
Raporu



Türk�ye’n�n en öneml� markası Tur�zm, olması gereken noktanın çok ger�s�nde olduğu 
yerden b�r adım öteye g�dememekte, aks�ne güç ve değer kaybetmekted�r.
Sorun; sanıldığı g�b� Salgın (Pandem�)’n�n kend�s� değ�ld�r.
Sorun bu coğrafyada yaşamanın bedel� olan terör, deprem  g�b� olağan sayacağımız 
sorunların da  dışındadır.
Sorunun temel�, yapısal sorunlar kadar, s�yasal ve onun ekonom� anlayışı 
temel�nded�r.
Ucuz emek bazlı kalkınma model�n�n tur�zm sektöründe geçerl�l�ğ� yoktur.
Bu anlayış, ‘’Marka değer�’’ kaybett�rmekten öte b�r �şlev taşımaz.
Türk�ye tur�zmde gel�şmes�n� ucuz ürün sunumu üzer�nden değ�l, Barış, demokras� ve 
özgürlüğün yaşandığı ülke �majıyla  kazanmalıdır.
4.5 saatl�k uçuş mesafes�nde 1.5 m�lyar �nsanın ulaşab�ld�ğ�, çoğunluğu b�z�m m�ll� 
gel�r�m�z ve k�ş� başı satın alma gücü açısından b�zden çok üstün olan b�r �nsan 
topluluğunun, 200 tr�lyon dolarlık b�r ekonom�k büyüklüğün merkez� konumunda 
konuşlanan ülkem�z, tur�zmden kısa sürede yıllık 150 m�lyar dolar gel�r elde 
edeb�lecek potans�yele sah�p, her türlü güzell�ğ� topraklarında  barındırmaktadır.
Plansız, hesapsız, kontrolsüz yatırımlar, Türk�ye ekonom�s�n�n her alanında olduğu 
g�b� tur�zm yatırımlarında da, f�z�k� ve �nsan kaynağına yapılan yatırımdır ve yararından 
çok zararı vardır.
Hesapsız yatırımların sonucu ülke çıkış olarak ucuz emek, ucuz ürün,  ucuz tur�zm 
ülkes�, yeters�z gel�r sarmalına mahkum olmuştur.
Yabancı göçmenler� ucuz emek deposu olarak gören ekonom�k yaklaşım, tur�zm 
sektörüne doğrudan zarar ver�r, başka sorunlara da kaynaklık eder.
Ucuz ülke �majını değ�şt�rmen�n temel yolu, en büyük pazarımız olan batı pazarının 
�ht�yaçlarına göre planlamış tur�zm sektörünün kader�n� değ�şt�rmen�n temel yolu 
ülken�n demokrat�k, güven�l�r b�r özgürlükler ülkes� �majını tekrar kazanmasıdır.
Yapısal düzenlemeler�n başında sektörün demokrat�k katılımını sağlamak �ç�n yapılan 
düzenlemeler gel�r.

1

ÖN SÖZ:



Bu rapor; 25 Şubat 2022 tar�h�nde, Cumhur�yet Halk Part�s� İstanbul İl Başkanlığı 
Tur�zm Kom�syonu tarafından ‘’Tur�zm Çalıştayı’’ başlığı altında aşağıda bel�rt�len 
çalışma konuları doğrultusunda tur�zm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunmak amacıyla yapılmıştır. 

1) Sektördek� İst�hdam ve Ücretlend�rme
2) Tur�zm Ver�ler�
3) Yatırımlar ve Teşv�kler
4) S�yas� ve Sosyal Pol�t�kalar
5) Rekabet ve Ürün F�yatlaması
6) Tur�zm Çeş�tl�l�ğ� ve Coğraf� dağılımı
7) Çevresel ve Kültürel sürdürüleb�l�rl�k
8) Ulaşım çeş�tlend�r�lmes�
9) Tur�zmde örgütlenme
10) D�j�tal dünyada tur�zm�n geleceğ�
11) Tanıtım ve Pazarlama

Tur�zm üst kurulu, sektörün tüm tems�lc�ler�n�n �lg�l� konularda karara katılımlarının 
sağlandığı yapılar olmalıdır. Sektör kend�n� yöneteb�lme yet�s�ne sah�pt�r, S�yaset�n 
alacağı kararlara katılımları özend�r�lmel�d�r.
Yerel yönet�mler�n alınan kararlara sektörün tems�lc�ler�nden oluşan kurula -tur�zm 
üst kuruluna- katılması şarttır.
Tur�zm sektörü, kara para aklama ve haksız rekabet suçlamalarına meydan 
vermeyecek düzenlemeler� yapmalıdır.
Türk�ye, doğayı, çevrey� �nsanı ve yatırımlarını koruyarak tur�zm gel�rler�n� Akden�z 
çanağındak� ülkeler�n çok üzer�ne çıkartacak yasal  düzenlemeler� ve  �dar� 
yapılanmayı gerçekleşt�rmel�d�r.

