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KISALTMALAR
AB- Avrupa BirliÛi
AR-GE- AraßtÝrma Gelißtirme
ATAK- Akdeniz ve Ege Turizm AltyapÝsÝ ve KÝyÝ Ynetimi
ED- evresel Etki DeÛerlendirmesi
DHMÜ- Devlet Hava MeydanlarÝ Üßletmesi
DPT- Devlet Planlama TeßkilatÝ
GAP- GneydoÛu Anadolu Projesi
KDV- Katma DeÛer Vergisi
KOBÜ- Kk ve Orta lekteki Üßletmeler
KTKGB- Kltr ve Turizm Koruma Ve Gelißim Blgesi
MEDA- Mediterranean Economic Development Area (Akdeniz Ekonomik KalkÝnma AlanÝ)
SYM- Ûrenci Seme ve Yerleßtirme Merkezi
STK- Sivil Toplum KurulußlarÝ
TM- Turizm Merkezi
TOBB- Trkiye Odalar ve Borsalar BirliÛi
TUREM- Turizm EÛitim Merkezi
UNESCO- United Nations Educational
(Scientific and Cultural Organization - Birleßmiß Milletler EÛitim, Bilim ve Kltr rgt)
Y K- Yksek Ûretim Kurumu
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belirlenmesi aÝsÝndan daha doÛru bir yaklaßÝm olarak
grlmektedir. Bylece, turizm potansiyeli bulunan
blgelerin diÛer alternatif turizm trleri ile cazibesi
artÝrÝlacaktÝr.

1. GÜRÜÞ (Y NETÜCÜ

ZETÜ)

Trkiye Turizm Stratejisi, turizm sektrnde, kamu
ve zel sektrn ynetißim ilkesi erevesinde
ißbirliÛini gndeme taßÝyan ve stratejik planlama
alÝßmalarÝnÝn ynetim ve uygulamasÝna ynelik
aÝlÝmlar saÛlanmasÝnÝ hedefleyen bir alÝßmadÝr.
KatÝlÝmcÝ planlama anlayÝßÝ ile hazÝrlanan Trkiye
Turizm Stratejisi ve Eylem PlanÝ ile retim, ynetim
ve uygulama srelerinde sektrn nne bir yol
haritasÝ konularak ynlendirilmesi temel ama olarak
kabul edilmißtir. Trkiye Turizm Stratejisi - 2023
alÝßmasÝnÝn temelinde yer alan bu yaklaßÝm,
alÝßmanÝn noktasal deÛil blgesel, emredici deÛil
ynlendirici, statik deÛil dinamik bir erevede
gelißtirilmesini olanaklÝ kÝlmaktadÝr.
Trkiye Turizm Stratejisi - 2023 alÝßmasÝ 9. KalkÝnma
PlanÝ (2007 - 2013) hedefleri ile uyum iindedir.
KalkÝnma PlanÝnda Òturizm sektrnn uzun vadeli
ve saÛlÝklÝ gelißmesini saÛlamak zere Turizm Sektr
Ana PlanÝÓ hazÝrlanacaktÝrÓ ifadesi yer almaktadÝr. Bu
ifade de yer alan hedef bu alÝßma ile gerekleßtirilmiß
olmaktadÝr.
lkemiz kÝyÝ turizmi yanÝ sÝra, alternatif turizm (saÛlÝk
ve termal turizm, kÝß sporlarÝ daÛ ve doÛa turizmi,
yayla turizmi, kÝrsal ve eko turizm, kongre ve fuar
turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b.)
gibi turizm trleri aÝsÝndan da eßsiz imkanlara sahip
bulunmaktadÝr Bununla birlikte, bu potansiyel
rasyonel anlamda kullanÝlamamaktadÝr. Trkiye
Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem PlanÝ 2013, lkemizin
doÛal, kltrel, tarihi ve coÛrafi deÛerlerini korumakullanma dengesi iinde kullanmayÝ ve turizm
alternatiflerini gelißtirerek lkemizin turizmden
alacaÛÝ payÝ arttÝrmayÝ hedef almaktadÝr.
Sz konusu turizm kaynaklarÝnÝn noktasal lekte
planlanmasÝ yerine gelißim akslarÝ boyunca turizm
koridorlarÝ, turizm blgeleri, turizm kentleri ve eko
turizm blgeleri olußturacak ßekilde ele alÝnmasÝ, bu
deÛerlerin tanÝtