etkinliklerinde bulunmak için 
dağlara akın etmektedir. 

Dağ ikliminin insan sağlığını güçlendirici, bazı rahatsızlıkları giderici etkilerine bağ-
lı olarak klimatizm olarak adlandırılan bir turizm çeşidi de gelişmiştir. Sağlık turizmi 
içinde değerlendirilen klimatizm, sağlığa uygun iklim yörelerinin temiz havasında tedavi 
olma, dinlenme, eğlenme ve tatil yapma faaliyetlerini kapsamaktadır. Orta yükseklikteki 
dağların özellikle orman örtüsüyle kaplı alanları, klimatizm için uygundur. Dağın temiz 
havası, orman örtüsünün rüzgâr hızını azaltarak havanın bağıl nem dengesini kurması ve 
sıcaklıkların nispeten kararlı seyretmesi, ağaçların sinir sistemini uyarıcı kokulu salgıları, 
iklim kürleri için uygun bir ortam hazırlamaktadır (Doğanay, 2001). Kısaca dağ havası 
olarak adlandırılan bu özelliklerin, solunum sistemi, kan dolaşımı, beslenme bozuklukları 
ve sinir sistemi yorgunluklarının tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Yükselti arttıkça sıcaklık azalmasına bağlı olarak dağlar etrafındaki alçak alanlara göre 
daha serindir ve daha çok yağış alır. Yine yükseltiye bağlı basınç azalmasıyla farklı iklim 
özellikleri ortaya çıkar.

Türkiye’de görülen iklim özelliklerini dikkate alarak, Türkiye’de iklimin turizmi kolaylaştı-
rıcı ve engelleyici etkilerini yorumlayınız.

Su Kaynakları ve Turizm
İnsanların su kaynaklarına eğlendinlen etkinliklerini yapabilmek amacına yönelik ilgisi 
eskiden beri süregelmiştir. Denizler, göller, şelaleler, çağlayanlar, akarsular, sıcak su kay-
nakları insanları her zaman kendine çekmektedir. Deniz, turizme kaynaklık eden doğal 
çekiciliklerin başında gelir. Diğer su kaynakları ise alternatif turizmin önemli çekicilik-
leridir. 

Günümüzün en yaygın turizm hareketi deniz kıyısına gitmektir. Deniz, su ile ilgili çok 
çeşitli eğlendinlen etkinliklerine olanak sağlamasının yanında, doğal güzelliği, kıyıları, 
kumsalları ve çeşitli koylarıyla çekici manzaralar oluşturmaktadır. Günümüzde insanların 
büyük bölümü için tatil kavramı, deniz kıyısına gitmek ile özdeşleşmiş durumdadır. Gerek 
uluslararası gerekse iç turizmde geleneksel olarak en popüler tatil şekli güneş-deniz-kum 
paket tatilleridir. Deniz ve kıyıyla bağlantılı kaynaklara ilişkin turizm faaliyetleri genel 
olarak kıyı turizmi ve yat turizmi olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kıyı Turizmi 
Kıyı turizmi, denizden çeşitli eğlendinlen etkinliklerinde faydalanmaya dayanan ve kıyıya 
bağlı olarak konaklama vb. hizmetlerin sağlandığı turizm çeşididir. Kıyı turizminde yüz-
me, güneş banyosu, dalış, su sporları, eğlence gibi çeşitli eğlendinlen etkinlikleri yer alır. 

2

Klimatizm: Dağ ikliminin 
insan sağlığını güçlendirici, bazı 
rahatsızlıkları giderici etkilerine 
bağlı olarak, dağların özellikle 
orman örtüsüyle kaplı alanlarında, 
temiz havada tedavi olma, 
dinlenme, eğlenme ve tatil yapma 
faaliyetlerini kapsayan turizm 
çeşididir.
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Kıyı turizminin gelişmesinde, iklim, kıyının şekli, dalgalar, gelgit ve bitki örtüsü gibi 
doğal coğrafi kaynakların belirgin etkileri vardır. İklimin en önemli etkisi, sıcaklığın yıl 
içindeki dağılımıyla ilgilidir. Kıyı turizmi sıcaklık şartlarına bağlı olarak yaz mevsimin-
de yoğunlaşmıştır. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının yıl içindeki dağılımı, kıyı turizm 
mevsimi süresinin belirlenmesinde etkilidir. Aylık ortalama hava sıcaklığının yıl içinde 
20°C’nin üzerinde olduğu aylar, kıyı turizmi için elverişli kabul edilmektedir. Dünya ge-
nelinde bu süre, yüksek enlemlerden alçak enlemlere doğru artar. Örneğin, Kuzey Avrupa 
kıyılarında ortalama sıcaklık yılın hiçbir ayında 20 °C’yi bulmazken, Türkiye’nin Karade-
niz kıyılarında iki ay (Temmuz ve Ağustos), Ege denizi kıyılarında beş ay (Mayıs–Eylül 
dönemi), Akdeniz kıyılarında altı aydır (Mayıs-Ekim dönemi). Bu nedenle, kıyı turizmine 
bağlı olarak her yıl Kuzey Avrupa ülkelerinden çok sayıda turist Türkiye’nin Akdeniz kıyı-
larına gelmektedir. Kıyı turizminde deniz suyu sıcaklıkları da önemlidir. Yıl içinde deniz 
suyu sıcaklığının 18 °C’nin üzerinde olduğu aylar, kıyı turizmi için uygundur. 

Kıyı turizmini etkileyen diğer bir iklim elemanı yağıştır. Turizmin yoğunlaştığı yaz 
mevsiminde yağışlı hava şartları istenmeyen bir durumdur. Türkiye’nin Karadeniz kı-
yılarında her mevsim yağış düşmesi kıyı turizmini olumsuz etkiler. Akdeniz ikliminin 
görüldüğü Ege ve Akdeniz kıyılarında, yazın kurak geçmesi kıyı turizmi için uygun 
özellikler gösterir. Güneş banyosu ve denizle ilgili eğlendinlen etkinlikleri için açık hava 
gereklidir. Bunun için kıyı turizminde kapalı (bulutlu) olmayan açık hava şartları da 
oldukça önemlidir. 

Rüzgâr, kıyı turizminde denizden faydalanmayı ve günlük eğlendinlen faaliyetlerini 
etkileyen bir iklim elemanıdır. Sıcak ve nemli hava şartlarında, deniz üzerinde hafif esen 
rüzgâr, deri üzerindeki nemi buharlaştırarak insanların rahatlamasını sağlar. Hafif şiddet-
li rüzgârlar, denizle ilgili yelken, rüzgâr sörfü gibi eğlendinlen etkinlikleri için de uygun-
dur. Şiddetli rüzgârlar (hızı 7 m/sn’den fazla) ise, denizle ilgili eğlendinlen etkinliklerini 
olumsuz etkiler. 

Kıyının şekli, turizmin gelişmesi ve turizm yatırımları açısından önem taşır. Dünyada 
kıyı turizminin en çok, uzun ve geniş plajların bulunduğu alçak kıyılarda geliştiği görülür. 
Alçak kıyılarda kumsal oluşumu için uygun şartlar vardır ve genelde kıyı boyunca geniş 
ve uzun plajlar (kumsallar) yer alır. Kumsal ise kıyı turizminde başlıca eğlendinlen faali-
yeti olan güneşlenmek ve çeşitli etkinlikler için önemlidir. Alçak kıyılar, turistik tesislerin 
yapımı için kıyıda geniş bir alan sağlaması ve ulaşım açısından da turizmin gelişimini 
kolaylaştırmaktadır. Yüksek kıyılar ise, kıyı turizmi için fazla uygunluk göstermez. Özel-
likle fay dikliğinin kıyı çizgisinin hemen önünde olan dik kıyılar (falezler) kıyı turizminin 
gelişimine uygun değildir. Falezler önünde aşınma ile bazen dar bir plaj oluşabilmektedir. 
Yüksek kıyıların turizm açısından başka bir olumsuz bir yönü de, turistik tesislerin yapımı 
için geniş alan bulunmamasıdır. Yüksek kıyılarda yüzey şekilleri kara yoluyla ulaşıma pek 
olanak vermediğinden iç kesimlerle bağlantı zayıf kalmaktadır. Bununla birlikte, girintili 
çıkıntılı yapıdaki yüksek kıyılarda, körfezler ve birbirinden burunlarla ayrılan çeşitli koy-
lar, çekici manzaralar oluşturarak, turistler için çekici olabilmektedir. Girintili çıkıntılı 
yüksek kıyılarda, rüzgâra kapalı koyların oluşması durumunda, yat turizmi için uygun 
olabilmektedir. Yüksek kıyılar önündeki adalar kıyı turizminde en çok ilgi çeken yerler-
dendir. Adaların, kara ile kara yoluyla bağlantısı olmaması nedeniyle, insanlar üzerinde 
daha sakin ve temiz olduğu şeklinde ilgi çekici bir özelliği bulunmaktadır (Doğaner, 2001; 
7). Dalga ve akarsuyun getirdiği malzemenin sığ olan koy ağızlarında birikmesiyle oluşan 
kıyı oku ve kıyı kordonu şekilleri, denize bakan kısımları kumsal olarak kullanıldığından 
kıyı turizminin gelişmesine uygundur. Yine kıyıda oluşan birikim şekillerinden adaları 
birbirine veya kıyıya bağlayan tombolonun her iki kıyısı, kıyı turizminde kumsal olarak 
kullanılabilmektedir. Kıyı şeklinin turizmde ilgi çeken bir özelliği de deniz mağaralarıdır. 

Kıyı kordonu: Dalga ve 
akarsuyun getirdiği malzemenin 
sığ olan koy ağızlarında bir dil gibi 
uzanarak birikmesiyle oluşmuş 
alçak yassı yer biçimidir. Kıyı 
kordonunun iyice gelişmemiş 
(ok gibi) olanlarına kıyı oku 
denilmektedir. 

Tombolo: kara yakınındaki adayı, 
karaya birleştiren ince uzun kıyı 
birikinti şeklidir.
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Bu mağaralarda, deniz altından yansıyarak giren güneş ışınlarının mağara içinde oluştur-
duğu fosforlu renk ilgi çekmektedir. İçlerine sandalla ya da yüzülerek girilen bu mağaralar 
daha çok günlük turlarla ilgi görmektedir (Doğaner, 2001; 7). 

 Kıyı turizminde, deniz özellikleri ve plajın kalitesi büyük önem taşır. Turist her şeyden 
önce rahat yüzebileceği temiz bir deniz ve güneşlenebileceği güzel kumsal ister. Denizin 
birden derinleşmesi, gelgit ve tehlikeli olabilecek dalgalar ise arzu edilmeyen hususlar-
dır. Plajın düz ya da düze yakın, en az 75 m. uzunluk ve 15 m. genişlikte olması ideal 
sayılmaktadır. Plajın gerisinde ağaçlık bir kuşak bulunması, insan gürültüsünden uzak 
sivrisinek, zehirli böcekler ve yılan gibi doğal rahatsız edicilerden arınmış olması da plajın 
arzu edilen özelliklerindendir (Özgüç, 2007; 58). Bunların yanı sıra, denize dayalı yapıla-
cak turizm faaliyetinin (yüzme, dalış, sörf, yelkenli kullanımı gibi) özelliğine bağlı olarak, 
denizin tamamen farklı özelliklerde olması gerekebilir. Örneğin, sörf için, kumsala doğru 
yavaş ilerleyen düzenli büyük dalgalara ihtiyaç varken, yelkenli kullanımı için sakin bir 
deniz gerekmektedir. Dolayısıyla plajın ve denizin farklı özellikleri, kıyı turizmini kolay-
laştırıcı ya da engelleyici etkilerde bulunur. 

Plajın yapısı ve kalitesinin turizme uygunluğu kıyıların en aranan özelliklerindendir. 
Güzel kumsala sahip, yeterli uzunluk ve genişlikteki plajlar çok sayıda turisti kendine çek-
mektedir. Yine kumsalı oluşturan kumların inceliği de kıyı turizminde önemlidir. İnce 
kumlu kumsallar en çok tercih edilenlerdir. Kumsal bir plaj çekici olurken, kumsalı olma-
yan plajın turizm kullanımı oldukça düşük düzeyde kalabilmektedir. Plajda kumsal olu-
şumunda ve kalitesinde kıyıdaki kayaçların türü, dalgalar ve iklim gibi çeşitli faktörlerin 
etkileri vardır. Kıyıyı meydana getiren kayaç yumuşak kumtaşı ise, rüzgâr ve dalgaların 
etkisiyle kırılarak şekillenip kumsal oluşumunu sağlar. Ancak, kireçtaşı vb. kayaçlardan 
oluşan kıyılarda, kayaçların eriyerek denize sürüklenmesi ya da Hırvatistan’ın Dalmaç-
ya kıyılarında olduğu gibi, kum ve çakıl oluşmadan çıplak kayalar şeklinde kalması söz 
konusu olabilmektedir. Plajlarda kumsal oluşumunda süreç böyle işlemekle birlikte, dün-
ya genelinde plajlara bakıldığında, plajın kumlu, nemli toprak ve taşlı çakıllı olması, ana 
hatlarıyla iklim bölgelerine bağlı olarak bölgesel özellik gösterir. Taşlı yapıdaki plajlara 
daha çok yüksek enlemlerde soğuk iklimlerde rastlanırken, nemli toprak şeklindeki plaj-
lar daha çok sıcak nemli ekvatoral iklimlerin etkili olduğu bölgelerde yer almaktadır. Sıcak 
nemli iklimde, kayaçlardaki hızlı kimyasal ayrışmaya bağlı olarak, turistler için çekici ol-
mayan nemli toprak ve bataklık plajlar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, sıcak bölge-
lerde mercan kıyıları gibi, turistler için çekici plajlar da ortaya çıkabilmektedir. Tropikal 
bölgede suların temiz ve sığ olduğu yerlerde bolca gelişen mercanlar, deniz etkisiyle belirli 
yerlerde yığılarak çekici kıyıların oluşmasına neden olabilmektedir. Tropikal mercan ada-
larının beyaz kıyıları buna tipik örnektir (Özgüç, 2007; 59). Yeryüzünde kumsal kıyılara 
yaygın olarak 20–40 kuzey güney enlemleri arasında rastlanmaktadır. Bu kuşak yaklaşık 
olarak turizme en uygun iklim tiplerinin (tropikal ve orta kuşak iklimler) bulunduğu ke-
sime denk düşmektedir. 

Kıyı turizminde denizden yararlanma, güvenli ve zevkli bir tatil yapma açısından 
dalgalar ve gelgit durumu etkili faktörlerdir. Dalgaların yapısı, büyüklüğü ve gelgit olayı 
tehlike oluşturabilmektedir. Dalga oluşumuna neden olan temel faktör rüzgârdır. Dün-
ya üzerinde serin iklimlerin yer aldığı yüksek enlemler (40–60) rüzgârların daha şiddetli 
estiği ve büyük fırtınaların meydana geldiği kuşaktır. Sık sık oluşan fırtınalar ve şiddetli 
rüzgârlar enerji yüklü büyük dalgalara neden olmaktadır. Fırtına dalgaları adı verilen bu 
dalgaların çarpmasıyla kıyıda falezler, mağaralar vb. kıyı şekilleri oluşur. Fırtına dalgaları, 
yüzmeyi zorlaştırır ve tehlikeli hale getirir. Kışın şiddetli olan bu dalgalar, yazın daha sa-
kindir. Dalgalar ve gelgit, kıyı oluşumunda ve aşındırma süreçlerini belirlemede etkilidir. 
Kıyının aşınma durumu ise, kıyıda yapılacak turizm yatırımlarını etkileyecektir. Dalga 
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erozyonu, kıyının aşınma olasılığı, arazinin ve yatırımın değerini belirler. Erozyon, plajı 
oluşturacak kumları alıp götürerek denize sürükler. Bu durum kıyı turizmini ve yapılacak 
yatırımları olumsuz etkiler. 

Kıyı turizminde, deniz özellikleri ve plajın kalitesi büyük önem taşır. Turist her şeyden 
önce rahat yüzebileceği temiz bir deniz ve güneşlenebileceği güzel kumsal ister.

Bir bölgede kıyı turizminin gelişmesinde etkili olan doğal coğrafi faktörler nelerdir? Açık-
layınız. 

Yat Turizmi
Yat adı verilen teknelerle, koy, körfez ve yat limanları arasında turistik amaçlı seyahat et-
meye dayanan, konaklama hizmetlerinin yat içinde sunulduğu turizm şeklidir. Eğlenip 
dinlenmek için yapılan bir faaliyet olarak başlayan yatçılığın turizme dönüşmesi, yatla-
ra ve yatçılara verilen hizmetlerin gelişmesiyle olmuştur. Bu konuda en önemli altyapı 
hizmeti hiç şüphesiz yat limanlarının yapımıdır. Yat turizminde, değişik koy ve körfezler 
arasında tatil amaçlı denizde seyahat etmek başlı başına bir eğlendinlen etkinliği olmakla 
birlikte, güneşlenme, yüzme, dalma, balık tutma, manzara seyretme, resim çekme vb. fa-
aliyetler de yapılabilmektedir. 

Yat turizminde, doğal korumalı koyların varlığı önemlidir. Yatların fırtına ve şiddetli 
atmosfer olaylarında, güvenli olarak demirleyebilmesi, yatçıların denizin eğlendinlen et-
kinliklerine yönelik olanaklarından faydalanması için, bir burun, yarımada veya adayla 
açık deniz rüzgârlarına karşı korunmuş koylar aranır. Bu nedenle yat turizminin geliş-
mesinde kıyı jeomorfolojisi önem bir faktördür. Geniş körfezler, koylar, yarımadalar ve 
adaların oluşturduğu girintili çıkıntılı kıyı şekli yat turizmi için uygundur. Genel olarak 
kara yapısının denize dik olarak uzandığı yerlerde, denizin akarsu vadilerini doldurarak 
oluşturduğu enine kıyılar yat turizmine uygundur. Bu kıyılarda çeşitli yarımadalar, kör-
fezler ve koylar ile kıyı önünde adalar doğal korumalı limanlar oluşturur. Boyuna yapılı 
kıyılarda ise, kıyı gerisindeki yükselti vadilerle yarılmamış ise, denize dik olarak inen yük-
sek kıyılar oluşur ve yükseltinin kıyıya paralel uzanmasından dolayı akarsu vadilerinin 
ağız kısımlarındaki koylar hâkim rüzgârlara açıktır. Dolayısıyla yat turizmine uygun de-
ğildir. Boyuna yapılı kıyı şekillerinden Dalmaçya yapılı kıyılarda kıyıya parelel yarıma-
da veya adaların bulunması durumunda koylar rüzgâra karşı korumalı hale geldiğinden 
yat turizmine uygundur. Kıyı biriktirme şekillerinden kıyı okları, bazen bir koyun önünü 
kapatarak açık deniz rüzgârlarına korumalı hale getirerek yat turizmine uygun doğal li-
manlar oluşturabilmektedir. Tombololar da yat turizmi için rüzgâra farklı yönlerden ka-
palı iki ayrı liman oluşturduğundan yat turizmine uygun kıyı şeklidir. Delta ve lagün gibi 
biriktirme şekillerinin yer aldığı alçak kıyılarda, yatların demirlemesi için yeterli deniz 
derinliği yoktur. Aynı zamanda rüzgârlara karşı korumasız olan bu kıyı şekilleri yat turiz-
mi için uygun değildir. Ancak, delta ve lagün gibi biyolojik zenginliğe sahip sulak alanlar 
doğal yaşama meraklı yatçıları kendine çekmektedir. Yat turizminde iklim de önemli bir 
faktördür. Öncelikle iklimin, yatçıların denizden yararlanmalarına uygun olması gerekir. 
Bu nedenle yat turizm mevsimi iklime bağlı olmaktadır. Hava sıcaklıkları, açık gün sayı-
sı, güneşlenme süresi, nispi nem oranı, rüzgâr durumu gibi iklim özellikleri yat turizm 
mevsiminin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Günlük sıcaklık değerleri 20–34°C, günlük 
güneşlenme süresi uzun (11–12 saat/gün), nispi nem oranı düşük (%70’in altında) olan 
kurak iklimler yat turizmi için uygun yerlerdir (Doğaner, 2001; 57). Akdeniz iklimi yıl 
içinde bu değerleri gösterdiği yaz mevsiminde yat turizmine uygundur. 
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Daha önce de belirtildiği gibi yatçılığın turizme dönüşerek gelişmesi yatlara yönelik 
hizmetlerin verilmesiyle olmuştur. Yat limanları ve işletmeleri, yatlara denizde emniyetli 
bağlanma, akaryakıt, su, elektrik, haberleşme, yangın söndürme, karada park hizmeti, 
tekne ve motor bakım onarımı gibi çeşitli hizmetleri vermektedir. Yat limanı yapımı için 
en uygun kıyılar, hâkim rüzgârlara karşı korunmalı, deniz içinde uygun derinlik ve şart-
lara sahip, üstyapı tesisleri için uygun kara alanı olan, yakın yerleşim birimleriyle kara 
yolu bağlantısı bulunan koylardır. Düz bir uzanış gösteren kıyılarda yat limanı yapımı 
için, hâkim rüzgârlara karşı limanı korunaklı hale getirecek bir dalgakıran ya da mendi-
rek yapılması gerekir. Yat turizmi uygun doğal şartlar (kıyı jeomorfolojisi ve iklim gibi) 
bulunsa bile, yerleşme ve sanayileşmenin yoğun olduğu, kıyı turizminin geliştiği yerler-
den uzaklaşmaktadır. 

Dünyada yat turizminin en çok geliştiği denizler, birbirine yakın adaların yer 
aldığı, iklimin bütün yıl yatçılığa uygun olduğu, kuzey ve güney yarıkürede 10–20° 
enlemleri arasındaki denizlerdir. Kuzey yarımkürede Karayip Denizi’nde Büyük ve 
Küçük Antiler, Amerikan Virjin Adaları, İngiliz Virjin Adaları, Bahama Adaları, Gü-
neydoğu Asya’da güney Tayland’ın Andaman Denizi kıyıları ve Malezya kıyılarıdır. 
Güney yarımkürede ise, Güney Pasifik Denizinde Fiji ve Tonga Adaları kıyılarıdır. 
Bu yerlerin Avrupa ülkelerine uzak konumda bulunması Avrupalı yatçıları, bu yer-
lere göre daha kuzeyde (30-46° enlemler arası) bulunan bu nedenle yat turizminin 
yılda yaklaşık 6-7 ay yapıldığı Akdeniz kıyılarına yöneltmiştir. Türkiye’nin Akdeniz 
kıyıları, Batı Akdeniz’den İspanya, Fransa, İtalya, Hırvatistan üzerinden Yunanistan’a 
gelen yat güzergâhının devamı üzerindedir. Yunanistan’dan devam eden hat, Bodrum 
veya Marmaris üzerinden Fethiye’ye uzanmaktadır. Yat turizminde Türkiye kıyılarını 
ilgilendiren daha az yoğun ikinci bir hat, İsrail’den başlayıp, Kıbrıs üzerinden gelip, 
Türkiye kıyılarını dolaşıp Rodos üzerinden geri dönmekte veya Yunanistan üzerinden 
Batı Akdeniz’e devam etmektedir (Doğaner, 2001; 39). 

Yat turizminde, doğal korumalı koyların varlığı önemlidir. Yat limanı yapımı için en uygun 
kıyılar, hâkim rüzgârlara karşı korunmalı, deniz içinde uygun derinlik ve şartlara sahip, 
üstyapı tesisleri için uygun kara alanı olan, yakın yerleşim birimleriyle kara yolu bağlantısı 
bulunan koylardır.

Kruvaziyer Turizmi
Tatil yapmak ve hoş vakit geçirmek üzere tasarlanmış yolcu gemileriyle denizde seyahat et-
mek ve çeşitli eğlendinlen etkinliklerine katılmak şeklindeki turizmdir. Belirli güzergâhlar 
boyunca yapılan bu seyahatte, belirli turistik merkezlere de uğranmaktadır. Bu özelliği 
ile aynı zamanda beşerî bir çekicilik olarak da değerlendirilmektedir. Kruvaziyer turiz-
mi, daha çok yaşlı nüfusun tercih ettiği bir faaliyet durumundadır. Dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerin zengin yaşlı nüfusuna yönelik olarak lüks gemi yolculuğu şeklinde tatil 
uygulamaları geliştirilmektedir. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, özellikle gelişmiş 
sanayi ülkelerinde yaşlı nüfus oranındaki artış, turizm acentelerini nüfusun bu kesimine 
yönelik düzenlemeler yapma konusunda harekete geçirmektedir. Denizlerde ilk düzenli 
seferlerin başladığı 1840’lı yıllardan bu yana, deniz yolu taşımacılığı ve gemi yapımındaki 
gelişmelerle deniz yolculukları önem kazanmıştır. Geçmişte daha çok ekonomik ve sosyal 
nedenlerle yapılan bu seyahatler, günümüzde daha çok tatil geçirme şekline dönüşerek 
kruvaziyer türü turizmin gelişmesine yol açmıştır. 

Kruvaziyer turizminde dünyada en çok tutulan alanların başında Karayipler gelmek-
tedir. Yine yaz aylarında ABD’nin batı kıyılarından Alaska diğer önemli bir güzergâhtır. 
Bu tür yolculuklarda üçüncü önemli alan da Akdeniz’dir. Son dönemde gelişmeye baş-
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layan yeni bir alan da Güneydoğu Asya’dır (Özgüç, 2007). Bunlarla birlikte, günümüzde 
gelişen talep ve rekabet doğrultusunda birçok yeni alana da yönelmektedirler. Kruvaziyer 
turizminde giderek daha büyük yolcu gemileri sefere konulmaktadır. Ayrıca gemilerde 
sunulan hizmetler de giderek gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Kruvaziyer turizmi henüz 
dünya turizmi içinde fazla bir yer tutmasa da elde edilecek gelirler ve taşıdığı potansiyel 
açısından önem taşımaktadır.

Göl Turizmi
İnsanların su kaynaklarına turizm amaçlı yönelmesi, daha çok deniz kıyılarına doğru ol-
makla birlikte, iç kesimlerdeki göller de insanların eğlenip dinlenmek amaçlı ilgisini her 
zaman çekmiştir. Göller, özellikle denizden uzak yerlerde, insanların suyla ilgili eğlen-
dinlen etkinlikleri için çekim gücü oluşturmaktadır. Göller, suyla ilgili çeşitli eğlendinlen 
faaliyetlerin (yüzme, sportif balıkçılık, su kayağı, yelken açma, kürek çekme, kano vb.) ya-
pılmasına olanak tanımasının yanı sıra, turizmin geliştiği deniz kıyılarından farklı olarak, 
sessiz ve sakin bir ortam sunmaktadır. 

Göl kıyılarında yerleşim birimlerinin sayıca az ve mevcut yerleşmelerinin de daha çok 
kırsal yerleşmeler olması nedeniyle, göl çevreleri kırsal turizme de uygun yerlerdir. Bu 
yüzden göller suya dayalı eğlendinlen etkinliklerinden çok, çevrelerindeki kırsal alanın 
sağladığı eğlendinlen faaliyetleri açısından daha çekici olmaktadır. Göl çevreleri yürüyüş, 
piknik, dinlenme, kamping, manzara, fotoğraf çekme, avcılık gibi çeşitli faaliyetler için 
uygun ortamlardır. Göllere turizm amaçlı ilginin artması, göl çevrelerinde ulaşım, konak-
lama ve çeşitli tesislerin yapılarak turizme açılmalarına neden olmaktadır. Göl turizmi, sa-
kin ortamı, kırsal özellikleri ve kalabalık olmayan turist gruplarıyla kitle turizmine açılmış 
deniz kıyılarından oldukça farklılık gösterir. 

Göllerin turizme açılmasında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bunların başında bir 
şehrin çekim alanı içinde bulunmaları gelmektedir. Bunun yanı sıra, turizm yörelerine 
yakın olmak, orman içinde ya da dağlık alanda yer almak gibi coğrafi konum faktörleri 
de turizme açılmalarında etkilidir. Deniz turizminin geliştiği kıyılara yakın olan göl-
ler, yöredeki kıyı turizm hareketinin etkisiyle daha çok ilgi görebilmektedir. Türkiye’de 
Çamiçi (Bafa) gölü ve Köyceğiz gölünün iç ve dış turizme açılmasının nedeni, deniz 
turizminin geliştiği yörelerde yer almalarıdır (Doğaner, 2001; 82). Orman içindeki göl-
lerde su ile ormanın bir arada yer almaları nedeniyle çekicilikleri yüksektir. Şehrin sıkıcı 
yaşam şartlarından kaçmak, sakin bir ortamda iyi vakit geçirmek isteyenlerin orman 
içindeki gölleri tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’de Yedi Göller, Abant Gölü ve Bo-
rabay gölü bu tür göllere örnek verilebilir. Dağlık yörelerde yer alan göllerin turizme 
açılmasında en önemli sorun ulaşımdır. Ulaşım olanakları bulunan yayla sahalarında-
ki göllerin turizme açılması daha kolay olmaktadır. Ulaşımı güç olan buzul gölleri ve 
krater gölleri gibi göller ise, daha çok dağcılık faaliyetlerine katılan turistler tarafından 
doğa yürüyüşü sırasında kamp yeri olarak tercih edilmektedir. Kıyı oku veya kıyı kordo-
nuyla denizden ayrılan lagün göllerinin deniz turizmine de imkân vermesi ve biyolojik 
zenginlik gibi nedenlerle çekicilikleri fazladır. 

Coğrafi konumlarının yanı sıra, göllerin çeşitli özellikleri de turizme açılmalarında 
etkilidir. Genel olarak göller, doğal yaşam ve biyolojik çeşitlilik bakımından zengindir ve 
doğa turizmine, yaban hayatına ilgi duyan turistler için çekicilik oluşturmaktadır. Göller, 
çeşitli su kuşları için yaşam alanıdır. Örneğin Türkiye’de Kuş gölü (Manyas) ve Sultan Saz-
lığı önemli kuş alanlarıdır. Yine, çeşitli kuşların beslenmeleri ve yuva yapmaları için uygun 
ortamlar oluşturan lagün gölleri, kuş gözlemciliğine uygundur. Gerekli altyapı hizmetle-
riyle kuş gözlemciliği turizmi geliştirilebilmektedir. Türkiye’de Büyük Menderes, Gediz, 
Kızılırmak, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Meriç deltalarındaki lagün gölleri kuş gözlemciliğine 
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uygun yerlerdir. Göller oluşum şekillerine göre, ender yer şekilleri ve ilgi çekici manzara-
lar oluşturmaları nedeniyle de turizmin ilgi alanına girmektedir. Buzul gölleri, volkanik 
göller, obruk gölleri ve heyelan set gölleri turizmde en çok ilgi çeken göller arasındadır. 
Çeşitli büyüklükte birden fazla gölün bir arada yer aldığı göller grubu da (Türkiye’de Yedi 
Göller gibi) oldukça ilgi çekmektedir. 

Göl turizminde en önemli sorun gölün kirlenmesidir. Göllerin turizm ve eğlendinlen 
etkinlikleri açısından en önemli zenginlikleri olan yaban hayatı, kuş türleri, su ürünleri 
ve bitki örtüsü, su ortamı bir ekosistem içinde varlıklarını sürdürmektedir. Bu durum göl 
ve çevresinin korunmasını gerektirmektedir. Göl ve çevresi yörede yaşayanlar tarafından 
tarım, balıkçılık, içme ve sulama suyu, ulaşım vb. amaçlarla kullanılmak durumundadır. 
Turizme bağlı olarak göl çevrelerinde tatil konutları ve turizm tesislerinin yapımı söz ko-
nusudur. Akarsular ve yüzey akışlarıyla göle karışan tarımsal drenaj suları, evsel ve sanayi 
atıkları, göl sularını kirleterek göldeki doğal yaşam dengesini bozmaktadır. 

Göllerin turizme açılmasında sizce yaşanabilecek sorunlar neler olabilir? Yorumlayınız. 

Akarsu Turizmi
Akarsuların en önemli turistik çekiciliği akarsuyun estetiğidir (Doğaner, 2001). Akarsu 
çevresindeki yer şekilleri ve bitki örtüsü gibi doğal yapı da bu çekiciliği artırmaktadır. 
Akarsulara turizm amaçlı ilginin artmasıyla çeşitli şekillerde turizme konu oldukları gö-
rülmektedir. Akarsuların içinde aktıkları vadiler, kanyonlar, yoğun bitki örtü-
sü ile şelaleler doğa turizminde çekicilik oluştururken, doğal engellerle dolu 
akarsularda, akarsu yatağı boyunca keşif gezileri yapmak, rafting, kano ve su 
kayağı yapmak şeklinde akarsuların turizmde kullanımları artmaktadır. 

Bir akarsuyun turistik çekiciliği, daha önce turizmin gelişmediği bir yörede, turizmi 
başlatabilir. Bunun yanı sıra, turizmin geliştiği yörelerde çevrenin diğer turizm çekicilik-
leriyle etkileşim içinde gelişimini sürdürmektedir. Turizmin geliştiği yörelerdeki rafting, 
kano ve su kayağı sporlarına uygun akarsuların, öncelikle turizme açıldığı görülmektedir. 
Bir yerleşme içinden geçen akarsu, yerleşmenin turizm çekiciliğine katkı sağlamaktadır. 
Ancak akarsuya evsel ve sanayi atıklarının karışması durumunda, akarsuyun kirlenmesi 
ve turizmden uzaklaşması da söz konusudur. 

 Akarsularda rafting en çok ilgi gören turizm şeklidir. Rafting turizmi için akarsuyun 
akış hızı, taşıdığı su hacmi, nehir yatağının genişliği, suyun bazı kısımlarda yaptığı dü-
şüşlerin yüksekliği, akarsudaki engeller gibi özellikleri önem taşımaktadır. Bu özelliklere 
göre, rafting için zorlu ve kolay parkurlar belirlenir. Turizm acenteleri parkurları ve zor-
lukları önceden belirlenmiş akarsularda rafting turları düzenlemektedir. Derinliği ve akışı 
gemi seyahatine uygun olmayan akarsularda keşif gezileriyle başlayan rafting turizmi, raf-
ting sporunun da gelişmesine neden olmaktadır. Akarsu turizminde (özellikle rafting tu-
rizmi açısından) akarsu üzerinde inşa edilen barajların su seviyesindeki değişmeler akarsu 
turizmini olumsuz etkilemektedir. 

Çağlayanlar
Akarsularla ilgili başka bir turistik çekicilik çağlayanlardır. Çağlayan, akarsuların akış ya-
tağında yer yer farklı aşınım basamaklarından, eğim dikliklerinden su kütlesinin dökül-
mesi, çağıldaması şeklindeki su düşüşleridir. Çağlayanların oluşumunda çeşitli faktörler 
etkilidir. Bunlar, akarsu yatağında dirençli ve dirençsiz katmanlarda farklı aşınım basamak-
larının oluşması, akarsu yatağının tektonik hareketlerden etkilenmesi, geçmişteki buzul ha-
reketlerine bağlı olarak akarsu vadilerinin dar kesimlerinin morenlerle dolması, traverten 
seki düzlüklerinin varlığı gibi nedenlerdir. Çağlayanlar, oluşumları, yükseklikleri, düşen 
su miktarının farklılığı gibi nedenlerle birbirinden farklı görselliğe, çekiciliğe sahiptirler.
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Rafting: Hızlı akan ve doğal 
engellerin bulunduğu akarsularda, 
keşif gezileri yapmak, heyecan ve 
macera yaşamak için raft adı verilen 
botlarla yapılan seyahatlerdir. 

Kano: Kano adı verilen, güvertesi 
olmayan, kürekli küçük teknelerle 
yapılan seyahatlerdir. Durgun 
sularda, akarsularda veya 
denizlerde kullanılmasına göre 
sınıflandırılmaktadır.
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Doğa turizminde çekicilik oluşturan çağlayanlar, bulundukları çevrenin doğal güzel-
liği, yerleşim merkezlerine yakınlıkları, ulaşım ve konaklama imkânlarına bağlı olarak 
turizme açılmaktadır. Çağlayanlar, belirli yükseklikten yoğun su düşüşü sırasında çıkar-
dıkları güçlü doğa sesleriyle insanlara heyecan vermekte, doğa ile baş başa kalarak ruhen 
dinlenmelerini sağlamaktadır. Manzara seyretme, fotoğraf çekme gibi çeşitli eğlendinlen 
etkinliklerini yapma fırsatları sunmaktadır. 

Kaplıca Turizmi
Soğuk ve sıcak mineralli suların içilmesi, suya girilmesi ve çeşitli dış uygulamalarda kul-
lanılmasını sağlamak üzere turistlerin konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı turizm şek-
lidir. Kaplıca turizmi (termalizm), sağlık turizminin bir koludur. Bununla birlikte, sağlık 
nedenleri dışında tatil yapmak, dinlenmek, iyi vakit geçirmek amacıyla kaplıcalara gelen-
lerin sayısı az değildir. Kaplıca çevresindeki halkın, eğlenip dinlenmek amaçlı kullanım-
ları da oldukça yaygındır. 

Yer altındaki mineralli sıcak sular, genellikle genç tektonik hareketlerin etkisiyle derin 
kırık ve fay hatları, aktif deprem kuşakları ve volkanik sahalarda fay kırıklıklarına bağlı 
olarak yeryüzüne çıkmaktadır. Kaplıca turizminin gelişmesinde suyun özellikleri önem 
taşımaktadır Kaplıca suyunun özellikleri, kaplıca sahasındaki jeolojik yapıyı oluşturan 
kayaçların özelliklerine göre değişir. Suyun analiz edilmesiyle bu özellikler belirlenebilir. 
Kaplıcaların turizme açılmalarında, diğer turizm şekillerinin geliştiği merkezlere, başlıca 
ulaşım ağlarına ve büyük şehirlere yakınlıkları da rol oynamaktadır. Kaplıca turizminde 
en önemli konu, kaynak alanlarının korunması, su, hava ve gürültü kirliliğinden uzak kal-
malarıdır. Genellikle fay hatları üzerinde ya da yakınında gelişen kaplıca merkezlerinde, 
konaklama ve diğer tesislerin depreme dayanıklı yapılması gerekir. 

MANZARA, DOĞAL YAŞAM KAYNAKLARI VE TURİZM
Yeryüzünü meydana getiren ve biçimlendiren jeolojik yapı ve yer şekilleri ile bitki örtüsü 
ve bunlarla ilişkili canlılar, doğal coğrafi görünümün başlıca çekici unsurları olarak tu-
rizme kaynaklık etmektedirler. Günümüzde turizmin daha çok deniz kıyılarında yığılmış 
olması, yapılaşmanın artması, doğal güzellikleri kaybolan kıyıların insan yapısı tesislerle 
giderek birbirine benzemesi, insanları doğal güzelliğini kaybetmemiş farklı yerler arama-
ya sevk etmektedir. Bu yüzden manzara ve doğal yaşam kaynaklarının yer aldığı kırsal 
alanlara ilgi giderek artmaktadır. 

Manzara kaynaklarını oluşturan doğal görünümlerde, bunların görülmesi seyredil-
mesi ön plandadır. Bazen de insanlar, doğal çevre gerektiren bir eğlendinlen etkinliği 
gerçekleştirmek için buralara gitmek isteyebilir. Bu durumda mekânın manzara özelli-
ğinden çok, gerçekleştirilecek eğlenip dinlenmeye uygunluğu ön plandadır. Turizmde 
önemli bir kaynak olan doğa manzaralarının izlenen yere göre farklı çekim gücü bu-
lunmaktadır. Bu manzaraların belirli noktalardan daha iyi seyri, bu noktaların yoğun 
ilgi görmesine ve manzara seyir yerleri olarak gelişmelerine neden olmaktadır. Doğal 
görünümün toplu olarak en iyi seyredilebildiği yüksek yerler en çok ilgi çekenlerdir 
(Doğaner, 2001, 115). Manzara seyri açısından uçak, balon ya da yamaç paraşütü ile ha-
vadan seyredilmesi de oldukça ilgi çekicidir. Manzara kaynaklarının belirli noktalardan 
izlenmesine bağlı olarak değişen çekim gücü, yılın ya da günün belirli zamanlarına bağlı 
olarak da değişebilmektedir. 

Bulundukları yörede farklı görünüm meydana getirerek ilgi çeken yer şekilleri, turizm-
de zengin kaynak oluşturur. Peribacası, traverten, krater, kanyon, mağara, falez, boğaz, 
vadi ve çeşitli kıyı şekilleri doğada muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Aslında her yer 
şekli, oluşum, şekil, boyut ve renk bakımından diğerlerinden farklı olarak eşsizdir. Ancak, 
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bir kısım yer şekilleri, özellikle dünyada ender olanlar turizmde daha çok ilgi çekmektedir. 
Yer şekillerinin görsellikleri turizmde ön planda olmakla birlikte, birden fazla turizm çeşi-
dinde kullanılabilmektedirler. Görsel güzellikleriyle ilgi çeken mağaralar, içinde yerleşim 
kalıntılarıyla kültür turizmine, havasıyla sağlık turizmine konu olmaktadır. Yine dağlık 
alanların yüzey şekillerinin uygun olduğu yerlerde kış turizmine ve yayla turizmine, do-
rukları ise alpinizme açılmaktadır. Yer şekilleri doğal olmaları, oluşumlarının milyonlarca 
yıl sürmüş olması, dünyanın oluşumuyla ilgili kanıtları oluşturmaları ilgi çekmektedir. Yer 
şekilleri-kültür ilişkisi turizm çekiciliğini artırmaktadır. 

Peri Bacaları
Turizmde görsel kaynak olarak kullanılan yer şekillerinden en çok ilgi çekenlerden biri je-
omorfolojide peri bacaları olarak adlandırılan yeryüzü aşınım şekilleridir. Daha çok kalın 
volkanik tüf örtüsüyle kaplı bölgelerde rastlanan peri bacaları, yüzey aşındırmasıyla sel 
yarıntıları arasında sütün ya da kule şeklinde yükselmiş aşınım şekilleridir. Farklı yöre-
lerde farklı oluşum şartlarına bağlı olarak farklı renk, şekil, boyut ve yoğunlukta olabil-
mektedirler. Bulundukları yörede farklı şekilleriyle çekicilik oluşturan peri bacaları, doğa 
turizminde büyük ilgi görmektedir. Bunun yanı sıra, kolay işlenebilir olmaları nedeniyle 
eski çağlarda mesken, tapınak ve yerleşim yeri olarak kullanılmışlardır. Bu açıdan kültür 
ve inanç turizmine de konu olmaktadırlar. 

Dünyada peri bacaları oluşumlarının yer aldığı mekânlar arasında Türkiye’deki 
Ürgüp-Göreme yöresinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Yöre, eşsiz görünüme sahip peri 
bacaları yanında, yöredeki volkanik arazinin oyularak mesken, kilise ve manastır olarak 
kullanılmış olması nedeniyle, doğa turizmi yanı sıra kültür ve inanç turizmi açılarından 
da önemli çekicilik oluşturmaktadır. Ürgüp-Göreme yöresi yurtiçi ve yurtdışı turizmde en 
çok ziyaret edilen yerlerden biridir. 

Peri bacalarının bulunduğu yörelerde turizmin gelişmesiyle bir kısım sorunların ya-
şandığı da görülmektedir. Bu sorunların başında doğa anıtları olarak kabul edilen ve yö-
redeki turizmin temel çekiciliğini oluşturan peri bacalarının korunması gelmektedir. Peri 
bacaları zaman içinde doğal aşınmayla yok olmaya yüz tuttuğu gibi, insan müdahalesiyle 
içlerinin oyularak turizmde kullanılmalarıyla da tahrip edilmektedir. Bir diğer sorun, peri 
bacalarının bulunduğu sahada konaklama, alışveriş vb. hizmetler için doğal görünüme 
uymayan yapılaşmadır. 

Travertenler
Turizmde ilgi çeken diğer bir yer şekli de travertenlerdir. Traverten, yeraltından yüzeye çı-
kan kaynak sularının (daha çok sıcak su kaynaklarının) çevrelerinde rastlanan biriktirme 
şekilleridir. Travertenler, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik belirli şartların bir ara-
ya gelmesiyle oluşmuş ender yer şekilleridir. Sıcak su kaynaklarında çökelmeyi oluşturan 
neden, su yüzeye çıktığında basınç azalmasına bağlı olarak suda bulunan karbondioksi-
tin açığa çıkması, kalsiyum karbonatın (erimiş kireç taşı tortusu) çökelmesidir. Çökelme 
akarsuyun akışı yönünde basamaklar şeklinde olmaktadır. Travertenlerin oluşumunda, 
suyun çıkış yeri, debisi, yamacın eğimi, suyun bileşimi gibi şartlar etkilidir. 

Harika görünümleriyle çekicilik oluşturan traverten oluşumlarının yer aldığı alanlar-
da, sıcak su kaynağına bağlı olarak kaplıca turizminin de geliştiği görülmektedir. Ayrıca, 
sıcak su kaynağına bağlı olarak geçmişte yapılmış hamam, yerleşme vb. yapılaşmanın ka-
lıntılarına bağlı olarak kültür turizmine de konu olmaktadır. Örneğin, Pamukkale traver-
tenlerinin bulunduğu sahada, traverten taraçaları, şifalı sıcak su kaynakları ve Hierapolis 
antik kenti kalıntıları aynı alanda doğa, kaplıca ve kültür turizminin bir arada olmasını 
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sağlamıştır. Dünyanın değişik yerlerindeki kaynak suları çevrelerinde traverten şekille-
rine rastlanmaktadır. Bunlar içinde, Türkiye’de Pamukkale travertenleri, İtalya’da Tivoli 
travetenleri ve A.B.D’ de Yellow Stone Milli Parkı’ndaki “Mammoth Springs” en tanın-
mış olanlarıdır (Doğaner, 2001). Pamukkale travertenleri biçim, renk ve oldukça geniş bir 
alanda yayılmasıyla eşsiz bir görünüme sahiptir, ulusal ve uluslararası turizmde büyük ilgi 
görmektedir. 

Traverten oluşumlarının yer aldığı alanlarda, geçmişten bu yana insan doğa etkileşi-
mi ve turizmin gelişmesi travertenlerin korunma gereğini ortaya çıkarmıştır. Daha önce 
de belirtildiği gibi travertenler, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik belirli şartların bir 
mekânda aynı zamanda bir araya gelmesi ile oluşmuş ender yer şekilleridir. Varlıkları-
nı sürdürmeleri, bu şartların bozulmadan devam etmesine bağlıdır. Travertenlerin doğal 
güzelliklerinin bozulmaması, su kaynağının korunması ve turizmden olumsuz etkilen-
memesi için, koruma altına alınarak, sürdürülebilir turizm planlamalarıyla turizmde kul-
lanılmaları gerekir. 

Kanyonlar
Kanyonlar dik ve derin yamaçları, heyecan veren yapılarıyla çekicilik oluşturan yeryüzü 
şekilleridir. Kanyon, nemli bölgelerde derin çatlaklarda veya kurak bölgelerde derinliği-
ne aşındırma ile meydana gelmiş, boğaz biçimli derin ve dik vadi şeklidir. Dünyanın en 
tanınmış kanyonu Kuzey Amerika’da Colorado Nehri’nin Colorado Çölü’nde yaklaşık 1,5 
km. derinliğinde oluşturduğu boğaz olan Büyük Kanyon’dur. 

Kanyonlar turistleri manzara seyretmek, doğa yürüyüşü, su sporları (kano, rafting), 
kaya tırmanışı, macera ve heyecan yaşamak gibi nedenlerle kendine çekmektedir. Kan-
yon yamacını oluşturan kayaçların çeşitli özellikleri, bitki örtüsü, akarsu gibi çevre 
özellikleri kanyonların çekiciliklerini artırmaktadır. Kanyonların turizme açılmasında 
turizmin geliştiği bir yörede bulunmak ve ulaşım olanakları önemli rol oynamaktadır. 
Kanyonlar ulaşılması ve aşılması güç yer şekilleri olduğundan turizme açılmaları, önce-
likle ulaşımın sağlanmasıyla mümkündür. Kanyonlar manzara çekiciliği olarak büyük 
ilgi görmekle birlikte, turistler tarafından en çok doğa yürüyüşü, kano, rafting ve mace-
ra için tercih edilmektedir. 

Volkanik Şekiller
Volkanizmaya bağlı oluşmuş çeşitli yer şekilleri doğa turizminde çekicilik oluşturmakta-
dır. Sönmüş volkanlarda volkan konileri, kraterler, krater gölleri, kalderalar, lav akıntıları 
ilgi çeken yer şekilleridir. Aktif volkanlarda volkanik şekillerin yanı sıra, volkan faaliyeti-
nin devam ediyor olması da ayrı ilgi çekmektedir. Volkanlar turistler kadar araştırmacıları 
da kendine çekmektedir. Yüksek volkan dağları, yerşekli olarak ilgi çekmesinin yanı sıra, 
dağcılık tırmanışları için de çekicilik oluşturmaktadır. 

Yanardağların doruğunda, yanardağın püskürdüğü ve lavların dışarıya aktığı yer olan 
krater çukurları, bu çukurlarda su birikmesiyle oluşmuş krater gölleri, lav akıntıları, ya-
nardağın çıkardığı maddelerin yığılmasıyla oluşan tepe şeklindeki volkan konileri, yanar-
dağın tepesinde patlama veya çökmelerle kraterin çok genişlemesiyle oluşan kalderalar, 
oluşumları ve ilginç görünümleriyle özellikle doğasever turistlerin ilgisini çekmektedir. 
Volkanik yer şekillerinin turizmde kullanılmasında ulaşım olanakları önemli rol oynar. 
Ulaşımın gelişmediği volkan dağlarına, daha çok dağcılık tırmanışlarıyla çıkılmaktadır. 
Türkiye’nin, turizmde en çok ilgi çeken volkanik yerşekli, Nemrut kalderasıdır. Kaldera, 
büyüklüğü ve içindeki gölleriyle oldukça ilgi görmektedir. 
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Mağara Turizmi
Mağaralar, eriyebilen kayaçların geniş yer tuttuğu bölgelerde suyun eritmesiyle oluşmuş 
çeşitli büyüklükteki geniş yeraltı oyuklarıdır. Mağaralar, insanların merak ettikleri yeral-
tının karanlık ve bilinmeyen gizemini açarak, yeraltındaki dere, göl, traverten gibi do-
ğal güzelliklerini göstermesi açısından turizmde ilgi görmektedir. Mağara turizmi, ma-
ğaracıların mağara içlerinin doğal güzelliklerini, sportif ve bilimsel amaçlı keşfetmeleri 
ve tanıtmalarıyla başlamıştır. Mağaralar, önceleri yalnızca mağaracılık sporu açısından 
aktif turistleri çekerken, ulaşımın sağlanması, mağara girişlerinin açılması, mağara içinde 
dolaşım ve aydınlatma vb. düzenlemelerin yapılmasıyla, her yaştan ve gruptan turistleri 
kendine çekmektedir. 

Mağaralar, görsellik, spor, sağlık ve kültür açısından sahip oldukları çeşitli özellikleriy-
le turizmde kullanılmaktadır. Mağaralar, sarkıt, dikit, göl, traverten vb. oluşumları ve ye-
raltı dereleriyle doğa turizmine; şifa veren mikroklimasıyla sağlık turizmine; yerleşme ve 
ibadet yerleri olmalarıyla kültür turizmine ilgi duyanları çekmektedir. Doğa turizminde 
mağaraların görsellikleri ön plandadır. Mağaralarda damlama, sızma, akma, buharlaşma, 
durgun su ortamı gibi çökelme mekanizmalarıyla oluşan sarkıt, dikit, sütun, damlataş ve 
traverten gibi şekiller, havuz çökelleri, göl ya da gölcükler ile bunların renk, biçim, yoğun-
luk ve boyutları, mağaraların görsellik açısından turizm değerini belirlemektedir. Mağara 
oluşum şekilleri bakımından zengin ve bu şekillerin renk, biçim ve yoğunluğu çekici olan 
mağaralar doğa turizminde büyük ilgi görmektedir. Görsel amaçlı turizme açılacak mağa-
ralarda, ulaşımın sağlanması, mağara girişinin düzenlenmesi, aydınlatma, mağara içinde 
dolaşımı sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekir. Spor amaçlı mağara turizminde ise 
henüz içinde düzenleme yapılmamış mağaralarda, mağaracıların özel donanımla gezmesi 
ve mağaradaki doğal güzellikleri keşfetmeleri söz konusudur. Bu mağaralar, mağara için-
de tırmanma, iniş, dalma, su geçişleri gibi zorlu, maceralı mağaracılık sporunu yapma ve 
doğal güzellikleri ilk defa görme isteğiyle mağaracıları çekmektedir. Mağaracılıkta, mağa-
raların en derin en uzak yerlerine gidebilme amaçlandığından, spor amaçlı mağara turiz-
minde mağaraların derinlik ve uzunlukları daha çok önem kazanır. Mağaraların keşfedil-
mesi, tanınması ve turizme kazandırılmalarında sportif mağaracılığın katkısı büyüktür.

Mağaraların sağlık turizminde kullanılması, mağara mikro klimasının bazı rahatsız-
lıkları tedavi edici etkisinin olduğu konusunda edinilen tecrübelerle olmuştur. Günümüz-
de ise bu konuda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Mağara içlerinde nem oranının 
yüksek olması ve havasının temizliği özellikle astım hastaları için rahatlatıcı, tedavi edici 
bir ortam oluşturmaktadır. Yine mağaralar içindeki yeraltı deresi, maden suyu ya da göl-
cüklerin bazı hastalıkların tedavisinde etkili olduğu düşüncesi, sağlık amaçlı ziyaretçileri 
çekmektedir. 

Mağaralar ilgi çeken doğal güzelliklerinin yanı sıra, prehistorik dönemlerde ve eski 
çağlarda insanlar için kaya sığınakları yerleşmeleri olması, ibadet yerleri olarak kullanıl-
maları ve mağaralar içinde, resim, yazı vb. kalıntıların bulunması, mağaraların kültür ve 
inanç turizminde kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu özellikleriyle mağaralar, insanlığın 
geçmiş yaşamına ve eski kültürlere ilgi duyan birçok araştırmacıyı ve turisti çekmektedir. 
Örneğin, Antalya il merkezinin yaklaşık 30 km kuzeybatısında, Anadolu’daki prehistorik 
yerleşme yerlerinden biri olduğu belirlenen Karain Mağarası, kültür turizminde önemli 
bir çekiciliktir. Bazı mağaralar ise dinî açıdan kutsal sayılan yerlerdir ve inanç turizminde 
büyük ilgi görmektedir. Örneğin, Tarsus yakınlarındaki Eshab-ı Kehf Mağarası, Müslü-
man ve Hıristiyanlarca kutsal sayılmaktadır. Antakya’nın kuzeydoğusunda Hac Dağı ete-
ğinde yer alan St.Pierre Mağara Kilisesi, Hıristiyanlarca kutsal sayılmakta (hac yeri olarak 
kabul edilmekte) ve ziyaret edilmektedir. 

Mikroklima: Nispeten daha 
dar alanlarda geçerli olan ve 
içinde bulunduğu genel iklim 
şartlarından farklı özellikler 
gösteren iklim şartları.
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İnsanların ilgisini çekerek turizme kaynaklık eden mağaralardaki doğal güzellikler, fi-
ziki, kimyasal ve biyolojik belirli şartların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 
turizme açılmadan önce doğal sit alanı veya doğa anıtı olarak koruma altına alınarak, bi-
linçli bir şekilde turizme açılmak durumundadır. Mağara içi ve mağara dış mekânının do-
ğal halinin bozulmamasına özen gösterilmelidir. Bunun için öncelikle mağara haritasının 
çıkarılarak jeomorfolojik yapısının ayrıntılı olarak işlenmesi, mağara oluşum süreçleri, 
bitki ve hayvan varlıkları belirlenerek koruma esasları ortaya konmalıdır. Mağara iç dü-
zenlemesinde doğal güzelliklerin zarar görmemesine ve yollar, aydınlatma vb. düzenleme-
lerin doğal yapıyla uyumuna dikkat edilmelidir. Yine dış mekânın düzenlenmesinde (yol, 
otopark, idare, hediyelik eşya vb.) doğal yapıyı bozmayacak şekilde ve mağaradan belirli 
bir uzaklıkta olmasına özen gösterilmelidir. Mağara girişi ve içine konulacak panolarda 
koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmeler olmalıdır. 

Turizme kaynaklık eden mağaralardaki doğal güzellikler fiziki, kimyasal ve biyolojik özel 
şartların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu açıdan turizme açılmadan önce doğal sit 
alanı olarak koruma altına alınarak, açılmak durumundadır.

Turizmde çekicilik oluşturan yer şekillerine örnekler veriniz. Sizce turistler bu yer şekilleri-
ni neden çekici bulmaktadırlar? Yorumlayınız.

Kış Turizmi 
Kış turizmi, dağların kar yağışı alabilen yükselti kuşaklarının kayak sporuna uygun alan-
larında spor, eğlence ve çeşitli eğlendinlen faaliyetlerini kapsayan turizm çeşididir. Kış tu-
rizmi kayak sporuna bağlı olarak gelişmiştir. Dağlarda kurulan kayak sporu tesisleri ve ko-
naklama ile ortaya çıkan kayak merkezlerinde eğlence ve çeşitli eğlendinlen faaliyetlerine 
yönelik tesislerin eklenmesiyle, kayak merkezleri, dağ turizm merkezlerine dönüşmüştür. 

Kış turizminin yer seçiminde özellikle iklim ve yüzey şekilleri etkilidir. İklim açısın-
dan, kar yağışı, düşük sıcaklıklar, yeterli kar kalınlığı (1 m.), iyi bir kar kalitesi (kuru ve 
gevşek), karın yerde kalma süresinin 120 günü aştığı uzun bir kış mevsimi, bol güneş 
ışığı, hafif rüzgâr gibi özel iklim şartları, kayak sporu için yapılacak yatırımları açısından 
önem taşımaktadır. Kış turizmi kayak sporuyla ilgili olduğu için, kar yağışları, kar kalın-
lığı ve yerde kalma süresi, kış turizminin süresini belirlemektedir. Kar kalitesini bozan 
ılık rüzgârlar, aşırı rüzgârla tipiye dönüşen kar yağışları ve sis oluşması gibi iklim olay-
ları kış turizmini olumsuz etkiler. Yüzey şekli açısından kış turizminde, yeterli kar yağışı 
alabilen ve karın yerde kalma süresinin uzun olduğu yükselti kuşaklarına ihtiyaç vardır. 
Kayak sporuyla ilgili çeşitli eğlendinlen etkinliklerinin yapılabileceği yeterli uzunluk ve 
genişlikte yamaçların varlığı da önemlidir. Kayak pistinin kurulacağı yerin seçiminde 
uygun eğimli doğal yamaçlar seçilmekle beraber yamaç eğiminde düzeltme veya eğim 
artırma gibi düzenlemeler yapılabilmektedir. Konaklama, eğlence ve diğer faaliyetler için 
kurulacak tesislerin yer seçiminde ise, kayak pistinin aksine az eğimli düze yakın alan-
lara gerek ihtiyaç vardır. Ayrıca, inşa edilecek tatil merkezinin insanların dağ rahatsız-
lıklarını hissetmeyecekleri bir yükseltide inşa edilmesi gerekir. Kış turizm alanlarının 
yer seçiminde yer şekilleri açısından dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konu, çığ, 
heyelan ve deprem riski taşıyan hatlardan uzakta kurulmalarıdır. İklim ve yüzey şekil-
leri açısından dünyada kayak sporu için en uygun yerlerden biri Avrupa’ daki Alpler’dir. 
Burada sonbahar ve kış başlarında düşen kar, yüksek basınç şartlarına bağlı olarak çok 
soğuk, güneşli ve kararlı hava şartlarında uzun süre yerde kalır. Hava çok soğuk da olsa, 
açık hava güneş ışınlarının etkili olmasını sağlamakta ve ziyaretçiler için hoş bir ortam 
oluşturmaktadır (Özgüç, 2007). 

5
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Dağların kış turizmine uygun alanlarının turizme açılmasında en önemli faktör, ula-
şım başta olmak üzere altyapı hizmetleridir. Kış turizmi potansiyeli taşıyan alanlar için-
de, büyük bir şehre yakın ve kara yolu bağlantısı bulunanlar öncelikle turizmin geliştiği 
yerlerdir. Kayak merkezlerinde verilen hizmetlerin kalitesi ve eğlendinlen faaliyetleri-
nin çeşitliliği de turizmin gelişmesinde etkilidir. Dünyada kış turizminin en çok geliştiği 
yerlerden biri Avrupa’ dır. Avrupa ülkelerinin Alp Dağları’ndaki kış turizm merkezleri 
ulaşım, konaklama, spor, eğlence ve çeşitli eğlendinlen faaliyetleri bakımından oldukça 
gelişmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden turist gelmektedir. Türkiye Alp Himalaya Dağ 
Kuşağı üzerinde yer alan bir ülke olarak yüzey şekilleri bakımından kış turizmine uygun 
yükselti kuşaklarına sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye’ de kış turizminin belirli düzeyde 
geliştiği az sayıda merkez bulunmaktadır. Uludağ, Palandöken, Kartalkaya ve Erciyes, 
kış turizminin geliştiği merkezler olarak sayılabilir. Türkiye’ de en gelişmiş kış turizm 
merkezi Uludağ’dır. 

Alpinizm
Alpinizm, dağcılık sporuna bağlı olarak gelişmiş bir turizm şeklidir. Dağlar öncelikle, 
spor amaçlı dağların doruklarına tırmanan dağcıları ve dağların oluşumlarıyla ilgili 
araştırma yapan bilim insanlarını kendine çekmiştir. Bu tırmanmalar için sağlanan 
konaklama, taşıma, güvenlik, rehberlik vb. hizmetlerin verilmesiyle turizm olarak ge-
lişmeye başlamıştır. Günümüzde ise spor ve bilimsel amaçlı çıkışlar dışında, dağların 
doğal güzelliklerini (buzul gölleri, krater gölleri, bitki örtüsü, canlılar, su kaynakları, 
kır hayatı gibi) keşfetmek, doğal ortamlarda bulunmak, eğlenip dinlenmek amaçlı dağ 
yürüyüşü yapmak isteyen geniş kitleleri kendine çekerek, yaygın bir turizm hareketine 
dönüşmektedir. 

Alpinizmde jeolojik yapı ve yüzey şekilleri etkili faktörlerdir. Dağların doruklarını 
hedefleyen tırmanmalarda, dağın yamaç eğimleri, kayaçların yapısı ve geçilecek topog-
rafyanın (buzul, karst, akarsu, volkan) özellikleri önem taşır. Buna göre zor ve kolay çıkış 
güzergâhları belirlenir ve uygun donanım hazırlanır. Bu tür tırmanışlara, teknik bilgi ve 
deneyim gerektirmesi nedeniyle, daha çok dağcılar katılmaktadır. Bunun dışında, dağla-
rın doğal güzelliklerini seyretmek ve doğal ortamda kamping yapmak, köy evlerinde ko-
naklama ve birkaç günlük yürüyüş yapmak amaçlı orta yükseltilere tırmanışlara ise spor-
cular dışında her kesimden insan katılmaktadır. Rekreasyon amaçlı tırmanışlarda doğa 
yürüyüşleri için daha çok yaylalar, vadiler ve bunları birbirine bağlayan boğazlar güzergâh 
olarak seçilmektedir. 

Alpinizm yaz kış bütün yıl yapılabilen dolayısıyla iklime bağlı olmayan bir turizm 
çeşididir. Dağcılık tırmanışları, yaz çıkışı ve kış çıkışı olmak üzere iki mevsimde de ya-
pılmaktadır. Kış mevsimindeki tırmanışlarda, kar yağışları ve düşük sıcaklıklar etkilidir. 
Yaz çıkışlarında ise, gece gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkına bağlı olarak, gündüz 
yoğun güneşlenme, gece düşük sıcaklıklar etkilidir (Doğaner, 2001). Eğlenip dinlenmek 
amaçlı çıkışlarda iklimin belirleyici etkisi vardır ve bu tür çıkışlar daha çok yaz dönemin-
de yapılır. 

Yayla Turizmi
Yayla deyimi, jeomorfolojide yüksek düzlükleri (plato) ifade eder. Yaylalara eskiden beri 
hayvancılık ve tarım amaçlı çıkılmaktadır. Turizm amaçlı çıkışlar ise yakın dönemde baş-
lamıştır. Turizm amaçlı çıkışlara ulaşım, konaklama, yeme içme vb. hizmetlerin verilmeye 
başlanmasıyla yayla turizmi ortaya çıkmıştır. Yayla sahaları, bitki örtüsü, doğal ortamı, 
akarsu, göl ve şelaleleriyle doğal çekiciliği olan, geleneksel kır hayatı ve yerel mimari özel-
liklerin korunduğu yerler olarak ekoturizm için çekicilik oluşturmaktadır. Bununla bir-

Alpinizm, dağcılık sporuna 
bağlı olarak gelişmiş bir turizm 
şeklidir. İsmini Alp Dağları’ndan 
almaktadır.
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likte, yaylaların asıl çekiciliği, aşağı seviyelerde havanın sıcak ve sıkıcı olduğu mevsimde, 
yaylaların serinletici, bol oksijenli havasıdır. Dünyada eko turizme yöneliş, yaylalara ilgiyi 
artırmıştır. Yaylalar, çevreye duyarlı, sakin ortamları seven, doğasever turistleri kendine 
çekmektedir. Turistler dinlenme ve yenilenmenin yanı sıra, yeterli altyapının bulunduğu 
yaylalarda aktif olarak doğa yürüyüşü, binicilik, golf, çim kayağı gibi eğlendinlen faaliyet-
leri de yapabilmektedir. 

Dağlık alanların yayla turizmi açısından genel olarak potansiyelleri fazla olmakla bir-
likte, turizmin gelişmesi için çeşitli altyapı yatırımlarına gerek vardır. Bunların başında 
yayla sahalarına ulaşım olanaklarının sağlanması gelir. Konaklama, yeme içme vb. hiz-
metlerin sağlanması da önemlidir. Turizme açılan yaylalarda ulaşım, konaklama, piknik 
ve kamp alanları, yürüyüş patikaları, spor alanları, yeme-içme yerleri ve alışveriş kolaylık-
ları için düzenlemeler yapılmaktadır. 

Yayla turizmi, kıyı turizmindeki aşırı yoğunluk ve güneşin zararlı etkilerinden kur-
tulmak gibi düşüncelerle ortaya çıkan alternatif turizm arayışlarına cevap verebilecek 
önemli potansiyele sahiptir. Bu nedenle, alternatif turizmde giderek artan oranda ilgi 
görmektedir. Ayrıca, yaylalar bulunduğu yörede genel turizmin bir elemanı olarak, diğer 
turizm şekillerinden etkilenerek gelişimini sürdürmektedir. Turizmin geliştiği yörelerde, 
yakın yayla sahaları günübirlik eğlendinlen etkinlik alanları olarak tercih edilmektedir. 
Türkiye’de olduğu gibi yayla şenlikleri ve benzer organizasyonlar yayla turizminin geliş-
mesine katkıda bulunmaktadır. 

Yayla turizminin en önemli sorunlarından biri yüzey şekillerine bağlı olarak ulaşım 
güçlüğüdür. Elektrik, su, haberleşme altyapı eksiklikleri de önemli sorun oluşturmaktadır. 
Konaklama tesislerinin az sayıda ve yetersiz olması turizmin gelişmesini engellemekte-
dir. Turizme açılan yaylalarda doğal görünüme uyumsuz yapılaşma da ayrı bir sorundur. 
Yaylalarda turizmin gelişmesi yöre halkı için önemli gelir kaynağı oluşturabilir. Bununla 
birlikte, yaylalar yöre halkının hayvancılık alanlarıdır. Yaylalarda turizmin gelişmesiyle 
ortaya çıkan yapılaşma hayvancılığa zarar verebilir. Bu nedenle yaylaların turizme açılma-
sında koruma kullanma dengesi iyi kurulmalıdır. 

Doğa Turizmi ve EkoTurizm
Doğal bitki örtüsü ve bununla ilgili hayvanlar, coğrafi mekânı oluşturan temel unsurlar-
dandır. Bir yörenin doğal bitki örtüsü, iklim ve toprak şartlarıyla yakından ilgilidir. Yeryü-
zünde ekvatordan kutuplara doğru bir dizi bitki örtüsü kuşağı (geniş yapraklı ağaçlar, sa-
van çayırları, iğne yapraklılar, çalılar, ot formasyonu) yer almakta ve bunların her biri bir 
iklim kuşağına denk gelmektedir. Soğuk çöller ve kutup bölgelerinde bitki örtüsüne rast-
lanmaz. Dünyada iklimin tarıma uygun olduğu yerlerde doğal bitki örtüsü büyük ölçüde 
kaldırılmıştır. İnsanın fazla sokulamadığı yerlerde ise doğal manzaralar hala egemenliğini 
korumaktadır. Buralar dünyanın yaban hayatı bölgeleri ve doğal coğrafi görünümlerini 
oluşturmaktadır. Dünyada doğal görünümün hâkim olduğu yerler içinde tundralar ve 
çöller geniş yer kaplamaktadır. 

Doğal bitki örtüsü ve buna bağlı hayvanların yer aldığı alanlar potansiyel turistik çe-
kim gücüne sahiptir ve insanlar eskiden beri bu tür doğal ortamlara ilgi duymaktadır. 
Dünya nüfusunun büyük bölümünün, doğal hemen hiçbir ortamın yer almadığı büyük 
şehirlerde yaşadığı günümüzde, doğallığı korunmuş yerlere ilgi her zamankinden daha 
fazladır. İnsan etkisinden uzak kalmış ve doğal yapısını korumuş alanlar, doğa turizmi ve 
eko turizm içinde değerlendirilebilecek pek çok eğlendinlen faaliyetine uygun yerlerdir. 
Doğa yürüyüşü, manzara, bitki ve hayvan gözlemciliği, safari, avcılık vb. doğal ortam ge-
rektiren birçok eğlendinlen etkinliği için aranan yerlerdir. 
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Eko turizm, doğallığı bozulmamış alanlarda, manzara, doğal bitki örtüsü ve hayvanla-
rı, yerel kültürel özellikleri görmek, incelemek, öğrenmek, korunmasına ve doğru işletil-
mesine katkıda bulunmak amaçlı eğlendinlen faaliyetlerini kapsayan turizm türü olarak 
tanımlanabilir. Dünyada doğal alanların gün geçtikçe azalması, bu alanların korunması 
kaygısını da beraberinde getirerek eko turizmi ortaya çıkarmıştır. Eko turizm her şey-
den önce çevre bilincini ifade eder. Turistler doğadan zevk alırken, korunmasına katkıda 
bulunmayı hedefleyen bir turizm anlayışına sahiptir. Doğaya ve yerel kültürlere duyarlı 
olmak, biyolojik çeşitliliğin korunması, turizmin olumsuz çevresel ve kültürel etkilerini 
en aza indirmek, yerel toplumların refahını desteklemek ve istihdam imkânları üretmek, 
eko turizmin özellikleri arasındadır. Bu yüzden, doğal alanların korunmasında eko tu-
rizm önemli bir araç olabilecektir. Turizm deneyimlerine göre, turizmin çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini en aza indiren turistler çevreye ve yerel kültürlere karşı duyarlı olan-
lardır. Eko turistler daha basit ve sade hizmetlerle yetinerek çevresel etkileri minimize 
edebilmektedir. 

Eko turizm, kitle turizmi gibi büyük yatırımlar gerektirmez, küçük yatırımlar yeterli 
olabilmektedir. Eko turizmde hizmet ve ürün sunucuları daha çok yerel girişimcilerdir. 
Konaklama, gıda, araç kiralama, taksiler, rehberler, rekreasyon ve el sanatları yerel giri-
şimcilerce karşılanır. Böylece, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılma ve ondan fayda-
lanma oranı diğer turizm şekillerinden daha yüksektir. Dünyada eko turizme ilgi giderek 
artmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ülke eko turizmden elde edebilecekleri gelirlere umut 
bağlamaktadır. Eko turizm, özellikle henüz sanayileşmenin ve şehirleşmenin çok yaygınlık 
kazanmadığı gelişmekte olan ülkeler açısından ayrı önem taşımaktadır. Bu ülkelerdeki do-
kunulmamış doğal alanlar, eko turizme açılarak yerel halka ve ülke ekonomilerine önemli 
katkı sağlayabilir. Eko turizme katılanların sayısının sürekli artması, eko turizmin giderek 
daha hacimli bir faaliyete dönüşmesine neden olmaktadır (Özgüç, 2007; 136). 

Eko turizm her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da doğal koruma alanlarının 
eko turizm akımı yüzünden yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlaması eko turizmin geleceği 
ile ilgili endişeleri artırmaktadır. Talebin artması beraberinde turizm bağlantılı konak-
lama benzeri yapılaşmayı getirerek doğal çevreye zarar vermektedir. Eko turizmin olası 
etkileri arasında aşırı kalabalığın oluşturduğu tehdit, erozyon, ormanların tahribi, artan 
ulaşım olanaklarının ve inşa faaliyetlerinin tahribatı, nadir kaynaklar için artan rekabet 
ortamı sayılabilir. Kırılgan bir ekolojik yapıya sahip eko turizm alanlarının bu etkiler kar-
şısında fazlaca dayanma şansı olmayacaktır. 

Eko turizm kaynaklarının tesadüfen sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle, 
gerek yerel halkın, gerekse ziyaretçilerin, bölgenin ekosistemi, yerel kültürleri ve bunların 
sürdürülebilirlikleri hakkında bilgilendirilmeleri ve korumaya katılmaları büyük önem ta-
şımaktadır. 

BEŞERÎ COĞRAFYA VE TURİZM
Turizmde beşerî kaynaklar, doğal coğrafi kaynakların dışındaki çekiciliklerdir. Beşerî 
kaynaklar kendi içinde, tarihi çekicilikler, kültürel çekicilikler ve insan yapısı çekicilikler 
olarak ayrılabilir. Turizmde beşerî kaynakların bir bölümünü tarihî çekicilikler oluşturur. 
Tarihî çekicilikler, geçmiş nesillerden bize miras kalan yapılar, mekânlar ve diğer mad-
di varlıklardır. Tarihî çekicilikler, tek bir yapıdan bir şehre kadar, arkeolojik sit alanın-
dan müzelere kadar çeşitli şekillerde yer alabilirler. Kültürel çekicilikler ise, bir ülke ya 
da bölge halkının yaşam tarzı, gelenek görenek ve değer yargıları ve alışkanlıklar, din, 
dil, giyim-kuşam, mutfak, mimari ve el sanatları gibi dışa yansıyan özellikleridir (Özgüç, 
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2007). Beşerî kaynakların önemli bir bölümü de insan yapısı çekiciliklerdir. Bu çekicilik-
ler, insanların eğlenme dinlenme amaçlı etkinlikler, yeme-içme ve alışveriş gibi taleplerini 
karşılamak için geliştirilmiştir. İş, eğlence, eğlenme-dinlenme amaçlı alışveriş ve kongre 
turizmi gibi faaliyetlere kaynaklık ederler. 

İnsan yapısı çekicilikler, kültürel çekiciliklerden farklıdır. Kültürel kaynaklar belirli halk 
gruplarının yaşadığı yerlere sıkı sıkıya bağlı iken, insan yapısı kaynaklar insanın tercih ettiği 
her yerde olabilir. İnsan yapısı çekicilikler, daha çok Batılılaşmış toplumların rekreasyon ve 
eğlence talebini karşılamak için geliştirilmiş ve dünyaya yayılmıştır (Özgüç, 2007). 

Tarih Turizmi
Turizmde tarihî kaynaklar, geçmiş nesillerden kalan bina, anıt yapı ve diğer maddi var-
lıklardır. Bununla birlikte, geçmişte yaşanmış önemli tarihî, dinî ve mitolojik olaylar ve 
bunların meydana geldikleri yerler tamamen değişmiş, geçmişten hiçbir delil kalmamış 
olsa da, tarihî kaynak olarak kabul edilmektedir (Özgüç 2007). Tarihî kaynaklar geçmiş-
te yaşamış insan topluluklarının yaşam biçimlerini, inançlarını, mekân kullanımlarını ve 
gelişmişlik düzeylerini aksettiren kalıntılardır. Bunlar arasında, sanat tarihi ve mimari 
bakımdan önem taşıyan bina ve yapılar bulunduğu gibi, arkeolojik kalıntılar, günlük ya-
şamda kullanılan önemli unsurlar da yer alabilmektedir. Yerleşme tarihi açısından belirli 
bir geçmişi olan dünyanın birçok yerinde, tarihî çekicilikler az ya da çok bulunmaktadır. 
Geçmişte önemli olayların geçtiği yerler, tarihte önemli olmuş büyük şahsiyetlerin yaşa-
dıkları mekânlar, sanat tarihi ve mimari bakımdan önem taşıyan binalar, geçmişe ait ilginç 
yapılar, önemli tarihî çekicilikler arasındadır. 

Tarihî kalıntılar, geçmişe merak ve özlem gibi duygularla ziyaret edilmektedir. Geçmiş 
uygarlıkların farklı yaşam biçimleri, inançları ve mekân kullanımlarına ilişkin kalıntılar 
turistlere çekici gelmektedir. Turizmde farklı kültürlerin birbirlerine merak ve ilgi duy-
dukları bilinmektedir. Bu durum uluslararası turizm hareketlerinde açıkça görülmektedir. 
Turistlerin bir kısmı, geçmişteki sanat ve mimariye duydukları hayranlık yüzünden tarihî 
çekicilikleri ziyaret ederler. Bazı turistler için ise tarihî yapıların sanat tarihî ve mimari 
özelliklerinden çok (dış görünümlerinden çok) taşıdıkları tarihî anlam çekici gelmektedir. 
Arkeolojik sit alanları ve geçmişte önemli tarihi olayların yaşandığı yerler böyledir. Bu 
yerler, ziyaretçilerin hayal gücünü etkilemektedir. Çanakkale Şehitliği, Truva Harabeleri, 
Şanlıurfa’ daki Balıklı Göl bu tür yerlere örnektir. Diğer birçok turistik çekiciliğe göre 
kuru, sıkıcı, ölü imajını veren tarihî kaynakları pazarlamanın güçlükleri bulunmaktadır 
(Özgüç, 2007). Buna rağmen tarihî çekicilikler kitlesel turizm pazarında önemli bir yer 
tutmaktadır. Tarihî çekicilikler giderek daha geniş kitleye hitap etmekle birlikte, tarih tu-
rizmine daha çok iyi eğitim görmüş turistlerin ilgi duyduğu bilinmektedir. Tarihî mirasın 
pazarlanmasında (turizmde kullanılmasında), tarihî çekiciliklerin özgün hâliyle (restore 
edilmeden orijinal hâliyle) kalmasından yana olanlar bulunduğu gibi, tarihî kalıntıların 
restore edilerek veya turistin görmek istediği şekilde yorumlanmasından sonra turizmde 
kullanılmasının daha uygun olacağı görüşünde olanlar da vardır. 

Tarihî kaynaklar farklı özellikleri ve çeşitliliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Özgüç 
(2007), tarihî kaynakları fiziki yapılarına göre dört gruba ayırmaktadır: 

•	 Binalar ya da bina kalıntıları: Büyük malikâneler, camiler, kiliseler, şatolar, fabri-
kalar vb. 

•	 Tarihî olayların meydana geldiği yerler: Savaşlar, dinî, mitolojik ya da siyasi olay-
ların meydana geldiği yerler, kalıntılar. Buralarda hiçbir kalıntı bulunmasa bile (sa-
vaş meydanları gibi) tarihî öneme sahiptirler. 
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•	 Arkeolojik “sit” ler: İnsan tarafından yapılmış bina şeklinde olmayan anıtlar ya 
da diğer inşaatlar (gömütler, eski tarla sistemleri, surlar, dikili taşlar, demir yolları, 
madenler vb.).

•	 Çeşitli “sit” lerden toplanmış ve başka bir yerde-yani her türlü müzede-bir araya 
toplanmış nesneler şeklindeki kalıntılar: Bu grup içine açık hava müzeleri de dâhil 
edilmektedir. 

Uzun bir geçmişe dayanan insanlık tarihinde geçmiş çağlardan günümüze aktarılan 
kalıntılar insanlığın ortak tarihi olarak ilgi çekmektedir. Bunlar içinde, ilk medeniyetlerin 
kurulup geliştiği Mezopotamya, Nil Vadisi, İndus Vadisi ve Kuzey Çin gibi dünyanın en 
eski yerleşim alanlarındaki kalıntılar başta gelmektedir. Daha sonraki çağlarda Yunan ve 
Roma uygarlıkları ile eski Anadolu uygarlıklarına ilişkin kalıntılar en çok ilgi çekenler 
arasındadır. Mısır Piramitleri, Çin Seddi, Orta Amerika’daki Maya kültürü kalıntıları, Az-
tek ve İnka medeniyetlerine ait şehir kalıntıları, insanlık tarihinin önemli kalıntıları olarak 
en çok ziyaret edilen yerler arasındadır. Sanayi Devrimi öncesinde, dünyanın değişik yer-
lerinde hüküm süren toplumlara ait sanat tarihi ve mimari açıdan ilgi çekici nadir eserler 
de dünya tarih mirası içinde yer almaktadır. Bunlardan, Anadolu ve çevresinde gelişen 
Selçuklu ve Osmanlı devletleri dönemine ait birçok kalıntı ülkemizde yer almaktadır. Sa-
nayi Devrimi öncesine ait tarihî eserlerin önemli bir bölümünü dinî (cami, kilise vb.) ve 
askerî yapılar (kaleler, savaş meydanları vb.) ile ünlü mimarlar tarafından yapılmış saray, 
şato, konak vb. yapılar oluşturmaktadır. Avrupa’ da özellikle Rönesans döneminden kalma 
yapılar ilgi çekmektedir. Sanayi Devrimi’nin tarihi ve mimarisine ilişkin ilgi de giderek 
artmaktadır (Özgüç, 2007). Özellikle eski sanayi ülkelerindeki sanayi yapıları restore edi-
lerek sanayi mirası turizmi olarak pazarlanmaktadır. 

Dünyanın değişik yerlerindeki önemli tarihî kalıntılar dünya mirası olarak kabul edil-
mekte ve korunma altına alınmaktadır. Bu konuda UNESCO (The United Nations Educati-
onal, Scientific and Cultural Organization) önemli çalışmalar yapmaktadır. UNESCO’nun 
1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mi-
rası Koruma Antlaşması’nı 175’ten fazla ülke imzalayarak, ülkelerinde belirlenen tarihî, 
kültürel ve doğal anıt ve sit alanlarını dünya mirası olarak korumayı garanti etmişlerdir. 
Bu şekilde dünya miraslarının korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanmaktadır. 
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Ulus-
lararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN), 
aday gösterilen değerler arasından seçim yaparak listeyi oluşturmaktadır. Ayrıca komite, 
Dünya Miras Fonu (WHF)’nu yönlendirerek listedeki değerlerin korunmasını sağlamak-
tadır. Türkiye’ deki önemli tarihî çekiciliklerin bazıları Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. 
Birçoğu da bu listeye girmeyi beklemektedir. 

Kültür Turizmi 
Kültür turizmi; farklı kültürleri tanımak, bilgi ve deneyimini artırmak, kültürel etkinlikle-
re katılmak için yapılan seyahat ve konaklama olarak tanımlanabilir. 

Kültür: Bir bölge halkının hayat tarzı, değer yargıları, gelenek ve görenekleri, dil, din, 
giyim-kuşam, el sanatları, beslenme/mutfak, mimari, siyasal ve toplumsal örgütlenme bi-
çimi vb. tüm ortak değerlerini ifade etmektedir. Kısacası kültür, insanın doğa karşısında, 
doğayla birlikte yaşamını sürdürebilmek amacıyla ürettiği her şeydir (Güvenç, 1994: 48). 
İnsanların toplumsal örgütlenmedeki farklılıkları, fiziki çevrelerine uyum sağlamadaki 
benzersizlikleri, farklı geçmişleri, ekonomik ve siyasal kalkınma tarzları, dünyanın farklı 
kısımlarında farklı kültürlerin gelişmesine yol açmıştır (Özgüç, 2007; 77). Farklı kültürle-
rin geliştiği yerler farklı kültür bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Günümüzde insanları bulundukları yerlerden başka alanlara rekreasyonel amaçlı se-
yahat etmeye sevk eden pek çok neden vardır. Bu nedenlerden en önemlilerinden biri 
de farklı kültürleri görme, tanıma isteğidir. İnsanın kendi kültüründen farklı kültürleri 
görmeye ve tanımaya merakı kültür turizmini doğurmuştur. İnsanın başka kültürleri tanı-
ma merakı hep olmuştur. Turizmin tarihsel gelişimine bakıldığında, farklı kültürlerin her 
zaman çekicilik oluşturduğu, kültürel seyahatlerin turizmin önemli bir parçası olduğu gö-
rülür. Aslında insanların yaptıkları hemen bütün turizm faaliyetinde kültür unsurları yer 
alır. Turistler gittikleri bölgelerin yerel mutfak, müzik ve giyim vb. kültürel özelliklerini 
tanımak isterler. Son dönemde küreselleşme, ulaşım ve haberleşmedeki gelişmeler, insan-
ların farklı kültürleri görme, yerel kültürel özelliklere dayalı otantik deneyimlere katılma 
talebini artırmaktadır. 

Kültür turizmi kavramı, sadece bir kültür bölgesinde geçmiş dönemlerden kalan her 
türlü maddi ve manevi kültürel değerin korunarak, turistik bir ürün olarak ziyaretçilerin 
hizmetine sunulmasını ifade etmez. Aynı zamanda mevcut kültürün yaşayan tüm anla-
tımlarını, yaşam tarzı, giyim-kuşam, mimari, mutfak, dinî özellikler, gelenek ve görenek-
leri de ifade eder, güncel olan kültürü de kapsar. 

Kültür turizmi, özgün kültürel kaynaklara dayanır ve ülkelerin tanıtımında büyük 
rol oynar. İnsanlara, toplumların kültürlerini öğrenme, deneyimler edinme fırsatı sağ-
lar. Kültür turizmi, her ülke ve bölgenin kendine özgü kaynaklarının, turizm yoluyla 
maddi değer kazanmasını sağlamaktadır. Kültür turizmi; geçmişte sanayileşme ve mo-
dernleşmedn uzak kalarak ekonomik olarak gelişememiş yerlere, gelişme ve kalkınma 
için yeni fırsatlar sunmaktadır. Kültür turizminde ziyaret edilen yerlerdeki kültürel mi-
rasın turizme yönelik olarak korunması da söz konusudur. Kültür turizmiyle, geleneksel 
sanatlar canlandırılmakta, kültürel kimliğin korunmasına yardımcı olacak geleneksel 
yapı ve değerlerin ayakta kalması sağlanmaktadır. Kültür turizminde turizme kaynaklık 
eden kültürel değerlerin korunarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Kültür turizmi bazı özellikleriyle diğer turizm tiplerinden ayrılır. Kültürel kaynaklar 
farklı ve orijinaldir. Hiçbir yerin kültürü başka yerinki ile karşılaştırılamaz. Her bir kültür 
ögesinin kendine özgü geçmişi ve ayrı bir kimliği vardır. Bu yüzden kültür turizmini diğer 
turizm türlerinden ayıran önemli özelliklerden biri, farklılık yani özgünlüğüdür. Turizmin 
birçok çeşidinde turistler farklı kültürleri görür ve öğrenirler, ancak kültür turizminin far-
kı turistlerin hareket amacının kültürü öğrenmek olmasıdır. Kültür turizminin mevsimlik 
olma özelliği yoktur. Kültür turizmi yılın hemen her mevsiminde yapılan bir turizm fa-
aliyetidir. Bu özelliğinden dolayı turizmin bölgelere ve zamana yayılmasına katkı sağla-
maktadır. Kültür turizmi, turizm gelirlerinin daha geniş alanlara yayılmasını sağlama ve 
bölgeler arası gelişmişlik farkını kaldırma özelliğine de sahiptir (Özgüç, 2007: 80). Kültür 
turistlerinin yaptıkları harcamaların fazlalığına ve yerel ekonomiye yaptığı katkısının fazla 
oluşuna bakarak da, kültür turizmini diğer turizm çeşitlerinden ayırmak mümkündür. 

Kültür turizmi, hareket amacı farklı kültürleri öğrenmek, bilgi ve deneyimini artırmak 
olan kültür turistini ortaya çıkarmıştır Kültür turistlerinin toplumsal statüleri ortalama 
turistlere göre daha yüksektir. Kültür turistleri genelde iyi eğitimli kültür düzeyi yüksek 
kişilerdir. Satın alma eğilimleri ve satın alma güçleri yüksektir. Ortalama turiste göre daha 
çok harcama yapmaktadırlar. Keşfetmeyi seven, anlamlı kişisel deneyim peşinde olan kişi-
lerdir. Yerel halka yaklaşmayı ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterirler. Yerel çevre-
nin ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliliğini önemserler. Gezdikleri yerlerdeki doğal ve 
kültürel değerleri koruma eğilimindedirler. Politik kaygılardan uzak durup tüm kültürlere 
eşit yaklaşma eğilimindedirler. Büyük tur şirketleri ve turizm acenteleri yerine bireysel ya 
da küçük gruplarla seyahat etmeyi tercih ederler. 
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Kültür turizmi çok kapsamlı bir kavramdır. Kültür turizmi içindeki her kültürel un-
sura dayalı bir turizm türünden söz edilebilmektedir. Günümüzde kültür turizmi içinde 
etnik turizm ve inanç turizmi, olarak adlandırılan turizm türleri dikkat çekmektedir. 

Etnik Turizm: Belirli bir etnik grubun, özellikle uzak köşelerde kalmış egzotik top-
lumların, hayatını, yaşam tarzını, kültürünü yerinde öğrenmek ve otantik deneyimler 
edinmek amacıyla yapılan seyahat ve konaklamadır. Etnik turizme insanları yönelten baş-
lıca nedenler başka kültürleri tanıma merakı ve turist ile sahibi toplum arasındaki kar-
şılıklı etkileşimdir (Özgüç, 2007; 152). Etnik turizm, maliyeti yüksek olması, daha çok 
zaman gerektirmesi ve sıradan turistlerin dışında, kültüre meraklı olanların katılabileceği 
bir turizm tarzı olduğundan belirli bir toplumsal grubu ilgilendirmekte olduğundan katı-
lanların sayısı nispeten daha azdır. Etnik turizme katılanların daha çok, iyi eğitim görmüş 
profesyoneller, öğretmen ve öğrenciler, uzun süreli bir gezi programı içinde bağımsız yol-
culuk yapanlar oldukları görülmüştür (Özgüç, 2007; 152). 

Etnik turizmin bir başka şekli de, insanların sıla özlemi ya da kendi kökenini öğren-
mek için geçici olarak gezmek amacıyla anayurtlarına dönmeleridir. Nostalji turizmi ola-
rak da adlandırılan bu turizm şeklinde turistler, daha önce kendisinin ya da atalarının, 
dedelerinin oturdukları topraklara gitmekte, kendi kökeninin izlerini araştırmakta, akra-
balarını bulmaktadırlar. Göç olayları, sürgünler bu tür etnik turizmin doğmasına neden 
olmaktadır. 

İnanç Turizmi: Kutsal yerlerin turistlerce ziyaret edilmesi, “inanç turizmi” olarak ta-
nımlanmaktadır. İnsanlık tarihinde dinî, kutsal mekânlara karşı her zaman bir ilgi ve zi-
yaret olmuştur. Kültürel başka amaçların dışında sadece ruhsal tatmin ve dinî görevlerini 
yerine getirmek amacıyla seyahat etmek inanç turizmini ortaya çıkarmıştır. 

Bütün dinler kendi mensuplarına o dince kutsal sayılan yerleri, mekânları ziyaret et-
melerini emretmekte, tavsiye etmektedir. Günümüzde İslamîyet’te Mekke ve Medine, 
Hristiyanlık’ta Kudüs, Roma, Efes, Musevilikte Kudüs, kutsal mekânlar olarak en çok zi-
yaret edilen merkezlerdir. Müslümanların hac mevsiminde kabeyi ziyaret etmeleri, Hrıs-
tiyanların Vatikan’da Noel ibadetleri Musevilerin Noel’de Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı 
ziyaret etmeleri, bu mekânların yoğun ziyaretçi akınına uğramasına neden olmaktadır. 
Bu merkezlerin dışında dünyada kutsal sayılarak dinî düşüncelerle ziyaret edilen çok sayı-
da yerleşme, mekân saymak mümkündür. İnanç turizmi bir dinîn mensuplarının o dince 
kutsal sayılan yerlerin ziyaret edilmesiyle başlamıştır. Ancak, başka dine mensup olanların 
da merak ve öğrenme amacıyla bu mekânları ziyaret etmesi çokca görülen bir durumdur. 
Ayrıca, herhangi bir turizm türü için gelenler de dinî yerleri ziyaret etmektedir.

Ulaşım ve haberleşmedeki gelişmelerle seyahat etme kolaylıkları, insanların gelir 
düzeyinin yükselmesi, dünyevilikten, günlük kaygılardan uzaklaşıp ruhsal rahatlamaya, 
arınmaya eğilimlerinin artması gibi nedenlerle inanç turizmi gittikçe daha geniş kitle-
leri ilgilendiren bir harekete dönüşmüş durumdadır. Ayrıca, dünyada, özellikle gelişmiş 
ülkelerde yaşlı nüfus oranının artması, yaşlı nüfusun inançlarının gerektirdiği ibadetleri 
yapma arzusu inanç turizmini geliştirmektedir. Turizm sektörü bu kitle üzerine sağlık tu-
rizminin yanı sıra, inanç turizmi açısından da yoğunlaşmaktadır. 

Şehir Turizmi 
Şehir turizmi, şehirde yapılan turizm faaliyetleridir. Beşerî çekiciliklere dayanan şehir 
turizmi; dinlenme-eğlenme, özel düzenlemelere ve iş toplantılarına katılma, eğlendinlen 
amaçlı alışveriş, sanat galerileri, konserler, festivaller, gösteriler ve müzeler gibi çekicilikle-
ri ziyaret etme, akraba eş dost ziyaretinde bulunma gibi çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. 
Şehir turizminde, tarihî ve kültürel çekiciliklere dayalı faaliyetler de yer almakla birlikte, 
asıl çekiciliği insan yapısı çekicilikler oluşturmaktadır. Şehirsel turist, şehir dışından (başka 

Turistlerin ve rekreasyonistlerin 
güdüleri farklıdır. Turist, esas 
olarak gezme-görme ve gün 
geçirme amacıyla şehre gelmekte; 
alışveriş, iş ilişkileri ve akraba-
arkadaş ziyareti diğer nedenleri 
oluşturmaktadır. Buna karşılık, 
rekreasyonist yalnızca alışveriş, 
eğlence ve ev dışında yemek 
yemek amacıyla gelmektedir 
(Özgüç, 2007).
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ülke ya da şehirden) eğlenip dinlenme amacıyla gelen, şehirde en az bir gece konaklayan 
(akraba, arkadaş yanında da kalabilir) ve turizm endüstrisinin sağladığı kolaylıklardan 
yararlanan kimsedir (Özgüç, 2007). Şehirde en az bir gece kalmayıp, günlük gelip gidenler 
(“şehirsel rekreasyonist”) “şehirsel turist” tanımı dışında kalmaktadır. 

Turizme neden olan güdüler içinde dinlenme ve eğlenme isteği başta gelmektedir. 
Günümüzün kalabalık şehirlerindeki yoğun çalışma temposu, betonlaşma, doğadan uzak 
olma, kısacası, şehir hayatının sıkıcılığı nedeniyle, dinlenme-eğlenme amaçlı turizm talebi 
en çok şehirli nüfustan gelmektedir. Diğer yandan, turistik seyahate çıkmada etkili bir 
faktör olan eğitim düzeyi de şehirlerde yüksektir. Toplumun iyi eğitim görmüş kesimi, 
şehirlerde özellikle büyük şehirlerde toplanmıştır. Sonuç olarak şehirler, insanların rek-
reasyonel seyahate çıkmalarında etkili olan nedenlerden dolayı en çok turist gönderen 
yerlerdir. Şehirler turist gönderen yerler olduğu gibi, sahip oldukları çekicilikler ve turizm 
altyapısına bağlı olarak turizmde önemli çekim gücü oluştururlar. Özellikle büyük şehir-
ler, en çok tatile gidilen yerler arasındadır. Şehirlerde eğlence, alışveriş, sağlık, spor, kültür, 
tarih, kongre, iş turizmine kaynak oluşturacak çok sayıda çekicilik bir arada bulunur. Di-
ğer yandan şehirler, genelde ulaşım güzergâhları üzerindeki kavşak ve aktarım noktala-
rında yer aldıklarından, ulaşım ve konaklama altyapısı bakımından daha donanımlıdırlar. 
Dolayısıyla büyük şehirlerin, turist çekim gücü yüksektir. 

Şehir turizminin gelişmesinde çeşitli faktörler etkilidir. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra dünyada turizmin hızla geliştiği bilinmektedir. Genel olarak turizmdeki gelişmeler 
şehir turizmine de olumlu yansımıştır. Şehirlere yönelik turizm hareketinin gelişmesinde, 
genel olarak turist sayısındaki artış, gelir düzeyinin, alım gücünün yükselmesi, boş za-
man artışı, iş seyahatlerindeki artış, göçler ve akraba, eş dost ziyaretlerinin artması, hava 
yoluyla seyahatin ucuzlaması, gibi faktörler etkili olmaktadır. Gelir düzeyinin artmasıyla 
şehirlerde dışarıda yeme içme, eğlence, alışveriş vb. çeşitli eğlenme-dinlenme amaçlı et-
kinliklerle hoş vakit geçirme artarak yaygın hâle geldi. Şehirlerdeki tarihî ve kültürel çeki-
cilikler yaşlı nüfusu kendine çekerken; gençler, eğlence, spor ve diğer birtakım eğlendin-
len etkinliklerine yöneldiler. Boş zaman artışı, boş zamanı geçirmeye yönelik etkinliklerin 
artışını da beraberinde getirdi. Şehir halkının yanı sıra, bu tür faaliyetlere katılmak isteyen 
turistler şehirlere yöneldi. Ulaşım ve haberleşmedeki gelişmeler, yakın ve uzak çevre iliş-
kilerini artırdı. Şehirlerdeki iş görüşmeleri ve toplantıların sayısı arttı. Küreselleşme, geniş 
katılımlı toplantı ve konferansların yaygınlık kazanmasına neden oldu. Büyük şehirlere 
yönelik iş ve toplantı seyahatleri arttı. Hava yolu taşımacılığındaki gelişmelerle, bu tür 
seyahatler daha ucuz ve kolay yapılabilir hâle geldi. Başka şehir ya da ülkede yaşamak için 
göçlerin artması, şehirler arasındaki ilişkileri, akraba eş dost ziyaretlerini artırdı. Şehir yö-
netimleri, şehirlerin gelişim ve dönüşümünde turizmin rolünü fark etti. Şehirlerde turizm 
önem kazanmaya başladı. Bunların yanı sıra, eski sanayi ülkelerinde, geleneksel ekonomik 
faaliyetlerden elde edilen gelirlerin azalması, şehirleri yeni gelir kaynakları aramaya sevk 
etmektedir. Turizminden elde edilecek gelir, bu şehirlerin ilgisini çekmektedir. 

Şehirlerde turizme kaynaklık eden çok sayıda çekicilik bulunmaktadır. Law (2002), bir 
şehrin turizm kaynaklarını, birincil, ikincil ve ek unsurlar olarak üç gruba ayırmaktadır. 
Bunlardan, birincil unsurlar, temel çekiciliklerdir ve turistin şehri ziyaret etmesinin asıl 
nedenidirler. İkincil unsurlar ve ek unsurlar, turistleri çeken asıl neden olmamakla birlikte 
şehirde turizmin gelişmesinde büyük önem taşımaktadırlar. Şehirlerin Turizm Kaynakları 

Birincil Unsurlar 
•	 Kültürel	çekicilikler	(müzeler	ve	sanat	galerileri,	tiyatrolar	ve	sinemalar,	konser	sa-

lonları, kongre merkezleri ve diğer kültürel çekicilikler)
•	 Spor	çekicilikleri	(kapalı	ve	açık	spor	alanları)
•	 Eğlence	çekicilikleri	(gece	kulüpleri,	gazinolar,	planlanmış	etkinlikler,	festivaller)
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•	 Fiziki	karakterler	(tarihî	cadde	ve	semtler,	ilginç	binalar,	eski	anıtlar	ve	heykeller,	
parklar ve yeşil alanlar, su kıyıları)

•	 Sosyo	kültürel	özellikler	(şehirdeki	canlılık,	dil,	yerel	gelenekler	ve	giyim,	kültürel	
miras, dostluk, iyi ilişkiler, güvenlik, boş zamanı değerlendirme yerleri vb.)

İkincil Unsurlar 
•	 Konaklama
•	 Yeme	içme
•	 Alışveriş
•	 Pazarlar	
Ek Unsurlar 
•	 Erişilebilirlik	
•	 Şehir	içi	ulaşım	ve	park	etme
•	 Turist	bilgilendirme	(haritalar,	işaretler,	rehberlik)	Kaynak: Law, 2002.
Eğlenme dinlenme amaçlı alışveriş, yeme-içme ile birlikte şehir turizminde önemli yer 

tutmaktadır. Giderek daha çok kişi bu faaliyetlere katılmaktadır. Bu durum, şehir yöne-
ticilerini daha çekici alışveriş ortamları düzenlemeye yöneltmektedir. Yeni alışveriş mer-
kezleri yapımının yanı sıra, şehir içindeki eski binalar da bu tür alışveriş merkezi olarak 
yeniden düzenlenmektedir. Şehirde bu tür alışveriş kolaylıklarının toplandığı cadde ve 
sokakların ortaya çıkması, yalnızca yayalara açık yolların ayrılması, otopark kapasitesinin 
artırılması, cadde ve sokakların ağaçlar, çiçekler, işaretler ve aydınlatma ile donatılması 
eğlenme dinlenme amaçlı alışverişe yönelik yatırımlar arasındadır. Şehir içindeki mevcut 
alışveriş merkezlerinin yanı sıra, yeni yapılan alışveriş merkezleri geniş arazi kullanım 
imkânlarına bağlı olarak şehir dışına kurulmaktadır. Çoğu zaman şehrin giriş ve çıkışla-
rındaki ana yolların kenarlarında (kolay ulaşım noktalarında) geniş otopark alanları ve 
çok sayıda mağazanın yer aldığı üniteler şeklinde düzenlenmektedirler. Bu alışveriş mer-
kezlerinde sinema, spor olanakları, yeme-içme yerleri, eğlence gibi çeşitli kolaylıklar da 
yer almaktadır. Alışveriş yanı sıra, çeşitli boş zaman kolaylıkları da sunan alışveriş mer-
kezleri, yakın ve uzak çevreden çok sayıda turist çekebilmektedir. Büyük alışveriş mer-
kezleri kendi başlarına önemli bir turistik çekicilik haline gelmiştir. Öte yandan dünyada 
birçok yer, belirli ürünleriyle ün kazanarak alışveriş turizminde çekim merkezleri hâline 
gelmiştir. Örneğin, Venedik el yapımı cam eşyaları; Hong Kong elektronik eşya; Paris gi-
yim ürünleri ile ünlüdür. Benzer şekilde Dubai, eskiden beri Orta Doğu’da en çok tercih 
edilen alışveriş merkezidir. Dünyaca ünlü markaların outletlerine düzenlenen turlara ka-
tılanların sayısı artmaktadır. Avrupa ve dünyanın başka yerlerindeki birçok şehir (Dubai, 
New York, Milano, Paris, Barcelona ve Madrid gibi) alışveriş turizminden önemli gelir 
elde etmektedir. Dünyaca ünlü bu merkezlerin yanı sıra, aslında her büyük şehir yer aldığı 
bölgede alışveriş için çekim gücü oluşturarak turist çekmektedir. 

Eğlence parkları (Theme Park), açık ya da kapalı geniş mekânlarda, insanları eğlendir-
mek, hoş vakit geçirtmek için tasarlanmış, çok sayıda doğal ve beşerî özelliklerin taklit 
edildiği büyük eğlence merkezleridir. Eğlence parklarında tema farklılıkları olmakla bir-
likte, genel olarak bilim, bilim kurgu, tarih, kültür, gelenek ve dünya coğrafyası gibi belirli 
konular görsel ve işitsel teknolojinin de yardımıyla sunulmaktadır. Geleneksel ve ulusla-
rarası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümler, kabare türü gösterilerin 
yapıldığı mekânlar, yeme-içme yerleri, konaklama, spor tesisleri vb. bulunabilmektedir. 
Bütün bunlar temalara uygun olarak inşa ve dekore edilmektedir. Eğlence parkları, Batı 
kültürü eğlenme dinlenme ve turizm anlayışının bir ürünü olarak, insan yapısı çekicilik-
lerin tipik örneklerindendir. Eğlence parklarının en tanınan örneği Disneyland’dir. İlki 
1955 yılında ABD’de Kaliforniya’ da açılan Disneyland türü eğlence parkları çoğalarak 
ABD, Avrupa ve dünyanın başka yerlerine yayılmıştır. Genel olarak yüksek düzeyde ya-
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tırım gerektiren bu çekiciliklerin kurulmasında kitle pazarının varlığı önemli rol oynar. 
Kuruldukları ülkelerde en çok ziyaret edilen turistik çekicilikler arasında yer alan eğlence 
parklarının bazıları, uluslararası turizmde de önemli çekicilik oluşturarak, ülkelerinin tu-
rizm gelirlerine ve tanıtımına önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu açıdan eğlence parkları 
bir kalkınma aracı olarak da görülmektedir. 

Geniş katılımlı, daha çok uluslararası düzeydeki konferans, kongre, fuar, festival, olim-
piyat oyunları vb. büyük düzenlemeler turist çekmede önemli rol oynar. Bu tür düzenle-
meler, ülkelerin ve şehirlerin ulusal ve uluslararası turizm pazarında imaj oluşturmalarına 
da önemli katkı sağlamaktadır. Konferans-kongre turizmi, turizm sezonunu değer olarak 
uzatarak turist sayısını ve turizm gelirlerini artıran, ülke turizmine özel bir canlılık ka-
zandıran organizasyonlar olmaları açısından önem taşımaktadır. Konferans-kongre turiz-
minin gelişmesinde (a) birinci sınıf konaklama, (b) konferans tesisleri, (c) dünyanın belli 
başlı şehirlerine kolayca ulaşım (özellikle hava yolu ulaşımı), (d) uygun iklim şartları, gibi 
faktörler etkili olmaktadır. Günümüzde iş adamları ve yöneticiler, uluslararası ilişkilerini 
geliştirmek, toplantı ve fuarlara katılmak için daha çok seyahat etmektedirler. İş ve top-
lantı seyahatlerindeki artış, birçok ülke ve şehri, bu ekonomiden pay alma arayışına sevk 
etmektedir. Dünyada birçok şehir, iş ve toplantı turizminden pay almak için yatırımlara 
girişmektedir (Swarbrooke & Horner, 2001). Bu konudaki eski merkezlerin giderek geliş-
mesinin yanı sıra, hemen her şehir mutlaka bir toplantı merkezi ve konaklama tesisi inşa 
etmek istemektedir. Örneğin son dönemde, Türkiye’ de birçok şehirde konferans, toplantı, 
sergi vb. faaliyetler için kültür merkezi ve oteller inşa edildiği görülmektedir. 

Belirli düzenli aralıklarla düzenlenen festivaller ve fuarlar da turizmde önemli çekicilik 
oluştururlar. Eskiden beri yerleşmiş, uluslararası bir imaj edinmiş olanları (Cannes Film 
Festivali ve Rio Karnavalı gibi düzenlemeler) dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda 
turist çekmektedir. Bunların yanı sıra, birçok büyük şehirde uluslararası düzeyde fuar ve 
festivaller düzenlenmektedir. Festival ve fuar organizasyonları, şehirlerin turizm pazarın-
da imaj oluşturmalarına büyük katkı sağlamaktadır. 

Bir yerleşme için büyük düzenlemelerin dünya çapında olması gerekmez, daha küçük ölçek-
teki yerlerde kendi turizm endüstrilerini geliştirmek üzere yörenin bir özelliğine dayanan 
düzenlemeye (kiraz festivali, kayısı festivali, sarımsak festivali, çilek festivali, deve güreşi, 
boğa güreşi vb.) gidildiği görülmektedir (Özgüç, 2007). 

Turizmin geliştiği ya da gelişmekte olduğu şehirlerde, turizmin önemli etkileri olmak-
tadır. Turizmin şehrin coğrafi görünümüne ve imajına doğrudan etkileri olduğu gibi, eko-
nomik ve toplumsal yapıya da doğrudan ya da dolaylı birçok etkileri vardır (Cooper vd, 
2008; Özgüç, 2007; Mathieson & Wall, 1982). Turizmin şehirlerin coğrafi görünümleri 
üzerindeki etkisi genelde iki şekilde olmaktadır. Bir yanda turizm endüstrisinin gerektir-
diği oteller, eğlence yerleri, alış- veriş merkezleri, çeşitli eğlendinlen etkinliklerine ilişkin 
modern yapılarla şehir değişime uğrarken, diğer yanda, tarihî binalar, anıt yapılar, sit alan-
ları vb. mekânlar koruma altına alınarak gelecek için saklanmaya çalışılmaktadır. Böylece 
biri değişimi hızlandıran, diğeri değişime karşı korunan, birbirine zıt iki görünüm ortaya 
çıkmaktadır (Özgüç, 2007). Turizm, şehirlerin imaj değişiminde de önemli rol oynamak-
tadır (Bradley vd., 2002). Şehirler yaşlandıkça ekonomik ve fiziki yapıları da yaşlanmakta 
ve yaşlanmaya bağlı çeşitli ekonomik ve mekânsal sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Şehir 
yöneticileri ve plancılar, yaşlanan şehir mekânının gençleştirilmesine ve ekonomik so-
runların çözümüne yönelik turizmi geliştirmeyi planlamakta ve şehrin morfolojisinde de-
ğişiklikler yapmaktadırlar (Karski, 1990; Law, 1991, 2000; Couch & Farr, 2000; Gonzáles 
& Medina, 2003). Büyük oteller, parklar, açık ve kapalı spor alanları, kültür merkezleri, 
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müzeler, alışveriş merkezleri, eğlence parkları gibi yeni alanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, 
gezmeyi kolaylaştıracak yaya yollarının yapımı, caddelerin çiçeklerle süslenmesi, ışıklan-
dırmalar, parkların güzelleştirilmesi, binaların dış görünümlerindeki iyileştirmeler gibi, 
turistin algılamasını etkilemeye yönelik düzenlemeler de şehrin görünümündeki değişik-
likler arasındadır. 

Turizmin şehir mekânı üzerindeki dolaylı bir etkisi, istihdam ve yatırımları artırarak 
şehirsel değişimi hızlandırmasıdır. Turizm, ekonomide çoğaltıcı etkiye sahiptir. Şehirdeki 
tek bir otel yapımı bile birbirine bağlı bir dizi iş olanağını harekete geçirmektedir. Turiz-
min şehirlerin demografik yapısı üzerinde de etkileri görülür. Turizmin gelişmesi birçok 
yerin önem kazanarak nüfuslanmasına neden olmaktadır. Turizm, yüksek katma değer ve 
emek yoğun bir faaliyet olduğundan önemli ölçüde istihdam oluşturur. Bu yüzden, turiz-
min geliştiği şehirler, ülke içi göçlerde önemli çekim merkezleri durumundadır. Bunun 
yanı sıra, belirli dönemlerde çok sayıda turist şehirlere gelerek mevsimlik nüfus artışlarına 
neden olur. Turizmin şehir üzerindeki etkileri çoğu kez olumlu olmakla birlikte, aşırı kala-
balık, hizmetlerin aksaması, pahalılık, kültürel şok etkisi, kültürel yozlaşmayı hızlandırma 
gibi olumsuz etkileri de söz konusudur. Şehirdeki tarihî mekânlardaki dar sokak yapısı 
trafiği zorlaştırmakta, buna şehrin kendi trafik yükü de eklendiğinde sorun daha da bü-
yümektedir. Trafik tıkanıklığı şehrin çekiciliğini de azaltmaktadır. Turizmin ev sahibi ülke 
ya da şehir için olası birçok sakıncaları bulunmakla birlikte, ekonomik getirisinin yüksek 
olması nedeniyle, bu tür endişelere rağmen ülkelerin ve şehirlerin turist çekmek için her 
fırsatı değerlendirdikleri görülmektedir.

Bir şehirde turizmin gelişmesinin şehir yerleşmesine etkileri neler olabilir? Yorumlayınız. 
Açıklayınız. 6
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Özet

Turizm ve coğrafya ilişkisini açıklamak 
Turizm, birçok açıdan coğrafya ile yakın ilişki için-
dedir. Her şeyden önce, turizmi ortaya çıkan şey 
mekânsal farklılıklardır. İnsanları yaşadıkları yerler-
den başka yere rekreasyonel seyahat etmeye yönelten 
faktörlerin başında fiziki (mekânsal) ve beşerî (kül-
türel) farklılıklar gelmektedir. Bir bölgede turizmin 
ortaya çıkmasında ve gelişmesinde çoğu zaman doğal 
ve beşerî coğrafi kaynakların rol oynadığı görülmek-
tedir. Turizmde çekicilik çok önemli bir unsurdur ve 
çekicilikler yeraldığı bölgenin coğrafi özellikleriyle 
yakından ilgilidir. Yeryüzünün bir yerden diğerine 
değişen mekânsal ve kültürel farklılıkları, çekicilik 
oluşturmakta, mekânlar arası turizm hareketine ne-
den olmaktadır. Bu çekiciliklere bağlı olarak çok çe-
şitli turizm türleri ortaya çıkmaktadır. 

Turizm coğrafyasının başlıca konularını açıklamak
Turizm coğrafyası, yeryüzündeki doğal ve beşerî 
kaynakların turizm özelliklerinin belirlenmesini, tu-
rizm bölgelerinin özelliklerini, dağılışlarını ve turizm 
olayına bağlı mekânsal ilişkileri konu edinmektedir. 
Turizm coğrafyası, özellikle turizm faaliyetlerinin lo-
kasyonu ve mekânsal ilişkileri üzerinde durur. Turizm 
coğrafyası, sadece gidilen turistik yerlerin özellikleri-
ni değil, aynı zamanda turizme olan talebin mekânsal 
özelliklerini ve bunların ortaya çıkardığı kalıpları 
anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Turizmin 
etkilerinin araştırılması ve dünyada meydana gelen 
ekonomik, siyasi ve kültürel olayların turizm üzerine 
etkileri de turizm coğrafyasının konuları arasındadır. 

Fiziki coğrafyanın turizme kaynaklık edebilecek özel-
liklerini ve bu özelliklere dayalı turizm çeşitlerini açık-
lamak

 Fiziki coğrafya insanın içinde yaşadığı ve etkileşim 
içinde bulunduğu doğal çevreyi ifade eder. Fiziki 
coğrafya, iklim, jeolojik oluşumlar, yeryüzü şekilleri, 
dağlık alanlar, bitki örtüsü, deniz, göl ve akarsu ile 
turizme kaynaklık eder, önemli çekicilik oluşturur. 
Günlük yaşamını betonlaşmış şehirlerde, insan 
yapısı suni, sıkıcı ortamlarda geçiren günümüz 
insanının doğal çevreye ilgisi giderek artmaktadır. 
Fizik coğrafya kaynaklarına dayalı kıyı turizmi, 
yat turizmi, göl turizmi, akarsu turizmi, manzara 
turizmi (travertenler, peri bacaları, volkanik şekiller, 
mağaralar, kanyonlar vb.) yayla turizmi, alpinizm, 
kış turizmi, doğa turizmi, eko turizm vb. çok çeşitli 
turizm şekilleri gelişmiştir. 

Beşerî coğrafyanın turizme kaynaklık edebilecek özel-
liklerini ve bu özelliklere dayalı turizm çeşitlerini açık-
lamak 

 Beşerî coğrafya birçok özelliği ile turizme kaynaklık 
eder. Beşerî kaynaklar kendi içinde, tarihî çekicilikler, 
kültürel çekicilikler ve insan yapısı çekicilikler olarak 
ayrılabilir. Turizmde beşerî kaynakların bir bölümü-
nü tarihî çekicilikler oluşturur. Tarihî çekicilikler, geç-
miş nesillerden bize miras kalan yapılar, mekânlar ve 
diğer maddi varlıklardır. Tarihî çekicilikler, tek bir ya-
pıdan bir şehre kadar, arkeolojik sit alanından müze-
lere kadar çeşitli şekillerde yer alabilirler. Kültürel çe-
kicilikler ise bir ülke ya da bölge halkının yaşam tarzı, 
gelenek görenek ve değer yargıları ve alışkanlıklar, 
din, dil, giyim kuşam, mutfak, mimari ve el sanatları 
gibi dışa yansıyan özellikleridir (Özgüç, 2007). Beşerî 
kaynakların önemli bir bölümü de insan yapısı çekici-
liklerdir. Bu çekicilikler, insanların eğlenme dinlenme 
amaçlı etkinlikler, yeme-içme ve alışveriş gibi taleple-
rini karşılamak için geliştirilmiştir. İş, eğlence, eğlen-
me-dinlenme amaçlı alışveriş ve kongre turizmi gibi 
faaliyetlere kaynaklık ederler. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki turizm şekillerinden hangisinde iklimin etkisi 
diğerlerine göre daha azdır?

a. Yayla turizmi
b. Kış turizmi
c. Alpinizm 
d. Kıyı turizmi
e. Klimatizm

2. Aşağıdakilerden hangisi kıyı (deniz) turizm mevsiminin 
yıl içindeki süresinin belirlenmesinde etkili bir faktördür?

a. Nemlilik
b. Yağışlar 
c. Bulutluluk 
d. Deniz suyu sıcaklığı
e. Rüzgâr

3. Akarsuların hangi özelliği rafting turizminin gelişmesin-
de etkili bir faktör değildir? 

a. Akarsuyun akış hızı
b. Akarsudaki doğal engeller 
c. Akarsuyun kimyasal özellikleri
d. Akarsu yatağının genişliği
e. Akarsuyun taşıdığı su miktarı

4. Rekreasyonel bir faaliyet olarak başlayan yatçılığın turiz-
me dönüşmesinde hangisi daha etkili bir faktör olmuştur?

a. Kıyı turizminin aşırı kalabalıklaşması
b. Tekne yapım tekniklerindeki gelişmeler
c. Alım gücünün ve yaşam düzeyinin yükselmesi 
d. Yat limanlarının yapımı
e. Yat turizmine ilişkin haber ve reklâmların yaygınlaş-

ması 

5. Aşağıdakilerden hangisi diğer turizm şekillerinden farklı 
olarak eko turizmin temel özelliklerinden biridir?

a. Doğal alanlara seyahat edilmesi
b. Hizmet ve ürün sunucuların daha çok yerel halktan 

olması
c. Kalabalık gruplar halinde yapılmaması 
d. Doğaya karşı duyarlı turistlerin katılması
e. Turizmin olumsuz etkilerini en aza indirilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi kültür turizmi içinde yer almaz?
a. Festival turizmi
b. Etnik turizm
c. Ekoturizm
d. Miras turizmi
e. Nostalji turizmi

7. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten bu yana şehirlerdeki 
tarihî kalıntıların tahrip ve yok edilmesinin başlıca nedenini 
oluşturmaktadır?

a. Tarih turizminin henüz gelişmemiş olması
b. Şehirlerin modernleşme ve büyüme eğilimleri
c. Kalabalık grupların tarihî kalıntıları ziyaret etmesi
d. Nemli hava şartları
e. Hava kirliliği

8. Şehir turizmi daha çok hangi tür çekiciliklere dayanmak-
tadır?

a. Tarihî 
b. Kültürel 
c. Doğal 
d. Arkeolojik 
e. İnsan yapısı 

9. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde turizm yatırımlarının 
artmasının nedenlerinden biri değildir? 

a. İş seyahatlerinin artması
b. Şehirdeki turistik çekiciliklerin şehir halkı tarafından 

da kullanılması 
c. Konferans-kongre sayısının artması 
d. Uygun iklim şartlarının olması
e. Yerel yönetimlerin şehirsel değişim ve büyüme is-

teklerinin olması

10. Aşağıdakilerden hangisi konferans-kongre turizminin 
gelişmesinde etkili bir faktör değildir? 

a. Birinci sınıf konaklama
b. Konferans tesisleri
c. Kolay ulaşım 
d. Uygun iklim şartları
e. Ana turist pazarına yakın olmak
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Yaşamın İçinden

Bozkırın ortasında derinlere dalabilirsiniz
Sakarya Nehri’nin doğduğu Eskişehir’in Çifteler’indeki ye-
raltı kaynakları dalgıçların ve doğa tutkunlarının yeni gözde-
si oldu. Sakaryabaşı diye anılan kaynaklar bozkırın ortasında 
dalma heyecanı yaşatıyor.

Sakarya Nehri’nin doğduğu kaynaklarda sualtı turizmi baş-
ladı. Anadolu’nun bozkırlarından doğduktan sonra 824 kilo-
metre kuzeye ilerleyerek Karadeniz’e dökülen Sakarya Neh-
ri’ninEskişehir, Çifteler’deki yeraltı kaynakları (Sakaryabaşı) 
dalgıçları ve doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.
Üç meraklı dalgıç keşfetti
Berrak suyu, yeşilin pek çok tonunu barındıran bitki çeşitlili-
ği ile göz kamaştıran güzellikteki Sakaryabaşı, artık bozkırın 
ortasında sualtına inmenin keyfini yaşatıyor. 
Yüzyıllardır Eskişehir, Çifteler’de yaşayan vatandaşların dil-
den dile anlattığı hikâyelerle anılan Sakaryabaşı, geçtiğimiz yıl 
üç meraklı dalgıç tarafından keşfedildi. Sakarya Nehri’ni oluş-
turan yeraltı kaynaklarının çevresinde yaşayan köylülerin “70 
metre derinlik var”, “İçine giren çıkamıyor, girdap oluşuyor ve 
insanı yutuyor”, “Dev yayın balıkları var, insanı yutuyor” gibi 
sözlerinin doğruluğunu merak eden; Erkan Balk, Varol Altu-
nan ve Fuat Dönmez sualtı ekipmanlarını alarak keşfe başladı.
Maceracı dalgıçlara, bölgede büyüyen Şuayip Çapar rehberlik 
yaparken çocukluğundan beri dinlediği hikâyeleri de onlara 
anlattı. Derinlere dalan dalgıçlar köylülerin bahsettiği gibi gizli 
geçitler ve derin mağaralar bulamadı ama büyüleyici bir ye-
raltı su kaynağını görüntüledi. Görüntülenen yeraltı pınarları 
da artık Eskişehir’in en önemli turizm değerleri arasına girdi. 
300 dalış, 3 bin fotoğraf
Dalgıçların çektiği görüntüler Türkiye’de olmasa da yurt 
dışında büyük yankı uyandırdı. Mağaradan fışkıran su-
yun çıkardığı tazyikle etrafa saçılan taşlar, yeşilin farklı 
tonlarındaki bitkiler ve güneş ışığıyla birleştiğinde mavi-
leşen nehir İsviçre, İtalya, Belçika, Kanada gibi pek çok ül-
kedeki doğaseverin ilgisini çekti. Bir nehrin nasıl doğdu-
ğunu ve yeraltı sularının nasıl coşkulu çıktığını görmek 
isteyen doğaseverler artık Sakaryabaşı’na gelmeye başladı. 

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’deki yet-
kililer ile Çifteler Belediyesi de Sakaryabaşı Projesi’ne destek 
verince, bozkırın ortasında bir sualtı görüntüleme merkezi bile 
oluşturuldu. Türkiye’nin üçüncü büyük akarsuyu olan Sakarya 
Nehri’nin 824 kilometre sürecek yolculuğuna başladığı yerde 
dalışlarını sürdüren Erkan Balk, “Uzun yıllar dededen toruna 
anlatılan onlarca efsane dinledik. Derinlere indikçe dev yayın 
balıkları ya da girdapları görmedik ama bizi etkileyen doğanın 
gücü oldu. Efsanelerin yıkılması yöre halkını üzdü ama keşfet-
tiklerimiz bölgeye büyük heyecan getirdi” diyor. Bugüne kadar 
300 dalış yapıp 300 dakika video ve 3 bin fotoğraf çektiklerini 
söyleyen Balk: “Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, 
Eskişehir Milletvekili Ülker Can ve Çifteler Belediye Başkanı 
Metin Özen projemize büyük destek verdiler. Geçen aylarda 
sarkıtlar, su kaynaklarından su ile püsküren salyangoz kabuk-
ları, endemik karidesler yeni keşiflerimiz oldu. Su sıcaklığı yaz-
kış 20 ila 22 derece. Şimdi sualtı severleri Sakaryabaşı’na bekli-
yoruz.” Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de “Anadolu’nun 
nasıl doğal zenginliklere sahip olduğunun göstergesi olan 
Sakaryabaşı artık bozkırın ortasında doğal güzelliklere dalma 
heyecanı yaşatıyor. Doğa ve derinlik sevenleri ilçemize bekli-
yoruz” diyerek benzer bir çağrı yapıyor.
Yeraltı sularından Sakarya Nehri’ne...
•	 Gökgöz:	Dalış	bölgesi	21	derece	sıcaklıkta	ve	4	metre	de-

rinlikte. Çok sayıda canlı türü yaşıyor.
•	 Karaburgu:	Gökgöz	kaynağına	500	metre	uzaklıkta.	Bili-

nenin aksine asıl kaynak yeri burası. Sığ suda aralarında 
1 metre mesafe olan iki çukur var. Yeşil bitki örtüsüyle 
âdeta yağmur ormanlarını andıran kaynakta 1 metre bo-
yundaki istilacı İsrail yayın balıkları bulunuyor. 

•	 Kırkkız:	Adını	inek	otlatan	40	genç	kızın	aynı	anda	bo-
ğulması efsanesinden alan Kırkkız, ana kaynak Gökgöz’e 
yaklaşık 600 metre mesafede. 6 metre derinlikte yüzeyi 
yoğun yosunlarla kaplı. Yosunların arasından süzülen 
güneş hüzmeleri âdeta görsel şölen yaratıyor.

•	 Eminekin	gözesi:	Eminekin	köyünde	bulunan	göze,	yağmur	
suları ve su sirkülasyonunun  azlığından zayıf görüşe sahip.

•	 Başkurt:	Başkurt	köyü	yakınlarındaki	yeraltı	su	kaynağı	
5 gözeye sahip. Başkurt’ta fışkıran suyla 
birlikte kum taneleri kışın 10-15 santime, 
yazın 4 metreye çıkıyor. Mavinin pek çok 
tonu eşliğinde karşılaşılan alabalıklar do-
ğaseverleri büyülüyor. 

Gökhan KARAKAŞ
Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/bozkirin-ortasinda 
derinlere/pazar/haberdetay/22.06.2014/1900759/default.htm
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Okuma Parçası
Türkiye’ deki dünya mirası önemli bir tarihî çekicilik olan 
Hattuşaş kalıntılarıyla ilgili, Semra Günay’ın “Gelişmekte 
Olan Çorum Turizmi: Büyük Potansiyel, Yetersiz Tanınmış-
lık ve Umut Veren Turist Tatmini” adlı makalesini okuyunuz. 
Ege Coğrafya Dergisi, 16 (1-2), 87-101.
Tarihî çekicilikler için en önemli sorunlardan biri, tahrip ve 
bozulmadır. Eski yapıları, öncelikle içinde bulundukları ik-
lim şartları etkiler. Tarihî kalıntılar, yer altında üzerlerindeki 
toprak, kumul vb. örtü ile binlerce yıldır korunurken, ortaya 
çıkarıldıktan sonra atmosferin bozucu etkileriyle karşı kar-
şıya kalırlar. Kurak iklimlerde iklimin aşındırıcı ve bozucu 
etkisi nispeten azdır. Nemli iklimlerde ise, bozulma daha 
fazladır. Eski taş yapılar, iklim şartlarının aşındırıcı ve parça-
layıcı etkilerine maruzdurlar. Tarihi yapılar, iklimin etkileme 
sürecinin yavaş ilerlediği kuru hava şartlarında daha uzun 
süre ayakta kalabilmektedir. Hava kirliliği, atmosfer etkileri-
ne bağlı bozulma sürecini hızlandırmaktadır. Son dönemde, 
atmosferdeki sülfür dioksit miktarındaki artışın yol açtığı 
hava kirliliği, iklim farklılığı olmaksızın meydana geldiği 
her ülkede iklimin aşındırıcı etkisini hızlandırmaktadır. Gü-
nümüzde, tarihî yapılar için en önemli tehdit, sanayileşme-
ye bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin tarihî alanlara 
yayılmasıdır. Diğer yandan, şehir içindeki tarihi yapıların, 
yoğun şehir trafiğinde ortaya çıkan egzoz dumanı ve titre-
şimden etkilenerek bozulmaları da sürmektedir. Fiziki çevre 
şartlarının yanı sıra, ziyaretler sırasında ya da farklı şekiller-
deki insan etkilerine bağlı tahrip ve bozulmalar da söz ko-
nusudur. Ziyaretler sırasında kalabalık grupların tarihî kalın-
tılara dokunmalarından kaynaklanan bozulmalar önemlidir. 
Ziyaretçiler için ayarlanmış ışık, nem ve sıcaklık faktörleri 
de tarihî eserlerin özelliklerine zarar verebilmektedir. Tarihî 
yapılardaki bozulmanın bir başka nedeni, bilinçsiz iyileştir-
me çalışmalarıdır. Eski eserlerin orijinaline uygun olmayan 
iyileştirme müdahâleleri, yapıların özelliklerini kaybetme-
lerine yol açabilmektedir. Özellikle geçmişte, yeterli koruma 
bilincinin gelişmediği toplumlardaki yanlış müdahâleler, geri 
getirilemeyecek bozulmalara neden olmuştur. Ayrıca, tarihî 
yapıların planlarındaki değişiklikler ve ilave yapılar da tarihî 
yapıların bozulmasına neden olur. Tarihî eser hırsızlığı ve 
kaçakçılığı da, eski eserlerin tahrip ve bozulmalarına ilişkin 
önemli sorunlar arasındadır. 
Tarihî yapıların korunmasına ilişkin geçmişten bu yana 
önemli gelişmeler olmaktadır. Koruma çalışmalarının ilk 
dönemlerinde tarihî yapıların, çoğu kez günlük yaşamın dı-
şında izole bir yapı olarak görülüp, etraflarının çevrilip, âdeta 

donmuş hâlde (tek tek yapıların) korunması anlayışı (“mü-
zeci koruma anlayışı”) yaygın iken, bu koruma anlayışı gide-
rek değişmiş ve yeni boyutlar kazanmıştır. Son dönemde tek 
tek yapıların korunması anlayışından uzaklaşılıp, geçmişten 
kalan belirli ortamların, coğrafi görünümlerin korunmasına 
yönelinmiştir. Yani, sadece ana tarihî yapıların değil, tarihî 
yapılarla birlikte ortamdaki tüm tarihî özelliklerin birlikte 
korunması gereği kabul edilmektedir. 
Tarihî çekiciliklerin korunmasında belirli zorluklar vardır. 
Bulundukları yerlerde iklim şartlarının aşındırıcı ve bozucu 
etkilerine maruz kaldıklarından, tarihi çekiciliklerin sürekli 
korunmaları gerekir. Restrorasyon, bakım vb. çalışmalar için 
kaynağa ihtiyaç vardır. Ekonomik güçlük içindeki ülkelerde 
ise koruma, daha güç hâle gelmektedir. Koruma için yeterli 
kaynak oluşturulamadığından birçok tarihî eser yok olmakla 
karşı karşıyadır. Tarihî şehirlerin korunmasında ise şehrin 
biçiminin ve mevcut yapının korunması gereği, korumayı 
daha da zorlaştırmaktadır. Tarihî şehirlerin gittikçe yaşlanan 
yapılarının korunması büyük maliyetler gerektirir. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Klimatik Kaynaklar ve Alpi-

nizm” konularını yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Klimatik Kaynaklar” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Akarsu Turizmi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Yat Turizmi” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Eko Turizm” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Kültür Turizmi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Tarih Turizmi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Şehir Turizmi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Şehir Turizmi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz. 
10. e Yanıtınız yanlış ise “Şehir Turizmi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bir bölgede turizmin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde çoğu 
zaman doğal ve beşerî coğrafi kaynakların rol oynadığı gö-
rülmektedir. Turizmde çekicilik çok önemli bir unsurdur ve 
çekicilikler yeraldığı bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından 
ilgilidir. Yeryüzünün bir yerden diğerine değişen mekânsal 
ve kültürel farklılıkları, çekicilik oluşturmakta, mekânlar ara-
sı turizm hareketine neden olmaktadır. Bu çekiciliklere bağlı 
olarak çok çeşitli turizm türleri ortaya çıkmaktadır. Coğrafya 
bir mekân ve ilişkiler bilimidir. Coğrafya turizmle ilgilenen 
diğer bilimlerden farklı olarak, olayları incelerken mekânsal 
ilişkileri ön planda tutar.

Sıra Sizde 2
Türkiye çeşitli iklim özelliklerinin görüldüğü bir ülkedir. İk-
lim bakımından bu çeşitlilik, birçok turizm çeşidinin geliş-
mesini kolaylaştırıcı zemin hazırlamıştır. Kıyı turizminden, 
alpinizme, yayla turizminden kış turizmine, klimatizmden 
doğa turizmine, yıl içinde çok çeşitli turizm faaliyetlerine 
fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de turizmi büyük ölçüde ko-
laylaştıran ve birçok turizm çeşidine fırsatlar sunan iklim 
özelliklerinin, bazı yörelerde, turizmi engelleyici etkileri de 
söz konusudur. Örneğin, Karadeniz kıyılarında her mevsim 
yağışlı iklim özellikleri (yaz yağışlarıyla) kıyı turizminin 
gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Karadeniz kıyılarında 
rüzgârlı hava şartları, özellikle denizden karaya doğru esen 
rüzgârlar, dalgalı bir denizin yanı sıra, plajda kum savrulma-
larına neden olduğundan kıyı turizminin gelişimini engelle-
mektedir. Yine, deniz suyu ve hava sıcaklıklarının yıl içindeki 
seyri yılın ancak iki ayında (Temmuz-Ağustos) denize gir-
meye uygun olmaktadır. Bu süre Türkiye’nin Akdeniz iklimi 
görülen güney kıyılarında altı aydan fazladır. 

Sıra Sizde 3
Kıyı turizminin gelişmesinde, iklim (sıcaklık, yağış, güneş-
lenme, bulutluluk, rüzgâr), kıyının şekli, dalgalar, gelgit ve 
bitki örtüsü gibi doğal coğrafi kaynakların belirgin etkileri 
vardır. İklimin en önemli etkisi, sıcaklığın yıl içindeki dağı-
lımıyla ilgilidir. Kıyı turizmi sıcaklık şartlarına bağlı olarak 
yaz mevsiminde yoğunlaşmıştır. Hava ve deniz suyu sıcak-
lıklarının yıl içindeki dağılımı, kıyı turizm mevsimi süresi-
nin belirlenmesinde etkilidir. Kıyı turizmini etkileyen diğer 
bir iklim elemanı yağıştır. Turizmin yoğunlaştığı yaz mevsi-
minde yağışlı hava şartları istenmeyen bir durumdur. Güneş 
banyosu ve denizle ilgili eğlendinlen faaliyetleri için açık 
hava gereklidir. Bunun için kıyı turizminde kapalı (bulutlu) 
olmayan açık hava şartları da oldukça önemlidir. Rüzgâr, kıyı 

turizminde denizden faydalanmayı ve günlük eğlendinlen 
etkinliklerini etkileyen bir iklim elemanıdır. Sıcak ve nemli 
hava şartlarında, deniz üzerinde hafif esen rüzgâr, deri üze-
rindeki nemi buharlaştırarak insanların rahatlamasını sağlar. 
Hafif şiddetli rüzgârlar, denizle ilgili yelken, rüzgâr sörfü gibi 
eğlendinlen etkinlikleri için de uygundur. Şiddetli rüzgârlar 
ise, denizle ilgili etkinlikleri olumsuz etkiler. Kıyının şekli, 
turizmin gelişmesi ve turizm yatırımları açısından önem ta-
şır. Dünyada kıyı turizminin en çok, uzun ve geniş plajların 
bulunduğu alçak kıyılarda geliştiği görülür. Kıyılar önündeki 
adalar kıyı turizminde en çok ilgi çeken yerlerdendir. Dalga 
ve akarsuyun getirdiği malzemenin sığ olan koy ağızlarında 
birikmesiyle oluşan kıyı oku ve kıyı kordonu şekilleri, denize 
bakan kısımları kumsal olarak kullanıldığından kıyı turiz-
minin gelişmesine uygundur. Dalgalar ve gelgit, kıyı oluşu-
munda ve aşındırma süreçlerini belirlemede etkilidir. Kıyı-
nın aşınma durumu ise, kıyıda yapılacak turizm yatırımları 
etkileyecektir. 

Sıra Sizde 4
Göl turizminde en önemli sorun gölün kirlenmesidir. Göl-
lerin turizm ve eğlendinlen etkinlikleri açısından en önemli 
zenginlikleri olan yaban hayatı, kuş türleri, su ürünleri ve 
bitki örtüsü, su ortamı bir ekosistem içinde varlıklarını sür-
dürmektedir. Bu durum göl ve çevresinin korunmasını ge-
rektirmektedir. Göl ve çevresi yörede yaşayanlar tarafından 
tarım, balıkçılık, içme ve sulama suyu, ulaşım vb. amaçlarla 
kullanılmak durumundadır. Turizme bağlı olarak göl çevre-
lerinde tatil konutları ve turizm tesislerinin yapımı söz ko-
nusudur. Akarsular ve yüzey akışlarıyla göle karışan tarımsal 
drenaj suları, evsel ve sanayi atıkları, göl sularını kirleterek 
göldeki doğal yaşam dengesini bozmaktadır. 

Sıra Sizde 5
Bulundukları yörede farklı görünüm meydana getirerek ilgi 
çeken yer şekilleri, turizmde zengin kaynak oluşturur. Örne-
ğin, Peribacası, traverten, krater, kanyon, mağara, falez, bo-
ğaz, vadi ve çeşitli kıyı şekilleri doğada muhteşem görüntüler 
oluşturmaktadır. Aslında her yerşekli, oluşum, şekil, boyut 
ve renk bakımından diğerlerinden farklı olarak eşsizdir. An-
cak, bir kısım yer şekilleri, özellikle dünyada ender olanlar 
turizmde daha çok ilgi çekmektedir. Bazı yer şekilleri büyük-
lükleri ve insanda hayranlık uyandıran şekilleriyle (dağlar, 
kanyonlar ve falezler gibi) ilgi çekerken, bazıları bir kısım 
özel şartların bir mekânda bir araya gelmesiyle oluşmuş ol-
malarından dolayı (peribacası, traverten, mağaraların doğal 
güzellikleri gibi) ilgi çekmektedir. Yer şekillerinin görsellik-
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leri turizmde ön planda olmakla birlikte, başka özellikleriyle 
de çekicilik oluşturarak birden fazla çeşidine turizm konu 
olabilmektedirler. 

Sıra Sizde 6
Turizmin geliştiği ya da gelişmekte olduğu şehirlerde, tu-
rizmin önemli etkileri olmaktadır. Turizmin şehrin coğrafi 
görünümüne ve imajına doğrudan etkileri olduğu gibi, eko-
nomik ve toplumsal yapıya da doğrudan ya da dolaylı birçok 
etkileri vardır. Büyük oteller, parklar, açık ve kapalı spor alan-
ları, kültür merkezleri, müzeler, alışveriş merkezleri, eğlence 
parkları gibi yeni alanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, gezmeyi 
kolaylaştıracak yaya yollarının yapımı, caddelerin çiçekler-
le süslenmesi, ışıklandırmalar, parkların güzelleştirilmesi, 
binaların dış görünümlerindeki iyileştirmeler gibi, turis-
tin algılamasını etkilemeye yönelik düzenlemeler de şehrin 
görünümündeki değişiklikler arasındadır. Turizmin şehir 
mekânı üzerindeki dolaylı bir etkisi, istihdam, yatırımları ar-
tırarak şehirsel değişimi hızlandırmasıdır. Turizm, ekonomi-
de çoğaltıcı etkiye sahiptir. Şehirdeki tek bir otel yapımı bile 
birbirine bağlı bir dizi iş olanağını harekete geçirmektedir. 
Turizmin şehirlerin demografik yapısı üzerinde de etkileri 
görülür. Turizmin gelişmesi birçok yerin önem kazanarak 
nüfuslanmasına neden olmaktadır. Turizm, yüksek katma 
değer ve emek yoğun bir faaliyet olduğundan önemli ölçü-
de istihdam oluşturur. Bu yüzden, turizmin geliştiği şehirler, 
ülke içi göçlerde önemli çekim merkezleri durumundadır. 
Bunun yanı sıra, belirli dönemlerde çok sayıda turist şehirle-
re gelerek mevsimlik nüfus artışlarına neden olur. Turizmin 
şehir üzerindeki etkileri çoğu kez olumlu olmakla birlikte, 
aşırı kalabalık, hizmetlerin aksaması, pahalılık, kültürel şok 
etkisi, kültürel yozlaşmayı hızlandırma gibi olumsuz etkileri 
de söz konusudur. Şehirdeki tarihî mekânlardaki dar sokak 
yapısı trafiği zorlaştırmakta, buna şehrin kendi trafik yükü 
de eklendiğinde sorun daha da büyümektedir. Trafik tıkanık-
lığı şehrin çekiciliğini de azaltmaktadır. Turizmin ev sahibi 
şehir için olası birçok sakıncaları bulunmakla birlikte, eko-
nomik getirisinin yüksek olması nedeniyle, şehirlerin turist 
çekmek için her fırsatı değerlendirdikleri görülmektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizm türlerinde sınıflandırmanın önemini açıklayabilecek,
Doğa ile ilişkisine göre turizm türlerini listeleyebilecek,
Eğlence ile ilişkisine göre turizm türlerini ifade edebilecek,
Kişisel arayışlara göre turizm türlerini ve alt gruplarını ifade edebilecek,
Oluşumlarına göre turizm türlerini açıklayabilecek,
İş ile ilişkisine göre turizm türlerini sıralayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler








Türsab Enformasyon 
Memurluğu Çalışma Kitabı

Turizm Türleri ve Sınıflandırılması

•	 GİRİŞ
•	 TURİZM	TÜRLERİ	VE	
SINIFLANDIRILMASININ	ÖNEMİ

•	 DOĞA	İLE	İLİŞKİSİNE	GÖRE	TURİZM	
TÜRLERİ	

•	 EĞLENCE	İLE	İLİŞKİSİNE	GÖRE	TURİZM	
TÜRLERİ

•	 KİŞİSEL	ARAYIŞLARA	GÖRE	TURİZM	
TÜRLERİ

•	 OLUŞUMLARINA	GÖRE	TURİZM	
TÜRLERİ

•	 İŞ	İLE	İLİŞKİSİNE	GÖRE	TURİZM	
TÜRLERİ

•	 Turizm	Türleri
•	 Eğlence	Turizmi
•	 Doğa	Turizmi
•	 Kültür	Turizmi

•	 İş	Turizmi	
•	 Sağlık	Turizmi
•	 İnanç	Turizmi

TÜRSAB ENFORMASYON MEMURLUĞU ÇALIŞMA KİTABI



GİRİŞ
Turizm olgusunun net olarak anlaşılabilmesi için temel kavramlara ek olarak turizm tür-
leri ve sınıflandırılmasının ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Turizm türleri, turistik 
ürün sayısına bağlı olarak, çeşitlilik göstermektedir. Dünyada yaklaşık 7.000 farklı turis-
tik ürün bulunmaktadır ve bunların 6.000 tanesi Avrupa’da yer almaktadır (Font, 2005). 
Neredeyse her önemli turistik ürün grubu için bir turizm türü vardır ve girişimciler ta-
rafından her yeni turistik ürün ve etkinlik için yeni bir turizm türünün oluşturulması 
olasıdır. Bu bölümde belli başlı ve hâlen önemli olan veya potansiyeli olan turizm türleri 
ele alınacaktır. Turizm türlerine bağlı olarak bu türlerin belirli başlıklar altında toplanması 
mümkün olmaktadır. Diğer bir ifade ile turizm türleri, değişik açılardan ele alınıp katego-
rize edilebilir ve sınıflandırılabilir.

TURİZM TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASININ ÖNEMİ
Turizm faaliyetinin başlamasıyla, turizm türlerinin oluşması birlikte gelişmiştir. Turizmin 
gelişiminde kitle turizmi gibi bazı turizm türlerinin rolü çok büyüktür. Öte yandan bazı 
turizm türleri genel turizm yapısı içerisinde çok büyük bir yer tutmamakla birlikte, turiz-
me farklı açılardan göreceli katkı sağlayabilmektedir. Turizmin var olan sistem içinde tica-
ri bir faaliyet olması, girişimcilerin fırsatları değerlendirmesine ve yeni turizm türlerinin 
hızla oluşmasına olanak tanımaktadır. Temel turizm türlerine olan ilgi uzun yıllardan beri 
devam ederken ve bu turizm türleri ülke ekonomilerine çok önemli katkılar yaparken, 
bazı turizm türleri ise yeni türler olarak aynı ekonomik etkiyi gösterememekle birlikte 
ülkelerin turizminin tanıtılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte tu-
rizmin sadece ülkelerin sistemleri üzerinde olumlu katkılarının olduğu değil, olumsuz 
etkilerinin olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle ortaya çıkan yeni turizm türleri ve 
turistik ürünlerin her biri iyi bir şekilde irdelenmeli ve ülkeye yapacağı katkılar değerlen-
dirilmelidir. Bununla birlikte turizmin sadece ülkelerin sistemleri üzerinde olumlu kat-
kılarının değil, olumsuz sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle yeni çıkan 
turizm türleri dikkatli bir şekilde incelenmeli hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle çok 
iyi analiz edilmelidir.

Turizm türlerinin belirlenmesi kadar, turizm türlerinin hangi kategoriler altında sınıf-
landırılması gerektiği de başka bir önemli hususu oluşturmaktadır. Öte yandan turizm 
türlerinin hangi kategoriler altında ele alınması gerektiğini belirlemek çok kolay bir iş 
değildir. Bilim insanlarınca turizm türlerinin kategorizasyonu ve sınıflandırılması, fark-
lı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bölümde turizm türleri küme analizleri 

Turizm Türleri ve 
Sınıflandırılması
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sonucunda çıkan kategorizasyonlar baz alınarak sınıflandırılacaktır. Bir önceki temel kav-
ramlar bölümünde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) belirlemiş 
olduğu turistik ziyaret türleri ele alınmıştır. UNWTO’nun belirlemeleri toplanacak olan 
istatistiksel verilerde standardizasyonun sağlanması amacıyla, sadece ana hatların saptan-
ması çerçevesinde ortaya konmuştur ve çok geneldir. Bu nedenle turizm türlerinin daha 
iyi anlaşılması için, daha kapsamlı sınıflandırmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Bir önceki bölümde turist tipleri ele alınırken turist tipolojisi çerçevesinde değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Aynı şekilde turizm türleri sınıflandırılırken, taksonomi çerçevesin-
de bir yaklaşım güdülmesi hem konuya bilimsel olarak yaklaşılmasını sağlayacak hem de 
konunun daha sağlıklı analiz edilmesine olanak tanıyacaktır. Bu kapsamda sınıflandırma 
bilimi olarak da ele alınan taksonominin tanımı şu şekilde yapılabilir:

Tipolojiler genel olarak kavramsal temelli olup, ögeleri çok boyutlu olarak ayrıma 
tutarak bir sınıflandırmaya gitmektir. Bu nedenle tipolojiler, deneysel olarak kanıtlan-
ması zor zihinsel akıl yürütmeler olarak değerlendirilebilir. Öte yandan taksonomiler 
gözlemlenebilir ve ölçülebilir özelliklere göre görgül (ampirik) olarak olguların sınıflan-
dırılmasına dayanmaktadır. Turist tipolojisinde turistin gittiği yerle bağının kurularak 
turist tiplerinin belirlendiği ele alınmıştı. Turizm türlerinin sınıflandırılması üzerine 
yapılan çalışmalar da benzer şekilde sunulan turistik üründen hareketle gidilen yerin 
özelliklerine bağlı olarak turizm türlerinin taksonomisi üzerinde durmaktadır. Bu kap-
samda turizm türlerinin taksonomisi şu şekilde tanımlanabilir:

Turizm türlerinin taksonomisi, turizm türlerinin benzerliklerine göre hiyerarşik bir şekilde 
sınıflandırılmasıdır.

Turizm türlerinin taksonomisi kolay bir iş değildir. Bu nedenle alanda çalışan bilim 
insanları kendi yaklaşımları dâhilinde gruplamalar ve sınıflandırmalar yapmışlardır. Tu-
rizm türlerine yönelik en çok kabul gören sınıflandırmalar içinde katılanların yaşlarına, 
katılan kişi sayısına, katılanların sosyoekonomik durumlarına, amacına, mevsimselliğine 
ve ziyaret edilen yerlere göre turizm türleri bulunmaktadır (Kozak, 2012). Bu tür birçok 
benzer veya farklı sınıflandırmaların olması, turizm gibi disiplinlerarası bir çalışma alanı 
için gayet normaldir. Bununla birlikte küme analizi ile yapılmış olan en sağlıklı yaklaşım-
lardan birini McKercher (2016) yapmıştır. Bu yaklaşımdan hareketle turizm türleri beş 
ana başlık altında gruplandırılarak kategorize edilebilir. Şekil 8.1’de gösterildiği gibi bun-
lar “eğlence ile ilişkisine göre turizm türleri”, “doğa ile ilişkisine göre turizm türleri”, “kişisel 
arayışlara göre turizm türleri”, “oluşumlarına göre turizm türleri” ve “iş ile ilişkisine göre 
turizm türleri” dir.

Taksonomi; organizmalar, 
varlıklar ve/veya şeyler 
arasındaki genel benzerliği belirli 
prensipler ve kurallar bütünlüğü 
çerçevesinde hiyerarşik bir şekilde 
ifade eden sınıflandırmadır.

Şekil 8.1

Turizm Türlerinin 
Sınıflandırılmasında 
Birinci Düzey 
Kategorizasyon

Turizm Türlerinin
Kategorizasyonu

Doğa ile
İlişkisine Göre
Turizm Türleri

Eğlence ile
İlişkisine Göre
Turizm Türleri

Kişisel
Arayışlara Göre
Turizm Türleri

Oluşumlarına
Göre

Turizm Türleri

İş ile
 İlişkisine Göre
Turizm Türleri
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Turizm türlerinden hangilerinin genel turizm türleri altında, hangilerinin alternatif turizm 
türleri altında değerlendirilebileceğini araştırın.

DOĞA İLE İLİŞKİSİNE GÖRE TURİZM TÜRLERİ
Turizm türlerinin taksonomisi ve sınıflandırılmasında, çeşitli ilişkilere göre turizm alanla-
rının kategorizasyonları yapılmaktadır. Birinci düzeyde beş ana kategori belirlenmiştir. Bu-
rada bunlardan biri olan doğa ile ilişkisine göre turizm türleri değerlendirilecektir. Bununla 
birlikte doğa ile ilişkili turizm türlerinin farklılığı ve çeşitliliği, bu kategorinin tekrar alt kate-
gorilerinin oluşturulmasını beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda doğa ile ilişkisine göre 
turizm türleri Şekil 8.2’de görüldüğü gibi ikinci düzey kategorizasyona alınmaktadır. 

Bilim insanları doğa turizmini tek bir başlık altında ele alabilmektedir. Burada alt ka-
tegorileri ile değerlendirilmekle birlikte, genel olarak doğa turizmi doğal alanlarda ger-
çekleştirilen, özellikle çevrenin korunmasına özen gösteren ve doğada yapılan boş zaman 
etkinliklerine odaklanan bir turizm türü olarak tanımlanabilir. Bazı başlıklar başlı başına 
bir turizm türünü ifade edebildiği gibi aynı zamanda kendi içinde farklı turizm türlerini 
de barındırabilmektedir. Doğa ile ilişkisine göre turizm kategorileri; mevsimine, gidilen 
yere, avlanma tipine, macera tipine ve ekosistem ile ilişkisine göre turizm türleri olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.

Mevsimine Göre Turizm Türleri
Turizmin mevsimsellik özelliğinden dolayı bu kategorizasyon kış ve yaz turizmi başlıkları 
ile ele alınabilir. 

Kış mevsiminde yapılan turizm türleri, kendi içinde daha da detaylandırılıp üçüncü düzey 
kategorilere ayrılabilir. Örneğin kış mevsiminde yapılan spor etkinlikleri turizmi veya bunun 
altında her faaliyete yönelik ayrı turizm türleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Kış turizmi 
dünyanın hangi yarım küresinde olunduğuna bağlı olarak, yılın farklı zamanlarında gerçekleş-
tirilebilmektedir. Tipik kış etkinlikleri arasında kayak ve snowboard, kızak ve buzda balık tut-
ma etkinlikleri yer almakta ve özellikle kuzey ülkelerinde (İskandinavya ve Kuzey ABD gibi) 
sırf bu etkinliklere yönelik turizm faaliyetleri oluşturulmakta ve pazarlanmaktadır. Kış mevsi-
minde yapılan en önemli turizm türleri arasında kayak turizmi ilk sırayı almaktadır. Kayak tu-
rizmine yönelik olarak düzenlenen turlar kendi içinde yine spesifik alanları kapsayabilmekte-
dir. Diğer bir ifade ile kayakla atlama, kayakla iniş veya kros kayağı bu kapsamda ele alınabilir. 
Yaz turizmi sıcak iklimlerde gerçekleştirilen boş zaman ve rekreasyon etkinliklerini içerir. Yaz 
turizmi, deniz turizmi ile de ilişkilidir. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar yaz turizmine ilgi 
göstermektedir. Ülkemizdeki birçok konaklama tesisi, resort otel olarak sayfiye merkezlerinde 
toplanmıştır. Ülkemizin kış turizmi potansiyeli yüksek olmakla birlikte, yaz turizmine yönelik 
faaliyetlerden daha fazla yararlanıldığı bir gerçektir. Turizmin mevsimsel özelliğine bağlı ola-
rak kış ve kayak turizmine yönelik yatırımların son yıllarda çeşitlendiği görülmektedir. 

1

Şekil 8.2

Doğa ile İlişkisine 
Göre Turizm 
Türlerinin 
İkinci Düzey 
Kategorizasyonu

Doğa ile İlişkisine Göre
Turizm Türlerinin Kategorizasyonu

Mevsimine Göre
Turizm Türleri

Gidilen Yere
Göre

Turizm Türleri

Avlanma Tipine
Göre

Turizm Türleri

Macera Tipine
 Göre

Turizm Türleri

Ekosistem ile
 İlişkisine Göre
Turizm Türleri

Kış turizmi turistlerin soğuk 
iklimlerde boş zamanlarını 
değerlendirmek için 
gerçekleştirdikleri ve genel olarak 
rekreatif etkinlikleri kapsayan bir 
turizm türüdür.
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Gidilen Yere Göre Turizm Türleri 
Gidilen yerlere göre yapılan turizm türleri kendi içinde dağ turizmi ve deniz turizmi alt 
kategorileri altında değerlendirilebilir. Bazı bilim insanları nasıl kış turizmini mevsimsel 
turizm başlığında ele alıyorsa, gidilen yere göre turizm türleri de bazen kırsal turizm için-
de ele alınabilmektedir. Gidilen yere göre yapılan sınıflandırma içinde yer alan en önemli 
turizm türlerinden birisi dağ turizmidir. 

Bu kapsamda dağ turizmi ziyaretçinin deneyiminin genellikle doğa temelli faaliyetler 
ve geziler ile bağlantılı geniş bir ürün yelpazesiyle ilişkili olduğu bir turizm faaliyetidir. 
Ülkemize dağ yürüyüşleri ve tırmanışları için Kaçkarlara ve Ağrı Dağı’na gelen birçok 
turist bulunmaktadır. Deniz turizmi zaman zaman sahil ve plaj turizmi olarak da anılmak-
tadır. Sahiller tatilin önemli bir unsuru olarak önemli bir turizm çekiciliği yaratmaktadır. 
Özellikle kışların yoğun geçtiği ve güneşli gün sayısı az olan ülke insanları, geleneksel 
paket turlar (tüm bileşenlerin bir araya getirildiği ve paketlenmiş bir ürün olarak satılan 
organize tatiller) ile deniz kıyısında yer alan turistik yörelerde tatillerini yapmayı tercih 
etmektedir. Deniz turizmi; su sporları, tekne gezintisi ve benzeri çeşitli aktiviteleri ve buna 
bağlı ağırlama hizmetlerini içermektedir. Deniz turizmi ile doğrudan ilintili iki turizm 
türü daha bulunmaktadır. Bunlardan biri kruvaziyer turizm, diğeri ise yat turizmidir. 

Yat turizmi ise turistlerin paket tur olarak veya bireysel olarak yatlar ile farklı des-
tinasyonlara gerçekleştirdikleri çok merkezli bir tatili ifade etmektedir. Ülkemizde bü-
yük kruvaziyer gemilerin yanaşacağı limanlar ile yatların yanaşabileceği marinalarının 
sayısında ve verdikleri hizmet kalitesinde son yıllarda önemli bir artış gerçekleşmiştir. 
Bunlara ek olarak gidilen yere göre turizm türleri ekonomik girdi ve çıktıları bazında, iç 
ve dış turizm olarak iki kısımda değerlendirilebilmektedir. İç turizm ülke içinde ikame 
edenlerin, yine aynı ülke içinde yaptıkları turizm hareketlerini ifade ederken dış turizm 

Dağ turizmi; millî parklar, 
yaylalar, ormanlar veya dağlık 
alanlar gibi kentsel olmayan 
alanlarda gerçekleştirilen 
odağında yürüyüş, tırmanma, 
kamp yapma veya doğa gezileri 
bulunan turizm türüdür.

Kruvaziyer turizm genel 
olarak turistlerin bir paket 
tur çerçevesinde kruvaziyer 
gemisinde seyahatleri boyunca 
farklı destinasyonlarda 
gerçekleştirdikleri çok merkezli bir 
tatili ifade etmektedir.

Şekil 8.3

Ülkemizin kıyıları 
ve iklimi yat turizmi 
için eşsiz bir ortam 
oluşturmaktadır.
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ise turistlerin kendi ülkeleri dışındaki turizm faaliyetlerine katılımını açıklamaktadır. 
Dış turizm ödemeler dengesindeki etkileri açısından aktif ve pasif dış turizm olarak de-
ğerlendirilmektedir. Aktif dış turizm ülkeye gelen yabancıların ekonomide yarattıkları 
döviz girdisi ile pasif dış turizm ise ülke vatandaşlarının yurt dışına çıkmalarından dolayı 
yarattıkları döviz çıktısı itibarıyla önem taşımaktadır.

Avlanma Tipine Göre Turizm Türleri 
Adından anlaşılacağı üzere bu kategorizasyonu av turizmi oluşturmaktadır. Av turizmi 
kendi içinde avlanma tiplerine göre ayrıca gruplandırılabilir. Bununla birlikte en önemli 
av turizmi etkinlikleri içinde safariler, sürek avları ve olta ile balık tutma ele alınabilir. 
Dünyada avcılık ile ilgili akla gelen ilk turizm faaliyeti genellikle safari olmaktadır. Safa-
ri bir tür vahşi yaşam gezisi olarak değerlendirilebilir. Geleneksel yapıda turistler vahşi 
yaşamda veya doğal ortamında avlanırlar. Günümüzde safariler gözlem ve fotoğrafçılık 
odaklı yapılmaktadır. Bununla birlikte gerçek mermi yerine, canlıları öldürmeyen uyuş-
turuculu mermilerle avlar yapılabilmekte, yakalanan hayvanlar ile fotoğraf çekildikten 
sonra bu hayvanlar tekrar doğal ortamlarına bırakılabilmektedir. Safariler dünya çapında 
her yerde yapılabilmesine rağmen, en yaygın olarak Afrika’da yapılan av faaliyetleri ile 
ilişkilendirilmektedir. Safari gibi av turizmine katılan turistler genel olarak orta ve üst 
gelir gruplarında yer almaktadır. Ülkemizde geyik ve ceylan avı gibi turizm faaliyetleri 
vahşi yaşamı koruyabilmek için sadece özel izinler ve sınırlamalar ile yapılmaktadır. Bun-
lara ek olarak olta ile balık tutma amaçlı yapılan turizm etkinliklerine son yıllarda rağbet 
artmaktadır. 

Şekil 8.4

Foto safariye ilgi 
artmakta

Kaynak: Angelis, 2015.
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Macera Tipine Göre Turizm Türleri
Macera tiplerine göre gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini de kendi içlerinde havada, ka-
rada ve suda gerçekleştirilen macera turizmi faaliyetleri olarak üçe ayırmak mümkündür. 
Havada gerçekleştirilen kategorisinde yamaç paraşütü ve bangi atlama (bungee jumping) 
turizmi yer almakta ve her birine yönelik turlar düzenlenebilmektedir. Karada gerçekleş-
tirilen macera turizmi türlerinde ise mağara ve kaya tırmanışı turizmi ele alınabilir. Suda 
gerçekleştirilen macera turizmi türleri arasında tüplü ve tüpsüz dalış, rafting ve kano yer 
almaktadır. 

Macera turizmi yapıldığı yere bağlı olarak belirli bir düzeye kadar risk ve macera içeren, 
genellikle uzmanlık, beceri ve fiziksel çaba gerektiren bir turizm türüdür.

Ülkemizin jeolojik yapısı birçok macera turizmi türünün yapılmasına olanak tanımak-
tadır. Macera turizmi bazı durumlarda tehlike turizmi olarak ele alınabilmektedir. Çünkü 
bazı macera turizmi etkinlikleri aşırılıklar ve tehlike içerdiğinden, bunlara tehlike ve hatta 
şok turizmi de denmektedir. Aşırı (ekstrem) etkinlikler arasında yanardağ içine bangi at-
lama veya çok riskli dağlara tırmanmak sayılabilir. Öte yandan bazı bilim insanları macera 
turizmi ve ekoturizm gibi turizm türlerini alternatif turizm başlığında ele alabilmektedir. 
Alternatif turizm var olan ve büyük hacim kaplayan kitle turizmi gibi klasik turizm türle-
rine karşı ortaya konulan, özgün yapılarıyla farklılaşan turizm türlerini ifade etmektedir. 
Bu sınıflama tüketim toplumunun ortaya koyduğu yaklaşıma karşı duruşu ifade etmekte 
(Cohen, 1987) ve kitle turizminin karşısında olan birçok turizm türünü kapsamaktadır. 
Alternatif turizme katılanlar, doğa ve çevre konusunda daha hassastır.

Ekosistem ile İlişkisine Göre Turizm Türleri 
Genel olarak ekoturizm başlığı ile değerlendirilse de bu başlık hem ekoturizm hem de 
yaban hayatı gözlemleme turizmi alt kategorileri ile de ele alınabilir. Ekoturizm çevreyi ve 
ekosistemleri korumaya yönelik ve genellikle bilinçli turistler tarafından kitle turizmine 
karşı ve alternatif olarak gerçekleştirilen bir turizm türüdür. 

Ekoturizmin temel amacı var olan doğal yapıyı korumak olduğu için doğal çevre üzerin-
de minimum olumsuz etkiye sahip turistik tesisler inşa etmek ve yenilebilir enerji ile faali-
yetlerin sürdürülebilmesidir. Ekoturizm bazen sürdürülebilir turizm olarak ifade edilmekle 
birlikte iki kavram birbirlerinden farklıdır. UNWTO (2020a) sürdürülebilir turizmi görece 
ekoturizme benzer olarak tanımlamıştır.

Bununla birlikte sürdürülebilir turizmin bakış açısı ekoturizme göre daha esnek 
iken, ekoturizm bozulmamış çevre ve doğa odaklılığı konusunda daha duyarlı bir ba-
kışı savunmaktadır. Bireylerin eğitim düzeylerinin artması ve bilinçlenmesiyle birlikte, 
bu sistemdeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması ve var olan ekosistemin 
korunması önemli hâle gelmiştir. Artık insanlığın önemli bir bölümü hümanist bir yak-
laşımla tüm canlıların soylarını sürdürmeleri için ortak çaba göstermektedir. Buna bağlı 
olarak insanların yaban hayatı gözlemeye yönelik spesifik olarak kuş gözlemciliği turiz-
mine katılma eğilimleri artmaktadır. Öte yandan hayvanat bahçeleri veya benzer kapalı 
alanlarda tutulan hayvanlara ve av turizmine yönelik eleştiriler artmaktadır. Yunuslarla 
yüzmek, fillere binmek, boğa veya diğer hayvan güreşleri gibi birçok boş zaman faali-
yeti, bu konularla ilgili artan farkındalık nedeniyle, son yıllarda tartışılan ve eleştirilen 
konular arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin ekoturizme yönelik değerlerinin neler olduğunu araştırın.

Ekoturizm; egzotik ve genellikle 
tehdit altındaki doğal ortamlara; 
fauna, flora ve kültürel mirası 
korumak ve bu ortamları 
deneyimlemek amacıyla yapılan 
seyahatleri içeren turizm türüdür.

Sürdürülebilir turizm, mevcut 
ve gelecekteki ekonomik, sosyal 
ve çevresel etkilerini tam olarak 
hesaba katan, ziyaretçilerin, 
endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi 
toplulukların ihtiyaçlarına hitap 
eden turizmdir.
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EĞLENCE İLE İLİŞKİSİNE GÖRE TURİZM TÜRLERİ
Turizm türlerinin sınıflandırılmasında, bir önceki bölümde ikinci düzeyin bir kategori-
zasyonu olarak doğayla ilişkisine göre turizm türleri değerlendirilmişti. Burada ise eğlence 
ile ilişkisine göre turizm türlerinin ikinci düzey kategorizasyonu açıklanacaktır. Eğlence 
şekillerinin farklılığı ve çeşitliliği, bu kategorinin tekrar alt kategorilerinin oluşturulması-
nı beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda eğlence ile ilişkisine göre turizm türleri Şekil 
8.5’te görüldüğü gibi ikinci düzey kategorizasyona alınmaktadır. 

Bilim insanları eğlence turizmini tek bir başlık altında ele alabilmektedir. Burada alt 
kategorileri ile değerlendirilmekle birlikte, genel olarak eğlence turizmi, haz ve zevk elde 
etmek amaçlı yapılan turizmi ifade etmektedir. Bu tür turizm seyahatleri genel olarak 
mutluluk, memnuniyet ve keyif elde etmek üzerine odaklanmaktadır. Eğlence turizmi alt 
kategorizasyonlarla birçok turizm türünü kapsayabilir. Bazı başlıklar başlı başına bir tu-
rizm türünü ifade edebildiği gibi aynı zamanda kendi içinde farklı turizm türlerini de ba-
rındırabilmektedir. Eğlence ile ilişkisine göre turizm kategorileri; yiyecek-içecek ile ilgili, 
boş zaman ve spor ile ilgili, kişisel etkinliklerle ilgili, çekim merkezi ile ilişkisine göre ve 
haz ile ilişkisine göre turizm türleri olmak üzere aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.

Yiyecek-İçecek ile İlgili Turizm Türleri
Adından anlaşılacağı üzere bu kategorizasyonu yiyecek ve içecek turizmi oluşturmakta-
dır. Yiyecek ve içecek turizmini kendi içinde mutfak ve yemek veya gastronomi turizmi 
ile içki turizmi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Mutfak turizmi ve yemek turizmi, yeni 
tatları keşfetmeyi ve mutfak zanaatlarını seven yemek meraklıları için yapılan turizm tü-
rüdür. Bu turizm türü gurme ve gastronomi turizmini de kapsamaktadır. 

Bu amaçla yapılan seyahatler yeni pişirme tekniklerini öğrenme, yerel otantik lezzet-
leri deneme ve tadımına katılma fırsatlarını içermektedir. Bu faaliyetlerin içinde yerel ve 
etnik yemeklerin yapılması ve tadılması kadar, yerel semt pazarlarındaki meyve ve seb-
ze alışverişleri de yer almaktadır. Bunlara ek olarak Urla Enginar Festivali gibi yemeğe 
yönelik festivalleri de kapsamaktadır. Öte yandan yapılan faaliyetin türüne bağlı olarak 
festival turizminin etkinlik turizmi gibi farklı kategorilerde ele alınabileceği unutulmama-
lıdır. Bu turizm kategorisinde içki turizmi de yer almaktadır. İçki turizmi, alkol tüketme 
eylemi etrafında odaklanan turizmdir. Bu turizm türü genel olarak şarap veya bira tadımı 
kapsamında ilgili imalathane ve fabrikalara yapılan turları ve etkinlikleri kapsamaktadır. 
Kendi içinde şarap turizmi olarak alt başlıkla da değerlendirilebilir. Şarap turizmi şarabı 
merkez alan bir turizm türüdür ve şarap yapım aşamalarını, saklanmasını (mahzen), kav-
larını, şarap tadımını, şarap alım satımınını, bağ bozumunu ve bağ turlarını içermektedir. 
Şarap turizmine yönelik rotalar dâhilinde şarap ve bağ bozumu etkinlikleri ile festivalle-
ri gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde Kapadokya bölgesi şarap turizmi açısından ayrı 
bir çekim merkezidir. Bu kategoride ayrıca tarım turizmi de ele alınabilir. Tarım turizmi 
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veya agro turizm genel olarak çiftliklerde gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilere kırsal yaşa-
mı deneyimleme, yerel orijinal yemekleri tatma ve çeşitli tarım işlerine aşina olma fırsatı 
vermektedir. Yine farklı yaklaşımlar çerçevesinde, tarım turizmi kırsal turizm içinde veya 
gidilen yere göre yapılan turizm türleri içinde ele alınabilmektedir. 

Boş Zaman ve Spor ile İlgili Turizm Türleri 
Adından anlaşılacağı üzere bu kategorizasyonu boş zaman, rekreasyon ve spor alanlarına 
yönelik turizm türlerini kapsamaktadır. Her bir alan ayrı bir kategorizasyon olarak de-
ğerlendirilebilir. Boş zaman turizmi içinde alışveriş turizmi, şehir ve köy turizmi, ikincil 
konutlara yönelik tatil turizmi, fotoğraf turizmi ve diğer hobilere yönelik alt turizm türleri 
yer almaktadır. 

Hava veya deniz limanlarında gümrüksüz alışveriş yapmaktan, sokak pazarlarını ziya-
ret etmeye, büyük alışveriş merkezlerinde alışverişe kadar birçok şekilde alışveriş turizmi 
yapılabilmektedir. İkincil konut turizmi, alandaki bilim insanlarınca (iş turizminde oldu-
ğu gibi) tartışmalı bir konudur. Çünkü turizmin tanımından hareketle ikincil konutlar 
kişilerin ikamet ettiği yerler arasında yer almaktadır. İkincil konut bir evin sahiplerinin 
zamanlarının çoğunu geçirdikleri birincil ikametgâhlarının dışında başka bir evi boş za-
manlarını değerlendirmek ve rekreatif faaliyetler yapmak gibi ikincil amaçları için satın 
aldıkları eve denmektedir. Boş zamanın değerlendirilmesi ve yarattığı etkiler bakımından, 
bunun kendine has özel özellikler içeren bir turizm biçimi olduğu da savunulmaktadır. 
Öte yandan ikincil konutların turizm amacıyla kiraya verilmesi de mümkündür. Hatta 
günümüzde AirBnB uygulaması ile ev sahipleri ikincil hâlde olan konutlarını, ziyaret-
çilere rahatlıkla kiralayabilmektedir. Fotoğraf turizmi ise genellikle turistlerin benzersiz 
güzellikleri veya etkinlikleri kişisel ilgi alanları içinde fotoğraflamak amacıyla yaptıkla-
rı etkinlikleri kapsamaktadır. Buradaki bir alt kategoriyi spor turizmi oluşturmaktadır. 
Spor turizmi aktif veya pasif katılım ile gerçekleştirilmektedir. Spor turizmi profesyonel 
olmamak kaydıyla aktif olarak yapılan yoga, golf, tenis, bisiklet ve sörf gibi turizm tür-
lerini kapsamaktadır. Pasif olarak yapılan spor turizmi içinde ise spor müsabakalarının 
stadyumlarda ve benzeri yerlerde seyredilmesine, ünlü spor takımlarının çalışmalarının 
izlenmesine yönelik turlar yer almaktadır. UNWTO’ne (2020b) göre spor turizmi, turizm-
de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak olimpiyatlar ve dünya kupaları gibi mega spor 
etkinlikleri sayesinde destinasyonların markalaşmasına ve turistik altyapılarının geliştiril-
mesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan günümüzde turistler için popüler her bir spor 
etkinliğine yönelik turlar düzenlenmektedir. Örneğin bisiklet turizmi, birincil ulaşım şek-
li olarak bisiklete odaklanan bir seyahat deneyimi olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan 
uluslararası bisiklet yarışlarına, bisiklet severler yarış öncesi gitmekte, yarış rotalarında 
bisiklet sürerek süreci önceden deneyimlemekte ve ardından yarışları seyrederek bisiklet 
turizmi sürecine katılımlarını tamamlamaktadır. Ülkemizde 1963 yılından bu yana her yıl 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na bisikletsever turistlerin ilgisi artmaktadır.

Kişisel Etkinliklere Göre Turizm Türleri
Bu kategoriyi kişisel etkinliklere yönelik turizm türleri oluşturmaktadır. Bunlar içinde ba-
layı turizmi, düğün turizmi, akraba ziyaretleri, mezunlara yönelik tur organizasyonları ve 
arkadaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen özel tatil ve geziler yer almaktadır. Bu kapsam-
da ele alınabilecek en önemli iki turizm türü düğün ve balayı turizmidir. 

Alışveriş turizmi genel olarak 
ziyaretçilerin seyahatleri sırasında 
veya tatildeyken tatillerinin bir 
bileşeni olarak veya tek amaç 
olarak boş zamanlarında alışveriş 
yapma eyleminden oluşan bir 
turizm türüdür.

Düğün turizmi gelin ve 
damadın ya da sadece birinin 
yaşadığı yerden farklı bir yerde 
yapılan düğünlere katılımdan 
kaynaklanan ziyaretçi akışı 
olarak ifade edilebilir (Daniels ve 
Loveless, 2007).
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Buna ek olarak düğünün gelinin veya damadın memleketinde gerçekleşmesi durumun-
da, farklı yerlerden gelen konukların düğün destinasyonunda ağırlanması, düğün turizmi-
nin konusu içinde yer almaktadır. Düğünlerin ardından diğer bir turizm türü olan, bala-
yı turizmi gerçekleştirilebilmektedir. Balayı turizmi çiftlerin evlenmelerine müteakiben ve 
muhtemelen hayatlarında bir kez gerçekleştirdikleri unutulmaz bir tatil deneyimine yönelik 
seyahatleri kapsamaktadır. Yeni evli çiftler bir destinasyona seyahat ettiklerinde, romantik 
fantezilerini, seyahat masraflarını daha az düşünerek gerçekleştirme eğilimindedirler (Lee, 
Huang ve Chen, 2010). Balayı turizmi genellikle romantizmle ilişkilendirilmiş ve/veya eşsiz 
doğal güzelliklere sahip yerlerde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde birçok beş yıldızlı otel, 
özel balayı suitleri ile balayı turizmine yönelik hizmet vermektedir. Bu başlık altında ayrıca 
bireylerin etkinlik tercihlerine göre turizm türlerini seçmeleri mümkündür. Bu kapsamda 
bireysel turizm, grup turizmi ve kitle turizmi değerlendirilebilir. Bireysel turizm daha ziyade 
ekonomik durumu güçlü kişilerin ferdi olarak kişisel etkinlik tercihlerine yönelik gerçekleş-
tirdikleri turizm türüdür. Grup turizmi ise ortak bir amaç doğrultusunda belirli grupların 
yaptıkları etkinliklere yönelik turistik faaliyetlerden oluşmaktadır. Örneğin mesleki veya eği-
timsel amaçla yapılan etkinlik gezileri bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Ülkemiz paket turlar ile kitle turizmi açısından önemli sayıda turist kabul etmektedir. Kitle 
turizminin kitlesel tüketimden dolayı kültür ve çevre üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilece-
ğinden, iyi bir planlama çerçevesinde yürütülmesinde fayda bulunmaktadır.

Haz ile İlişkisine Göre Turizm Türleri
Haz turizmi olarak ele alınabilen bu kategorizasyon, alt turizm türleriyle de değerlendiri-
lebilmektedir. Haz turizmi içinde yer alan bazı önemli turizm türleri içinde zindelik (well-
ness) kaplıca (spa) ve masaj turizmi yer almaktadır. Sağlık turizminin bir kolu olarak da 
değerlendirilebilmektedir.

Dünyada neredeyse herkes Türk hamam kültürüne aşinadır. Günümüz beş yıldızlı otel 
işletmelerinin birçoğunda hamam ve masaj hizmeti verilmektedir. Bazen sadece masaj 
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yaptıkları seyahat ve gezileri 
açıklamaktadır.
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amaçlı dahi turistik seyahatler yapılsa da günümüzde daha ziyade paket turlar ile gelmiş 
turistlere ek bir hizmet olarak masaj veya hamam hizmetleri sunulmaktadır. 

Bazı kaplıca turizmi etkinlikleri tedavi kürlerini kapsayabilmektedir. Bu gibi tedavi amaçlı 
bir seyahat yapılması durumunda, bu turizm türünün sağlık turizmi kapsamında termal tu-
rizm olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Haz ile ilgili bir diğer alt turizm grubunu gece hayatı turizmi oluşturmaktadır. Gece ha-
yatı turizmi gece kulüpleri, disko vb. yerlerde şov, konser, gösteri, eğlence gibi etkinlikleri 
içeren bir turizm türüdür. Gece hayatı turizminin belirli bileşenleri, hukuki sınırlar içinde 
kalabilirken belirli bir kısmı bu sınırların aşılmasına neden olabilmektedir. Ekonominin 
temel kurallarından biri insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin sınırsız ama kaynakların kıt 
olması üzerinedir. İnsan isteklerinin çokluğu ve farklılığı, zaman zaman toplumların ahla-
ki yapılarıyla çelişmekte ancak çok önemli ekonomik girdiler sağlaması bakımından, fark-
lı bazı turizm etkinliklerinin ve türlerinin gelişmesini beraberinde getirmektedir. Gece 
hayatı turizminin bazı alt grupları bu kapsamda değerlendirilebilir. Bazı ülkelerde illegal 
olan bu turizm türleri, bazı ülkelerde ise legaldir. Tayland’ta seks turizmi ve Hollanda’da 
uyuşturucu turizmi bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Çekim Merkezi ile İlişkisine Göre Turizm Türleri 
Adından anlaşılacağı üzere bu kategorizasyon insanlığın inşa ettiği çekim merkezlerine 
yönelik turizm türlerini kapsamaktadır. Çekim merkezleri kendi içinde iki alt grupta ku-
mar (Casino) turizmi ve temalı park turizminden oluşmaktadır. Kumar turizmi içinde talih 
oyunlarına yönelik veya spor müsabakalarındaki tahminlere yönelik sunulan hizmetler de 
bulunmaktadır. Bu kapsamda her türlü şans oyununa yönelik düzenlenen seyahat ve geziler, 
kumar turizmi içinde değerlendirilebilir. Ülkemize kumar turizmi yasaktır. Bununla birlikte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde serbesttir. Kumarhane oteli ve tatil köyleri kumar, eğ-
lence ve daha fazlasını içeren çok yönlü ve eğlenceli bir tatil hizmetini ziyaretçilerine sun-
maktadır. Kumarhane turizmi kadar, temalı park turizmi de önemli bir çekim unsurudur. 

Temalı parklar ile eğlence parkları birbirlerinden ayrı değerlendirilebilmektedir. Ara-
larındaki ayrıştırma sadece belirli bir temanın veya sadece eğlence amaçlı etkinliklerin 
sunulması şekline göre yapılmaktadır. Öte yandan hem her iki unsuru içinde bulunduran 
karma parkların olması hem de belirli bir temaya odaklanmakla birlikte genellikle içinde 
eğlenceye yönelik bazı hizmetlerin sunulması bu iki ayrı turizm türünün aynı grupta de-
ğerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Eğlence parklarına yönelik turizme lunapark hız 
trenleri (Roller Coaster, Six Flags) ve temalı parklara yönelik turizme ise içinde çok sayıda 
balık türünün bulunduğu akvaryumlara düzenlenen turlar örnek verilebilir. Ülkemizde 
temalı park olarak İstanbul’da bulunan MiniaTürk Park veya Antalya akvaryumuna yapı-
lan turistik seyahatler, bu kapsamda değerlendirilebilir.

Golf turizminin temel özelliklerini araştırın.

KİŞİSEL ARAYIŞLARA GÖRE TURİZM TÜRLERİ
Turizm türlerinin sınıflandırılmasında, bir önceki bölümde ikinci düzeyin bir kategori-
zasyonu olarak eğlence ile ilişkisine göre turizm türleri değerlendirilmiştir. Burada ise 
kişisel arayışlara göre turizm türleri ikinci düzey kategorizasyonu açıklanacaktır. Kişisel 
beklentilerin ve arayışların farklılığı ve çeşitliliği, bu kategorinin tekrar alt kategorilerinin 
oluşturulmasını beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda kişisel arayışlara göre turizm 
türleri Şekil 8.7’de görüldüğü gibi ikinci düzey kategorizasyona alınmaktadır. 

Temalı park turizmi genellikle 
açık havada ana tema konusunun 
yanında çeşitli gösteriler, oyunlar 
ve yiyecek ve içecek hizmetleri 
sunmak olan, personelinin 
kıyafeti, parkın fiziksel tasarımı 
ve diğer bileşenleriyle etkileyici 
bir atmosfer oluşturan eğlence 
parklarında gerçekleştiren 
etkinlikleri kapsayan turizm 
türüdür (Sun ve Uysal, 1994).
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Turist tipolojisinde insanların arayışlarının turizm seyahatlerinde ne kadar önemli ol-
duğu ele alınmıştı. Turizm faaliyeti kişilerin arayış ve beklentilerine göre gerçekleşmekte-
dir. Kişisel arayışlara göre turizm türleri dört farklı başlık altında kategorize edilebilir. Bazı 
başlıklar başlı başına bir turizm türünü ifade edebildiği gibi aynı zamanda kendi içinde 
farklı turizm türlerini de barındırabilmektedir. Kişisel arayışlara göre turizm kategorileri; 
geçmiş ile ilgili, inanç ile ilgili, sağlık ile ilgili ve eğitim-yaş ile ilgili turizm türleri olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.

Geçmiş ile İlgili Turizm Türleri
Adından anlaşılacağı üzere bu kategorizasyon bireylerin ve toplumların geçmişleri ile ilgili tu-
rizm türlerini kapsamaktadır. Gen veya soy turizmi, hatıra veya nostalji turizmi ile karanlık 
(dark) turizm veya hüzün turizmi geçmişe yönelik turizm faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

Bu turizm türü kök turizmi veya şecere turizmi olarak ele alınabilmektedir. Birçoğu-
muz yaşadığımız yere farklı yerlerden gelmişizdir. Örneğin Balkan Harbi’nde Türkiye’ye 
gelen muhacir vatandaşların veya Türkiye’den giden yurttaşların çocuklarının, ailelerinin 
yaşadıkları toprakları ziyaret etmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Diğer bir önemli tu-
rizm türü ise hatıra veya nostalji turizmidir. Turistlerin hafızası, bir turistik destinasyonun 
seçiminde önemli bir faktördür. Kişisel anılarla ilişkili seyahatleri kapsayan hatıra turizmi, 
yalnızca mutlu anılarla ilişkili yerlerin yeniden ziyaret edilmesini değil, aynı zamanda iyi-
leşme arayışı ve amacıyla kişisel travma ve ıstırap çekilen yerleri ziyareti de içine almaktadır 
(Marschall, 2012). Turizm pazarlaması açısından hatıralar, müşteri sadakatinde ve aynı tu-
ristik tesise veya yöreye tekrar gelme açısından önemli bir araştırma konusu oluşturmak-
tadır. Bir diğer geçmiş ile ilgili turizm türü hüzün turizmidir. Karanlık turizm veya hüzün 
(yas) turizmi ölüm veya trajedi ile ilişkilendirilen turizm türüdür. 

Hüzün (yas) turizmi şu an bulunduğumuz konuma gelme sürecinde, kendini feda etmiş ata-
larımıza veya kişilere bir saygı eylemi olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda bir ulusun oluşması için savaşmış ve canlarını vermiş şehitlerin, savaş-
tıkları yerlerin gezilerek anılması hüzün turizmi içinde ele alınmaktadır. Anadolu’nun 
neredeyse her köşesinde şehitlerimizi anabileceğimiz, bizi hüzünlendiren, gidilebilecek 
birçok yer vardır.

İnanç ile İlgili Turizm Türleri 
Bu kategorizasyon insanların inançlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri turizm türleri-
ni kapsamaktadır. İnanç turizmi olarak ele alınabilen bu alan kendi içinde farklı turizm 
türlerini barındırmaktadır. Bunlardan en önemlileri hac ve umre turizmi ile diğer kutsal 
yerlere yapılan inanç turizmidir. 
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Gen veya soy turizmi bir kişinin 
soy ağacının izini sürerek, soyunun 
veya atalarının yaşadıkları 
yerleri keşfetmesi ve bu süreci 
deneyimlemesini içeren turizm 
türüdür.

İnanç turizmi kutsal yerlere 
yönelik insanların inançlarından 
dolayı yaptıkları ziyaret ve 
seyahatleri içeren turizm türüdür.



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı208

En önemli kutsal ziyaret merkezleri arasında Mekke, Medine, İstanbul, Vatikan, Kudüs 
ve Selçuk yer almaktadır. Özellikle Müslümanlar için Mekke ve Medine’ye yapılan hac ve 
umre ziyaretleri ayrı bir başlık altında değerlendirilebilir. Farklı dinler için kutsal kabul 
edilen yerlere belirli zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretler hac kapsamında ele alınmakta-
dır. Hac amacıyla her yıl milyonlarca kişi seyahatler gerçekleştirmektedir. Hac seyahatleri 
en eski turizm hareketleri arasında yer almakta olup hâlen hac amacıyla her yıl milyonlar-
ca kişi kutsal mekânları ziyaret etmektedir (Kömürcü ve Küçükaltan, 2020). Turizm sek-
töründe ve araştırmalarında bu alana ilgi artmakta olup ülkemizde ayrıca inanç turizmine 
yönelik yüksek lisans programı açılmıştır. Bu program özellikle alanında uzmanlaşmak 
isteyen turist rehberliği bölümleri mezunlarının ve rehberlerin dikkatini çekmektedir. 

Sağlık ile İlgili Turizm Türleri 
Bu kategorizasyon insanların sağlık gereksinimlerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri tu-
rizm türlerini kapsamaktadır. Sağlık turizmi olarak ele alınabilen bu alan kendisiyle doğ-
rudan ilgili medikal turizm ve termal turizm türlerini içinde barındırmaktadır. Bazı bi-
lim insanları zindelik (wellness), kaplıca ve masaj turizmini de sağlık turizmi altında ele 
alabilmektedir. Zindelik (wellness), kaplıca ve masaj turizmi haz ile ilgili turizm türleri 
başlığında ele alındığından burada tekrar değerlendirilmeyecektir. 

Medikal turizme katılan kişilerin ana motivasyonları tedavi maliyetlerinin kendi ül-
kelerine göre düşük olması ve/veya daha yüksek kalitede, konforlu tıbbi hizmet alabilme-
lerinden kaynaklanmaktadır. Medikal turizm içinde diş ve tüp bebek tedavileri ile göz ve 
estetik amaçlı operasyonlar önemli yer tutmaktadır. Ülkemizdeki sağlık hizmetinin kali-
tesi ve maliyet avantajı, ülkemizin medikal turizmde cazibe merkezi olmasına yardımcı 
olmaktadır. Sağlık turizmi içinde bir alt grubu termal turizm oluşturmaktadır. 

Termal turizmde turistlere talassoterapi, balneoterapi, klimaterapi, hidroterapi, aroma-
terapi ve fizyoterapi uygulamalarına yönelik bütünleşik bir turistik hizmet verilmektedir 
(Tütüncü ve Ergüven, 2013). Anadolu termal kaynaklar açısından zengin ve elverişli olup 
tarihte Romalılar tarafından bu kaynaklar çok iyi değerlendirilmiştir. Agamemnon kaplıca-
larının bulunduğu İzmir, Balçova’da, termal turizme yönelik tesisler hâlen hizmet vermekte 
ve özellikle İskandinav ülkelerinden pek çok ziyaretçi kabul etmektedir. Sağlık turizmi ile 
dolaylı olarak ilgili turizm türleri de bulunmaktadır. Boş zaman faaliyeti olarak turizmin 
insanların sağlığında olumlu bir etki yaptığı bilinmektedir. Bu nedenle sosyal devletler ülke 
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Ülkemiz inanç 
turizmine yönelik 
birçok değere sahiptir 
(Aynzeliha ve Halil-Ür 
Rahman Gölleri).

Medikal turizm kişilerin cerrahi 
bir operasyon geçirmek ve buna 
müteakiben tıbbi tedavi almak 
amacıyla başka bir yere yaptıkları 
seyahati içeren turizm türüdür.

Termal turizm esas olarak 
mineral veya termal havuzlarda, 
buhar odaları ve saunalarda su 
bazlı tedavileri kullanarak bedenin 
dinlenmesine, iyileşmesine ve 
gevşemesine odaklanan turizm 
türüdür.
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vatandaşlarının turizmden faydalanmalarını teşvik etmekte, buna da sosyal turizm denil-
mektedir. Bu kapsamda işçi, memur ve benzeri gruplara yönelik inşa edilmiş olan sosyal 
dinlenme tesisleri ve kamplarda gerektiğinde kredi teşvikleriyle yapılan tatiller, sosyal turiz-
me örnek oluşturmaktadır. Öte yandan teşvike ihtiyaç duymayan varlıklı kesimler için lüks 
turizm alternatifi bulunmaktadır. Sağlıkla ilgili olabilecek bir diğer turizm türü ise ulaşıla-
bilir (erişilebilir) turizmdir. 

Tüm insanlar belirli bir yaştan sonra hareket kısıtlılığı yaşamaktadır. Bu nedenle as-
lında bu tür düzenlemeler, sadece engellileri kapsamamaktadır. İnşa edilecek veya düzen-
lenecek tüm turistik tesislerin ve alanların (rekreasyon alanları, plajlar vb.), hepimiz için 
düşünülerek yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Turizm herkes içindir (tourism for all) 
ve bunda sadece yatırımcıların değil, demokratik kitle örgütleri (STK), yerel yönetimler ve 
hükûmetler dâhil hepimizin sorumluluğu vardır.

Eğitim ve Yaş ile İlgili Turizm Türleri
Bu kategorizasyon insanların eğitim gereksinimlerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri tu-
rizm türlerini kapsamaktadır. Eğitim turizmi olarak ele alınabilen bu alan kendi içinde 
farklı turizm türlerini ve faaliyetlerini barındırmaktadır. 

Normal şartlarda eğitim amaçlı yer değiştiren kişiler ve öğrenciler turist sayılmamaktadır. 
Bununla birlikte sadece eğitim amaçlı olmayıp kültürel bir deneyim elde etme veya turistik 
amacı içinde bulunduran karma eğitim turları da gerçekleştirilmektedir.

Eğitim turizmi içinde dil eğitimi turizmi ayrı bir yer tutmaktadır. İkincil konutlarda 
ele alınan tartışma kapsamında, bir kişi ana amaç olarak veya ikincil amaç olarak dil öğ-
renmeye memleketinden veya ülkesinden uzakta bir yere gittiğinde, oradaki boş zama-
nında çeşitli turistik etkinlere ve gezilere katılacaktır. Bu nedenle özellikle yurt dışında 
bu tür kurslara giden kişiler eğitim turizmi içinde değerlendirilebilmektedir. Ayrıca yurt 
dışına kısa veya bir yıldan az süreli farklı kamplara gönüllü olarak çalışmaya giden ve bu 
esnada hem dillerini hem de diğer uzmanlaşmak istedikleri konularda kendini geliştiren 
kişiler de eğitim turizmi içinde değerlendirilebilmektedir. Bireylerin kişisel arayışları yaş 
gruplarına göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda gençlik turizmi, yetişkin 
turizmi ve üçüncü yaş turizmi ele alınmaktadır. 

Herhangi bir öğrenci yurdunun hafta sonu için yapacağı turistik etkinlik gençlik 
turizmine, yetişkinlere yönelik yapılan bir hafta sonu turu orta yaş turizmine, herhangi 
bir huzurevinin yapacağı benzer bir etkinlik üçüncü yaş turizmine örnek verilebilir.

İnanç turizmine dünyada ortalama kaç kişinin katıldığını araştırın.

OLUŞUMLARINA GÖRE TURİZM TÜRLERİ 
Bu bölümde insanlığın yaptığı ve oluşturduğu değerlere göre turizm türlerinin ikinci dü-
zey kategorizasyonu açıklanacaktır. Oluşturulan somut eserler ve varlıklar kadar ortaya çı-
karılan soyut eserler ve varlıklar çeşitlilik arz etmekte, bunlara yönelik farklı turizm türleri 
ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda oluşumlarına göre turizm türleri Şekil 8.9’da görüldüğü 
gibi ikinci düzey kategorizasyona alınmaktadır. 

Ulaşılabilir turizm, engelli 
veya kısıtı bulunan turistlerin 
turizm faaliyetlerinden herkes 
gibi eşit düzeyde yararlanabilmesi 
için turistik yerlerin engellilerin 
gereksinimlerine göre 
tasarlanması, inşa edilmesi ve 
turistik hizmetin verilmesini içeren 
bir turizm türüdür.

Gençlik turizmi genel 
olarak 15-24 yaş grubunun 
gerçekleştirdikleri, yetişkin 
(orta yaş) turizmi 25-60 yaş 
grubunun gerçekleştirdikleri, 
üçüncü yaş turizmi ise 60 yaş üzeri 
grubun gerçekleştirdikleri turistik 
faaliyetleri içeren turizm türlerini 
ifade etmektedir.
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İnsanlığın oluşturduğu somut ve soyut turizm türleri iki başlık altında kategorize edi-
lebilir. Bazı başlıklar başlı başına bir turizm türünü ifade edebildiği gibi aynı zamanda 
kendi içinde farklı turizm türlerini de barındırabilmektedir. Oluşumlarına göre turizm 
kategorileri; endüstri ile ilgili ve kültür ile ilgili turizm türleri olmak üzere aşağıda detaylı 
olarak ele alınmaktadır.

Endüstri ile İlgili Turizm Türleri 
Bu kategorizasyon turistlerin daha ziyade yakın bir geçmişte inşa edilmiş endüstri veya 
sanayi ile ilgili diğer sektörlere yönelik yapılan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. En-
düstriyel turizm olarak ele alınabilen bu alan kendi içinde gidilen endüstri türüne göre 
şekil alabilmektedir. Endüstriyel miras turizmi ve bilim turizmi olarak iki grupta değerlen-
dirilebilmektedir. 

Günümüzde pek çok insanın çirkin ve kirletici olduğunu düşündüğü sanayi kuruluş-
ları, turizme uygun hâle getirilmek üzere dönüştürülmekte ve daha sonra turizme açıl-
maktadır. Bu kapsamda eski maden ocaklarının turizm amaçlı kullanılması veya eski bir 
zeytinyağı fabrikasının korunarak, yenisinin yanında müze olarak hizmete sokulması 
endüstriyel miras turizmi kapsamında bu alanlara yönelik ilgiyi artırmaktadır. ABD’deki 
Kennedy Uzay Merkezi, endüstriyel turizmin bir alt grubu olarak bilim turizmi kapsamın-
da ziyarete açılmıştır ve bu alanda ilginç bir cazibe merkezidir. Bilim parkları bu amaçla 
değerlendirilmektedir. Teknolojinin gelişim aşamalarını sunan bilim parkları da temalı 
parklar gibi turistlerin ilgisini çekmektedir. 

Kültür ile İlgili Turizm Türleri 
Bu kategorizasyon turistlerin daha ziyade kültürel amaçlarla yaptıkları turizm faaliyetle-
rini kapsamaktadır. Genel olarak kültür turizmi olarak ele alınabilen bu alan kendi içinde 
hangi kültürel alt grup için yapıldıysa o adlandırmayla ele alınabilir.

Turistlerin arkeolojik ve tarihî alanları ziyaretleri veya bazı yerel kültürleri öğrenmek ve 
deneyimlemek için yaptıkları geziler bu kapsamda değerlendirilebilir. UNWTO’ya (2020c) 
göre kültür turizmi ziyaretçinin temel motivasyonunun, bir turizm destinasyonundaki 
somut ve somut olmayan kültürel cazibe merkezlerini ve/veya ürünlerini öğrenmek, keş-
fetmek, deneyimlemek ve tüketmek olduğu bir tür turizm etkinliğidir. Kapadokya bölgesi 
kültür turlarının ziyaret ettiği önemli bir bölge olup özellikle Uzak Doğulu turistlerin ilgi-
sini çekmektedir. Hristiyanlık tarihi açısından önemli olan bu bölge ve yer altı şehirleri ile 
şu anki yaşam, bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır. İnsanların kendi inançları için 
yaptıkları seyahatler, inanç turizminde değerlendirilmektedir. Öte yandan başka kültürlerin 
inançlarını öğrenmek için yapılan seyahatler ise kültür turizminde ele alınmaktadır. Kültür 
turizminin içinde bir alt grup olarak arkeoturizm veya arkeoloji turizmi ele alınabilir. Ar-
keolojik alanlara, etnografya veya arkeoloji müzelerine veya tarihî olayların canlandırıldığı 
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Endüstri veya sanayi turizmi, 
geçmişte ve/veya şu an üretim 
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ziyaret edip gezmeyi amaçlayan 
bir turizm türüdür.
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mimarilerini, sanat ve zanaatlarını 
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yapılan gezi, seyahat ve tatilleri 
içeren bir turizm türüdür.



8. Ünite -Turizm Türleri ve Sınıflandırılması 211

etkileşimli ortamlara yapılan turistik seyahatler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ana-
dolu bulundurduğu kültürler ve uygarlıklar açısından çok önemli bir coğrafyadır. Göbekli 
Tepe’deki arkeolojik bulgular, insanlık tarihinin yeniden yorumlanmasına yardımcı olmak-
ta; Efes, Bergama, Perge, Aspendos ve daha birçok arkeolojik alan, arkeoturizm açısından 
ülkemizi önemli bir konuma taşımaktadır. Kültür turizminin içinde somut varlıklara yöne-
lik geziler kadar, soyut varlıklar ve değerler için yapılan geziler de bulunmaktadır. Festival 
turizmi ve film turizmi bu kapsamda ele alınabilir. 

Örneğin İstanbul Müzik ve Film Festivalleri bu kapsamda ele alınabilir. Film turizmi 
ise turistlerin filmlerde veya televizyon dizilerinde görünmeleri nedeniyle popüler hâle 
gelen yerleri ve destinasyonları keşfetmek ve ziyaret etmek için yaptıkları bir turizm tü-
rüdür. Örneğin ağa dizileriyle Mardin’e ve Şanlıurfa’ya yönelik ilgi artmıştır. Bazı bilim 
insanları festival, film, kongre, toplantı, spor ve balayı turizmi gibi faaliyetleri bir üst ka-
tegori olarak etkinlik turizmi altında ele alabilmektedir. Festival turizmi içinde ele alınabi-
lecek en önemli etkinliklerden biri de gastronomi ile ilgili festivallerdir. Bu tür festivaller 
duruma göre yiyecek-içecek turizmi altında da ele alınabilmektedir.

Kültür turizminin temel özelliklerini araştırın.

İŞ İLE İLİŞKİSİNE GÖRE TURİZM TÜRLERİ 
İş insanlarının turistler kadar turizm endüstrisinin sunduğu olanaklardan yararlanması 
ve iş hayatına yönelik bazı önemli etkinlik ve organizasyonların turizm sektörünü ilgi-
lendirmesi, iş turizmi alanının oluşumunu sağlamıştır. İş turizmi veya iş seyahati, esasen 
iş insanlarının ikame ettikleri yerden uzakta olan iş faaliyetlerini gerçekleştirmelerinden 
doğan bir seyahat ve turizm türüdür. İş ile ilişkisine göre turizm türleri Şekil 8.11’de görül-
düğü gibi ikinci düzey kategorizasyonda ele alınmaktadır. 

Festival turizmi ziyaretçilerin 
özgün bir sanat gösterisine veya 
kendine has bir temaya yönelik, 
belirli bir dönemde kısa süreli 
yapılan etkinliğe katılmalarından 
oluşan bir turizm türüdür.

Şekil 8.10

Ülkemiz kültür 
turizmine yönelik 
birçok değere sahiptir 
(Mardin).
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İş turizmi tek başına bir alan olarak değerlendirilebileceği gibi, alt turizm gruplarıyla 
da açıklanabilir. İş ile ilişkilerine göre turizm türleri; kongre ve toplantı turizmi ile fuar 
turizmi olmak üzere aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.

Kongre ve Toplantı Turizmi 
Kongre ve toplantı turizmi, iş turizminin bir alt kümesidir. İş turizmi toplantılara, kong-
relere, iş etkinliklerine, sergi ve fuarlara katılan iş insanlarına seyahat, konaklama, yeme-
içme, dinlenme ve gerektiğinde eğlenme ile ilgili hizmetlerin sağlanmasıyla ilgilidir. 

Teknolojinin ve bilimin gelişmesi, yeni ürün ve pazarların oluşması, uluslararası iş se-
yahatlerini ve ticareti artırmakta, buna bağlı olarak iş ve bilim insanlarının karşılıklı görüş 
alışverişini gerçekleştirecekleri platformlarda buluşmalarına neden olmaktadır. Kongre 
turizmine iş veya bilim insanları katılırken eşleri ve çocukları da gidilen destinasyonda 
turistik faaliyetlerde bulunmaktadır. Ülkemizde kongre turizmine yönelik konaklama te-
sislerinin sayısı hızla arttığı gibi, destinasyonlarda aynı anda birden fazla kongrenin ya-
pılabileceği, içinde çok amaçlı büyük ve küçük salonların olduğu kongre merkezleri de 
kurulmaktadır. 

Fuar Turizmi 
Fuar turizmi (Expo) iş turizminin bir alt kümesidir. Kongre turizminde olduğu gibi, fuar 
turizmi seyahat için ana motivasyonun tatil değil, bireylerin fuarlara aktif veya pasif ka-
tılımı olduğu bir iş turizmi türüdür. Bazı bilim insanları kongre ve fuar turizmini birlikte 
ele alabilmektedir. Bunun nedenlerinden biri kongre ve fuar merkezleri birlikte inşa edi-
lebilmekte ve kongre ve fuarlar aynı anda entegre bir biçimde yapılabilmektedir. Bununla 
birlikte birbirinden bağımsız farklı yerlere konumlanmış kongre merkezleri ve fuar alan-
larının olması, her iki alana yönelik farklı turizm tanımlamalarının yapılmasına neden 
olmaktadır. Dünyada birçok yerde farklı sektörlere yönelik fuarlar yapılmaktadır. Turizm 
alanında her yıl yapılan ve ülkemizi yakından ilgilendiren en önemli fuarlardan biri Ulus-
lararası Berlin Turizm Fuarı’dır (ITB). Turizm sektörünün önemli aktörleri bu fuarlara ka-
tılmakta, tur operatörleri ile anlaşmalar imzalayıp kendilerini hem turistlere hem de diğer 
ilgili profesyonel kuruluşlara tanıtmaktadır. 2021 yılında ITB pandemiden dolayı sanal 
ortamda gerçekleştirilecektir. Buradan elde edilecek deneyime bağlı olarak, bundan son-
raki önemli turizm fuarlarının sanal ortamla bütünleşik olarak yapılma olasılığı yüksektir.

İş turizminin turizmin tanımına uymamasına rağmen neden turizm türleri içinde ele alın-
dığını araştırın.

Şekil 8.11

İş ile İlişkisine Göre 
Turizm Türlerinin 
Kategorizasyonu

İş ile İlişkisine Göre
Turizm Türlerinin Kategorizasyonu

Kongre
ve

Toplantı Turizmi

Fuar
Turizmi

Kongre turizmi seyahat için 
ana motivasyonun tatil değil, 
bireylerin kongre, konferans, 
sempozyum ve toplantı gibi 
etkinliklere aktif veya pasif 
katılımı olduğu bir iş turizmi 
türüdür.
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Özet

Turizm türlerinde sınıflandırmanın önemini açıklayabilmek
 Turizmin var olan sistem içinde ticari bir faaliyet ol-
ması, girişimcilerin fırsatları değerlendirmesine ve 
yeni turizm türlerinin hızla oluşmasına olanak tanı-
maktadır. Bu nedenledir ki ortaya çıkan yeni turizm 
türleri ve turistik ürünler, iyi bir şekilde irdelenmeli ve 
ülkeye yapacağı katkılar değerlendirilmelidir. Turizm 
türlerinin belirlenmesi kadar, turizm türlerinin hangi 
kategoriler altında sınıflandırılması gerektiği de başka 
bir önemli hususu oluşturmaktadır. Turizm türlerinin 
daha iyi anlaşılması için daha kapsamlı sınıflandır-
malara gereksinim duyulmaktadır. Turizm türlerinin 
sınıflandırılması üzerine yapılan çalışmalar sunulan 
turistik üründen hareketle gidilen yerin özelliklerine 
bağlı olarak turizm türlerinin taksonomisi üzerinde 
durmaktadır. Alanda çalışan bilim insanları kendi 
yaklaşımları dâhilinde gruplamalar ve sınıflandır-
malar yapmışlardır. Turizm türlerine yönelik en çok 
kabul gören sınıflandırmalar içinde katılanların yaş-
larına, katılan kişi sayısına, katılanların sosyoekono-
mik durumlarına göre, amacına, mevsimselliğine ve 
ziyaret edilen yerlere göre turizm türleri bulunmak-
tadır (Kozak, 2012). Bu tür birçok benzer veya farklı 
sınıflandırmaların olması, turizm gibi disiplinlerarası 
bir çalışma alanı için gayet normaldir. Bununla birlik-
te küme analizi ile yapılmış olan en sağlıklı yaklaşım-
lardan birini McKercher (2016) yapmıştır. Bu yakla-
şımdan hareketle turizm türleri beş ana başlık altında 
gruplandırılarak kategorize edilebilir. Bunlar “eğlence 
ile ilişkisine göre turizm türleri”, “doğa ile ilişkisine göre 
turizm türleri”, “kişisel arayışlara göre turizm türleri”, 
“oluşumlarına göre turizm türleri” ve “iş ile ilişkisine 
göre turizm türleri” dir.

Doğa ile ilişkisine göre turizm türlerini listeleyebilmek
 Doğa ile ilişkisine göre turizm kategorileri; mevsimi-
ne, gidilen yere, avlanma tipine, macera tipine ve eko-
sistem ile ilişkisine göre turizm türleri olmak üzere 
aşağıda ele alınmaktadır.

 Mevsimine Göre: Turizmin mevsimsellik özelliğinden 
dolayı bu kategorizasyon kış ve yaz turizmi başlıkları 
ile ele alınabilir. Kış mevsiminde yapılan turizm tür-
leri, kendi içinde daha da detaylandırılıp üçüncü dü-
zey kategorilere ayrılabilir. Örneğin kış mevsiminde 
yapılan spor etkinlikleri turizmi veya bunun altında 
her faaliyete yönelik ayrı turizm türleri bu kapsam-
da değerlendirilebilir. Tipik kış etkinlikleri arasında 

kayak ve snowboard, kızak ve buzda balık tutma et-
kinlikleri yer almaktadır. Yaz turizmi sıcak iklimlerde 
gerçekleştirilen boş zaman ve rekreasyon etkinlikle-
rini içerir. Yaz turizmi, deniz turizmi ile de ilişkilidir. 
Özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar, yaz turizmine 
ilgi göstermektedir. 

 Gidilen Yerlere Göre: Bu turizm türleri kendi içinde 
dağ turizmi ve deniz turizmi alt kategorileri altında 
değerlendirilebilir. Gidilen yere göre yapılan sınıflan-
dırma içinde yer alan en önemli turizm türlerinden 
birisi dağ turizmidir. Öte yandan deniz turizmi za-
man zaman sahil ve plaj turizmi olarak da anılmak-
tadır. Deniz turizmi ile doğrudan ilintili iki turizm 
türü daha bulunmaktadır. Bunlardan biri kruvaziyer 
turizm, diğeri ise yat turizmidir. İç turizm ülke için-
de ikame edenlerin, yine aynı ülke içinde yaptıkları 
turizm hareketlerini ifade ederken dış turizm ise tu-
ristlerin kendi ülkeleri dışındaki turizm faaliyetlerine 
katılımını açıklamaktadır. 

 Avlanma Tipine Göre: Av turizmi kendi içinde avlan-
ma tiplerine göre ayrıca gruplandırılabilir. Bununla 
birlikte en önemli av turizmi etkinlikleri içinde safa-
riler, sürek avları ve olta ile balık tutma ele alınabilir. 
Günümüzde safariler gözlem ve fotoğrafçılık odaklı 
yapılmaktadır. Bununla birlikte gerçek mermi yerine, 
canlıları öldürmeyen uyuşturuculu mermilerle avlar 
yapılabilmekte, yakalanan hayvanlar ile fotoğraf çe-
kildikten sonra bu hayvanlar tekrar doğal ortamları-
na bırakılabilmektedir. Bunlara ek olarak olta ile balık 
tutma amaçlı yapılan turizm etkinliklerine son yıllar-
da rağbet artmaktadır.

 Macera Tiplerine Göre: Bu alanı kendi içlerinde ha-
vada, karada ve suda gerçekleştirilen macera turizmi 
faaliyetleri olarak üçe ayırmak mümkündür. Hava-
da gerçekleştirilen kategorisinde yamaç paraşütü ve 
bangi atlama (bungee jumping) turizmi yer almakta 
ve her birine yönelik turlar düzenlenebilmektedir. 
Karada gerçekleştirilen macera turizmi türlerinde ise 
mağara ve kaya tırmanışı turizmi ele alınabilir. Suda 
gerçekleştirilen macera turizmi türleri arasında; tüplü 
ve tüpsüz dalış, rafting ve kano yer almaktadır.

 Ekosistem ile İlişkisine Göre: Genel olarak ekoturizm baş-
lığı ile değerlendirilse de bu başlık hem ekoturizm hem 
de yaban hayatı gözlemleme turizmi alt kategorileri ile 
de ele alınabilir. Ekoturizm çevreyi ve ekosistemleri ko-
rumaya yönelik ve genellikle bilinçli turistler tarafından 
kitle turizmine karşı ve alternatif olarak gerçekleştirilen 
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bir turizm türüdür. Ekoturizm bazen sürdürülebilir tu-
rizm olarak ifade edilmekle birlikte iki kavram birbir-
lerinden farklıdır. Sürdürülebilir turizmin bakış açısı 
ekoturizme göre daha esnek iken ekoturizm bozulma-
mış çevre ve doğa odaklılığı konusunda daha duyarlı bir 
bakışı savunmaktadır. Bireylerin eğitim düzeylerinin 
artması ve bilinçlenmesiyle birlikte, bu sistemdeki tüm 
canlıların yaşam hakkına saygı duyulması ve var olan 
ekosistemin korunması önemli hâle gelmiştir.

Eğlence ile ilişkisine göre turizm türlerini ifade 
edebilmek
 Eğlence ile ilişkisine göre turizm kategorileri; yiyecek-
içecek, boş zaman ve spor, kişisel etkinlikler, çekim 
merkezi ve haz ile ilişkisine göre turizm türleri olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.

 Yiyecek-İçecek ile İlgili Turizm Türleri: Yiyecek ve 
içecek turizmini kendi içinde mutfak ve yemek veya 
gastronomi turizmi ile içki turizmi olarak ikiye ayır-
mak mümkündür. Mutfak turizmi ve yemek turizmi, 
yeni tatları keşfetmeyi ve mutfak zanaatlarını seven 
yemek meraklıları için yapılan turizm türüdür. Bu 
turizm türü gurme ve gastronomi turizmini de kapsa-
maktadır. Bu amaçla yapılan seyahatler, yeni pişirme 
tekniklerini öğrenme, yerel otantik lezzetleri deneme 
ve tadımına katılma fırsatlarını içermektedir.

 Boş Zaman ve Spor ile İlgili Turizm Türleri: Hava veya 
deniz limanlarında gümrüksüz alışveriş yapmak-
tan, semt pazarlarını ziyaret etmeye, büyük alışveriş 
merkezlerinde alışverişe kadar birçok şekilde alışveriş 
turizmi yapılabilmektedir. İkincil konutların turizm 
amacıyla kiraya verilmesi de mümkündür. Hatta gü-
nümüzde AirBnB uygulaması ile ev sahipleri ikincil 
hâlde olan konutlarını, ziyaretçilere rahatlıkla kira-
layabilmektedir. Fotoğraf turizmi ise genellikle turist-
lerin benzersiz güzellikleri veya etkinlikleri kişisel 
ilgi alanları içinde fotoğraflamak amacıyla yaptıkları 
etkinlikleri kapsamaktadır. Spor turizmi profesyonel 
olmamak kaydıyla aktif olarak yapılan yoga, golf, te-
nis, bisiklet ve sörf gibi turizm türlerini kapsamakta-
dır. Pasif olarak yapılan spor turizmi içinde ise spor 
müsabakalarının stadyumlarda ve benzeri yerlerde 
seyredilmesine, ünlü spor takımlarının çalışmalarının 
izlenmesine yönelik turlar oluşturmaktadır.

 Kişisel Etkinliklere Göre Turizm Türleri: Bu kategoriyi 
kişisel etkinliklere yönelik turizm türleri oluşturmak-
tadır. Bunlar içinde balayı turizmi, düğün turizmi, 
akraba ziyaretleri, mezunlara yönelik tur organizas-
yonları ve arkadaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen 

özel tatil ve geziler yer almaktadır. Bu kapsamda ele 
alınabilecek en önemli iki turizm türü düğün ve bala-
yı turizmidir.

 Haz ile İlişkisine Göre Turizm Türleri: Haz turizmi 
olarak ele alınabilen bu kategorizasyon, alt turizm 
türleriyle de değerlendirilebilmektedir. Haz turizmi 
içinde yer alan bazı önemli turizm türleri içinde zin-
delik (wellness) kaplıca (spa) ve masaj turizmi yer al-
maktadır. Sağlık turizminin bir kolu olarak da değer-
lendirilebilmektedir. Haz ile ilgili bir diğer alt turizm 
grubunu gece hayatı turizmi oluşturmaktadır.

 Çekim Merkezi ile İlişkisine Göre Turizm Türleri: Çe-
kim merkezleri kendi içinde iki alt grupta kumar (Ca-
sino) turizmi ve temalı park turizminden oluşmak-
tadır. Kumar turizmi içinde talih oyunlarına yönelik 
veya spor müsabakalarındaki tahminlere yönelik su-
nulan hizmetler de bulunmaktadır. Bu kapsamda her 
türlü şans oyununa yönelik düzenlenen seyahat ve 
geziler, kumar turizmi içinde değerlendirilebilir. Ku-
marhane turizmi kadar, temalı park turizmi de önemli 
bir çekim unsurudur.

Kişisel arayışlara göre turizm türlerini ve alt gruplarını 
ifade edebilmek
 Kişisel arayışlara göre turizm kategorileri; geçmiş ile 
ilgili, inanç ile ilgili, sağlık ile ilgili ve eğitim-yaş ile 
ilgili turizm türleri olmak üzere dört farklı başlık al-
tında kategorize edilebilir.

 Geçmiş ile İlgili Turizm Türleri: Bu kategorizasyon 
bireylerin ve toplumların geçmişleri ile ilgili turizm 
türlerini kapsamaktadır. Gen veya soy turizmi, hatıra 
veya nostalji turizmi ile karanlık (dark) turizm veya 
hüzün turizmi geçmişe yönelik turizm faaliyetleri ara-
sında yer almaktadır. Bu turizm türü kök turizmi veya 
secere turizmi olarak da ele alınabilmektedir. Diğer bir 
önemli turizm türü ise hatıra veya nostalji turizmidir. 
Turistlerin hafızası, bir turistik destinayonun seçi-
minde önemli bir faktördür. Bir diğer geçmiş ile ilgili 
turizm türü hüzün turizmidir. Karanlık turizm veya 
hüzün (yas) turizmi ölüm veya trajedi ile ilişkilendiri-
len turizm türüdür.

 İnanç ile İlgili Turizm Türleri: Bu kategorizasyon in-
sanların inançlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri 
turizm türlerini kapsamaktadır. İnanç turizmi ola-
rak ele alınabilen bu alan kendi içinde farklı turizm 
türlerini barındırmaktadır. Bunlardan en önemlileri 
hac ve umre turizmi ile diğer kutsal yerlere yapılan 
inanç turizmidir. En önemli kutsal ziyaret merkez-
leri arasında Mekke, Medine, İstanbul, Vatikan, Ku-
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düs ve Selçuk yer almaktadır. Özellikle Müslümanlar 
için Mekke ve Medine’ye yapılan hac ve umre ziya-
retleri ayrı bir başlık altında değerlendirilebilir.

 Sağlık ile İlgili Turizm Türleri: Sağlık turizmi olarak ele 
alınabilen bu alan kendisiyle doğrudan ilgili medikal 
turizm ve termal turizm türlerini içinde barındırmak-
tadır. Bazı bilim insanları zindelik (wellness), kaplıca 
ve masaj turizmini de sağlık turizmi altında ele alabil-
mektedir. Medikal turizme katılan kişilerin ana moti-
vasyonları tedavi maliyetlerinin kendi ülkelerine göre 
düşük olması ve/veya daha yüksek kalitede, konforlu 
tıbbi hizmet alabilmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Sağlık turizmi içinde bir alt grubu termal turizm oluş-
turmaktadır. Sağlıkla ilgili olabilecek bir diğer turizm 
türü ise ulaşılabilir (erişilebilir) turizmdir.

 Eğitim ve Yaş ile İlgili Turizm Türleri: Eğitim turiz-
mi olarak ele alınabilen bu alan kendi içinde farklı 
turizm türlerini ve faaliyetlerini barındırmaktadır. 
Eğitim turizmi içinde dil eğitimi turizmi ayrı bir yer 
tutmaktadır. Ayrıca bu kapsamda gençlik turizmi, ye-
tişkin turizmi ve üçüncü yaş turizmi ele alınmaktadır. 
Herhangi bir öğrenci yurdunun hafta sonu için yapa-
cağı turistik etkinlik gençlik turizmine, yetişkinlere 
yönelik yapılan bir hafta sonu turu orta yaş turizmine, 
herhangi bir huzurevinin yapacağı benzer bir etkinlik 
üçüncü yaş turizmine örnek verilebilir.

Oluşumlarına göre turizm türlerini açıklayabilmek
 Oluşumlarına göre turizm kategorileri; endüstri ile 
ilgili ve kültür ile ilgili turizm türleri olmak üzere ele 
alınmaktadır.

 Endüstri ile İlgili Turizm Türleri: Bu kategorizasyon 
turistlerin daha ziyade yakın bir geçmişte inşa edilmiş 
endüstri veya sanayi ile ilgili diğer sektörlere yönelik 
yapılan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Endüst-
riyel turizm olarak ele alınabilen bu alan kendi için-
de gidilen endüstri türüne göre şekil alabilmektedir. 
Endüstriyel miras turizmi ve bilim turizmi olarak iki 
grupta değerlendirilebilmektedir.

 Kültür ile İlgili Turizm Türleri: Bu kategorizasyon 
turistlerin daha ziyade kültürel amaçlarla yaptıkla-
rı turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Genel olarak 
kültür turizmi olarak ele alınabilen bu alan kendi 
içinde hangi kültürel alt grup için yapıldıysa o adlan-
dırmayla ele alınabilir. Turistlerin arkeolojik ve tarihî 
alanları ziyaretleri veya bazı yerel kültürleri öğrenmek 
ve deneyimlemek için yaptıkları geziler bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Kültür turizminin içinde somut 
varlıklara yönelik geziler kadar, soyut varlıklar ve de-

ğerler için yapılan geziler de bulunmaktadır. Festival 
turizmi ve film turizmi bu kapsamda ele alınabilir.

İş ile ilişkisine göre turizm türlerini sıralayabilmek
 İş turizmi tek başına bir alan olarak değerlendirilebi-
leceği gibi, alt turizm gruplarıyla da açıklanabilir. İş 
ile ilişkilerine göre turizm türleri; kongre ve toplantı 
turizmi ile fuar turizmi olmak üzere aşağıda detaylı 
olarak ele alınmaktadır.

 Kongre ve Toplantı Turizmi: Kongre ve toplantı turiz-
mi, iş turizminin bir alt kümesidir. İş turizmi toplan-
tılara, kongrelere, iş etkinliklerine, sergi ve fuarlara, 
katılan iş insanlarına seyahat, konaklama, yeme-içme, 
dinlenme ve gerektiğinde eğlenme ile ilgili hizmetle-
rin sağlanmasıyla ilgilidir.

 Fuar Turizmi: Fuar turizmi (Expo) iş turizminin bir alt 
kümesidir. Kongre turizminde olduğu gibi fuar turiz-
minin seyahat için ana motivasyonu bireylerin fuar-
lara aktif veya pasif katılımının olduğu bir iş turizmi 
türüdür. Bazı bilim insanları kongre ve fuar turizmini 
birlikte ele alabilmektedir. Bunun nedenlerinden biri 
kongre ve fuar merkezleri birlikte inşa edilebilmekte 
ve kongre ve fuarlar aynı anda entegre bir biçimde ya-
pılabilmektedir. Bununla birlikte birbirinden bağımsız 
farklı yerlere konumlanmış kongre merkezleri ve fuar 
alanlarının olması, her iki alana yönelik farklı turizm 
tanımlamalarının yapılmasına neden olmaktadır.

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi organizmalar, varlıklar ve/veya 
şeyler arasındaki genel benzerliği belirli prensipler ve kural-
lar bütünlüğü çerçevesinde hiyerarşik bir şekilde ifade eden 
sınıflandırmadır? 

a. Taksonomi
b. Ekoloji
c. Biyoloji
d. İstatistik
e. Turizmoloji

2. Aşağıdakilerden hangisi turizm türlerinin sınıflandırma-
sında birinci düzey kategorizasyon maddelerinden biri de-
ğildir?

a. Kişisel arayışlara göre
b. Oluşumlarına göre
c. Eğlence ile ilişkisine göre
d. Doğa ile ilişkisine göre
e. Canlılarla ilişkisine göre

3. Aşağıdakilerden hangisi ülkeye gelen yabancıların eko-
nomide yarattıkları döviz girdisini tanımlamaktadır?

a. Pasif turizm
b. Aktif turizm
c. İç turizm
d. Dış turizm
e. Ek ihracat

4. Aşağıdakilerden hangisi eğlenceyle ilişkisine göre turizm 
türleri arasında yer almaz?

a. Boş zaman ve spor ile ilgili turizm türleri
b. Kişisel etkinliklerle ilgili turizm türleri
c. Gidilen yere göre turizm türleri
d. Haz ile ilişkisine göre turizm türleri
e. Çekim merkeziyle ilişkisine göre turizm türleri

5. -------- turizmi turistlerin temel amaçlarının genel ola-
rak benzersiz ve unutulmaz yeme içme deneyimlerini keşfet-
mek olduğu bir turizm türüdür. 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?

a. Kaplıca ve masaj turizmi
b. Gastronomi turizmi
c. Fotoğraf turizmi
d. İçki turizmi
e. Eğlence turizmi

6. Aşağıdakilerden hangisi egzotik ve genellikle tehdit al-
tındaki doğal ortamlara; fauna, flora ve kültürel mirası koru-
mak ve bu ortamları deneyimlemek amacıyla yapılan seya-
hatleri içeren turizm türüdür?

a. Agroturizm
b. Ekoturizm
c. Gastroturizm
d. Kültür turizmi
e. Tarım turizmi

7. Aşağıdakilerden hangisi boş zaman ve spor ile ilgili tu-
rizm türlerinden biri değildir?

a. Alışveriş turizmi
b. Bisiklet turizmi
c. İkincil konut turizmi
d. İş turizmi
e. Fotoğraf turizmi

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin soy ağacının izini sü-
rerek, soyunun veya atalarının yaşadıkları yerleri keşfetmesi 
ve bu süreci deneyimlemesini içeren turizm türü değildir? 

a. Gen turizmi
b. Secere turizmi
c. Soy turizmi
d. Nostalji turizmi 
e. Kök turizmi

9. Aşağıdakilerden hangisi engeli veya kısıtı bulunan turist-
lerin turizm faaliyetlerinden herkes gibi eşit düzeyde yararla-
nabilmesi için turistik yerlerin engellilerin gereksinimlerine 
göre tasarlanması, inşa edilmesi ve turistik hizmetin verilme-
sini içeren bir turizm türüdür?

a. Her şey dâhil turizm
b. Sürdürülebilir turizm
c. Ulaşılabilir turizm
d. Yenilenebilir turizm
e. Sosyal turizm

10. Aşağıdaki turizm türlerinden hangisi kültür turizmi kap-
samında değerlendirilmez?

a. Av turizmi
b. Film turizmi
c. Festival turizmi
d. Arkeoloji turizmi
e. Gastronomik turlar
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Yaşamın İçinden

Alternatif turizmde bisiklet hamlesi
“Türkiye, özellikle Avrupa’nın büyük pay aldığı bisiklet tu-
rizmi pastasından önemli bir dilim almak için ‘bisiklet dostu 
konaklama tesis belgesi’ uygulamasını başlattı. Türkiye, bu 
sayede dünyadaki organizasyonları çekebilecek, pandemi-
de öne çıkan alternatif turizmde gücünü gösterecek. Uzun 
vadede sağlıklı yaşamı teşvik edecek, çevre dostu, hareket 
merkezli turizm çeşitleri dünyada öne çıkan modeller olarak 
görülüyor. Spor turizmi içinde kendine ayrı bir başlık açan 
bisiklet turizmi ise pandemiyle birlikte dönüşümü zorunlu 
hâle gelen şehirler başta olmak üzere, alternatif turizmde 
güçlü bir yer ediniyor.
Sadece Avrupa’da yıllık 45 milyar avroya yakın bir gelir bı-
raktığı tahmin edilen bisiklet turizmi için Türkiye de atağa 
kalktı. Daha önce yapılan çalışmalar artık profesyonel olarak 
ele alınacak. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığından 
Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Turizm İşletmesi Belgeli Ko-
naklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi 
Verilmesine Dair Tebliğ’e göre, sürdürülebilir turizm kap-
samında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla 
bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bi-
siklet dostu konaklama tesisi belgesi verilecek.
Alternatif turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden Tür-
kiye, bisiklet turizminde de doğası, altyapısı, tesisleriyle ön 
plana çıkmak istiyor. Konunun tüm paydaşlarının hedefinde, 
yayımlanan tebliğ ile birlikte bir araya gelerek oluşturacak-

ları yol haritalarıyla özellikle yaz aylarına göre daha düşük 
turist sayısıyla geçirilen kış sezonunu da hareketlendirmek 
var. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 
Başkanı Mehmet İşler, “Bisiklet turizmi Avrupa’ya yılda 44 
milyar avro kazandırıyor. Karşılaştırmak gerekirse, ülkemize 
gelen turistlerden elde ettiğimiz toplam gelir 40 milyar dola-
rın üzerinde. Bisiklet turizminden dünyada en çok geliri 19 
milyar avro ile Fransa kazanıyor. Bisiklet turisti her şey dâhil 
tatil yapan turistten yüzde 40 daha fazla harcıyor. 23-45 yaş 
aralığındalar ve konaklama süreleri 5 gün ve üzeri. Bisiklet 
rotaları oluşturmalıyız. Bunları haritaya çevirmeli, üzerlerin-
de festivaller, yarışmalar düzenlemeliyiz.”dedi.
Türkiye’nin tüm koşullarıyla bisiklet turizmine en uygun 
coğrafyalardan biri olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöne-
ticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’nın 
öne çıkabileceğini söyledi. Atmaca, “Spor turizminde ciddi 
çalışmalar yapılıyordu. Bu tebliğ ile çalışmalar profesyonel 
olarak ele alınacak. Bisiklet turları dünyada çok fazla insanın 
ülkeler arasında seyahatini sağlıyor. Türkiye, bu hareketten 
iyi bir pay alabilecek konumda bir ülke. Diğer taraftan düşük 
geçen kış sezonunu uzatmak ve uzun süre olan konaklama-
lardan yararlanmak da istiyoruz” diye konuştu.”

Kaynak: D. Erdoğan, Milliyet Gazetesi Sitesi (27.08.2020)
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/alternatif-turizmde-
bisiklet-hamlesi-6291092 Erişim Tarihi: 16.11.2020.
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Okuma Parçası
…Dünyada yaşanan gelişmeler ve hızlı şehirleşme, kırsal ve 
geleneksel yaşama olan özlemi arttırmaktadır. Bu kapsam-
da farklı beklentilere sahip turistlerin taleplerini karşılamak 
amacıyla turizmin çeşitlendirilmesi önemlidir. Destinas-
yonların kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlemiş 
oldukları etkinlikler turizm çeşitliliğini artırmakta ve etkin-
lik turizminin gerçekleşmesine neden olmaktadır. Etkinlik 
turizmi “Etkinliklere katılan turist sayısını azami seviyeye 
çıkarmak amacıyla birincil ya da ikincil turist çekicilikleri 
olarak etkinliklerin planlanması, geliştirilmesi ve pazarlan-
masıdır” şeklinde tanımlamaktadır (Getz 1997:16).
Etkinlikler katılımcıların bir araya gelerek belirli bir zamana 
yönelik (geçici), çeşitli ritüellerin sergilendiği eşsiz oluşumlardır 
(Bladen vd. 2012). Getz (2008) etkinlikleri; kültürel kutlamalar 
(festival, karnaval, anma ve dinî törenler), politik ve resmî (zir-
ve) toplantılar, VIP ile yapılan görüşmeler, sanat ve eğlence (mü-
zik ve ödül törenleri) buluşmaları, iş ve ticaret (toplantı, kongre, 
tüketici ve ticaret gösterileri, fuar ve pazarlar) toplantıları, eği-
timsel ve bilimsel (konferans, seminer, klinik) toplantılar, spor 
müsabakaları (amatör/ profesyonel, izleyici/katılımcı) ve özel 
faaliyetler (düğünler, partiler, sosyal etkinlikler) olarak sınıflan-
dırmıştır. Hall (1989) ise etkinlikleri mega, özel, özellikli (hall-
mark) ve yöresel olarak ölçeklerine göre sınıflandırmayı tercih 
etmiştir. Mega (olimpiyatlar, dünya sergileri) özel (Grand Prix, 
Amerika Kupası) ve özellikli etkinlikleri ulusal ve uluslararası, 
yöresel etkinlikleri ise bölgesel ve ulusal olarak sınıflandırmış-
tır. Festival kelimesi “kutlama zamanı” anlamına gelen “feast” 
kelimesinden türetilmiştir (Derrett 2004). Green (1997) kutsal 
bir olayın veya özel bir günün periyodik kutlanması; Dready ve 
Whitford (2011) ise belirli günlerde insanların bir araya gelerek 
önemli günleri kutlaması olarak tanımlamıştır.
Literatürde turistleri seyahate yönelten çok sayıda faktör 
olduğu tespit edilmiştir. Bu faktörler arasında yer alan itici 
faktörleri kişilerin psikolojik özellikleri belirlerken çekici 
faktörleri destinasyonun özellikleri belirlemektedir. Diğer bir 
ifadeyle içsel – itici faktörler kişinin seyahat kararı vermesi 
üzerinde etkili olup (Klenosky 2002) turizmin talep yönünü 
oluştururken, dışsal çekici faktörler ise hangi destinasyonun 
seçileceği konusunda etkili olmakta (Klenosky 2002) ve tu-
rizmin arz yönünü oluşturmaktadır. İtici faktörler arasında 
dışlanmışlık, kaçış, rahatlama, dinlenme, prestij, sosyal et-
kileşim, macera arayışı, eğlenme isteği, yenilik arayışı, aile 
beraberliği, yeni deneyim kazanma, hobiler ve insan ilişkile-
rinin gelişimi sayılabilir. Dışsal faktörler arasında destinasyo-
na ulaşım, hizmetlerin kalitesi, fiyatların düzeyi, imkânların 
çeşitliliği, açık hava aktiviteleri, tarihî ve doğal çevre, spor 
aktiviteleri, alışveriş imkânları sayılabilir. 

İtme ve çekme faktörleri dışında katılımcıları festivallere yö-
nelten güdülerle ilgili yapılan araştırmalar da vardır. Cromp-
ton ve McKay’e göre (1997) katılımcıları festivallere yönelten 
faktörler; (1) kültürel keşif, (2) yenilik, (3) denge kurma, (4) 
belli bir gruba dahil olarak sosyalleşme, (5) diğer katılımcı-
larla karşılıklı etkileşim kurarak sosyalleşme ve (6) aile birlik-
teliğinden oluşmaktadır. Getz (1997) katılımcıların etkinlik-
lere katılma nedenlerine bağlı olarak festivallere katılanları 
üç gruba ayırmıştır. İlk grup yeme-içme, egzersiz, rahatlama, 
konfor gibi fiziksel güdülerle seyahat edenlerden; ikinci grup 
aile ve arkadaşlarla sosyalleşme, gruplara dahil olma, kültürel 
ve etnik kökenlerle bağlantılar, toplumsallık ve milliyetçilik 
hislerinin dışavurumu, statü kazanma ve tanınma isteği gibi 
sosyal ve kişiler arası güdülerle seyahat edenlerden; son grup 
ise yeni deneyimler arama, bilgi arayışı, anlaşılma isteği, tut-
kularını gerçekleştirmek gibi kişisel güdülerle seyahat eden-
lerden oluşmaktadır. 

Kaynak: Coşar, Y. ve Akgündüz, Y. (2017). Rekreasyonel Bir 
Faaliyet Olarak Festivallere Katılım Nedenleri: 8. Alaçatı Ot 
Festivali Örneği. IV. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bil-
diri Kitabı, 9 – 12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın, ss. 168-180.
https://sporbi l imleri.deu.edu.tr/wp-content/uplo-
ads/2019/06/Bildiri-Ozetleri-Kitabi-1.pdf
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise, “Turizm Türleri ve Sınıflandırma-

sının Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise, “Turizm Türleri ve Sınıflandırma-

sının Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Eğlenceyle İlişkisine Göre Tu-

rizm Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise, “Gidilen Yere Göre Turizm Tür-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Yiyecek-İçecek ile İlgili Turizm 

Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise, “Ekosistem ile İlişkisine Göre 

Turizm Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise, “Boş Zaman ve Spor ile İlgili Tu-

rizm Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise, “Geçmiş ile İlgili Turizm Türleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise, “Sağlık ile İlgili Turizm Türleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise, “Kültür ile İlgili Turizm Türleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Alternatif turizm var olan ve büyük hacim kaplayan kitle tu-
rizmi gibi klasik turizm türlerine karşı ortaya konulan, öz-
gün yapılarıyla farklılaşan turizm türlerini ifade etmektedir. 
Cohen’e (1987) göre alternatif turizm tüketim toplumunun 
ortaya koyduğu yaklaşıma karşı duruşu ifade etmekte ve kitle 
turizminin karşısında olan birçok turizm türünü kapsamak-
tadır. Alternatif turizme katılanlar, bir yandan kendilerine 
has ilgi alanlarına sahipken bir yandan da genellikle doğa ve 
çevre konularında hassas bireylerden oluşmaktadırlar. Alter-
natif turizme; macera turizmi, ekoturizm, agroturizm, şarap 
turizmi, fotoğraf turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, hüzün 
(dark) turizm vb. gibi turizm türleri örnek olarak verilebilir.

Sıra Sizde 2
Türkiye sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar nedeniyle 
ekoturizme yönelik büyük bir potansiyel taşımaktadır. Tür-
kiye çok çeşitli doğal, kültürel, jeolojik, tarihi ve arkeolojik 
değerleri barındıran kırk beş adet milli parkı; 250 adet tabiat 
parkı, tabiat koruma alanı ve tabiat anıtları; on sekiz adet özel 
çevre koruma bölgesi; yetmiş altı adet uluslararası öneme sa-
hip sulak alanı, yetmiş dokuz adet yaban hayatı geliştirme 
sahası, su altı ekosistemle ilgili çeşitli dalış alanları, dağ ve 
doğa yürüyüşü için elverişli bölgeleri, kuş gözlemeye uygun 
alanları, turizm merkezi olarak ilan edilen yayları, bisiklet tu-
rizmi rotaları, mağara turizmi kaynakları ve bu bölgelerde ve 
çevresinde var olan ve gelişen turistik tesisleri ile ekoturizme 
yönelik ilgi görmektedir.

Sıra Sizde 3
Golf hem bir spor aktivitesi hem de bir rekreasyon faaliyeti ol-
makla birlikte, aynı zamanda başlı başına bir turizm türüdür. 
Golf turizmi genellikle iklimi güzel, sulak alanlara veya sahile 
uzak olmayan yerlerde, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi 
zengin turistik olanakların bulunduğu yörelerde yapılmak-
tadır. Açık havada, bol oksijenin bulunduğu, yeşil alanlarda 
gerçekleştirilen golf, genellikle varlıklı kesimin oynadığı bir 
oyun olduğundan, lüks turizm faaliyetlerinden biri sayılmak-
tadır. Golf turizmine katılan turistlerin kişi başına harcamaları 
daha yüksektir. Türkiye’deki en önemli golf turizmi merkezi 
Antalya’dır.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 4
İnançlar geçmişten günümüze insanları seyahat etmeye yö-
nelten etmenlerden birisi olmuştur. İnanç turizmine yönelik 
seyahatler, dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı inançlara 
sahip insanlar tarafından, inançla ilgili çeşitli çekim merkezle-
rine ve bölgelere doğru yapılmaktadır. İnanç turizminde farklı 
inançlarla ilgili çeşitli organizasyonlara katılmak için her yıl 
milyonlarca insan bir bölgeden başka bir bölgeye hareket et-
mekte ve kutsal olduklarına inandıkları yerlerde belirli bir süre 
geçirdikten sonra ikamet ettikleri yerlere geri dönmektedir. 
İnanç turizmi büyük bir insan hareketliliği doğurmakta ve git-
tikçe daha da büyümektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü de her yıl yaklaşık 300 milyon ile 600 milyon insanın 
inançla ilgili amaçlarla, hem iç turizm hem de dış turizm faali-
yetlerine katıldıklarını belirtmektedir (UNWTO, 2011).

Sıra Sizde 5
Kültür bir toplum ait olan maddi ve manevi öğelerden olu-
şan ve o toplumun kendi kimliğini taşıyan yaşam tarzı, ge-
lenek ve göreneklerdir. Bu kapsamda kültürü oluşturan tüm 
bu öğelerin kültür turizmi çekicilikleri arasında yer alması 
mümkündür. Kültür turizmi, yüksek kurumsallaştırılmış 
kültür çekicilikleri, (müzeler, sergiler, görsel sanatlar, tarihi 
yerler, tiyatro, edebiyat, bilim ve teknoloji) halk ve popüler 
kültür çekicilikleri, (film, eğlence, spor, kitle iletişim araçla-
rı, alışveriş, etkinlikler, yemek, ürün, el sanatları, gelenekler, 
görenekler) ve etnik sembollerden (dil, eğitim, ulaşım, din, 
giyim, süsleme, lehçe) oluşabilmektedir. Kültür turizminde 
sahip olunan bu kültürel miras öğeleri bölgeyi ziyaret eden 
turistler tarafından az ya da yüksek oranda değerlendirilir 
veya tüketilir. Kültür turizmi bölgenin sahip olduğu kültürel 
varlıkların yıpranmasına veya korunmasına birlikte yol aça-
bilmektedir. Kültür turizmini tercih eden turistler kitle turiz-
mi turistlerine kıyasla, daha yüksek eğitimli ve daha yüksek 
harcama potansiyeline sahip olan kişilerdir.

Sıra Sizde 6
Turizm tanımı ve doğası gereği insanların boş zamanlarında 
gerçekleştirdikleri bir faaliyettir. İş turizmi ise iş insanlarının 
ikame ettikleri yerden uzakta olan iş faaliyetlerini gerçekleş-
tirmelerinden doğan bir seyahat ve turizm türüdür. İş her ne 
kadar bir boş zaman faaliyeti değilse de iş turizmine katılan 
insanlar işleriyle ilgili gittikleri bölgede işleri dışında boş za-
mana sahip olabilmekte ve sahip oldukları bu boş zamanda 
seyahat, konaklama, eğlence, yeme-içme gibi çeşitli turizm 
tesisleri ve etkinliklerinden yararlanmaktadır. Öte yandan 
iş turizmi kapsamında düzenlenen çeşitli kongre ve fuarlar 
düzenlenen bölgeye yönelik büyük bir insan hareketliliğine 
neden olmakta bu kongre ve fuarları ziyaret eden insanlar da 
iş seyahatleri dışında kalan boş zamanlarında çeşitli etkin-
liklere katılmakta ve turistik ürünleri kullanmakta oldukları 
için iş turizmi turizm türleri içerisinde yer almaktadır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizm ürünü kavramını tanımlayabilme ve özelliklerini açıklayabilecek,
Turizm arzı kavramını tanımlayabilme ve özelliklerini açıklayabilecek,
Turizm arzını etkileyen faktörleri açıklayabilecek,
Turizm talebi kavramını tanımlayabilme ve özelliklerini açıklayabilecek,
Turizm talebini etkileyen faktörleri açıklayabilecek,
Turizm talebinin tahminlemesinde kullanılan araçları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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GİRİŞ 
Dünya literatüründe sosyolojinin bir alt ya da araştırma alanı olarak kabul görmüş olan 
turizm, ortaya çıkarmış olduğu ekonomik ve kültürel boyutlarıyla önem kazanmaktadır. 
Turist, tatil ya da gezi amaçlı olarak yola çıkarken gitmiş olduğu bölgede sahip olunan do-
ğal, kültürel ve beşerî değerlerden de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yararlanmaktadır. 
Bu tür bir deneyimin elde edilmesi için belirli bir miktarda harcamanın yapılması gerek-
mektedir. Bu harcama ve sonrasında ortaya çıkardığı ardıl etkileri, ekonomik anlamda 
incelenen bir durumdur. Harcamayı yapan turizm talebi, karşılığında harcama yapılan 
turizm ürünü ve bunları bir araya getiren bütün aracı unsurlara da turizm arzı adı veril-
mektedir. Bu üç kavram, genel turizm dersinin temeli olarak alana yeni adım atan bütün 
öğrencilerin mutlaka en başta öğrenmeleri gereken bilgi paketi içinde yer almaktadır. Bu 
bölümün amacı, turizm ürünü, turizm arzı ve talebi hakkında temel bilgilendirme yap-
mak, her üçünün sahip olduğu özellikleri ve etkilendiği faktörlerin genel bir değerlen-
dirmesini yapmak ve böylece öğrencilerin akademik ve sektörel terimlere ve özelliklerine 
daha şimdiden aşina olmalarını sağlamaktır.

TURİZM ÜRÜNÜ VE ÖZELLİKLERİ
Destinasyonlar, turistleri onları ziyaret etmek için motive eden temel çekici faktörler olan 
turizm ürünlerine bağlıdır (Benur ve Bramwell, 2015). Turizm ürünü, turist tarafından 
talep edilen ve işletmeler tarafından sunulan farklı mal ve hizmet türlerinden oluşmakta-
dır (Candela ve Figini, 2012). Turizm arz ve talebinin bir araya getirilmesinde önemli bir 
araç olan turizm ürünü, bir turistin evinden çıkıp tekrar döneceği ana kadar geçen süre-
de ihtiyaçlarını karşılamak için elde ettiği ve turizm arzını oluşturan faktörler tarafından 
sunulan fiziksel (nesnel) ve soyut (öznel) değerlerin bütünüdür. Turizmin yapısal özelliği 
gereği pek çok farklı unsurdan yararlanan turist, coğrafik, ekonomik ve toplumsal bile-
şenlerden oluşan nihai ürünü satın almaktadır. Bu ürün, turist tarafından deneyimlenme 
ve işletmelerin fiyat politikalarının belirlenmesi aşamalarında etken bir rol oynamaktadır 
(Bahar ve Kozak, 2018). 

Turizm ürününün sahip olduğu özellikler, diğer ürünlerden farklı olarak dört başlıkta 
toplanmaktadır (Bahar ve Kozak, 2018). İlk olarak turizm ürünü fiziksel bir mal olmayıp 
daha çok soyut anlamda hizmet içeriklidir. Turizm sektörü içerisinde yer alan işletme-
ler tarafından üretilen ürün, hizmet ağırlıklıdır. Bu nedenle, tüketici tarafından deneyim 
sahibi olunmadan öncesinde test edilmesi mümkün değildir. İkinci özelliği, turist, satın 
aldığı ürünü deneyimlemek için üretildiği ve aynı anda sunulduğu mekâna/bölgeye git-
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mek durumundadır. Bu durum, turizm ürününün eş zamanlı olarak tüketilmesi gereken 
özelliğiyle ilgilidir. Üçüncü özelliği, turizm ürünü homojen (benzer) olmayıp heterojen 
(farklı, ayrı özelliklerde) bir yapı ve görünüme sahiptir. Her ürün tipi, isimleri benzer 
olmakla birlikte, içeriği ya da deneyimi birbirinden farklıdır. Uludağ’daki bir kış turizmi 
ile Alpler’de yaşanacak bir kış turizmi deneyimi ya da İstanbul ile Paris’te yaşanacak kül-
tür odaklı bir gezi birbirinden farklı olacaktır. Dördüncü özelliği ise, turizm arzının sabit 
veya kısıtlı olmasına rağmen (inelastik), turizm talebinin esnek (elastik) ve duyarlı bir 
yapıya sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle, belirli düzeyde yatak kapasitesine sahip olan bir 
bölgenin artan talebe bağlı olarak arz miktarını arttırabilmesi yapılacak yeni yatırımları 
gerektirmektedir. Ancak talep miktarında bu tür yaşanabilecek dönemsel artışa, yatak ka-
pasitesinin hemen arttırılarak karşılık verilmesi mümkün değildir. 

Butler (1980), insan yaşamında olduğu gibi, bölge bazında bir turizm ürününün ya-
şam eğrisinin de farklı aşamalardan oluştuğunu söylemektedir. Bu aşamalar, genel olarak 
piyasaya giriş, büyüme, olgunlaşma ve düşüşe geçme olarak dört şekilde ele alınmaktadır. 
Birinci aşamada, ürünün piyasa şartlarına uyumuna bakılırken yapılacak reklam-tanıtım 
faaliyetleriyle piyasada tutundurulması yer almaktadır. İkinci aşamada, ürüne dönük ta-
lep miktarında artış görülürken üretim miktarı da artmaya başlamaktadır. Ürün kendine 
ait bir kimliğe ya da markaya sahip olurken benzer ürün sunan diğer işletmeler ya da 
bölgeler ile rekabet başlamaktadır. Üçüncü aşamada, piyasada bir doyuma ulaşılmış olup 
nitelikten öte nicelik önemli hâle gelmeye başlamaktadır. Bu nedenle talep miktarında 
yavaşlama ya da kişi başı harcama miktarında düşüş söz konusudur. Son aşamada ise, ürü-
nün piyasadaki değeri azaldığı için talep miktarında nitelik ve nicelik açısından bir azalma 
söz konusudur. Önlem alınmazsa, tamamen piyasadan kaybolma riski de bulunmaktadır.

Turizm Ürününü Oluşturan Bileşenler
Smith (1994), turizm ürünlerinin fiziksel özellikler (doğal özellikler ve hava durumu 
dâhil), hizmet, misafirperverlik, turistlerin seçimi, sunulan hizmete turistin katılımı ve 
ayrıca deneyimler gibi karmaşık unsurları içerdiğini ileri sürmektedir. Bu unsurlar ara-
sında bazıları somut (tesisler, doğal çekicilikler vb.), diğerleri ise soyuttur (imaj vb.). So-
yut unsurlar, somut olan turizm endüstrisinin veya diğer iletişim kanallarının sunduğu 
turizm ürünlerinin gerçek özelliklerinin yanı sıra turistlerin bu ürünler ile ilişkilendirdiği 
kültürel ve sembolik anlamları içermektedir. Hem somut hem de soyut turizm ürünleri 
için geçerli olan turizm ürününün bileşenlerini aşağıdaki şekilde gruplandırmak müm-
kündür (Crouch ve Ritchie, 1999; Dwyer ve Kim, 2003; Kozak, Kozak & Kozak, 2020):

•	 Çekicilikler	(doğal güzellikler, kültür ve tarih, altyapı ve üstyapı gibi ekonomik un-
surlar, uzaklık gibi psikolojik unsurlar vb.)

•	 Etkinlikler	(festival, fuar, kongre, bayram, karnaval, spor organizasyonları, olimpi-
yatlar, eğlence, yarışmalar vb.)

•	 Ulaşılabilirlik	(turizm merkezlerinin hedef kitleye yakınlığı ve oralara düşük mali-
yetle ulaşabilme)

•	 Turizm	işletmeleri	(ulaştırma, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, tur 
operatörleri, seyahat acenteleri, rekreasyon işletmeleri vb.)

•	 İmaj	 (konum, marka, fayda, fiyat, tutum gibi bir turizm bölgesinin zaman içinde 
sahip olduğu imaj ve bundan kaynaklı olarak tüketiciler tarafından tercih edilmesi)

Bir bölgenin ya da işletmenin ürün kapsamında tercih edilebilmesi için bu bileşenlerin 
birden fazlasının bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Örneğin; sadece deniz kıyısı için tatil 
planlayan bir turistin turizm işletmelerinden ve çekiciliklerden kısıtlı ölçüde yararlanmak 
istemesi mümkündür. Ancak bu bileşenlere ne kadar çok sayıda başvurulursa, ortaya çı-
kacak turizm ürününün değeri ve içeriği de o derece zengin, güçlü ve kapsamlı olacaktır. 
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Bir bölgenin konumundan başlayarak ulaşılabilir olma durumuna ve sunduğu etkinlik-
lerden çekiciliklerine kadar birçok bileşenin yer aldığı kapsamlı turizm ürünlerini tercih 
eden turist gruplarının olduğu da bilinmektedir. Burada dikkate alınması gereken husus, 
çekicilikler kapsamında yer alan uzaklık ile ulaşılabilirlik kapsamında yer alan maliyet ya 
da araçların bulunabilirliğinin karıştırılmaması gerektiğidir. Uzaklık algısı tamamen psi-
kolojik bir durum olup kişiden kişiye değişebilmektedir. Nitekim yakın mesafede olmakla 
birlikte, kolay ulaşılabilir olmayan ürünleri görmek de mümkündür.

Sunulan ürün açısından Uludağ ile Bodrum bölgelerini karşılaştırınız.

TURİZM ARZI VE ÖZELLİKLERİ
Turizm arzı, turizm ürününü oluşturan mal ve hizmetlerin bir arada sağlanmasıdır. Ama-
cı, tatmin edici bir deneyim için turist talebini karşılamaktır. Bu kavramın karmaşıklığı, 
bir bölgede gerçekleştirilen birçok kaynağı, sektörü ve faaliyeti kapsayan bir bileşik mal 
ve hizmet bütünü olduğu için ürünün gerçek doğasından kaynaklanmaktadır (Aguiló-
Pérez,	2016).	Ekonomik	anlamda	turizm	arzı,	tüketime	sunulan	ve	turizm	talebine	cevap	
vermek için gerekli mal ve hizmetlerin (turizm ürünü) sunulmasını içeren üretime dayalı 
işlemlerin tümü şeklinde ele alınmaktadır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2020). Turizm arzının 
içeriğinin daha iyi anlaşılabilmesi için özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir (Bahar ve 
Kozak, 2018; Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2018):

•	 Turizm	sektöründe	arz	kapasitesinin	oluşturabilmesi	büyük	miktarda	yatırımı	ge-
rektirmektedir. Arzı oluşturan birçok unsur olduğu için her birinin yer aldığı bir 
mekânı ve araçlarını tasarlamak finans anlamında önemli bir miktar anlamına gel-
mektedir. Örneğin; yeni bir bölgenin turizme açılması ya da hâlen aktif olan bir 
bölgenin ziyaretçi ya da konaklama kapasitesinin genişletilmesi gibi.

•	 Hizmet	doğrudan	müşteriye	 sunulduğu	 için	 farklı	 türde	 sosyoekonomik,	 sosyo-
demografik ve psikolojik özelliklere sahip turistlere hitap edebilen turizm mal ve 
hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Nitekim aynı bölgede ya da aynı işletme-
de tatilini geçirmekte olan çok farklı ülkelerden ve gelir gruplarından insanları bir 
arada görmek mümkündür.

•	 Eş	zamanlı	olarak	tüketildikleri	için	mal	veya	hizmetlerin	daha	sonra	kullanılmak	
üzere depolanması mümkün değildir. Gelecek ay yağacak yağmurun bugünkü ku-
raklığa bir faydası olmayacağı gibi, bugünkü doluluk oranının yüksek olmasının da 
düne bir faydası olmayacaktır. Bir uçuşta boş giden koltuğun, bir gecede boş kalan 
odanın ya da bir akşam yemeğinde boş kalan bir masanın ileriki bir zamanda tek-
rar kullanılmak üzere depolanması mümkün değildir. O nedenle, her turizm faali-
yeti ait olduğu zaman dilimi için bir öneme sahiptir. O andaki tüketim durumuna 
göre kullanım işleminin tamamlanması gerekmektedir.

•	 Turistin	motivasyonu	çok	fazla	unsurdan	etkilenebilme	özelliğine	ve	dolayısıyla	turizm	
ürünü çok fazla değişik ürün grubu ile ikame edilebilme özelliğine sahiptir. Bu durum, 
turizm arzında satıcılar açısından risk oluşturmaktadır. Makro düzeyde, bir tüketici 
sahip olduğu geliriyle turizmin de dahil olduğu farklı ürün grupları arasından tercih 
yapmak durumundadır ya da yapılan tatil planı içinde benzer ürün özelliğine sahip 
bölgeler ya da işletmeler arasında, farklı ölçütlere göre tercihin yapılması mümkündür.