2

ÇALIŞTAYIN AMACI;

ÇALIŞMA KONULARI;



Çalıştaya ülkem�z tur�zm�n�n deney�ml� tur�zmc�ler� davet ed�lm�şlerd�r. S�v�l toplum 
kuruluşları, beled�yeler, konaklama, seyahat acentaları, rehber, ulaşım ve 
y�yecek-�çecek-eğlence tems�lc�ler� �le tur�zm sektörünün d�ğer b�leşenler� 
katılmışlardır.  
Grup çalışması esas alınmış ve 6 masa 10’ar k�ş�l�k gruplara ayrılarak yukarıda 
bel�rt�len çalışma konuları çerçeves�nde bey�n fırtınası yapılarak sorunların tesp�t�, 
nedenler�, çözüm ve hedefler� tartışılmış ve her grup kend� raporlarını hazırlayarak bu 
çalışmaya katkıda bulunmuştur. 
Çalışma guruplarından gelen raporlar tur�zm kom�syon üyeler�m�zce derlenerek bu 
sonuç raporu oluşturulmuştur. 

Durum Tesp�t�;
• Tur�zm gel�rler� dış t�caret açığımızı düşürürken, yarattığı doğrudan ve dolaylı 
verg�lerle devlet bütçes�ne artı değerler katmaktadır.
• 1.500.000 c�varında çalışanı, etk�led�ğ� sektörlerle b�rl�kte yaklaşık 3.500.000 
�nsana �ş sağlayan, Türk�ye’n�n en çok �st�hdam yaratan sektörler�nden b�r�d�r. Kadın 
ve Gençler�n yoğun çalıştığı b�r sektördür.  2019 yılı ver�ler�ne göre 1.287.000 k�ş� SGK 
kayıtlarında mevcuttur. Kalanı yabancı ya da kayıt dışı çalışanlardır. Sah�l 
kes�mler�ndek� çalışanların yarıya yakını mevs�ml�k çalışan statüsünded�r.   
• Çalışanların ortalama eğ�t�m düzey� l�se ve üstüdür. 
• Kayıtlara göre tur�zm sektöründe çalışanların ücretler� asgar� ücret düzey�n�n b�raz 
üzer�nde olduğu görülmekted�r. D�ğer ülkelere göre satın alma gücü açısından 
oldukça düşük ücretlend�rme yapılmaktadır. 
• Konaklama sektörünün dışında, �ş sah�pler� aynı zamanda çalışan olarak kayıtlıdır. 
• Marmara, Ege ve Akden�z sah�ller�nde, 5 büyük kent�m�z yanında Kapadokya olarak 
adlandırılan bölgede tur�zm kaynaklı �st�hdam yoğunluğu görülmekted�r. 
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ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE AKIŞI;

1. SEKTÖRDEKİ İSTİHDAM VE ÜCRETLENDİRME



• Konaklama sektöründe son �k� yılda daha azaldığı görülen genel harcamalar 
�ç�ndek� �st�hdamın ücret payı %20-22 düzey�ne �nm�ş olup, dünya ortalamasının %35 
c�varındak� payına göre oldukça düşüktür. Oranın düşmes�ndek� d�ğer neden �se, 
enerj� ve y�yecek vb. mal�yetler�n yüksek oranda artmış olmasıdır.
• Yurt dışındak� tes�sler Türk�ye’den görecel� olarak yüksek maaşlarla yet�şm�ş 
elemanları transfer etmekted�r.  
• Pandem� dönem�nde yet�şm�ş �nsan gücü kaybed�ld�. Sezonluk çalışan elemanlar 
�şs�zl�k maaşı alamadılar. N�tel�kl� eleman sektörden uzaklaştı ve sektörden kaçan 
deney�ml� elamanlar d�ğer sektörlere daha yüksek ücretler ve sosyal haklar �le 
çalışmaya başladı.
• Tur�zm b�r�mler� öğrenc� problem� yaşıyor. Devlet ün�vers�teler�nde ve özel 
ün�vers�telerde tur�zm bölümler� kapandı. 
• Özell�kle kat h�zmetler� ve serv�s eleman açığı var.  
• Uzun çalışma saatler�.
• Yerel, bölgesel ve küresel kr�zler sektörü hızlı ve olumsuz etk�lemekted�r.  
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Nedenler;

• Arz fazlası, talep eks�kl�ğ� sarmalında serv�s f�yatlarını yükseltmek mümkün 
görülmemekted�r. Düşük gel�r düzey�nde çalışmak zorunda kalan �şletmeler, özell�kle 
mal�yet düşürme amacıyla yerl� veya yabancı ucuz ve kayıt dışı �ş gücüne 
yönelmekted�r. 
• Sezonluk çalışma, çalışma saatler� ve şartları yüzünden tur�zm eğ�t�m� caz�bes�n� 
kaybett�.
• Sezonluk tur�zm �şletmeler�nde yapısal sorunlar neden�yle, 12 aylık �st�krarlı b�r 
çalışma ve yeterl� ücretlend�rme olmadığından kat h�zmetler�, serv�s, garson vb. 
personel açığı bulunmaktadır.
• Tur�zm eğ�t�m� ve sektör arasında uyumun sağlanamaması. Yabancı d�l eğ�t�m�n�n 
eks�kl�ğ�.
• İnsana yatırım yapmayan yönet�m anlayışı.  
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Durum Tesp�t�;
• 2013 yılında değ�şt�r�len hesaplama yöntem� neden�yle gel�rlerde yaklaşık %25 artış 
yaşanmıştır. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın tamamı yabancı tur�st sayılmış 
rakamlar gerçeğ�nden daha yüksek açıklanmıştır.  Özell�kle komşu ülkeler ve Türk 
Cumhur�yetler�nden ülkem�ze çalışmak üzere gelen k�ş�ler de tur�st g�b� sayılara dah�l 
ed�lm�ş ve bu k�ş�ler�n her 3 ayda b�r yaptıkları g�r�ş-çıkış toplam sayıya dah�l 
ed�lm�şt�r. Ülkem�ze g�r�ş yapan her yabancı tur�st sayılmıştır, bunlar da açıklanan 
ver�ler�n gerçeğ� yansıtmadığını göstermekted�r. 
• Tur�zm �stat�st�k ver�ler�ne, tur�zm sektörü �nanmamaktadır. 
• Şeffaf ver� yönet�m� mevcut değ�l. Yatırımcıyı stratej�k kararlar almada 
yönlend�recek sağlıklı ver� yok. 

Çözüm ve Hedefler;

• Ücretler�n artması �ç�n serv�s f�yatlarının artması gerekmekted�r. Bunun �ç�n �se arz 
talep denges�n�n kurulması gerek�yor. Örneğ�n; b�r bölgedek� konaklama doluluk 
oranları bell� b�r oranın üzer�ne çıkmadıkça yerel yönet�mler yen� tes�s yapımına �z�n 
vermemel�d�r.
• Tur�zm yapılanmasında yerel yönet�mler� de �ç�ne alan sektörün b�leşenler� söz 
sah�b� olup, yerel ve merkez� planlamanın oluşturulması öneml�d�r. 
• Pandem� dolayısıyla sektörden uzaklaşan n�tel�kl� personel tekrar sektöre 
kazandırılmalı.
• Taşeron üzer�nden �st�hdam sağlanmamalı.
• Meslek l�seler�n�n arttırılması ve d�l eğ�t�m�n�n tur�zm prat�ğ�ne yönel�k ver�lmes�.
• İst�hdam teşv�kler� artırılmalı.                  
• Tur�zm meslek yasası çıkarılmalı. Tüm sektöre sert�f�ka, belge şartı get�r�lmel�.

2. TURİZM VERİLERİ
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Nedenler;
• Mevcut s�yas� �raden�n rakamlar �le kend�ler�n� başarılı gösterme çabası.
• Ver�lerde teknoloj�k s�stemler�n kullanılmaması. TUİK’�n şeffaf olmaması tüm 
rakamların sorunlu olması 
• Tüm tur�zm bölgeler�nde tur�zm� yönetecek ve yönlend�recek gerekl� yönet�m 
yapılarının olmaması. Ver�n�n rekabetç� karar süreçler�ndek� önem�n�n 
anlaşılamaması.

Çözüm ve Hedefler;
•  En yen� teknoloj�ler� kullanarak tur�stler�n g�r�ş kapıları, güzergahları, konaklama 
�stat�st�kler�, yeme-�çme, müze ve alış-ver�ş harcamaları kalış süreler� bel�rlenmes�. 
Ulusal ver� merkez� oluşturulması.  

•  Rekabetç� karar almaya yönel�k dest�nasyon bazlı ver�y� üretecek b�r yapının 
oluşturulması. 

•  Bas�t konaklama belges� ver�len yapılar tur�zm açısından sağlıksız olmakla b�rl�kte 
mevcut s�stem �ç�nde farklı standartlar altında değerlend�r�lmel�.

•  ANAR benzer� bağımsız kuruluşların �stat�st�kler� öneml�d�r.

Durum Tesp�t�;
•Tur�zm, 120 m�lyar dolar c�varındak� yatırımları �le ülkem�z�n en başta gelen sektörü 
olmasına rağmen plansız, gereks�z teşv�klerden dolayı �sten�len sonuç elde 
ed�lememekted�r. Özell�kle Pandem� kaynaklı kr�z dönem�nde mevcut yatırımların, 
İşletmeler�n ve çalışanların güvences�z kalması sektörün gücünü her alanda 
y�t�rmes�ne yol açmıştır. 
• Yatırım ve teşv�kler�n doğru planlanmaması ve yanlış yönet�lmes� ve yatırımcıları 
yönlend�recek doğru yapıların olmaması.
• Bölgesel ve türlere göre düzenleme eks�kl�ğ�.
• Destek ve h�beler�n hep bel�rlenm�ş olan operatörlere yapılması. 

3. YATIRIMLAR VE TEŞVİKLER
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• Yerel yönet�mler�n tur�zme yatırım yapmaması.
• Kapas�te kullanım planlama eks�kl�ğ� neden�yle, gereks�z kaynak harcamaları 
Türk�ye tur�zm�n�n gel�ş�m�n� yavaşlatmaktadır.  