•	 Emek-yoğun	bir	sektör	olan	turizmde	insanın	insana	hizmet	etmesi	durumu	söz	
konusu olduğu için makineleşme diğer sektörlere oranla daha sınırlıdır. Her ne 
kadar son dönemlerde, gelişen bilgi teknolojisiyle birlikte turizm sektöründe de 
birçok hizmet birimi makineler tarafından yerine getiriliyor olsa da sonuçta ürü-
nün öznesi insan ve insanlar arası iletişim biçimidir.

1



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı226

•	 Turizm	arzı	esneklik	göstermemekte;	bu	nedenle	fiyat	değişimleri	karşısında	genel-
likle duyarsız kalmaktadır. Herhangi bir fiyat artışında mevcut arz kapasitesinin kısa 
sürede arttırılması mümkün olmadığı gibi, fiyat düzeyinde meydana gelebilecek dü-
şüş sonucunda da kapasitenin birden azaltılması mümkün değildir. Benzer durum, 
talep miktarındaki artı ya da eksi yönlü değişimler için de geçerlidir. Herhangi bir 
tesisin geçici süreyle hizmet dışı kalması bu kapsamda değerlendirilmemektedir. 

•	 Turizm	ürünü	niteliğindeki	mal	ve	hizmetler,	diğer	endüstrilerin	çoğundan	farklı	
özellik gösterdiği için, bu durum tüketici veya turistin ürünün üretildiği mekâna/
bölgeye gitmesini zorunlu kılmaktadır. Turizm endüstrisinin temel özelliği, bu tür 
bir hizmetten yararlanmak isteyen kimsenin bulunduğu mekân ya da bölge dışına 
mutlaka çıkmasını gerektirmektedir. Gidilecek mekân ya da bölgenin hangisinin 
olacağını ise, mekânın ya da bölgenin sahip olduğu çekicilikleri ile kişinin ziyaret 
nedenleri birlikte belirleyecektir. 

•	 Turizm	arzı,	genellikle	konaklama	işletmelerinin	yatak	sayısı	ile	ifade	edilmektedir.	
Bir işletmenin ya da bölgenin sahip olduğu yatak sayısı, o işletme ya da bölgenin 
turizm	arzını	oluşturmaktadır.	Ek	olarak,	diğer	tesislerin	ya	da	çekiciliklerin	bu-
lunması ve rakam ile ifade edilebilenlerin miktarı ise, yine bu arz miktarı içinde 
ele alınmaktadır. Plaj, park gibi mekânların varlığı, kabul edebilecekleri günlük 
ziyaretçi sayısı da arz miktarının içinde yer alan diğer birimlerdir.

•	 Turizm	arzı	çok	değişik	faktörleri,	sektörleri,	alanları	ve	değerleri	ilgilendiren	kar-
maşık bir yapıya sahiptir. Bir bölgenin turizm arzını o bölgede faaliyet gösteren 
konaklama, yeme-içme, ulaştırma, iletişim gibi hizmetlerin yanı sıra sahip olunan 
doğal, kültürel ve ekonomik değerler de oluşturmaktadır. Bunların her biri kendi 
başlarına bir anlam ifade etmemekle birlikte, bir bütün olarak turizm sektörünün 
başarıya ulaşmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacaktır. 

Turizm üzerine yoğunlaşan işletmelerin ya da bölgelerin bütün bu özellikleri iyi be-
nimsemeleri ve başarılı bir şekilde uygulamaları kendilerine rekabet üstünlüğü sağlaya-
caktır. Bu tür bir sonuca ulaşılamaması durumunda, turistlerin beklentileri ve taleplerine 
cevap vermekte güçlük yaşanabilecek ve ulusal ya da uluslararası düzeydeki rekabet şart-
larından uzaklaşma kendini gösterebilecektir. 

Pandeminin turizm arzı açısından ortaya çıkardığı sonuçları araştırınız.

TURİZM ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Şekil 5.1 üzerinde de gösterildiği üzere, bir bölgenin sahip olduğu turizm arzını artı ya da 
eksi yönde etkileyen faktörlerin genel olarak altı başlık altında toplanması mümkündür 
(Bahar ve Kozak, 2018):

1. Doğal Kaynaklar: İnsanların doğrudan ya da dolaylı bir katkısı ya da emeği olma-
dan doğal yollardan meydana gelmiş olan oluşumlardır. Katılım gösterilen turizm 
türüne bakılmaksızın, günümüzde turizm faaliyetlerinin en temel çekim kaynağını 
oluşturmaktadır. İklim, coğrafi şekiller, bitki örtüsü, jeolojik yapı, manzara, akar-
sular, göller, dağlar, ovalar, kanyonlar, mercan adaları, travertenler, peri bacaları, 
şelaleler doğal kaynaklar arasında yer almaktadır.

2. Altyapı: Bir bölgede turizm faaliyetinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde 
hem turistlerin, hem yerel halkın hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeyde bazı altyapı sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Su ve kanalizasyon ağı, 
haberleşme ağı, sağlık hizmetleri, enerji kaynakları, çöp ve drenaj sistemleri, cad-
de, sokak, metro, tünel gibi tesisler ile güvenlik sistemleri bir bölgenin altyapısını 
oluşturmaktadır. Yoğunlaşılacak turizm türüne bakılmaksızın, bu tür yatırımlar 
bir bölgenin gelişiminde her zaman için önem arz etmektedir. 
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3. Ulaştırma Durumu: Ulaşım ve turizm, bir bütünün ayrılmaz iki parçasıdır. Bir 
bölgede turizmin gelişebilmesi için ulaştırma ve ulaşılabilirlik önemli bir unsur-
dur.	Çekiciliği	yüksek	olan	turizm	merkezlerinin	hedef	kitleye	ulaşabilmesi	için	o	
bölgenin hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu bağlantısından en az bir 
tanesine sahip olması gerekmektedir. Daha fazla ve türde ağın olması ise, ulaşımın 
daha konforlu yerine getirilmesi için önemli bir faktör olacaktır.

4. Sosyokültürel Varlıklar: Bir bölgenin ve orada yaşayan yerel halkın sahip olduğu 
tarihî ve kültürel değerlerini oluşturan unsurlardır. Somut (tarihî eserler, anıtlar, 
müzeler vb.) ile somut olmayan (yaşam biçimi, beslenme biçimi, gelenekler, göre-
nekler vb.) kültürel varlıklar olarak iki şekilde ele alındığı görülmektedir. Özellikle 
kültür turizmi kapsamında yapılacak gezilerde bu tür varlıkların önemi daha çok 
ön plana çıkmaktadır.

5. Üstyapı: Gerçek anlamda turizm sektörünü oluşturan konaklama, yeme-içme, ula-
şım ve eğlence hizmetlerinden oluşmaktadır. Altyapı yatırımları, bir bölgenin gene-
lini ve o bölgede yaşayan yerel halkın ve çalışanların yaşam kalitesini yakından ilgi-
lendirirken üstyapı yatırımlarının, ulaşım ve eğlence gibi istisnaları olmakla birlikte, 
daha çok o bölgeye gelen ziyaretçileri hedeflediği görülmektedir. O bölgeye yönelik 
talep olduğu sürece bu tür üstyapı yatırımlarına olan ihtiyaç da devam edecektir.

6. Konukseverlik: Bir bölgedeki yerel halkın ya da çalışanlarının turistlere yönelik bes-
lemiş oldukları konukseverlik algısı, maddi olmayan özelliği ve turistler için manevi 
değerlere yönelik bir anlam taşıması bakımından diğer arz faktörlerinden farklılık 
göstermektedir. Gidilen bir bölgede halkın ya da çalışanların yakın ilgisiyle karşılaşan 
ve kendileriyle sorunsuz iletişim kurabilen turistlerin tatil deneyimi bir bütün olarak 
olumlu yönde etkilenebilecektir. Örneğin; yapılan araştırmalarda, Türk halkının sahip 
olduğu güçlü konukseverlik özelliğine vurgu yapıldığı görülmektedir (Kozak, 2001). 

Şekil 9.1

Turizm Arzını Etkileyen Faktörler

Üstyapı; 
• Konaklama hizmetleri 
• Yeme-içme hizmetleri 
• Ulaşım hizmetleri
• Eğlence hizmetleri

Ulaştırma Durumu; 
• Havayolu bağlantısı
• Karayolu bağlantısı
• Demiryolu bağlantısı
• Denizyolu bağlantısı

Konukseverlik; 
• Yerel halkın turistlere karşı beslemiş
  oldukları konukseverlik algısı, 
• Konukseverliğin maddi olmayan
  özelliği 
• Manevi değerlere yönelik bir
  anlam taşıması

Sosyo-kültürel Varlıklar; 
• Somut (tarihi eserler, anıtlar,
  müzeler vb.) kültürel varlıklar
• Somut olmayan (yaşam biçimi,
  beslenme biçimi, gelenekler,
  görenekler vb.) kültürel varlıklar

Doğal Kaynaklar; 
• İklim - Coğra� şekiller
• Bitki örtüsü - Jeolojik yapı
• Manzara - Akarsular
• Göller - Dağlar
• Ovalar - Kanyonlar
• Mercan adaları- Travertenler
• Peri bacaları - Şelaleler

Altyapı;
• Su ve kanalizasyon ağı
• Haberleşme ağı 
• Sağlık hizmetleri 
• Enerji kaynakları 
• Çöp ve drenaj sistemleri 
• Cadde, sokaklar
• Metro, tünel gibi tesisler
• Güvenlik sistemleri

TURİZM ARZINI
ETKİYELEN
FAKTÖRLER
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Görüldüğü gibi, turizm arzını oluşturan ve artı ya da eksi yönde gelişimini etkileyen 
faktörleri, somut (altyapı, üstyapı, ulaştırma durumu vb.), soyut (konukseverlik vb.) ve 
karma (doğal ve kültürel çekicilikler vb.) şeklinde ele almak mümkündür. Bir bölgenin 
turizm açısından hedeflediği başarıya ulaşmasında ise, her üçünün de birden doğrudan 
ya da dolaylı bir etkisi olacaktır.

Bir toplumun konuksever özelliğinin o bölgenin turizmdeki başarısının önemini araştırınız.

TURİZM TALEBİ VE ÖZELLİKLERİ
Ekonomistler	talebi,	insanların	belirli	bir	süre	boyunca	belirli	bir	fiyat	düzeyinden	satın	
almaya istekli oldukları ve alabilecekleri herhangi bir ürün veya hizmetin miktarının bir 
çizelgesi olarak tanımlamaktadırlar (Goeldner ve Ritchie, 2011). Diğer bir deyişle, belirli 
bir mal ya da hizmeti satın alan ya da satın alma isteğinde olan kişi sayısıdır. Turizm talebi 
ise, yeterli gelire, satın alma gücüne ve boş zamana sahip olup, belirli bir zaman diliminde 
belirli bir amaç doğrultusunda turizm mal ve hizmetlerinden faydalanan ya da fayda-
lanmak isteyen kişi ya da kişiler topluluğu olarak ifade edilmektedir (Bahar ve Kozak, 
2018). Bir bakıma, ziyaretçilerin bir mal veya hizmeti kullanımının bir ölçüsüdür. Bu tür 
kullanım bir destinasyonda, limanda veya bir turizm tesisinde ve bir ulaşım aracında bir 
turistin varlığını içermektedir. 

Sonuç olarak, bir ülkeye veya yerel bölgeye ziyaretçi girişleri, ziyaretçiler destinas-
yonun hizmetlerinden yararlandıkları için turizm talebini oluşturmaktadır. Turizm 
talebi; ulusal para birimi, ziyaret ya da ziyaretçi sayısı, geceleme sayısı, gün sayısı, kat 
edilen mesafe, yolcu koltuğu ya da sandalye sayısı dahil olmak üzere çeşitli birimler ile 
ölçülebilmektedir (Frechtling, 2012). Turizm endüstrisinde turizm talebi hem gelen 
turist sayısını hem de belirli ülke veya bölgelerdeki harcama miktarını içermektedir 
(Zhang ve Yan, 2015). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, tüketici kitle farklı özellikleri 
barındırdığı için turizm talebi belli başlı üç bileşenden oluşmaktadır (Kozak, Kozak 
ve Kozak, 2020):

•	 Bir	turizm	bölgesine	giderek	turizm	etkinliğine	doğrudan	katılan,	deneyimleyen	
ve sonrasında evine/ülkesine geri dönen “efektif talep”

•	 Seyahat	etmek	için	uyarılmış	ancak	zaman	ve	para	bakımından	yeterli	imkânlara	
sahip olmadıkları için bu isteği gerçekleştiremeyen “potansiyel talep”

•	 Uyarıldığında	 seyahat	 edebilen	 ancak	 sunulan	 imkânlar	 ve	 etkinlikler	hakkında	
yeterli bilgiye sahip olmayan “ertelenmiş turizm talebi”

Pandemi salgınının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz psikolojik durum nedeniyle, 
günümüzde seyahat etme isteğinde olan milyonlarca kişi yeni bir seyahat için şartla-
rın oluşmasını beklemektedir. Seyahat edecek koşullara sahip olmayan ancak potan-
siyel oluşturan kişilerin göz önünde bulundurulması; tüm koşullara sahip olmasına 
rağmen seyahat etme alışkanlığı olmayan kişilerin de uyarılarak önce potansiyel daha 
sonra da aktif turizm talebine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu açıklama sonucun-
da turizm talebini “aktif ” ve “potansiyel” olarak ele almak mümkündür (Kozak, Kozak 
ve	Kozak,	2020).	Ertelenmiş	turizm	talebi	ise,	geliri	ve	zamanı	olmakla	birlikte	bunları	
nasıl değerlendirebileceği konusunda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kişilerden 
oluşmaktadır.

Turizm talebi, bir ekonomideki diğer mal ve hizmetlerin talebine göre bazı farklı özel-
likler göstermektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır (Bahar ve Kozak, 2018; Ün-
lüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2018):
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•	 Turizm	talebi	bağımsızdır.	İnsanları	seyahate	yönelten	ekonomik,	toplumsal	ya	da	
psikolojik nedenler olabileceği gibi, insanların içinde bulundukları ortamı değiş-
tirme isteği de bu tür nedenler arasında olabilmektedir. Her ne kadar çok sayıda 
içsel ya da dışsal faktör bulunsa da bir kimse kendine göre yapmış olduğu bir plan 
çerçevesinde seyahat ederek “turist” etiketine sahip olabilmektedir. Bunun için 
kendi kişisel kararı yeterli olacaktır.

•	 Turizm	talebi	çok	yönlüdür.	İnsanları	seyahate	yönelten	farklı	motivasyonlar	var-
dır. Birincisi, çekici motivasyonlar adı verilen ve bir destinasyonun sahip olduğu 
ve turistlerin ilgisini çeken arz özelliklerini içermektedir. İtici motivasyonlar ise, 
turistin kendi istek ya da ihtiyacından kaynaklanmakta ve dinlence, eğlence, ken-
dini gerçekleştirme gibi kişisel faktörlerden oluşmaktadır. Seyahate çıkıp çıkmama 
isteği ya da hangi bölgenin tercih edileceği, itici ve çekici motivasyonların bir araya 
gelmesiyle sonuçlanabilmektedir.

•	 Turizm	talebi	kişisel	gelirin	kullanılması	 ile	 ilgili	 ekonomik	bir	etkinliktir.	Yapı-
lan turizm faaliyeti kişisel istek ya da ihtiyaçların karşılanması amaçlı olduğu için 
sunulan ürünün kişisel gelir ile elde edilmesi ve deneyim süresince yapılan harca-
manın turizm sektörünün paydaşları için ekonomik bir faydaya dönüşmesi gerek-
mektedir. Diğer bir deyişle, kendi kazandığıyla kendi tatilini planlayan kişi olma 
özelliğine vurgu yapılmaktadır.

•	 Turizm	talebinde	ikame	olanakları	geniştir.	Tüketim	tercihleri	de	ekonomik,	poli-
tik ve sosyal faktörlerden etkilenebildiği için, bu ikame olanakları talebe elastik bir 
görünüm kazandırmaktadır. Makro açıdan bakıldığında, bir kişinin sahip olduğu 
geliriyle araba, mobilya, elektronik eşya, eğitim, gıda gibi farklı mal ya da hizmetle-
ri satın alma isteğinde olduğu görülmektedir (Decrop ve Kozak, 2009). Bunlardan 
bir ya da birkaçının tercih edilmesi, kısıtlı gelir nedeniyle, diğer bazı tercihlerden 
vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. İşte turizm ürünü de tercih edilen ya da vazge-
çilen ürün grupları içinde yer alabilmektedir.

•	 Turizm	 talebi,	 kısmen	mevsimlik	 bir	 özellik	 taşımaktadır.	 Bu	 durum,	 daha	 çok	
deniz-kum-güneş üçlüsüne bağlı olan kıyı turizmi ya da tamamen iklim yapısına 
bağlı olan kış turizmi ile yakından ilgilidir. Şehir ya da kültür turizmi açısından 
böyle bir kısıtlamanın olması beklenmemektedir. Bir bakıma, turizm sektörünün 
mevsimsel yapısı, sunulan ürünün özelliğine ve turizm talebinin beklentisine göre 
değişim göstermektedir. 

•	 Turizm	talebi	ülkelerin	gelişmişlik	durumuna	göre	farklılık	göstermektedir.	Bir	ülke-
nin sosyal ya da ekonomik anlamdaki gelişmişlik durumu, tüketici konumundaki o 
ülkenin vatandaşlarının tercihlerine de doğrudan yansımaktadır. Gelişmiş bir ülke-
nin insanı daha çok tatil yapma isteğinde olabilirken diğer ülkelerde bu tür bir eğilim 
daha düşük olabilmekte ya da hiç olmayabilmektedir. Katılım gösterilen turizm tür-
leri de farklı olabilmektedir. Örneğin; Alman turistlerin daha çok doğa odaklı tatili, 
Japon vatandaşlarının ise daha çok kültür turizmi yoğunluklu seyahati tercih ettikleri 
dile getirilmektedir. Yine, gelişmişlik durumu, kişilerin tatil alışkanlarının daha yo-
ğun veya deneyimlerinin daha fazla olmasına etki edebilmektedir. 

•	 Turizm	talebi	giderek	doğaya	ve	uzak	mesafelere	yönelen	bir	tüketim	şekli	hâline	
gelmektedir. Modern dünyanın dayatmış olduğu yorucu iş ve şehir yaşantısı, in-
sanları zaman buldukça doğaya veya kırsala yöneltmektedir. Pandemi salgını ile 
birlikte bu eğilimde ciddi bir artışın başladığı görülmektedir. Yine, dünya genelin-
deki uzun mesafeli seyahat hareketliliğinin, toplam seyahat içindeki oranı yüzde 25 
düzeyine ulaşmış durumdadır. Bu oranın daha da artması beklenmektedir. 
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Yukarıda kısaca özetlenen turizm talebi özelliklerinin hem özel hem de kamu sektörü 
tarafından	iyi	anlaşılması,	ülkelere	ekonomik	anlamda	katkı	sağlamaktadır.	Çünkü	ülkelerin	
ekonomik açıdan daha fazla katkı elde edebilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ve 
sonuçta turizmden arzu edilen gelirin ve payın elde edilmesine ve turizm talebinin doğru 
bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır (Bahar ve Kozak, 2018). Yukarıda değinilen özellikleri 
yakından takip eden ve gelecekte meydana gelebilecek değişimleri şimdiden öngörebilen 
ve bu yönde ürün tasarlayabilen işletmeler, bölgeler ya da ülkeler ulusal ya da uluslararası 
turizm hareketliliğinden de o derece pay alacaklardır.

Farklı ülkelerden turistlerin birbirlerine göre farklı olan davranış biçimlerini araştırınız.

TURİZM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Turizm ürünlerine yönelik talebin oluşabilmesi pek çok faktörün varlığına ve başarılı bir 
şekilde kontrol edilebilmesine bağlıdır. Bu faktörleri ekonomik ve ekonomik olmayan fak-
törler olmak üzere iki ana başlık altında toplamak mümkündür (Bkz. Şekil 5.2). Turizm 
talebini etkileyen ekonomik faktörler aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır (Bahar ve Kozak, 
2018; Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2018):

•	 Millî	Gelir	Miktarı: Farklı sosyal sınıflardan insanların turizme katılabilmesi için 
gerekli minimum gelir düzeyidir. Bir turizm ürününe talep oluşabilmesi için belirli 
bir gelire ihtiyaç duyulmaktadır. Alım gücünü ifade eden millî gelir ile turizm ta-
lebi arasında güçlü ve doğrusal bir ilişki vardır. Millî gelirin düşük olduğu ülkeler-
deki vatandaşların iç ya da dış turizm hareketlerine katılım sağlamaları, istisnalar 
olsa	da	pek	mümkün	görünmemektedir.	Çünkü	bu	tür	ülkelerde	turizm,	ilk	vaz-
geçilebilecek ürün grupları arasında yer almaktadır. Uluslararası turizmde pazar 
açısından güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İngiltere, Ka-
nada gibi ülkelere bakıldığında kişi başı millî gelir düzeylerinin de yüksek olduğu 
görülecektir. 

•	 Gelir	Dağılımı	ve	Kişi	Başına	Düşen	Reel	Gelir: Nüfusa oranlandığında, kişi ba-
şına düşen millî gelir düşükse, millî gelirin yüksek olması refah ölçüsü sayılamaz. 
Böyle olunca, millî gelir ile turizm talep hacmi arasındaki ilişki de azalacaktır. Bu 
nedenle, millî gelir büyüklüğünden ziyade kişi başına düşen gelir miktarına bak-
mak daha doğru olacaktır. Kişi başına düşen millî gelirin dengeli dağıtılamaması 
durumunda o ülkeden sadece belirli bir kesimin turizm faaliyetlerine katıldığı göz-
lenirken geri kalan kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak için turizm harcamala-
rından vazgeçtiği görülecektir. 

•	 Nispi	Döviz	Kurları: Turizm hareketine katılan ülkeler için, sadece gidilecek ül-
kenin fiyat düzeyi değil, aynı zamanda turist gönderen ülke ile kabul eden ülke-
deki karşılaştırmalı fiyat farklılığı da önemlidir (Bahar ve Kozak, 2006). İki ülke 
arasındaki benzerliği ya da farklılığı anlamada karşılaştırmalı fiyat için kullanı-
labilecek en uygun ölçü döviz kuru olmaktadır. Nitekim konaklama işletmeleri 
ya da paket tur üreticileri ürün fiyatını döviz kuru üzerinden belirledikleri için 
döviz kurundaki yükseliş ya da azalış doğrudan talebi de etkilemektedir. Turist 
kabul eden ülkedeki fiyat aynı kalır, turist gönderen ülkenin para birimi nispi 
olarak değer kazanırsa, turist gönderen ülke vatandaşları tarafından ev sahibi 
ülkenin turizm ürünlerine talep artacaktır. Ürünün fiyatı düşmüş olacağı için tu-
rizm talebi de artacaktır. Aradaki fark, daha uzun tatil ya da daha fazla harcama 
için kullanılabilecektir. 
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•	 Ulaşım: Mevcut turizm arzının değer kazanabilmesi ve iyileştirilerek talebin art-
ması için, bir turizm bölgesine yönelik bölge içi ve bölgeler arası ulaşım ağının 
sorunsuz durumda olması gerekmektedir. Turizm ve ulaşım bir bütünün ayrılmaz 
parçalarıdır. Hızlı ve konforlu yaşama isteğinin artmasıyla birlikte, insanlar gitmek 
istedikleri ülkeye, şehre ya da tesise daha kısa sürede ama daha konforlu bir şekilde 
ulaşma isteğine sahip olmaya başlamışlardır. Hava yolu taşımacılığı başta olmak 
üzere kara yolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığında güçlü olan Amerika Bir-
leşik	Devletleri,	İngiltere,	Almanya,	Fransa,	Çin	Halk	Cumhuriyeti	ve	Japonya	gibi	
ülkelerin turizm sektöründe de güçlü oldukları görülmektedir. Türkiye de özellikle 
hava yolu ve kara yolu ulaştırmasında yapılan yatırımlar sonucunda iç ve dış tu-
rizmde atılım yapmaktadır. 

•	 Uzaklık: Turist gönderen ülkenin gidilecek ülkeye olan uzaklığı ve sunulan ulaş-
tırma olanakları, ekonomik bir unsur olarak turizm talebini etkilemektedir. Uzak-
lığın talep üzerindeki etkisi iki türlü olabilmektedir. Birincisi, seyahat mesafesi 
arttıkça seyahatin süresi de uzayacağı için uzaklık ek bir yük getirmekte ve tatil 
süresinin kısalmasına neden olmaktadır. İkinci etkisi ise, uzaklık ile beraber mali-
yetin de artmasıdır. Bu nedenle, benzer özelliklere ve çekiciliklere sahip iki farklı 
bölgeden yakın olanının tercih edildiği görülecektir. Güney Amerika, Afrika, Uzak 
Doğu ve Avustralya gibi bölgeler ekonomik uzaklığın ortaya çıkardığı olumsuzluk 
nedeniyle, diğer bölgelere oranla, daha az ilgi görmektedir. Ancak son yıllarda tek-
nolojide gözlemlenen ilerleme ve uygun maliyetli paket turların artmasıyla birlikte 
gidilecek bölgeye ulaşım için gerekli olan zaman ve para maliyetini düşürmeye 
başlamış durumdadır.

•	 Ödemeler	Dengesi: Ödemeler dengesinin sıkıntılı olmaması, o ülke insanlarının 
sahip oldukları geliri bir başka ülkede harcama ya da ithal ürünlerine yönelme 
eğilimine sahip olmasıyla sonuçlanabilmektedir. Bir ülkede kişi başına düşen 
gelir çok yüksek ve reel olsa bile ödemeler bilançosu elverişsiz bir durumdaysa 
potansiyel turizm talebinin, aktif turizm talebine dönüşmesi kolay olmayacaktır. 
Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülke vatandaşlarının yurt dışına turizm amaçlı 
seyahat etmeleri zor olabildiği gibi, o ülkenin ulusal turizm sektörünün de ulus-
lararası turizm sektöründen aldığı pay gelir açısından sınırlı düzeyde kalabil-
mektedir. Gelişmiş ülkeler ise hem turist gönderen hem de turist kabul eden ülke 
olarak ulusal ve uluslararası turizmde güçlü bir konuma sahip olabilmektedir. 
Ödemeler dengesi fazla veren Japonya, ülke içinde fiyat artışına yol açma teh-
likesinden dolayı, vatandaşlarının yurt dışında tatil yapmalarını özellikle teşvik 
etmektedir. 

•	 Ürün	Fiyatı	ve	Turizm	Talebinin	Fiyat	Esnekliği:	Bir ürün ya da hizmete talebi 
ilk olarak etkileyen faktör, ürünün kendi fiyatıdır. Diğer koşullar aynı kalmak 
şartıyla, fiyat seviyesinin düşmesi turizm talebini arttırıcı, fiyat seviyesinin yük-
selmesi ise turizm talebini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Birinci durumda potansi-
yel turizm talebinin satın alma gücü artarken ikinci durumda satın alma gücü 
zayıflamaktadır. Turizm talebinin fiyat esnekliği özelliği de dikkate alındığında, 
gelir seviyesi ile fiyat seviyesinin uyuştuğu bir durumda turizm ürününün sa-
tın alınması işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Artan fiyat seviyesi, lüks tüketim ya 
da moda-özenti gibi durumlar hariç, talebin düşmesiyle sonuçlanacaktır. Bu tür 
örneklerin, fiyatın düşük seyrettiği Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde geçmiş 
yıllarda yaşandığı görülmektedir. 



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı232

•	 Konaklama	Potansiyeli	ve	Arz	Kapasitesi: Bir bölgeye yönelik turizm talebinin 
artıyor olması, o bölgedeki konaklama kapasitesini arttırmaktadır. Bu tür bir artı-
şa paralel olarak turistlerin ihtiyaçlarını karşılamakta gerekli olan diğer turizm ve 
turizm dışı tesislere ve hizmetlere gerek vardır. Bir bütün olarak bölgenin turizm-
deki marka değerini ve çekim gücünü arttıran bu durum, talebi arzın bulunduğu 
bölgeye çekmektedir. Konaklama tesislerinin doluluk oranının, kârlılık düzeyinin 
ve turizm talebinin artmasına katkıda bulunan faktörler arasında tesisin kalitesi, 
sayısal yeterliliği, turistlere hitap edebilmesi, ulaşım kolaylığı, fiyatının ekonomik 
olması gelmektedir. 

•	 Konjonktürel	Durum: Hem turist gönderen hem de turist kabul eden bölgeler-
deki mevcut ekonomik yapının canlanma ve genişleme dönemlerinde bütün iş 
kollarında görülen canlılık, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde turizm sektörüne 
de yansımaktadır (Kubickova, Kirimhan ve Li, 2019). Ülke içi ya da ülkeler arası 
seyahate çıkan sayısındaki artış yanında, harcama miktarında da benzer bir artış 
görülebilir. Bu durum, durgunluğun başlaması ile birlikte inişe geçebilir. Dur-
gunluk dönemlerinde ise, ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması turizm ürünleri-
nin tüketiminde de kendini hissettirmektedir. Zaman zaman farklı dönemlerde 
ve ülkelerde kendini gösteren bu duruma, ekonomik kriz ya da döviz kuru hare-
ketliliği nedeniyle İngiltere, İspanya, Yunanistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler 
örnek olarak gösterilebilir. 

•	 Reklam	ve	Tanıtım: Bir bölge hakkında ticari anlamda yapılan reklam-tanıtım 
faaliyetleri doğrudan o bölge hakkında yer alan haber ya da belgeseller, kişilerin 
dikkatini çekerek turizm talebini etkileyebilmektedir. Ticari anlamda reklam-ta-
nıtım faaliyetleri, hemen hemen bütün ülkelerin ya da bölgelerin kendi adlarına 
başvurdukları yöntemlerin başında gelmektedir. Böyle bir uygulamanın, turizm 
sektörünün ciddi hasar gördüğü pandemi döneminde de potansiyel turistlere gü-
ven vermek amacıyla, fazlasıyla uygulandığı görülmektedir. Bir bölgede çevrilen 
dizi veya filmler bu kapsamda dolaylı bir tanıtım aracı görevi görüyor olsa da gü-
nümüzün en etkili reklam-tanıtım aracı sosyal medyadır. Kamu ve özel sektörün 
yanı sıra, bir bölgeyi fiilen ziyaret eden kimselerin paylaşmış oldukları deneyimleri 
ya da fotoğrafları o bölgeye yönelik talebin daha da canlanmasına ya da daha da 
azalmasına neden olabilmektedir. 

•	 Nüfus	ve	Sağlık: İnsanların seyahate en fazla çıktıkları dönem 25-65 yaş aralığıdır. 
Çünkü	bu	yaşlarda	insanlar	hem	dinamik	oldukları	hem	de	ekonomik	açıdan	öz-
gürlüklerini ellerinde tuttukları için seyahat edeceği bölgenin seçimi, ulaşım şek-
linin tercihi, konaklama ve seyahat şekli gibi konularda rahat tercih yapabilmekte-
dirler. Ayrıca nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu, dağılımı, kırsal ya da kentsel olması 
da turizm talebini etkilemektedir. Nitekim, 2018 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de 
en fazla seyahat eden grubun 25-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir (Anadolu 
Ajansı, 2018). Bununla birlikte, sağlık faktörü kapsamında, gidilen ülke ya da böl-
gede salgın hastalık vb. olumsuz bir durumun söz konusu olması talebi olumsuz 
etkilemektedir (Novelli, Burgess, Jones ve Ritchie, 2018). Ayrıca, bedensel engelli 
insanların turizm faaliyetine katılabilmeleri için turizm arzında uygun koşulların 
kamu ve özel sektör tarafından sağlanıyor olması, o insanların turizm talebine olan 
ilgisini arttırmaktadır (Cengiz, 2015). 
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Turizm talebini etkileyen ekonomik olmayan faktörler ise dört grup altında ele alın-
maktadır (Bahar ve Kozak, 2018; Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2018): Bunlar; sosyal, 
politik, psikolojik ve diğerleri şeklindedir. Her bir faktör ile ilgili kısa açıklama aşağıda 
verilmektedir.

•	 Sosyal	Faktörler: Yukarıda ele alınan her bir ekonomik içerikli etkinin yanı sıra 
sosyal faktörler de turizm talebini etkileyebilmektedir. Bunlar arasında moda, zevk 
ve alışkanlıklar, boş zaman, yaş, cinsiyet, aile yapısı, meslek, kentleşme düzeyi, kül-
tür ve eğitim düzeyi, toplumsal değer yargıları ve din gelmektedir. Her bir sosyal 
faktör ile ilgili kısa bilgilendirme aşağıda yer almaktadır:

Şekil 9.2

Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Faktörler

• Gelir Miktarı
• Kişi Başına Düşen Reel Gelir
• Reklam ve Tanıtım 
• Nispi Döviz Kurları
• Ulaşım - Uzaklık
• Ödemeler Dengesi
• Ürün Fiyatı ve Turizm Talebinin
  Fiyat Esnekliği
• Konaklama Potansiyeli ve
  Arz Kapasitesi - Nüfus ve Sağlık
•  Konjonktürel Durum

Ekonomik
Faktörler

Ekonomik
Olmayan
Faktörler

Sosyal
Faktörler

Politik
Faktörler

Psikolojik
Faktörler

Diğer
Faktörler

• Politik, güven ya da
  huzur ortamını
  bozan olaylar
• Ekonomik istikrarı
  bozan olaylar 
• Savaş, terörizm,
  doğal afetler vb.

• Kişilik yapısı
• Motivasyon 
• Kültürel uzaklık
• Snobizm

• Turistin kendi ülkesinin
  politik durumu
• Gidilen ülkenin
  politik durumu 
• İki ülke arasındaki
  genel politik durum

• Moda, zevk ve alışkanlıklar
• Boş zaman
• Yaş - Cinsiyet
• Aile yapısı - Meslek
• Kentleşme düzeyi
• Kültür ve eğitim düzeyi
• Toplumsal değer
  yargıları ve din

TURİZM
TALEBİNİ

ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
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•	 Moda,	zevk	ve	alışkanlıklar: Sadece yaz ya da kış gibi yılın belirli bir mevsiminde 
tatil yapılmak istenilmesi, seyahatlerde ünlülerin gittikleri yerlerin tercih edilmesi, 
dünyaca tanınmış bölgelerde tatil deneyimine sahip olunmak istenmesi gibi bek-
lentiler ya da kişisel dürtüler bu faktör kapsamında değerlendirilebilir. Son yıllarda 
bir yandan turizm hareketliliğinin artması diğer yandan sosyal medya gibi araçla-
ra olan ilginin artması, diğer insanlarda modaya uyum sağlama ihtiyacını ortaya 
çıkarırken sahip olunan zevk ve alışkanlıklar da bu yönde değişebilmektedir. Ör-
neğin;	son	yıllarda	uluslararası	turizmde	güçlü	bir	pazar	hâline	gelmiş	olan	Çinli	
turistler, dinlence ve kültür amaçlı gezilerin yanı sıra lüks ve alışveriş turizminde 
de önemli bir paya sahiptirler (Correia, Kozak ve Kim, 2018). 

•	 Boş	zaman: Uygun zaman ve yeterli gelir, insanların turizm faaliyetine katılmala-
rındaki en önemli etkenler arasında yer almaktadır. İster yurt içi isterse yurt dışı 
seyahati olsun, belirli bir zaman ve gelire sahip olmadan bir turizm faaliyetine ka-
tılmak mümkün değildir. Öncesinde sanayileşme, sonrasında da bilgi-ulaştırma 
teknolojilerindeki hızlı değişimler ile birlikte boş zaman ve gelir durumundaki 
artış,	insanların	daha	çok	turizm	faaliyetine	katılmasını	sağlamaktadır.	Esnek	ça-
lışma biçimi ve insan ömrünün uzaması gibi gelişmelerin gelecekte insanların tatil 
eğilimi üzerinde olumlu etki yapacağı öngörülmektedir.

•	 Yaş: Genç kesim (18-24 yaş arası) daha bağımsız hareket edebildiği, konfor bek-
lentisi ve aile sorumluluğu olmadığı için seyahat etme oranı yüksek olan diğer bir 
kesimdir. Orta yaş grubu ise iş, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi nedenlerle seyahat 
için daha az zaman ve kaynak ayırabilmektedir. İleri yaş kesim ise (65 yaş ve üstü), 
sahip oldukları sosyal güvenceleri, artan boş zamanları, yüksek gelir düzeyleri ve 
olmayan çocuk sorumluluğu gibi nedenlerden dolayı turizm hareketlerine en yük-
sek düzeyde katılan kesimdir. Yine bu kesimin ilgisinin daha çok kültür ve sağlık 
turizmi olduğu da görülmektedir.

•	 Cinsiyet: Katılınan seyahatin türüne ve süresine göre cinsiyetin de önemli bir etken 
olduğu düşünülmektedir. Konaklama süresi bakımından kadınlar daha uzun süreli 
tatil ya da seyahat seçenekleri üzerinde dururken erkeklerin daha çok transit seya-
hatleri tercih ettikleri belirtilmektedir. Kadınların kültür, erkeklerin de spor odaklı 
turizm türlerine yöneldikleri; yine kadınların grup hâlinde seyahat ederken erkek-
lerin bireysel seyahati tercih ettikleri görülmektedir. Meslek ve medeni durum gibi 
etkenlerle birlikte, iki grup arasındaki tatil davranışı farklılıklarının ileride daha da 
artacağı öngörülmektedir.

•	 Aile	yapısı: Aile yapısı, turizm talebini harekete geçiren, seyahat biçimini, tatil sü-
resini, katılım biçimini ve harcama miktarını etkileyen bir başka faktördür (Kozak, 
2010). Diğer gruplara, ailede sadece bir kişinin değil, bütün aile üyelerinin istekleri 
ve uygunluğu durumuna göre tatil planlamasının yapılması gerekmektedir. Nite-
kim, grup karar verme biçimi olarak ailelerin tatil kararı vermede zamana ve gelire 
bağlı olarak bazı kısıtların olduğu konusunda ipuçları vardır (Crawford, Jackson ve 
Godbey, 1991). Yine, çocukların tatil kararında etkisi konusunda da birçok bilim-
sel	araştırma	bulunmaktadır	(Karadağ	ve	Kozak,	2012).	Çünkü	konaklama	yapıla-
cak tesisin niteliği, mesafe, fiyat gibi birçok faktörün bu kapsamda dikkate alınması 
gerekmektedir. Ayrıca ileri yaş grubunda yer alan ve emekli olan aile bireyleri daha 
çok	ve	yoğun	bir	şekilde	turizme	katılmaktadır.	Çünkü	bu	kişiler	ekonomik,	top-
lumsal ve bireysel sorumluluklarını tamamladıkları için turizme daha çok zaman 
ayırabilmektedir.
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•	 Meslek: Kişinin mesleği, meslekteki durumu ve dolayısıyla üyesi olduğu sosyal 
sınıf, turizm talebi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sahip olunan mesleğin 
doğrudan bir gerekliliği olarak bazı insanlar daha çok seyahat etme ihtiyacında 
olurken bazıları da kongre ya da toplantı gibi nedenlerle seyahat etmektedirler. 
Yine, mesleğin ortaya çıkarmış olduğu stresli iş yaşantısı, zaman zaman iş ve şehir 
ortamından uzaklaşarak dinlenme ihtiyacını tetiklemektedir. Bu durum, zamanla 
tatile çıkma alışkanlığının kazanılmasına yol açabilmektedir. Son olarak, mesleğin 
sağladığı gelir miktarına bağlı olarak tatile çıkma ya da çıkamama gibi bir sonuç 
ortaya çıkabilmektedir.

•	 Kentleşme	düzeyi: Kentlerin ekonomik büyüme ve kalkınmaya paralel olarak hızla 
gelişmesi, kentlerde yaşayan insanların kırsal alanlardan ve rekreatif faaliyetlerden 
uzak kalması ve belirli bir süre için de olsa şehrin trafik sorunu, gürültüsü, hava 
kirliliği, şehrin kalabalığı, monotonluk vb. faktörlerden uzaklaşma isteği ile sonuç-
lanabilmektedir. Böyle bir sonuç da turizm talebini etkilemektedir. Modern yaşam, 
kentleşme ve turizm hareketliliği arasında da doğrusal ve güçlü bir ilişki söz ko-
nusudur. Turizme katılan kişilerin profiline bakıldığında, büyük oranda kentlerde 
yaşayanlardan oluştuğu görülecektir. Benzer şekilde, kentleşmenin kendisi de bir 
çekim merkezi olarak turizm talebini yaratmada etkili olmaktadır. 

•	 Kültür	ve	eğitim	düzeyi: Turizm ile bir toplumun kültür yapısı ve eğitim düzeyi ara-
sında doğrusal bir ilişkiden söz edilebilmektedir. Kültür ve eğitim düzeyi yükseldikçe 
insanların çeşitli rekreatif faaliyetlere (konsere-tiyatroya gitme, müze ziyareti, tarihî 
yerleri görme vb.) katılma isteği de artacaktır. Bunun nedeni, insanların okuyarak, 
kendi dışında da başka insanların ve kültürlerin var olduğunun farkına varmaları, bu 
insanları ve kültürleri merak etmeye başlamaları ve fiilen gezerek o kültürleri yerinde 
deneyimleme isteğine sahip olmalarıdır. Kentleşme, kültür yapısı ve eğitim düzeyi 
arasındaki ilişkiden bakıldığında, hepsinin birden turizm talebi üzerindeki etkisi de 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yine, kültür ve eğitim düzeyi yüksek bölgelerin tu-
rizm açısından bir çekim merkezi olduğunu görmek de mümkündür.

•	 Toplumsal	değer	yargıları	ve	din: Toplumsal değer yargılarından kaynaklanan turizm 
talebine örnek olarak, dinî inançların neden olduğu turizm hareketleri gösterilebilir. 
Dinî motiflerden kaynaklanan seyahatler, bu ihtiyaca cevap verebilecek kutsal yerleri 
bünyesinde barındıran ülke veya bölgeler için turizm talebinin artmasında olum-
lu yönde bir etki meydana getirmektedir. Kültür ve inanç turizmi kapsamında ele 
alınan bu tür seyahatler, bütün dinler için bir çekim gücüne sahiptir. İstanbul’da bir 
caminin, Paris’te bir katedralin, Bangkok’ta bir tapınağın ya da Mekke-Medine’de hac 
ziyaretinin yapılması, bu kapsamda sayılabilecek önemli örnekler arasındadır.

•	 Politik	Faktörler: Bir turistin kendi ülkesinin politik durumu, gideceği ülkenin 
politik durumu ve iki ülke arasındaki genel politik durum turizm talebini etki-
leyen faktörler arasında gelmektedir. Bir ülkenin sahip olduğu eğitim politikası, 
çalışanlarına sunmuş olduğu sosyal ve finansal güvence (yıllık izin, teşvik, emek-
lilik vb.), vergilendirme politikası, turist gönderen ülkenin politik yapısının kendi 
vatandaşlarının turizm talebi bakımından hareketliliğinde etkili olmaktadır. İyi 
eğitim alarak hem başka kültürleri merak eden hem de ekonomik anlamda gele-
ceğini güvence altına alan, yeteri kadar izin hakkına sahip bir kimsenin ulusal ya 
da uluslararası turizm faaliyetlerine katılması daha kolay olacaktır. Yine, gidilen 
ülkenin politik yapısı, iki ülke arasındaki ilişkiler, vize kolaylığı gibi faktörler de 
karşı yönden turizm talebinin hareketlendirilmesi açısından etkili olacaktır. İki 
ülkenin ilişkilerinin gergin olması, vize şartlarının ağırlaştırılması gibi nedenler 
birçok kimse için caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır.
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•	 Psikolojik	Faktörler: Bu tür faktörler, insanların turizm aracılığıyla kendilerini iyi 
hissetmelerine, içinde yaşadıkları çevreden bir süre için uzaklaşmalarına ve gerek-
sinimlerini tatmin ederek yüksek oranda zevk almalarına imkân sağlamaktadır. 
Turizm amaçlı tüketimin bazen daha yüksek kalitedeki turizm ürünlerine yöne-
lebilmesi, turistlerin zaman içerisinde daha uzak turizm bölgelerini tercih edebil-
mesi, turistlerin daha uzun süre tatil yapabilmesi turizm talebini etkileyen diğer 
psikolojik faktörler arasındadır. Bu nedenle, bir kısım alışveriş ya da lüks tüketim 
amaçlı, bir başka kesim doğaya dönme ya da kendini dinleme amaçlı, yine bir baş-
ka kesim de bilinmeyen bir mekân ya da bölgede bulunmak yoluyla kendilerini iyi 
hissetme isteğinde olabilmektedir.

•	 Diğer	faktörler:	Çeşitli	ekonomik,	politik,	güven	ya	da	huzur	ortamını	ve	ekono-
mik istikrarı bozan olaylar ile savaş, terörizm, doğal afetler gibi diğer dışsal fak-
törlerdir (Sönmez, Apostolopoulos ve Tarlow, 1999). Yeterli güvenliğin ve huzur 
ortamının olmadığı bölgelere dönük turizm talebinin olamayacağı son dönemlerde 
yaşanan birçok örnekte görülmektedir. Belki de en canlı örnek, geçmişte gelişen bir 
turizm merkezi olan Suriye, günümüzde iç savaş ile dünya ile bağını koparmak zo-
runda kalmıştır. Tayland’da yaşanan sel felaketi (2011), Türkiye’de yaşanan Marma-
ra (1999) ve Bodrum (2017) depremleri, talebin birden yok olmasıyla sonuçlanan 
olumsuz örnekler arasındadır. 

Döviz kurunda meydana gelen değişimin bir ülkenin turizm sektörü üzerindeki etkisini 
araştırınız.

TURİZM TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ
Önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, uluslararası bir özelliğe sahip olması nedeniyle 
turizm talebini etkileyen kişisel, ulusal ve uluslararası durumlardan kaynaklı birçok neden 
bulunmaktadır.	Esnek	talebe	dayalı	bir	sektör	olan	turizmin	geliştirilmesinde	dengeli	bir	
yaklaşımın belirlenmesi ve geliştirilmesi için geleceğe dönük talep tahminlerinin yapılma-
sı önem arz etmektedir (Bahar ve Kozak, 2018). Turizm talep tahminleri, pazarlamacılara 
ve diğer yöneticilere geleceğe ilişkin karar alırken risk azaltımında yardımcı olabilmekte-
dir. Örneğin (Frechtling 2001, s.10);

•	 Turizm	pazarlamacıları açısından:
•	 Stratejik veya yıllık pazarlama planı için pazarlama hedeflerinin belirlenmesinde
•	 Potansiyel pazarların keşfedilmesinde
•	 Gelecekteki olayların talep üzerindeki etkisinin tahmin edilmesinde

•	 Yöneticiler açısından:
•	 Personel, malzeme ve kapasite gibi operasyonel gereksinimlerin belirlenmesinde
•	 Hizmet sunulacak yeni turizm tesislerinin finansal uygulanabilirliğinin belirlenmesinde

•	 Kamu	kurumlarındaki	planlamacılar	ve	diğerleri açısından:
•	 Ziyaretlerin ekonomik, sosyal/kültürel, çevresel sonuçlarının tahmin edilmesinde
•	 Fiyat düzenlemesi ve çevresel kalite kontrolleri gibi düzenleyici politikaların 

potansiyel etkisinin değerlendirilmesinde
•	 Bütçeleme süreci için turizmden elde edilen kamu gelirlerinin projelendirilmesinde
•	 Havaalanları ve hava yolları, köprüler ve otoyollar ile enerji ve su arıtma hiz-

metleri dahil olmak üzere yeterli kapasite ve altyapının sağlanmasında
Görüldüğü gibi, geleceğe dönük talebin tahminlenmesi sadece ne kadar turistin ne kadar 

tesiste ağırlanacağı ile ilgili olmayıp diğer altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili hizmetlerin 
de meydana gelebilecek değişime göre daha sağlıklı verilebilmesi açısından önem arz etmek-
tedir (Frechtling 2001, s.16). Turizm talebi tahmin yöntemleri, Şekil 5.3 üzerinde görüleceği 
gibi, nicel ve nitel olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır (Frechtling, 2001: 20):

5
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Nicel yöntemler: Bir olgu hakkındaki geçmiş bilgileri matematiksel kurallara göre düzen-
lemektedir. Bu kurallar, tahmincinin ilgilendiği verilerdeki temel model ve ilişkilerden ya-
rarlanmaktadır. Bu yöntemlerde bazı tarihsel dönemlerde tutarlı sayısal ölçümler gereklidir. 
Nicel	tahmin	yöntemleri	ikiye	ayrılmaktadır	(Frechtling,	2001:	20-21;	Çuhadar,	2006:	69):

1.	 İlişkiye	Dayalı	(Nedensel)	Yöntemler: Birbirleri arasında ilişki olduğu düşünülen de-
ğişkenler arasındaki ilgiyi bulmaya yönelik yöntemdir. Değişkenlerin kendi içerisin-
de birbirleriyle olan ve bağımlı değişkene etkisinin düzeyinin belirlenmesi hedeflen-
mektedir.	İlişkiye	dayalı	yöntemler	durum	tespiti	niteliği	taşımaktadır.	Elde	edilen	
sonuca göre aralarında güçlü ilişkiler bulunan değişkenler yoluyla gelecek talep tah-
minleri için kullanılabilmektedir. Bu kapsamda başvurulan iki araç bulunmaktadır:
•	 Regresyon	analizi:	Regresyon	analizinde	iki	değişken	(bağımlı	ve	bağımsız)	ara-

sında ilişki olduğu düşünülerek bu değişkenlerden birinin sayısal verisi ile diğer 
değişkenin sayısal verisinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Hangi değişken-
lerin önem kazandığı tespit edilerek bu değişkenler üzerinde gerçekleştirilecek 
değişikliklerin ne gibi sonuçlar doğurabileceği tahmin edilebilmektedir. Bu tür 
hesaplamalar için de turist sayısı, turizm geliri, kişi başına harcama, döviz kuru, 
fiyat gibi değişkenlere ihtiyaç vardır. Geçmişte belirli bir sürede gerçekleşen turist 
akışını kullanarak gelecek birkaç yıla ait talep miktarının hesaplanması gibi. 

Şekil 9.3

Turizm	Talep	Tahmin	Yöntemleri

TURİZM TALEP TAHMİN
YÖNTEMLERİ

Nitel Yöntemler

Delphi Yöntemi Senaryo Analizi Uzman Panelleri Tüketici Niyet
Anketi

Nicel Yöntemler

Sezgisel
Mantık
Analizi

Eğilim-Etki
Analizi

Eğilim-Etki
Analizi

Regresyon
Analizi

Yapısal
Ekonometrik

Modeller

Mekanik (Naive)
Tahmin Yöntemi

Box-Jenkins
Yöntemi

Hareketli Ortalamalar
Yöntemi

Üstel Düzleştirme
Yöntemleri

Otomatik
Regresyon

Statik (tam
bağımsız

değişkenli
modeller

Dinamik
(içsel

değişkenli
modeller)

İlişkiye Dayalı
(Nedensel) Yöntemler

Zaman Serisi
Yöntemleri
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•	 Yapısal	ekonometrik	modeller:	Bu	modellerde	amaç,	eş	zamanlı	denklem	sis-
temlerindeki değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi anlaşılmasıdır. 
Statik (tam bağımsız değişkenli) ve dinamik (içsel değişkenli) modelleri vardır. 
Bu tür hesaplamalar için de turist sayısı, turizm geliri, kişi başına harcama, 
döviz kuru, fiyat gibi değişkenlere ihtiyaç vardır.

2.	 Zaman	Serisi	Yöntemleri: Zaman serileri, geçmişte elde edilen veriler yardımıyla 
geleceği tahmin etme yöntemidir. Geçmişte gözlenmiş değerleri sayısallaştırarak 
geleceği formülize etmek, geçmişte yapılan yanlışları tekrar etmemek adına önem 
taşımaktadır. Başvurduğu belli başlı araçlar şunlardır:
•	 Mekanik	(Naive)	tahmin	yöntemi:	Basitçe	tahmin	edilecek	dönemin	değerinin	

mevcut son dönemin gerçek değerine eşit olduğunu varsaymaktadır.
•	 Hareketli	ortalamalar	yöntemi:	Mevcut	verilerin	ortalamasını	kullanarak	gelecek	

verileri tahmin etmeye çalışmaktadır.
•	 Box-Jenkins	yöntemi:	Durağan	ve	mevsimsellikten	arındırılmış	verilerde	oto-

regresyon ve hareketli ortalamayı birleştirmiş bir modeli göstermektedir.
•	 Üstel	 düzleştirme	 yöntemleri:	 Basit	 hareketli	 ortalamanın	 doğuracağı	 yanlış	

sonuçları minimize etmek için oluşturulmuş bu yöntemde verilerin ağırlıkları 
eskiden	yeniye	doğru	arttırılmaktadır.	Eski	veriler	yakın	geçmişte	oluşan	veri-
lere göre daha az ağırlık taşımaktadır. Dolayısıyla bu yöntem yakın geçmişte 
oluşan gelişmelere daha hassas tepki vermektedir.

•	 Otomatik	regresyon:	İçinde	bulunulan	dönemin	değerinin	bir	önceki	dönem	
ya da daha önceki dönemler ile güçlü bağlantısı olduğunu varsayan ve bu bağ-
lantıyı bulmaya yönelik bir yöntemdir. Durağan serilerde kullanılabilen tah-
min yöntemidir. 

Nitel	 yöntemler: Aynı zamanda “yargısal yöntemler” olarak da adlandırılmaktadır. 
Tahmin değişkeni hakkındaki geçmiş bilgiler, uzmanlar tarafından matematiksel kural-
lar yerine kendi yargıları kullanılarak düzenlenmektedir. Bunlar nicel yöntemlerden daha 
ucuz veya uygulanması daha kolay olmasa da tarihsel veri setlerini gerektirmeme avan-
tajına sahiptir. Nitel tahmin yöntemleri dört gruba ayrılmaktadır (Frechtling, 2001: 210; 
Çuhadar,	2006:	64):

1. Delphi	Yöntemi: İhtiyaç duyulan uzun ve kısa vadeli olayların konunun uzmanları 
tarafından tahmin edilmesi yöntemidir. Bu yöntemde konunun uzmanlarına gön-
derilen anket sorularıyla görüş birliğine ulaşmak amaçlanmaktadır. Bireylerin yüz 
yüze gelmeden, başkalarının düşüncelerinden etkilenmeden soruna çözüm öneri-
lerinde bulunmaları hedeflenmektedir. Aynı ya da farklı gruplar üzerinden birkaç 
tur devam etmektedir.

2. Senaryo	Analizi: Geleceğe ait yaşanması muhtemel senaryoların uygulanması so-
nucu gelecekte hangi durumlarla karşılaşılabileceğini tahmin etme yöntemidir. Üç 
yaklaşımdan oluşmaktadır:
•	 Sezgisel	mantık	analizi:	Esnek	ve	tutarlılığa	sahip	olan	bu	senaryo	analizinde	

matematiksel algoritmalar kullanılmadığı için işlevsel ve çevresel uyumu yük-
sek senaryolar oluşturulabilmektedir.

•	 Eğilim-etki	analizi:	Nitel	faktörler	ile	geleneksel	senaryo	tekniklerini	sentezle-
yen bir tekniktir. Bu analiz yardımıyla, genel eğilimi etkileyecek olaylar istatis-
tiksel ve sezgisel olarak belirlenebilmektedir.
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•	 Çapraz-etki	 analizi:	 Oluşturulan	 senaryoda	 ele	 alınan	 olguların	 birbirlerine	
karşı bağımlılıklarının da sürece dahil edilmiş olduğu senaryo analizidir. Olay-
ların diğer olayları etkileme olasılığı uzman bilgisiyle harmanlanmaktadır.

3.	 Uzman	Panelleri: Delphi modelinde bir sorun ile ilgili bilgisine başvurulan uzman-
lar bu modelde yüz yüze, karşılıklı etkileşim içindedir. Delphi modelinden bu yön-
den ayrılan modelden panel üyelerinin ortak bir görüşe varması beklenmektedir. 
Etkileşimde	bulunan	panel	üyelerinin	bir	 sinerji	 oluşturarak	objektif	 bir	 sonuca	
ulaşması hedeflenmektedir.

4.	 Tüketici	Eğilim	Anketi:	Eğilim,	tüketicilerin	planladıkları	davranışlar	veya	kontrol	
edebilecekleri olaylar hakkında yaptıkları ifadelerdir. Tüketici eğilim modelleri, 
gelecekte turistlerin eğilimi ile fiilî davranışları arasında ölçülebilir bir ilişkinin ol-
duğunu varsaymaktadır.

Bir bölgeye yönelik turist sayısında gelecek yıllarda meydana gelebilecek değişimin hesap-
lanması için ne gibi değişkenlerin kullanılması gerektiğini araştırın. 6
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Turizm ürünü kavramını tanımlayabilme ve özellikle-
rini açıklayabilmek
 Tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir 
ekonomik faaliyetin temelini ürün oluşturmaktadır. 
Her ekonomik alanın kendine özgü bir ürün yapı-
sı olduğu gibi, turizm endüstrisi de turizm ürününe 
sahiptir. Turizm ürünü, turist tarafından talep edilen 
ve işletmeler tarafından sunulan farklı mal ve hizmet 
gruplarından oluşmaktadır. Turizm arz ve talebinin 
temel niteliğindeki turizm ürünü, bir turistin evinden 
çıkıp geri evine döndüğü ana kadar geçen sürede ih-
tiyaçlarını karşılamak için elde ettiği ve turizm arzını 
oluşturan faktörler tarafından sunulan somut ve so-
mut olmayan değerlerin tamamıdır. Turizmin yapısı 
gereği, pek çok farklı unsurdan yararlanan turist, coğ-
rafik, ekonomik ve toplumsal bileşenlerden oluşan ni-
hai ürünü satın almakta ve bu ürün turist tarafından 
deneyimlenmesinde ve işletmelerin fiyat politikaları-
nın belirlenmesinde etken bir rol oynamaktadır. Dört 
temel özelliği bulunmaktadır: hizmet ağırlıklı olması, 
üretildiği mekâna gidilmesi gerekliliği, heterojen bir 
yapıya sahip olması ve arz inelastik iken talebin esnek 
olmasıdır.

 Turizm arzı kavramını tanımlayabilme ve özelliklerini 
açıklayabilmek
Turizm arzı, kısa yönüyle, turizm ürününün toplamıdır. 
Geniş anlamda ise, turizm arzı, turizm talebinin istek 
ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için gerekli mal ve hiz-
metlerin hazırlanıp sunulmasını içeren üretime dayalı 
işlemlerin tümü anlamına gelmektedir. Turizm arzının 
daha iyi anlaşılabilmesi için özelliklerinin açıklanması 
gerekmektedir.	Çoklu	yapıya	sahip	olan	arzın	üretimi	
için büyük miktarda yatırım gerekmektedir. Tüketici-
lerin farklı özelliklerine göre farklı türde arz kaynak-
larına ihtiyaç olabilmektedir. Üretimin depolanması 
mümkün değildir. Turizm talebinin esneklik özelliği 
arz için de risk oluşturmaktadır. Daha emek yoğun bir 
yapıya	sahiptir.	Esnek	bir	yapıya	sahip	değildir.	Tüke-
ticinin, arz kaynaklarının bulunduğu mekâna gitme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Arzın oluşumunda birçok 
faktörün, değerin ve sektörün katkısı bulunmaktadır. 
Genellikle yatak kapasitesi ile ifade edilmektedir. Tu-
rizm sektörünün tüm bu özellikleri çok iyi benimseme-
si ve uygulaması, ona rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. 
Bunu gerçekleştiremezse, turistlerin beklentileri ve ta-
leplerine yanıt veremeyeceği için uluslararası rekabette 
zayıf duruma düşecektir.

3
Turizm arzını etkileyen faktörleri açıklayabilmek
Her üretim biçiminde olduğu gibi, turizm arzının 
oluşumunda da etkili olan faktörler bulunmaktadır. 
Bunlar sırasıyla doğal kaynaklar (iklim, bitki örtüsü, 
manzara, göl, dağ, deniz vb.), altyapı (iletişim, sağlık, 
enerji, temizlik vb.), ulaştırma (hava yolu, kara yolu, 
deniz yolu, demir yolu bağlantısı), üstyapı (konakla-
ma, yeme-içme, eğlence, dinlence tesisleri vb.) sos-
yokültürel değerler (tarihî eserler, müzeler, anıtlar, 
gelenekler, görenekler vb.), konukseverlik (yerel hal-
kın yaşam biçimi, turistlere ve turizme bakışı, turist-
yerel halk iletişimi vb.). Tüketicinin arzın bulunduğu 
mekâna/bölgeye gitme zorunluluğu nedeniyle farklı 
nitelikte ve türde olan bu faktörlerin bir araya geti-
rilmesi, sunulması ve çıktılarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Herhangi birinin eksik olması, tüketi-
cinin beklentisine göre, bazı sorunları da beraberinde 
getirebilecektir. Bir konaklama tesisine ulaşmak için 
gerekli olan hava yolu ya da kara yolu ulaşım ağının 
yetersiz olması ya da kültür turizminde etkili olmak 
için gerekli olan bir müze ya da ören yerinin amaca 
hizmet edememesi gibi.

  Turizm talebi kavramını tanımlayabilme ve özellikleri-
ni açıklayabilmek
Basit anlamda talep, belirli bir sürede belirli bir fiyat 
düzeyinden belirli mal ya da hizmet grubunu satın 
alma isteği olarak ifade edilmektedir. Benzer şekil-
de, turizm talebi, yeterli gelire ve boş zamana sahip 
olmak şartıyla belirli bir zaman diliminde belirli bir 
hedef doğrultusunda turizm mal ve hizmeti satın 
alma isteğinde olan kişi ya da kişiler şeklinde ele alın-
maktadır. Üç bileşenden oluşmaktadır: efektif talep, 
potansiyel talep ve ertelenmiş turizm talebi. İsteğini 
yerine getirmiş olan kişiye “turist” ya da “ziyaretçi” 
adı verilmektedir. Bu şekliyle, bir uçuş, tatil ya da 
eğlence sırasında kullanıcı ya da turist olan turizm 
talebiyle karşılaşmak mümkündür. Ölçüm biçimleri 
ise, konaklama ya da ulaştırma işletmelerinde do-
luluk oranı; yeme-içme tesislerinde ve sahillerde de 
devir oranı şeklindedir. Turizm talebinin özellikleri 
arasında bağımsız ve çok yönlü olması, kişisel gelire 
ihtiyaç göstermesi, diğer mal ve hizmetlere yönelik 
talep ile rekabet etme özelliğine sahip olması, esnek 
bir yapıya sahip olması, kısmen mevsimlik olması ve 
ülkeden ülkeye farklılık göstermesi gelmektedir. Bu 
özelliklerin sağlıklı analiz edilmesi ülkelere ekono-
mik anlamda katkı sağlayacaktır.

Özet

1

2
4
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Turizm talebini etkileyen faktörleri açıklayabilmek
Turizm talebinin bulunduğu mekândan belirli bir sü-
reyle ayrılarak bir başka bölgede ya da ülkede zaman 
geçirmesi gerektiği için gerek kendinden kaynaklanan 
gerekse ülkesinde ya da uluslararası düzeyde meyda-
na gelen değişimlerden dolaylı ya da doğrudan etki-
lenebilmektedir. Bunların arasında toplam millî gelir, 
kişi başı gelir, döviz kuru, ödemeler dengesi, ürünün 
fiyatı, ulaşım, uzaklık, arz kapasitesi, reklam-tanıtım, 
nüfus ve sağlık durumu gibi ekonomik faktörlerin 
yanı sıra moda, zevk ve alışkanlıklar, boş zaman, cin-
siyet, aile yapısı, meslek, kültür yapısı, kentleşme dü-
zeyi, yaşam biçimi ve din gibi toplumsal faktörler yer 
almaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilere işaret eden 
politik, kişilerin ruh hâlini yansıtan psikolojik faktör-
lerin yanı sıra günümüzde öne çıkan güvenlik ve te-
rörizm gibi diğer faktörleri de saymak gerekmektedir.

 Turizm talebinin tahminlemesinde kullanılan araçları 
açıklayabilmek
Uluslararası bir özelliğe sahip olması nedeniyle tu-
rizm talebini etkileyen kişisel, ulusal ve uluslararası 
durumlardan kaynaklı birçok neden bulunmaktadır. 
Esnek	 talebe	 dayalı	 bir	 sektör	 olan	 turizmin	 geliş-
tirilmesinde dengeli bir yaklaşımın belirlenmesi ve 
geliştirilmesi için geleceğe dönük talep tahminleri-
nin yapılması önemli olmaktadır. Gelecekteki deği-
şimi öngörebilmek amacıyla kullanılan talep tahmin 
yöntemleri, nicel ve nitel olmak üzere iki grupta ele 
alınmaktadır. Nicel yöntemler, bir olgu hakkındaki 
geçmiş bilgileri sayısal bazı formüllere göre düzen-
lemektedir. Bu formüller, ihtiyaç duyulan verilerdeki 
temel model ve ilişkilerden yararlanmaktadır. Bu tür 
yöntemlerde bazı tarihsel dönemlerde tutarlı sayısal 
ölçümler gerekmektedir. Nitel yöntemlerde ise, tah-
min değişkeni hakkındaki geçmiş bilgiler, matema-
tiksel kurallar yerine araştırmacının kendi yargıları 
kullanılarak düzenlenmektedir. Nicel yöntemlere göre 
daha ucuz veya uygulanması daha kolay gibi görünse 
de tarihsel veri setlerine ihtiyaç duymamaktadır.

5 6
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1. Aşağıdakilerden hangisi turizm ürünlerinin özelliklerin-
den biri değildir?

A. Soyut olması
B. Üretildiği anda tüketilmesi
C. Homojen olması
D. Hizmet odaklı olması
E.	 Turizm	ürününün	arzına	inelastik,	talebine	ise	elastik	

adı verilmesi

2. Turizm ürünü yaşam eğrisi aşamaları aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A. Piyasaya giriş, büyüme, olgunlaşma, düşüşe geçme
B. Büyüme, olgunlaşma, piyasaya giriş, düşüşe geçme
C. Olgunlaşma, piyasaya giriş, büyüme, düşüşe geçme
D. Piyasaya giriş, olgunlaşma, büyüme, düşüşe geçme
E.	 Düşüşe	geçme,	büyüme,	olgunlaşma,	piyasaya	giriş

3. Aşağıdaki turizm ürününü oluşturan unsurlardan hangi-
leri somut özellik taşımaktadır?

A. Festival, spor organizasyonu, fiyat
B. Fuar, kongre, imaj
C. Doğal güzellikler, konum, karnaval
D. Konaklama işletmesi, yiyecek-içecek işletmesi, kültü-

rel ve tarihî yapılar
E.	 Marka,	tur	operatörü,	seyahat	acentesi

4. Aşağıdakilerden hangisi turizm arzının özellikleri ara-
sında yer	almaz?

A.	 Esnek	değildir.
B. Fiyat değişimleri karşısında duyarsızdır.
C. Karmaşık bir yapıya sahiptir. 
D. Arz kapasitesinin oluşması için büyük düzeyde yatı-

rım gerektirmektedir. 
E.	 Hep	aynı	tarz	turistin	kullanımı	için	oluşturulur.	

5. Turizm arzı, genellikle konaklama işletmeleri için hangi 
gösterge ile ifade edilmektedir?

A. Geceleme sayısı
B. Yatak sayısı
C. Yapılan yatırımın büyüklüğü
D. Tesisin yapılış tarihi
E.	 Tesisin	inşa	edildiği	bölgenin	turizm	potansiyeli

6. Travertenler, peri bacaları, şelaleler gibi insanların doğ-
rudan ya da dolaylı bir katkısı ya da emeği olmadan doğal 
yollardan meydana gelmiş olan oluşumlar turizm arzını etki-
leyen faktörlerden hangisine örnektir?

A. Altyapı  B.   Üstyapı
C. Doğal kaynaklar D.   Konukseverlik 
E.	 Sosyokültürel	varlıklar

7. Seyahat etmek için uyarılmış ancak zaman ve para ba-
kımından yeterli imkânlara sahip olmadıkları için bu isteği 
gerçekleştiremeyen turizm talebine ne ad verilir?

A.	 Potansiyel	 	 B.			Efektif
C. Aktif  D.   Pasif
E.	 Ertelenmiş

8. Aşağıdaki turizm talebini etkileyen faktörlerden hangisi 
ekonomik faktörler arasında yer alır?

A. Kentleşme düzeyi
B. Kültür ve eğitim düzeyi
C. Moda, zevk ve alışkanlıklar
D. Nüfus ve sağlık
E.	 Yaş	ve	cinsiyet

9. I. Potansiyel pazarların keşfedilmesinde

II. Personel, malzeme ve kapasite gibi operasyonel ge-
reksinimlerin belirlenmesinde

III. Ziyaretlerin ekonomik, sosyal/kültürel, çevresel 
sonuçlarının tahmin edilmesinde

IV. Bütçeleme süreci için turizmden elde edilen kamu 
gelirlerinin projelendirilmesinde

Yukarıdaki turizm talep tahmin yöntemlerinden hangisi ya 
da hangileri yöneticiler açısından önemlidir?

A. Yalnız II  B.   Yalnız III
C. I ve II  D.   II ve III
E.	 I,	II	ve	III

10. Turizm talep tahmin yöntemlerinden biri olan delphi 
yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İhtiyaç duyulan uzun ve kısa vadeli olayların konunun 
uzmanları tarafından tahmin edilmesi yöntemidir.

B. Bu yöntemde konunun uzmanlarına gönderilen anket 
sorularıyla görüş birliğine ulaşmak amaçlanmaktadır.

C. Bireylerin yüz yüze gelmeden, başkalarının düşün-
celerinden etkilenmeden soruna çözüm önerilerinde 
bulunmaları hedeflenmektedir.

D. Aynı ya da farklı gruplar üzerinden birkaç tur devam 
etmektedir.

E.	 Bir	olgu	hakkındaki	geçmiş	bilgiler	sayısal	bazı	 for-
müllere göre düzenlenmektedir. 

Kendimizi Sınayalım
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Yaşamın İçinden

Turizm arzı ve talebi konusuna verilebilecek en gün-
cel	 gelişmelerden	 biri,	 2019	 yılı	 sonlarında	 Çin	 Halk	
Cumhuriyeti’nden başlayarak kısa sürede dünya geneline 
yayılarak 215 ülkeyi etkisi altına alan pandemi salgınıdır. 
Pandemi, milyarlarca insanın günlük yaşam biçiminin yanı 
sıra birçok ülkenin de ekonomik yapısını olumsuz yönde 
etkilemiş, etkilemeye de devam etmektedir. İnsanlar, tatil 
alışkanlıklarını ötelemek ya da onlardan tamamıyla vazgeç-
mek, beslenme ya da çalışma biçimlerini değiştirmek zorun-
da kalırken, işletmeler de ayakta kalabilmek için direnmek 
zorunda kalmıştır. Dünya Para Fonu (IMF) verilerine göre, 
dünya ekonomisinde yüzde 4.4 oranında bir daralma bekle-
nirken, bu oranın Amerika Birleşik Devletleri için yüzde 4.3, 
Çin	Halk	Cumhuriyeti	için	yüzde	1.9,	Türkiye’nin	ana	pazarı	
konumundaki İngiltere için yüzde 9.8, Almanya için yüzde 
6 ve Rusya için yüzde 4.1 oranında gerçekleşmesi öngörül-
mektedir. Dünya Bankası da dünya genelinde benzer bir da-
ralmadan bahsederek (-yüzde 5.2 oranında), kişi başı gayri-
safi millÎ hasıla miktarında da yüzde oranında bir azalmanın 
beklendiğini dile getirmektedir. Pandeminin uluslararası tu-
rizm hareketleri üzerine etkisi konusunda ise, Dünya Turizm 
Örgütü, bir önceki yıla göre, yüzde 80 oranında bir kayıptan 
bahsetmektedir.	Dünya	Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Ör-
gütü	(OECD)	de	benzer	bir	öngörüde	bulunmaktadır.	Dünya	
Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) ise, bu öngörüler ışı-
ğında, dünya genelinde 100 ila 200 milyon arasında turizm 
çalışanının işini kaybettiğini tahmin etmektedir. Türkiye için 

turizm açısından yüzde 75 oranında bir kayıp söz konusu 
iken, rakipleri olan İspanya ve Yunanistan için de benzer bir 
oran dile getirilmektedir. Bu olumsuz durumdan sadece otel-
cilik sektörü değil, aynı zamanda tur operatörlüğü, havacılık 
ve kruvaziyer sektörleri de büyük oranda yara almış durum-
dadır. Krizi kısmen de olsa hafifletmek adına, Türkiye’nin de 
dahil olduğu Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi rakip 
ülkelerin hükümetleri de kendi ulusal turizm sektörleri için 
farklı destek paketleri hazırlamıştır. Ayrıca, olumlu bir imaj 
oluşturmak ve sağlık açısından gerekli önlemlerin alındığını 
göstermek adına Türkiye, “güvenli turizm sertifikası” adı ve-
rilen bir uygulamayı da hayata geçirerek kısa sürede yabancı 
turistlerin güvenini kazanmayı başarmıştır. Pandemi sonrası 
yeni turizm ve seyahat eğilimleri arasında kalabalıktan uzak, 
doğa temelli turizmin önem kazanmasının yanı sıra, bireysel 
araçlar ile seyahat ve küçük ölçekli işletmelerde konaklama 
gibi eğilimlerin artması beklenmektedir. Özellikle üçüncü 
yaş ve aile grupları için hijyen ve sanitasyon uygulamalarının 
daha da güçlendirilmesi ve dijital araçların tüketici tercihleri 
üzerindeki artan etkisi diğer eğilimler arasında gelmektedir. 
Gerek ekonomik gerekse salgın riski nedeniyle kısa dönem-
de tatil ya da seyahat beklentisi olmayan önemli bir kesimin 
olduğu da belirtilmektedir.

Kaynak: TÜRSAB (2020). Covid-19 Sürecinde Türkiye 
ve Dünya Turizminin Değerlendirilmesi. https://tursab.
org.tr/apps//Files/Content/6ad52b35-1dd2-41c2-9f1c-
c24cc19e7a63.pdf.	Erişim	Tarihi:	05.02.2021.
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1. c Yanıtınız yanlış ise “Turizm Ürünü ve Özellikleri” 
başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Turizm Ürünü ve Özellikleri” 
başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Turizm Ürününü Oluşturan Bile-
şenler” başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Turizm Arzı ve Özellikleri” baş-
lıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

5.b Yanıtınız yanlış ise “Turizm Arzı ve Özellikleri” baş-
lıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

6.	c	 Yanıtınız	yanlış	 ise	“Turizm	Arzını	Etkileyen	Fak-
törler” başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Turizm Talebi ve Özellikleri” 
başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

8.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Turizm	Talebini	Etkileyen	Fak-
törler” başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Turizm Talep Tahmin Yöntem-
leri” başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Turizm Talep Tahmin Yöntem-
leri” başlıklı konusuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra	Sizde	1
Uludağ ve Bodrum, birbirinden tamamen farklı ürün sunan 
iki farklı bölgedir. Birincisi, kış sporları ve doğa gibi tamamen 
iklimden kaynaklanan kış turizmine yönelik faaliyet gösterir-
ken ikincisi de yine iklimden kaynaklanan ama deniz-kum-
güneş üçlüsüne dönük faaliyet göstermektedir. Biri kış, diğeri 
de yaz mevsiminde tam kapasite ile çalışmaktadır. Bir kişi, 
farklı dönemlerde iki bölgeyi de ziyaret etme şansına sahip 
olabilmektedir. Bu yönüyle, birbirini tamamlayıcı turizm 
ürünü olma özelliğine de sahiptir.

Sıra	Sizde	2
Yıl boyunca yaşanan pandemi nedeniyle turizm arzı da olum-
suz etkilenmiştir. Konaklama, yeme-içme ve ulaştırma gibi 
işletmeler, bazı dönemlerde sıfır doluluk ya da devir oranıyla 
faaliyet gösterirken diğer bazı zamanlarda da kapasitelerinin 
çok altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalmıştır. 
Yıl sonu itibarıyla beklediği hedefi gerçekleştiremediği gibi, 
bir sonraki yıl elde edeceği sonuç olumlu dahi olsa, işletme-
lerin 2020 yılında meydana gelen kaybı (eksik kapasite) telafi 
etmesi mümkün olmayacaktır.

Sıra	Sizde	3
Bir bölgenin turizm açısından değerlendirebileceği birçok 
çekicilik unsuru olmasına karşın, toplumun turizme bakışı, 
hoşgörü düzeyi ve farklı insanlara yönelik davranış biçimleri 
de önemli bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuk-
severlik kapsamında ele alınabilecek bu tür değerlerin topla-
mı, o bölgenin ulusal ya da uluslararası turizmde ilgi görüp 
görmeyeceğinin de doğrudan bir işareti olmaktadır. İnsan-
lar, kendilerine kaba davranış sergileyen bir bölgeye gitme 
isteğinde olmayacağı gibi, çevrelerine de o bölge hakkında 
olumsuz söylemde bulunacaktır. Nitekim, yapılan araştırma-
larda konukseverlik, Türkiye turizmi açısından en etkili araç 
olarak ortaya çıkmıştır.

Sıra	Sizde	4
Dünya genelinde yapılan birçok araştırma, farklı ülkelerden 
insanların turizm davranışlarının birbirlerinden farklı ol-
duğunu göstermektedir. Örneğin; Alman turistler daha çok 
doğal ve kültürel çevreye önem verirken Japon turistler risk 
almayı sevmedikleri gibi daha çok grup hâlinde seyahat et-
mektedirler.	Çinli	 turistler	alışverişe	 ilgili	 iken	Rus	turistler	
her şey dâhil konaklama türünü tercih etmektedirler.

Sıra	Sizde	5
Turizm, farklı ülkeler arası ortaya çıkan bir faaliyet olduğu 
için farklı para birimlerini kullanan ülkeler açısından da bazı 
ekonomik sonuçları olmaktadır. Örneğin; turist kabul eden 
ülke ulusal para biriminin uluslararası alanda değer kaybet-
mesi sonucu bir başka ülke açısından ucuz ülke durumuna 
düşmekte, böylece kendisine yönelik turizm talebinde artış 
meydana gelmektedir. Ulusal para biriminin değer kazanma-
sı durumunda ise, daha pahalı ülke algısı ortaya çıktığı için 
aksi bir durum söz konusudur. Bu durumda da çekiciliğini 
kaybederek talebin daha çekici olan bir ülkeye yönelmesine 
neden olunmaktadır.

Sıra	Sizde	6
Bir bölgeye yönelik turizm talebinde etkili olan birçok içsel ve 
dışsal faktör bulunmaktadır. İçsel faktörler, turist kabul eden 
ülkeyle ilgili olmakla birlikte, dışsal faktörler turist gönderen ül-
kelerin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısı ve diğer rakip ülkele-
rin özellikleri ile ilgilidir. Dolayısıyla, bölgenin yatak kapasitesi, 
turist gönderen bölgelere olan uzaklığı, fiyat düzeyi, ulusal para 
biriminin karşılaştırmalı değeri, turist gönderen ülkelerdeki 
gayrisafi millî hasıla miktarı, rakiplerin fiyat düzeyi, uluslararası 
turizmden aldıkları pay gibi birçok değişken, o bölgeye yönelik 
turist sayısının tahminlenmesinde kullanılabilir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizmin olumlu ve olumsuz ekonomik etkilerini ifade edebilecek,
Turizmin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerini açıklayabilecek,
Turizmin olumlu ve olumsuz kültürel etkilerini açıklayabilecek,
Turizmin olumlu ve olumsuz çevresel etkilerini sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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GİRİŞ
İnsanların hem iş hem de boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla seyahat etme ve 
gezme gereksinimlerine bağlı olarak girişimcilerin bu taleplere yönelik yeni ürün ve hiz-
metler arz etmesi, dünyada birçok sektörün gelişmesine olanak tanımıştır. Turizm bu ha-
reketlilikten en fazla faydalanan sektörlerden biri olmuştur. Turizm faaliyetinin gelişimi 
ve yarattığı etkilere yönelik çalışmalar değerlendirildiğinde; 1960-1970 yılları arasında ge-
nel olarak turizmin olumlu ekonomik etkilerinin incelendiği, 1970-1980 yılları arasında 
çalışmaların yavaş yavaş sosyal, kültürel ve çevresel etkilerindeki olumsuzluğa kaydığı, 
1980-1990 yılları arasında turizm endüstrisinin sürdürülebilir büyümeyi sağlayamadığın-
dan çalışmaların turizmin yaşam kalitesinde yarattığı olumsuzluklara yöneldiği ve sonuç 
olarak 1990’lardan günümüze ekonomik perspektifin, sosyal ve çevresel yapıyla bütün-
leşmesine odaklandığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile turizmin konusu olan turist ve 
yarattığı ekonomik etkiler, onu misafir eden ve kabul eden ülkede yaratılan değişimlerle 
birlikte ele alınmaya başlanmıştır (Postma ve Schmuecker, 2017).

Turizm, gelişmekte olan ülkelerde veya ülkelerin özellikle kalkınma sağlayamamış kır-
sal bölgelerinin gelişmesinde birçok ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmekle birlikte, 
kitle turizmi ve turizm faaliyetlerinin plansızlığı aynı zamanda birçok olumsuz etkiler de 
yaratabilmektedir. Turizm ancak dikkatli bir şekilde yönetilirse, birtakım olumsuzlukla-
ra ve zarara maruz kalmadan, turist kabul eden ülkelerin sağlıklı büyümelerine katkıda 
bulunabilir. Turistlerin hareketliliği ve turizm sisteminin yapısı; ülkeleri ekonomik, sos-
yal, kültürel, çevresel olarak ve ilişkili olduğu diğer alanları doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilemektedir. Öte yandan bu etkiler birbirinden bağımsız değildir. Diğer bir ifade ile 
aralarında bir etkileşim de söz konusudur. Bu nedenle bilim insanlarının çoğu zaman ko-
nuları; sosyoekonomik çevre, sosyokültürel çevre, sosyal çevre ve ekonomik çevre olarak 
ele aldığı göz ardı edilmemelidir. Turizmden doğru bir şekilde yararlanabilmek, turizmin 
etkilerini kısa vadeli düşünmekten ziyade uzun vadeli düşünmek ve planlamak ile müm-
kün olabilir. Bu bölümde turizmin etkileri farklı açılardan hem olumlu hem de olumsuz 
yönleriyle ele alınıp değerlendirilmektedir.

TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİ
Turizm sektörünün ülkelerin ekonomisindeki yeri yadsınamaz. Öte yandan turizmin eko-
nomik etkilerini, olumlu ve olumsuz olarak iki bölümde değerlendirmek gerekmektedir. 
Genel olarak turizmin ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve diğer ilişkili alan-
larda olumlu etkileri vurgulansa da karar verilen her tercihin, her zaman bir maliyeti ol-
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maktadır. Turizm sistemi ve bu sistem içinde var olan faaliyetler, turizmin istenmeyen ve 
genellikle beklenmeyen olumsuz ekonomik etkilerini beraberinde getirme eğilimindedir. 
Bu kısımda turizmin ekonomik açıdan olumlu ve olumsuz etkileri irdelenerek değerlen-
dirilmektedir.

Turizmin Olumlu Ekonomik Etkileri
Önemli bir ekonomik faaliyet olarak görülen turizm, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyine 
(WTTC) göre dünya genelinde istihdamın %10’unu ve küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla-
nın (GSYİH) %10,3’ünü oluşturmaktadır (WTTC, 2020a). Bu verilere bakıldığında tu-
rizm sektörünün dünya genelindeki büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı 
toplam ihracatı Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre 180 milyar 468 milyon dolar, 
toplamdaki turizm gelirleri ise 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak belirlenmiş-
tir. Turizmin toplam ihracat içindeki payı yaklaşık %19 civarında olup turizm ülkemiz 
için önemli bir sektör olma özelliğini korumaktadır. WTTC’ye göre Türkiye’de turizmin 
GSYİH’ye katkısı %11,3’tür. Türkiye’nin toplam turizm gelirlerinin %64’ünü yabancı tu-
ristlerin harcamaları, %36’sını ise yerli turistlerin harcamaları oluşturmaktadır. Diğer bir 
ifade ile toplam turizm geliri, yerli ve yabancı tüm turistlerin harcamalarına bağlı olarak 
saptanmaktadır. Türkiye’nin turizm gelirlerinin %86’sını boş zamanın değerlendirilmesi 
kapsamında tatil amaçlı yapılan seyahatler, geri kalan %14’lük kesimini ise iş amaçlı yapı-
lan seyahatler oluşturmaktadır. 