 

Çözüm ve Hedefler;
• Sektörde faal�yet gösteren kurum ve kuruluşların kapas�te kullanımı d�kkate 
alınarak, tur�zm teşv�kler�n�n her yıl tekrar yerel yönet�mler ve sektörün s�v�l ve meslek 
kuruluşlarıyla bölgesel ve ülkesel bazda değerlend�r�lmes� yapılmalıdır.  
• 2634 sayılı tur�zm teşv�k kanunu tekrardan düzenlenmel�d�r.  
• Teşv�k s�stem� sadece yatırımcıya değ�l yelpazes� gen�şlet�lerek tüm kes�mlere ad�l 
b�r şek�lde dağıtılmalıdır.  
• Tur�zm bankası örneğ� f�nansal b�r kaynağın sektöre özel ve sektör �ç�nde 
kullanılmak kaydıyla devlet�n ve sektörün beraberce paydaşı olacağı f�nansal yapılar 
ve araçlar �ved�l�kle devreye sokulmalıdır. 
• Teşv�k�n bölgelere ve bölgeler�n öne çıkan kültürel özell�kler�ne göre 
çeş�tlend�r�lmes�.  
• Yatırımlarda ve teşv�klerde acentalara da önem ver�lmel�. 
• 18-25 yaş gençl�k ve 3. Yaş grubu tat�ller� teşv�k ed�lmel�.

Nedenler;
•  Tur�zm gel�rler� ve ver�len teşv�kler arasında büyük b�r orantısızlık vardır.  

• Tur�zm sektörünün f�nans kaynakları sınırlı ve kred� er�ş�m� de çok pahalı 
olduğundan yeter�nce yararlanılamamaktadır. 

• Devlet ve bankaların sektör yatırımcılarını yeter�nce desteklememes�.

•Yerelleşmen�n ve hedef dest�nasyonlarda markalaşmanın önem�n�n anlaşılamaması.

• Teşv�k�n bölgelere göre çeş�tlend�r�lmes� eks�kl�ğ�. 

• Sektörde tekelc�l�k, f�yat ve haksız rekabet baskısı orta ve küçük �şletmeler�n 
kapanmasına ve çevre esnaf ve �şletmeler�n t�caret�n�n bozulmasına yol açmaktadır.  

• Tarım ve orman alanlarının hukuksuz �marı (tur�zm �mar planı).
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• Çevreye ve doğaya duyarlı büyük kapas�teler� mar�fet saymayacak anlayış 
�çer�s�nde yatırımların desteklenmes�.
• Yatırımların karbon ayak �z�ne uyumlu olması sağlanmalı. 

Nedenler;
•  Ülken�n genel olarak �y� yönet�lememes� ve plansız kr�z yönet�m�.

• Tur�zm�n, toplum üzer�nde sosyoloj�k etk�ler�n�n tesp�t ed�lememes�, tur�zm�n 
değ�şt�r�c� ve dönüştürücü etk�s�n�n s�yas�ler� rahatsız etmes�. 

• İç ve dış pol�t�kalar ve �maj sorunu, hukuksuz ülke görünümü.

• Yerel ve merkez� yönet�mler �le kamu kurumları arasındak� �let�ş�ms�zl�k ve 

uyumsuzluk. 

Çözüm ve Hedefler;
• Sosyal hukuk yönet�m�ne yaklaşım tekrar sağlanmalı. S�yas� ve sosyal pol�t�ka 
üretme mekan�zmaları oluşturulmalı.

• Tur�zm�n toplum üzer�nde sosyoloj�k ve kültürel etk�ler�n�n tesp�t ed�lmes�, değ�şt�r�c� 
ve dönüştürücü etk�s�n�n s�yas�lere d�kte ett�r�lmes�. 

• Türk�ye’n�n uluslararası platformlarda çağdaş, meden� ve gel�şm�ş b�r toplum 
�majının ver�lmes�.

Durum Tesp�t�;
• Tur�st�k ürünler�m�z� kal�te f�yat sarmalında gözled�ğ�m�z zaman d�ğer ülkelere göre 
daha ucuza hatta zaman zaman gerçek mal�yet�n altında b�r değerde sunmaktayız.
• Tur�zmden yatak başına düşen gel�r düşüktür.

4. SİYASİ VE SOSYAL POLİTİKALAR   

5. REKABET VE ÜRÜN FİYATLAMASI
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•  Plansız yapılan tes�sler�n (5 yıldızlı otel ve 1. Sınıf tat�l köyü) her şey dah�l s�stem �le 
daha alt kategor�dek� tes�sler ve bölge esnafına yarattığı olumsuzluk �le tur�zm 
gel�rler�nden daha az pay almasına sebep olmaktadır. Ortaya çıkan haksız rekabet 
yurt dışı tur paketler�n�n değer�n�n altında satılmasına neden olmaktadır.

Nedenler;
•  Tur operatörler�n�n alış-ver�ş gel�rler�ne odaklı mal�yet hesaplaması haksız rekabete 
ve tekelleşmeye sebep olmaktadır.

•  Planlama yapılmadan otel ve acente açılması, �şletme belgeler� ver�l�rken bölgen�n 
kapas�tes�ne uygun planlama yapılmaması.

•  Her şey dah�l s�stem�n�n b�r standardının olmayışı.

•  Planlama yapılmadan otel ve acente açılması, �şletme belgeler� ver�l�rken bölgen�n 
kapas�tes�ne uygun planlama yapılmaması.

•  Devlet�n uzun vadel� tur�zm destek pol�t�kaları olmaması neden�yle yatırımcıların 
kısa vadel� düşünmes�.

•  S�yaset�n aldığı kararlar ve oluşturduğu algı neden�yle ger�leyen talepler sonucunda 
f�yatların sürekl� düşmes�.