Ekonomik getirilerine bağlı olarak ülkemizde birçok belde turizm faaliyetinin içinde 
yer almaya ve bir turistik destinasyon olmaya çabalamaktadır. Turistik bir destinasyonda 
yaşayan herhangi bir kişiye “Turizmin etkileri sizce nelerdir?” diye sorulsa, büyük ola-
sılıkla verilecek yanıt işsizliği azalttığı ve gelirleri artırdığı olacaktır. Diğer bir ifade ile 
turizmin istihdamı artırdığı, döviz girdisi sağladığı ve ekonomiyi canlandırdığı gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle turizmin başlıca olumlu ekonomik etkileri şu şe-
kilde sıralanabilir:

•	 Ödemeler	dengesine	katkı
•	 Gelirleri	artırma
•	 İstihdama	katkı
•	 Bölgesel	kalkınma
•	 Altyapıyı	ve	üstyapıyı	geliştirme	

Ödemeler Dengesine Katkı
Ödemeler dengesi bir ülkenin diğer ülkeler ile belli bir dönemde yapmış olduğu ekonomik 
işlemlerin kaydedildiği bir finansal tablo olarak değerlendirilebilir. Diğer bir ifade ile bir 
ülke ile diğeri arasındaki parasal işlemlerin kaydıdır. Ülke ulusal ekonomisinden dışarı 
akan para ile ülke ekonomisine dışarıdan giren para akışını açıklamaktadır. Ödemeler 
dengesi açık veya fazlaya atıfta bulunulan cari bir hesap olarak değerlendirilebilir. Bu fi-
nansal tabloda buğday, mısır, telefon, televizyon, araba gibi mallar bir grubu oluşturur-
ken bankacılık, sigorta ve turizm gibi hizmetler ise diğer grubu oluşturmaktadır. Turizm, 
ödemeler dengesindeki kritik konumu ve döviz kazandırıcı etkisinden dolayı, özellikle 
gelişmekte olan ülkeler için önem taşımaktadır.

Ülkelerin turizm gelirleri görünmeyen ihracat kaleminde yer almaktadır. Normal şart-
larda üretilen ürünler yurt dışına satıldığında, ülkeye döviz girdisi sağlanmakta, bu da 
ihracat kaleminde yer almaktadır. Bu satış işlemine bağlı olarak satılan ürünün paket-
lenmesi, navlun ücretlerinin ve gümrük vergilerinin ödenmesi, nakliyesi ve sonucunda 
ürünün alıcısının ayağına ulaşması gerekmektedir. Oysaki turizm faaliyetinde satılan şey 
somut bir üründen ziyade bir hizmet olduğundan, turistin bu hizmetten faydalanabilmek 
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için ülkeye gelmesi ve turistik üründen ülke içinde yararlanması gerekmektedir. Diğer bir 
ifade ile navlun gibi ek giderler olmadığı gibi elde edilen gelir yine döviz cinsindendir. İşte 
bu nedenledir ki bu işlemler ihracat etkisi yaratmakta ve görünmeyen ihracat kaleminde 
yer almaktadır. 

Turistik ürün genel olarak soyuttur. Turistler destinasyonun mimarisi, arkeolojik varlıklar, 
kültürel varlıklar ve değerler gibi taşınamayan ürünlerin yanı sıra ağırlama hizmetleri için 
turistik destinasyona gelmektedir. Burada ilginç olan husus, bir nevi turist ithalatı yapılır-
ken bu ithalattan döviz girdisi sağlanmaktadır.

Turizmin ödemeler dengesi üzerindeki etkisi, en bilinen ekonomik etkilerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Yabancı turistler ayrıca ülke içinde satın aldıkları ürün ve di-
ğer hizmetlere döviz bozdurarak ödeme yapmakta, bunun da ödemeler dengesi üzerinde 
olumlu etkisi olmaktadır. Ödemeler dengesi açığı olan gelişmekte olan ülkeler, mümkün 
olduğunca daha fazla turist ağırlayarak negatif ticaret dengesini kendi lehlerine çevirmeye 
çabalamaktadır. Sonuç olarak ödemeler dengesi hükûmetler ve uluslararası gözlemciler 
tarafından, bir ülkenin ekonomik sağlığının bir yansıması olarak yorumlanmakta ve tu-
rizm gelirleri bu dengede önemli bir yer tutmaktadır.

Gelirleri Artırma
Ödemeler dengesine katkının yanında, turizm ülke içindeki gelirlere olumlu etkisi açısın-
dan ayrıca değerlendirilmektedir. Turizmin ülke ekonomisindeki gelirleri farklı şekillerde 
artırma etkisi bulunmaktadır. Bunlar; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış gelir getirici etkiler 
olmak üzere üç ana grupta ele alınmaktadır: 

•	 Devletin	gelirlerini	 artırmada	doğrudan etkisi, devletin bu hizmetten ötürü elde 
ettiği vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu vergiler sadece turistik işletme sahiple-
rinin ve işverenlerin elde ettikleri gelirlerin vergilerden değil, aynı zamanda çalı-
şanların ödedikleri vergilerden de kaynaklanmaktadır.

•	 Devletin	gelirlerini	artırmada	dolaylı etkisi, turistlere sağlanan mal ve hizmetlerden 
alınan vergi ve harçlardan kaynaklanmaktadır. Havaalanı vergi ve harçlarının yanı 
sıra turistlerin herhangi bir bakkaldan veya marketten kişisel gereksinimlerine yöne-
lik satın aldıkları ürünler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bakkal alışverişi nor-
malde doğrudan turizmle ilişkili değildir ancak tatil için orada bulunan turistler de 
alışveriş yaptığından bakkalın gelirlerinde bir artış yaşanması söz konusudur.

•	 Devletin	gelirlerini	artırmada uyarıcı etkisi, turizm endüstrisinde çalışanların elde 
ettikleri gelirleri bulundukları turistik yörede harcamalarından kaynaklanmak-
tadır. Turizm sektörü çalışanlarının barınma, yemek, giyim ve boş zaman değer-
lendirme faaliyetleri için yaptıkları harcamaların etkisi, uyarılmış etki olarak ele 
alınabilir.

Turizmin genel olarak ülke ekonomisine katkısı sadece ülkenin kendi turizm olanak-
larının yarattığı doğrudan etkilerle değil, yurt dışındaki şirketlerin yaptığı dolaylı katkı-
larla da artmaktadır. Örneğin ülke ekonomisi, gelen turistleri taşıyan yabancı hava yolları 
şirketlerine verilen diğer hizmetlerden fayda sağlamaktadır. Bu hava yolu şirketlerinin 
uçakları için yaptığı yakıt ikmali, havaalanı iniş ve kullanma ücretleri, onarım ve bakım 
hizmetleri, ülke ekonomisine dolaylı olarak olumlu katkılar yapmaktadır. 

Talep dalgalanmalarına aşırı duyarlı olan turizme yönelik kararların alınmasında, tu-
rizm gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının ölçülmesi, hükûmetlere yol göstermesi 
açısından ayrıca önem taşımaktadır. Turizmin toplam gelirleri artırmada ciddi bir katkısı 
bulunabilir ama bunun ölçülmesi o kadar da kolay değildir. Turistin tanımlanmasında ve 
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tipolojisinin belirlenmesinde yaşanan zorluk, “turizm faaliyetinin” ekonomik açıdan bile-
şenlerinin ne olduğunun net olarak belirlenmesinde de yaşanmaktadır. Doğrudan turizm 
gelirlerini belirlemek görece kolay olsa da dolaylı ve uyarılmış etkilerden kaynaklanan 
gelirleri hesaplamak çok zordur. Turizmden gelen doğrudan gelir katkısını saptayabilmek 
ve harcamaları ayrıştırmak için anketler aracılığı ile turizm harcamalarının ekonomide 
devam eden etkisini öngörmek amacıyla çarpan analizinden yararlanılmaktadır.

Turizm sektörü diğer sektörlerden farklı birtakım girdiler almaktadır. Örneğin gelen 
yerli ve yabancı turistlerin barınma gereksiniminden dolayı inşaat, yeme ve içme gerek-
sinimlerinden dolayı tarım, bu yiyeceklerin depolanması ve hazırlanmasıyla ilgili cihaz 
ve ekipmanlardan dolayı sanayi ve döviz akışlarının bankalar tarafından sağlanmasından 
dolayı hizmetler sektöründen (ve ilişkili diğer sektörlerden) doğrudan ve dolaylı olarak 
girdi sağlamaktadır. Bu faaliyetler ilgili sektörlerin iş hacmini artırarak ekonomide çar-
pan (çoğaltan) etkisiyle büyümeye neden olmaktadır. Turizm sektörünün faaliyetleri ve 
harcamaları diğer sektörleri tetikleyerek, ülkedeki genel ekonomik aktiviteyi artırmakta 
ve bu hareketlilik devletlerin gelirlerine olumlu olarak yansımaktadır. 

İstihdama Katkı
Sosyal bir canlı olan insan, tatilinde etrafında kendisiyle ilgilenen, misafirperver çalışanlar 
görmek ister. Buna bağlı olarak turizm sektörünün temel özelliklerinden birisi emek-yoğun 
olmasıdır. Diğer bir ifade ile turizm sektörünün iş gücüne gereksinimi bulunmakta, bunun 
sonucu olarak istihdam artmaktadır. Turizmin diğer sektörler ile yakın ilişkisi, ülkelerin 
ekonomilerinde yarattığı çarpan etkisine benzer olarak istihdam üzerinde de olumlu etki-
de bulunmasını beraberinde getirmektedir. Turizmin istihdam üzerindeki etkisi; doğrudan, 
dolaylı ve uyarılmış istihdam artırıcı etkiler olmak üzere üç ana grupta ele alınabilir:

•	 İstihdamı	artırmada	doğrudan etkisi, turizm sektöründe doğrudan çalışan iş gü-
cünden oluşmaktadır. Örneğin turizm sektörünün ana unsurları içinde yer alan 
konaklama veya yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan işgörenler bu kapsamda de-
ğerlendirilebilir.

Çarpan (çoğaltan) etkisi yatırım 
harcamalarındaki meydana 
gelecek bir değişimin, millî gelirde 
yaratacağı katkı veya etki olarak 
ifade edilebilir.

Şekil 10.1

Turizm faaliyeti 
ekonomiyi olumlu 
etkilemektedir.
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•	 İstihdamı	artırmada	dolaylı etkisi, turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak o 
destinasyonda hizmet veren ve doğrudan turizm ile ilgili olmayan işletmelerin 
yaptıkları istihdamdan kaynaklanmaktadır. Örneğin turistik destinasyonda açıla-
cak olan alışveriş merkezlerinin inşasında çalışan işçiler ve bu merkez açıldıktan 
sonra orada çalışan işgörenler bu kapsamda değerlendirilebilir.

•	 İstihdamı	artırmada uyarılmış etkisi ise, turizm endüstrisinde çalışanlara yönelik 
hizmet veren işletmelerin sağladıkları istihdamdan kaynaklanmaktadır. Örneğin 
turizm sektörü çalışanlarının barınma, yemek, giyim ve boş zaman değerlendirme 
gereksinimlerini karşılamak adına sağlanan istihdam bu kapsamda ele alınabilir.

Turizm sisteminin ve sunulan hizmetlerin karmaşık yapısı, aynı turizm gelirlerinin net 
bir şekilde hesaplanmasındaki zorluk gibi sektörde çalışan kişi sayısının belirlenmesinde 
de ortaya çıkmaktadır. Yapılan anket çalışmalarıyla sahadaki örneklem üzerinden elde 
edilen verilere bağlı olarak, gelirlerin hesaplamasında olduğu gibi birtakım tahminleme-
ler yapılmaktadır. WTTC’nin (2020a) belirlemelerine göre, Türkiye’de turizm sektöründe 
toplam 2.643.800 kişi istihdam edilmekte ve turizm sektörü çalışanları ülke içindeki top-
lam istihdamın %9,4’ünü oluşturmaktadır.

Turizm sisteminin karmaşık yapısı vasıflı iş gücüne gereksinim duyarken, farklı bölge-
lerdeki vasıfsız işçilere dahi istihdam sağlayarak, toplumun refahının artmasına yardımcı 
olabilmektedir. Ek olarak turizm kadın iş gücüne daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu du-
rum özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş yaşamına girmelerini sağlayarakeko-
nomik olarak güçlenmelerine yardımcı olmaktadır. Turizmin bu katkısı toplum içindeki 
eşitsizliklerin kısmen de olsa giderilmesine katkıda bulunmaktadır.

Turizmin emek-yoğun yapısı ve gelirlerde yaptığı çarpan etkisi özellikle karar verme 
aşamasında olan ekonomistleri ilgilendirmektedir. Bazı sektörlerde otomasyon mümkün 
olduğundan, çok az bir istihdam ile önemli bir gelir elde edilebilmektedir. Örneğin petrol-
kimya endüstrisinde yapılan yatırımların içinde iş gücü maliyeti, otomasyondan dolayı 
çok düşüktür. Buna bağlı olarak bu endüstri kolunda istihdam edilen kişi sayısı da azdır. 
Öte yandan gelişmekte olan ülkelerin artan nüfusuna bağlı olarak yüksek işsizlik sorunu, 
özellikle siyasilerin ve ekonomi kurmaylarının, istihdamı artırıcı sektörleri teşvik etmesi-
ni ve desteklemesini sağlamaktadır. Bu kapsamda özellikle tarım, inşaat ve turizm sektör-
leri, istihdamı olumlu yönde etkiledikleri için teşvik edilebilmektedir.

Bölgesel Kalkınma
Ülkelerin	en	temel	hedeflerinden	biri	kalkınmaktır.	Ancak	bunun	bölgeler	arasında	dengeli	
olması ve vatandaşların ekonomik refahtan eşit bir şekilde yararlanması temel alınmaktadır. 
Bazı bölgeler konumları ve iklimleri gereği, tarım veya sanayi gibi sektörlerin gelişmesi için 
elverişli değildir. Bu gibi bölgelerde tarım yapılsa dahi verimli olmamasından dolayı, yöre-
nin gelişmesi sınırlı kalmaktadır. Tüm bu süreçler az gelişmiş bölgelerde bulunan özellikle 
genç nüfusun, farklı bölgelere göç etmesine neden olabilmektedir. Turizm bu gibi gelişme-
miş veya az gelişmiş bölgelerin kalkınmasında, alternatif bir sektör olabilmektedir. 

Bu bölgelerin dezavantajı gibi görünen ekonomik anlamda gelişememişlik, bazen 
bölgelerin farklı bir üstünlük yakalamalarına yardımcı olabilmektedir. Konumlarından 
dolayı bu bölgelerde sanayileşmenin olmaması, onların bozulmamış ve kirlenmemiş bir 
doğaya sahip olmalarını sağlayabilmektedir. Bu tip bölgelerin yapılarına bağlı olarak yeni 
turizm politikaları oluşturulabilir, özellikle kırsal turizm veya benzer olanaklar aracılığıy-
la turizmle kalkınmaları desteklenebilmektedir. 

Turizm sektörünün belirli bir bölgede gelişimi, yerel girişimciler ile turizm sektörünün 
diğer büyük aktörleri arasındaki sıkı iş birliğine bağlıdır. Yerel girişimcilerin yapılan ya-
tırımların oluşturduğu temel gereksinimleri karşılayabilecek kapasitede olması, bölgenin 
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daha hızlı kalkınmasına olanak tanımaktadır. Bu çerçevede küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelere birtakım destekler verilmesi ve yatırım yapacak yerel girişimcilerin sübvanse 
edilmesi, bölgenin turizme bağlı olarak gelişimine yardımcı olmaktadır.

Alt ve Üstyapıyı Geliştirme
Turizmi mevsimsel yapısından kurtarabilmek ve sürekli kılabilmek için destinasyonların 
alt ve üst yapılarının geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir turizm faaliyetinin olabilme-
si için öncelikle o destinasyona olan ulaşımın kolaylaştırılması ve konforlu hâle getirilme-
si gerekmektedir. Tüm bunlar özellikle destinasyona ulaşımda kullanılabilecek her türlü 
hava,	kara	ve	deniz	yoluna	yönelik	altyapının	geliştirilmesine	katkı	sağlamaktadır.	Ayrıca	
o bölgenin kanalizasyon, elektrik, su, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısı revize edil-
mekte, bundan tüm paydaşlar olumlu bir şekilde yararlanabilmektedir. 

Yapılan tüm altyapı çalışmaları, girişimciler üzerinde otel, motel, tatil köyü, yiyecek-
içecek işletmeleri ve spor tesisleri gibi üstyapıyı geliştirmek için uyarıcı etki yaratmakta-
dır. Bölgenin gelişimi sadece büyük işletmeler bazında gerçekleşmemektedir. Hem altyapı 
çalışmaları hem de artan hareketlilik, yerel halkın küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
oluşturması için yeni olanaklar sunmaktadır. Turistlerin gittikleri bölgelerde farklı ve öz-
gün deneyimler araması, yerel halkın daha yaratıcı turistik ürünleri geliştirmesine katkı 
sağlamaktadır. Yerel halkın bilinçlenmesi, turistik bölgede hem devlet hem de özel sektör 
tarafından sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin çeşitlenip çoğalmasını sağlamaktadır. 
Tüm bunlar bölgedeki yaşam kalitesini artırmaktadır.

Turizmin Olumsuz Ekonomik Etkileri
Turizmin olumlu ekonomik etkileri özellikle toplumun ileri gelenleri tarafından dile ge-
tirilmektedir.	 Ancak	 turizm	 faaliyeti,	 turizmin	 istenmeyen	 ve	 genellikle	 beklenmeyen	
olumsuz ekonomik etkilerini de beraberinde getirme eğilimindedir. Hatta bazı araştırma-
cılara göre yaratılan olumlu ekonomik etkiler, belirtildiği kadar önemli olmayıp beklenen 
etkileri yaratmamaktadır. Bu kısımda bilim insanlarınca saptanmış, turizmin genel olum-
suz ekonomik etkileri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda turizmin olumsuz etkileri şu 
şekilde sıralanabilir: 

Şekil 10.2

Havalimanları bir 
altyapı tesisi olduğu 
kadar, alışveriş 
turizmi açısından bir 
üstyapı tesisi olarak 
değerlendirilebilir.
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•	 Kaçak	ve	sızıntılar
•	 Mevsimsellik	sorunları
•	 İstihdam	sorunları
•	 Fırsat	maliyeti
•	 Enflasyon	baskısı
•	 Aşırı	bağımlılık	ve	talep	dalgalanması

Kaçak ve Sızıntılar
Özellikle az gelişmiş ülkelerde (bazı durumlarda gelişmekte olan ülkeler için de geçerli-
dir), yeterli sermayenin veya alan ile ilgili tecrübenin olmamasından dolayı, yabancı ser-
maye yatırım yapmak amacıyla teşvik edilmektedir. Bu, turizm endüstrisinde yaygın gö-
rülen	uygulamalardan	biridir.	Aşırı	bağımlılık	gibi	bazı	durumlarda	uluslararası	turizm,	
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yeni bir sömürü şekli olarak ortaya çıkabil-
mektedir (Hall ve Jenkins, 1995). Çok uluslu şirketler önemli ayrıcalıklar alarak turizm 
piyasasında önemli bir hâkimiyet kurabilmektedir. Bu şirketler elde ettikleri gelirleri yurt 
içinde değerlendirmeyerek kazançlarını yurt dışına transfer etmektedir. Gelişmekte olan 
ülkeler belirli aşamaları geçip kendi ulusal yatırımlarını gerçekleştirdikçe, bu gelir trans-
ferleri ve kaçaklar azalma eğilimine girmektedir. Öte yandan turist hareketliliğinin önemli 
bir bölümünü, dünyanın önde gelen az sayıda tur operatörü ve booking gibi önemli çev-
rimiçi (online) satış siteleri gerçekleştirmektedir. Satış işlemini gerçekleştiren bu ana aracı 
kurumlar, her şekilde elde edilen gelirin bir bölümünü kendi ülkelerine aktarmaktadır. Bu 
nedenle ulusal satış ağının güçlendirilmesi, bu kaçakların önlemesine ve turizmin ödeme-
ler dengesindeki olumlu etkisinin artmasına yardımcı olacaktır.

Booking sitesine https://www.booking.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Normal şartlarda turizmin bölgesel kalkınmaya yardımcı olduğu belirtilirken özellikle 
bölgede	gerçekleşecek	olan	ekonomik	hareketliğin	etkisine	vurgu	yapılmaktadır.	Ana	tu-
ristik hizmet belirli bir destinasyonda verilse de elde edilen gelirlerin çoğunluğu, sonuç 
olarak orada yatırım yapan hem yerli hem de yabancı büyük şirketlere aittir. Bu şirketler 
yerli de olsa elde ettikleri gelirleri çoğu zaman merkezlerinin farklı ve büyük bir şehirde 
olmasından dolayı, bölge dışına transfer etme eğilimindedir. Bu gelir transferleri veya ka-
çakları, turistik destinasyonun ümit edilen düzeyde gelişmesini sınırlayabilmektedir.

Turizm faaliyetinin kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından birta-
kım ürün ve hizmetler satın alınmaktadır. Örneğin ülkemizi ziyaret eden bir İngiliz turist, 
Almanya’da	üretilen	bir	Airbus	A320	ile	Antalya’ya	gelebilir,	belki	bir	Türk	otelinde	tatilini	
yapar, burada İskoç viskisi içerken İsviçre çikolatası yiyebilir. Ülkemiz için bu ithalatlar sı-
zıntı olarak kabul edilmekte ve ödemeler dengesinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu gibi 
sızıntılar ve kaçaklar azaldıkça turist harcamalarından elde edilen toplam gelir de artmak-
tadır. Bu nedenle mümkün olduğunca sızıntıları azaltacak ikame ürün ve hizmetlerin, 
ülke	içinde	üretilmesi	teşvik	edilmelidir	(Mathieson	ve	Wall,	1992).	Örneğin	bahsedilen	
konaklama tesisinde yurt dışında üretilmiş bir içecek veya çikolata yerine yurt içinde üre-
tilmiş benzer kalitede (yerli) içecek ve çikolata verilmesi, bu kapsamda değerlendirilebilir.

Mevsimsellik Sorunları
Turizmin tüm yıla yayılamaması, turizm faaliyetinde mevsimsel yoğunlaşmaya neden ol-
maktadır. Özellikle ülkemizde kitle turizmi bazında turizmin özellikle yaz aylarında gerçek-
leşmesi, girişimcileri de güneşli gün sayısı daha fazla olan yörelere yatırım yapmaya yönelt-
mektedir.	Aynı	zamanda	kitle	turizmi	çerçevesinde	gelen	turistlerin	de	temel	eğilimlerinin	
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güneş, kum ve deniz olması, turistik tesislerin deniz kıyılarında yapılmasına neden olmak-
tadır. Deniz kenarında konuşlanan oteller iklim bazında özellikle rutubetten olumsuz etki-
lenmektedir. Sabit yatırım maliyetleri yüksek olan otellerin kendilerini sürekli yenilemeleri, 
yıpranan kısımlarını derhâl onarmaları gerekmektedir. Bunların hızlı şekilde yapılamaması, 
çok	daha	önemli	giderlerin	oluşmasını	beraberinde	getirmektedir.	Ayrıca	mevsimsel	çalış-
maya bağlı olarak lobi ve benzeri hacimli alanlar ile odaların bahar aylarında ısıtma, yaz 
aylarında ise soğutma giderlerini yükseltmektedir. Tüm bu işlerde kullanılan sistemlerin ba-
kım ve onarımları, ek maliyetler yaratmaktadır. Bu nedenle özellikle konaklama ve ulaştırma 
işletmelerinin amortisman maliyetleri artmaktadır. Öte yandan mevsimsellikten dolayı bir-
çok işletme kış sezonunda tesislerini kapatmakta ve sezona girerken tekrar açmaktadır. Buna 
bağlı olarak özellikle konaklama tesislerinin açma ve kapama maliyetleri yüksek olmaktadır.

Bazı turizm işletmeleri sezon dışında veya düşük sezonda işletmelerini kapatmamakta, 
bununla birlikte maliyetlerini düşürmek için istihdamı azaltmaktadır. İstihdamın çekir-
dek	kadroya	düşürülmesi,	emek	üzerinde	baskıyı	artırmaktadır.	Ayrıca	mevsimsellikten	
ötürü iş gücü devir hızı yükselmekte, bu da turistik tesislerin hizmet kalitesini olumsuz et-
kilemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ülkedeki turizm paydaşları turizm sezonunun 
tüm	 yıla	 yayılabilmesi	 için	 gerekli	 düzenlemeleri	 yapmak	 durumundadır.	 Ancak	 arzın	
mükemmel bir şekilde planlanması dahi talebin uyarılacağı veya mevsimsellik özelliğinin 
giderileceği anlamına gelmemektedir.

İstihdam Sorunları
Turizmin en önemli özelliklerinden biri olan mevsimsellik faktörünün, kalıcı istihdamın 
yaratılmasında önemli bir engel oluşturduğu unutulmamalıdır. Sağlanan istihdam mev-
simsel olduğundan, ücretler genel olarak düşüktür. Çalışanların sezonun açık olmadığı 
dönemlerde yaşamlarını sürdürebilmesi için birikim yapmaları gerekmekte, mevcut şart-
lar	altında	bu	kolay	olmamaktadır.	Ayrıca	yılın	sadece	belirli	bir	bölümünde	çalışıldığın-
dan, emekliliğe esas kesintiler de çalışılan gün sayısından ödenmektedir. Buna bağlı ola-
rak hem emeklilik için zorunlu çalışma gün sayısının doldurulmasında birtakım sorunlar 
yaşanmakta	hem	de	emeklilikte	alınan	maaşların	düşük	olmasına	neden	olmaktadır.	Ayrı-
ca mevsimsel çalışma emeğin örgütlenmesi ve sendikalaşmasını zorlaştırmaktadır. 

Özellikle az gelişmiş veya bazı gelişmekte olan ülkeler açısından ayrı bir sorun ise sek-
törde tecrübeli vasıflı iş gücü olmamasından dolayı, yabancı profesyonellerin istihdam 
edilmesi zorunluluğudur. Bu hem kilit rollerde ülkenin kendi iş gücünden yararlanama-
ması hem de bu pozisyonlar için verilen ücretlerin dolaylı olarak yurt dışına transfer edil-
mesi anlamına gelmesinden ötürü olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle çok uluslu 
turizm işletmelerinin ülkede yaptıkları yatırımların önemli üst düzey pozisyonlarına ve 
yönetim kadrolarına kendi yabancı yöneticilerini getirmesi, benzer şekilde hem ücretten 
dolayı hem de ulusal istihdamı engellemesinden dolayı olumsuzluklar yaratabilmektedir. 
Ülkemizde turizm sektöründe çalışan vasıflı ve turizm ile ilgili lisans eğitimini tamamla-
mış birçok üst düzey yönetici bulunmaktadır. Bu yöneticilerin bir kısmı hâlen ülke içinde 
bir kısmı da yurt dışında tanınmış çok uluslu otel zincirlerinde çalışmaktadır. Bu nedenle 
ülkemizin bu açıdan dezavantajı sınırlıdır.

Her işletme gibi turizm işletmelerinin de temel amacı kâr elde etmek ve maliyetleri 
düşürmektir. Turizm sektörü işverenleri için önemli bir maliyet unsurunu iş gücü oluştur-
maktadır. Bu nedenle bazı turistik iş yerleri iş gücüne yönelik maliyetlerini azaltmak ama-
cıyla, bünyelerinde kadrolu iş gücü çalıştırmak yerine taşeron firmalar üzerinden geçici 
iş gücü teminine gitmektedir. Bu özellikle çalışanların birtakım haklarının kısıtlanması 
anlamına gelmekte ve taşeron firmalar üzerinden çalışanlar aleyhine sonuçlar doğurmak-
tadır.	Ayrıca	bu	 tip	uygulamalar,	hizmet	kalitesinin	düşmesine	neden	olmakta	ve	uzun	
dönemde ülke turizmini olumsuz etkilemektedir.
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Fırsat Maliyeti
Ekonomik açıdan karar verilen ve yapılan her faaliyetin bir maliyeti bulunmaktadır. Tu-
rizm için finansal yatırım ve kaynak sağlanması, fırsat maliyeti sorununu ortaya çıkarmak-
tadır. Turizm sektörü için yapılan yatırımların, bir başka sektöre yapılması durumunda 
elde edilecek olandan daha fazla fayda getirmesi istenmekle birlikte, bu her zaman böyle 
gerçekleşmeyebilir. Diğer bir ifade ile fayda-maliyet analizinin iyi bir şekilde yapılması ge-
rekmektedir. Turizmin geliştirilmesiyle ilgili karar veren yönetimlerin, özellikle çok ciddi 
altyapı faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir. Bu amaçla özellikle 
ulaşımın gerçekleştirilmesi için yeni havaalanlarının ve kara yollarının yapılması gerek-
mektedir. Havaalanlarının veya yolların yapılacağı yerler çok verimli topraklar üzerinde 
olabilir. Bu alanlarda tarım yapılması, belki çevrenin ve doğanın daha iyi kullanılmasına 
yardımcı olabilecektir. Bu nedenle, alınan havaalanı inşa etme kararının bir fırsat maliyeti 
bulunmaktadır.

Hükûmetler bütçeleri çerçevesinde kaynakları en iyi şekilde kullanmakla yükümlü-
dür. Buna bağlı olarak, bütçelerinin ne kadarını halkın sağlık, eğitim, güvenlik gibi sosyal 
hizmetlerine harcayacaklarını ve kalan kısmını ise nerede veya daha spesifik olarak ne 
kadar kısmını turizm altyapısını geliştirmekte kullanacaklarını çok iyi analiz etmeleri ge-
rekmektedir. Kaynakların genel olarak kıt olması, turizm amacıyla kullanılan paranın ve 
kaynakların, başka amaçlar için kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. İşte tüm bu ne-
denlerden, hükûmetler açısından özellikle turizme yapılan yatırımların ve verilen teşvik 
ve	istisnaların,	fırsat	maliyeti	bulunmaktadır.	Fırsat	maliyeti	sadece	hükûmetler	açısından	
değerlendirilmemeli ve turizm sektörüne yatırım yapan özel sektör ve diğer paydaşlar açı-
sından da ele alınması gereken bir konu olduğu unutulmamalıdır.

Enflasyon Baskısı
Enflasyon, mal ve hizmetlerin zaman içinde değerlerinin artması anlamına gelmektedir. 
Genel olarak enflasyon herhangi bir mala veya hizmete yönelik talebin artması ve o mal 
veya hizmetin üretim maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Turizme açıla-
cak yeni bir bölgede arazi fiyatları düşükken, turistik bir bölgede var olan talebin gücüne 
bağlı olarak arazi fiyatları yüksek olacaktır. Turizmde rekabetin ve yeni iş olanaklarına 
yönelik talebin sonucu olarak arazi ve diğer gayrimenkul fiyatlarında artış olmaktadır. 
Turistik bölgelerde küçük araziler dahi yüksek fiyatlarla satılabilmektedir. Turistik bölge-
lerde oluşan bu arazi ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış, enflasyonun artmasına neden ol-
maktadır. Bu özellikle turistik bölgedeki yerel girişimciler ile küçük ve orta büyüklükteki 
sermayeyi olumsuz etkilemekte ve yatırımlarını kısıtlamaktadır. Oysaki alım gücü yüksek 
yabancı sermaye için belirtilen yüksek fiyatlar o kadar önemli olmamakta, onların bu yer-
leri yüksek fiyattan satın almaları enflasyonun artmasına neden olmaktadır.

Belirli bölgelerde 1980’li yıllara kadar, aile içindeki miras dağılımlarında verimli topraklar 
genel olarak erkeklere, sahil kenarındaki verimsiz araziler ise kadınlara bırakılmaktaydı. 
Kendilerine sayfiyede bu tip miras kalan birçok kadın için ebeveynleri bilinçli olmasa da 
pozitif (!) bir ayrımcılık yapmıştır. Çünkü bu arazilerin turizm alanı olarak değerlendirilme-
sinden elde edilen gelirler, tarım arazilerinin getirdikleri gelirlerden daha fazla olmuştur. 
Ancak bu satışlarla birlikte, bölgedeki enflasyon da artmıştır.

Turistik bölgeye olan talebin artması, enflasyonun farklı şekillerde artmasına neden 
olabilmektedir. Bölgeye gelen turistler ister yerli olsun ister yabancı, genel olarak satın 
alma düzeyleri bakımından yerel halka göre daha üstün konumdadır. Gelir düzeyi yüksek 
turistlerin kendi yaşadıkları yerdeki fiyatlara göre daha düşük fiyatla satılan mal ve hiz-
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metlerle	karşılaşması,	onların	tüketimlerini	artırabilmektedir.	Artan	talebe	bağlı	olarak,	
turistik bölgedeki iştahlı girişimciler kârlarını artırmak amacıyla ürün ve hizmetlerinin 
fiyatını artırmakta, bu da enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak yö-
rede yaşayan alım gücü zayıf yerel halk için bu fiyat artışları ve ortaya çıkan enflasyon, böl-
gedeki yaşamı pahalı hâle getirip, günlük yaşamı zorlaştırmakla birlikte, kiraların artması 
ve barınma maliyetlerinin yükselmesi gibi olumsuzluklara neden olmaktadır.

Aşırı Bağımlılık ve Talep Dalgalanması
Bir bölgenin turizme aşırı bağımlı hâle gelmesi, talebin herhangi bir nedenden dolayı ke-
silmesi veya düşmesi durumunda, o bölgenin gelirlerinin azalmasına ve buna bağlı olarak 
birçok farklı ekonomik ve sosyal sorunun doğmasına neden olabilmektedir. Diğer bir ifade 
ile turizm sektörünün bir diğer önemli özelliği olan talebin elastik (hassas ve oynak olması) 
ve arzın inelastik (sabit ve değiştirilemez) olması, sektörün özellikle krizlere karşı hassas ol-
masına yol açmaktadır. Özellikle siyasi tercihler ve beraberinde ortaya çıkan politik krizler, 
uluslararası turizmi olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin 24 Kasım 2015’te Türk hava sa-
hasını ihlal eden bir Rus uçağının düşürülmesinin ardından, Rus turistlerin Türkiye’yi tercih 
etmemeleri nedeniyle, 2016 yılında turizm gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanmıştır. 

Krizlerin etkilerinin azaltılabilmesi için bazı öneriler getirilebilir. Bunlardan ilki özel-
likle bölgesel krizlerin etkilerini azaltabilmek adına turizmde belirli bir pazara bağımlı 
olmamak, pazarın bölümlenmesini artırmaktır. Diğer bir ifade ile turist kabul edilen ülke-
leri çoğaltıp çeşitlendirmek, bu tür krizlerin etkisini bir nebze azaltabilecektir. Öte yandan 
ülkelerin sadece uluslararası turizme değil, ulusal turizme de önem vermesi ve iç turizmin 
gelişebilmesi için gerekli teşvik sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Yerel halkın 
turizme katılabilmesi için millî gelirin dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması husu-
su	göz	ardı	edilmemelidir.	Ayrıca	turistik	bölgelerin	bu	gibi	kriz	durumlarından	daha	az	
etkilenebilmeleri için alternatif farklı gelir getirici yöntemlerin (örneğin ürün çeşitlendir-
mesine gidilmesi gibi) oluşturulması önerilmektedir. Bu nedenle ülkelerin sadece turizm 
gelirlerine bağlı kalmayarak diğer sektörlerini de geliştirmesi gerekmektedir. 

2020 yılında dünyada yaşanan COVID-19 salgını, ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 
Çünkü genelde yaşanan krizler belirli bir ülkeyi veya destinasyonu etkilerken salgın tüm 
dünya turizmini olumsuz yönde etkilemiştir. WTTC’nin (2020b) son araştırmasına göre, 
2020 yılı için dünyadaki turizm sektörü çalışanlarının %50’si salgından dolayı işini kay-
betme riski ile karşı karşıyadır. Bunun sadece bir tahminleme olduğu göz ardı edilme-
mekle birlikte turizm sektöründe çalışan yetişmiş iş gücünün farklı sektörlere kaymaması 
için gerekli desteğin sağlanması hususunda önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu ve 
benzeri olaylar, turizm talebinin ne kadar kırılgan olduğunun ve buna bağlı olarak hem 
istihdamda hem de ekonomide ciddi sorunlar oluşabileceğinin önemli göstergeleridir. 

COVID-19 salgınının 2020 yılında turizm sektöründe yarattığı değişimleri araştırın.

TURİZMİN SOSYAL ETKİLERİ
Turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisinde, turizmin sosyoloji ile olan yakınlığına ve 
turizm sosyolojisi çalışmalarının özellikle son yıllarda artan bir ivmeyle gittiğine değinil-
mişti. Sosyoloji temel olarak insan ve toplum etkileşimini incelemektedir. Doğal olarak 
turist gittiği turistik yörede yer alan hem yerel halk ile hem o bölgeye dışarıdan gelmiş 
olan turizm sektörü çalışanları ile hem de diğer turistler ile etkileşim hâlinde olacaktır. 
Turizm faaliyetinin sonucu olarak, o yöredeki tüm insanlar birbirleriyle doğrudan veya 
dolaylı olarak bir etkileşim gerçekleştireceklerdir. Bu etkileşimin öncelikle yöre halkının 
sosyal yapısını etkileyebileceği, daha sonra da yöre halkı ile etkileşimde bulunan diğer 
bölgeleri etkileyebileceği düşünülebilir. 

1
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Sosyal yapı ile kültürel yapı iç içedir. Bu kavramların birbirlerinden ayrılması çok zor-
dur. Diğer bir ifade ile bu sosyokültürel etkileşim turist-turist, turist-çalışan, turist-yerel 
halk	ve	çalışan-yerel	halk	olmak	üzere	hepsi	arasında	gerçekleşmektedir.	Ancak	turizmin	
etkileri çoğunlukla gelen ve giden sosyal gruplar açısından ele alınmakta ve bu çerçevede 
çalışmalar da yerel halk ve turist kapsamında değerlendirilmektedir. Etkileşim hem sosyal 
hem de kültürel boyutta yaşanmaktadır. Sosyokültürel açıdan turistin yerel halk üzerin-
deki etkileri bazı unsurlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu etkiler hem sosyal hem 
de	kültürel	boyut	 için	geçerlidir.	Ancak	burada	öncelikle	 sosyal	yapı	üzerindeki	 etkiler	
ele alındığı için, bu unsurlar sosyal yapı altında verilmektedir. Bu nedenle etkileyen bu 
unsurlar, kültürel boyut altında tekrar ele alınmayacaktır. Öte yandan bu unsurlar, turiz-
min sosyal veya kültürel yapılara doğrudan etkileri değil, sadece bu etkilerin oluşumunda 
yer alan önemli faktörler olarak değerlendirilmelidir. Turistlerin sosyal ve kültürel yapıya 
etkileri şu unsurlar kapsamında değerlendirilebilir (Buttler, 1974):

•	 Turist	sayısı:	Turistik	bölgeye	gelen	turistlerin	sayısındaki	yoğunluk,	özellikle	turist	
sayısının bölgede yaşayan yerel halkın sayısını geçmesi durumu

•	 Konaklamanın	süresi:	Turistik	bölgede	gerçekleştirilen	geceleme	sayısının	artışı
•	 Turistin	kökeni:	Turistin	etnik	kökenin	yakınlığı	veya	uzaklığı
•	 Turistin	ekonomik	özellikleri:	Turistin	ekonomik	düzeyinin	yüksek	olması	veya	az	

olması
•	 Turistin	etkinlikleri:	Turistin	turistik	bölgede	gerçekleştirdiği	faaliyetlerin	yapısı
Sosyokültürel etkileşimde turistlerin olduğu kadar, turistik bölgenin ve burada yaşa-

yanların özelliklerinin de rolü bulunmaktadır. Bu etkileşimi etkileyen bölgesel faktörler 
ise şu şekilde ele alınabilir (Kraig, 2001; Buttler, 1974):

•	 Turistik	bölgede	yaşayanların	demografik	yapısı:	Bölgede	yaşayanların	yaşı,	 cin-
siyeti, medeni durumları, orada doğup doğmadıkları ve kaç kuşaktır o bölgede 
yaşıyor oldukları

•	 Turistik	bölgenin	ekonomik	yapısı	ve	turizme	bağımlılığı:	Bölgede	yaşayan	halkın	
ekonomik durumunun iyi veya kötü olması veyahut yerel halkın turizmle ilgili bir 
işinin olması ve ekonomilerinin turizme bağlı olması (Bu durum turistlere daha 
olumlu yaklaşmalarını kolaylaştırmaktadır.)

•	 Yerel	halkın	turizme	ve	turiste	bakışı:	Yerel	halkın	açık	fikirli	ve	misafirperver	ol-
ması, turistlerle etkileşime geçme düzeyi

•	 Mekânsal	özellikler:	Turizmin	gelişiminde	rol	oynayan	fiziksel	mekânların	ve	ola-
nakların yeri, durumu ve sunulan turistik ürünlerin çeşitliliği; yerel halkın yaşadığı 
yerlerin yoğun turistik bölgelere yakın veya uzak olması,

•	 Kültürel	özellikler:	Yerel	halkın	kültürel	özellikleri	ve	yörenin	kültürel	zenginlikleri
•	 Diğer	sosyolojik	özellikler:	Gidilen	ülkenin	ve	turistik	bölgenin	çevresel	ve	fiziksel	

yapısı, yerel halkın sosyal ve politik yapısı ile ilgili özellikleri
Turistlerin yöreye gelmesine bağlı olarak artan eğlence ve dinlence olanakları, yerel 

halkın normal yaşam biçimlerinin değişmesine veya bozulmasına, kültürel değerlerin ve 
mirasın korunmasına veya zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle turizmin 
sosyal ve kültürel alanda yarattığı etkiler olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte ele alın-
malıdır. Burada önce turizmin sosyal yapıya etkileri olumlu ve olumsuz olmak üzere iki 
kısımda ele alınacak, ardından kültürel yapıya etkileri değerlendirilecektir.

Turizmin Olumlu Sosyal Etkileri
Turizmin sosyal yapıya etkileri bu alanda önemli çalışmalar yapan antropolog Smith’in 
(1977)	“Turizm	Antropolojisi-Ev	Sahipleri	ve	Misafirler”	adlı	kitabıyla	birlikte,	yerel	halk-
turist etkileşimi çerçevesinde değerlendirilmeye başlamıştır. Bununla birlikte etkileşim 
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sürecinin içinde yerel halk ve turist ilişkisi kadar, söz konusu turistik yöreye çalışmaya 
gelenlerin de bulunduğu ve etkileşimin hepsinin arasında ve birbirleriyle de olduğu unu-
tulmamalıdır. Turizmin yarattığı olumlu sosyal etkiler şu başlıklar altında ele alınabilir 
(Ap	ve	Crampton,	1998):

•	 Yaşam	kalitesinin	artması
•	 Toplumsal	bağların	güçlendirilmesi
•	 Kamu	hizmetlerinin	kalitesinin	artması

Yaşam Kalitesinin Artması
Yaşam kalitesinin artması özellikle turist kabul eden ülke halkı açısından değerlendi-
rilmekle birlikte, tatil sonrası elde ettikleri olumlu deneyimleri ve doyumları açısından 
turizm faaliyetine katılan turistler için de geçerlidir. Yaşam kalitesi bireylerin veya top-
lumların genel refah ve erişim düzeyi olarak hayattan beklentilerinin karşılanmasıyla 
bağlantılıdır. Toplumların refahının artması, bireylerin istihdamı ve ekonomik durumu 
yaşam kalitesiyle bağlantılı olmaktadır. Bu nedenledir ki bilim insanları çoğunlukla sos-
yoekonomik gelişmelere atıfta bulunmaktadır. Ortaya koyulan farklı göstergeler, turizmin 
ekonomik katkılarına bağlı olarak, yöre halkının yaşam kalitesini yükselterek daha kon-
forlu bir hayat sürmelerine yardımcı olduğunu işaret etmektedir. Yaşam kalitesi içinde; 
bireyin toplum içindeki özerkliği, hiçbir ayrımcılığa uğramadan yaşaması, kendini özgür 
bir şekilde ifade edebilmesi ve toplumun hoşgörü içinde olması gibi birçok faktör bulun-
maktadır. Turizm bu faktörlerin olumlu gelişimine katkıda bulunabilmektedir.

Turizm bölgesel kalkınmayı sağlarken çevrenin daha estetik hâle gelmesine de yar-
dımcı olabilmektedir. Çevresel özelliklerin içinde fiziksel yapılar, parklar, bahçeler, yol-
lar gibi alanlar ele alınabilir. Tüm bunların gelişimi insanların yaşam kalitelerini olumlu 
yönde	etkileyebilmektedir.	Ayrıca	ekonomik	olarak	daha	güçlü	ülkelerden	gelen	kişilerin	
çevreye ve kültürel yapıya karşı olan hassasiyetleri, yerel halkın benzer şekilde hem ken-
di çevrelerine daha duyarlı olmalarını hem de kendi bireysel yapılarına dikkat etmeleri-
ni sağlamaktadır. Bu çerçevede yerel halkın hijyen konusunda duyarlılığının artmasına, 
sağlık konusunda bilinçlenmesine ve estetik açıdan gelişmesine katkıda bulunarak yaşam 
kalitesinin artmasına yardımcı olabilmektedir.

Toplumsal Bağların Güçlendirilmesi
Turizm faaliyetleri yerel halkın kendi iç dinamiklerine, boş zaman değerlendirme alışkan-
lıklarına ve bağlarını güçlendirmeye aracılık edebilmektedir. Yerel halkın ana katılımcısı 
ve seyircisi olduğu etkinlikler ve festivaller, turistlerin kültürel olarak ilgisini çekmekte-
dir. Bu tür etkinlikler genellikle turistlerin ilgisine göre geliştirilip canlandırılır. Örneğin 
yöresel halk oyunlarımızın sergilendiği gösteriler, turizme katkı sağlarken aynı zamanda 
toplumsal kimliğin güçlendirilmesine de yardımcı olmaktadır. Turizm turistler aracılı-
ğıyla törenlere, gelenek ve göreneklere, eski el sanatlarına yeni bir bakış açısı katmaktadır 
(Cooper ve diğerleri, 2008). Bu bakış açısı yerel halkın kendi kültürel değerlerini yeniden 
keşfetmesine olanak tanıyarak, kendi kültürleriyle gurur duymalarına ve toplumsal bağla-
rın güçlenmesine yardımcı olur.

Ülkelerin tarihinde ve kaderlerinde önemli bir yeri olan kurtuluş savaşlarının yapıldığı 
yerler, hüzün turizmi kapsamında özellikle o ülkenin kendi halkının iç turizme katılma-
sını sağlamaktadır. Bu turizm türü, ülkelerin ulus bilincini artırmakta ve ülke birliğinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin Çanakkale savaşları hem kendi ulusumuz için hem 
de	burada	savaşmaya	gelen	Avusturalyalı	ve	Yeni	Zelandalılar	(ANZAC)	için	ayrı	bir	öne-
me sahiptir. Çanakkale’de savaşılan bölgeleri gezerken her iki ülkenin insanlarının gözyaş-
larını tutamaması, onların ulus bilinciyle ilintilidir.
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Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin Artması
Turizm endüstrisi turistlerin gereksinimlerini karşılamak için pek çok tesise ve bu tesisle-
rin sağlıklı çalışabilmesi için de iyi bir altyapıya ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir ifade ile tu-
rizm sonucunda ortaya çıkan ve turistlerin konforunu ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 
yapılan birçok yatırım, yerel halk tarafından da kullanılabilmekte ve halkın konforunun 
artmasına yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler, yörede devletin sağladığı kamu hizmetle-
rinin çeşitlenmesini ve kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Bölgenin güvenliğinin artırıl-
ması amacıyla emniyet ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi, buna bağlı olarak sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve tüm bunların etkisiyle artan kamusal hizmet yoğunluğu, 
aynı zamanda bölgede eğitim sistemine yönelik hem altyapı hem de üstyapının gelişimine 
katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak turizm dolayısıyla halk lehine kamusal hizmetlerin 
artması kadar, bu hizmetlerin niteliğinin artması da söz konusudur.

Turizmin Olumsuz Sosyal Etkileri
Turizmin gelişiminde yerel halkın önemi büyüktür. Yerel halkın turizm ile gelişmeyi ter-
cih etmesinin birtakım maliyetleri de bulunmaktadır. Turizmin gelişimi yerel halkın bazı 
alışkanlıklarını, günlük rutinlerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyen değişiklikleri 
de beraberinde getirmektedir (Doğan, 1989). Turizmin yarattığı olumsuz sosyal etkiler şu 
başlıklar altında ele alınabilir:

•	 Sosyal	yapıda	bozulma
•	 Suç	oranlarının	artması

Sosyal Yapıda Bozulma
Sosyal değişim temelde toplumun davranış veya davranış biçimindeki değişikliklere atıf-
ta bulunmaktadır. Sosyal değişimin ardında gösteri etkisinin olduğu ileri sürülmekte-
dir. Gösteri etkisi yerel halkın sosyal statülerini iyileştirmek için sosyal statü bakımından 
üst seviyelerde olan turistlerin tüketim ve davranış kalıplarını kopyalama veya taklit 
etme	 eğilimidir	 (Fisher,	 2004).	Ancak	 bu	 yaklaşıma	 yönelik	 eleştiriler	 de	 bulunmak-
tadır. Bununla birlikte turizm faaliyetinin sonucunda ortaya çıkan ve bazen arzu edil-
meyen sosyal değişimler gerçekleşmekte ve bu değişimler sosyal yapının bozulmasına 
neden olabilmektedir. 

Şekil 10.3

Hüzün turizmi 
toplumsal bilincin 
gelişmesine yardımcı 
olmaktadır.
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Sosyal yapının değişiminin ardında birçok faktör bulunmaktadır. Öncelikle turist kabul 
eden bölgeye, dünyanın çok farklı ülkelerinden, farklı sosyal yapılardan ve kültürlerden tu-
ristler gelmektedir. Turistlerin özellikle kendi sosyal ortamlarında ve kültürlerinde var olan 
alışkanlıklarını gittikleri yerlerde de sürdürmek istemeleri, turist kabul eden bölgenin sosyal 
ve kültürel yapısında bir değişim yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Turistlerin ülkele-
rindeki modern anlayışı (?) yanlarında getirerek yerel halk ile etkileşime girmesi, geleneksel 
ile modernliği karşı karşıya getirebilmektedir. Buna bağlı olarak yerel kültürlerde, gelenek-
selin aleyhine bir değişim olabilmektedir. Öte yandan bu değişimin sadece yerel kültürde 
değil, bölgeye gelen diğer turistler üzerinde etkisinin olduğu da saptanmıştır. 

Kültürleşme yaklaşımı çerçevesinde iki kültür belirli bir süre boyunca temas ettiğinde, 
zaman içinde kültürler arasında fikir alışverişine bağlı olarak bir yakınlaşma olması ve 
giderek kültürlerin birbirine benzemesi durumu söz konusudur. Bunun sonucunda öz-
günlüğün	 yitirilmesi	 durumu	ortaya	 çıkabilir.	Ancak	 küreselleşmenin	 etkisini	 göz	 ardı	
ederek, bu olumsuzluğun sadece turizmden kaynaklandığını belirtmek yanlış olacaktır. 
Ayrıca	 turistlerin	 kendi	 dillerinde	 konuşma	 eğilimleri,	 turist	 kabul	 eden	 yöre	 halkının	
yabancı dile önem vermesine ve dil öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Bu olumlu bir ge-
lişme olarak değerlendirilebilir. Öte yandan turist kabul eden ülkenin öğrenilen dile bağlı 
olarak konuşma diline yabancı dilden kelimelerin girmesine ve günlük konuşma dilinde 
bazı bozulmaların yaşanmasına neden olabilmektedir. 

Sosyal yapıda değişimler, turizmin olumlu yanlarında görüldüğü üzere, bazen turist 
kabul eden bölge halkı için daha açık fikirli ve hoşgörülü olmak gibi olumlu gelişmeler ya-
ratabilirken bazen de olumsuz yönde değişimlerin gerçekleşmesine neden olabilmektedir. 
Bu durum özellikle daha zengin bölgeden gelen ve boş zaman değerlendirme alışkanlıkla-
rı ve sınırları açısından çok daha geniş bir yelpazeye sahip olan turistlerin, gelenek ve gö-
reneklerine bağlı bir turistik bölgeye gelmeleri durumunda olumsuz etkilerin doğmasına 
yol açmaktadır. Tüm bir yıl boyunca çok az güneşli gün görüp çalışan bir Batılı turist, tatil 
için güneşli bir turistik bölgeye geldiğinde, kendini hem daha enerjik hissetmekte hem de 
bir yılın yoğun ortamından kendini kurtarabilmek için kafasını dağıtmak adına alkollü 
içeceklere ve mekânlara daha fazla rağbet gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak özellikle 
turistik bölgede yaşayan gençlerin, giyimlerinden başlayarak davranışlarında birtakım de-
formasyonlar oluşabilmekte, benzer davranış kalıplarını kabul etmelerine bağlı olarak da 
sosyal yapının bozulması söz konusu olabilmektedir. Bu değişimler aile yaşantılarına etki 
edebilmekte ve geleneksel aile yapılarında bozulmalara neden olabilmektedir. Turizmin 
sosyal ve kültürel kimliğin bozulmasına neden olabileceği dikkate alınmalıdır.

Suç Oranlarının Artması
Turizm faaliyetinin ortaya çıkardığı bir başka gerçek, rekreatif yoğunlaşmanın olduğu yer-
lerde	suç	oranlarının	artma	eğiliminde	olmasıdır	(Jones,	Barclay	ve	Mawby,	2012).	Bunun	
en büyük nedenlerinden biri genelde harcayacak parası olan ve tatile gelirken yanında 
kamera, mücevher gibi değerli eşyalarını getiren turistlerin varlığının, suçlular için bir 
çekim gücü yaratmasındandır. Turizm turistlere karşı işlenen suçlardan elde edilen kazan-
cın yüksek, risklerin düşük olduğu koşullar yaratabilmektedir (Brunt ve Humbly, 1999). 
Buna bağlı olarak özellikle turistik yörede hırsızlık vakaları artmaktadır. Gerçekleştirilen 
turizmin türü, gelen turistin ve yerel halkın gelir düzeyi, planlı (terör) ve fırsatçı (bireysel) 
suçları etkileyebilmektedir (Bras, 2015).

Turistik yörelerde alkol tüketimine bağlı olarak tartışmalar artabilmekte ve sonucunda 
farklı adli vakalar ile karşılaşılabilmektedir. Benzer şekilde alkollü araç kullanımına bağlı 
olarak yaşanılan trafik kazaları ve mağduriyetleri, bu kapsamda değerlendirilebilir. Ülke-
mizde trafiğin soldan akması, İngiltere gibi trafiği sağdan akan ülkelerden gelen turistler 
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için ayrı bir tehdit oluşturabilmektedir. Gece hayatı turizminin bölgede gelişmesiyle, or-
taya çıkan başka sorunlar da bulunmaktadır. Turistik yöreye gelen turistlerin uyuşturucu 
bağımlılıkları ve talepleri, bazı turistik bölgelerde uyuşturucu ticaretini ve kaçakçılığı ar-
tırabilmektedir. Bunlara ek olarak turistik bölgede seks turizmi veya fuhuşun artması, suç 
oranlarının yükselmesine neden olabilmektedir.

İç turizm faaliyetlerinin katkı sağladığı sosyokültürel değişimlerin, neler olduğunu araştırın.

TURİZMİN KÜLTÜREL ETKİLERİ
Kültür toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya 
manevi değerler bütünü olarak ele alınabilir. Kültürün tanımı incelendiğinde, aktarılan 
maddi ve manevi değerlerin toplum içinde gerçekleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer 
bir ifade ile kültür sosyal yapının bir gerçeğidir ve sosyoloji ile doğrudan ilişkilidir. Bu 
nedenledir ki bilim insanları sosyolojik ve kültürel olguları değerlendirirken, onları ayır-
maktan ziyade bir bütün olarak ele almayı tercih edebilmektedir. Turizm sosyolojisinde 
çalışmış	bir	bilim	insanı	olan	Hasan	Zafer	Doğan	(1948-1994)	hem	uluslararası	hem	de	
ulusal yayınlarında turizmin sosyokültürel temellerini (2003) bir bütün olarak ele almıştır. 
Öte yandan sosyal ve kültürel yapıya etkilerini ayrı ayrı ele alan bilim insanları da bulun-
maktadır. Burada her iki alanın daha net anlaşılması için birbirlerinden bağımsız olarak 
değerlendirilmeleri yaklaşımı kabul edilmiştir. Öte yandan sosyal ve kültürel yapıların 
birbiri ile doğrudan ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Turizmin sosyal yapıda yarattığı et-
kiler gibi, kültürel yapıda yarattığı etkiler de hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele 
alınmalıdır.

Turizmin Olumlu Kültürel Etkileri
Turizmin turist kabul eden bölge halkı üzerinde yarattığı olumlu etkilerin arasında; ye-
rel sanat ve zanaatlara ilginin artması, geleneksel kültürel faaliyetlerin canlanması, sosyal 
ve kültürel hayatın canlanması, yöresel mimari dokunun korunması ve yenilenmesi ile 
estetik ve kültürel değeri olan varlıkların ve alanların korunmasının teşvik edilmesi ele 
alınabilir	(Mason,	1995).	Bununla	birlikte	yukarıda	değinildiği	gibi	sosyal	yapının	bir	so-
nucu olarak kültürel etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda turizmin yarattığı olumlu 
kültürel	etkiler	şu	başlıklar	altında	ele	alınabilir	(Ap	ve	Crampton,	1998):

•	 Kültürel	mirasın	korunması
•	 Kültürel	değişimin	ve	hoşgörünün	geliştirilmesi

Kültürel Mirasın Korunması
En önemli turizm türlerinden birisi kültür turizmidir. Turistlerin bir kısmı sadece kültür 
turizmine katılım amacıyla seyahatlerini yaparken, diğer bir kısmı farklı amaçlarla turistik 
faaliyetlerini geçirirken, o bölgeye ait kültürel etkinlikleri de deneyimlemek isteyebilmek-
tedir. Özellikle turistler kendi kültürlerinde olmayan, özgün kültürel etkinliklere odak-
lanabilmektedir. Bunların etkisiyle maddi ve manevi kültürel mirasın, bir turistik ürün 
gibi turizm faaliyetinde değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Kültürel miras bir toplum 
veya topluluğun hâlen koruduğu, kendinden önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş so-
yut (somut olmayan)-manevi veya somut-maddi varlık, değer ve olguların tümü olarak 
değerlendirilebilir. 

Özellikle bir yöreyi keşfe gelen gezginlerin temel talebi özgünlük olmakta ve bu talep 
kültürel değerleri ön plana çıkarmaktadır. Turist kabul eden yöre kendine has değerleri bir 
gelir kapısı olarak değerlendirilirken, bu değerlerin korunması ve devamlılığı da sağlan-
maktadır. Bu kapsamda müzeler, galeriler, yerel el sanatlarının sergilendiği festivaller ve 

2



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı262

etkinlikler, gelenek ve göreneklerin 
korunmasına ve aynı zamanda bun-
lara yönelik talebin canlanmasına 
hizmet etmektedir. Kültürel mirasın 
korunmasında hem iç turizmin hem 
de dış turizmin rolü bulunmaktadır. 

Anadolu	tarihte	birçok	uygarlığın	
merkezi olduğundan, kültürel mi-
ras	 açısından	 çok	 zengindir.	 Maddi	
veya somut kültürel miras arasında 
sadece binlerce örnekten biri olan 
Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan ka-
lıntılarının	 kopyaları	 Şanlıurfa	 Ar-
keoloji müzesinde, orijinalleri ise 
bulunduğu yerde koruma altına alın-
mıştır. Öte yandan bir ulusun somut 
olmayan kültürel değerleri de turizm 
amacıyla değerlendirilebilmekte ve 
korunmaya alınmaktadır. Örneğin 
somut olmayan kültürel miras kapsa-
mında Hacivat ile Karagöz veya sıra 
geceleri sayılabilir. Özellikle mutfak 
kültürümüzde olan birçok değer; 
Türk	 lokumu,	 Türk	 kahvesi,	 Antep	

baklavası,	Adana	kebap,	 İskender	döner	vb.	başlı	başına	bir	çekim	gücü	yaratmaktadır.	
Bunlara yönelik coğrafi işaretlemeler, kültürel mirasımızın gücünü göstermesi bakımın-
dan önemlidir. Bu tür manevi değerlerimiz kültürümüzü tanıtmak amacıyla turizm faali-
yeti içinde değerlendirilirken aynı zamanda da korunmaktadır.

Kültürel Değişimin ve Hoşgörünün Geliştirilmesi
Turizmde kültürler arası bir etkileşim söz konusudur. Turistlerin ve yerel halkın birbir-
lerinin kültürlerinden etkilenmesi ve beğendikleri kültürel unsurları, kendi bünyelerine 
katmaları gayet doğaldır. Bu etkileşim esnasında farklı motifler keşfedilebilmektedir. Tu-
ristlerin geleneksel kültürleri gözlemlemeleri ve takdir etmeleri, yerel halkın kendi kül-
türlerinden gurur duymalarını ve farklı yerel kültürler arasındaki kimliklere saygı gös-
termelerini sağlamaktadır. Bunlar özellikle azınlık olarak görülen grupların kültürlerine 
saygıyla bakılmasına yardımcı olmaktadır. Öte yandan turizm sayesinde turist kabul eden 
ülkenin en canlı ve doğal tanıtımı yapılmakta, bu da ülkelerin birbirlerine olan bakışlarını 
olumlu yönde geliştirmektedir. Örneğin Türkiye’nin yurt dışındaki imajının geliştirilme-
sinde, turizm faaliyetine katılan turistlerin kendi ülkelerinde Türkiye ile ilgili yaptıkları 
birebir tanıtımın rolü büyüktür.

Özel durumlarda dahi bazen turizm, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve barışın güçlenmesi-
ne	yardımcı	olmaktadır.	Çanakkale’de	savaşmış	uluslar	buna	örnek	verilebilir.	Atatürk	“Yurt-
ta	barış,	dünyada	barış”	ilkesinden	yola	çıkarak	18	Mart	1934’te	“Bu memleketin toprakları 
üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve 
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdik-
ten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”	sözlerini	dile	getirmiştir.	Atatürk’ün	ne	kadar	

Şekil 10.4

Ülkemizde somut 
ve soyut kültürel 
mirasın bir arada 
deneyimlenebileceği 
birçok yer 
bulunmaktadır. 
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barışçıl ve herkesi ne kadar kucaklayıcı bir lider olduğu bu sözlerinden rahatlıkla anlaşılmak-
tadır. Her yıl kendi halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan Çanakkale’ye, aynı zamanda binlerce 
ANZAC	kendilerini	ulus	yapan	bu	savaşta	feda	etmiş	atalarını	anmaya	gelmektedir.	Bir	savaş	
alanının turizmle değerlendirilmesine bağlı olarak, ülkelerinin sosyolojik yapılarında kaynaş-
tırıcı yönü ve ülkelerin barışları için ne kadar önemli olabileceği görülmektedir.

Turizmin Olumsuz Kültürel Etkileri
Turizm faaliyetleri farklı kültürleri bir araya getirmektedir. Kültürel etkileşimin sonucu 
olarak yerel halkın kültüründe birtakım değişimler olabilmektedir. Turizmin gelişimi yerel 
halkın özellikle bazı inançlarını ve değerlerini olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Doğan, 
1989). Turizmin yarattığı olumsuz kültürel etkiler şu başlıklar altında ele alınabilir: 

•	 Kültürler	arası	çatışma
•	 Küreselleşme	
•	 Standardizasyon
•	 Özgünlüğün	kaybolması

Kültürler Arası Çatışma
Yabancı bir ülkeye giden turistlerin, rutin davranış kalıplarının değiştiği saptanmıştır. Tu-
ristler tatillerinde alışılmadık davranışlar sergileyebilmektedir. Bunun en büyük nedeni 
gittikleri turistik bölgede kendi ülkelerine göre daha az kısıtlama olduğunu düşünmeleri-
dir. Genelde turist kabul eden bölge halkı turistlere anlayış gösterse de parasıyla her türlü 
özgürlüğü alabileceğini düşünen turistler ile yerel halk arasında önemli çatışmalar olabil-
mektedir. Özellikle her şey dâhil paket turlar ile belirli bölgelerde yoğunlaşan belirli ülke 
turistlerinin, tesislerde kendi ülkelerindeki yaşam tarzını, geldikleri ülkenin değerlerini ve 
sosyokültürel yapılarını göz ardı ederek etkileşimsiz sürdürmesi, bazı çatışmalara neden 
olabilmektedir. Doğan’a (1989) göre önceden homojen olan ve turizme olumlu bakan ye-
rel halk, turizmin gelişmesiyle birlikte kendi içinde çeşitlenerek, turizm gelişmelerine çok 
farklı tepkiler gösteren grupları ortaya çıkarabilecektir. 

Turistlerin geldikleri değişik coğrafi bölgelere bağlı olarak; kültürleri, etnik yapıları, din-
leri, değerleri, yaşam biçimleri, dilleri ve refah seviyeleri yerel halktan farklılaşabilmektedir. 
Özellikle turistlerin sosyal ve ahlaki değer sistemleri, yerel halkın kendi sosyal ve ahlaki sis-
temlerinden farklı olabilir. Yerel halk, turistler ve yöreye çalışmak için dışarıdan gelenler ile 
etkileşime doğal olarak girmektedir. Dışarıdan gelenlerin bazı kültürel özelliklerini yerel halk 
tamamen veya kısmen benimseyip kabul ederken bazı kültürel özelliklerine ise katı bir direnç 
gösterebilmektedir (Doğan, 1989). Bunun sonucu olarak bölgede ve yerel halkın sosyal ve 
ahlaki değerlerinde birtakım değişiklikler veya kültürler arası bazı çatışmalar yaşanabilmek-
tedir. Bu tür çatışmaların artması durumunda, yerel halkın turistlere ve turizme karşı antipati 
göstermesi söz konusudur.

Konaklama sektöründe hizmet veren otellerin yöneticileri, kültürler arası çatışmaları ken-
di tesislerinde konaklayan turistler için de düşünmek durumundadır. Diğer bir ifade ile kül-
türler arası çatışma farklı coğrafyalardan gelen turist gruplarının kendi aralarında da gerçek-
leşebilmektedir. Bu nedenledir ki konaklama işletmeleri yöneticileri, farklı ülke kültürlerini 
ve yaklaşımlarını çok iyi etüde ederler. Bazı kültürlerin tarihten gelen birtakım anlaşmazlık-
larını ve çatışmalarını bildiklerinden, bu grupların birbirleriyle çatışmamaları için mümkün 
olduğunca gerekli organizasyonları yaparak, önlem alırlar.

Küreselleşme
Küreselleşme, dünyada yaşayanların birbirlerine daha fazla benzemesini beraberinde ge-
tirmektedir. Her turist bir yandan gittiği yerde kendini güvende hissetmek isterken di-
ğer yandan da alışık olduğu yaşam kalitesi düzeyinin ve standardının düşmesini istemez. 
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Buna bağlı olarak çok uluslu şirketler bazında turistik ürünler için bir kalite standardı söz 
konusu olmakta, bu şirketlerin ürün ve hizmetlerinden yararlanan turistler benzer turistik 
ürünleri gittikleri yerlerde de aramaktadır. Bu durum, talep edilen ürün ve hizmete göre 
turistik ürünün arzını teşvik etmekte, bölgeye özgü ürünler yavaş yavaş yitmektedir. Kü-
reselleşme kitleleri benzer ve önemli görülen markalara yöneltmekle birlikte, ortaya çıkan 
marka bağımlılıkları yerel ürünlerin özellikle gençler bazında tercih edilmemesine neden 
olmakta ve kültürel özellikleri bulunan yerel ürün ve hizmetlerin değerini azaltmaktadır. 
Böylelikle küreselleşme zaman içinde yerel değerleri ve mirası yok eden bir unsur olabil-
mektedir. Küreselleşmenin bir unsuru olarak standartlaşma ortaya çıkmakta, standartlaş-
manın da kültürel değerler üzerinde etkileri olmaktadır.

Standardizasyon
ABD’de	1921	yılında	 ilk	 standart	hamburgerin	keşfi	 ve	Beyaz	Kale	 (White	Castle)	 adlı	
zincir hızlı yemek (fast-food) restoranlarının farklı eyaletlerde de açılmasıyla, insanlar 
gittikleri yerlerde, sağlıklı olduğunu düşündükleri veya alışkın oldukları standart yiyecek 
ürünlerini tüketmeye başlamış oldular. Bu gelişim benzer yaklaşımla daha sonraları farklı 
çok	uluslu	şirketlerin;	McDonalds,	Burger	King,	Kentucky	Fried	Chicken,	Domino’s,	Co-
ca-Cola,	Hilton,	Sheroton	ve	Marriot	Hotels	gibi	turizm	sektörüne	girmesini	beraberin-
de getirmiştir. Bunlardan bir diğeri olan Starbucks kafe zincirinin İtalya’nın özgün kahve 
kültürünü yok etme tehdidinden dolayı, bazı bölgelerde şube açması yasaklanmıştır. Yine 
benzer şekilde İtalya’da kırsalda gittiğiniz bir restoranda sadece o yörenin şarabının servis 
edilmesi, yerel kaynakların ve o yöreye has kültürel değerlerin ve mirasın korunması ama-
cıyla yapılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yükselen standardizasyon talebi, yerel değer-
lerin ve kültürel mirasın bozulmasına ve kaybolmasına neden olabilmektedir.

Özgünlüğün Kaybolması
Bazen somut olmayan kültürel miras kapsamında kitaplarda ve kâğıt üstünde mutfağının 
çok ünlü olduğu bilinen bir yöreye gidildiğinde, fiilî olarak bahsedilen yemeklerin ya-
pıldığı ve sunulduğu restoranlara ulaşılamamaktadır. Yörenin çok çeşitli kültürel mirasa 
sahip olması, onlardan tam olarak yararlanıldığı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle 
özellikle mutfağı zengin olan ve farklı yemeklere sahip olan yörelerin, bu ürünleri sadece 
kitaplarda görsel olarak sunmaması ve fiilî hayata kazandırmaları sadece turistler açısın-
dan değil, yerel halkın kendi yemekleriyle buluşması açısından da önemlidir. Öte yandan 
bazı bilim insanları kültürel değerlerin turizm ile buluşturulmasının kültürü metalaştıra-
cağını, buna bağlı olarak bu değerlerin özgünlüğünün ve gerçekliğinin zaman içinde yok 
olacağını belirtmektedir (Shepard, 2002). 

Her ne kadar turistler özgünlüğü aradıklarını belirtseler de çoğu zaman ekonomik tercih-
lere yönelmektedir. Bunu gören yöre halkı da turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve mümkün 
olan	en	az	çabayla	para	elde	etmek	için	ucuz	taklitlere	yönelebilmektedir	(Archer,	Cooper	
ve Ruhanen, 2005). Bu taklitler artık o kadar sıradanlaşmıştır ki birçok turistik yörede aynı 
veya çok benzer ürünlerin neredeyse her köşede satıldığı görülmektedir. Yapılan taklitler el 
zanaatlarında olabileceği gibi bazen de farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin halk 
oyunları ekiplerinin kültürlerinden tamamen farklı kıyafetlerle, farklı yöre oyunlarını özgün-
lüğünden uzak olarak sunmaları bu kapsamda ele alınabilir. Turistlerin magnet veya küçük 
biblolar gibi ucuz turistik ürünlere yönelmeleri, zanaatla uğraşan yerel halkın ekonomik ne-
denlerden ötürü geleneksel ve özgün eserleri üretme motivasyonlarının azalmasına neden 
olabilir. Bu da uzun vadede yerel sanatlara zarar vermektedir.

Turizmin yarattığı olumsuz kültürel etkileri açıklayın.
3



10. Ünite - Turizmin Etkileri 265

TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Çevre, insanların faaliyetlerini sürdürdüğü ortam olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda 
çevreyi oluşturan ana unsurları fiziksel ve sosyal çevre olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
Sosyal veya toplumsal çevre bir önceki bölümde ele alınan yaşam kalitesi, eğitim, sağ-
lık gibi sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyoekonomik faktörleri kapsamaktadır. Diğer 
bölümlerde turizmin sosyoekonomik ve sosyokültürel çevreye etkileri ele alındığından 
burada, turizmin fiziksel çevreye etkileri değerlendirilmektedir. Fiziksel çevre insanın 
faaliyetlerini	 sürdürdüğü	 fiziksel	 ortam	 olarak	 ele	 alınmaktadır.	 Fiziksel	 çevre	 hem	
doğal hem de insan yapımı (yapay) unsurlardan oluşmaktadır. Çevresel faktörler Şekil 
10.5’teki gibi şemalaştırılabilir: 

Özellikle endüstriyelleşmiş, gelişmiş ülkelerde yaşayan ülke insanları turizm amacıyla 
bozulmamış denizler, dağlar, ormanlar, göller, flora, fauna gibi yüksek değerli doğal kay-
naklara ve güzelliğe sahip ülkelere ilgi göstermektedir. Turizmin burada ele alınan tüm 
bu fiziksel kaynaklar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunabilmektedir. 
Yukarıda ele alındığı üzere toplumsal çevre bir önceki bölümde ele alındığından, burada 
fiziksel çevre bazında turizmin etkilerine değinilmektedir. Bu bölümde çevre ifadesi, fi-
ziksel çevreyi tanımlayarak ele alınmaktadır.

Turizmin Olumlu Çevresel Etkileri
Turistlerin sosyokültürel özelliklerde olduğu gibi özgün ve doğal bir çevreye gereksinim 
duyması, turistik bölgede yaşayan yerel halkın ve yöneticilerin bu değerleri ve varlıkları 
korumasını beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda turizmin yarattığı olumlu çevresel 
etkiler şu başlıklar altında ele alınabilir:

Şekil 10.5

Çevresel faktörler Çevre

Fiziksel Çevre

Doğal Çevre Yapay Çevre

Turistik Tesisler

Ulaşım Tesisleri

Rekreasyonel Alanlar

Somut Kültürel
Varlıklar

Yerleşim Alanları

Enerji Tesisleri

Diğer Tesisler

Toplumsal Çevre

Cansız

Toprak

Su

İklim

Doğal Yapı

Canlı

Bitkiler
(Flora)

Hayvanlar
(Fauna)

Sosyo-Kültürel Çevre

Sosyo-Ekonomik Çevre

Sosyo-Politik Çevre
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•	 Doğal	kaynakların	korunması
•	 Arkeolojik	alanların	ve	kültür	varlıklarının	korunması
•	 Çevre	kirliliğinin	azalması	ve	çevre	ile	ilgili	altyapının	gelişmesi

Doğal Kaynakların Korunması
Turizm türlerinde ele alındığı üzere birçok turistik faaliyet doğal kaynaklarla ilişkilidir. 
Bunların bir kısmı cansız (abiyotik) bir kısmı ise canlı (biyotik) ortam ile ilgilidir. Örneğin 
deniz ve dağ turizmi cansız doğal çevreyle ilintiliyken aynı zamanda doğanın iklimiyle de 
ilgilidir. Diğer taraftan insanlığın özellikle endemik canlılara yönelik ilgisi artmaktadır. 
Endemik canlı sadece bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı, o bölgede yaşa-
yabilen ve yetişen, dünyanın başka yerlerinde yaşama ve yetişme şansı olmayan, yöreye 
özgü	yerel	hayvan	ve	bitki	türlerini	ifade	etmektedir.	Anadolu’da	3.650	adet	endemik	tür	
bulunmakta	 olup,	 Avrupa’da	 bulunan	 toplam	 endemik	 tür	 sayısından	 fazladır	 (Duran,	
2019).	Turizm	sadece	endemik	türler	ile	ilişkilendirilmemelidir.	Aynı	zamanda	biyoçeşit-
liliğin hem korunması hem de artmasına yardımcı olabilmektedir. Bu çerçevede, dünyada 
gelişen çevre bilincine bağlı olarak kuş gözlemciliği veya foto safari gibi canlılara ve doğal 
kaynaklara	yönelik	turizm	faaliyetlerine	olan	ilgi	ve	talep	artmaktadır.	Ayrıca	kitle	turiz-
minin alternatifi olarak çıkan ekoturizmin konusu doğal kaynaklara zarar vermeden ve 
yaşam alanlarını bozmadan tatil yapmak üzerinedir. Bu gelişmeler yerel halk ve yönetim-
ler tarafından doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları artırmaktadır.

Arkeolojik Alanların ve Kültür Varlıklarının Korunması
İnsanlığın kendisinden önce yaşamış olan medeniyetlere ilgisi her zaman olmuştur. Doğu 
ve	Batı	arasında	önemli	bir	köprü	olan	Anadolu,	birçok	uygarlığa	ev	sahipliği	yapmıştır.	
Bu uygarlıklara ait tarihî ve arkeolojik eserler, kültür turizmi içerisinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Kültür turizmi içinde birçok turistik ürün bulunmaktadır. Bunların içinde 
bulunan	sivil	mimari	örnekleri	(Anıtkabir),	anıtlar	(Dikilitaş)	ve	dinsel	yapılar	(Selimiye	
Cami), arkeolojik kalıntılar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı (2019) verilerine göre toplam 113.137 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı 
bulunmaktadır.	Aşağıda	kültür	varlıklarımızın	dağılımı	gösterilmektedir:

Türkiye Genelinde Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Taşınmaz Sayısı

Sivil	Mimarlık	Örnekleri 71.414

Dinsel	Yapılar 10.489

Kültürel	Yapılar 13.162

İdari	Yapılar 3.102

Askerî	Yapılar 1.339

Endüstriyel	ve	Ticari	Yapılar 4.425

Mezarlıklar 5.504

Şehitlikler 314

Anıt	ve	Abideler 388

Kalıntılar 2.929

Korunmaya	Alınan	Sokaklar 71

TOPLAM 113.137

Tablo 10.1
Türkiye’deki tescilli 
taşınmaz kültür 
varlıklarının dağılımı

Kaynak: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2019
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Bu varlıkların envanterlerinin tutulması, onların korunmasına yönelik olumlu bir 
adımdır. Bununla birlikte korumanın sadece envanterlerde ve kâğıt üstünde kalmaması 
gerekmektedir. Turizm kültür varlıklarından istifade ettiği için bu varlıkların korunması-
na yönelik önlemlerin alınmasını teşvik etmektedir.

Çevre Kirliliğinin Azalması ve Çevre ile İlgili Altyapının Gelişmesi
Her turist sağlıklı bir çevrede bulunmak ister. Çoğunlukla turistlerin çevre bilincinin yük-
sek olması, yerel halkın temizlikle ilgili önlemleri almalarına ve kirliliğin azaltılmasına 
yardımcı	olmaktadır.	Ayrıca	turistik	tesislerde	toplanan	atıklar	ayrıştırılmakta	ve	bunların	
geri dönüşümünden gelir elde edilmektedir. Turistik tesisler hem misafirleri olan turistler 
özelinde imajlarını korumakta hem de bu süreçten gelir kazanarak kârlı çıkabilmektedir. 
Öte yandan turistik destinasyonların popülaritesinin artması, bu yörelerde özellikle kitle 
turizminin gelişmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak turizmin mevsimsellik faktörü, 
turizm sezonunda bölgenin aşırı bir nüfus ile karşılaşmasına neden olmaktadır. 

Bodrum özelinde yapılan bir araştırmada; bölgedeki turizm faaliyetlerine bağlı ola-
rak yaz-kış nüfusları arasında %728’lik bir atık farkının olduğu, yaz sezonunda turistik 
nüfusun artmasına paralel olarak evsel atıkların 180 ton/günden 490 ton/güne, park ve 
bahçe atıklarının da 10 ton/günden 450 ton/güne çıktığı belirlenmiştir (Öner, Eleren ve 
Salihoğlu, 2019). Turistik bölgede artan nüfus yoğunluğunun ortaya çıkardığı her türlü 
atığın, hızlı bir şekilde toplanıp, geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir. Bu işlerin 
organize bir şekilde yapılmasında, yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Turizm 
faaliyetlerinin varlığı hem katı atıklara hem de kanalizasyonlara yönelik altyapının gelişti-
rilmesi için önemli bir unsurdur. 

Turizmin Olumsuz Çevresel Etkileri
Otel ve yiyecek-içecek işletmeleri gibi tesislerle “temiz” bir sektör olarak kabul edilen 
turizm endüstrisi, fabrikalar yerine tercih edilmektedir. Bununla birlikte turizmin çevre 
üzerindeki etkileri olumsuz olabilmektedir. Turizmin olumsuz çevresel etkileri genellik-
le turistlerin çevresel kaynakları, çevrenin kendini yenileyebilmesine olanak vermeyecek 
şekilde fazla kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Planlanmamış ve kontrol edilmeyen 
klasik kitle turizmi, dünyadaki birçok doğal alan için potansiyel tehditler oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda turizmin yarattığı olumsuz çevresel etkiler, şu başlıklar altında ele alınabilir:

•	 Su	kaynaklarının	aşırı	kullanımı
•	 Arazilerin	ve	toprağın	zarar	görmesi
•	 Trafiğin	artması,	hava	ve	gürültü	kirliliği
•	 Katı	ve	sıvı	atıkların	artması
•	 Görüntü	kirliliği
•	 Biyolojik	çeşitliliğin	azalması
•	 Arkeolojik	alanların	ve	kültür	varlıklarının	zarar	görmesi

Su Kaynaklarının Aşırı Kullanımı
İnsan ve tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan tatlı su, turizmde kritik bir 
öneme sahiptir. Turizm endüstrisinde özellikle oteller yüzme havuzlarında ve peyzajında, 
golf tesisleri ise golf sahalarında turistlerin kişisel konforları için su kaynaklarını aşırı dü-
zeyde kullanmaktadır. Yapılan çalışmalar turistik bir bölgede bir turistin günlük ortalama 
300 litre su kullandığını göstermektedir (Gossling, 2015). Turistik tesislerin büyüklüğü bu 
kullanımın daha da artmasına neden olabilmektedir. Kullanımın artmasına bağlı olarak 
su kaynaklarının kalitesinin bozulması, su kıtlığı yaşanması ve ayrıca daha fazla miktarda 
atık su üretilmesi söz konusu olabilmektedir. Sayfiyede yer alan turistik destinasyonlarda 
tatlı su kaynağı olarak yeraltı sularının kullanılması, yeraltı sularına deniz suyunun ka-
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rışmasına yol açarak, su kalitesinin düşmesini hızlandırmaktadır. Turistik bölgede veya 
yakın çevresinde bulunan tarım alanları, su kaynaklarının aşırı kullanımından ve/veya 
suyun kalitesinin bozulmasından dolayı verimsizleşmekte ve tarım faaliyetleri olumsuz 
etkilenmektedir. Turizm gelir getirmeyen kırsal alanların kalkınmasına hizmet ederken, 
bataklık ve sulak alanların kurutularak bu alanların üzerine yeni tesislerin yapılması gibi 
faaliyetlerden dolayı, bataklıkların sağladığı kaynaklardan yararlanan yaban hayatın ve 
ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilmektedir.

Arazilerin ve Toprağın Zarar Görmesi
Turizm faaliyeti sadece verimsiz toprakların olduğu bölgelerde yapılmamaktadır. Birçok 
turistik destinasyon verimli tarım topraklarının üzerinde yer almaktadır. Turizme hiz-
met veren tesisler sadece otel, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetlerinden oluşmamaktadır. 
Özellikle havaalanları ve kara yolları çoğu zaman tarıma müsait alanlara veya orman ni-
teliğine sahip arazilere yapılmaktadır. Ormanların sosyal ve çevresel değerini parasal ola-
rak ölçmek zor olduğu için kamu otoritelerinin turizm-orman değerlendirmelerinde, or-
manlar dezavantajlı konumda olmaktadır (Kuvan, 2010). Yapılan bu tercihlerin doğrudan 
maliyetleri olduğu gibi dolaylı maliyetleri de bulunmaktadır. Kitle turizminin gelişmesine 
bağlı olarak artan turist gereksinimlerini karşılamak üzere, tarımsal üretimde verimliliği 
artırmak adına toprağın kalitesini olumsuz etkileyen üretim yöntemleri tercih edilebil-
mektedir. Plansız gerçekleştirilen turizm faaliyetinin toprağın kirlenmesine, erozyona, 
organik katmanların kaybına, mikro faunanın tahribine neden olabileceği saptanmıştır 
(Cassios, 1987). Turizm alt ve üstyapısı için kullanılan inşaat malzemelerinin yoğunluğu, 
toprakla ilgili yaşanan bu tür sorunları artırmaktadır. Diğer taraftan marinaların yapılma-
sı amacıyla denizlerin doldurulması, turizm amacıyla yapılan her türlü altyapı ve üstya-
pı tesisinde yoğun bir şekilde çimento, kaya vb. toprakla ilgili malzemenin kullanılması, 
turistik bölgede ve/veya yakın civarında topografyanın bozulmasına neden olmaktadır.