• Otel, yeme-�çme, h�zmet, rehberl�k, acentec�l�k, ulaşım dallarında belges�z 
h�zmetler veya et�k dışı davranışlarla aşırı düzeyde haksız rekabetlerle karşı karşıya 
olunması. 

•  Haksız rekabete sebep olan b�r d�ğer neden de n�tel�kler yönetmel�ğ�n�n güncell�ğ�n� 
y�t�rm�ş olması (Örneğ�n beş yıldızlı otel tanımına g�ren ama arasında skala farklılığının 
yüksek olduğu oteller olab�l�yor). 

Çözüm ve Hedefler;
• Yen� konsept oluşturulması ve gel�şt�r�lmes�, but�k ve küçük �şletmeler� 
desteklemek. 
• Her şey dah�l s�stem�n�n standart yönetmel�ğ�n�n oluşturulması.
• Rekabet� artırıcı katma değer� yüksek ürünler �le çeş�tl�l�ğ� arttırmak.
• Ürün f�yatlandırma konusunda standart (h�zmet) oluşturulmalı.
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Durum tesp�t�;

• Ülkem�zde 7 bölge ve 81 �lde yaklaşık 50 çeş�t tur�zm faal�yet� uygulanmaktadır. 
Gerçekleşen gel�rlere göre en büyük payı İstanbul ve Antalya almaktadır ve h�ç tur�st 
almayan şeh�rler�m�z de bulunmaktadır.  
• F�yat ve haksız rekabet baskısı daha düşük yıldızlı oteller�n kapanmasına ve çevre 
esnaf ve �şletmeler�n t�caret�n�n bozulmasına yol açmaktadır.
• Sağlık tur�zm�, gel�şen b�r tur�zm faal�yet�d�r. Get�r�s� çok yüksek olup haksız rekabet 
oluşmuştur.
• Tur�zm�n den�z, kum, güneşe �nd�rgenmes� �le kış tur�zm�, gastronom� ve kültür 
tur�zm� g�b� ülkem�z�n değerler�n�n yeter�nce yansıtılmaması.
• Bölgesel yoğunlaşmalar mevcut. 

Nedenler;
• Yatırımların bell� b�r plan dah�l�nde yapılmayıp en çok tur�st�n geld�ğ� şeh�rlerde 
yatırımlara devam ed�lmekted�r. 
• B�rçok şehr�m�z�n doğal, kültürel, tar�h� ve tur�st�k değerler� olmasına rağmen yeterl� 
destek ve teşv�k olmadığından ön plana çıkarılamamıştır.
• Şeh�r �ç� traf�k problemler�
• Kamu yönet�c�ler�n�n gelecek kaygısı �le yaptıkları �şe gereken önem� vermemeler�.
• Kal�f�ye eleman sıkıntısı
• Raylı s�stemler�n yaygın olmayışı
• Sağlık tur�zm�nde denetleme sıkıntısı
• Yen� dest�nasyonlar �ç�n gerekl� �mkânların yeterl� olmaması.
• Gastronom� ve Kültür g�b� d�ğer ürün çeş�tler�n�n yerelde yeter� destek görmemes� 
ve tur�zm ürününe dönüşmemes�, tur�zm�n 12 aya yayılamaması, devlet�n bu durumu 
yeter� kadar desteklememes�
• Planlama, organ�zasyon, koord�nasyon ve f�z�b�l�te çalışmalarının olmaması.

6. TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE COĞRAFİ DAĞILIMI
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• Yerel yönet�mler�n alternat�f tur�zm alt yapı yatırımlarına yeter� kadar önem 
vermemes�.
• Bölgesel kalkınma ajanslarıyla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmemes�.
• Güvenl�k kaygıları, ulaşım, �st�krarsızlık, kültürel ve sosyal sebepler 

Çözüm ve Hedefler;

•  Öncel�kle tüm tur�zm çeş�tler� bell� b�r program dah�l�nde desteklenmel� ve teşv�k 
ed�lmel�d�r.
•  Her b�r şehre kend� değerler�n� ön plana çıkaracak görevler ve hedefler ver�lmel� ve 
yasal alt yapısının güçlend�r�lmes�.
•  5 yıldızlı otel yatırımları ve her şey dah�l s�stem�n caydırıcı kurallara bağlanması.
•  Ar-ge yatırımlarının güçlend�r�lmes�
•  Yürüneb�l�r şeh�rler yaratmak
•  Yaptırımlar uygulanırsa çevre esnaf, orta ve küçük �şletmeler �lçe kent konseyler� �le 
b�rl�kte gelen tur�st�n halk �le bütünleşmes�ne ve gerçek anlamda kültür alışver�ş�nde 
bulunacakları aş�kârdır.
• Tur�zm�n Anadolu sathına yayılması �ç�n ulaşım ağının gen�şlet�lmes� ve 
çeş�tlend�r�lmes�.
•  Yen� rotaların hayata geç�r�lmes�, tur�zm�n her yöreye ve 12 aya yayılması
•  Den�z, güneş, kum kıyı şer�tler�ne sıkışmış tur�zm anlayışından çıkarak, katma 
değer� yüksek, güncel b�lg�ler �le donatılmış, özell�kl�, temat�k, deney�m ağırlıklı, yerel 
ürünler� de kapsayan yen� tur�zm türler�n�n gel�şt�r�lmes� ve bunların ülken�n tüm 
bölgeler�ne yayılması ve bunun da yerel yönet�m ve STK’lar �le gel�şt�r�lmes�. 
• Yerel ve geleneksel yapı yen�den �nşa ed�lmel� esk� yapı korunmalı.
• Coğraf� ayrımları (�kl�m ayrımları, eğ�t�m tar�hler� ve süreler� değ�şt�r�leb�l�r) �y� 
kurgulamak gerekmekted�r. Coğraf� dağılım çerçeves�nde projeler sunulmalı
(Örn: Fransa-İtalya bağ rotası).
•  D�j�tal göçebeler �ç�n karavan, kamp�ng ve glamp�ng alanları oluşturulmalı.
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Durum tesp�t�;
• Tur�zm hareket�n� gel�şt�rmek amacıyla yapılan yatırımların çoğunlukla doğa, kültür 
ve m�mar� normlara uygun olduğu söylenemez. 
• Tur�zm kaynaklı çevre sorunları alt yapı yeters�zl�ğ� neden�yle özell�kle de den�z 
k�rl�l�ğ� c�dd� boyutlara ulaşmıştır. 
• Tur�zm bölgeler�ne yakın olan Akkuyu g�b� nükleer ve Yatağan g�b� term�k 
santraller�n varlığı çevreye duyarlı toplumu rahatsız etmekte ve tüm yatırımlara zarar 
vermekted�r. 
• Marmara den�z�n�n k�rlenmes� Ergene başta olmak üzere neh�rler�m�z�n k�rl�l�kler� 
ayrıca yeters�z eğ�t�m ve denet�m�n olduğu tar�h� eserler�n tahr�batı ve statüler�n�n 
değ�şt�r�lmes�.
• Kamu kurumları arasındak� �let�ş�ms�zl�k ve uyumsuzluk (alt yapı çalışmaları).
• Tarım ve orman alanlarının hukuksuz �marı(tur�zm �mar planı).

Nedenler;
• Yeterl� çevre duyarlılığına yönel�k eğ�t�mler�n olmaması, doğaya zarar veren  plansız 
ve aşırı yatırımlara göz yumulması hatta teşv�k ed�lmes�.
• Farklı toplum kes�mler�n�n karar mekan�zmalarında akt�f şek�lde rol alamaması. 
• Kural koyucunun sürdürüleb�l�r tur�zm pol�t�kalarını kurgulamaması. 
• Yerelleşme ve özgün yapıların ne kadar öneml� olduğunun anlaşılamamış olması.

Çözüm ve Hedefler;
• Tur�zm sektöründe karbon ayak �z� ve su ayak �z� kuralları uygulanmalıdır. 
• Enerj� tem�n�nde doğal kaynak kullanımı teşv�k ed�lmel�d�r.
• Hassas doğal ve kültürel alanların kapas�tes�n�n bel�rlenmes� ve aşılmaması �ç�n 
önlem alınması. 
• Tur�zmde sürdürüleb�l�rl�k kavramları hakkında dünya çapında olan kararlara ve 
kavramlara uyum göster�lmes�.

7. ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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• Tur�zm faal�yetler�nde çevresel ve kültürel sürdürüleb�l�rl�ğ�n gözet�lmes�.
• Plajlar, kumsallar, kıyılar tehl�ke altında olup özel teşebbüse bırakılmamalı kamu bu 
konuda öncü ve denetley�c� olmalıdır.
• Tur�zm alanlarında m�marlar, jeologlar, arkeologlar, alanın özell�ğ�ne göre b�rl�kte 
çalışmalı ve doğaya zarar vermeden yatırımlar yapılmalı.
• Köydek� üret�m�n devam etmes� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması (tur�zm, tarım ve 
hayvancılık sektörler�yle de �ş b�rl�ğ� �ç�nde olmalı.)
•  Çevresel açıdan baktığımızda en büyük sorun �kl�m kr�z�. Alt ve üst yapıdak� tur�zm 
�şletmec�ler�n�n ve kamunun ekoloj�k dengen�n korunduğu, sürdürüleb�l�r, 
yen�leneb�l�r enerj�, atık kontrolü, arıtma tes�sler�, b�oenerj� g�b� hassas�yetler�n göz 
önünde bulunduğu b�r yönet�m model� üretmes� ve sektörün teşv�k ed�lmes� 
gerekmekted�r.

Durum tesp�t�;
• Karayolu ağırlıklı b�r ulaşım s�stem� mevcuttur. 

• Dem�r ve den�z yolları ulaşım ve gez� amaçlı yeter�nce kullanılmamaktadır. 

• Şeh�r �ç� traf�k problemler�.

Nedenler;
• Hava, dem�r, den�z yollarına yeterl� ve doğru yatırımlar yapılmamıştır.

• Uluslararası ulaşımla �lg�l� alınan kararlarda tur�zm ve loj�st�k arasında �l�şk�n�n 
kurgulanmaması. 

Çözüm ve Hedefler;
• Akden�z, ege ve karaden�z’de sadece yurt �ç� değ�l yurt dışına da sefer yapan ulaşım 
hatları (hava, den�z, dem�ryolu) açılmalı bu tür araç yatırımlarına teşv�kler ver�lmel�.