Trafiğin Artması, Hava ve Gürültü Kirliliği
Turizm faaliyetinin gerçekleşmesinde ve belirli bir destinasyona ulaşılmasında, seyaha-
tin önemli bir rolü bulunmaktadır. Turistik bölgenin çekiciliği, yörenin gelişimine bağlı 
olarak trafiğin de yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Turistik bölgedeki artan nüfusa bağlı 
olarak ortaya çıkan trafik tıkanıklığı; stres, kızgınlık, öfke ve diğer olumsuz davranışlara 
neden olabilmektedir. Turistlerin destinasyona ulaşım şekilleri farklılık göstermektedir. 
Hem seyahatlerinin şekline bağlı olarak (uçak, tren, gemi, araba, otobüs vb.) hem turis-
tik bölgelerde turistler tarafından ve/veya turistler için kullanılan aşırı araç trafiğinden 
dolayı, hem de diğer turistik faaliyetlerden ötürü bölgede hava kirliliği artabilmektedir. 
Turizm endüstrisinin hava kirliliği açısından toplam karbon emisyonu içindeki rolünün 
%8 olduğu tahmin edilmektedir (To ve Westmacott, 2020). Hava kirliliği insanın fiziksel 
sağlığına, gürültü kirliliği ise stres gibi mental sağlığa olumsuz etki edebilmektedir. Gürül-
tü ve havadaki toz kirliliği altyapı ve üstyapı inşaatlarından kaynaklanabildiği gibi turistik 
faaliyetin kendisinden de oluşabilmektedir. Bu kapsamda eğlence parkları veya araba-
motosiklet yarış pistlerinin oluşturduğu kirlilikler ele alınabilir. Oluşan gürültü ve hava 
kirliliğinin sadece insanlar üzerinde etkisi olmamaktadır. Uçaklar, arabalar, otobüsler, kar 
motosikletleri ve jet ski gibi eğlence araçlarından kaynaklanan gürültü kirliliği, özellikle 
doğal ve yaban hayatı olumsuz etkileyebilmektedir.

Katı ve Sıvı Atıkların Artması
Turistik yörelerin gelişmesine bağlı olarak bölgede hem turistler hem de iş amaçlı gelen-
lerden dolayı ortaya çıkan atık miktarlarında artış olmaktadır. Çıkan katı atıkların atıla-
bileceği yeterli çöp kutularının olmamasından, çöp kutularının ayrıştırılmamasından, in-
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sanların tembelliğinden veya çevre bilinci olmamasından dolayı çevre kirlenmekte ve çöp 
yığınları oluşmaktadır. Turizme bağlı ortaya çıkan çöplerin uygun bir şekilde toplanma-
ması ve dönüştürülmemesi, çevresel kirlenmeyi hızlandırmakta ve bölgede sağlığı tehdit 
edici zararlıların artmasına neden olmaktadır. Bu durumdan öncelikle turistler ve yerel 
halk rahatsız olmaktadır. Her yıl beş ila on üç milyon ton plastik atık denizlere karışmak-
ta,	bu	plastik	çöpler	denizlerdeki	canlı	hayatı	olumsuz	etkilemektedir	 (Franeker,	2020).	
Turistik bölgelerdeki aşırı su tüketimine bağlı olarak atık sular da artmaktadır. Bazı tu-
ristik tesisler kanalizasyon atıklarını arıtmaksızın nehirlere veya göllerle yönlendirmekte, 
kirlenen deniz, göl ve nehirlerin sonucu olarak ciddi halk sağlığı sorunları ve doğa tahri-
batı	ile	karşılaşılmaktadır.	Arıtılmış	tatlı	suyun	denizlere	bırakılmasının,	deniz	suyundaki	
tuz oranını bozmasından dolayı, ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. 
Kısa vadeli çözümler, turizme yarar sağlamaktan ziyade, orta ve uzun vadede turizme 
zarar verebilmektedir. Öte yandan yerel yönetimlerin sıvı ve katı atıklar için geliştirdikleri 
kanalizasyon ve arıtma altyapısının yarattığı iyileştirme maliyetleri, bölge halkına ek kül-
fetler getirebilmektedir.

Görüntü Kirliliği
Turizmi geliştirmek için gerçekleştirilen alt ve üstyapı faaliyetleri ile turistler tarafından 
gerçekleştirilen bazı etkinlikler, bölgenin fiziksel görünümünde yöre halkına yakışmayan 
veya yörenin kültürel değerleriyle uyuşmayan değişikliklerin ortaya çıkmasına neden ola-
bilir. Turistik tesislerin kötü yerleşimi, yetersiz veya uygunsuz çevre düzenlemesi, büyük 
ve çirkin reklam tabelalarının kullanımı, binaların ve çevre düzenlemesinin bakımsızlığı 
hem turistler hem de turistik bölge sakinleri için çekici olmayan bir ortamın yaratılmasına 
yol açabilmektedir (Lickorish ve Jenkins, 1997). Turistik talepten olumlu şekilde yararlan-
ma arzusu, turizm yatırımcılarının farklı mimari tarzları, turistik tesislerinde uygulama-
larına neden olabilmektedir. Yapılan bu tarz arabesk (kitsch) turistik tesisler, hemen fark 
edilerek bölgede görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Görüntü kirliliğinin ardında rekabet 
içinde ilgi odağı olma isteği, modernlik takıntısı, yerel mimari ve bölgesel değerleri yok 
sayma gibi etmenler olduğu görülmektedir. Yapılan bazı turistik tesislerin o yörenin kim-
liğini ortaya koyan geleneksel yapılardan çok farklı olması, yörenin özgünlüğünü kaybet-
mesine ve kültürel mirasın olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Genellik-
le turistik bölgelere gelen turistlere atfedilen aşırı turizme bağlı hızla artan bölgesel gelişim 
ve dönüşüm, turistik yörenin karakterini değiştirebilmektedir.

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması
Turizm her ne kadar doğanın korunmasını ve doğaya saygıyı ön plana çıkarsa da plansız 
turizm faaliyetleri ekolojik yapıya zarar verebilmektedir. Turizm türleri nadiren doğrudan 
biyoçeşitliliğin azalmasına neden olsa da turizmle ilgili altyapı ve üstyapı çalışmaları ile 
arazi kullanımı, habitatın bozulması dolayısıyla doğadaki türlerin çeşitliliğinin azalması-
na	ve	yok	olmasına	yol	açmaktadır	(Hall,	2006).	Av	turizminde	ele	alındığı	üzere,	av	safa-
rileri yerine foto safarilerin geliştirilmesi, biyoçeşitlilik açısından önemlidir. Öte yandan 
havaalanlarının kuşların göç yollarına kurulması, bataklık ve sulak alanların doldurulma-
sı, kanalizasyon atıklarının nehir ve denizlere yönlendirilmesi, yaban hayatın yeterli tatlı 
su kaynağına ulaşamaması gibi olumsuzluklar biyoçeşitliliği etkilemektedir. COVID-19 
salgını sürecinde turizmin azalmasına bağlı olarak, nesli tükenmekte olan caretta caretta 
deniz	kaplumbağalarının	Antalya	ve	Muğla’daki	yuvalama	alanlarının	 sayısında	önemli	
artışlar	olmuştur	(DHA,	2020).	Turizm	faaliyetlerinin	iyi	yönetilememesi,	korunmuş	do-
ğal çevrenin bozulmasına neden olabilmektedir. Yunuslar, maymunlar ve filler gibi yaban 
hayat içindeki canlıların, doğal ortamlarından alıkonulup, turizm etkinliklerinde kullanıl-
masına yönelik önemli eleştirilerin olduğu da göz ardı edilmemelidir.
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Tarihî Eserlerin ve Arkeolojik Alanların Hasar Görmesi
Fiziksel	çevre	açısından	tarihî	yerlerin	restorasyonu	ayrı	bir	öneme	sahiptir.	Turizm	fa-
aliyetinin iyi ve profesyonel bir şekilde gelişmesi, tarihî alanların ve eserlerin korunma-
sına ve halka kazandırılmasına yardımcı olabilir. Öte yandan tarihî eserlerin alanlarında 
uzmanlaşamamış kişiler ve inşaat şirketleri tarafından yanlış restorasyonu, hiçbir fayda 
sağlamadığı gibi, bu eserlerin yok olmasına neden olabilecektir. Bu tür uygulamalar tarihe 
ve gelecek kuşaklara saygısızlıktır. Çevresel açıdan hassas arkeolojik ve tarihî alanların 
aşırı	veya	kötüye	kullanılması	da	söz	konusudur.	Aşırı	kullanıma	bağlı	olarak	bu	alanlarda	
aşınmalar	olabilmektedir.	Ayrıca	bu	tür	alanlara	yakın	yerlerde	havaalanlarının	kurulma-
sı,	titreşim	yoluyla	tarihî	eserlere	zarar	verebilmektedir.	Ancak	asıl	zarar	vandallık yoluyla 
gerçekleşmektedir. Vandallık şu şekilde tanımlanabilir:

Turizme bağlı olarak turistik alanlara yapılan gezilerde sadece tarihî ve arkeolojik eser-
lere değil aynı zamanda ağaçlar, kayalar gibi canlı ve cansız doğal alanlara vandallık yapan 
zararlılarla karşılaşılmaktadır. Öte yandan turizmin yarattığı olumsuz çevresel etkiler de-
ğerlendirilirken, turizm olmasaydı veya başka bir endüstri tercih edilmiş olsaydı, nasıl bir 
çevre elde edileceğinin de analiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin turizme önemli katkısı 
olan tarihî alanlar, muhtemelen turizm olmasa da define avcıları tarafından talan edile-
cektir. Hatta bu kapsamda Heinrich Schliemann’ın Truva hazinelerini çıkarmak ve kaçır-
mak için buradaki tarihî katmanlara zarar verdiği unutulmamalıdır. Doğal veya yapay her 
türlü kültürel varlığın gelecek kuşaklara aktarılması tüm insanlığın görevidir.

Define avcılarının tarihî ve kültürel alanlara verdiği hasarlarla ilgili olarak https://www.hurn-
riyet.com.tr/haberleri/define-avcilari sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Turizmin Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilirlik
Kitle turizmi tipik olarak çevresel bozulma, kültürel erozyon ve aşırı nüfus gibi olum-
suz çağrışımlarla ilişkilendirilir. Plansız yapılan kitle turizmi, aşırı turizmin gelişmesine 
neden olabilmektedir. Turistlerin bir bölgeye yüksek düzeyde akışı, o bölgedeki insan 

Vandallık bir esere bilerek zarar 
verme eylemidir.
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https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/define-avcilari
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/define-avcilari
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yoğunluğunu ve taşıma kapasitesini artırmaktadır. Turistlerin yerel halkla paylaştıkları 
tesislerin tamamıyla dolması ve oluşan aşırı kalabalık hem turistlerin tatil deneyiminin 
değerini azaltmakta hem de orada ikame eden yerel halk için ek bir yük oluşturmaktadır. 
Hatta bazı durumlarda yerel halkın, kendi ülkelerinin veya bölgelerinin doğal güzellikle-
rinden ve olanaklarından yararlanma konusunda mahrum edilmesine neden olabilmekte-
dir.	Örneğin,	Ege	ve	Akdeniz	sahillerinde	yer	alan	beş	yıldızlı	oteller,	sahil	şeritlerini	kaçak	
girişler olmaması adına kapatmakta ve yasal olarak tüm vatandaşların kullanımına açık 
olan plajların yerel halk tarafından kullanımını engellemektedir. 

Turizmin yarattığı her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel tahribat nedeniyle 
sürdürülebilir turizm yaklaşımı ortaya konmaktadır. Bu tahribat genel olarak kitle turiz-
minden kaynaklandığından dolayı, kitle turizmine ikame olarak alternatif turizm üzerin-
de	durulmaktadır.	Alternatif	turizm	içinde	yer	alan	turistik	ürünler	kitle	turizmine	göre	
daha maliyetli ve konforsuz olabilmektedir. Bu nedenle turistler bilinçli dahi olsalar, eko-
nomik nedenlerden dolayı farklı turizm türlerine odaklanabilmektedir. Kitle turizmine 
karşı olarak ortaya konulan alternatif turizmin en önemli savlarından biri sürdürülebilir 
turizmdir. Cohen’in (2002) sürdürebilir turizme yönelik eleştirel yaklaşımında, sürdürü-
lebilir turizmin sistem tarafından kullanılan bir çeşit “yeşil yıkama” olduğunu ve erklerin 
onu doğal alanların kontrolünü ele geçirmek için ortaya koyduğunu savunmaktadır.

Sürdürülebilir turizm gibi öne sürülen bir başka yaklaşım da sürdürülebilir enerji 
kaynaklarıdır. Bu kapsamda ekoturizm çerçevesinde turistik tesislerde özellikle nükleer, 
hidroelektrik ve termik santrallerden elde edilen enerji yerine, rüzgâr tribünlerinden elde 
edilen enerjinin kullanımı tercih edilebilmektedir. Öte yandan bölgedeki rüzgâr tribün-
lerinin sayısı, ekolojik yapı göz ardı edilerek belirlendiği takdirde ekosisteme zarar ve-
rebilmektedir. Doğanın metalaştırılıp, paraya çevrilmesi çabasının, doğaya değil sadece 
durumdan kâr sağlayan belirli çevrelere katkısı olabilecektir. Bu nedenle sürdürülebilir 
turizmin, hangi taraflar için sürdürülebilir olduğunu çok iyi analiz etmek gerekmekte-
dir. Ülkelerin ve turist kabul eden yerel halkın turizm faaliyetlerinden istenilen faydayı 
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verebilmektedir.
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sağlaması, turizmin olumlu ve olumsuz yönlerinin birlikte değerlendirmesiyle mümkün 
olabilir. Bu amaçla bir bölgeyi veya yöreyi turizme açmadan önce uzun vadeli bir stratejik 
plan hazırlanmalıdır. Bu stratejik turizm planında aşağıda yer alan sorulara net yanıtlar 
verilerek	turizm	politikası	belirlenmelidir	(Archer,	Cooper	ve	Ruhanen,	2005):

•	 Turizme	açılacak	bölge	hangi	turist	tipine	hizmet	vermeyi	hedeflemektedir?
•	 Bölgenin	 turizm	açısından	 fiziksel,	 çevresel	 ve	 sosyal	 taşıma	kapasitesi	nedir	 ve	

hangi noktaya kadar artmasına izin verilecektir? 
•	 Bölgenin	kabul	edebileceği	optimum	turist	sayısı	nedir?	
•	 Gelecek	olan	turistler	bölge	sakinlerinin	yaşam	kalitelerinin	ve	tarzlarının	iyileşti-

rilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerdir? 
•	 Bölgede	elde	edilen	turistik	gelirin	bölge	içinde	kalması	nasıl	sağlanabilecektir?

Turizmin yarattığı olumsuz çevresel etkileri açıklayın.
4
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Özet
Turizmin olumlu ve olumsuz ekonomik etkilerini ifa-
de edebilmek
Turizm faaliyeti ekonomik yapıyı etkilemektedir. Ya-
bancı turistler ayrıca ülke içinde satın aldıkları ürün 
ve diğer hizmetlere döviz bozdurarak ödeme yapmak-
ta, bunun da ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkisi 
olmaktadır. Ödemeler dengesi açığı olan gelişmekte 
olan ülkeler, mümkün olduğunca daha fazla turist 
ağırlayarak, negatif ticaret dengesini kendi lehlerine 
çevirmeye çabalamaktadır. Turizmin ülke ekonomi-
sindeki gelirleri farklı şekillerde artırma etkisi bu-
lunmaktadır. Bunlar; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
gelir getirici etkiler olmak üzere üç ana grupta ele 
alınmaktadır. Doğrudan gelir, direkt olarak turizm 
işletmelerinden sağlanmaktadır. Dolaylı gelir, turis-
tik bölgede yer alan turizmden kaynaklı gelişen yan 
sektörlerdir. Uyarılmış gelir ise turizm çalışanları-
nın yaptıkları harcamalarla bölge ekonomisine katkı 
sağlamalarından doğan gelirdir. Turizmin istihdamı 
artırmada doğrudan etkisi, turizm sektöründe doğru-
dan çalışan iş gücünden oluşmaktadır. İstihdamı ar-
tırmada dolaylı etkisi, turizm sektörünün gelişmesine 
bağlı olarak o destinasyonda hizmet veren ve doğru-
dan turizm ile ilgili olmayan işletmelerin yaptıkları 
istihdamdan kaynaklanmaktadır. Uyarılmış etkisi 
ise, turizm endüstrisinde çalışanlara yönelik hizmet 
veren işletmelerin sağladıkları istihdamdan kaynak-
lanmaktadır. Bazı bölgeler konumları ve iklimleri ge-
reği, tarım veya sanayi gibi sektörlerin gelişmesi için 
elverişli değildir. Bu durum az gelişmiş bölgelerde 
bulunan özellikle genç nüfusun, farklı bölgelere göç 
etmesine neden olabilmektedir. Turizm bu gibi geliş-
memiş veya az gelişmiş bölgelerin kalkınmasında, al-
ternatif bir sektör olabilmektedir. Turizmi mevsimsel 
yapısından kurtarabilmek ve sürekli kılabilmek için 
destinasyonların alt ve üst yapılarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Turizm ulaşımda kullanılabilecek her 
türlü hava, kara ve deniz yoluna yönelik altyapının ve 
turistik tesisler gibi üstyapının geliştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Turizm faaliyetinin kaliteli bir şekil-
de gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından birtakım 
ürün ve hizmetler satın alınmaktadır. Ülkemiz için bu 
ithalatlar sızıntı olarak kabul edilmekte ve ödemeler 
dengesinde olumsuz etki yaratmaktadır. Sabit yatırım 
maliyetleri yüksek olan konaklama işletmelerinin, 
mevsimsel yoğunlaşmaya bağlı olarak amortisman 
giderleri	artmaktadır.	Ayrıca	mevsimsel	çalışma	hiz-

met kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu iş-
letmelerde çalışanların önemli bir bölümü mevsimsel 
olarak (geçici) istihdam edilmekte, bu birtakım hak 
mahrumiyetlerine yol açabilmektedir. Turizm sektörü 
için yapılan yatırımların, bir başka sektöre yapılması 
durumunda elde edilecek olandan daha fazla fayda 
getirmesi istenmekle birlikte, bu her zaman böyle ger-
çekleşmeyebilir. Havaalanlarının veya yolların yapı-
lacağı yerler çok verimli topraklar üzerinde olabilir. 
Bu nedenle alınan havaalanı inşa etme kararının, bir 
fırsat maliyeti bulunmaktadır. Turizmde rekabetin ve 
yeni iş olanaklarına yönelik talebin sonucu olarak ara-
zi ve diğer gayrimenkul fiyatlarında artış olmaktadır. 
Arazi	 ve	 gayrimenkul	 fiyatlarında	 yaşanan	 bu	 artış,	
enflasyonun artmasına katkıda bulunmaktadır. Bir 
bölgenin turizme aşırı bağımlı hâle gelmesi, talebin 
herhangi bir nedenden dolayı kesilmesi veya düşmesi 
durumu, o bölgenin gelirlerinin azalmasına ve buna 
bağlı olarak birçok farklı ekonomik ve sosyal sorunun 
doğmasına neden olabilmektedir. 

Turizmin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerini açıkla-
yabilmek
Ortaya koyulan farklı göstergeler, turizmin ekonomik 
katkılarına bağlı olarak, yöre halkının yaşam kalite-
sini yükselterek daha konforlu bir hayat sürmelerine 
yardımcı olduğuna işaret etmektedir. Yaşam kalitesi 
içinde; bireyin toplum içindeki özerkliği, hiçbir ay-
rımcılığa uğramadan yaşaması, kendini özgür bir 
şekilde ifade edebilmesi ve toplumun hoşgörü içinde 
olması gibi birçok faktör bulunmaktadır. Turizm tu-
ristler aracılığıyla törenlere, gelenek ve göreneklere, 
eski el sanatlarına yeni bir bakış açısı katmaktadır 
(Cooper ve diğerleri, 2008). Bu bakış açısı yerel hal-
kın kendi kültürel değerlerini yeniden keşfetmesine 
olanak tanıyarak kendi kültürlerinden gurur duyma-
larına ve toplumsal bağların güçlenmesine yardımcı 
olur. Turizm sonucunda ortaya çıkan ve turistlerin 
konforunu ve güvenliğini geliştirmek amacıyla yapı-
lan birçok yatırım, yerel halk tarafından da kullanı-
labilmekte ve halkın konforunun artmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu gelişmeler, yörede devletin sağladığı 
kamu hizmetlerinin çeşitlenmesini ve kalitesinin 
artmasını sağlamaktadır. Turistlerin özellikle kendi 
sosyal ortamlarında ve kültürlerinde var olan alışkan-
lıklarını gittikleri yerlerde de sürdürmek istemeleri, 
turist kabul eden bölgenin sosyal ve kültürel yapısın-
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da bir değişim yaşanmasını beraberinde getirmek-
tedir. Turistlerin ülkelerindeki modern anlayışı (?) 
yanlarında getirerek yerel halk ile etkileşime girmesi, 
geleneksel ile modernliği karşı karşıya getirebilmekte-
dir. Buna bağlı olarak yerel kültürlerde, gelenekselin 
aleyhine bir değişim olabilmektedir. Öte yandan bu 
değişimin sadece yerel kültürde değil, bölgeye gelen 
diğer turistler üzerinde etkisinin olduğu da saptan-
mıştır. Turizm turistlere karşı işlenen suçlardan elde 
edilen kazancın yüksek, risklerin düşük olduğu koşul-
lar yaratabilmektedir (Brunt ve Humbly, 1999). Buna 
bağlı olarak özellikle turistik yörede hırsızlık vakaları 
artmaktadır. Genelde harcayacak parası olan ve ta-
tile gelirken yanında kamera, mücevher gibi değerli 
eşyalarını getiren turistlerin varlığı, suçlular için bir 
çekim gücü yaratmaktadır. Gerçekleştirilen turizmin 
türü, gelen turistin ve yerel halkın gelir düzeyi, planlı 
(terör) ve fırsatçı (bireysel) suçları etkileyebilmektedir 
(Bras, 2015).

Turizmin olumlu ve olumsuz kültürel etkilerini açık-
layabilmek
Turizm toplum içinde gerçekleşen ve farklı kültürler-
den insanların bir araya gelmesine neden olabilen bir 
faaliyettir. Bu nedenle turizm, toplumların kültürel 
yapılarında olumlu ve olumsuz birtakım etkilere sa-
hiptir. Turizmin olumlu kültürel etkileri kültürel mi-
rasın korunması ve kültürel değişimin ve hoşgörünün 
geliştirilmesidir. Turistler bir destinasyona gittiklerin-
de o bölgede yer alan kendi kültürleri dışındaki özgün 
kültürel etkinlik ögelerine ilgi gösterebilmektedir. Bu 
ilgi sonucunda yerel halk kendinden önceki kuşak-
lar tarafından oluşturulmuş somut olmayan-manevi 
veya somut-maddi varlık, değer ve olguları korumak 
istemektedir. Turizm olayında hem yerel halkın kendi 
kültürü hem de o bölgeye gelen turist ve/veya turizm 
amaçlı çalışanların kültürleri karşılıklı etkileşime gir-
mektedir. Bu etkileşim farklı kültürlere karşı anlayışlı 
ve daha hoşgörülü davranmayı da beraberinde geti-
rebilmektedir.	Farklı	kültürlerin	bir	araya	gelmesi	ve	
karşılıklı etkileşim içinde olmaları her zaman olumlu 
yönlere doğru olmayabilir. Bir bölgede turizm gelişi-
mi kültürler arası çatışma, küreselleşme, standardi-
zasyon ve özgünlüğün kaybolması gibi yerel kültür ile 
ilgili olumsuz etkilere de neden olabilmektedir. Tu-
ristlerin tatillerinde kendilerini daha özgür hissede-
rek alışılmadık davranışlar göstermesi veya geldikleri 
bölgelere bağlı olarak kültürlerinin, etnik yapılarının, 
dinlerinin, değerlerinin, dillerinin, refah seviyelerinin 

yerel halktan farklı olması durumunda yerel halk bu 
kültürel farklılığı bazen kısmen veya tamamen be-
nimseyebilmekte bazense katı bir şekilde direnç gös-
terebilmektedir. Bu durum kültürler arası çatışmaya 
yol açabilmektedir. Yine bölgeye turistik tesislerde 
çalışmak için gelen insanların sosyal ve ahlaki değer 
sistemleri ve yerel halkın değer sistemleri arasındaki 
farklılık da kültürel çatışmaya neden olabilmektedir. 
Günümüz küresel dünyasında turistler her gittikleri 
yerde standart bir ürün, hizmet ve kalite beklentisi 
içerisinde olabilmektedir. Bunun sonucunda birbirine 
benzeyen küreselleşmiş, standartlaşmış ürünlerin her 
gidilen destinasyonda aynı şekilde yer aldığı görüle-
bilmektedir. Bu durum o yörenin kendine özgü kültü-
rel unsurlarının unutulmasına ve/veya kaybolmasına 
neden olabilmektedir.

Turizmin olumlu ve olumsuz çevresel etkilerini sıra-
layabilmek
Fiziksel	 çevre	denizler,	dağlar,	kumsallar,	ormanlar,	
göller, flora ve fauna gibi unsurlarıyla turizmin en 
büyük arz kaynaklarından birisidir. Turizm faali-
yetleri fiziksel çevre üzerinden hem olumlu hem de 
olumsuz birtakım etkilere sahiptir. Turistlerin özgün 
ve doğal bir çevre arayışında olmaları o bölgedeki 
yerel halkın ve yöneticilerin bu doğal kaynakları ko-
rumalarına, arkeolojik alanları ve kültür varlıklarını 
korumalarına ve çevre kirliliğini azaltılıp, çevre ile 
ilgili altyapı çalışmalarını artırmalarına neden ola-
bilmektedir. Yöreye özgü doğal kaynakların korun-
masıyla o bölgedeki biyoçeşitlilik korunup artabilir. 
Arkeolojik	alanlar	ve	kültür	varlıklarının	korunma-
sıyla bölgenin kültür turizmi motivasyonu ile seya-
hat eden turistler tarafından ziyaret edilmesi sağla-
nabilir. Turistler gittikleri bölgede ve destinasyonda 
temiz bir çevre ve ortam talep ettikleri için yerel halk 
ve yöneticiler temizlik ile ilgili önlemler alıp kirlili-
ğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Turistik tesislerin 
kurulmasıyla bölge nüfusunun turizmin mevsimsel-
lik özelliğine bağlı olarak yoğunlaşması o bölgedeki 
çevresel alt yapının geliştirilmesini sağlayabilmek-
tedir. Turizmin fiziksel çevre üzerinde sıralanan bu 
olumlu katkılarının yanı sıra olumsuz etkileri de 
olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler genellikle çevre-
sel kaynakların turistler tarafından çevrenin kendini 
yenilemesine izin vermeyecek yoğunlukta kullanıl-
masından kaynaklanmaktadır. Yoğun olarak turist 
çeken bir bölgede turistik işletmelerin havuzlar, golf 
sahaları vb. tesisleri için su kaynaklarını kullanması; 
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turistlerin günlük su tüketiminin fazla olması, tatlı 
su kaynağı olarak kullanılan yer altı sularına deniz 
suyunun veya atık suların karışması; turistik bölge 
ve çevresinde tarım arazilerinde üretim için tatlı 
suyun kullanılması su kaynaklarının yoğun bir şe-
kilde kullanılmasına neden olabilmektedir. Turizm 
faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere bağlı konaklama te-
sisleri, hava limanları, yollar gibi çeşitli mekânların 
verimli araziler veya ormanlar üzerinde veya civa-
rında yapılması; bu tesislerin inşası için kullanılan 
malzemeler, kitle turizminin ihtiyacını karşılamak 
amacıyla daha çok verim almak için doğal olmayan 
yollarla tarımsal üretimin yapılması turistik bölge-
deki arazilerin ve toprağın zarar görmesine neden 
olabilmektedir. Turizm faaliyetine bağlı seyahatlerin 
yoğunluğu ise o bölgedeki trafik, hava ve gürültü 
kirliliğinin	 artmasına	 neden	 olabilmektedir.	 Faz-
la sayıda turist çeken bölgelerde katı ve sıvı atıklar 
artmaktadır.	Fazla	miktardaki	katı	ve	sıvı	atıklar	uy-
gun bir şekilde geri dönüştürülmediği veya bertaraf 

edilmediği takdirde çevreye ciddi zararlar verebil-
mektedir. Turizm ile ilgili faaliyetlere bağlı olarak o 
bölgede görüntü kirliliği de olabilmektedir. Turistik 
tesislerinin büyük ve çirkin reklam panoları; turistik 
tesislerin fark edilmek adına tercih ettikleri arabesk 
(kitsch) mimariler, bölgede görüntü kirliliği oluşma-
sına neden olabilir. Plansız turizm faaliyetleriyle bir 
bölgenin ekolojik dengesinde bozulmalar yaşanabi-
lir. Turizmle ilgili alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili 
arazi kullanımı, hava yolları vb. tesislerin kuşların 
göç yolları üzerine kurulması, kanalizasyon atıkla-
rının nehir ve denizlere yönlendirilmesi, bataklık 
ve sulak alanların doldurulması gibi etkenler ve av 
turizmi ile o bölgenin ekolojik dengesinde doğrudan 
ve dolaylı birtakım olumsuz durumlar meydana ge-
lebilir.	 Ayrıca	 turistlerin	 ilgi	 gösterdikleri	 tarihî	 ve	
arkeolojik eserler yanlış restorasyon uygulamaları, 
aşırı ve/veya kötüye kullanım ya da vandallık gibi 
nedenlerle zarar görebilmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 turizmin	olumlu	ekonomik	et-
kilerinden biri değildir?

a. Ödemeler dengesine katkı
b. Gelirleri artırma
b. İstihdama katkı
d. Ülke parasının değer kazanması
e. Bölgesel kalkınma

2. Turistik bir işletmenin devlete vergi vermesi gelirleri ar-
tırmada hangi etki altında değerlendirilir?

a. Doğrudan etki
b Dolaylı etki
c. Uyarıcı etki
d. Çarpan (çoğaltan) etkisi
e. İnelastik etki

3.	 Aşağıdakilerden	hangisi	turizmin	olumsuz	ekonomik	et-
kilerinden biri değildir?

a. Kaçak ve sızıntılar
b.	 Mevsimsellik	ve	geçici	istihdam
c.	 Fırsat	maliyeti
d. Enflasyon baskısı
e. İstihdamın artması

4.	 Aşağıdakilerden	hangisi	sosyo-kültürel	etkileşimi	etkile-
yen bölgesel faktörler arasında yer almaz?

a. Turistik bölgede yaşayanların demografik yapısı
b. Turistik bölgenin ekonomik yapısı ve turizme bağımlılığı
c. Turistik bölgenin mevsimsel ve iklimsel yapısı
d. Yerel halkın turizme ve turiste bakışı
e. Kültürel özellikler

5.	 Aşağıdakilerden	hangisi	turizmin	olumsuz	kültürel	etki-
lerinden biri değildir?

a. Kültürler arası çatışma
b. Kültürler arası kaynaşma
c. Küreselleşme
d. Standardizasyon
e. Özgünlüğün kaybolması

6.	 Aşağıdakilerden	hangisi	turizmin	olumsuz	çevresel	etki-
lerinden biri değildir?

a. Su kaynaklarının aşırı kullanımı
b. Görüntü kirliliği
c.	 Arazilerin	ve	toprağın	zarar	görmesi
d.	 Arkeolojik	alanların	ve	kültürel	varlıkların	korunması
e. Trafiğin artması, hava ve gürültü kirliliği

7. Tarihi ve/veya arkeolojik bir esere bilerek zarar verme ey-
lemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vandallık 
b. Hırsızlık
c. Kirlilik
d. Suçluluk
e.	 Faunacılık

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	biyo-çeşitliliğin	azalmasına	etki	
eden faktörlerden biri değildir?

a. Turizmle ilgili altyapı ve üstyapı çalışmaları ile arazi 
kullanımı

b.	 Av	turizmi
c. Bataklık ve sulak alanların doldurulması
d. Kanalizasyon atıklarının nehir ve denizlere yönlendi-

rilmesi
e. Büyük ve çirkin reklam tabelalarının kullanımı

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	yapay	fiziksel	çevre	unsurların-
dan biri değildir?

a. İklim
b. Turistik tesisler
c. Rekreasyonel tesisler
d. Somut kültürel varlıklar
e. Ulaşım tesisleri

10.	Aşağıdakilerden	hangisi	 turizmin	olumlu	 sosyal	 etkile-
rinden biridir?

a. Küreselleşme
b. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artması
c. Doğal kaynakların korunması
d. Görüntü kirliliği
e.	 Mevsimsellik	ve	geçici	istihdam
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Okuma Parçası
Koronavirüs salgınının olumsuz etkisi yalnızca turizme de-
ğil, diğer sektörlere de olmuştur. ILO’nun (2020) yapmış ol-
duğu değerlendirmeye göre; seyahat kısıtlamaları, hava yolu 
uçuş iptalleri, turizm işletmelerinin kapatılması gibi alınan 
tedbirlerin yarattığı etki ulusal ve uluslararası turizm hiz-
metleri arz ve talebini büyük ölçüde düşürmüştür. Turizmin, 
tarım, ulaşım, el sanatları, eğlence, yiyecek-içecek hizmetleri 
gibi sektörlerde önemli çarpan etkisine sahip olması nede-
niyle, sonuçları yaygın olabilmektedir. KOVİD-19 salgınının 
turizmde yarattığı olumsuz ekonomik etkiler kadar sosyolo-
jik ve psikolojik etkiler hem bireysel hem de toplumsal dü-
zeyde yıpratıcı sonuçlar oluşturmuştur. KOVİD-19 salgını 
sonrası turizm işletmelerinin tekrar faaliyete başlaması eko-
nomik, sosyolojik ve psikolojik faktörler açısından oldukça 
önemlidir. Turizm işletmelerinin ekonomik olarak zor gün-
ler geçirdiği bu süreçte insanların da aynı şekilde ekonomik 
açıdan etkilendiğini göz ardı etmemesi ve buna göre hizmet 
planlamasını yapması oldukça önemlidir.
Turizm sektörü içinde sermaye büyüklüğü, fiziki donanımı, 
sabit maliyetler, istihdam, satış cirosu yüksekliği nedeniyle 
KOVİD-19 salgınından en fazla etkilenenler tur operatörü, 
hava yolu ve otel işletmeleri olmuştur (Ruiz Estrada, Park & 
Lee,	2020;	Sułkowski,	2020).	Ancak	bu	durum	yat	ve	kurvazi-
yer işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri gibi diğer turizm iş-
letmelerinin etkilenmediği anlamına gelmez. Bu nedenle tur 
operatörleri, hava yolu ile otel işletmelerinin tedbirleri ve faa-
liyetleri tek taraflı uygulaması hiçbir anlam ifade etmeyecek-
tir.	Aynı	şekilde	diğer	turizm	işletmeleri	açısından	da	bunla-
rın etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. KOVİD-19 
salgını turizm işletmelerine diğer sektör işletmelerinden belki 
de	daha	acı	bir	deneyim	yaşatmıştır	(Craven,	Liu,	Mysore	&	
Wilson, 2020; Boone vd. 2020). Bu işletmelerin birbiriyle ya-
şadığı büyük rekabet, bazı tesis ve araçlar ile turizm merkez-
lerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin ve uygulamalarının 
ikinci	 plana	 atılmasına	 neden	 olmuştur	 (Fernandes,	 2020).	
Örneğin otellerde hemşire bulundurma zorunluluğunun es-
netilmesi ve usulen bir sağlık memurunun bulundurulması 
gibi. İşte bu deneyim sonrası turizm işletmeleri faaliyetlerine 
devam edebilmek için sağlık ve güvenlik hizmetlerini üst dü-
zeyde tutması, aşırı kalabalıktan kaçınmak için kapasite kul-
lanımını düşürmesi, kişiye (aileye veya küçük gruplara) özel 
hizmet sunumu için yeni düzenlemeler yapması, teknolojik 
inovasyon olanaklarını etkin kullanarak sosyal teması mini-
mize etmesi gerekmektedir. Konaklama tesislerinin her şey 
dâhil sistem yerine oda+kahvaltı uygulaması yapması veya 
her şey dâhil sisteminin sunumunun farklı şekilde uygulan-
ması, restoran, bar, hamam vb. yerlerin kullanımında mekân 

kapasitesini en az yarı yarıya düşürmesi ve bu tür yerlerin 
kullanım zaman aralığını genişletmesi, yoğunluğun azaltıl-
ması açısından önemlidir. Havuz, plaj, restoran vb. yerlerin 
kullanımında oturma ve dinlenme yerlerinin mesafeli şekilde 
düzenlenmesi de önleyici tedbirler olarak değerlendirilebile-
cektir. Bununla birlikte otel, restoran vb. yerlerde açık büfe 
yerine sipariş usulü hizmet artık bir zorunluluk olmaktadır.

Kaynak: Demir	 M.,	 Günaydın,	 Y.	 ve	 Demir,	 Ş.	 Ş.	 (2020).	
Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de turizm üze-
rindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 
International Journal of Social Sciences and Education Rese-
arch, 6(1), 80-107. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/ise-
sue/53954/734263

Yaşamın İçinden

Göbeklitepe’nin 6.6 milyon Euro’luk çatısı tartışma yarattı
“Şanlıurfa’da, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul 
edilen ve 18 aydır kapalı olan Göbeklitepe, üzerinin 6 mil-
yon 600 bin Euro harcanarak çatıyla kapatılmasının ardından 
yeniden ziyarete açıldı. Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı 
ve İrem Koca’nın haberine göre çatının görüntüsü kimileri 
tarafından beğenilirken, kimileri tarafından da tarihi atmos-
fere uygun bulunmadı. Uzmanlar ise önceliğin eserlerin doğa 
şartlarından korunması olduğunu vurguladı.
Göbeklitepe’de 1995’te başlayan kazı çalışmalarında şimdiye 
kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili 
taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünya-
nın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.
12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak ka-
bul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi 
yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı. Yaklaşık 4 bin 
metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80’i, ziyaretçiler 
için yapılan dinleme tesisinin de büyük bölümü tamamlandı. 
Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı.
Göbeklitepe bilim kurulu üyesi Doç. Dr. Necmi Karul, uzay 
çatı	projesinin	yarışmayla	seçildiğini	belirtti.	Alman	mimar-
lar tarafından çizildi, birçok uzman arkeolog ve mimarın 
olumlu, olumsuz eleştirileri sonucu yapıldı. Doğal çevreye 
uyumu, rüzgâr hesabı gibi faktörler dikkate alınarak ortaya 
çıkarıldı. Eleştiriler çatının tasarımına yönelikse, bu göreceli 
bir durumdur. Proje kazının orijinaline uygun yapılmıştır. 
Belirleyici olan Göbeklitepe’nin korunmasına gölge düşürül-
memesidir.	UNESCO	Dünya	Miras	Listesi’ne	girmek	üzere	
olan bir yerin koruma altına alınması çok daha önemli.

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/53954/734263
https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/53954/734263
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Arkeolog	 Nezih	 Başgelen:	 Bitirilen	 üst	 örtüsüne	 rağmen	
Göbeklitepe’deki benzersiz eserlerin koruma geleceğin-
de ciddi riskler olduğu gözlemleniyor. Dikilitaşların üze-
rindeki kabartmaların korunmasında problemler olduğu 
açıkça görülmekte. Kabartmaların çoğunun daha şimdiden 
hava şartlarından olumsuz etkilendiği açıkça izlenmekte. 
Göbeklitepe’nin korunması için yapılan üst örtünün isteni-
len tam korumayı sağlayamayacağı konusunda ciddi kuşku-
lar duyuluyor.”

Kaynak: Haber Türk. (2018). Göbeklitepe’nin 6.6 milyon 
Euro’luk çatısı tartışma yarattı. https://www.haberturk.
com/gobeklitepenin-66-milyon-euroluk-catisi-tartisma-
yaratti-1849803 (Erişim Tarihi: 16.11.2020).

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumlu Ekonomik Et-

kileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumlu Ekonomik Et-

kileri”	başlığı	altında	“Gelirleri	Artırma”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumsuz Ekonomik 
Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Sosyal Etkileri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumsuz Kültürel Et-
kileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumsuz Çevresel Etkile-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumsuz Çevresel Etkile-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumsuz Çevresel Etkile-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Çevresel Etkileri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Turizmin Olumlu Sosyal Etkileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Pandemi nedeniyle ülkelerin aldığı tedbirlerin ilki arasında 
seyahat kısıtlamaları olmuştur. Uluslararası seyahatin kısıt-
lanması nedeniyle, iç turizm faaliyetleri artış göstermiştir. 
Başka bir ülkeye seyahat etmektense, çoğu turist kendi ülke-
sinde çok da kalabalık olmayan destinasyonları tercih etmiş-
tir. Öte yandan her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe 
yer alan işletmelerde de üst düzeyde hijyen tedbirleri alın-
mıştır. Havada asılı kalan zerreciklerden bulaş gerçekleşmesi 
nedeniyle kişiler arasındaki mesafenin önemle korunması 
gerektiği için; sahildeki şezlong düzeninden otel içinde bu-
lunan restoranlardaki masalar arasındaki mesafelere kadar 
birtakım	düzenlemelere	gidilmiştir.	Ayrıca	kalınan	odaların	
temizliğine verilen önem artmıştır. Dünya çapında turizm fa-
aliyetleri ise geçen yılın ilk 8 ayına göre %39 azalmıştır. 2021 
yılının 2020 yılından daha iyi geçeceği öngörülmekle birlikte, 
normale tam olarak dönüşün en erken 2022 veya 2023 yı-
lında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Turizm türlerinin 
geleceği ile ilgili genel kanı; artık kalabalık bir şekilde gerçek-
leştirilen kitle turizm faaliyetlerinin görece azalacağı ve doğa 
ile iç içe olunan, kalabalıktan uzak, karavanla veya kamp ya-
pılarak gerçekleştirilen tatillerin görece artacağı yönündedir.

Sıra sizde 2
Özgün kültürleri tanımak için farklı ülkelere yapılan ziyaret-
lerin yanı sıra, kişilerin yaşadıkları coğrafya içinde de aşina 
olmadıkları özgün kültürlerle karşılaşma olasılığı bulunmak-
tadır. Bu nedenle başka kültürleri tanımak adına yapılan se-
yahatler, her zaman dış turizme yönelik olmayabilir. Örneğin 
Türkiye’nin hem coğrafi olarak farklı koşullara sahip olması 
hem de tarihten beri pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapma-
sından kaynaklı olarak farklı bölgelerde çok çeşitli kültürlerin 
izlerini görebilmek mümkündür. Bu nedenle örneğin Egeli 
birinin	Karadeniz	 Bölgesi’ne	 veya	Doğu	Anadolu	 Bölgesi’ne	
yapacağı ziyaret hem yeme-içme alışkanlıkları, tarihî eser-
ler, mimari gibi somut hem de değerler, normlar, gelenek ve 
görenekler, yaşam tarzları ve alışkanlıklar gibi soyut kültürel 
özellikleri keşfetmesine yardımcı olacaktır. Bu tanışma ve yerel 
halkla kaynaşma durumu anlayış, hoşgörü, saygı ve empatiyi 
besleyerek toplumsal bağların gelişmesine olanak tanımakta-
dır.	Aynı	zamanda	iç	turizmin	gelişmesi	aynı	ülkede	yaşayan	
ama farklı etnik, dinî, sosyolojik ve kültürel kökenden gelen 
kişilerin temasını sağlayarak yakınlaşmasına ve ulus bilincine 
katkıda bulunacaktır.

https://www.haberturk.com/gobeklitepenin-66-milyon-euroluk-catisi-tartisma-yaratti-1849803
https://www.haberturk.com/gobeklitepenin-66-milyon-euroluk-catisi-tartisma-yaratti-1849803
https://www.haberturk.com/gobeklitepenin-66-milyon-euroluk-catisi-tartisma-yaratti-1849803
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Sıra Sizde 3
Turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken farklı kültürel yapılar-
dan insanların birbirleriyle karşılaşmaları ve tanışmaları söz 
konusudur. Bu karşılaşmalar esnasında çeşitli kültürel etkile-
şimler meydana gelir. Bazen bu kültürel etkileşimlerin birbi-
rine saygı göstermemesi durumunda, turistik yörede yaşayan 
yerel halkın tepki göstermesi söz konusu olmaktadır. Diğer 
bir ifade ile turizm faaliyetinde farklı kültürlerden insanların 
karşılaşmaları, birbirlerine yabancı olan kültürlerin çatışması-
na neden olabilir. Bir turist, kendi kültüründeki bir davranışı, 
gittiği	turistik	bölgede	de	sürdürmek	isteyebilir.	Ancak	kendi	
kültüründe gayet normal olan bir davranış, gittiği kültürde 
olumlu karşılanmadığı için bu durum kültürler arası çatışma 
yaratabilmektedir. Turizm, küreselleşmenin ve buna bağlı 
olarak standardizasyonun etkisi ile özgün kültürel değerlerin 
giderek azalmasına ve hatta yok olmasına neden olabilir. Bir 
destinasyona dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler, kendi 
geldikleri bölgelerdeki aşina oldukları yiyecek-içecek, giyim-
kuşam, müzik alışkanlıkları gibi çeşitli davranış biçimlerini 
küreselleşen dünyada gittikleri bölgelerde de aramaktadır. Bu 
beklentiler o bölgede yaşayan ve turizmden gelir elde eden ye-
rel halkın, turistlere onların aşina oldukları ürünleri kolaydan 
kâr elde edebilmek için satma isteğiyle birleştiğinde, o yörenin 
kendine has ve özgün değerleri bozulabilmektedir.

Sıra Sizde 4
Turizm faaliyetleri gidilen bölgenin fiziksel çevresi üzerinde 
birtakım olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bu etkiler o böl-
gedeki turizm faaliyetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak artabi-
lir. Bir bölgenin aşırı derecede turist kabul etmesi; o bölgede-
ki su kaynaklarının aşırı kullanımına, arazi ve toprağın zarar 
görmesine, katı ve sıvı atıkların artmasına, biyolojik çeşitliliğin 
azalmasına bağlı olarak bölgenin ekolojik dengesi üzerinde 
olumsuz	 etkilere	 neden	 olabilir.	 Ayrıca	 turistik	 yoğunlaşma	
bölgedeki trafiğin artması, hava ve gürültü kirliliğinin oluşma-
sı gibi çevresel sorunların artmasının yanı sıra arkeolojik alan-
ların ve kültür varlıklarının zarar görmesi gibi çeşitli çevresel 
sorunlara yol açabilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Pazarlama karmasının ne anlama geldiğini açıklayabilecek,
Turizm pazarlamasında ürün kavramını oluşturan unsurların neler olduğunu 
özetleyebilecek, 
Turizm pazarlamasında fiyata karar verilirken hangi politikaların göz önünde 
bulundurulduğunu anlatabilecek, 
Turizm pazarlamasında dağıtım kanalında yer alan aracıların kimler olduğunu 
listeleyebilecek, 
Turistik ürünlerin pazarda tutundurma karması elemanları yardımıyla nasıl 
tutundurulabileceğini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Pazarlama	Karması
•	 Fiyat
•	 Tutundurma

•	 Ürün
•	 Dağıtım

İçindekiler
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•	 TURİZM	PAZARLAMASINDA	
TUTUNDURMA

TÜRSAB ENFORMASYON MEMURLUĞU ÇALIŞMA KİTABI



GİRİŞ
Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sorasında pazarlama yöneticilerinin 
üzerinde karar vermek zorunda oldukları temel değişkenler, pazarlama karmasını oluş-
turmaktadır. Pazarlama karması kavramının ortaya atılmasının temel nedeni, pazarlama 
uygulamalarını belirli değişkenler etrafında, belli bir sistematik içinde yürütmektir. Çeşit-
li kaynaklarda pazarlama karması kavramının, 1960 yılında Edmund Jerome McCarthy 
adındaki Amerikalı pazarlama profesörü tarafından ortaya atıldığı, izleyen yıllarda yine 
McCarthy ve modern pazarlamanın babası olarak tanınan pazarlama profesörü Philip 
Kotler tarafından gözden geçirilerek kavramsallaştırıldığı ifade edilmektedir. Öte yandan, 
Amerikan Pazarlama Derneği’nin (American Marketing Association-AMA) yaptığı açık-
lamaya göre, pazarlama karması kavramı ilk olarak 1953 yılında derneğin başkanı olan 
Neil Borden’ın başkanlık konuşması sırasında “pazarlama karması” stratejisini telaffuz et-
mesiyle ortaya çıkmıştır (American Marketing Association, 2015). 

Pazarlama karması, temelde dört elemandan oluşur. Bunlar; Ürün (Product), Fiyat 
(Price), Dağıtım (Place) ve Tutundurmadır (Promotion). 4P kısaltması da bu kavramların 
İngilizce karşılıklarının ilk harflerinden ileri gelmektedir. 1970’li yılların sonunda pazar-
lamacılar, pazarlama karması elemanlarının kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçiril-
mesi ve güncellenmesi gerektiği kanısına varmıştır. Bu durum, genişletilmiş pazarlama 
karması elemanlarının ortaya çıkmasını sağlamış ve 1981 yılında Booms ve Bitner, dört 
elemandan oluşan pazarlama karmasına üç adet yeni karma elemanını ilave etmiştir. Yeni 
eklenen bu elemanlar, bu kitabın bir sonraki ünitesinde de yer verilen Süreç (Process), 
İnsan (People) ve Fiziksel Kanıtlardır (Physical Processes). 

Pazarlama karmasında yer alan tüm karma elemanlarının turizm pazarlamasında da 
kendine özgü bir karşılığı bulunmaktadır. Elbette ki pazarlama karması elemanlarının tu-
rizme uyarlanmasında, her bir karma elemanı için birtakım değişikliklerin söz konusu 
olması kaçınılmazdır. Bu ünitede ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak bilinen 4P 
karma elemanlarının, turizm pazarlaması içinde nasıl bir yere sahip olduğu konusu üze-
rinde durulacaktır. 

TURİZM PAZARLAMASINDA ÜRÜN 
Ürün kavramı akla, insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetleri getirmekte-
dir. Dolayısıyla ürün kavramı ile kastedilen hem bir buzdolabı ya da çalışma masası gibi 
fiziksel (somut) bir mal (meta) hem de eğitim hizmeti gibi fiziksel bir yapısı olmayan so-
yut hizmetlerdir. Diğer bir anlatımla, ürün kavramının içine hem mallar hem de hizmetler 

Turizm Pazarlamasında 
Pazarlama Karması 

Elemanlarının Yeri

Pazarlama karmasının dört temel 
elemanı; ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurmadır. 
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girmektedir. Turizm ürünü, yapısı itibarıyla somut ürün boyutu çok az olan bir üründür. 
Her ne kadar turizm ürününü içine mutfak, bar gibi alanlarda kullanılan gıda maddeleri 
ile odalarda temizlik amacıyla kullanılan temizlik araç ve gereçleri girse de turizm ürünü 
daha büyük bir oranda hizmetler, deneyimler ve çeşitli yararlardan oluşmaktadır. 

Ürün kavramının içine hem mallar hem de hizmetler girmektedir. 

Kapsamlı bir tanıma yer vermek gerekirse turizm ürünü, “bireylerin sürekli olarak 
yaşamlarını sürdürdükleri konutlarından ayrılışından itibaren başlayıp yeniden evlerine 
dönmelerine kadar geçen sürede satın aldıkları veya yararlandıkları mal ve hizmetlerin 
oluşturduğu bir paket veya edindikleri deneyimlerin bir toplamıdır” (Usal ve Oral, 2001). 
Turistik ürün kapsamına giren unsurları sektörel bazda ele alan diğer bir tanıma göre, 
turistik ürün, “turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, ulaştırma, yeme-içme, 
eğlence ve diğer birçok hizmetin bir bileşimidir” (Ünüsan ve Sezgin, 2007). Bu kapsamda 
ele alındığında turizm ürünü; fiziksel nesneler, hizmetler, turizm bölgeleri, turizm işlet-
meleri ve turizm hareketlerine katılanların yararlandıkları veya satın aldıkları her tür-
den etkinliği içermektedir (Kozak, 2010). Örneğin; bir otelin konumu, park alanlarının 
yeterliliği, otele olan ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve yeterliliği, otel personelinin güler 
yüzlü olması, otelin restoranlarının müşteri kapasitesi açısından yeterli olması, sunulan 
yemeklerin lezzeti ve görünümü, eğlence olanaklarının varlığı, denize ve havuza girme 
ile ilgili donanımın yeterliliği gibi unsurlar, doğrudan turizm ürününü oluşturmakta ya 
da ürünü birinci dereceden etkilemektedir. Rızaoğlu (2004) ise turistik ürünü “oturma 
yerinde karşılanamayan gereksinimleri giderme niteliği olan mevcut ve potansiyel mal 
ve hizmetler” olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre turistlerin gezileri boyunca yararlan-
dıkları ve kullandıkları veya turistlerin kullanımına sunulan ürünler, turistik ürün olarak 
nitelendirilmektedir. 

Tur operatörlerinin oluşturduğu ve pazarladığı paket turlar da birer turizm ürünü-
dür. Paket turu oluşturan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş hizmeti 
gibi ürünler, kendi başlarına birer ürün olabildikleri gibi, paket hâline getirilmiş bir 
ürünün de parçalarını oluşturabilmektedirler (Kozak, 2010). Turizm ürününü, yalnızca 
turistlerin tatil yapmalarına olanak veren mallar ve hizmetler bütünü olarak düşünmek 
de sınırlı bir bakış açısına yol açacaktır. Turistik ürün, ayrıca bir ülke ya da yörenin sahip 
olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik kaynakların bütünüdür (Ünüsan ve Sezgin, 2007). 
Diğer bir ifade ile turizm bölgeleri (destinasyonlar) da kendi başlarına turizm ürünü 
olabilmektedir. Söz gelimi, bir turizm bölgesi olarak Antalya, başlı başına bir bileşik 
turizm ürünüdür. Zira Antalya’nın deniz-kum-güneş olanakları, ulaşım kolaylığı, bura-
daki konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri, eğlence olanakları, yerli halkın turistlere 
yönelik tutumu, altyapı olanakları, gelenek ve göreneklerinin her biri, Antalya’nın bir 
turistik ürün olarak tüketicinin zihninde alacağı konumu etkilemektedir. Dolayısıyla 
bu unsurların her biri, hem turistik ürünün bir bileşenini oluşturmakta hem de kendi 
başlarına birer turizm ürünü olabilmektedir. Aynı bakış açısıyla turizm bölgeleri olan 
Kapadokya ve Belek de birer turizm ürünüdür. 

Turistik Ürünün Özellikleri
Turistik ürünün belli başlı özellikleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

Gerçekleşen Tüketimin Soyut Olması
Turistik bir ürünün tüketimi, çoğu zaman soyut bir tüketimi ifade etmektedir. Örneğin; 
konaklama ve ulaşım hizmetleri, gezi yönetimi, gezi danışmanlığı gibi turistik ürünler, 



11. Ünite - Turizm Pazarlamasında Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri 283

soyut niteliktedir (İstanbullu Dinçer ve Ertuğral, 2008). Turistik ürün, bir defada ve son 
olarak tüketilmektedir (Rızaoğlu, 2004). Turizm ürününü tüketmek değil çoğu zaman bu 
üründen bir şekilde faydalanmak söz konusu olmaktadır. Diğer bir anlatımla, turistik ürü-
nün tüketimi çoğunlukla bir ulaşım aracından yararlanma, bir manzarayı seyretme, bir 
otel odasında konaklama ya da bir temalı parkı ziyaret etme şeklinde gerçekleştiğinden 
turistik ürünün tüketiminden geriye kalan yalnızca olumlu ya da olumsuz anılar, dene-
yimler ve hatıralardır. 

Turistik Ürünün Arzının Kısa Dönemde İnelastik Olması
Turizme konu olan kaynaklar, çoğu zaman doğal kaynaklar ya da insan yapısı çekicilik-
ler ile konaklama işletmeleridir. Turizm ürününe olan talep, kısa dönemde beklenmeyen 
bir şekilde artış gösterdiğinde, turistik ürünlerin arzını da kısa dönemde hızla arttırmak 
mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse, 120 kişilik kapasitesi olan bir a la carte res-
torana 200 kişilik talep olduğunda kısa dönemde bu restorana 80 kişilik ek kapasitenin 
eklenmesi mümkün değildir. Uzun dönemde ise ek yatırımların yapılması ve kapasitenin 
arttırılması bir ölçüde mümkün olabilir. Ancak bazı turizm ürünleri için turizm arzının 
esnekliği, sıfırdır. Diğer bir deyişle talep ne denli artarsa artsın arz edilen miktar arttırıla-
mamaktadır. Örneğin ziyaretçilerin Efes Antik Kenti’ni ya da Pamukkale travertenlerini 
ziyaret etmeye olan talebi ne denli yüksek olursa olsun bu doğal kaynaklardan daha fazla 
arz etme olanağı yoktur. 

Talebin Aşırı Esnek Olması
Turizm ürünü, pek çok ekonomik, siyasal, kültürel ve psikolojik etkene bağlı olarak çok 
kısa zamanda değişikliğe uğrayabilmektedir. Millî gelirdeki artış ve azalışlar, kişisel gelir-
deki değişimler, ulusal gelirin dağılımı gibi ekonomik etkilerin yanı sıra savaş, salgın has-
talık, terör, gelenekler ve siyasal faktörler dolayısıyla turizm talebinde beklenmedik artış 
ve azalışlar meydana gelebilmektedir (Kozak, 2010). Çevrenin baskıları, moda, insanların 
kültür düzeyi gibi etkenler de turistik talebi etkilemektedir (Rızaoğlu, 2004). Bu durum, 
turizme olan talebin her an hızlıca düşebilmesi ya da birden yükselebilmesi sonucunu 
beraberinde getirmektedir. 

Tüketim Yerinin Farklı Olması
Turistik ürün, üretildiği yerde tüketilmesi zorunlu olan bir üründür. Diğer bir anlatım-
la, fiziksel malların aksine, turistik ürünün, turistlerin ikamet ettiği yere dağıtım kanalı 
aracılılığıyla nakledilmesi mümkün değildir. Örneğin, Ayder Yaylası’nda bungalov evlerde 
konaklamak isteyen bir turistin, buraya bizzat gitmesi gerekmektedir. Dolayısıyla turizm 
pazarlaması uygulamalarının, turistik ürünlerin bulunduğu yerde değil, mevcut ve potan-
siyel turistlerin bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılması gerekmektedir (Rızaoğlu, 2004)

Turistik Ürünün Stok Edilememesi
Turistik ürün, yine soyut olma niteliğinden dolayı stok edilememektedir. Turistik ürünü 
depolamak, bekletip bir gün sonra satmak mümkün değildir. Diğer bir anlatımla o gün 
içinde satılamayan turistik ürün, o günün kaybıdır. İstanbullu Dinçer ve Ertuğral (2009), 
bu durumu, “hizmetin düşmesi ve kaybolması” olarak nitelendirmiştir. Örneğin, bir oto-
büs firmasının İstanbul-Ankara arası yolculukta bir gün içinde satamadığı koltuklar, erte-
si gün satılamamaktadır. Bu nedenle, turizm işletmeleri, satılan miktarı arttırıp satış geli-
rini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla son dakika satışlarında indirimler ve kampanyalar 
düzenleyebilmektedir. 

Turistik ürünün nakledilmesi 
fiziksel mallardaki gibi mümkün 
olmadığından, turistlerin turistik 
ürünün üretildiği yere bizzat 
gitmeleri gerekmektedir. 
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Turizm Ürününün İkame Olanaklarının Fazla Olması
Turizm ürünleri, yaşamsal önemde gereksinimler kategorisinde değil, kültürel ve lüks 
gereksinimler grubunda yer almaktadır. Bu nedenle, gerek kültürel hizmetler gerekse 
bizzat turizm ürünlerinin kendi aralarında, ikame olanaklarından doğan bir rekabet 
söz konusu olmaktadır (Kozak, 2010). Örneğin; bir aile, hafta sonu seyahatine çıkmak 
yerine ailece tiyatroya gitmeyi ya da şehir dışındaki bir müzeyi ziyaret etmeyi tercih 
edebilir. 

Talebin Zaman ve Mekân İçinde Yoğunlaşması
Turistik ürün deniz suyu sıcaklığı, güneşli hava, olumlu iklim koşulları, kar yağışı gibi 
doğal kaynaklardan ve doğa olaylarından fazlaca beslendiğinden turistik ürünün tüketi-
minde belirli dönemlerle yoğunlaşmalar yaşanmaktadır. Örneğin; Türkiye’deki yazlık bir 
tesis için Mayıs-Ekim ayları arası yüksek sezon iken; bir kayak tesisi için okulların tatiline 
de denk gelen Ocak-Şubat ayları yüksek sezona işaret etmektedir. Bu durum, bu tesis-
lerin kapasitelerini talebe ayarlamalarını, bu dönemlerde ek personel çalıştırmalarını ve 
dönemlere göre farklı fiyatlandırma yapmalarını da gerekli kılmaktadır. Kısaca, turistik 
talebin belirli zaman ve mekânlarda yoğunlaşması, turizm pazarlamasını daha da önemli 
hâle getirmektedir. 

Turizm Ürününün Birebir Taklit Edilmesinin Güç Olması
Turizm ürününün üretilip müşterilere sunulmasını; işletme personelinin uzmanlığı ve de-
neyimi, bilgisi ve nezaketi, ortamda bulunan diğer müşteriler gibi birçok unsur eş zamanlı 
olarak etkilemektedir. Bu nedenle, bir turizm işletmesinde üretilen bir ürünün, tamamen 
aynı şekilde bir başka ortamda üretilmesi olanaklı değildir. Bu durumda da turizm ürü-
nünün hizmet odaklı olması, öncelikli etken olmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir otel 
işletmesi, rakiplerinin lobisini, odalara koyduğu kahve makinelerini, oda dekorasyonda 
kullandığı perdeleri, personel üniformalarını ya da otopark düzenlemesini kolaylıkla tak-
lit edebilir, ancak bir otelin a la carte restoranında sunulan yemeğin müşterilere yaşattığı 
olumlu deneyimi, aynısıyla taklit edilmesi olanaklı değildir. Zira burada, o yemeği hazırla-
yan aşçının uzmanlığı ve deneyimi, yemeği müşteriye sunan servis personelinin nezaketi 
ve güler yüzü, restoranın ambiyansı gibi birebir taklit edilemeyecek birçok faktör devreye 
girmektedir. 

Turistik ürünün aynısıyla taklit edilmesi olanaklı değildir. 

Bir otel işletmesinde yönetici olsanız, bu otelin rakiplerce birebir taklit edilemeyecek olan 
hangi ürünlere sahip olmasını isterdiniz? Açıklayınız.

Turizm Ürününü Oluşturan Unsurlar
Bir ürünün, turizm ürünü niteliği taşıyabilmesi için birtakım özellikleri taşıması gerek-
mektedir. Bu başlık altında bu özelliklerin neler olduğuna yer verilmiştir. Bahsi geçen un-
surlardan herhangi bir ya da birkaçının bir üründe yer almaması durumunda söz konusu 
ürünün turizm ürünü olarak işlev görmesi mümkün olamamaktadır. Turizm ürününü 
oluşturan beş unsurdan bahsedilebilir. Bunlar; çekicilik, etkinlikler, ulaşılabilirlik, turizm 
işletmeleri ve imajdır (Kozak, 2010). 

Turistik ürünün talebi, belirli 
zaman ve mekânlarda yoğunlaşır. 

1
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Çekicilik 
Çekicilik, bir tüketiciyi turizm ürününü satın almaya yönlendiren temel unsurlardan bi-
ridir. Turistik bir ürünün satın alınması için diğer unsurlara ek olarak çekici de olması 
gerekmektedir. Çekicilikler; “doğal ve insan yapısı çekicilikler”, “sosyokültürel çekicilik-
ler”, “ekonomik çekicilikler” ve “psikolojik çekicilikler” olarak dört grupta incelenebilir. 
İlk olarak, çekiciliğe konu olan kaynak, doğal ya da insan yapısı olabilir. Örneğin, doğal 
kaynaklar olan; temiz hava, su kaynakları, kanyonlar, vadiler, ırmaklar, flora ve fauna tu-
ristleri belli bölgelere çekmektedir. Söz gelimi, 1979 yılında UNESCO Dünya Miras liste-
sine alınan Büyük Kanyon Ulusal Parkı, her yıl yaklaşık beş milyon kişi tarafından ziyaret 
edilmektedir. Aynı zamanda insanlar tarafından yapılmış farklı mimari özelliğe sahip bi-
nalar, alışveriş merkezleri, amfi tiyatrolar, müzeler de çekicilik unsuru oluşturabilmekte-
dir. Bilbao, İspanya’da bulunan Guggenheim Müzesi örneğinde olduğu gibi. Bir turistik 
bölgenin gelenek ve görenekleri, ibadet yerleri, tarihi kentleri ise sosyokültürel unsurlar 
olarak dikkat çekmektedir. Örneğin; Marmaris yöresindeki geleneksel düğün törenleri, 
son dönemlerde pek çok turistin ilgi odağı hâline gelmiştir. Bir turizm işletmesi ya da 
bölgesi, aynı zamanda ekonomik açıdan da çekici olabilir. Örneğin; Türkiye, bir turizm 
bölgesi olarak paranın satın alma değeri açısından düşünüldüğünde pek çok ülke vatan-
daşı için çekici bir destinasyondur. Son olarak alışkanlık, snobizm, sempati duyma ya da 
iticilik gibi psikolojik unsurlar da bir turistik ürünün çekici olup olmamasını belirlemek-
tedir. Örneğin; Akdeniz çanağında yer alan ülkeler yakın gelenek, görenek ve davranış 
biçimleri nedeniyle Türk vatandaşlarına yakın gelmektedir. 

Etkinlikler
Etkinlikler, bir turizm ürününü oluşturan en önemli unsurlardan biri olmakla birlikte 
özellikle son dönemlerde tek başına bir turistik ürün olabilmektedirler. Festivaller, fu-
arlar, kongreler, spor organizasyonları, olimpiyatlar bu grupta düşünülebilir. Örneğin, 
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve kökeni 1700’lü yıllara dayanan Rio 
Karnavalı, kente her yıl bir milyondan fazla turist çekmektedir. Benzer şekilde, 2014 yılın-
da Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın, Brezilya ekonomisine 15 milyar dolar nakit 
girişi ve bir milyon kişiye de yeni istihdam alanları sağladığı ifade edilmektedir. Fuarlar 
da turizm ürününü oluşturan başlıca etkinlikler arasında yer almaktadır. Örneğin, her yıl 
İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul’a hem iş amaçlı gelen turist sayısını hem de 
fuarı görmeye gelen günübirlikçi ziyaretçilerin sayısını arttırmaktadır. Yine Nisan-Ekim 
2016 tarihleri arasında, Türkiye’de ilk kez Antalya’da düzenlenecek olan Antalya EXPO 
2016’nın yerli ve yabancı toplam sekiz milyon ziyaretçi çekmesi hedeflenmektedir (EXPO 
2016 Antalya, 2015). Görüldüğü gibi farklı türdeki etkinlikler, turizm ürünü gibi işlev 
görmekte, bu etkinlikleri izlemeye ya da bu etkinliklere katılmaya gelen ziyaretçiler, bu 
turizm bölgelerinde konaklama, yeme-içme, ulaşım ve eğlence alanlarındaki diğer ürün-
leri de tüketmektedirler. 

Sizce büyük bir kentte düzenlenen etkinlik, o kente yaşam standartlarının yükselmesi ve 
turizm anlamında neler katabilir? Açıklayınız? 

Ulaşılabilirlik
Ulaşılabilirlik, turistik merkezlerin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığını ve onlara dü-
şük maliyetle ulaşabilme olanağını ifade etmektedir (Ünüsan ve Sezgin, 2007). Bir turizm 
bölgesine kolay ulaşılabilmesine olanak verecek altyapı olanaklarının varlığı, turizm ürü-
nünü oluşturan önemli bir unsurdur. Turizm ürününün çekiciliği yüksek olmasına rağ-

Turistik ürün, turistler için; doğal, 
ekonomik, sosyo-kültürel ya da 
psikolojik açıdan çekici olabilir. 
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men bu ürün, turist gönderen merkezlere uzak ise veya turizm işletmelerine ulaşmak için 
yeterli altyapı bulunmuyor ise bu turizm ürünlerinin pazarlanmasında güçlükler ortaya 
çıkabilir (Kozak, 2010). Örneğin, bir Avrupa ülkesinden Türkiye’ye uçakla üç ya da dört 
saatlik bir yolculuk yapan bir turist için, havaalanından konaklayacağı otele ulaşmanın 
uzun süren bir kara yolu yolculuğu gerektirmesi, tatil için caydırıcı bir etken olabilir. Bu 
nedenle turizm bölgeleri kapsamında yer alan dâhilî ulaşım ağının da özellikle yoğun se-
zonda yeterli ve kaliteli olması gerekmektedir. 

Ulaşılabilirlik, yalnızca turistik merkezlerin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığını değil, 
aynı zamanda onlara düşük maliyetle ulaşabilme olanağını da içerir. 

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak Kozak (2010), ulaşılabilirliğin üst ve orta gelir gru-
bunda yer alan bireyler için farklı anlamlar ifade edebileceğini ileri sürmektedir. Buna 
göre, orta gelir grubunda yer alan bir turist için ulaşılabilirlik, bir turizm ürününe dü-
şük maliyetle ulaşmayı ifade ederken, yüksek gelir grubunda yer alan turist, çoğu zaman 
parasal maliyetten çok o turizm ürününü satın almanın zaman maliyetini göz önünde 
bulundurmaktadır. Söz gelimi, kısa bir hafta sonu seyahati için İstanbul’dan Gaziantep’e 
uçakla gitmek ve geri dönmek isteyen yüksek gelirli bir aile için, uçak biletlerinin maliyeti 
değil, Gaziantep’e istedikleri saatte gidip geri gelebilecekleri konforlu bir hava yolu ulaşımı 
hattının mevcut olması önemlidir. 

Turizm İşletmeleri 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler; ulaştırma işletmeleri, konaklama işletme-
leri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri (tur operatörleri ve seyahat acenteleri), 
rekreasyon işletmeleri, hediyelik eşya işletmeleri ve diğer yan hizmet işletmeleridir (Ünü-
san ve Sezgin, 2007). Bu işletmelerin ürettiği mal ve hizmetler, turizm sektörünün başlıca 
ürünlerini oluşturmaktadır. 

İmaj 
İmaj, bir ürünün, tüketiciler tarafından algılanma biçimi ile ilintilidir. Aaker’a (1991) göre 
imaj, tüketicinin zihninde anlamlı bir şekilde organize olmuş çağrışımlar kümesidir. İmaj, 
çoğu zaman bir turizm bölgesinin diğerine tercih edilmesinin nedeni olabilmektedir. Öyle 
ki bazı durumlarda aynı turizm bölgesinde yer alan ve aynı statüde olan, aynı turistik ürü-
nü sunan iki işletmeden birine tüketiciler, daha iyi bir imaja sahip olması nedeniyle daha 
yüksek fiyat ödemeye razı olabilmektedirler. Bu bağlamda, imajın işletmenin fiziksel ve 
fonksiyonel farklılıklarından çok psikolojik farklılıklarını ortaya çıkaran bir süreç olduğu 
görülmektedir. Öte yandan, belirli turizm bölgeleri, belirli imajlarla gündeme gelebilmek-
tedir. Örneğin, Hong Kong iş turizmiyle, İstanbul kültür turizmi ve iş turizmiyle, Yalova 
termal turizm ile anılır. 

Turizm Ürününün Yaşam Süreci
Malların ve hizmetlerin de canlılar gibi belirli bir yaşam süreleri vardır. Canlıların yaşa-
mının geçirdiği farklı evreler, ürünler için de geçerlidir. Turizm ürününün yaşam eğrisi, 
turistik bir ürünün dört aşamadan geçtiğini varsaymaktadır. Diğer bir anlatımla her ürün, 
pazara girer (doğar), büyür, olgunlaşır ve düşer (pazardan çekilir). Aşağıda bu aşamaların 
her birinde nelerin yaşandığı, örneklerle kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 

Belirli turizm bölgeleri, belirli 
imajlarla tüketicilerin zihninde 
yer edebilir. 

Turistik ürünün yaşam süreci, dört 
aşamadan oluşur. Bunlar; pazara 
giriş, büyüme, olgunlaşma ve 
düşmedir. 
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Pazara Giriş Dönemi
Bu aşama, işletme yeni bir ürün fikri bulup bunu ürettiğinde başlamaktadır. Henüz satış 
yoktur ve yatırım harcamaları oldukça fazladır. Satışlar yavaş yavaş artmaktadır. Tanıtım 
harcamaları yüksektir, bu nedenle henüz kâr elde etme aşamasına geçilmemiştir. Ürünün 
dağıtımı sınırlıdır ve henüz doğrudan rakip yoktur (Uygur, 2007). Örneğin, 1960’lı yılla-
rın başında Erdek, yeni bir turizm ürünü (turizm bölgesi) olarak pazara girmiş ve uzunca 
bir dönem turistlerin yoğun ilgisini çekmiştir. 

Büyüme Dönemi 
Bu aşamada ürün artık pazarda benimsenmiştir. Satışlar ve kârlılık artar. Ancak rakiplerin 
de sayısı yavaş yavaş artmaya başlamıştır (Tekeli, 2001). Üretim maliyetlerinde verimliliğe 
ulaşılmaya çalışılmaktadır (Kozak, 2010). Bu aşamada, dağıtım kanalında yer alan aracı-
ların sayısı da arttırılmalıdır. Örneğin, turistlere; çiftlik hayvanlarını besleme, meyve top-
lama, yabani otları çapalama-yolma, hasat yapma gibi aktivite olanaklarının sunulduğu 
çiftlik turizmi, Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya’da giderek önem kazanırken 
Türkiye’de çiftlikler 2002 yılından itibaren giderek yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla çiftlik 
turizminin, Türkiye’de hâlen büyümekte olan bir turizm ürünü olduğu söylenebilir. 

Olgunluk Dönemi 
Satışların ve rekabetin en yüksek olduğu aşama olduğundan satışların artışında yavaşlama 
görülür. Rekabet nedeniyle kârda düşme gözlenir. Tutundurma etkinlikleri ürün ve marka 
farklılaştırmaya yöneltilmelidir (Tekeli, 2001). Örneğin, her şey dâhil sistemi, Türkiye’de 
1990’lı yıllardan itibaren giderek yaygınlaşmış bir pansiyon sistemi olup günümüzde bu 
sistemin olgunluk aşamasında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira, ülkemizin 
güney kıyı şeridinde, her şey dâhil sistemini uygulayan çok sayıda benzer ürün sunan 
işletme mevcuttur ve bu işletmelerin kârları rekabet nedeniyle giderek düşmektedir. Ko-
caman (2012) tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunda Alanya destinasyonunda 
faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde turistik bir ürün olarak uygulanan 
“her şey dâhil” sisteminin işletmelerin %58’inde gelişme, %42’sinde ise olgunluk döne-
minde olduğu tespit edilmiştir. 

Düşüş Dönemi
Bu aşamada turizm ürününün satışlarında hızlı bir düşüş yaşanmaktadır. Ürünün fiya-
tında da önemli ölçüde indirimlere gidilmeye başlanmıştır. Tutundurma çabalarına de-
vam edilse de satışlardaki düşmenin önüne geçilemez (Kozak, 2010). Bu aşamada işletme, 
ürününü pazardan tamamen çeker veya pazarın belirli bölümlerinde varlığını sürdürür 
(Meydan Uygur, 2007). 

TURİZM PAZARLAMASINDA FİYAT
Fiyat, herhangi bir mal karşılığında satıcı tarafından istenen ya da alıcı tarafından ödenme-
si gereken para anlamına gelir (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). Fiyat, bir yandan gelirle 
ilgili bir pazarlama karması elemanı olması nedeniyle pazarlamacılar için önem arz eder-
ken öte yandan fiyatın gelir elde etme dışında ürünün pazarda tutundurulmasına yardımcı 
olma işlevi de vardır. Daha açık bir anlatımla, insanlar mal ve hizmet algılamalarını kısmi 
olarak fiyata dayandırma eğilimindedirler. Bu nedenle de fiyat, tutundurma karmasının da 
dolaysız bir ögesidir (Rızaoğlu, 2004). Bu başlık altında turizm işletmelerinin ürünlerini 
fiyatlandırırken ne gibi amaçlar güttükleri ve ürünlerini fiyatlandırmada hangi fiyat politi-
kalarını benimseyebilecekleri, örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Fiyat, gelirle ilgili tek pazarlama karması elemanıdır. 

Fiyatlamanın Amaçları 
Turizm işletmeleri, fiyatlama yaparken beş farklı amaç güdebilirler. Bunlar; rekabeti kar-
şılamak, kendini savunmak, kâr elde etmek, mevcut durumu korumak ve turizm pazarına 
nüfuz etmek olabilir. Aşağıda bunlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

Rekabeti Karşılamak 
İşletmenin çalıştığı faaliyet alanında aynı ürünleri üreten çok sayıda işletme var ise fiyat-
lama, rekabeti karşılama amacını taşıyabilir (Rızaoğlu, 2004). Bu rekabet, turizm ürünleri 
arasında olabileceği gibi turizm bölgeleri arasında da meydana gelebilir (Kozak, 2010). 
Örnek vermek gerekirse, deniz-kum-güneş üçlüsüne yönelik herşey dahil paket tur ürünü 
sunan çok sayıda A grubu seyahat acentesi olabilir. Bu durumda, bu acentelerin fiyatlama 
amacı, diğer amaçlara ek olarak rekabeti karşılamak olmalıdır. 

 
Savunmak
Turizm işletmeleri kimi zaman sektörde yaşanan sert rekabetten, ekonomide yaşanan de-
ğişimlere bağlı olarak talepteki azalmalardan ve turizm talebini etkileyen çok sayıdaki ge-
lişmeden kendilerini korumak amacıyla da fiyatlama yapabilmektedir (Kozak, 2010). Bir 
ülkede yaşanan ekonomik kriz döneminde, potansiyel yerli turistlerin talebinde yaşanan 
azalmalara bağlı olarak o ülkede faaliyet gösteren otellerin, iç pazara yönelik ürünlerinde 
talebin koşullarını dikkate alarak fiyatlama yapmaları, bu duruma örnek olarak gösteri-
lebilir. 

Kâr Elde Etmek 
Tatmin edici ya da en üst düzeydeki bir kâr hedefine ulaşmak, tüm ticari işletmelerin 
olduğu gibi turizm işletmelerinin de başlıca fiyatlama amaçları arasında yer almaktadır. 
Örneğin, çok özel bir konuma ve manzaraya sahip olan bir otel işletmesi, ürünü için yük-
sek bir fiyat belirleyerek kısa dönemde en çok kâra ulaşmak amacını güdebilir.

Mevcut Durumu Korumak
Turizm işletmeleri, fiyat belirlerken bazen yalnızca mevcut durumlarını korumak iste-
yebilirler. Mevcut durumu korumak, daha çok girişken yapıda olmayan ve rekabetten 
çekinen turizm işletmelerinin benimseyebileceği bir fiyatlama amacıdır (Kozak, 2010). 
Örneğin, talebi giderek azalan bir termal turizm bölgesi, mevcut durumunu korumayı 
amaçladığı düşük bir fiyat düzeyi belirleyebilir. 

 
Turizm Pazarına Nüfuz Etmek
Turizm işletmeleri, yeni bir turizm ürününü pazara sürerken ya da yeni bir pazara açılır-
ken bu fiyatlama amacını benimseyebilirler (Kozak, 2010). Burada amaç, uzunca bir süre 
belirli (ve göreceli olarak düşük) bir fiyat düzeyinden satış yapmaya devam ederek pazar-
da tatmin edici bir pay elde etmektir. Örneğin, kurumsal bir oteller zinciri, yeni faaliyete 
açtığı bir şehir içi otelinin fiyatlarını, rakiplerine göre daha düşük seviyede belirleyebilir. 
Bu sayede zaman içinde pazar pastasından elde edilen payın giderek büyütülmesi ve paza-
ra nüfuz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Fiyat Politikaları 
Turizm işletmeleri, içinde bulundukları pazarın koşullarına ve finansal güçlerine göre do-
kuz farklı fiyat politikasından birini benimseyebilir. Aşağıda bu uygulamalarla ilgili açık-
lamalara ve örneklere yer verilmiştir. 
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Pazarın Kaymağını Alma
Turizm işletmeleri, yeni bir ürünü pazara sunmak istediklerinde fiyatı yüksek tutabilir. 
Bunun bir nedeni de yapılan yatırım maliyetlerinin hızlı bir şekilde geri alınmak isten-
mesidir. Bu sayede, fiyata karşı çok duyarlı olmayan alıcıların olduğu pazarı ele geçirir ve 
hızla kâra geçer. Bu uygulamaya, pazarın kaymağını alma adı verilmektedir. Bu işletmeler, 
yoğun bir satış arttırma çabasına girmektedirler (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). Elbette 
ki bir süre sonra, ürünü taklit eden rakipler pazara girdiğinde bu işletme için fiyatın dü-
şürülmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Pazarın kaymağını alma, fiyata çok duyarlı olmayan alıcıların yer aldığı pazarlarda işe yara-
yan bir fiyat politikasıdır. 

Pazarın kaymağını alma politikasını benimseyerek fiyatlandırabileceğiniz bir turizm ürünü 
ne olabilir? Örnekleyiniz. 

Pazara Girme
Bu uygulamada işletme, uzun vadede sağlıklı bir gelişmeyi amaçlayarak fiyatını düşük tu-
tar ve yöneldiği diğer pazar bölümüne oranla daha geniş bir tüketici kitlesinin satın alma 
kararını vermesini sağlayabilir (Kozak, 2010). Ürünün satış miktarı, fiyatın düşük tutul-
ması sonucunda önemli oranda artıyorsa ve işletme, ölçek ekonomisini kullanabilen bir 
işletme ise bu uygulamanın başarı şansı daha da yüksek olmaktadır. Buna örnek olarak, 
Türkiye’de ucuzcu tabir edilen hava yollarının fiyat politikaları verilebilir. Onur Air, Pega-
sus Havayolları gibi şirketler, yolcu trafiğinin çok fazla olduğu hatlarda diğer şirketlerden 
çok daha ucuza uçmuş ve bu sayede önemli bir pazar payı elde etmişlerdir. 

Psikolojik Fiyatlama
Psikolojik fiyatlama, esasen bir fiyatlama politikası olmaktan çok, fiyata son rötuşların 
ya da son düzeltmelerin verildiği bir yaklaşımdır. Tüketicilerde ürüne eklenmiş bir değer 
algılaması yaratmak amacıyla fiyatlar bir miktar aşağı çekilir (Rızaoğlu, 2004). Bu sayede, 
tüketicide ürüne dair yapılabilecek son indirimin de yapıldığı izlenimi bırakılmaya çalışı-
lır. Bir otelin SPA merkezinde cilt bakımı hizmetinin 160 Lira yerine 159,90 liradan satışa 
sunulması psikolojik fiyatlamaya örnektir. 

Reklam Amaçlı Fiyatlama 
Turizm işletmeleri, bazı ürünlerinin fiyatlarını diğerlerine göre oldukça düşük tutarak di-
ğer turizm ürünlerine yönelik talebi arttırmayı amaçlayabilir (Kozak, 2010). Örneğin, bir 
otelde konaklayan müşteriler için otelin SPA hizmetleri, çok düşük bir fiyatla hizmete su-
nulabilir. Esasen bu fiyatlama, uzun süre sürdürülemeyecek nitelikte ve rasyonel olmayan 
bir fiyatlama şeklidir. Yine, bazı dönemlerde Türkiye’de faaliyet gösteren otobüs firmala-
rının gidiş bileti alan yolcularına yalnızca bir Liraya dönüş bileti verdikleri bilinmektedir. 

Reklam amaçlı fiyatlama, kimi zaman rasyonel olmayabilir. 

İndirim
Turizm pazarlamacıların en sık başvurdukları fiyat politikalarından biri de indirim yap-
maktır. Yoğun sezon dışında kalan dönemlerde satın almayı teşvik etmek için, fazla sayı-
daki satın almalarda ya da Türkiye’de çok sık rastlanan şekliyle nakit ödemelerde belirli 
oranlarda indirim yapılabilir. Örneğin, bilindiği gibi güney kıyı şeridindeki otellerde kış 

3

Psikolojik fiyatlama, fiyat üzerinde 
yapılan taktiksel rötuşları ve 
oynamaları içerir. 
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aylarında fiyatlarda önemli oranda indirimler yapılmaktadır. Benzer şekilde Vialand Eğ-
lence Parkı’nda 5-9 kişilik öğrenci gruplarının biletlerinde indirim uygulanmaktadır. Di-
ğer bir örnek olarak, otellerin otel ekipmanı satın alımlarında nakit ödemelerde firmaların 
indirim yapabildiği bilinmektedir. 

Coğrafi Bölgelere Göre Fiyatlama
Bu politika, belli coğrafi bölgeler için farklı fiyatların belirlenmesi esasına dayanmakta-
dır. Örneğin, Sheraton Oteli’nin Antalya’daki fiyatları, İstanbul’daki fiyatlarından farklıdır. 
Hatta bu farklılık, Holiday Inn Oteli’nin oda fiyatlarının, Topkapı’da yer alan şubede farklı, 
Bağcılar’da yer alan havaalanı oteli şubesinde farklı olmasında olduğu gibi aynı il sınırları 
içinde bile gözlemlenebilir. 

Farklı Fiyatlama 
Bu politikanın adında yer alan “farklılık”, aracı kurumlara ve müşterilere göre farklı dü-
zeylerde fiyat uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Örnek vermek gerekirse oteller, sü-
rekli birlikte çalıştıkları ve ilişkilerinin iyi olduğu seyahat acentelerine indirimli özel fi-
yatlar uygulayabilmektedir. Benzer şekilde, sürekli konaklayan müşteriler de farklı ve özel 
fiyatlardan istifade ederler. Otellerin anlaşmalı olduğu ve sürekli aynı otelde kalan şirket 
müşterileri, bu grupta yer alabilir. 

Garantili Fiyat Uygulaması 
Turizm işletmeleri, müşterinin satın aldığı ürünün fiyatını, kullanma ya da yararlanma 
tarihine bağlı olarak fiyatları garantili veya garantili olmayan şekillerde belirleyebilmek-
tedir (Kozak, 2010). Örneğin, 2015 yılının Kasım ayında bir seyahat acentesinden ücretin 
tamamı ödenmek suretiyle 2016 yılının Temmuz ayı için satın alınan bir konaklama, o 
günkü fiyattan satın alınmış bir üründür. Temmuz ayında gerçekleşen fiyat değişikliği, 
ücreti ödeyen müşteriyi etkilemeyecektir. 

 
Sezonluk Fiyatlama
Bu uygulamada “sezon”, turistlerin taleplerinin en yüksek olduğu dönemleri ifade et-
mektedir. Talebi yüksek olan ürünün arzı sınırlı olduğu için bu ürünün fiyatı yükseltilir. 
Sezonluk fiyatlama bu şekilde oluşur. Sezon içinde fiyat yüksek, sezon dışında ise talebi 
arttırabilmek amacıyla düşük tutulur. Örneğin, kayak otellerinin oda fiyatları, kış ayla-
rında diğer aylara göre çok daha yüksektir. Benzer şekilde Türkiye’de kıyı şeridinde yer 
alan sayfiye otellerinin oda fiyatları, sezon dışında oldukça düşük tutulur ve bu dönemde 
oteller; toplantı ve kongre grupları, öğrenci grupları ya da sporcu grupları gibi müşteri 
gruplarını otele çekerek boş kalan kapasiteyi doldurmaya, diğer bir ifade ile toplam geliri 
tüm yıla yaymaya çalışır. 

TURİZM PAZARLAMASINDA DAĞITIM
Üretilen ve fiyatlandırılan turistik ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. 
Pazarlama karmasının “dağıtım” elemanı, ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması, diğer bir 
anlatımla müşteriler için ulaşılabilir kılınması işlevini yerine getirmektedir. 

Hizmetler, soyut olmaları nedeniyle mallar gibi tüketim mekânına taşınamamakta, 
nakledilememekte, ayrıca dayanıksız oldukları için depolanamamaktadır. Bu nedenle, 
hizmetlerin üretiminde talebe yakın hareket edilmesi gerekmektedir (Kozak, Özel ve Ka-
ragöz Yüncü, 2011). Hizmetlerin dağıtımı, iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar, “hizmeti 
dağıtım kanalı aracılığıyla müşteriye ulaştırmak” ve “talep noktalarına yerleşmektir” (Ver-
ma, 2007). 

Turizm pazarlamasında dağıtım 
kanalları tersine işler. Diğer bir 
ifade ile turistler, turistik ürünün 
sunulduğu yer(ler)e giderler. 
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Dağıtım kanalı, bir mal ya da hizmeti ve bunun mülkiyetini, üretimden tüketime ulaş-
tırma fonksiyonlarını yerine getiren kurumlar dizisi (Yükselen, 2006) olarak tanımlanabi-
lir. Üreticiler ve nihai kullanıcılar arasında ürünün üreticiden kullanıcıya ulaştırılmasında 
aracılık eden bir dizi işletme bulunmaktadır. Bu aracılar, dağıtım kanalını oluştururlar 
(Kozak, Özel ve Karagöz Yüncü, 2011). Turizm sektöründe dağıtım kanalı üyeleri, doğ-
ru turistik ürünleri doğru zamanda ve doğru yerde biraraya getirerek zaman ve mekân 
faydası yaratmaktadır. Diğer bir yol olan talep noktalarına yerleşmekse özellikle turizm 
işletmelerinin hizmetleri için son derece yararlı bir dağıtım seçeneğidir. Bilindiği gibi 
çekicilikler ve etkinlikler, turizm ürününü daha fazla talep edilir hâle getirmektedir. Bu 
nedenle, turizm işletmelerinin bu talep noktalarına yakın yerlerde konumlandırılması, 
turistler için oldukça kolay erişim olanakları sunacaktır. Örnek vermek gerekirse bir talep 
noktası olarak Efes Harabeleri’ne yakın yerde kurulan bir otelin müşterileri, rahatlıkla 
bu çekim yerini ziyaret edebileceklerdir. Benzer şekilde, EMITT Fuarı’nı ziyaret etmek 
isteyen yerli ve yabancı turistler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne yakın olan otellerde 
konaklamak isteyeceklerdir. Bu örnekte de bahsi geçen oteller, talep noktalarına yerleşe-
rek turizm ürününü müşterilerinin bulunduğu yere getirmiş, diğer bir anlatımla ürünün 
dağıtımını çok daha kolay hâle getirmiş olmaktadırlar. 

Turizm İşletmelerinin Aracı Kullanma Nedenleri 
Turizm işletmeleri, pek çok nedenden dolayı ürünlerini kendileri dağıtmayıp aracıların 
desteğini almaya gereksinim duymaktadır. Aşağıda bu nedenler, maddeler hâlinde açık-
lanmaya çalışılmıştır. 

•	 Turistlerin	yer	aldığı	pazarda	geniş	bir	dağıtım	ağı	kurmak,	çoğu	zaman	işletme-
lerin finansal gücünü aşmaktadır (Yükselen, 2006). Çoğu zaman büyüklüğü ne 
olursa olsun, üretici işletmeler, ürünlerini doğrudan doğruya nihai tüketiciye ulaş-
tıracak bir dağıtım kanalı sistemini kuracak kadar finansal güce sahip değildirler 
(Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). 

•	 Turizm	işletmeleri,	 toptancılık	ve	perakendecilik	konusunda	yıllardır	çalışan	 işlet-
melere oranla bu alanda daha deneyimsiz oldukları için, aracılık işlevlerinin yerine 
getirilmesinde aracılar kadar etkin ve başarılı olmayabilirler. Hâlihazırdaki aracı iş-
letmelerin, ürünü bizzat üreten turizm işletmesinin kendi kuracağı dağıtım sistemin-
den daha başarılı olma ihtimali yüksektir (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). 

•	 Turizm	işletmeleri,	kendi	dağıtım	ağına	sahip	olmakla	aynı	zamanda	ticari	riski	de	
arttırmış olmaktadır. Riski azaltmak için dağıtım kanalındaki aracılardan yarar-
lanmak çoğu zaman daha rasyonel bir karar olmaktadır (Kozak, 2010). 

•	 Turizm	 işletmelerinin	 müşterileri	 hem	 ulusal	 pazarlardan	 hem	 de	 uluslararası	
pazarlardan gelmektedir. Bu nedenle oluşturulacak olan dağıtım sisteminin hem 
ulusal hem de uluslararası alanda işlev yerine getirebilir olması gerekmektedir. Do-
layısıyla, tüm coğrafi bölgeler için birden fazla dağıtım kanalının görev üstleneceği 
bir sistem oluşturmak, diğer bir ifade ile dağıtım kanalında aracılarla çalışmak, 
daha doğru bir uygulama olacaktır (Kozak, 2010). 

Aracı işletme kullanmamanın bir otel işletmesi için ne gibi zorlukları olabilir? Açıklayınız. 

Turizm İşletmeleri İçin Dağıtım Kanalları
Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, müşterilere ürünlerini doğrudan kendileri suna-
bilmekte ya da aracılardan oluşan bir kanal aracılığıyla dağıtım yapmaktadırlar. Turizm 
işletmelerinin müşterilere ürünlerini doğrudan sunmalarına doğrudan dağıtım, aracılar 
kanalıyla yapılan dağıtıma ise dolaylı (aracılar ile) dağıtım adı verilmektedir. 

4
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Doğrudan Dağıtım 
Bu kanala, “doğrudan pazarlama kanalı” denmekte ve bu kanal, turizm ürünlerinin tüke-
ticiye doğrudan satışını içermektedir. Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe bu kanalı turizm 
dağıtım sistemi içinde daha da önemli bir hâle getirmektedir. Akıllı telefonla ya da web 
ortamından otel rezervasyonu yapma, ulaştırma işletmelerinin biletlerini web sayfaların-
dan satın alma ya da seyahat web sitelerinden yurt dışı seyahati için otomobil kiralama 
gibi uygulamalar, bu kanala örnek olarak gösterilebilir. 

Dolaylı Dağıtım 
Turizm işletmeleri, tüketicilerin olduğu pazarlara ulaşmak için çeşitli aracıları kullana-
bilmektedir. Bu da aracılar ile dağıtımı ortaya çıkarmaktadır. Turizm sektöründe dağıtım 
sisteminde yer alan aracılar; toptancı kuruluşlar olan tur operatörleri, perakendeci kuru-
luşlar olan seyahat acenteleri ile diğer perakendeci kuruluşlardır. Aşağıda bu aracılarla ilgili 
açıklamalara yer verilmiştir. 

Tur operatörleri: Tur operatörleri, turizm pazarlamasında toptancı kimliğine sahip 
olan aracı kuruluşlar olup müşterilere bir paket halinde turizm deneyimi sunmaktadırlar 
(Kozak, 2010). Tur operatörleri ulaştırma, transfer, geceleme, yeme-içme, animasyon, gezi 
ve rehberlik hizmetlerini paket tur adı altında bir araya getirerek seyahat etmek isteyenlere 
belli bir fiyattan satan ya da sattıran aracı işletmelerdir. Tur operatörlerinin müşterileri, 
büyük ölçüde seyahat acenteleridir (Gönenç Güler, 2009). Tur operatörleri, aynen bir top-
tancı gibi büyük miktarlarda satın alım yaptıklarından dolayı konaklama, ulaştırma, ye-
me-içme ve eğlence gibi hizmetleri sunan işletmelerden daha düşük fiyatlarla hizmet satın 
almaktadırlar. Bu da, ürünlerini daha ucuza mal etmelerini sağlamaktadır. Turistik talep 
oluşmadan paket turları hazırlamaları, risk yüklenmeleri ve maliyet-kârtemeline göre ça-
lışmaları, bu grupta yer alan işletmelerin belirleyici özellikleri arasında yer almaktadır 
(Rızaoğlu, 2004). 

Seyahat acenteleri: Turizm sektörünün perakendecileri olan seyahat acenteleri, kâr 
elde etmek amacıyla ulaştırma ve konaklama işletmeleri ile tur operatörlerinin ürünleri-
ni belirli bir ücret karşılığında satan, turistlere seyahat hizmetleri, konaklama ve hizmet 
koşulları hakkında bilgi veren işletmelerdir (Ünüsan ve Sezgin, 2007). Seyahat acenteleri, 
bilet satışı, rezervasyon işlemleri ve grup organizasyonu faaliyetleri ile uğraşırken; aynı za-
manda yurt dışından turist getirme (incoming) ve yurt dışına turist gönderme (outgoing) 
konularında da etkinlik gösterebilmektedir. Seyahat acenteleri, turizm hizmet sağlayıcı 
işletmeler, tur toptancıları ve tur düzenleyiciler için “satış noktaları”; turistler için “satış 
danışmanı” ve seyahatleri satan bir “satışçı”, tüketici isteklerine cevap veren ve rezervas-
yonları yapan bir “memur” olarak görev yaparlar (Rızaoğlu, 2004). 

Diğer perakendeci kuruluşlar: Bu grupta yer alan aracı işletmeler; hava yolları bilet 
satış acenteleri, otel temsilcileri, turizm enformasyon büroları, toplantı organizatörleri 
ve teşvik seyahati planlayıcıları, bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ve oto kiralama iş-
letmeleridir. 

•	 Hava yolları bilet satış acenteleri: Hava yolları firmalarının biletlerini satan acente-
ler, günümüzde konaklama ve paket tur, otomobil kiralama gibi hizmetlerin satışı-
nı da yapabilmektedir. 

•	 Otel temsilcileri: Otel temsilcilerinin görevi, satışı arttırmak ve rezervasyon kabul 
etmektir. Otel temsilcileri, bu görevi yerine getirirken otelin tanıtımını da yapmak-
ta ve bu nedenle otelin tutundurma elemanı olarak da işlev görmektedir. 

•	 Turizm	enformasyon	büroları: Hükûmetler; ulusal, bölgesel, yöresel, kentsel ya da 
belediye düzeyinde turizm pazarlamasından ve bazı turizm türlerinin teşvik edil-
mesinden sorumlu kuruluşlar ve bölümler oluşturabilir. Yurt içi ve yurt dışında 

Turizm sektöründeki aracılar; tur 
operatörleri, seyahat acenteleri ve 
diğer perakendeci kuruluşlardır. 
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bulunan bu bürolar, yurt dışındaki pazarlara tanıtım ve reklam çalışmalarının ya-
pılmasını sağlamakla birlikte kimi ülkelerde otel rezervasyonu da yapabilmekte-
dirler (Gönenç Güler, 2009). 

•	 Toplantı	organizatörleri	ve	teşvik	seyahati	planlayıcıları:	Toplantı, teşvik seyahati, 
kongre ve etkinlikler pazarını ifade eden MICE turizmi alanında faaliyet gösteren 
aracılar, bu grupta sayılabilir. Bu aracılar, faaliyette bulundukları ülkelerde toplan-
tı, kongre, fuar, sergi, seminer ve çeşitli etkinlikler gibi organizasyonları teşvik eder 
ve bunların pazarlanmasında etkili olurlar. 

•	 Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri: 1970’li yılların ortasında ABD’deki hava yolu iş-
letmelerinin; bilet işlemleri, rezervasyon ve yönetim gibi faaliyetlerini yürütmek 
için geliştirdikleri bilgisayarlı rezervasyon sistemleri, zamanla gelişerek küresel 
dağıtım kanallarına dönüşmüş ve seyahatle ilgili tur planlaması, konaklama, eğ-
lence, otomobil kiralama gibi pek çok seyahat aktivitesini de yürütebilir duruma 
gelmiştir. Dünyada faaliyet gösteren başlıca küresel dağıtım kanalları; Sabre, Apol-
lo, SystemOne, Worldspan, Amadeus ve Galileo’dur (Kozak, 2010). 

•	 Oto kiralama işletmeleri: Ulusal ve uluslararası pazarlarda oto kiralama hizmetle-
rini sunan çok sayıda işletme bulunabildiği gibi seyahat acenteleri de oto kiralama 
hizmeti sunabilmektedir. Bu işletmeler, bireysel ya da grup olarak seyahate çıkan, 
hem zaman tasarrufu yapmak hem de hareket olanağına sahip olmak isteyen tu-
ristlere oto kiralama hizmeti sunmaktadır. 

Rızaoğlu (2004), seyahat yazarlarının da aracılık rolü üstlendiğine değinmektedir. Ya-
zara göre, belirli bir basın kuruluşuna bağlı veya bağımsız olarak çalışan yazarlar, gezilerle 
ilgili deneyimlerini ve önerilerini yazılarında yansıtmak suretiyle seyahate çıkacak olan 
kimselerin çekim yerlerini ve gidecekleri işletmeleri seçmelerinde etkili olmaktadırlar. 

Turizm İşletmelerinin Benimseyebileceği Dağıtım Kanalı 
Stratejileri
İşletmeler, hizmetin türüne, pazara ve işletme amaçlarına bağlı olarak farklı kanal stra-
tejilerini benimseyebilirler. Bilinen ve sık kullanılan üç tür kanal stratejisi vardır. Bunlar; 
yoğun dağıtım, seçici dağıtım ve ayrıcalıklı (imtiyazlı) dağıtımdır. Bunlarla ilgili açıkla-
malara ve örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Yoğun Dağıtım
Bu stratejide, ürünün satışının her yerde sunulmasına çalışılır. Tüketiciye ürünü ulaştıra-
cak çok sayıda toptancı ve perakendeciden yararlanılmaktadır. Tüm tutundurma çabaları, 
üretici işletme tarafından yerine getirilmektedir (Yükselen, 2006). Ulaştırma hizmeti su-
nan otobüs firmalarının, otogarlarda ve şehir içinde çok sayıdaki satış yerinde bilet satma-
sı, bu stratejiye örnek verilebilir. 

Seçici Dağıtım 
İşletme, sınırlı sayıda aracıdan yararlanır. Marka tercihinin önem kazandığı ürünler için 
uygun bir dağıtım kanalı stratejisidir. İşletme, aracılarla uzun vadeli ve iyi ilişkiler kur-
makta ve dağıtım kanalı üzerinde daha fazla kontrol olanağına sahip olmaktadır (Yük-
selen, 2006). Hızlı yiyecek sunan işletmelerin, franchising sistemi kanalıyla büyük dünya 
markalarının isimlerini alarak faaliyete geçmesi, buna örnek gösterilebilir. Türkiye’de TAB 
Gıda, tüm dünyada hızlı servis sektörünün öncülerinden biri olan Burger King’in master 
franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmiştir. 

MICE; meeting, incentive, 
convention ve event sözcüklerinin 
baş harflerinden oluşmaktadır. 

Yoğun dağıtımı tercih eden 
işletmeler, ürünün satışını 
mümkün olan her yerde yapmaya 
çabalar. 
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Ayrıcalıklı (İmtiyazlı) Dağıtım 
Bu stratejide işletme, ürünlerinin dağıtım yetkisini belirli bir bölgede yalnızca bir aracıya 
vermektedir. Hatta bazı hallerde bu aracılara, sadece üretici işletmenin ürünlerini pazarla-
ma koşulu getirilir (Yükselen, 2006). Dağıtım kanalını denetleme isteği, en üst düzeydedir. 
Tutundurma çabaları, hem aracı işletme hem de turizm işletmesi tarafından yerine getiri-
lir. Örnek vermek gerekirse bir destinasyon pazarlama örgütü, belirli bir turizm bölgesine 
yönelik turların, o bölge konusunda uzmanlaşmış olan tek bir tur operatörü tarafından 
satışa sunulmasını isteyebilir. 

TURİZM PAZARLAMASINDA TUTUNDURMA
Hizmet işletmelerinin pazarlama yönlü iletişimleri, tutundurma başlığı altında ele alın-
maktadır. Tutundurma, hizmetlerin pazarda kabul görebilmesi için tüketicilerin ikna 
edilebilmelerine yönelik olarak yürütülen iletişim etkinliklerini içermektedir (Tek, 1998). 
Tutundurma karma elemanının, diğer karma elemanlarına kıyasla kolaylıkla taklit edile-
meme gibi önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Ürünün çeşitli özellikleri, fiyat stratejile-
ri ya da dağıtım kanalı için seçilen aracılar rakipler tarafından hemen taklit edilebilirken, 
tutundurma için aynı durum söz konusu değildir. Bu durum, tutundurmanın, turizm 
işletmelerinin iletişim etkinliklerini yürütürken özgünlüklerini ve yaratıcılıklarını tüm 
benlikleriyle ortaya koyabilecekleri bir mecra olmasından kaynaklanmaktadır. 

Turizm işletmelerinde tutundurma, farklı araçların kullanımıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Bu araçlar; reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve 
doğrudan pazarlamadır. Bu araçlarla ilgili açıklamalara ve turizm sektöründen uygulama 
örneklerine aşağıda alt başlıklar halinde yer verilmiştir. 

Reklam 
Reklam, belli bir ücret karşılığında bir işletmenin veya hizmetlerinin kitle iletişim araçla-
rıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara tanıtılmasıdır (Blythe, 2001). Reklam, kitle 
iletişim araçları ile yapıldığından ve büyük kitlelere ulaşabildiğinden turizm pazarlama-
sında da sıklıkla kullanılan bir tutundurma karması aracıdır. Tanımında da görülebilece-
ği gibi reklam, karşılığında bedeli ödenen bir uygulamadır. Reklam verecek olan işletme 
ya da turizm bölgesi bu bedeli ödemektedir. Reklamın diğer bir önemli özelliği, reklamı 
kimin yaptığının belli olması, diğer bir ifade ile reklamı yapan kişinin, kurumun ya da 
örgütün belli olmasıdır. 

Reklamı yapan kişi, kurum ya da örgüt bellidir. 

Reklam faaliyetlerinde başarılı olmak, çeşitli uzmanlıklar ve yaratıcı çabalar gerek-
tirmektedir. Bu nedenle, reklamı kimin yapacağı konusu ayrı bir önem kazanır. Turizm-
de reklam etkinliklerinin yürütülmesi, turizm işletmelerinin kendi örgütsel yapıları 
içinde oluşturacakları bir bölüm tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bağımsız çalışan 
bir reklam şirketine de bir sözleşme ile verilebilir ya da karma bir yöntem izlenebilir 
(Bozok, 2009). 

Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, reklamdan çok sayıda fayda elde etmektedir. 
Reklam; bilgi verme, ikna etme, anımsatma ve ürünü diğer ürünlerden itibarlı hâle getire-
rek değer katma gibi işlevlere sahiptir (Babacan, 2005). Reklam, öncelikle turizm işletmesi 
ya da bölgesi hakkında hiç bilinmeyen yönleri vurgulayarak turistler için bilgi verme gö-
revini yerine getirir. Örneğin, bir otel işletmesi sektörel bir dergiye verdiği reklamda; oda 
sayısı, pansiyon türü, eğlence ve aktivite olanakları gibi ürününün farklı yönleriyle ilgili 
açıklayıcı bilgiler verebilir. Reklamın diğer bir işlevi olan ikna etme, ilgili işletmenin ürü-
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nünün, diğer işletmelere kıyasla daha iyi ve avantajlı olduğunun tüketicilere anlatılması 
esasına dayanmaktadır. Örneğin; ikna etmeyi amaçlayan bir reklamda bir A grubu seya-
hat acentesi, önceki yılın en çok yabancı turist getiren acentesi olduğunu vurgulayarak 
rakiplerinden daha iyi olduğu algısı yaratabilir. Reklam ayrıca, tüketicileri daha önceden 
bilinen ve pazarda tutunmuş olan bir ürünü yeniden satın almaya teşvik etmek amacıy-
la hatırlatma görevi de görür. İşletmelerin olgunluk dönemlerinde verdikleri reklamların 
çoğu anımsatma amaçlıdır. Son olarak, reklam, ürüne değer katar. Reklamın ürüne kattığı 
değer, çoğu zaman tüketicilerin zihninde oluşan olumlu imajla ilintili olan, tüketicilerin 
satın alma sıklığı ya da miktarıyla ölçülemeyen soyut bir değerdir. 

Turizm Pazarlamasında Reklam Ortamları
Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, beş farklı ortamda reklam verebilirler. Bunlar; ya-
zılı ortamlar, görsel-işitsel ortamlar, dış mekân araçları, elektronik reklam ortamları ve 
bunların dışında kalan reklam ortamlarıdır (Babacan, 2005).

Yazılı reklam ortamları: Gazeteler, mesleki dergiler, broşürler, işletmelerin ve turizm 
bölgelerinin kendi magazin dergileri, kamu kuruluşlarının broşürleri ve rehber kitapçık-
ları, el ilanları ve kataloglar, bu grupta yer almaktadır. Örneğin, otel işletmelerinin gaze-
telere verdiği ya da turizm bölgelerinin gazetelerin hafta sonu eklerine verdiği reklamlar, 
gazete reklamlarına örnektir. Bir diğer örnek olarak, Türkiye’de Otelciler Federasyonu’nun 
dergisi olan TUROFED Dergisi’nin içinde de pek çok hava yolu firmasına ya da otele ait 
reklamlar yer alabilmektedir. Kataloglar açısından düşünüldüğünde, bir otel, yeme-içme 
ya da ulaştırma işletmesi, otel ekipmanları kataloğunda ya da başka bir sektörde yayımla-
nan bir katalogda (inşaat, otomotiv, yayıncılık gibi) reklam vermeyi tercih edebilir. 

Görsel-işitsel ortamlar: Radyo reklamları, televizyon reklamları, sinema reklamları 
bu grupta yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse, zincir oteller ve restoranlar, Türkiye’de 
büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi filmlerin arasında gösterilen reklamlarda yer 
alarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyebilir. Benzer şekilde, Türkiye’de yaz sezonu yak-
laştığında pek çok radyo programında çeşitli otellerin ve hava yolu firmalarının reklamı 
yapılmaktadır. Yine, sinema filmlerinin başlamasından önce gösterimi yapılan reklamlar 
da tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanan görsel-işitsel reklam ortamlarıdır. 

Dış mekân araçları: Billboardlar, afişler, dış mekân reklam panoları ve duvar rek-
lamları, bu grupta yer almaktadır. Örneğin, turizm işletmeleri; metro, havaalanı, otogar, 
tren istasyonu gibi genel kullanıma açık mekanlarda billboardlarda reklam vermeyi ter-
cih edebilir. Son zamanlarda sık gözlenen diğer bir dış mekân reklam ortamı da duvar 
reklamlarıdır. İşlek cadde ve otoyollarda yer alan yüksek binaların özellikle de rahatlıkla 
görülebilecek yönde yer alan duvarlarına reklam verilebilmektedir. Diğer bir uygulama 
olan dış mekân reklam panolarına ise özellikle turizm bölgelerinde sık rastlanmaktadır. 
Otoyollar üzerine yerleştirilen büyük reklam panolarının yardımıyla gidilen güzergâhta 
hangi işletmelerin mevcut olduğu rahatlıkla öğrenilebilmektedir. 

Elektronik reklam ortamları: Bu konuda en yaygın uygulama, İnternet reklamcılığı-
dır (Kozak, Özel, Karagöz Yüncü, 2011). Özellikle de Google, Yahoo gibi arama motorla-
rında yer alma, son dönemlerde turizm işletmelerinin sıklıkla tercih ettiği bir uygulama 
olmaktadır. Ayrıca, internetteki çeşitli web sitelerinde reklam panoları oluşturulabilir, 
e-posta mesajları ile reklam yapılabilir (Bozok, 2009). Banner, pop-up, splash reklam gibi 
uygulamalar da elektronik reklam ortamları arasında yer almaktadır. 

Diğer reklam ortamları: Satış yerinde reklam, doğrudan postalama, ağızdan ağıza 
reklam bu grupta yer almaktadır (Kozak, 2010). Satış yeri reklam malzemeleri; hareketli 
teşhir araçları, dönen kartlar, camlara ve düz yüzeylere yapıştırılan çıkartmalar, manken-
ler, pankartlar, döner elektronik bantlar, ürünün küçük ve büyük çapta modelleri, hareket-

Reklamın; bilgi verme, ikna etme, 
anımsatma ve değer katma 
işlevleri vardır. 

Splash reklam, bir İnternet 
sitesinin belirli bir kısmını 
kaplayan ve ziyaretçiler tarafından 
kapatılmadığı sürece ekranda 
kalan reklamdır. 

Pop-up reklam, bir İnternet sitesi 
açıldığında reklam amaçlı olarak 
açılan ek pencerede yer alan 
reklamdır. 

Banner, İnternet sitelerine reklam 
amacıyla yerleştirilen, farklı 
boyutlarda, sabit ya da hareketli 
panolardır.
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li yazılar, yapışkan bantlar, aynalar, duvar saatleri, teşhir stantları, sesli teşhir malzemeleri 
vb. malzemeler olabilir (MEGEP, 2007). Öte yandan, mektup, afiş, kitapçık, broşür, kata-
log gibi reklam araçları hedef kitlede yer alan potansiyel tüketicilere doğrudan postalama 
ile de gönderilebilir. Bu grupta yer alan ağızdan ağıza pazarlama da önemli bir reklam 
ortamıdır. Tüketiciler, turizm ürünlerini satın almadan önce çoğunlukla aile üyeleri ya da 
arkadaşları gibi yakınlarına danışır ve bilgi edinirler. Bu kişiler tarafından verilen bilgiler, 
çoğu zaman diğer tüm reklam ortamlarında yer alan bilgilerden daha güvenilir olarak 
algılanmaktadır. 

Turistik bir restoran sizce hangi reklam ortamlarında reklam verebilir? Tartışınız. 

Ağızdan ağıza pazarlamanın turizmde kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.caglare-
ren.com/?p=39 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Satış 
Kişisel satış, bir turizm işletmesinin görevlileri tarafından doğrudan doğruya yerine ge-
tirilen ikna edici bir tutundurma faaliyetidir. Satış sorumlularınca yerine getirilmesi, ki-
şisel satışı pahalı bir tutundurma aracı haline getirmektedir (Kozak, 2010). Kişisel satış, 
dinamik bir yapıya sahiptir. Turizmin öznesinin insan olması, turistik ürünlerin üretildiği 
yerde tüketilmesi zorunluluğu, yüz yüze insan ilişki ve davranışlarını gerektirmesi, turizm 
işletmeleri için kişisel satışı önemli kılmaktadır (Bozok, 2009). 

Kişisel satışta, turizm işletmesinin satış elemanları, tüketicilerle yüz yüze görüşerek 
turizm ürünlerini tanıtmaktadır. Bu esnada tüketicilerle doğrudan ve yüz yüze iletişim 
kurabilmek, iletilmek istenen mesaja da esnek bir özellik kazandırmaktadır. Çünkü kişisel 
satış elemanı tüketici ile birebir ilgilenebilmekte, empati kurabilmekte, tüketicinin sorula-
rını anında yanıtlayabilmekte ve tüketicinin ifade ettiği kaygılara çözüm bulabilmektedir. 

Kişisel Satışın Üstün ve Zayıf Yönleri 
Turizm pazarlamasında kişisel satışın kullanımının üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. 
Bu yönlerle ilgili açıklamalara aşağıda çeşitli örneklerle yer verilmiştir.  

Kişisel satışın üstün yönleri;
•	 Kişisel	 satış	 yapan	 turizm	 işletmesi	 çalışanı,	müşterinin	 tepkilerini	 anlık	 olarak	

gözlemleyebilir. Bu bağlamda, kişisel satış, tepkisel bir nitelik taşır. Deneyimli bir 
kişisel satış elemanı, müşterisinin neler düşündüğünü; diyaloğun gidişatından, tü-
keticinin bakış ve mimiklerinden anlayabilir. 

•	 Kişisel	satış	sırasında	iletilmek	istenen	mesaj,	gerekli	hâllerde	değişken	niteliktedir.	
Örneğin, fiyata duyarlı bir potansiyel turist ile iletişim kuran bir seyahat acentesi 
satış elemanı, müşterisinin bu duyarlılığına paralel bir mesaj iletecektir. 

•	 Satış	elemanı,	kişisel	satış	sırasında	alternatif	çözümler	üretebilecek	esnekliğe	sa-
hiptir. Örneğin, çocuklarıyla birlikte tatile çıkmak isteyen ancak çocuk dostu bir 
otelde konaklamak isteyen bir aile için, satış elemanı hemen o anda farklı alterna-
tifler sunabilir. 

•	 Kişisel	satış	elemanı,	müşterisiyle	birebir	iletişim	kurduğundan	müşterisinin	ilgi-
sini ve dikkatini yüksek tutmak da onun elindedir. Örneğin, müşterisine yaz tatili 
için uygun yurt dışı tatil paketlerini tanıtan bir acente satış elemanı, müşterinin 
ilgisinin ve dikkatinin dağıldığı anlarda diyaloğu, müşterisinin önceki olumlu tatil 
deneyimlerini anlatabileceği bir sohbet ortamına çevirebilir. Görsel ve işitsel ma-
teryallerden destek alınarak ve vurgu ve tonlamanın yerinde kullanımıyla da müş-
terilerin ilgi ve dikkatleri satış sırasında yüksek tutulabilir. 

5
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•	 Kişisel	satışın	müşterileri	etkileme	ve	ikna	etme	olasılığı,	diğer	tutundurma	karma	
elemanlarından daha yüksek olabilir. Çünkü kişisel satışın gerçekleştiği bir ortam-
da müşterilerin her türlü soruları yanıtlanabilmekte, kaygıları giderilebilmekte, 
müşteri istek ve gereksinimleri doğrultusunda yeni alternatif çözümler üretilebil-
mektedir. 

Kişisel	satışın	zayıf	yönleri;	
•	 Kişisel	satış	dar	bir	kapsamda	uygulanabilir.	Diğer	bir	ifade	ile	belli	bir	süre	içinde	

iletişime geçilebilecek olan müşteri sayısı sınırlıdır. 
•	 Kişisel	satışın	etkin	bir	şekilde	uygulanması,	uzunca	bir	zaman	gerektirmektedir.	
•	 Kişisel	satış	maliyetli	bir	tutundurma	aracıdır.	Müşterilere	ulaşmak,	müşterilerin	

sürekli yaşadıkları yerlere seyahat etmek ve gerekli hâllerde orada konaklamak, 
işletmenin bu işe bütçeden önemli bir pay ayırmasını gerektirebilir. 

Kişisel satışta müşteriyi ikna etme olasılığı diğer tutundurma araçlarına göre daha yüksektir. 

Halkla İlişkiler 
Halkla ilişkiler, turizm işletmesi veya turizm bölgesi ile ilgili bir gelişmeyi veya olayı, ürü-
nü veya örgütün kendisini kamuoyunun dikkatine sunma ile ilgili eylemleri yerine getiren 
bir tutundurma aracıdır (Kozak, 2010). Halkla ilişkiler, reklamda olduğu gibi bir ücret 
karşılığında ve doğrudan ticari amaçlarla yapılmaz. Buradaki amaç, daha çok kamuoyun-
da bir anlayış ve kabul oluşturmaktır. Halkla ilişkiler; reklam satış geliştirme, duyurum ve 
kişisel satış gibi çabaların etkinliğini arttırmak ve desteklemek ve olumlu bir işletme imajı 
yaratmak ve düzenlemek için kullanılabilir (Rızaoğlu, 2004). 

Halkla ilişkilerin temel amacı, işletme için gerçekler, iyi niyet ve doğrular doğrultu-
sunda mümkün olabilecek en iyi tanıtmayı oluşturmak ve/ya yaratmaktır. Ancak bu çaba-
ların yürütülmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Rızaoğlu, 2004); 

•	 Kamuoyuna	her	zaman	gerçeği	söylemek,	
•	 Farklı	grupların	tepkilerine	doğru	ve	uygun	yanıtları	vermek,
•	 Gerçekleri	sağlamak	ve	izlemek,
•	 Kamuoyu	ile	iyi	ilişkiler	geliştirmek,
•	 Çevreden	toplanan	bilgileri	iyi	yorumlamak,
•	 Sorunları	bulmak	ve	kısa	sürede	çözümlemek.

Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 
Turizm işletmeleri, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek için çeşitli ortamları kullanır ve 
çeşitli araçlardan yararlanır. Örneğin, ülke tanıtımı için turizm işletmesinin çeşitli faali-
yetlerde bulunması, açılış törenleri ve sergiler düzenleyerek fikir liderlerini işletmesinde 
ağırlaması, halka açık festivaller ve yarışmalar düzenlemesi, çeşitli sanat ve spor faaliyetle-
rini desteklemesi, organizasyonlara sponsor olması, çeşitli halkla ilişkiler uygulamalarına 
verilebilecek örnekler arasındadır. 

Bozok (2009), bir turizm işletmesinin halkla ilişkiler departmanının, kamuoyu ile iyi 
ilişkiler ve etkin bir iletişim kurmak, işletmeyi ve ürünlerini en doğru şekilde tanıtabilmek 
için aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütebileceğini ifade etmektedir;

•	 Anma,	kutlama,	bayramlaşma,	eğitim,	ödül	verme	vb.	toplantıların	düzenlenmesi,	
•	 Konferans,	panel	ve	seminerlerin	düzenlenmesi	ve	bu	aktivitelerde	ev	sahipliğinin	

üstlenilmesi,
•	 İşletme	ve	ürün	tanıtıp	yayınlarda	yer	almak	adına	TV	ve	radyo	programlarına,	

gezi muhabirlerine yönelik ziyaretler yapılması ya da onların davet edilmesi,
•	 Basın	danışmanları	ve	ajanslar	kullanılarak	ürün	ve	işletme	hakkında	basının	dik-

katinin çekilmesi,
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•	 Sponsorluk,	bağış,	yardım	ve	destek	faaliyetlerinde	bulunulması,	çevreye	duyarlı	
olunduğunun gösterilmesi,

•	 Halka	açık	eğlence	programlarının	düzenlenmesi,
•	 Faaliyet	gösterilen	destinasyona	özgü	tarihsel	olayları	ya	da	yöreye	özgü	kültürel	ve	

doğal değerleri işleyen gösterimlerin ve sanatsal olayların düzenlenmesi,
•	 Uluslararası	etkinliklerin	organize	edilmesi.	
Geçikli (2000), turizm işletmelerinde; tanıtma günleri, hayırseverlik gösterileri, sanat 

sergileri, müşteriler için kozmetik gösterileri, çocuk karnavalı, çocuk moda gösterileri, 
otelde müzikli akşamlar, modacılar ile iş birliği içinde moda gösterileri, ileri gelen mi-
safirlerle talk-showlar, şarap tatma denemeleri, aşçıbaşı ile yemek pişirme, tatlı kursları, 
forumlar, sempozyumlar, jübileler, film-slayt-multivizyon gösterilerinden oluşan bir yel-
pazede halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştir. 

Duyurum 
Duyurum, basın-yayın kuruluşları aracılığıyla yerine getirilen bir faaliyettir. Duyurum, 
bir kişi, grup veya örgütün kendisi, ürünleri, yöneticileri hakkında iletişim araçlarında ge-
nellikle haber niteliğinde çıkan bilgi, gerçek veya görüşlerdir (Rızaoğlu, 2004). İşletme için 
ticari yönden önemli olan haberlerin yayımlanması suretiyle talep özendirilmeye çalışılır. 
Ancak bu haberler medya kuruluşlarında herhangi bir ücret ödenmeden yayımlandığı 
için duyurumun tüketiciler nezdindeki inandırıcılığı çok daha yüksektir. 

Duyurum, iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar planlanmamış ve planlı duyurumdur. 
Planlanmamış duyurumda medya, işletme ile ilgili olumsuz ya da olumlu olaylara ilgi gös-
termekte ve bu olaylar üzerine çeşitli haberler yapmaktadır. Diğer bir anlatımla turistik 
işletmedeki özel olaylara veya konuklara, basın ve yayın kuruluşları kendiliğinden ilgili 
duymaktadır. Örneğin, eski ABD başkanı Barack Obama, Türkiye ziyareti sırasında İs-
tanbul’daki Conrad otelde konaklamayı tercih etmiş ve bu durum, gazetelerde Conrad 
Oteli’nin en güvenli otellerden biri olması şeklinde haber olarak yer almıştır. Planlı duyu-
rum ise adından da anlaşılabileceği gibi bilinçli bir şekilde (planlanarak) gerçekleştirilir. 
Örnek vermek gerekirse, beş yıldızlı bir turistik otel, yeni hizmete açacağı eğlence temalı 
su parkının açılış törenine yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcilerini davet ede-
rek bu yayın organlarında haber olmayı talep edebilir. Turizm pazarlamasında duyurum 
faaliyetlerini yürütmek için işletmelerin genellikle yararlandıkları çabalar arasında; basın 
bildirileri, basın konferansları, eğitici turizm turları veya geziler, sergiler ve örgütlenmiş 
olaylar, turizmle ilgili belgesel film gösterimleri yer almaktadır (Rızaoğlu, 2004). 

 
Satış Tutundurma 
Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikame-
si olarak kullanılabilen, kısa süreli sonuç almayı hedefleyen tutundurma çabalarıdır (Ko-
zak, 2010). Satış tutundurmanın amacı, doğrudan tüketicinin satın alımlarını arttırmak, 
tüketime dürtü yaratmak olabileceği gibi rakip işletme ürünlerini tercih eden müşterileri 
çekmeye yönelik de olabilir (Bozok, 2009). Turizm işletmeleri, tüketicilere yönelik, dağı-
tım kanalındaki aracılara yönelik ya da satış gücü elemanlarına yönelik satış tutundurma 
etkinlikleri planlayabilir. Bunlar, aşağıda örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Duyurum, plansız ya da planlı bir 
şekilde yapılabilir.

Satış tutundurma, başlı başına 
bir tutundurma aracı olmayıp 
daha çok diğer tutundurma 
araçlarını desteklemek amacıyla 
kullanılmalıdır. 
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Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları
Turizm işletmelerinin müşterilere yönelik satış tutundurma araçları arasında hediyeler, 
başı çekmektedir. Seyahat işletmeleri ya da konaklama işletmeleri, müşterilerine işletme-
yi ve ürününü anımsatacak logolu buklet ürünler ve kit malzemeleri verebilir. Özellikle 
düşük sezonlarda fiyat indirimleri uygulama da sık kullanılan satış tutundurma araçları 
arasındadır. Yine, kupon kullanımı da müşterilerde farklı ürünleri deneme isteği yarat-
ması nedeniyle önemlidir. Örneğin, bir otel işletmesi, müşterilerine, otelde en az beş gece 
konaklamaları durumunda SPA merkezinde ücretsiz cilt bakımı uygulaması için kupon 
vereceğini duyurabilir. Bunların dışında, yeme-içme işletmeleri için sipariş edilen yeme-
ğin yanında başka bir yemeğin ya da tatlının/içeceğin de ücretsiz olarak verilmesi (ikram 
edilmesi), müşterilerde bu ürünü de satın alma isteği yaratabilecektir. 

Aracılara Yönelik Satış Tutundurma Araçları
Aracılara yönelik olarak fiyat ayarlaması, ikramlar, satış yarışmaları, hediyeler, ticari fu-
arlara katılma, seyahat acentesi toplantıları, ek komisyonlar, satış tutundurma aracı ola-
rak kullanılabilir. Ayrıca aracılar, yoğun olmayan dönemlerde konaklama işletmesinde de 
ağırlanabilir. 

Satış Elemanlarına Yönelik Satış Tutundurma Araçları 
Maddi teşvikler, bedava tatiller, primler, yarışmalar, hediye verme gibi araçlar, satış ele-
manlarını daha fazla satış yapmaya güdüleyebilir. 

Doğrudan Pazarlama
Günümüzde insanların yaşam tarzlarının değişmesi sonucunda alışverişe fazla vakit ayı-
ramaması, müşteri profillerinin değişmesi, pazarlamada kullanılan teknolojilerin gelişme-
si ve çeşitlenmesi, müşterilerin gelirlerinin ve eğitim düzeylerinin artması gibi gelişmeler, 
önceleri müşterilere bir mektup göndererek ulaşma şeklinde yürütülen doğrudan pazarla-
ma çabalarının teknolojik içeriklerle zenginleşmesine olanak sağlamıştır. 

Türkiye’de Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (Doğrudan Pazarlama Ödülle-
ri, 2015), doğrudan pazarlamayı; kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak 
hedef kitle ile marka arasında birebir ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik 
eden, interaktif, somut, davetkâr, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişimi 
faaliyetleri olarak tanımlamıştır. Doğrudan pazarlama, müşterilerin fikirlerini etkilemek 
amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanma esasına dayanmaktadır. 
Doğrudan pazarlamada, tüketici ile karşılıklı bir etkileşim ve çift yönlü bir pazarlama söz 
konusu olmaktadır. 

Doğrudan pazarlamada en sık kullanılan araçlar, doğrudan klasik posta ile ürün tanı-
tımı, e-posta gönderilerek ürün tanıtımı, telefonla pazarlama, katalogla satış, etkileşimli 
medyanın kullanımı (internette mağaza aratmak, internette reklam vermek, kioskları kul-
lanmak gibi) ve ticari amaçlı bilgi verici TV programlarından (infomercial) yararlanma-
dır. Müşterilere gönderilen e-postalarda, firmanın İnternet sitesine yönlendiren linklere 
yer verilebilir. Benzer şekilde, televizyondan yapılan satışlarda tüketicilere bir telefon nu-
marasının ya da İnternet sitesi adresinin verilmesi de doğrudan pazarlamaya örnektir. 

İge Pırnar’ın Doğrudan Pazarlama (Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Basım, 2005) adlı kita-
bında doğrudan pazarlama ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tüketicilere yönelik satış 
tutundurma araçları; hediye 
verme, fiyat indirimi yapma, 
kupon verme ve ücretsiz ürün 
takdim etmedir. 

Infomercial, ünlü bir kişinin bir 
ürünü tanıttığı televizyon reklamı 
veya normal bir televizyon 
programı gibi görünen ama 
aslında reklam olan programdır. 
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Özet

Pazarlama karmasının ne anlama geldiğini açıklamak
 Pazarlama karması, temelde dört elemandan oluşur. 
Bunlar; Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Pla-
ce) ve Tutundurmadır (Promotion). 4P kısaltması da 
bu kavramların İngilizce karşılıklarının ilk harflerin-
den ileri gelmektedir. Pazarlama karması kavramının 
ortaya atılmasının temel nedeni, pazarlama uygula-
malarını belirli değişkenler etrafında belli bir sistema-
tik içinde yürütmektir.

Turizm	pazarlamasında	ürün	kavramını	oluşturan	un-
surların neler olduğunu özetlemek 
 Turizm ürününü oluşturan unsurlar; çekicilik, et-
kinlikler, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve imajdır. 
Turistik ürün; doğal, ekonomik, sosyo-kültürel ya da 
psikolojik açıdan çekiciliğe sahip olabilir. Etkinlikler; 
festivaller, fuarlar, kongreler, spor organizasyonla-
rı, olimpiyatlar gibi çok sayıda turisti kendine çeken 
organizasyonları ifade etmektedir. Etkinlikler, başlı 
başına turistik ürün olabilir. Turistik ürünün ayrıca, 
pazardaki hedef kitleye yakın olması ve hedef kitleye 
düşük maliyetle ulaşabilme olanağı sunması gerekir. 
Turizm işletmelerini oluşturan; ulaştırma işletmele-
ri, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, 
seyahat işletmeleri, rekreasyon işletmeleri, hediyelik 
eşya işletmeleri ve diğer yan hizmet işletmeleri olma-
dan da turizm ürünü düşünülemez. Son olarak, turis-
tik ürünün turistin zihninde iyi bir imaja sahip olması 
gereklidir. 

	Turizm	pazarlamasında	 fiyata	 karar	 verilirken	hangi	
politikaların göz önünde bulundurulduğunu anlatmak 
Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, fiyat belirler-
ken; pazarın kaymağını alma, pazara girme, psikolo-
jik fiyatlama, reklam amaçlı fiyatlama, indirim, coğ-
rafi bölgelere göre fiyatlama, farklı fiyatlama, garantili 
fiyat uygulaması, sezonluk fiyatlama gibi fiyat politi-
kalarından birini ya da birkaçını benimseyebilir. 

	Turizm	 pazarlamasında	 dağıtım	 kanalında	 yer	 alan	
aracıların kimler olduğunu listelemek 
Turizm sektöründe dağıtım sisteminde yer alan ara-
cılar; toptancı kuruluşlar olan tur operatörleri, pera-
kendeci kuruluşlar olan seyahat acenteleri ile hava 
yolları bilet satış acenteleri, otel temsilcileri, turizm 
enformasyon büroları, toplantı organizatörleri ve teş-
vik seyahati planlayıcıları, bilgisayarlı rezervasyon sis-
temleri ve oto kiralama işletmelerinden oluşan diğer 
perakendeci kuruluşlardır. Seyahat yazarlarının da 
gezi deneyimlerini aktarmak ve seyahate teşvik etmek 
yoluyla aracılık görevi yerine getirdiği söylenebilir. 

Turistik	ürünlerin	pazarda	tutundurma	karması	eleman-
ları yardımıyla nasıl tutundurulabileceğini açıklamak 
 Turizm işletmelerinde tutundurma; reklam, kişisel 
satış, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma 
ve doğrudan pazarlama gibi araçların kullanımıyla 
gerçekleştirilmektedir. Turizm işletmeleri ve turizm 
bölgeleri; yazılı ya da görsel-işitsel ortamlarda, dış 
mekânlarda ya da elektronik reklam ortamlarında 
reklam vererek tutundurma yapabilir. Kişisel satış 
elemanlarının etkinliği de bu anlamda önemlidir. 
Ayrıca, kamuoyunda bir anlayış ve kabul oluşturmak, 
diğer bir ifade ile halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulun-
mak da tutundurma için gereklidir. Turizm işletmele-
ri ve bölgeleri, planlı ya da plansız duyurum yoluyla 
medyada haber olarak da yer alabilir. Satış tutundur-
ma etkinliklerinden yararlanmak ve ürünü doğrudan 
pazarlamak da diğer tutundurma seçenekleridir. 

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Pazarlama karması elemanları aşağıdaki kısaltmalardan 
hangisi ile ifade edilir? 

a. 4P 
b. 5P
c. 6P
d. 8P
e. 10P

2. Turizm sektöründe ürün karma elemanı ile ilgili ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

a. Paket tur, bir turizm ürünüdür. 
b. Turistlerin tatil yapmalarına olanak veren mallar ve 

hizmetler bütünüyle sınırlıdır.
c. Turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, 

ulaştırma, yeme-içme, eğlence hizmetlerinin bir bi-
leşimidir. 

d. Turizm bölgeleri kendi başlarına bir turistik üründür.
e. Somut ürün boyutu çok az olan bir üründür.

 
3. Turistik ürünün bir defada ve son olarak tüketilmesi, tu-
rizm ürününün hangi özelliği ile ilgilidir?

a. Arzın kısa dönemde inelastik olması
b. Birebir taklit edilmesinin zor olması
c. Tüketim yerinin farklı olması
d. Talebin aşırı esnek olması
e. Gerçekleşen tüketimin soyut olması

 
4. Aşağıdakilerden hangisi turizm talebini etkileyen etken-
lerden biri değildir?

a. Tüketim yerinin farklı olması
b. Kişisel gelirde değişim olması
c. Moda
d. İnsanların kültür düzeyi 
e. Ulusal gelirin dağılımı

5. Aşağıdakilerden hangisi turizm ürününü oluşturan un-
surlardan biri değildir?

a. Ulaşılabilirlik
b. Çekicilik 
c. Doğrudan dağıtım 
d. Etkinlikler
e. Turizm işletmeleri 

6. Bir turizm işletmesinin satışlarının ve karlılığının arttığı, 
bu arada rakiplerinin de yavaş yavaş piyasaya çıkmaya baş-
ladığı, aracıların sayısının arttırıldığı yaşam süreci aşaması 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Düşme
b. Pazara giriş 
c. Olgunluk 
d. Büyüme
e. Ürün farklılaştırma 

7. Aşağıdakilerden hangisi çok girişken yapıda olmayan ve 
rekabetten çekinen turizm işletmelerinin benimseyebileceği 
fiyatlama amacıdır?

a. Mevcut durumu korumak 
b. Kar elde etmek 
c. Pazarın kaymağını almak 
d. Rekabeti karşılamak 
e. Reklam amaçlı fiyatlama yapmak 

8. Turizm pazarlama karmasının gelirle ilgili tek elemanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün
b. Reklam 
c. Duyurum 
d. Fiyat
e. Halkla ilişkiler 

9. Aşağıdakilerden hangisinde turizm sektöründe dağıtım 
sisteminde yer alan toptancı ve perakendeci aracılar bir arada 
verilmiştir?

a. Havayolları bilet satış acenteleri ve oto kiralama işlet-
meleri 

b. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri
c. Tur operatörleri ve seyahat yazarları 
d. Turizm enformasyon büroları ve toplantı organiza-

törleri
e. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ve seyahat yazarları 

10. Bir mal ya da hizmeti ve bunun mülkiyetini üretimden 
tüketime ulaştırma fonksiyonlarını yerine getiren kurumlar 
dizisine ne ad verilir?

a. Doğrudan dağıtım
b. Talep noktası 
c. Dağıtım kanalı
d. Yoğun dağıtım 
e. Seçici dağıtım 
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Okuma Parçası Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
The Marmara Taksim’in Yenilenen Açık Havuzuna Da-
vetlisiniz..
İstanbul’un merkezinde, The Marmara Taksim’in terasında 
yer alan açık havuz, sıcak yaz günlerinde serinlemek, güneş-
lenmek ve iyi vakit geçirmek isteyen misafirlerini 15 Mayıs 
tarihinden itibaren ağırlamaya başlayacak. The Marmara 
Taksim’in 25 metreye altı metre boyutundaki açık havuzun-
da derinlik ölçüleri kademeli olarak değişiyor, ayrıca 40 cm. 
derinlikte bir de çocuk havuzu bulunuyor.
The Marmara Taksim’in açık havuzunun yanı sıra The Mar-
mara Taksim Gym salonlarında gününüze hareket katabilir, 
SPA bölümünde zihninizi ve vücudunuzu dinlendirerek ken-
dinizi ödüllendirebilir, eğlenmek ve kaslarınızı güçlendirmek 
için dans stüdyolarında Latin ezgileri eşliğinde dans dersleri 
alabilir ve The Marmara Taksim’in ödüllü şeflerinin hazırla-
yacağı sağlıklı ve lezzetli ikramlarıyla gününüzü enerji dolu 
geçirebilirsiniz.

Kaynak: TurizmGüncel.com web sitesi, http://turizmguncel.
com/sektorhaber/the-marmara-taksim’in-yenilenen-acik-
havuzuna-davetlisiniz-s1660.html, 20.05.2015 tarihli haber, 
Erişim tarihi: 16 Kasım 2015. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
2. b Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Ürün” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. e Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. a Yanıtınız yanlış ise “Turistik Ürünün Özellikleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. c Yanıtınız yanlış ise “Turizm Ürününü Oluşturan 

Unsurlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. d Yanıtınız yanlış ise “Turizm Ürününün Yaşam Süre-

ci” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. a Yanıtınız yanlış ise “Fiyatlamanın Amaçları” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
8. d Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Fiyat” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. b Yanıtınız yanlış ise “Dolaylı Dağıtım” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz. 
10. c Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Dağı-

tım” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1
Otel işletmesinin müşterilerine sunduğu çok sayıdaki ve çe-
şitlilikteki ürünün rakiplerce kolaylıkla taklit edilememesi 
için ürünün fiziksel (somut) yönlerinden çok soyut yönlerine 
odaklanılmalıdır. Örneğin, çalışan personelin uzmanlığı ve 
deneyimi en üst seviyede tutulmalıdır. Personelin müşteri-
lere her zaman ilgiyle ve nezaketle yaklaşması sağlanmalıdır. 
Personelin motivasyonu yüksek tutulmalı ve işini severek 
yapması sağlanmalıdır. Otelin müşteri profili, diğer müşte-
rileri rahatsız etmeyecek şekilde otel politikaları ile uyum-
lu olmalıdır. Bu sayede otelde sunulan hizmet müşterilerce 
olumlu algılanır ve rakiplerinden kolaylıkla ayrılabilir. 

Sıra Sizde 2
Etkinlikler gerçekleştikleri çevrelere büyük katkı sağlayan 
organizasyonlardır. Büyüklüğüne ve finansal kapasitesine 
bakılmaksızın tüm etkinlikler, gerçekleştiği turizm bölgesine 
yönelik ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Gelen ziyaretçiler, 
çeşitli konaklama işletmelerinde konaklamakta ayrıca yeme-
içme, eğlence işletmelerinin ürünlerini de talep etmekte, ay-
rıca hediyelik eşya sektörünü de canlandırmaktadırlar. Buna 
ek olarak, gelen ziyaretçiler, ikametgâhlarına döndüklerinde 
etkinliğin ve turizm bölgesinin gönüllü tanıtımcıları hâline 
gelmekte ve yeni talepleri de teşvik etmektedirler. Son ola-
rak, etkinliklerin gerçekleştiği kentlerde altyapı ve üst yapı 
olanakları daha modern bir yapıya kavuşturulmakta, sosyal 
olanaklar zenginleştirilmektedir.

Sıra Sizde 3 
İlgi duyan turistlere uzaya gitme olanağı sunan firmaların 
“uzay turizmi” ürünü, pazarın kaymağını alma politikası ile 
fiyatlandırılabilir. Bilindiği gibi bu fiyat politikasında işlet-
me, fiyata karşı çok duyarlı olmayan alıcıların olduğu paza-
rı ele geçirmekte ve hızla kara geçmektedir. Öte yandan, bu 
alanda hizmet sunan firmaların sayısı da ciddi bir rekabeti 
ortaya çıkaracak kadar yüksek de değildir. O nedenle bu tu-
rizm türüne ilgi duyan turistler, ne denli yüksek fiyat uygu-
lanırsa uygulansın, söz konusu fiyatı ürüne ödemeye istekli 
olacaklardır. Öyle ki bu firmalara çok önceden tur ücretleri 
ödenmekte ve müşteriler, önceden rezervasyon yaptırıp sıra 
beklemektedir. Bu belirlemeden hareketle uzay turizmi turu 
için bu fiyat politikası uygun bir politika olabilir. 

Sıra Sizde 4 
Otel işletmeleri, çeşitli nedenlerden dolayı aracı kullanmayı 
tercih eder ve çok sayıda avantaj elde ederler. Aracı kullan-
mamak, bir otel işletmesi için pek çok açıdan zorluklar ya-
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ratabilir. Bunlardan ilki; finansal zorluklardır. İşletme, kendi 
aracı kullanmadan ürünlerini kendisi dağıtacaksa aracıların 
yaptığı reklam ve tanıtım, fiziksel mallar için depolama, 
ulaştırma gibi faaliyetlerin tümünü kendisi yerine getirmek 
durumunda kalacak, üstelik bir de bu işte başarısız olmanın 
beraberinde getireceğin finansal riski üstlenecektir. İşletme-
nin kendi dağıtım ağını kurması durumunda dahi ticari bir 
risk üstlenilmiş olmaktadır. Ayrıca bu otel işletmesi, dağıtımı 
kendisi yaparken belirli bir uzmanlık bilgisine ve deneyime 
de sahip olmayabilir. Son olarak, otel işletmelerinin müşteri-
leri, çok geniş dağılım gösteren bir coğrafyadan gelmektedir. 
Bu büyük coğrafi alanın tümüne ulaşabilecek bir dağıtımın 
aracı kullanılmadan gerçekleştirilmesi, olanaklı değildir. 

Sıra Sizde 5
Turistik bir restoran reklam ortamı olarak, çok sayıdaki al-
ternatifi ayrı ayrı ya da bir arada kullanmayı tercih edebilir. 
Örneğin, ulusal gazetelerde reklam vermek bunlardan biri-
dir. Broşürler bastırılarak turizm fuarlarında dağıtılabilir. 
Yerel ve ulusal televizyonlarda reklam verilebilir. Restoranın 
faaliyette bulunduğu turizm bölgesinde çeşitli yerlerdeki ve 
havaalanındaki billboardlarda yer satın alınarak reklam ya-
pılabilir. Turizm bölgesinin civarındaki otoyollarda yer alan 
reklam panoları kiralanabilir. Arama motorlarında yer alı-
nabilir. İnternetteki yeme-içme ile ilgili İnternet sitelerinde 
reklam verilebilir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Turizm pazarlama karmasının gelişimini açıklayabilecek,
Turizm pazarlamasında gelecek sosyokültürel trendleri özetleyebilecek,
Turizm pazarlamasında gelecek teknolojik trendleri sıralayabilecek,
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin turizm pazarlamasına 
vaatlerini yorumlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Yaşadığımız çağ ekonomik, sosyal, teknolojik ve kültürel anlamda pek çok değişime 
sahne olmaktadır. İnsanlık bildiği her şeyin yanlış çıktığı; doğan her yeni günün yeni 
gelişmeleri, yeni trendleri getirdiği; bir sonraki günün belirsizliğini koruduğu bir dün-
yayı deneyimlemektedir. Bu dünyada her şey değişkenlik gösterdiği gibi işletmeler, mal 
ve hizmetler, rekabet şartları, pazarın yapısı ve elbette tüketiciler de dönüşmektedir. Bu 
gerçeklik, pazarlamanın her alanında “Yarın ne olacak?” sorusunun gündeme gelmesine 
sebep olmaktadır. 

Yaşanan yeni çağ bilgi toplumu, gösteri toplumu, tüketim toplumu, postmodern du-
rum, teknopoli, üçüncü dalga veya ağ toplumu gibi bazı kavramlarla açıklanmaya çalışıl-
maktadır. Bu kavramlardan yaşadığımız çağı belki de en iyi tanımlayan bilgi toplumu ya 
da enformasyon toplumu kavramlarıdır. Bilgi toplumu kavramının ortaya atılmasının ne-
deni, yeni iletişim teknolojilerinin diğer buluşlara ivme kazandıracak ve yeni bir üretim ve 
toplumsal düzen paradigmasını taşıyacak potansiyele sahip olmasıyla açıklanabilir. Bilgi 
toplumu terimi, toplumsal ilişkiler içinde bilginin belirleyici bir konuma ulaştığını vurgu-
lamak için kullanılmaktadır. Bu dönemde üretimin temel kaynağını bilginin kendisinin ve 
etkinliğinin oluşturmasının yanı sıra toplumsal ve kültürel süreçlerin de yeni teknolojiler 
ve enformasyona bağlı olduğu söylenebilir (Kara, 2013). Geleceğin pazarlamacıları, bu 
bilgi toplumunda hayatta kalmayı başaracak donanıma sahip olmalıdır. Hayatın her ala-
nında olduğu gibi pazarlamada da bilgi, güçtür ve bu güce sahip işletmeler bilgi toplumu 
tüketicilerine ulaşmayı başararak rekabetçi üstünlük elde ederler. Bu beceri büyük ölçüde 
teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmekle ilgilidir.

Yeni sıfatının varlığı kronolojik ve semantik bir yaklaşımla ele alındığında eleştirilere 
oldukça açıktır. Zira 1920’lerin başında radyo, 1950’li yıllarda ise televizyon için yeni tek-
noloji demek mümkündü. Çağın büyük icadı walkman dahi mp3 çalarların geliştirilmesi 
ile tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bugün kullandığımız akıllı telefonlar ve tabletler 
de belki çok yakın gelecekte tarih olacaklar. Dolayısıyla teknolojiyi zamansal anlamda ni-
telemeye çalışan yeni kavramı, oldukça görecelidir. Oysa bahsedilmesi gereken zamansal 
anlamda yenilik değildir. Yeni iletişim ve pazarlama ortamları, bugüne kadar bu ortamlara 
rengini kazandıran iletişim alanı ile sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi alanların iliş-
kilendirilmesine neden olan kitle iletişim teknolojilerinin başına konulduğu için yenidir. 
Burada yeninin anlamı birey odaklı olmaktır. Yeni ekonomi tanımlamasında olduğu gibi 
günümüzde dünya düzeni toplum eksenli olmaktan çıkmış, birey odaklı olmuştur. Bireyin 
ihtiyaç ve beklentileri toplumsal refahın önüne geçmiştir. Birey refahının artırılabilmesi 

Turizm Pazarlamasının 
Geleceği



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı306

için siyasetin, medyanın, ekonominin yani toplum odaklı tüm organizasyonların yeniden 
gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir (Kara, 2013). Bireycilik 
toplumsal düzeni, ekonomiyi, siyaseti vb. etkilediği gibi pazarlama biliminde de önemli 
bir paradigma değişimine sebep olmaktadır. Pazarlamanın odağı da toplumsal refahın 
yanı sıra, tek tek bireylerin yani tüketicilerin refahına kaymaktadır. Bu değişim, pazarla-
mada daha mikronize pazar bölümlerine odaklanma sonucunu doğurabilecektir.

Pazarlamanın geleceğini, kısmen şu anda yaşanan olaylar, kısmen de uzun vadeli kuv-
vetler belirleyecektir. Pazarlamacılar gelecekte tüketicilerin cebindeki parayı almak için 
hiç olmadığı kadar çok çalışmak zorunda kalacaklar (Kotler, Kartajaya ve Setiavan, 2010). 
Tüketicilerin cebindeki parayı mal ve hizmetleri ile mübadele edebilmek için tüketici-
yi faaliyetlerinin merkezine almaktan kaçınamayacaklar; müşteri için mal ve hizmetler 
üretmekle yetinmeyip, müşteriyle etkileşim kurmaya, onu üretim sürecinin içine katmaya 
ihtiyaç duyacaklardır. 

Pazarlama hâla bölümlendirme, hedef pazar seçme, konumlandırma, 4P stratejileri 
geliştirme ve markalamayla ilgili bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Ancak iş dünyasın-
da yaşanan değişimler, ekonomik durgunluk, çevreyle ilgili endişeler, yeni sosyal medya, 
tüketicilerin gücünün artması, yeni dalga teknolojiler ve küreselleşme pazarlama uygula-
malarında büyük değişiklikler yaratmaya devam edecektir. Bu değişimlere bir tepki olarak 
hep yeni pazarlama anlayışları ortaya çıkacaktır (Kotler, Kartajava ve Setiavan, 2010).

Geleceğin pazarlama anlayışı birlikte yaratma, topluluklar oluşturma ve karakter yarat-
ma üzerine kuruludur. Birlikte yaratma bir inovasyon ağı üzerinden işletmelerin, tüketici-
lerin, tedarikçilerin ve kanal ortaklarının işbirliği sonucu ortaya çıkan yeni ürün ve dene-
yim yaratma biçimlerini ifade etmektedir. Tüketiciler, bir ürün deneyimi yaşadıklarında o 
deneyimi kendi benzersiz ihtiyaç ve isteklerine göre kişiselleştirirler. Teknoloji bunun yanı 
sıra tüketicileri birbirlerine bağlayarak topluluklar oluşturma eğilimindedir. Sanal toplu-
luklar, pazarlamadaki aşiretçilik terimiyle yakından alakalıdır. Tüketiciler işletmelerle de-
ğil, diğer tüketicilerle topluluk olmak istemektedir. İşletmeler bu toplulukların oluşumuna 
destek vermelidir. İnsanlarla bağlantı kurabilmek için markalar, gerçek farklılaşmaların çe-
kirdeğini oluşturacak sahici bir DNA geliştirmelidir. Bu DNA, tüketicilerin sosyal ağların-
da markanın kimliğini yansıtacaktır. Sahici DNA’lara sahip markalar kendi karakterlerini 
yaratma gücüne sahip olurlar. Farklılaşmak pazarlamacılar için oldukça zordur. Gerçek bir 
farklılığa ulaşmak ise daha da zordur (Kotler, Kartajawa ve Setiavan, 2010). Oysa gelecek, 
farklılıklar üzerine kurulu olacaktır. Değişime direnen değil, değişime ayak uyduran ve di-
ğerlerinden farklı olmayı başarabilen işletmeler ayakta kalacaklardır.

Bu ünitede, bu değişimler çerçevesinde turizm pazarlamasının geleceği tartışılacaktır. 
Öncelikle turizm pazarlamasında yeni pazarlama karması unsurlarından bahsedilecek, 
sonrasında sosyokültürel çevredeki muhtemel değişimlerin ve yeni teknolojilerin turizm 
pazarlamasına muhtemel etkileri üzerinde durulacaktır. 

TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ PAZARLAMA KARMASI 
ELEMANLARI
İşletmelerin silahı olarak anılan pazarlama karması kavramı, 1948 yılında James Culliton’ın 
işletme yöneticilerini sanatkâr olarak tanımlamasıyla tartışılmaya başlanmıştır. Culliton, 
The Management of Marketing Costs adlı kitabında, üreticilerin pazarlama maliyetlerin-
den bahsederken; yöneticileri, zaman zaman kullanılmış ve başarılı olmuş yöntemlerden 
faydalanan, kimi zaman yeni yöntemler geliştiren, kimi zaman da ikisini birlikte kullanan 
karar vericiler ya da girdi karıştırıcıları olarak tanımlamıştır (Sümer ve Eser, 2006). Bu 
tanımlama, tam olarak pazarlama karmasının ortaya atıldığı anlamına gelmese de pazar-
lamanın özünde bazı unsurları ustalıkla bir araya getirme sanatı olduğu noktasında bir 
yol göstermiştir.
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Pazarlama karması unsurları, tarihsel gelişim süreci içerisinde incelendiğinde kav-
ramın ilk olarak 1964’te Borden tarafından kullanıldığı söylenebilir. Borden, pazarlama 
karması elemanları olarak 12 unsurdan bahsetmektedir (Çakıcı, Atay ve Harman, 2008). 
Borden’ın çalışmasında bahsettiği pazarlama karması elemanları ürün planlama, fiyat-
landırma, markalama, dağıtım kanalları, kişisel satış, reklam, tutundurma, ambalajlama, 
sergileme, hizmet, fiziksel dağıtım, veri toplama ve analizdir (Sümer ve Eser, 2006). Son-
rasında McCarthy tarafından daha yaygın kabul görmüş dört elemanlı pazarlama karması 
geliştirilmiştir. 1960’lardan bu yana pazarlama karması unsurları üzerine çok sayıda ça-
lışma yapılmış ve karma elemanları sürekli güncellenmiştir. Buna karşılık hâlâ literatürde 
ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşan dörtlü sınıflandırmanın en sık kullanılan 
pazarlama karması olduğu söylenebilir (Çakıcı, Atay ve Harman, 2008). Esasında Borden 
ve McCarthy’nin sınıflandırması karşılaştırıldığında McCarthy’nin sınıflandırmasının 
Borden’ın sınıflandırılmasının sadeleştirilmiş hâli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
McCarthy, bu dört unsurun değişmez ögeler olduğunu ileri sürmüştür. Literatürde bazı 
kaynaklarda pazarlama karmasının yaratıcısı olarak McCarthy’nin anılıyor olması, büyük 
ölçüde daha sade bir model öneriyor olmasından kaynaklanmaktadır.

McCarthy’nin 4P’si sonraları alıcıyı “pasif ”, satıcıyı aktif görmesi nedeniyle eleştirilere 
maruz kalmıştır. Kendisi modelin interaktif olduğunu savunmakla birlikte, esasında ge-
liştirdiği model tartışmaya kapalı, statik bir modeldir (Sümer ve Eser, 2006). Pazarlama 
karması paradigması incelendiğinde McCarthy’nin modelinin eleştirilebileceği bir başka 
nokta ise pazarlama karması unsurlarını sadece pazarlama departmanı ile ilişkilendirmesi, 
diğer departmanlarla bağını dikkate almamasıdır (Üner, 2003; akt. Sümer ve Eser, 2006). 
McCarthy’nin pazarlama karması modeli, zaman içerisinde çok tartışma konusu olmuş ve 
farklı yazarlar farklı karma modelleri geliştirmeye çalışmıştır. Bu tartışmaların en önemli 
odak noktalarından biri, geliştirilen modelin hizmetlerin mallardan ayrılan karakteristik 
özellikleri nedeniyle 4P’nin hizmet pazarlamasındaki yetersizliğidir. Aşağıdaki tabloda 
4P’nin önce 7P’ye sonra 4C’ye doğru yolculuğunda katettiği yol özetlenmektedir.

Yıl Yazar Pazarlama Karması Elemanları
1973 D.	J.	Swartz 4P,	ambalajlama,	halkla	ilişkiler
1981 B.H.	Booms,	M.J.	Bitner 4P+3P	(Katılımcılar,	fiziksel	ortam,	süreç	yönetimi)
1981 Leo	M.	Renaghan Ürün,	sunum,	fiyat,	dağıtım,	iletişim
1981 W.A.Mindak,	S.H.	Fine 4P,	halkla	ilişkiler

1984 C.	Grönroos İnteraktif	 pazarlama	 (Çalışanlarla	 müşteri	 arasındaki	
ilişki	anahtar	faktör	olarak	kabul	edilmiştir.

1985 K.Traynor 4P,	araştırma
1986 P.Kotler 4P,	halkla	ilişkiler,	güç
1986 A.J.	Magrath 4P+3P	(katılımcılar,	fiziksel	ortam,	süreç	yönetimi)

1986 A.Johnson 4P,	 amaç,	 araştırma,	 algılamak,	 performans,	 tahmin,	
plan,	insan,	profesyonel

1987 J.Asher 4P,	paketleme
1987 V.C.Judd 4P,	insan
1990 D.Berry 4P,	müşteri	hassasiyeti,	müşteri	rahatlığı
1991 F.Robbins Müşteriler,	rakipler,	yetenek,	işletme
1991 R.Brown 4P,	konumlandırma
1991 L.LeDoux 4P,	koruma
1994 C.Grönroos İlişkisel	pazarlama
1999 R.E.Goldsmith Kişiselleştirme,	personel,	fiziksel	kanıtlar,	prosedür
2000 J.English Bağlantı,	tepki,	ilişki,	sonuç
2000 C.Lovelock,	L.Wright 4P,	süreç,	üretkenlik	ve	kalite,	insan,	fiziksel	unsurlar

Tablo 12.1
Pazarlama Karması 
Elemanlarının Evrimi

Kaynak: Sümer Ilgaz, 
Selay ve Eser, Zeliha 
(2006). “Pazarlama 
Karması Elemanlarının 
Evrimi”, Gazi 
Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisi, 8 (1), 165-186.
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McCarthy’nin pazarlama karması modeline getirilen en önemli eleştirilerden biri, hiz-
metler için yeterli olmamasıdır. Bu durum, 4P olarak ifade edilen pazarlama karmasına, 
3P daha ilave edilmesine yol açmıştır. Hizmetler için geçerli olan pazarlama karması ürün, 
fiyat, tutundurma ve dağıtıma ek olarak insan (people), süreç (process) ve fiziksel kanıt-
lardan (pyshical evidence) oluşmaktadır.

Hizmetlerin üretim ve tüketiminin eş zamanlı olması, satın alma öncesinde bir değer-
lendirme yapılmasına engel olmaktadır. Bu durumda, hizmetin sunulduğu fiziksel orta-
mın koşulları hizmete yönelik ipuçları vermekte ve özünde soyut olan hizmeti somutlaş-
tırmaktadır (Üner, 1994, akt. Sümer ve Eser, 2006).

Hizmet pazarlama karmasına sonradan eklenen karma unsurlarından biri de insandır. 
Burada insan hem müşterileri hem de işletme çalışanlarını ifade etmektedir. Hizmet işlet-
melerinin çalışanları hizmetin görünen yüzüdür. Üretilen hizmet, çalışanlarının niteliğiy-
le bütünleşiktir, hizmet çalışanlarda vücut bulmaktadır. 

Hizmet pazarlama karmasının son karma elemanı ise süreçtir. Hizmet, bir sürecin 
çıktısı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak üretim işletmelerinden farklı olarak süreç, üre-
tim basamaklarını değil hizmetin kendisini ifade etmektedir. Hizmetler, yapıları gereği 
üretildikleri yerde tüketilmekte ve stoklanamamaktadır. Bu özellik aynı zamanda talep 
yönetiminin de üretim işletmelerindekinden güç olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple 
hizmetin üretildiği süreç, talep dengesizlikleriyle baş edebilmek için yönetilmektedir. 

1980’li yıllar ise yeni bir gelişmeye sahne olmuştur. Bu yıllarda pazarlama bilimi, iliş-
kisel pazarlama kavramı ile tanışmış ve pazarlama karması elemanlarına bakışı kökünden 
değiştirmiştir. Pazar ekonomisi kavramı ölçek ekonomilerinin yerini almış, pazarlamanın 
öncelikli işinin müşterileri anlamak olduğu vurgulanmaya başlanmıştır (Sümer ve Eser, 
2006). İlişkisel pazarlama kavramı 1970’lerde endüstriyel pazarlamada kullanılmış olma-
sına karşın, asıl karşılığını Grönroos’un (1995) tanımında bulmaktadır. Grönroos pazar-
lamada ilişkiyi, hizmet pazarlamasından yola çıkarak ele almış ve ilişkisel pazarlamayı, 
işletmelerin belli bir düzene bağlı olarak müşteriler ile doğrudan iletişim kurması ve bu 
iletişimi uzun süre devam ettirmeye çalışması olarak ifade etmiştir. Ona göre ilişkisel pa-
zarlama müşterilerle kazançlı ilişkiler kurmak, bu ilişkiyi sürdürmek, artırmak ve ilişkiyi 
ticarileştirmektir (Erdoğan ve Torun, 2009). İlişkisel pazarlamada bahsi geçen müşteri 
yalnızca mal ve hizmetlerin nihai kullanıcısını değil, işletmeyle ilişki içerisinde olan tüm 
çıkar gruplarını ifade etmektedir. Bu yeni dönemde pazarlamanın odak noktası müşteri 
olmakta ve tüm faaliyetler müşteriyle iş birliği kurmak için yürütülmektedir.

McCarthy’nin pazarlama karmasına bir eleştiri de ilişkisel pazarlamanın gelişim döne-
minde gelmiştir. İlişkisel pazarlama anlayışının gelişmesiyle pazarlama karmasına alıcının 
değil de satıcının perspektifinden yaklaşmanın yanlış olduğu inancı yerleşmiştir. Bu dö-
nem, işletmelerin müşteriyle empati kurmaya başladığı ve strateji belirlemede müşterile-
rin beklentilerinden yola çıkmayı benimsediği bir dönemdir.

İlişkisel pazarlamayla gerçekleşen bu paradigma değişimiyle Robert Lauterborn, 4P 
yerine 4C’yi önermiştir. Bu yeni anlayışta ürünün yerini müşteri değeri (customer value), 
fiyatın yerini müşteri maliyeti (customer cost), tutundurmanın yerini müşteri iletişimi 
(Customer communication), dağıtımın yerini de müşteriye kolaylık (customer conveni-
ence) almıştır (Sümer ve Eser, 2006). Bugünün pazarlama dünyasında müşteriler bir mal 
veya hizmeti satın alma kararı verirken ürünün sağlayacağı değeri dikkate almaktadır. 

Bir işletmenin müşterisini tatmin etmesi, uzun süreli ilişkilerin kurulması için yeterli 
koşul değildir. İşletmeler tatmin düzeyinin üzerine çıkıp müşteri değeri yaratacak mü-
badeleler gerçekleştirmeye odaklanmalıdır. Örneğin, bir restoran işletmesinde müşterile-
rin beklentileri kaliteli ve güler yüzlü hizmet, lezzet, hijyen, hoş bir atmosfer, uygun fiyat 
vb. özelliklerdir. Bu beklentileri tam olarak karşılayan her restoran işletmesi müşterileri 

McCarthy tarafından 
geliştirilen pazarlama karması 
modeli,hizmetler için yetersiz 
kalmaktadır. Bu sebeple 7P 
modeli geliştirilmiştir. Hizmetler 
için geçerli bu pazarlama karması 
modeli ürün, fiyat, tutundurma ve 
dağıtıma ek olarak insan, süreç ve 
fiziksel kanıtlardan oluşmaktadır.

Tüketicinin odağa alındığı 
bir pazarlama anlayışında, 
pazarlama karmasına işletme 
perspektifinden bakmak 
yetmemektedir. Bu nedenle 
pazarlama karmasına tüketici 
perspektifinden bakan 4C modeli 
geliştirilmiştir. Bu modelin her 
bir ögesi, 4P modelindeki başka 
bir karma elemanına karşılık 
gelmektedir.
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tatmin edebilir. Ancak bu tatmin, tekrarlayan satın alma davranışının garantisi değildir. 
Aynı restoran işletmesinin müşteriler üşüdüğünde omuzlarına atıverdiği bir şal ise tam 
anlamıyla müşteriye değer yaratmaktır. Yaratılan değer, söz konusu işletmeye rekabetçi 
üstünlük sağlayacaktır. Satın alma kararlarında müşterilerin dikkate aldığı bir başka unsur 
da katlandığı maliyettir. Elde edilen fayda toplam maliyetin üstündeyse tüketici ürünü 
satın almaya niyetlenecektir. Müşteriyle uzun süreli ilişkiler kurabilmenin bir başka ko-
şulu ise onunla etkin iletişim kurabilmektir. Ayrıca müşteriler, satın almayı düşündükleri 
ürünlerin kolay ulaşılabilir olmasını arzu etmektedirler.

4P’den 4C’ye geçiş üretim sektöründe ağırlıklı olarak karşılığını bulurken bu değişim 
hizmet sektöründe aynı etkiyi sağlamamıştır. Bu durum hizmet pazarlama karmasında 
da yeni bir paradigma ihtiyacını doğurmuştur. Hizmet sektörü için gerekli olan dönüşüm 
de 7P’den 7C’ye gerçekleşmiştir. 7C olarak ifade edilen pazarlama karması müşteri değeri, 
müşteri maliyeti, müşteri iletişimi ve müşteri kolaylığı unsurlarına eklenen değer verilme 
(consideration), koordinasyon (coordination) ve onaylamadır (confirmation). Değer ve-
rilme, 7P’deki insan unsuruna karşılık gelmektedir. Müşteriler ürünlerini tercih ettikleri 
işletmelerin kendilerine değer vermelerini, diğer müşterilerden ayrı yere koyulmayı iste-
mektedirler. 7P içerisinde fiziksel kanıtlara karşılık gelen koordinasyon, hizmet üretim sü-
recinde bütün finansal ve beşeri kaynakların bir araya getirilmesini ifade etmektedir. 7P 
içerisinde sürece karşılık gelen onaylama ise müşterilerin hizmet üretim sürecinde işletme 
tarafından yerine getirilen faaliyetleri tasvip etmesini ifade etmektedir. Başarılı bir hizmet 
sunumu, müşterinin kararları ve faaliyetleri onaylaması ile mümkündür (Öndoğan, 2010).

7C içerisinde değerlendirme kavramı, aynı zamanda müşterinin hizmetle ilgili de-
ğerlendirmelerini ifade etmektedir. İşletmeler ciddi maliyetler ve büyük risklerle ger-
çekleştirdikleri yeni ürün süreçlerini müşterilerin nasıl değerlendirdiklerini bilmelidir. 
Burada önemli bir nokta da tüketicinin üründen haberdar olması ile ürünü öğrenmesi 
arasında geçen zamandır. Tüketiciler bu aşamada kendi seçimlerini geçerli kılmaya baş-
lamakta ve diğer tüketicilerle iletişim kurarak değerlendirme sorunları çözmeye çalış-
maktadır (Değermen ve Demiroğlu: 2009). Koordinasyon unsuru ise hizmet yönetim 
sürecinin tüm aşamalarında, fiziksel faktörlerle insan faktörü arasında ve departmanlar 
arasında örgütsel dengenin kurulmasını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra koordinas-
yonun amacı, bağımsızlıklarını kaybetmeden ve birbirlerinin emri altına girmeden, il-
gili birimlerin diğer kuruluşlarla arasındaki iş birliğini sağlamaktır (Dinçer ve Hussein, 
2009). Turizm işletmelerinde, müşteri memnuniyetine giden yolda önemli bir algısal 
sürece işaret eden doğrulama ya da onaylama ise müşterinin satın aldığı ürünün kalitesi 
hakkında edindiği izlenimlerin değerlendirilmesini ifade etmektedir. Hizmet işletme-
sinin pazarda oluşturmaya çalıştığı imajın, müşteri nezdinde teyit edilmesi anlamına 
gelmektedir (Halis ve Türkay, 2009).

Pazarlama karması elemanlarının evrimi ile ilgili daha detaylı bilgi için linkteki makaleyi 
inceleyebilirsiniz. http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/view/203

Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm sektöründe, pazarlama karmasının evrimi 
farklı bir seyir izlemiştir. Turizm sektöründe McCarthy’nin modeline ilişkin ilk geliştirme 
önerisi Morrison’dan (2010) gelmiştir ve standart dört karma elemanına dört eleman daha 
eklemiştir. Dört yeni bileşen programlama (programming), paketleme (packaging), or-
tak çalışma (partnership) ve bireydir (person) (Özer, 2012). Pomering, Noble ve Johnson 
(2011) araştırmalarında sürdürülebilir turizm pazarlamasında pazarlama karması modeli 
üzerinde durmuşlardır. Sürdürülebilirlik açısından turizm pazarlama karmasının ürün, 
fiyat, tutundurma, dağıtım, fiziksel kanıtlar, süreç, paketleme, programlama ve ortaklık-
tan oluştuğunu ifade etmişlerdir.
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7P ve 7C pazarlama karmaları genel olarak hizmet sektöründe ilki işletme bakış açı-
sından, ikincisi müşteri bakış açısından yeterli olsa da hizmet sektörü içerisinde yer alan 
turizm sektöründe farklı iş kollarında farklı pazarlama karmalarından da bahsedilmekte-
dir. 4P ve 7P modellerinin turizm işletmelerinin kompleks faaliyetleri dikkate alındığında 
yetersiz kaldığı düşünülmüştür. Bu amaçla geliştirilen 11C pazarlama karması müşteri 
(customer); hizmet önerisi kategorileri (categories of offerings); firma kapasitesi (capabi-
lities of the firm); maliyet, karlılık ve değer (cost, profitability and value); sürecin kontrolü 
(control of process); firma içi işbirliği (collaboration within the firm); kişiselleştirme (cus-
tomization); iletişim (communications), müşteri ölçümü (customer measurement); müş-
teri hizmeti (customer care) ve  ilişki döngüsüdür (chain of relationships). 11C pazarlama 
karmasına daha sonra kapasite kontrol ve rekabet unsurları da eklenerek turizm pazarla-
ma karması 13C’ye çıkarılmıştır. 4P ve 7P pazarlama karmaları bir hizmetin müşteri için 
üretilmesiyle ilgilenmektedir. Oysa 13C pazarlama karması hizmetin tüketiciyle birlikte 
üretimi ile ilgilenmektedir (Shoemaker, Lewis ve Yesawich, 2007).