• Ulusal ve uluslararası alanda charter f�yatları �le tar�fel� seferler�n ana 
dest�nasyonlarda faal�yetler�n�n kamu tarafından teşv�k ed�lmes�. (Open Sk�es 
Agreement)

8. ULAŞIMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
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• Yabancı Cru�se gem�ler� desteklenmel� ve kruvaz�yer kanununun “kabotaj 
kanununa” uyumu sağlanmalı. 
• Seyahat  acentalarının kend�ler�ne a�t b�nek ve t�car� araçları Ulaştırma Bakanlığı 
belgeler�nden muaf tutulmalı ve dolayısıyla seyahat acentaları bell� b�r koltuk sayısına 
kadar kend� yolcularını  kend� araçlarıyla taşıyab�lmel�.
• İstanbul’un Doğu ve Orta Avrupa’ya ‘’Hızlı Tren’’ �le bağlanması ve Anadolu’ya 
devamın sağlanmasının planlanması.

Durum tesp�t�;
• Kültür ve Tur�zm Cumhurbaşkanlığı hükümet model�nde doğrudan 
Cumhurbaşkanına bağlı b�r bakanlık olup, d�ğer bakanlıklar �le �l�şk�s�nde onay 
makamı Cumhurbaşkanındadır, b�r kurala bağlı olmayıp, �y� n�yet ve �kna metodu 
yürürlükted�r.
• Geçm�ş yıllarda yapılan ‘’şura’’ toplantıları �le �lg�l� raporlar, alınan kararlar, 1923 
stratej� planı g�b� çalışmalar uygulanma gereğ� görülmem�şt�r.
•  Bakanlık, bütçes� en az olan �k�, üç bakanlıktan b�r� olup, bazı öneml� 
fonks�yonlarının f�nansmanını bütçe kaynakları dışından sağlamaktadır.
• TGA yapısı son dönemde oluşturulan b�r yapı olup, oluşumunda sektör �ç� dağılıma 
pek önem ver�lmem�şt�r. Bakanlık tanıtım �şler�nden çek�l�p bu konuyu TGA üzer�nden 
yürütmekted�r.
• Mevcut durumda, 4 çatı örgütü altında faal�yet gösteren sektör açılımı aşağıdak� 
g�b�d�r;
1. TÜRSAB Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�: 1618 sayılı kanun �le kurulmuş Kamu 
Kurumu n�tel�ğ�nde meslek örgütüdür. Faal�yet gösteren seyahat acentaları Türsab’a 
üye olmak zorundadır.
2. TUREB Tur�st Rehberler� B�rl�ğ�: 6326 sayılı kanun �le kurulmuş Kamu Kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek örgütüdür. Profesyonel tur�st rehberler�n�n TUREB’e üye olması 
zorunludur.
3. TÜROFED Türk�ye Otelc�ler Federasyonu: Türk�ye’de faal�yet gösteren tur�st�k 
oteller ve �şletmeler�n b�r araya geld�ğ� çatı örgütüdür. Üye olma zorunluluğu yoktur. 

9. TURİZMDE ÖRGÜTLENME
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4. TÜROB: Türk�ye Otelc�ler B�rl�ğ� Derneğ�. TÜROFED’e üye olmadan kend� hareket 
kab�l�yet�ne sah�p, yaklaşık 450 üyes� olan, otel, tur�st�k restaurant ve eğlence 
merkezler�n�n üye olduğu dernekt�r. Üye olma zorunluluğu yoktur.
Bu çatı oluşumları dışında bağımsız hareket eden, gönüllülük esasına dayanan b�rçok 
sektörel dernek bulunmaktadır. 
• Ancak, sektörün farklı b�leşenler�n� tek b�r çatı altında toplayan, b�rb�rler� �le uyum ve 
koord�nasyon �ç�nde çalışma ortamı sağlayan yasal çerçeves� ç�z�lm�ş b�r çatı 
örgütlenmes� yoktur.  

Nedenler;
• L�yakatsız yapıdak� Bakanlık, üretmeyen s�yas� b�r yapı olup sektöre yönel�k 
herhang� b�r adım atma durumunda olamaz. Her hang� b�r yapısal öngörüsü olmayan 
s�yas� yapı kontrolünded�r.
• TGA tur�zmc�lere külfet get�rmekted�r. 
• S�yas� ortamın örgütlenmeye müsaade etmemes�. Ülkede örgütlenme kültürünün 
yeterl� olmaması. STK’lara kamu desteğ� ver�lmemes�
•  Örgütler�n b�reysel hareket etmek �stemeler�.

Çözüm ve Hedefler;
•  Sektörün �y� �şleyen b�r çatı örgütüne �ht�yacı vardır. Meslek grupları ve dernekler bu 
çatı altında eşgüdümsel hareket etmel�d�r.
• Tur�zm bakanlığı yen� parlamenter s�stemde doğrudan başbakana bağlı b�r 
müsteşarlık olarak yapılandırılmalı d�ğer tüm bakanlıkları koord�ne etmede 
başbakana bağlı olarak hareket etmel�d�r.
• Tur�zm sektöründek� emek örgütler� yerel yönet�mler sektör b�rl�kler� ve �lg�l� 
kuruluşların paydaş olacağı ve kend� �lg� alanlarına göre kararlara katılacağı yen� 
tur�zm örgütlenmes� ‘Tur�zm üst kurulu’’ gerçekleşt�r�lmel�d�r.
• Tur�zm üst kurulu oluşumunun yanında y�ne Tur�zmden sorumlu müsteşarlığa bağlı 
‘’Tur�zm düzenleme ve denetleme kurulu’’ oluşturulmalıdır. Y�ne aynı şek�lde 
müsteşarlık tur�zm üst kurulunun doğal üyes� olmalıdır.
• Doğru çatı örgütler� desteklenmel� ama TGA g�b� yapı şekl�nde olmamalı.