Turizmde standardize edilmiş bir pazarlama karmasından bahsetmek zordur. Ayrıca 
aynı zorluk turistik ürün için de geçerlidir. Turistik ürünün belli bir kalıba sokulma-
sı, ürünün derecelendirilmesi ve standardize edilmesi oldukça zordur (Özer, 2012). Bu 
nedenle literatürde turizm pazarlamasının farklı alt başlıkları için farklı pazarlama kar-
maları öneren çalışmalar mevcuttur. Otel işletmeleri için önerilen pazarlama karması 
12 unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar markalama, fiyatlandırma, hizmet planlaması, 
dağıtım, reklam, kişisel satış, tutundurma, imaj, hizmet etme, pazar araştırması, satış 
yerinde reklam ve talep yönetimidir (Coffman, 1983, akt. Binbay, 2007). Benzer şekilde 
restoran hizmetleri için önerilen pazarlama karması ise 11P olarak ifade edilmiştir. 11P 
prensipler, gösteri, söz, yer, çalışanlar, üretim elemanları, destekler, fiyat, tanıtım, baskı, 
performans inceleme ve ödüllerdir (Öndoğan, 2010). Turizm pazarlamasının bir alt baş-
lığı olan destinasyon pazarlamasında ise pazarlama karması sekiz bileşenden oluşmak-
tadır. Bunlar turistik ürün, destinasyon fiyat politikaları, destinasyon dağıtım sistemi ve 
destinasyon-pazar bağlantıları, tanıtım, programlama, ürün paketleme, ortak çalışma 
ve bütünleşme ve bireydir (Özer, 2012). Dumitrescu vd. (2012) kırsal turizm pazarla-
masında, pazarlama karması elemanlarını ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım dörtlüsüne 
eklenen hizmet üretim süreci, sunulan hizmete ilişkin fiziksel kanıtlar ve katılımcılar 
olarak açıklamaktadır. Bahsedilen bu pazarlama karması, hizmetler için geçerli 7P’yi kar-
şılamaktadır. Törok (2012), rekreasyon sporları turizmi pazarlamasında 4P’ye ek olarak 
dört karma unsurundan daha bahsetmektedir. Bu unsurlar turizm kaynakları, teknoloji, 
materyal ve iş gücüdür. 

Yukarıdaki çalışmalar, turizm pazarlamasının farklı alt başlıklarında farklı pazarla-
ma karmalarından bahsetmenin mümkün olduğunu göstermekle birlikte, gelecekte bu 
pazarlama karmalarında ihtiyaçtan doğacak değişimlerin olabileceğinin de göstergesidir. 
Özellikle farklı turizm alanlarında işletme temelli değil müşteri temelli, müşteriyi hizmet 
üretim sürecinin merkezine alan pazarlama karmalarının gündeme gelmesi muhtemeldir.

Pazarlama karmasıyla ilgili modellerde 4P’nin yetersiz kalmasının ve 4C, 7C ve 13C model-
lerinden bahsedilmesinin gerekçeleri nelerdir? Açıklayanız.

TURİZM PAZARLAMA ÇEVRESİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Gelecek trendler geçmiş trendlerle aynı olmayacaktır. Gelecek trendler değerlendirilirken 
dikkat edilmesi gereken dört nokta vardır. Birincisi, beklenmeyeni beklemek gerekmek-
tedir. İkincisi, trendler içine gizlenmiş karşı trendlerden sakınmak gerekmektedir. Üçün-
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cüsü, aynı durumdaki farklı yetenekli ve bilgili turizm pazarlamacıları farklı sonuçlara 
ulaşabilir. Dördüncüsü, gelecek bilinen her şeyi unutturabilir, sürekli öğrenme önemlidir. 
Geleceği yönetmek:

•	 Bilgiyi	ve	zekayı	bir	araya	getirmek,
•	 Turizm	pazarlama	çevresini	taramak	ve	trendlerle	eğilimleri	ayırt	edebilmek,
•	 Gelecek	pazar	senaryoları	geliştirmek,
•	 Ortaya	çıkan	pazar	fırsatlarını	değerlendirmek,
•	 Beklenmedik	durumlara	karşı	pazarlama	planları	geliştirmek,
•	 Pazar	teklifleri	hazırlamak,
•	 Rakipleri	değerlendirmek	anlamına	gelmektedir	(Lazer,	Dallas	ve	Riegel,	2006).
Gelecek trendler değerlendirilirken pazarlamacılar özellikle dış çevrede ve müşteri 

çevresinde yaşanan değişimleri dikkate almalıdır. Dış çevrenin ve müşteri çevresinin 
dinamik doğası, pazarlamacıların planlama faaliyetlerini güçleştirmekte, değişime ayak 
uyduramayan işletmeler için tehdit olmaktadır. Turizm pazarlaması dikkate alındığında 
en önemli çevresel değişimlerin sosyokültürel çevrede ve teknolojik çevrede yaşandığı 
söylenebilir. Sosyokültürel çevredeki değişimlerin tetikleyicisi değişen turizm tüketici-
sidir. Aşağıda, turizm tüketicisindeki değişimlerle birlikte sosyokültürel çevre trendle-
rindeki değişim ve teknolojik çevredeki değişimlerin turizm endüstrisi üzerindeki etki-
sine değinilecektir.

Sosyokültürel Trendler
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tahminlerine göre, turizm sektörünün 2017’ye kadar 
yıllık % 4,3’lük bir büyüme göstereceği öngörülmektedir. 2017’de bu sektör 13 trilyon do-
larlık bir büyüklüğe sahip olacaktır. Dünya Turizm Örgütü’ne göre, 2020’de 100 milyon 
Çinli dünyanın en ünlü turistleri Amerikalıları, Japonları ve Almanları geçecek ve dünya-
nın dört bir yanını gezeceklerdir. Yine 2020’de, Çin, 130 milyon civarında ziyaret ile dün-
yanın en ünlü destinasyonu olacaktır. Bununla birlikte 2020’de 50 milyon Hintlinin okya-
nus ötesi seyahatlar yapacağı öngörülmektedir. Endüstriler insan gücünün pahalı olduğu 
ülkelerden kalifiye insan gücünün ucuz olduğu ülkelere göç ettikçe, iş için yapılan seya-
hatler işin kendisinden daha hızlı gelişecektir. Bu öngörülere göre en hızlı gelişen alanlar 
Çin ve Hindistan olacaktır (Hudson, 2008). Bu veriler, sosyokültürel çevredeki en önemli 
değişimin nüfus hareketliliği ve nüfusun coğrafik dağılımı olduğunu göstermektedir. Nü-
fusla birlikte ekonomik göstergeler de dikkate alınmalıdır. Turizm harcamaları tüketici-
lerin satın alma güçleri ile yakından ilgilidir. Turizm tüketimi, sınırsız tüketici ihtiyaçları 
içerisinde birincil ihtiyaçlardan değildir. Bu sebeple tüketimi büyük ölçüde tatmin edici 
bir satın alma gücünün varlığına bağlıdır. Bireylerin sahip oldukları gelir arttıkça, turistik 
ürün tüketme eğilimleri de artacaktır.

Nüfusun dağılımının yanı sıra çalışan nüfus da önemli parametrelerdendir. Günümüz 
şartlarında iş yükünün arttığı ve bunun sonucunda tatil ve turizm faaliyetlerine ayrılan 
zamanın azaldığı bilinmektedir. Aslında bu durum, insanların küçük zaman dilimlerin-
de daha nitelikli imkânlarla daha çok yer hakkında nitelikli bilgiye ihtiyaç duyduğu bir 
turizm şeklini gerekli kılmaktadır (Çorumluoğlu vd., 2008). Aradığı her türlü bilgiye ko-
layca ulaşabilen turist, artık daha iyi hizmet beklemekte, ürün ya da hizmete bağlılıktan 
uzaklaşmakta, kendisine sunulanlar arasında daha seçici davranmakta ve tatil alışkan-
lıklarını daha sık ancak daha kısa süreli tatiller lehine değiştirmektedir. Bunun sonucu 
olarak karar verme süreci kısalmakta, son dakika satışlarında artışlar görülebilmektedir 
(Sarı ve Kozak, 2005). Yoğun çalışma temposu içerisinde yorulan tüketici, turizm tüketi-
mini yorgunluktan ve stresten bir kaçış olarak görmekte ancak karar verme sürecini yeni 
bir yorgunluk yaratım sürecine dönüştürmek de istememektedir. Bu sebeple geleceğin 



Türsab Enformasyon Memurluğu Çalışma Kitabı312

turizm pazarlamacıları bu, zamanı kısıtlı ancak beklentisi yüksek turistik tüketicileri 
cezbedebilecek çözümler üretmelidir. 

2050 yılında dünya nüfusunun 8,9 milyara ulaşacağı düşünülmektedir. Bu nüfusun 
büyük çoğunluğunu Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Nijerya oluşturacaktır. Bu 
yüzyılın demografik değişimlerinin en önemlilerinden biri de nüfusun yaş dağılımıdır. 
2000 yılında yaş dağılımında medyan 26 iken 2100’de bu rakamın 44 olması beklenmek-
tedir. Bu durum, emekli nüfusun artmasına sebep olacaktır. Örneğin, Almanya’da bu 
oran 2000 yılında nüfusun %16’sı iken 2050’de % 31’i olması beklenmektedir. Avrupa’da, 
Amerika’da ve Japonya’da olduğu gibi bu segment, en zengin sosyal sınıfı oluşturmaktadır 
ve bu durum seyahat endüstrisi için bir fırsat niteliğindedir. Yaşlanan nüfus turizm sektö-
ründe genç tüketicilerin ihmal edileceği anlamına gelmemektedir. Genç turist pazarı, se-
yahat sektörünün en hızlı büyüyen pazarıdır. Genç maceraperestler seyahat ettikleri yerde 
daha uzun kalmakta, daha çok para harcamakta, daha çok alternatif tatil yeri aramakta ve 
ortalama turistlerden daha çeşitli turistik ürünler tüketmektedirler (Hudson, 2008). Bu 
gerçek, turizm pazarlamacıları için pazar bölümlendirmeyi kaçınılmaz hâle getirmekte-
dir. Hep olduğu gibi gelecekte de yaş önemli bir pazar bölümlendirme kriteri olmaya de-
vam edecektir. Farklı yaş grupları farklı turistik ürünler talep edecek ve turizm işletmeleri 
için farklılaştırılmış pazarlama stratejileri kaçınılmaz olacaktır.

Dünya Turizm Örgütünün 2020 turizm vizyonunu http://www.unwto.org/facts/eng/vision.
htm adresinden inceleyebilirsiniz. 

Bir başka önemli demografik trend de aile yapısıdır. Farklı aile tiplerine uygun farklı 
seyahat ve tatil alternatifleri geliştirilmelidir. Yalnız yaşayan bireylerin tatil tercihleri, tek 
ebeveynli ailelerden; çocuklu ailelerin tatil tercihleri büyük ebeveynli ailelerin tatil ter-
cihlerinden farklı olacaktır. Hatta küçük çocuklu aileler ile çocukları büyümüş ailelerin 
seyahat ve tatil tercihleri bile farklılık gösterebilecektir.

Geleceğin turizm tüketicisine bakıldığında herkese uyan bir modelden bahsetmek 
zordur. Bireysel tercihler ağır basmakta ve farklı satın alma kararlarına sebep olmaktadır. 
Tüketiciler yeni alternatifler aramakta; kontrollü tehlike, alışılmadık çevreler ve kültürler, 
kişisel veya fiziksel ve duygusal gelişim beklentileri taşımaktadır. Aynı yeri tekrar ziyaret 
etmek istememekte, sadık tüketiciler olmaktan kaçınmaktadırlar (Hudson, 2008). Dolayı-
sıyla turizmde kitlesel pazarlama geleceğin turizmcisi için bir çözüm olmayacaktır. Fark-
lılaşan tüketici beklentileri farklılaşan çözümler isteyecektir. 

Turizm pazarlamacılarının kullanabileceği pazar bölümlendirme kriterleri nelerdir, bu bö-
lümlendirme kriterlerinden hangisinin kullanılması daha uygundur? Tartışınız.

Turizmin geleceğinde deneyimsel pazarlamanın ağırlık kazanacağı söylenebilir. Gele-
ceğin daha az zamanı ve daha çok alternatifi olan tüketicisi sadece bir ürün değil bir de-
neyim arayışı içerisindedir. “Sahip olmak” yerine “yapma”yı tercih etmektedir. Vietnam’a 
seyahatin söz konusu olduğu savaş turizminden, uzay turizmi, nostalji turizmi, Yeni 
Zelanda’ya seyahat edilen film turizmi gibi pek çok seçenek tüketicilerin deneyim yaşa-
yabilecekleri farklı turizm alternatifleridir (Hudson, 2008). Deneyim pazarlaması uygu-
lamalarının turizmdeki uygulamaları aynı zamanda birer niş girişim örneğidirler. Davra-
nışsal açıdan bugünün tüketicisinden farklı olan geleceğin turisti büyük bir pazarın üyesi 
olmaya yanaşmayacak, bir niş pazarın üyesi olmayı tercih edecektir. Bu eğilim, turizm 
pazarlamacılarının özel ilgi pazarlamasına dikkatini çekmektedir.

 Başarılı bir turizm pazarlaması 
planlaması için turizm 
işletmelerinin dış çevredeki 
değişimleri takip etmesi ve hızla 
uyum sağlaması gerekmektedir. 
Planlamada dikkate alınması 
gereken dış çevre unsurları 
ekonomik, sosyokültürel, 
teknolojik, yasal, politik, doğal 
çevre ve rekabet çevresidir.
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Kitle turizminin alternatifi olarak gündeme gelen özel ilgi turizmi, kitlesel hareket-
lerin sebep olduğu tahribatın etkilerini kısmen azaltma potansiyeline sahip olduğu için 
kaynakların sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Boş zaman değerlendirmede sahip 
olunan özel ilgiler ya da hobiler giderek ağırlık kazanmaktadır. Özel ilgi turizmi de boş 
zaman değerlendirme etkinliklerindendir. Özel ilgi turizmi, kişi veya grupların özel ilgi-
leri nedeniyle yürüttükleri boş zaman değerlendirme faaliyetleri ya da bireysel veya grup-
lar hâlinde özel ilgiler tarafından yönlendirilen boş zaman deneyimlerinin bütünüdür. 
Ancak herhangi bir boş zaman etkinliğinin özel ilgi turizmi kapsamında incelenebilmesi 
için iki temel şart vardır. İlki, bireylerin özel ilgilerini gerçekleştirmeye özel bir zaman 
ayırmasıdır. İkincisi ise bu tür etkinlikler için yeterli ve tatminkâr arz olanağı sağlanarak 
ticarileştirilmiş olmasıdır. Örneğin bir doğa etkinliğine katılmış olmak özel ilginin ger-
çekleştirildiği anlamına gelmemektedir (Tanrısevdi, 2009). Özel ilgi turizmi doğaya yö-
nelik, kültüre yönelik, hobiye yönelik olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Doğaya yönelik özel 
ilgi turizmi çiftlik, yayla, sağlık turizmi gibi turizm çeşitlerinden; kültüre yönelik özel ilgi 
turizmi şehir turizmi, İpek Yolu turizmi, dark (hüzün) turizm gibi turizm çeşitlerinden; 
hobiye yönelik özel ilgi turizmi kuş gözlemciliği, şarap turizmi, kumar turizmi, planör 
turizmi gibi turizm çeşitlerinden oluşmaktadır (Uluçeçen, 2011).

Türkiye turizm sektörünün sosyokültürel trendler açısından beklentilerini file:///C:/Users/
ACER/Desktop/Future%20Trends/Turizm%20pazarlamas%C4%B1%20ve%2015%20yeni%20
trend%20_%20MediaCat%20Online.html adresinden inceleyebilirsiniz. 

Geleceğin turizm çevresine ayak uydurmak isteyen turizm işletmecileri, özel ilgi turiz-
mi ve benzeri güncel yaklaşımların turist davranışları üzerindeki etkisini doğru analiz et-
melidir. Gelecekle baş edebilmek daha ortaya çıkmamış riskleri yönetebilmeyi, pazardaki 
fırsatları değerlendirebilmeyi ve hızlı cevap verebilmeyi gerektirmektedir.

Teknolojik Trendler
Pazarlama paradigmasındaki değişimler büyük ölçüde teknolojik trendlerdeki değişim-
lerle tetiklenmektedir. Dinamik doğası gereği pazarlama bilimi, dış çevrede meydana ge-
len değişimlerden hızla etkilenmekte ve bu değişimlere ayak uydurmak üzere harekete 
geçmektedir. Pazarlamanın kaderini etkileyen en önemli teknolojik gelişmelerden biri 
İnternet ve özellikle internet’te müşteri etkileşimini mümkün kılan web 2.0 teknolojisidir. 
Önceki ünitede web 2.0 teknolojisi ve onunla gelişen sosyal medyanın turizm pazarlama-
sına katkıları üzerinde durulmuştur. Burada web 3.0 teknolojisinin gelecek vaadine yer 
verilecek, sonrasında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına değinilecektir.

Web 3.0
“Web için bir hayalim var, öyle ki bilgisayarlar web üzerindeki bütün veriyi, içerikler, 
linkler ve insanlarla bilgisayarlar arasındaki bütün işlemler gibi, analiz etmeye muktedir 
olacaklar. Henüz ortaya çıkmamış olsa da ortaya çıktığı zaman Semantik Web ticaretin 
günlük mekanizmaları, bürokrasi ve günlük yaşamlarımız birbiri ile konuşan makineler 
tarafından yürütülecek. İnsanlığın asırlardır konuşup durduğu ‘akıllı ajanlar’ nihayet ger-
çekleşecek” (e-bergi, 2008, akt. Yağcı, 2009). Web’in kâşifi olarak anılan Tim Berners-Lee, 
web ile ilgili gelecek tasavvurunu bu sözlerle ifade etmektedir. Yeni nesil web; düşünen, 
algılayan ve yorumlayan makinelerin birbirleriyle etkileşiminden insanlar için daha yaşa-
nabilir bir dünya yaratma vaadini taşımaktadır. 

Web 3.0 terimi, semantik yani anlamsal webi anlatmaktadır. Bugün çeşitli siteler bu 
uygulamaya yer vermektedir. Özellikle akıllı telefonlarda bu uygulamalara rastlamak 
mümkündür. 2013 itibarıyla web’in sahip olduğu bilgilerin toplamı, 4 zetabayta ulaşmış-

Web 3.0 teknolojisi web 2.0 ile 
sağlanan kullanıcılar arasındaki 
etkileşime ek olarak insanların 
makinelerle etkileşimini 
amaçlamaktadır. Düşünen, 
algılayan ve yorumlayan 
makineler ve bunlarla 
kullanıcıların etkileşimi herkes için 
daha yaşanabilir bir dünya vaadi 
taşımaktadır.
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tır. Ancak bu bilgiler insanlar tarafından kullanılırken bilgisayarların kullanımına kapalı-
dır. HTML sayfaları içinde sıkışan bilgi, bilgisayarların işlem yapmasını zorlaştırmaktadır. 
Web 3.0 yapılanması ise bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. Bu teknoloji, gelişen web di-
linin gelişmiş kullanımlarına olanak sağlamaktadır. XML etiket dili ve sonrasında OWL 
ve RDF etiket dilleri web’in gelen bilgiyi anlamlandırmasına ve kullanıcıya daha kesin 
sonuçlar sunmasına yol açmıştır (Karakulakoğlu, 2015).

Yakın gelecekteki web yapısında bilgisayarların barındırdıkları bilgilerin makineler 
tarafından anlaşılır hâle gelmesi ve kullanılması için çalışılmaktadır. Bu web yapısının 
bilgisayarları okuyabilen, anlamlandırabilen ve yorumlayabilen bir yapıda olması plan-
lanmaktadır. Bu, webde yer alan tüm içeriğin, sanki tek bir bilgisayarda kayıtlıymış gibi 
kullanıcıların faydasına sunulabilmesini ifade etmektedir. Anlamsal ya da semantik web 
olarak adlandırılan bu yapı, bilgisayarların ihtiyaç duyulan bilgiyi farklı web siteleri üze-
rinden toplaması mantığına dayanmaktadır. Bu sistem, web’deki devasa bilgi ambarına 
hızla ulaşmayı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra web sitelerinin kullanıcıların ilgi alanına 
göre kişiselleştirilmesine, kullanıcıya göre farklı tepkiler verebilen web sitelerinin oluştu-
rulmasına imkân tanıyan yeni nesil web olarak ifade edilebilir (Demirli ve Kütük, 2010: 
98). Bu konudaki çalışmalarda epey yol katedilmiştir. Anlamsal web katmanlarının son 
üçü dışındakilerde çalışmalar tamamlanmıştır. Mantık, kanıt ve güven basamakları için 
ise çalışmalar devam etmektedir. Mantık ile kastedilen, kurulmuş cümleleri okuyup anla-
yarak mantıklı yeni cümlelerin kurulabilmesine olanak tanıyan alt yapıdır. Kanıt ise bir çı-
karımı doğrulayan iddiaların ne şekilde ortaya konulacağının belirlenmesidir. En üstteki 
güven katmanında ise bilgilerin güvenilirliği ve kullanıcıların mahremiyetlerini koruma 
ile ilgili çözümler yerini alacaktır (Emiroğlu, 2009). Web 3.0 teknolojisinde en tartışmalı 
konulardan biri de kullanıcı mahremiyeti konusudur. Bu tabakada da ilerleme kaydedildi-
ğinde web 3.0; genelde tüm alanlarda, özelde ise pazarlamada kullanıcıların hızla tam da 
istedikleri sonuca ulaşmalarını sağlayacaktır.

Web 3.0 teknolojisinin pazarlamaya getirdiği yenilikler nelerdir, web 2.0’dan hangi yönleriy-
le üstündür? Tartışınız.

Anlamsal web veriye daha fazla anlam katarak, onunla aramızdaki karşılıklı etkileşi-
mi ve iş yapma biçimlerimizi değiştirecektir. Kişiler, yerler ve kavramlar üzerine kurulu 
yönlendirmelere olanak sağlayacak, kullanım esnasında veriyi otomatikleştirebilecek, 
bütünleştirebilecek ve yeniden kullanma imkânı verecektir. Bazıları için bu bir düşü 
gerçekleştirmektir. Bazıları da bu girişimin bugüne kadar her bir parçası başka yerde 
olan bir yapbozun bir araya getirilmesi olduğunu düşünmekte ve mutlaka gerçekleştiril-
mesi gerektiğine inanmaktadır. Bu geçiş, geçmişte arama motorlarına anahtar kelimeler 
yazarak yaptığımız ve çıkan sonuçlar içinde kaybolduğumuz aramaları, doğrudan so-
runlarımızı yazarak yapabilmemize imkan tanıyacaktır. Bu durumda web, robotik bir 
tarama yerine insansı bir tarama yapacak ve sonuçları döndürecektir (Emiroğlu, 2009). 
Kullanıcı sorununa doğrudan çözümler üretebilecek alternatifleri hızla öğrenecek, web 
1.0 ve web 2.0 teknolojilerinde olduğu gibi çözümler arasında en uygununu bulmak için 
sayfalar arasında kaybolmayacaktır. Örneğin: tatilini geçirmek istediği yeri arayan bir 
tüketici, arama motorlarında anahtar kelimeleri girmek, yönlendirildiği sitelerde tek tek 
işletmeleri incelemek, her birinin özelliklerini araştırmak ve en uygununu seçmek için 
günler hatta haftalar harcamayacaktır. Bu ihtiyacı taşıyan tüketici web 3.0 teknolojisin-
de arama motoruna “Antalya’da ultra her şey dahil paketinde tatil yapabileceğim küçük 
çocuklu aileler için uygun, … fiyat aralığında bir tesis arıyorum” yazarak istediği sonuca 
kısa yoldan erişebilecek,  yüzlerce otelin web sitesi içerisinde kaybolmadan en uygun 
olan tesise hızla ulaşabilecektir. 

3
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Bayram (2008) bu konuda şu örneği vermektedir: “Yoğun bir iş temposunu henüz 
devirmiş artık iple çektiğiniz yurt dışı tatilinizin planlamasını yapmaktasınız. Daha ön-
ceki kötü tecrübelerinize dayanarak tur operatörlerinin yetersiz bilgi ağı ve birbirinden 
kopuk süreçleri gözünüzü korkutuyor. İşinizi şansa bırakmak istemiyorsunuz. Ulaşım 
imkânları, araç kiralama, konaklama, tarihî ve kültürel gezi yerleri dâhil damak zevkinize 
uygun restoranları da içeren harika bir tatil hayal ediyorsunuz. Web 3.0 destekli bir gezi 
sitesine girdiniz. Sitemiz size bir dizi soru sorarak ulaşım tercihinizi (ucuz, aktarmasız…), 
rota planınızı, rota güzergâhlarında yapmak istediğiniz aktiviteleri, tercih ettiğiniz dünya 
mutfaklarını, araç kiralama ihtiyaçlarınızı ve konaklama için otel tercihlerinizi öğrenmeye 
çalıştı. Site, aldığı cevapları anlamsal sorgulara dönüştürerek bağlı olduğu bir dizi gezi 
servisine web servisleri aracılığıyla sorular yöneltmeye başladı. Arka planda bağlı olduğu 
hava yolu, otel zinciri, araç kiralama hizmetleri, restoranlar, tarihî ve kültürel gezi yerleri 
dâhil bu hizmetlerin kalitesini de içeren güvenilir rating kuruluşları ve kullanıcı yorum-
larını yüzlerce web sitesinden toplayarak sizin için sentezledi ve karşınıza tam ihtiyacını 
hissettiğiniz tam tekmil bir gezi planı olarak çıkardı. Gideceğiniz tarihlerdeki hava duru-
mu, tarihî ve kültürel mekânların Flickr’de yer alan fotoğrafları yanında Google haritası 
ile neredeyse tatile gitmiş kadar oldum dedirtecek bir rahatlığı sunarken ‘Oh be teknoloji 
varmış!’ diyesi gelmez mi insanın?” (Yağcı, 2009). Örneklerde de belirtildiği gibi, web 3.0 
tüm kullanıcılara onun yerine düşünebilen, onu anlayan, onun dilinden konuşan ve prob-
lemlerine çözüm üreten teknolojik ajanlar vaat etmektedir. Bu noktada web 3.0; web 1.0 
ve web 2.0’a göre daha çok kullanıcı dostu bir teknolojidir. Aşağıdaki tabloda web 3.0’ın 
şimdiki webden farklarına değinilmektedir.

Özellik Şimdiki Web Semantik Web

Mimari Kullanıcı-Sunucu Uçlar	arası

Kullanıcı İnsan Makine

Veri Yapılandırılmamış Semantik	Yapılandırma

Arama Söz	dizim	tabanlı İçerik	Tabanlı

Arama	Materyali Doküman Gerçek	dünyada	var	olan	bütün	
objeler

Dil HTML RDF,	OWL,	RSS

Linkler Sade	kavram Kompleks	kavram

İndeksleme Kelime	Tabanlı Kelime	ve	n-gram	tabanlı

Veri	Çağırma Link	Tabanlı Link	Tabanlı

Sınıflandırma Bağlantı	tabanlı	(Sayfa	sınıflama) Bağlantı	tabanlı	(Ontoloji	sınıflama)

Sorgu	genişliği Kullanıcının	arama	davranışına	göre Ontoloji	tabanlı

Web 3.0’ın Ötesinde
Web 3.0 teknolojisinin ötesinde beklenen teknolojik gelişmeler sistemlerin ve uygulama-
ların tam anlamıyla sanallaştırılması üzerinedir. Web 4.0 olarak şimdiden adlandırılan 
ve 2020’den sonra hayatımıza girmesi beklenen teknolojide etkileşimin ve entegrasyonun 
en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Özellikle açık platformlar sayesinde çok 
daha fazla hizmetin, tüm ortamlar üzerinden birbiri ile iç içe veya birlikte kullanılabile-
ceği düşünülmektedir. Fiziksel dünya ile sanal dünya arasındaki sınırlar neredeyse orta-
dan kalkacak, tüm gerçek ve sanal araçlar birbirleri ile sürekli bağlantı hâlinde olacaktır 
(Yağcı, 2009). Web 4.0’la yapay zekanın sanal ortama girmesi beklenmektedir. Yapay zekâ 
karmaşık ve zor bir konu olduğundan bu alandaki çalışmaların olgunlaşmasının ve web 
altyapısına entegrasyonunun 2015-2025 yıllarını kapsayacağı düşünülmektedir. Doğal dil 

Tablo 12.2
Şimdiki Web-Semantik 
Web (Web 3.0) 
Karşılaştırması

Kaynak: Karakulakoğlu, 
S. E. 2015: 117
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işleme, ses tanıma, diller arası çeviri, akıllı video ve resim işleme, web’in anlam boyutu 
gibi olgunlaşmış teknolojiler hayatımızı sarsacak gelişmeleri doğuracaktır (Bayram, 2008, 
akt. Yağcı, 2009).

Web 3.0’dan ötede beklenen büyük adım, birbirlerine bağlı bilgisayarların birbirlerine 
bağlı nesnelerle bilgi alışverişi yapmasıdır. Arabalardan kitaplara, elektrikli ev aletlerinden 
yiyeceklere, buzdolaplarından ısıtıcılara, akıllı binalardan ayakkabılara kadar tüm nesne-
lerin birbiri ile bağlanmaları gelecekte bizi bekleyen gelişmelerdir. Bu dünya “Nesnelerin 
İnterneti” çağını anlatmaktadır (Kutup, 2015) 

Nesnelerin interneti ya da diğer adıyla web 4.0 sadece cihazların internete bağlan-
ması olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda RFID benzeri algılayıcılar ve tanımlayı-
cılar mobil telefonlar, RFID okuyucuları, internet bağlantılı baz istasyonları gibi bazı ci-
hazlar ile bilgi üretmektedirler. Örneğin, RFID etiketli bir reçel kavanozunu İnternet’te 
bir nesne olarak görmek mümkün olabilir. Teorik olarak bu etiketle ve başka algılayı-
cıların yardımıyla reçelin tüm imalat aşamaları, nakliyesi, teslimatı, tüketimi hakkında 
tarihsel bilgileri bir veri tabanında toplamak olasıdır. Reçelin bitmesine yakın, ev sahibi 
süpermarkete girdiğinde göz retina taramasından algılayan alışveriş merkezi bilgisayar 
sisteminin, yenisini almanın vaktinin geldiğini mail ya da SMS yoluyla bildireceği gün-
ler belki de oldukça yakındır. Nesneler; algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıl-
dığında düşünme, hissetme ve konuşma yetisi kazanmaya başlarlar. Böylelikle bizimle 
iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetiye erişirler. Web 4.0 teknolo-
jisiyle birlikte, bireyler bu nesnelerle iletişim kurmaya başladığında belki de insanlığın 
“Akıllı Dünya” hayalleri gerçek olacaktır (Kutup, 2015). 

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 
Ünlü İngiliz yazar Ray Bradbury’nin 1950’de, The Veldt adında kısa bir hikâyesi yayınla-
nır. hikâyede varlıklı bir aile, Afrika bozkırlarını görüntü, ses, koku gibi her türlü duyuya 
hitap eden özellikleri ile üç boyutlu olarak temsil eden bir sistem satın alır ve çocuklarının 
odasına kurarlar. Çocuklarının bu sanal dünyaya duydukları tutkunun giderek artmasın-
dan endişe duyan ebeveynler, bir süre sonra söz konusu sanal dünyayı kaldırmaya karar 
verirler. Bu kararlarını çocuklarına açıkladıktan sonra birdenbire ortadan kaybolurlar. 
Hikâyenin sonunda sanal dünyadaki sanal Afrika aslanları, iki insan vücudunu parça-
lamaktadır. Bağlı oldukları sanal dünyadan ayrılmak zorunda olmayan çocuklar ise çok 
mutludur. Bu hikaye Bradbury’ye sanal gerçeklik kavramının yaratıcısı ünvanını kazan-
dırmıştır (Kurbanoğlu, 1996). Bu hikâyenin kahramanı bugünkü teknolojik imkanlara 
sahip değildi, belki internet’le tanışmaya bile vakti olmadı ama sanal gerçekliğin hayalini 
kurmayı başardı. İnsanoğlunun hayal gücü, teknolojinin bir adım önünde koşmayı başar-
dı (Kurbanoğlu, 1996: 23) ve Bradbury hayal ettikleriyle geleceğin teknolojisine yön verdi. 

Sanal gerçeklik, en basit tanımıyla bilgisayarda canlandırılan üç boyutlu görüntülerin 
arayüzler yardımıyla ekranda insanlara gerçek bir dünya gibi yansıtılmasıdır. Bugün bir-
çok alanda farklı amaçlarla kullanılan bu teknoloji; yapay gerçeklik, sanal dünyalar, sanal 
ortamlar gibi isimlerle anılmaktadır (Duran ve Toz, 2002). Sanal gerçeklik, katılımcılara 
gerçekmiş hissi veren, bilgisayar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı ileti-
şim imkanı sunan, üç boyutlu bir benzetim modelidir (Bayraktar ve Kaleli, 2007). Sanal 
gerçeklik, insan ve makine arasındaki iletişimi artırmak için geliştirilen, insanın duyula-
rına hitap eden bir çoklu ortamdır. Oppenheim’a (1993) göre ise sanal gerçeklik, insanla 
makine arasındaki etkileşimi sadece görsel ve işitsel düzeyde değil, hissetme yoluyla da 
artırmaya çalışan bir teknolojidir (Kurbanoğlu, 1996).

Web 3.0’ın ötesinde adı henüz 
tam olarak konulamamış web 
4.0 teknolojisi, kullanıcıların 
kullanıcılarla, kullanıcıların 
makinelerle ve makinelerin 
makinelerle etkileşimini 
sağlayarak insanlığı “akıllı dünya” 
hayaline yaklaştıracaktır.

Sanal gerçeklik bilgisayarda 
canlandırılan üç boyutlu 
görüntülerin arayüzler kullanılarak 
gerçek dünya gibi yansıtılmasıdır. 
Bu bakımdan sanal gerçeklik 
gerçeğin kusursuz bir kopyasıdır 
ve kullanıcılara gerçeğe yakın 
deneyimler yaşatır.
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Sanal gerçeklik uygulamalarının esasında uzak mesafelerin eritilerek, daha doğrusu 
sembolik hâle getirilerek tüketici ile nesnenin buluşmasını sağlayan, kullanıcıya eğlen-
ce, alışveriş, sosyalleşme, yeme içme vb. deneyimleri yaşama imkânı sunan uygulamalar 
olduğu söylenebilir (Aktaş, 2015). Bu noktada sanal gerçeklik gerçek olmamakla birlikte 
gerçeğin kusursuz bir kopyasını yaratmakta ve kullanıcılara gerçek tadında deneyimler 
yaşatmaktadır. 

Sanal gerçekliğin üç temel unsuru vardır. Bunlar kontrol, gerçeklik ve doğallıktır. 
Sanal sistem kullanıcının kontrolündedir (Kurbanoğlu, 1996). Kullanıcı, bilgisayarların 
yaratmış olduğu ortamda istediği yere gidebilmekte, kontrolün kendi elinde olduğunu 
hissetmektedir. Bu ancak karşılıklı etkileşimle mümkün olmaktadır (Bayraktar ve Kale-
li, 2007). Gerçeklik, bilinen fizik ve kimya kanunlarına uygunluk anlamına gelmektedir. 
Doğallık her şeyin ne kadar inandırıcı olduğuyla, kullanıcının perspektifinden objelerin 
ve mekânın pozisyonu ve birbirlerine oranları ile ilgilidir (Kurbanoğlu, 1996). Kontrol, 
gerçeklik ve doğallık yaratılan sanal dünyanın gerçeğin kusursuz bir kopyası olmasını 
sağlamakta ve kullanıcının deneyimlerinde elde edeceği hazzı gerçek deneyimin hazzı-
na yaklaştırmaktadır.

Sanal gerçeklik uygulamaları asgari düzeyde SG gözlüklerini içermelidir. Bu sayede 
kullanıcı gideceği noktayı ve baktığı doğrultuyu etkileşimli olarak belirleyecektir. Bazı 
pozisyon izleyici aletlerin bu tür gözlüklerle kombine edilmesiyle bilgisayar tarafından 
yaratılan ortamlarda yürümek mümkündür. Görme duyusu, sanal ortamdaki objelerin 
yerlerini değiştirme, dokunma, fiziksel özelliklerini hissetme ve sesleri işitme duyularını 
da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Elbette bu olanaklar DataGloves olarak adlandırı-
lan özel eldivenleri, üç boyutlu ses kavramını ve benzeri teknolojik aletleri gündeme ge-
tirmektedir. Bahsi geçen ortamların gerçek dışı bilgisayar tarafından yaratılan dünyalar 
olduğu unutulmamalıdır (Bayraktar ve Kaleli, 2007).

Sanal gerçeklik teknolojisinde, yüksek performanslı ve gelişmiş grafik gücüne sahip 
bilgisayarlar ile insanı bilgisayar ortamına taşıyan elektronik başlık, özel veri eldiveni 
veya tüm vücudu kaplayan bir giysi kullanılır. Bu donanım sayesinde insanın hareket-
leri ile ilgili bilgiler anında bilgisayara aktarılır. Bilgisayar bu bilgileri işleyerek vücu-
dun, başın, elin veya gözün mevcut ortama göre konumunu saptamakta, sanal mekânı 
veya objeyi ona göre hareket ettirerek insan ile bilgisayar ortamındaki üç boyutlu dünya 
arasında gerçektekine benzer iletişim kurulmasını sağlamaktadır (Ceran, 1992; Stone, 
1991; akt. Kurbanoğlu, 1996).

Sanal gerçeklik pek çok alanda olduğu gibi turizm sektöründe de uygulanmaktadır. 
Örneğin, “Canadian Rockies”in bilgisayarda sanal bir modeli yaratılarak iki kişinin aynı 
anda, bulundukları mekânı değiştirmeksizin böyle bir deneyimi yaşamaları sağlanmıştır. 
Fransa’nın Burgundy bölgesinde, Fransız Devrimi sonrasında yok edilen “The Abbey of 
Cluncy”, arşiv kayıtlarından sanal gerçeklik yardımıyla bilgisayarda yeniden inşa edilmiş-
tir. İsteyenler sanal gerçeklik yoluyla bu binanın katlarında dolaşabilmekte, duvarlarında-
ki en ince ayrıntıları dahi izleyebilmektedir (Bayraktar ve Kaleli, 2007). Turizm sektörü, 
sanal gerçeklik teknolojisinin avantajlarından faydalanabilecek sektörlerdendir. Bu tekno-
loji ile gitmeyi planladığımız turistik yöreleri görmek, Mars’a yolculuk yapmak, Ay’da yü-
rümek, ışık hızıyla seyahat etmek mümkündür. ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesinde, 
ışık hızı ile seyahati simüle eden bir sanal gerçeklik sistemi geliştirilmiştir (Oppenheim, 
1993; akt. Kurbanoğlu, 1996).

Sanal gerçeklik turizm alanında kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları turist-
lere bulundukları yerden seçtikleri tatil merkezinde dolaşıp ne yapabileceklerini, neler 
yiyip içebileceklerini ve neleri satın alabileceklerini göstermektedir. Üç boyutlu, görsel, 
işitsel ve dokunmatik teknolojisi ile üretilen bu uygulamaların tek eksiği, belki de sosyal 
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ve kültürel çevre ile sadece turizm bölgesinde alınabilecek koku ve duyma erklerinin ya-
ratılamamasıdır. Sanal gerçeklik uygulamaları ile zenginleştirilen İnternet teknolojisinin 
giderek günlük yaşamın bir parçası hâline geleceği, karma bir kullanıcı kitlesine ulaşacağı 
ve sayfalarında her geçen gün daha çok ürüne ve bilgiye yer vereceği düşünülmektedir 
(Sarı ve Kozak, 2005). Sanal gerçeklik uygulamaları konvansiyonel turizm için önemli bir 
tehdit unsuru gibi görülmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte beş duyuya hitap eden sa-
nal gerçeklik uygulamaları geliştirilecek ve bu, turizm sektörü için önemli değişimlerin 
önünü açacaktır. Sanal gerçeklikle yerinden kalkmadan yeni dünyaları keşfetme, görme, 
koklama, duyma imkânı bulan sanal turistler, belki de bu dünyalara gerçek bir yolculuk 
gerçekleştirmekten kaçınacaktır. Bu yeni turizm dünyasında seyahat belki de sadece din-
lenme amaçlı tatil girişimlerinde başvurulan bir yol olacak, yeni dünyaların keşfi için ise 
sanal dünyalar kullanılacaktır.

Sanal gerçeklik uygulamalarının amacı sahte gerçeklikler yaratmak değildir. Baudril-
lard simülasyonun gerçekle sahte ve gerçekle düşsel arasındaki farkı yok etmeye çalıştığını 
ifade etmektedir. Gerçeğin yerine geçip gerçeği simüle eden konulu parklar ve alışveriş 
merkezleri gibi mekânlar, fantastik ortamlarıyla tüketmeye olanak sağlayan, hatta bir an-
lamda insanları tüketmeye zorlayan yerlerdir (Batı, 2007; akt. Aktaş, 2015).

Sanal gerçeklik uygulamaları, turizmin yanı sıra pek çok alanda sıklıkla kullanıl-
makta ancak bu yaygın kullanım beraberinde bazı eleştirileri de getirmektedir. Bu eleş-
tirilerden en önemlisi insanın gerçekle sanal arasında sıkışıp kalabileceği tehlikesidir 
(Kurbanoğlu, 1996: 30).

Sanal gerçeklikten bahsederken Baudrillard’ın simülark ve simülasyon kavramların-
dan bahsetmek gerekir. Simülark bir gerçeklik olarak algılanmak istenen görünüm, si-
mülasyon ise bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, 
gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bilgisayar programı aracılığıyla ya-
pay bir şekilde yeniden üretilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Simüle etmek –mış gibi yap-
mak değildir. Hastaymış gibi yapan yatağa uzanır ve bizi hasta olduğuna inandırmaya 
çalışır. Bir hastalığı simüle eden ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar görülen kişidir. 
Simüle etmekle gerçeğin aynen yansıması, aynılaştırılması durumundan bahsedilmekte-
dir (Aktaş, 2015). Bu nedenle simüle edilmiş turistik ürünler, gerçeklerinin aynen yansı-
tılmış hâlidir ve gerçeğiyle rekabet eder durumdadır. 

Postmodernizm ile birlikte kent tasarımları da dönüşmektedir. Baudrillard’ın ele aldı-
ğı simülasyon kavramından yola çıkarak gündelik yaşam alanları hem yerel halk hem de 
turistler için çekici merkezler haline gelmekte ve simülarklar ile birlikte turistik mekânın 
kendisinin yerine kopyası arzulanmakta ve tercih edilmektedir. Baudrillard, simülarklarla 
bir taklit, bir suret ya da bir parodiden değil aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçek, 
bir başka deyişle her türlü gerçek süreç yerine işlemsel ikizini koyan bir caydırma olayın-
dan bahsettiğini ifade etmektedir (Aktaş, 2015). Turizm sektörü açısından bakıldığında 
gerçeğin yerine koyulmuş işlemsel bir ikiz, daha az zahmetle ulaşılabilir durumdaysa ger-
çeğinden cayma gibi bir davranışla karşılaşılabilmektedir. 

Yaşamın adımlarının hızlandığı ve belirsiz bir hâl aldığı günleri yaşamaktayız. Tele-
vizyon, mobil telefon ve İnternet bireyler arasındaki ilişkileri dönüştürmekte, zaman ve 
mekânın birbirinden kopmasına yol açmaktadır. Lash ve Urry’ye (1994) göre sosyal yaşam 
bütün yönleriyle estetikleşmektedir. Görsel tüketim alışveriş, yeme içme, spor, eğlence, 
eğitim, kültür vb. farklı bağlamlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda örgütsüzleşmiş 
kapitalizm turizmin sonunu işaretlemekte ve örgütsüzleşmiş kapitalizm ile birlikte insan-
lar, bütün yönleriyle estetikleştirilen bir zamanı deneyimleyen turistler hâline gelmektedir 
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(Aktaş, 2015). Geliştirilen bu teknolojiyle kentler, gösteri toplumunun arzularına uygun 
turistik zevklere göre yapılandırılmış birer ziyaret ve görüntü mekânına dönüştürüle-
rek müzeleştirilmekte ya da giderek Walt Disney’in tema parkları gibi Disneyleşmekte-
ler (Uzunçarşılı, 2012; akt. Aktaş, 2015). Turistler artık daha fazla “yok-yerler”de vakit 
geçirmektedir. Ritzer’in (2011) alışveriş merkezlerini örnek olarak gösterdiği yok-yerler, 
ayırt edici içerikten büyük ölçüde yoksun yerlerdir. Çağdaş özne zamanının çoğunu turist 
pratikleri ile geçirmektedir. Postmodernitede toplumsal ve kültürel yaşamın çoğu alanı 
ayrımsızlaştırılır. Turizm hiçbir yerdedir, yine de her yerdedir. Turizm farksızlaşmakta ve 
gündelik yaşam pratiklerinin içinde gerçekleştirilen bir etkinliğe dönüşmektedir (Aktaş, 
2015). Bu farksızlaşma “Turizmin sonu mu?” sorusunu gündeme getirmektedir. 

Sanal gerçeklik, gerçeğin kopyasını veya kopyanın da kopyasını gündeme getirmekte-
dir. Bu noktada turizm işletmeleri de kendilerini yenilemektedir. Ancak gerçek şudur ki 
günümüzde İnternet ve bilişim teknolojileri sayesinde insanlar artık evlerinde, iş yerlerin-
de vb. oturdukları yerlerden sanal gezinti yapan bireyler, sanal turistler haline gelmiştir. 
Günümüz seyahat kültürü geçmiş yüzyılların seyyahlık anlayışından ayrılmaktadır. Eski-
nin kadim seyyahlarının yerini bugünün sanal seyyahları almıştır. Bu yeni dünyada coğ-
rafya ve mekân olgusu zayıflayıp gereksizleşmiştir (Aktaş, 2015). Bu söylem her ne kadar 
turizmin sonunun geldiği kehanetlerine sebep olacak gibi görünse de esasında turizmin 
zamandan ve mekândan bağımsız her anın ve her yerin aktivitesi haline gelmesi anlamına 
gelmektedir. Her anın ve her yerin turizminde, turizm işletmelerinin de kendilerini yeni-
lemeleri gerektiği unutulmamalıdır. 

Turizm artık sahilde güneşlenmek, dağların doruklarına tırmanmak, kadim kültürle-
rin sokaklarını adımlamak, saatlerce süren yolculuklar sonrasında yeni dünyalarla tanış-
mak demek değildir. Bugün gelinen noktada bunları deneyimlemek için ikamet ettiğimiz 
yerden ayrılmamız gerekmemektedir. Gündelik yaşam alanlarımızda tasarlanan sanal 
turizm dünyalarında seyahat edip, deneyim yaşayıp, akşam evimize dönmek mümkün ol-
maktadır. Bu sayede kilometreler kat etmeden seyyah olmanın keyfini yaşayabilmekteyiz. 
Postmodern dünyanın postmodern seyyahlarına hitap eden turizm işletmelerinin de bu 
dönüşüme ayak uydurmaları gerekmektedir.

Resim 12.1
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Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) 
Artırılmış gerçeklik teknolojisi de tıpkı sanal gerçeklik gibi edebiyat dünyasında doğ-
muştur. Bu konudaki ilk düşünceler, Oz Büyücüsü romanıyla ünlü Frank Baum’un, 
1901’de yayımlanan Ana Anahtar adlı eserinde görülmektedir. Romanda Rob adlı, 
elektriğe ilgisi ve merakı olan bir çocuğun elektriğin ana anahtarını tesadüfen bularak 
elektrik cinini çağırması sonucu ona verilen elektrikli cihazlardan oluşan hediyeleri ve 
Rob’un bu cihazlarla olan maceralarını anlatmaktadır. Bu hediyelerden biri de karakter 
belirteci adı verilen gözlüklerdir. Bu gözlüklerle bir insana bakıldığında gözlük karşı-
daki kişinin karakter yapısını göstermektedir. Kötü, iyi, kaba, zeki gibi işaretlemeler 
yapmaktadır. Kişinin alın bölgesinde karakter yapısının baş harfini göstermektedir. 
Gözlüklerin tüm insanlarda bulunan elektriksel titreşimlerin yorumlanması şeklinde 
çalıştığı söylenmektedir. Kitapta bahsi geçen bu gözlükler artırılmış gerçekliğin kullanı-
mına ilişkin ilk fikirlerden biri olarak kabul edilmektedir (Altınpulluk ve Kesim, 2015). 
1901 yılında teknolojiden hızlı koşan insanın hayal gücü, gerçekle sanalı birleştirmeyi 
kurgulamış ve yıllar sonra bu hayal gerçek olmuştur.

Artırılmış gerçeklik gerçek dünya ile bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik, 
GPS konum bilgisi gibi verilerin birleşimini kapsayan bir çalışma alanıdır. Normal şart-
larda insanların duyuları ve bilişsel süreçleri tarafından saptanabilir olmayan bilgileri sağ-
layarak, gerçekliğin güçlendirilmesini ve desteklenmesini kapsamaktadır. Gerçek dünya-
nın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak sezgisel bilgileri üretmektedir. Sanal nesnelerin ya 
da bilgi ipuçlarının gerçek dünyaya yerleştirilmesiyle kullanıcının algısını güçlendirmeyi 
mümkün kılmaktadır (Somyürek, 2014). Tekniğin temel dayanağı, gerçek dünya görüntü-
sünde uygun yerlere ek nesneler, yazılar atamak ve gerçek görüntü ile birleştirerek göster-
mektir (Güngör ve Kurt, 2014).

Artırılmış gerçeklikle ilgili olarak. file:///C:/Users/ACER/DesktopArt%C4%B1r%C4%B1lm
%C4%B1%C5%9F%20Ger%C3%A7eklik/Art%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20
Ger%C3%A7eklik%20Projeleri%202013.html adresini inceleyebilirsiniz.

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya görüntüsü üzerinde sanal nesneleri yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu etkiyi yaratmak için sanal gerçeklik kullanan yazılım, gerçek dünya-
nın unsurlarını sanal nesnelerle gerçek zamanlı görüntü üzerinde birleştirmektedir. İdeal 
bir AG sistemi üç özellik taşımalıdır. Bunlar sanal nesnelerle gerçekleri birleştirmek, ger-
çek zamanlı etkileşim ve üç boyutlu kayıttır (Güngör ve Kurt, 2014). Artırılmış gerçeklikte 
sanal ve gerçek nesneler gerçek dünyada birleştirilir. Bu sahneler gerçek zamanlı etkileşim 
içerir. İlişkili gerçek ve sanal nesneler uygun şekilde harmanlanır. Artırılmış gerçeklik 
teknolojisi kullanıcı için katılımcı bir deneyim yaratmaya yarar. Teknolojinin gelişimiyle 
birlikte hareket, izleme, dokunma, ses gibi farklı sensör teknolojilerinin kullanımı, de-
neyimlerin gücünü artırmaktadır. Artırılmış gerçeklik bağlamsal yapı içinde araştırma, 
keşfetme deneyimleri yaşamak için önemli bir fırsat sunmaktadır (Somyürek, 2014).

Artırılmış gerçeklik teknolojisi dört farklı çevre biriminden oluşur. Bu çevre birimleri 
kamera, bilgisayar altyapısı, işaretleyici ve gerçek dünyadır. Artırılmış gerçeklik bu dört 
farklı çevre biriminin üç boyutlu olarak gerçek dünyada konumlandırılması olarak görü-
lebilir (Çakal ve Eymirli, 2012).

Artırılmış gerçekliğin sanal gerçeklikten farkı gerçek dünya görüntüsünden tamamen 
vazgeçilmemesi, sanal katkının %10-%20 oranında kalmasıdır (Güngör ve Kurt, 2014). 
Sanal gerçekliğin amacı, gerçek dünyanın modellendiği üç boyutlu ve etkileşimli sanal or-
tamlar oluşturmaktır. Artırılmış gerçeklikte ise gerçek zamanlı ve etkileşimli olarak gerçek 

Artırılmış gerçeklik, gerçek 
dünya ile sanal dünyayı 
birleştirerek gerçek sahnenin 
zenginleştirilmesini sağlayan 
teknolojinin adıdır.
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dünyayı, bilgisayar ortamında geliştirilen sanal verilerle zenginleştirmek amaçlanmakta-
dır. Sanal gerçeklik gerçekliği olduğu gibi sanal dünyaya taşımaya çalışırken, artırılmış 
gerçeklik gerçekliği sanal bilgilerle zenginleştirmeye çalışmaktadır (Somyürek, 2014).

Sinematograf Martin Heilig, 1957 yılında Sensorama adında bir simülatör geliştirmiş 
ve beş duyu organını harekete geçirecek çok algılı bir deneyim imkânı sunmuş ve 1962 
yılında makinenin patentini almıştır. Simülatör, jetonla çalışarak kullanıcılarını iki daki-
kalık bir yolculuğa çıkarmaktadır. Bu deneyimde görseller üç boyutlu hâle getirilmekte, 
stereo sesler, aromalar, rüzgar efektleri ve titreşimler kullanılarak ortamın gerçeklik algısı 
artırılmaktadır. Morton Heilig, 1955 yılında Sinemanın Geleceği adlı makalesinde sinema 
sektörünün gelecekte ses ve görüntü dışındaki duyulara da hitap etmesi gerektiğini be-
lirterek Sensorama’nın temel altyapısını hazırlamıştır. 1968 yılında ise Harvard’dan Ivan 
Sutherland, Demokles’in Kılıcı adını verdiği ilk başa takılan görüntüleyiciyi geliştirmiş ve 
artırılmış gerçekliğe yön vermiştir. Steve Mann “İlk Cyborg”, “Giyilebilir Bilgisayarların 
Babası” ve “Aracılı Gerçeklik” teriminin mucidi olarak bilinmektedir. 1999 yılında EyeTap 
adını verdiği gözlüğü kullanmaya başlamıştır. Bu gözlük Google Glass’ın babası gibi gö-
rünse de bazı farklılıkları vardır. EyeTap, kullanıcının istediği zaman takıp çıkarabileceği 
kadar esnek değildir. Basit bir operasyonla takılmakta ve çıkarılmaktadır. Sağ göze bütün-
leşik mercek hem kamera hem monitör görevi görmekte, kamerayla görüntüler kayde-
dilmekte ve ekranda da kullanıcının isteğine bağlı olarak yön tarifleri veya hava durumu 
gibi bilgiler görüntülenebilmektedir (Altınpulluk ve Kesim, 2015). Artırılmış gerçekliğin 
temeli de pek çok teknolojide olduğu gibi askerî teknolojilere dayanmaktadır. AG tekno-
lojisinin açığa çıkması da HUD (Head-up display) sayesinde oldu. Bu teknoloji savaş uça-
ğı pilotlarının kokpitte karşılarındaki ekranda ve piyadelerin kullandığı kasklara entegre 
edilmiş gözlüklerle kullanılmaya başlandı. Kavram 1992’de Airbus’lar için bir teknoloji 
geliştiren Tom Caudell tarafından ortaya atıldı. 1999’da düzenlenen SİGGRAPH etkinli-
ğinde artırılmış gerçeklik ile ilgili ilk örnekler çıkmaya başladı. Sony PS3 için 2007’de AG 
tabanlı Eye of Judgement adlı bir oyun çıkarttı. Wikitude 2008 yılında Augmented Reality 
Kılavuzunu çıkardı. G1 Android telefonlar üzerine kurulu bu uygulama AG alanındaki 
önemli gelişmelerden biri olarak kabul edildi. Daha sonra 2009’da Augmented Reality To-
olkit, Adobe-Flash ortamına taşınınca oldukça geniş içerikli uygulamalar başladı ve web 
uygulamaları da AG teknolojisini desteklemeye başladı. Gelişen uygulamalar bu konuyu 
tek başına ele alan yazılımları getirdi ve sonra müstakil uygulama yazılımlarına dönüştü 
(Çakal ve Eymirli, 2012).

Artırılmış gerçeklikte tüm işlemler bilgisayar alt yapısı ile oluşturulmaktadır. Genelde 
3D modellerin gerçek zamanlı görülebilmesi için performans bakımından yüksek kon-
figrasyonlu bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu teknolojinin daha çok mobil 
uygulamaları üzerinde geliştiği dikkate alınırsa, AG teknolojisi için en önemli sınırlayıcı-
nın donanım olduğu söylenebilir. Artırılmış gerçeklik için öncelikle sanalla gerçek ortamı 
bir arada yorumlayacak bir ara yüzey gerekmektedir. Çoğunlukla bu ara yüzey, yazılım 
firmaları tarafından kendi tescilledikleri yazılım paketleri olarak piyasaya sürülmektedir. 
Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki konumsal ilişkiyi işaretleyiciler sağlamaktadır. 
Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki en gerçekçi görüntünün oluşması ve kullanıcının 
sanal ile gerçeği aynı anda ve eşit seviyede algılamasına imkân veren gözlükler, AG tek-
nolojisinin geleceğinde en önemli araçlardandır. Bilgisayara bağlı olarak çalışırlar. Üze-
rindeki kameradan gerçek dünyayı bilgisayar ortamına gönderirken bilgisayardan gelen 
görüntüleri de led ekranında kullanıcıya taşır. Bu durum kullanıcıya gerçeğe yakın bir 
tecrübe yaşatır (Çakal ve Eymirli, 2012). İlk olarak canlı kamera görüntüsü siyah beyaza 
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dönüştürülür. Bu görüntü içinde kare desenler (potansiyel işaretler) aranır. Yazılım, önce-
den tanımlanmış işaretler ile bu bölgeleri karşılaştırır. Bir eşleşme varsa işaretçinin konu-
mu hesaplanır ve bunun üzerine bir 3D model yerleştirilir. Sonuçta kullanıcı, ekranında 
gerçekle sanalın birleştirildiği bir görüntü görür (Güngör ve Kurt, 2014: 3).

Artırılmış gerçeklik teknolojik olarak iki temel kategoride incelenir: optik temelli tek-
nolojiler ve video temelli teknolojiler. Bu iki teknik arasındaki fark gerçek ile sanalın bir-
leştiği sahnenin görüldüğü yerdir. Optik sistemlerde bütünleştirilmiş sahne, gözlük yardı-
mıyla görülürken, video temelli sistemlerde bütünleştirilmiş sahne bilgisayar/tablet/mobil 
cihaz üzerinde görülmektedir. Optik temelli sistemler, kullanıcının gözlük şeklinde başı-
na yerleştirdiği cihazlar aracılığıyla gerçek dünya ile sanal dünyanın birlikte görülmesini 
sağlamaktadır. Şeffaf lenslerden oluşan gözlükler bir yandan gerçek dünyayı gösterirken, 
diğer yandan bu optik lenslerde oluşturduğu yarı geçirgen görüntülerle sanal dünyadan 
verileri kullanıcıya sunmaktadır. Örneğin, kullanıcı tarihi bir binaya baktığında yapının 
adı, yapıldığı dönem, mimari özellikleri gibi bilgileri de yapının üzerinde görebilmektedir. 
Bu sayede gerçek dünyanın sanal verilerle bütünleştirilmesi yoluyla kullanıcıların gerçek 
dünyadakinden daha zengin bir sahneye ulaşması mümkün olmaktadır. Video temelli sis-
temlerde gerçek dünyanın görünümünü sanal monitörlere aktarmak için kameralar kul-
lanılır. Gerçek dünyadaki görüntüleri içeren bu kameralardaki videolar ile sanal dünyada 
oluşturulan görsel imajlar, sahne üretici bir bilgisayar tarafından bütünleştirilir. Böylelik-
le kullanıcı, bilgisayar ekranına baktığında gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren bir 
sahne görmektedir (Somyürek, 2014).

Artırılmış gerçeklik uygulamaları reklam ve pazarlama alanında da önemli gelişmeler 
sağlamaktadır. Bu uygulamalar her şeyden önce 360 derece pazarlama entegrasyonu do-
ğurmaktadır. Elini çabuk tutup kendi AG uygulamalarını geliştiren firmalar özellikle sos-
yal medyada güçlü bir iletişim etkisi yaratmayı başarmaktadır (Çakal ve Eymirli, 2012). 
Pazarlamanın her alanında olduğu gibi turizm pazarlamasında da artırılmış gerçeklik tek-
nolojisinin kullanımı mümkündür. 
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Avusturya ve Japonya gibi bazı ülkelerde, bilim müzelerinde ziyaretçilerin müzeyi ge-
zerken daha zengin bir deneyim yaşamaları için artırılmış gerçeklik uygulamaları kulla-
nılmaktadır. Örneğin, Tokyo’daki doğal bilimler müzesinde dinozor galerisinde kullanıcı-
lara verilen tablet bilgisayarlar aracılığıyla ziyaretçiler, gerçek dinozor iskeletine tabletler 
üzerinden bakarak kemik parçalarının isimlerini ya da iskeletin deriyle kaplanmış hâlini 
görmekte, hatta kendileri etkileşimli olarak farklı derileri seçerek, seçtikleri derilerle dino-
zoru kaplayabilmektedir (Kondo vd., 2007; akt. Somyürek, 2014). Bir tarih müzesine gir-
diğinizi düşünün, sizi kapıda sanal bir tarihi şahsiyet karşılıyor ve size gezeceğiniz müze 
hakkında bilgiler veriyor. Sizinle aynı boyda ve gözlerinizin içine bakarak konuşan bu 
şahsiyet belki Kazım Karabekir Paşa belki de yaşananların en büyük şahitlerinden Nene 
Hatun (Çakal ve Eymirli, 2012). Böylesine bir turizm deneyiminin ziyaretçilere gerçeğin 
üstünde zengin bir dünya sunacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu tarz uygulamalar turizmin 
yanı sıra eğitim hizmetlerinde de faydalı sonuçlar doğurabilir. 

Turizm alanındaki artırılmış gerçeklik uygulamaları için adresini inceleyebilirsiniz. http://
thinkdigital.travel/best-practice/augmented-reality-in-tourism/

Turizm alanındaki bir başka uygulama da Wikitude’dur. Wikitude, 2008 yılında Mo-
bilizy firması tarafından geliştirilen görüş ve konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygu-
lamasıdır. Wikitude AR Travel Guide adlı uygulama, HTC Dream adlı Android tabanlı 
akıllı telefonla uyumlu ilk mobil AG uygulamasıdır. İlk aşamalarında GPS ve dijital pusula 
verileri kullanılarak çevresindeki mekânlarla ilgili Wikipedia gibi çeşitli platformlardan 
bilgiler alınarak, kameraya tutulan yerle ilgili bilgi sunulmaktaydı. Daha sonraki sürüm-
lerinde bilgilerin alındığı web kaynakları ve sosyal ağ bağlantıları genişletildiği gibi uygu-
lamanın uyumlu olduğu mobil platformlar da çeşitlenmiştir. Wikitude aynı zamanda kul-
lanıcıların kendi artırılmış gerçeklik ortamlarını oluşturmaları için fırsat yaratmaktadır 
(Altınpulluk ve Kesim, 2015).

Sanal gerçeklik uygulamaları turizm pazarlaması açısından hangi sonuçları doğurmak-
tadır? Bu sonuçlar birer tehdit midir? Öyleyse bu tehditlerin nasıl üstesinden gelinebilir? 
Tartışınız.

Sanal gerçeklik uygulamaları ile başlayan “Turizmin sonu mu geldi?” tartışmaları son-
rası artırılmış gerçeklik teknolojisi turizm pazarlamacılarına bir kurtuluş gibi sunulmak-
tadır. Sanal gerçeklikle birlikte evinden sanal seyahat etmeye başlayan seyyahlar artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin daha zengin içerik vaadiyle belki de yeniden yollara düşecektir. 
Bu gelişme turizm pazarlamacılarına fırsatlarla dolu bir yeni dünya sunmaktadır. Artırıl-
mış gerçeklik uygulamaları eşsiz manzaralar, cezbedici destinasyonlar, tarih kokan yapılar 
ile bunlar hakkındaki sanal bilgileri gerçek dünyada bir araya getirecek ve postmodern 
zamanların postmodern turistlerine tadına doyulmaz deneyimler yaşatacaktır.
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Özet
 Turizm pazarlama karmasındaki gelişmeleri açıklamak 
 Her türlü mal ve hizmet için genel kabul görmüş pa-
zarlama karması pazarlamanın 4P’si olarak adlandırıl-
makta ve ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluş-
maktadır. Zamanla söz konusu pazarlama karmasının 
hizmetler için geçerli olmadığı düşünülmüş ve hiz-
metler için pazarlama karması elemanlarına üç tane 
daha eklenmiştir. Hizmetlerde geçerli bu yeni karma 
elemanları insan, süreç ve fiziksel kanıtlardır. Hem 
4P hem de 7P pazarlama karmaları, işletmeye odak-
lanan modellerdir. Bazı yazarlar pazarlama karması 
geliştirilirken işletmeye değil, tüketiciye odaklanan 
modellerin daha faydalı sonuçlar ortaya koyacağını 
iddia etmişlerdir. Bu bakış açısıyla geliştirilen yeni 
pazarlama karması 4C olarak adlandırılmaktadır. Bu 
karma elemanları tüketici değeri, tüketiciye maliyet, 
tüketici kolaylığı ve tüketici iletişimi elemanlarıdır ve 
her biri 4P modelinde bir karma elemanına denk gel-
mektedir. Dolayısıyla 4C modelinin de hizmetler için 
yeterli olmadığı söylenebilir. Zaman içerisinde hem 
mallar hem de hizmetler için geçerli olan pazarlama 
karması elemanları oldukça fazla değişim göstermiş-
tir. Tarihsel gelişim sürecinde, hizmet pazarlamasın-
da tüketici bakış açısından yaklaşan son pazarlama 
karması modelinin 13C modeli olduğu söylenebilir. 
Bu karma elemanları müşteri (customer); hizmet 
önerisi kategorileri (categories of offerings); firma ka-
pasitesi (capabilities of the firm); maliyet, kârlılık ve 
değer (cost, profitability and value); sürecin kontrolü 
(control of process); firma içi iş birliği (collaboration 
within the firm); kişiselleştirme (customization); ile-
tişim (communications), müşteri ölçümü (customer 
measurement); müşteri hizmeti (customer care),  iliş-
ki döngüsü (chain of relationships), kapasite kontrol 
(capacity control) ve rekabettir (competition).

 Turizm pazarlamasında gelecek sosyokültürel trendleri 
özetlemek
 Turizm pazarlamasının geleceğini değerlendirirken 
müşteri çevresindeki değişim öncelikle dikkate alın-
malıdır. Nüfusun yapısı ve coğrafik dağılımındaki 
değişimler, yaş dağılımındaki değişimler, aile yapısı 
değişiklikleri turizm pazarlamacıları için fırsatlar su-
nabileceği gibi tehditler de oluşturabilmektedir. Nü-
fusun coğrafik dağılımı turizm akımlarının nereden 
nereye gerçekleşeceğini ortaya koyacaktır. Yaş dağılı-
mında yaşanan değişimler, yaşlı nüfusun artması ve 
genç nüfusun azalmasının muhtemel etkileri doğru 
değerlendirilmelidir. Artan yaşlı nüfus farklı turizm 
türleri için bir fırsat olacakken genç nüfusun radi-
kal turistik ürün talepleri de göz ardı edilmemelidir. 
Değişen aile yapılarına uygun yeni turistik ürünler 
geliştirilmelidir. Çalışan nüfusun artışının turizm 
pazarlamasına muhtemel yansımaları da dikkate alın-
malıdır. Yeni turizm tüketicisinin daha az vaktinin 
buna karşılık daha çok alternatifinin olduğu dikkate 
alınmalı, kısıtlı zamanında yeterince bilgiye ulaşması 
sağlanmalıdır. Yeni trendlerin sunduğu pazar bölüm-
lendirme fırsatları değerlendirilmeli, özel ilgi turizmi-
ne önem verilmeli ve farklı pazar bölümlerini tatmin 
edecek alternatif ürünler geliştirilebilmelidir.

 Turizm pazarlamasında gelecek teknolojik trendleri 
sıralamak
 Geçmişin sadece okumaya ve bilgi edinmeye imkân 
veren web 1.0 teknolojisi ile bugünün kullanıcı içeriği 
yaratmaya fırsat veren web 2.0 teknolojisi, gelecekte 
web 3.0 ve ötesi teknolojilerle büyük gelişim göste-
recektir. Web 3.0 teknolojisi bilgiyi bilgisayarlar ara-
sında da paylaşılabilir kılacak ve makinelerle insan-
lar arasındaki etkileşimi artıracaktır. Bu teknolojinin 
turizm pazarlamasına yansımaları da oldukça yankı 
uyandıracaktır. Web 3.0 teknolojisi ile geleceğin tu-
rizm tüketicileri, aradıkları bilgiye daha hızlı ve zah-
metsizce ulaşabilecektir. Örneğin, Antalya’da sakin bir 
beldede tatil yapmak isteyen küçük çocuklu bir aile, 
arama motoruna bu isteğini doğrudan yazdığında 
kendisini ilgilendirmeyen seçenekler otomatik olarak 
elenecek ve bu aramaya en uygun seçenekler listelene-
cektir. Turizm pazarlamasının geleceğini etkileyecek 
önemli teknolojik gelişmelerden bir diğeri de sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. 

1 2
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 Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 
turizm pazarlamasına vaatlerini yorumlamak
 Sanal gerçeklik, gerçek dünyanın tam anlamıyla bir 
ikizinin oluşturulmasıdır ve bu yönüyle gerçeği tama-
mıyla ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık artırılmış 
gerçeklik, gerçek dünya görüntüsü ile sanal nesnelerin 
birleştirilmesini, böylelikle gerçeğin zenginleştirilme-
sini sağlamaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları kişi-
lere evlerinden çıkmadan yeni yerler görme, keşfedil-
memiş yerleri keşfetme vaadinde bulunmaktadır. Bu 
yönüyle konvansiyonel turizmin sonu olacağı yönün-
de tartışmalar mevcuttur. Buna karşılık artırılmış ger-
çeklik uygulamaları, kişileri seyahat etmekten alıkoy-
mamakta, aksine gerçek dünya manzaralarını sanal 
bilgilerle zenginleştirmektedir. Bu sayede tüketiciler 
gezip gördükleri yerlerle ilgili daha zengin bilgilere 
sahip olabilmekte, unutulmaz tüketim deneyimleri 
yaşamaktadır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi hala geçerliliğini koruyan 4P 
pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

a. Ürün
b. Güç
c. Fiyat
d. Tutundurma 
e. Dağıtım

2. Aşağıdakilerden hangisi 4P pazarlama karmasına hiz-
metler için sonradan eklenen üç karma elemanından biridir?

a. İnsan
b. Ürün
c. Güç
d. Tüketiciye maliyet
e. Fiyat

3. 4C içinde 4P’deki tutundurma unsuruna karşılık gelen 
öğe aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tüketici maliyeti
b. Tüketici kolaylığı
c. Tüketici iletişimi
d. Tüketici değeri
e. Tüketici davranışı

4. Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde geçerli 
olan 13C pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

a. Rekabet
b. Müşteri hizmeti
c. Kapasite kontrol
d. İlişki döngüsü
e. Programlama

5. Aşağıdakilerden hangisi web 3.0 teknolojisinin özellikle-
rinden biri değildir?

a. İçerik tabanlı arama
b. Makine insan etkileşimi
c. Kullanıcı tarafından yaratılan içerik
d. Bilgisayarlar arası veri alışverişi
e. Ontoloji tabanlı sorgu genişliği

6. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan teknoloji aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Web 1.0
b. Web 2.0
c. Web 3.0
d. Web 4.0
e. Web 5.0

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyokültürel trendler içerisin-
de değerlendirilemez?

a. Web teknolojisindeki değişim
b. Nüfusun coğrafik dağılımı
c. Nüfusun yaş dağılımı
d. Özel ilgi turizmine duyulan ilgideki artış
e. Aile yapısındaki değişimler

8. Gerçek dünyanın bilgisayarda oluşturulan üç boyutlu 
görüntülerle simüle edilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade 
etmektedir?

a. Artırılmış gerçeklik
b. Sanal gerçeklik
c. Web 3.0
d. Web 4.0
e. Simülark

9. Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçekliğin turizme sağla-
dığı faydalardan biridir?

a. Seyahat edenlerin sayısında azalmaya sebep olması
b. Seyahat sıklığında azalmaya sebep olması
c. İnsanların evlerinden çıkmadan yeni yerler keşfet-

melerini sağlaması
d. İnsanların seyahat edecekleri yerleri önceden keşfe-

dip daha keyifli bir tatil geçirmelerini sağlaması
e. Konvansiyonel turizmi tehdit etmesi

10. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

a. Gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştirmektedir.
b. Gerçeğin birebir üç boyutlu kopyasıdır.
c. Turizm pazarlamasında kullanımı mümkündür.
d. Optik ve video temelli teknolojiler kullanılmaktadır.
e. Mobil cihazlarda kullanımı mümkündür. 
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Okuma Parçası 
Turizmde Pazarlama ve Turizmin Önemi
Pazarlama denildiğinde ülkemizde hala ilk akla gelen şey 
“Çantayı Eline Alıp Yola Çıkmaktır”. Müşteri, müşteri dolaş-
mak için. Tabii şimdi telefon denilen bir alet de var ve de hatta 
e-mail yani elektronik posta denilen büyük bir iletişim aleti 
daha sunulmuş durumda kullanımımıza.
Bütün bunları, yani bire-bir müşteri (muhtemel müşteri) ziya-
reti, telefonla veya mail teklifi geçerek sipariş alma çabalarını 
“Satış” faaliyetleri diğer bir deyişle mal veya hizmetimizi be-
deli karşılığında müşteriye intikal ettirme gayreti olarak nite-
leyebiliriz ancak ve ancak. Yani bunlar katiyetle “Pazarlama” 
denilen faaliyeti ifade etmek için yeterli değildir. Yalnızca onun 
bir parçasıdır.
Pazarlama ise, bir hizmet veya malın tasarlanmasından, yer 
belirlenmesi ve kaynak teminine, üretiminden tanıtımına, 
satışından dağıtımına ve satış sonrası hizmetlerine kadar bir 
faaliyetler bütünüdür. Yani Özetle “Malı Pazara intikal ettir-
mektir”. Zaten İngilizcesi de aynı anlama gelmektedir. Market 
kelimesi İngilizce dilinde “Pazar” anlamına gelmektedir.
İyi güzel de bütün bunların turizm tesislerinde pazarlama ile 
ne ilgisi var?
Şu ilgisi var; Tesisimizi kurarken aşağıdaki hususlara ne kadar 
dikkat ediyoruz acaba
Ürün: Tesisimiz ve tesisimizde sunacağımız hizmetler nasıl ola-
cak. Yani, hedef aldığımız müşteri ne bekleyecek? Nasıl bir ürün 
bekleyecek bizden? Bunu yeterince araştırıyor muyuz acaba?
Fiyat: Bizim vermeyi planladığımız hizmetlerin karşılığında 
almamız gereken ücreti hedef müşterilerimiz vermeye razı 
olacaklar mı? ve de çevremizdeki rakip oteller hangi hiz-
metlerin karşılığında ne fiyat talep ediyorlar müşteriden? 
Bu fiyatlarla rekabet edebilecek miyiz? Maliyetlerimiz bunu 
kaldırabilecek mi?
Tanıtım ve Tutundurma: Biz tesis ve hizmetlerimizi nasıl tanı-
tacağız ve müşterinin gelip bu hizmetleri kullanmasını sağla-
yacağız. Bunun için hangi tanıtımı kanallarını kullanabiliriz?
Gazete, televizyon reklamı uygun mudur bunun için ve büt-
çemiz mevcut mudur? İnternette tanıtım yapabilecek bilgi ve 
olanaklarımız var mı? Düzgün ve cazip bir internet sitemiz 
mevcut mu? Öyleyse, potansiyel müşteriler internette arama 
yaptıklarında bizim web sayfamızı bulabiliyorlar mı, yoksa 
web sayfamız arama motorlarının ilk sayfasında çıkmadığı için 
internet sitemize ulaşamıyorlar ve dolayısıyla bizi bulamıyor-
lar mı (Durum böyleyse eğer Yazık ve de Vahimdir zaten)
Dağıtım: Biz hizmetlerimizi (otelde verdiğimiz) nasıl ulaş-
tıracağız tüketiciye (müşterilere)? Hangi kanallar vasıtasıyla 
onlara sunabileceğiz?

Esasında müşteri gelip hizmetleri bizim yerimizde kullanıyor 
ama çoğunlukla hizmetimizi Turizm Acenteleri kanalıyla da-
ğıtıyoruz ilk başta. Yani, nasıl bir süt firması tüketiciye ulaş-
mak için sütünü markete koyuyorsa biz de turizm acentesi-
nin rafına koyuyoruz hizmetimizi. Tüketici görüp beğenip 
alsın diye. Ondan sonra da o hizmeti alıp geliyor ve bizim 
tesisimizde tüketiyor. 
Örneğin bu tip durumlarda da genellikle Turizm Acentesinin 
“hegemonyasında” oluyoruz. Yani “şartları o koyuyor” hiz-
metimizi satarken. İster şu fiyattan alır malı, ister 6 ay sonra 
öder ve Ona ciddi şekilde bağımlı oluyoruz. 
Halbuki kendi malımızı kendimiz dağıtabilsek Tanıtımını 
kendimiz yapabilsek ki internet denilen inanılmaz ekonomik 
ve etkin bir tanıtım ve iletişim aracı mevcut elimizde acen-
tenin esiri olmadan (yani tamamen onun dikte edeceği fiyat 
ve ödeme şartlarına boyun eğmek orunda kalmadan) faali-
yetlerimizi yürütebilir, kâr marjımızı arttırıp, işimizi gelişti-
rebiliriz.
Onun için lütfen bir işe girmeden önce iyice ön araştırma 
yapalım, kağıdı kalemi elimize alıp bütçelerimizi çıkartalım 
(muhtemel gelirler, giderler vs) ve pazarlama denilen olayda 
internetin inanılmaz, hatta hayati derecede önemli olduğunu 
ne olur aklımızdan çıkarmayalım.
Bütün bunları yapalım ki sonra “hesabını bilmeyen çavuşlar 
döner pisliğini avuçlar” durumuna düşüp büyük sıkıntılar 
yaşamayalım.

Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/turizmde-pazarlama-
ve-turizmin-onemi/Blog/?BlogNo=218593 Erişim Tarihi: 
17.12.2015
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1. b Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Yeni 
Pazarlama Karması Elemanları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Yeni 
Pazarlama Karması Elemanları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Yeni 
Pazarlama Karması Elemanları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Turizm Pazarlamasında Yeni 
Pazarlama Karması Elemanları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Web 3.0” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Web 3.0’ın Ötesinde” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyokültürel Trendler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Sanal Gerçeklik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Sanal Gerçeklik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Artırılmış Gerçeklik”konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
McCarthy tarafından geliştirilen ürün, fiyat, tutundurma 
ve dağıtımdan oluşan pazarlama karması modeli zaman 
içerisinde hizmet pazarlamasında ihtiyacı karşılamadığı yö-
nünde eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştiriler neticesinde 
hizmetler için ayrı pazarlama karması modelleri üretilmeye 
başlanmıştır. Bu modellerden en bilineni 7P modelidir. 7P 
modeli 4P’ye ek olarak insan, süreç ve fiziksel kanıtlardan 
oluşmaktadır. Hem 4P hem de 7P modeli işletme temelli bir 
bakış açısı taşımaları nedeniyle eleştirilmektedir. Müşteriyi 
odağına alan bir pazarlama anlayışında pazarlama karması-
nın işletme temelli modellenmesi uygun değildir. Bu nedenle 
pazarlama karmasına tüketici bakış açısından yaklaşan 4C 
modeli ve bunun hizmet sektöründeki karşılığı olan 7C ve 
13C modelleri geliştirilmiştir.

Sıra Sizde 2
Pazarlamanın diğer alanlarında olduğu gibi turizm pazar-
lamasında da pazarlamacıların kullanabileceği çok sayıda 
bölümlendirme kriteri vardır. Bu bölümlendirme kriterleri 
demografik, coğrafik, psikografik, davranışsal, yarara daya-
lı olmak üzere sınıflandırılabilir. Demografik bölümlendir-
mede yaş, cinsiyet, gelir vb. demografik özellikler; coğrafik 
bölümlendirmede tüketicilerin yerleşim yerleri; davranışsal 
bölümlendirmede satın alma sıklığı, satın alma niyeti vb. 
değişkenler; psikografik bölümlendirmede güdüler, algılar, 
tutumlar vb. değişkenler; yarara dayalı bölümlendirmede 
ise tüketicilerin satın almadan bekledikleri yarar temelinde 
pazar bölümlere ayrılmaktadır. Bu kriterlerden hangisinin 
seçileceği işletmenin türüne, hedef pazarın özelliklerine, su-
nulan hizmetin niteliğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle 
her türlü turizm işletmesi için uygun bir genel geçer reçete-
den bahsetmek imkansızdır. Her işletme hizmetlerine, hedef 
pazarına, rekabet koşullarına vb. uygun olan bölümlendirme 
kriterini kendisi belirlemelidir.

Sıra Sizde 3
Web 3.0 teknolojisi, web 2.0’ın kullanıcılar arasında etkileşim 
kurma özelliğine ek olarak makinelerle insanların etkileşim 
kurmasını sağlamaktadır. İnternet’e bağlı her türlü bilgisayar 
özelliği taşıyan cihazda saklanan veriler tüm kullanıcılar ta-
rafından ulaşılabilir durumda olmaktadır. Bu sayede kulla-
nıcı bilgisayar başında gereksiz yere vakit kaybetmemekte, 
aradığı bilgiye kısa zamanda, daha az çabayla ulaşabilmekte-
dir. Web 3.0 teknolojisi bilgisayarların algılayabilen, yorum-
layabilen ve cevap üretebilen cihazlar olmasını sağlamakta-
dır. Bu teknoloji turizm pazarlamacılarına da büyük fırsatlar 
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sunacaktır. Tüketicinin aradığını kısa sürede bulabilmesi, pa-
zarlamacıların da potansiyel pazarlarına daha kolay ulaşması 
anlamına gelecektir. Bu da işletmelerin hedefleme stratejile-
rinin başarısını artıracaktır.

Sıra Sizde 4
Sanal gerçeklik gerçek dünyanın üç boyutlu olarak bilgisayar 
ortamında simüle edilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle 
kullanıcılara sanal deneyimlerle gerçek deneyimlerin lezze-
tine varma vaadinde bulunmaktadır. Bu deneyim çok daha 
az çaba ve enerjiyle ulaşılabilir durumdadır. Konuya turizm 
pazarlaması açısından bakacak olursak sanal gerçeklik uy-
gulamalarının kullanıcılara evlerinden çıkmadan seyahat 
etme, yeni dünyalar keşfetme sunduğu söylenebilir. Bu, son 
zamanların vakti az, meşguliyeti çok tüketicisinin konvansi-
yonel turizmden uzak durması sonucunu doğurabilmekte-
dir. Bu noktada sanal gerçeklik uygulamalarının yaratacağı 
tahribatla baş etmede artırılmış gerçeklik uygulamaları bir 
çare olabilir. Artırılmış gerçeklik gerçek dünyadan vazgeç-
memekte, aksine sanal bilgileri gerçek görüntüler üzerine 
yerleştirerek gerçeği zenginleştirmekte, gerçeğin gerçekliğini 
artırmaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile örneğin 
müzeyi ziyaret eden bir turist tarihi bir şahsiyet tarafından 
karşılanabilmekte ve gezi boyunca ondan müzeyle ilgili bilgi 
alabilmektedir. Bu uygulamalar tüketicinin yaşadığı dene-
yimin değerini artırarak pazarlamacılara rekabet üstünlüğü 
sağlayacaktır.
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