Durum tesp�t�;
• D�j�talleşme ve yen� dünya çalışma düzen�ndek� değ�ş�kl�kler sektörden kopmalara 
neden olmaktadır. Bu konuda d�j�tal dünyanın ger�s�nde kalmış bulunmaktayız. 

Nedenler;
• D�j�tal eğ�t�mler�n yeter�nce ver�lememes�, teşv�kler�n olmaması ve bu suretle 
teknoloj�ye uyum sürec�n�n yavaş olması.
• D�j�tal dönüşüm mal�yetler�n�n yüksekl�ğ� ve yasaların yeters�z oluşu.
• İnternet hızının düşük ve pahalı olması.
• Teknoloj� üreten kes�mlerle tur�zm kes�m� arasındak� �l�şk�n�n kopuk olması. 

10. DİJİTAL DÜNYADA TURİZMİN GELECEĞİ
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• Send�kal örgütlenmen�n de önü açılması. 
• Tur�zm çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�n� kapsayan Dünya 
Çalışma Örgütü’nün 172 sayılı sözleşmes�n�n �mzalanması gerekl�d�r. 

Çözüm ve Hedefler;
• Sürdürüleb�l�r tur�zm çerçeves�nde b�r d�j�tal yaklaşım oluşturulmalı.
•  D�j�tall�k tur�zm� etk�leyecek b�r r�sk olarak ele alınmamalı.
• Metaverse �le reklam, b�lg�ye ulaşmak anlamında kullanılab�l�r. 
• Metaverse benzer� platformlarda d�j�tal hafıza ve alta yapı daha da güçlend�r�l�p,
üç boyutlu tanıtımla pazarlamada ön alınmalıdır. 

Durum tesp�t�;
• Özel sektörün tanıtım, pazarlama ve �maj çalışma hızına kamu yet�şememekted�r.
• Türk�ye Tur�zm Tanıtım ve Gel�şt�rme Ajansı (TGA) hakkında kanunun (7183 sayılı) 6. 
maddes� uyarınca, tur�zm sektöründek� tüm �şletmelerden alınan katılım payları 
sektörün tabanından uzak ve sadece bell� büyüklüktek� tur operatörler�n�n ve bazı 
grupların çıkarlarını koruyan ve onların yurt dışı tanıtım ve reklam çalışmalarına 
destek veren b�r eğ�l�m �çer�s�nded�r.

11. TANITIM VE PAZARLAMA



17

• Hedeften, denet�mden, kontrolden ve tak�pten uzak yapılan çalışmalar ve 
harcamalar �le gerçek amaca ulaşılamamaktadır. Bu durum TGA’ya güvens�zl�k 
yaratmaktadır.
•  Tur�zm Bakanlığının yurt dışındak� l�yakatten yoksun (örneğ�n; yabancı d�l b�lmeyen, 
tur�zm deney�m� olmayan) kadroları yeters�z kalmaktadır.
•  Tur�zm Bakanlığı sektörün tüm b�leşenler� �le yeter�nce �st�şare etmeden, dar b�r 
çevren�n kararları �le hareket etmekted�r.
•  Dünyada devreye g�ren d�j�tal platformlardak� tanıtım ve pazarlama faal�yetler� 
yeters�zd�r.

Nedenler;

•  Pol�t�k terc�hlerle bağlantılı olarak ülken�n marka değer�n�n hak ett�ğ� yere 
ulaşamaması. 
•  Görevlend�r�len tur�zm personel�n�n l�yakats�z olması. 
•  Bölge bazlı pazarlama anlayışının olmaması. 
•  TGA potans�yel tur�stlere güvenl� seyahat kor�dorunu ve güvenl� tur�zm 
sert�f�kasyon s�stem�n� yeter� kadar anlatamamıştır.

Çözüm ve Hedefler;

• TTGA küçük ve orta büyüklüktek� tur operatörler� ve seyahat acentalarının yurt 
dışındak� potans�yeller� oranında yapacakları tanıtım faal�yetler�ne destek 
sağlamalıdır.
• TURSAB ve bölgesel kalkınma ajanslarıyla �ş b�rl�ğ� yapılarak yen� rotaların 
oluşturulması. 
• Ana marka Türk�ye’n�n alt markalarının oluşturulup üst markası olan kend�s�n�n 
desteklemes�. 
• Ülke �majında kadın rolünün ön plana çıkması.
• Eğ�t�m amaçlı kamu spotları yapılmalıdır.
• Modern Hukuk� ve yaşanılab�l�r ülke �majı hedef�
• TGA’nın yen�den yapılandırılması şart.



Tur�zm Çalıştayına katılarak bu
raporun hazırlanmasına katkı

veren herkese b�r kez daha
teşekkürler�m�z� sunuyoruz.



Raporu


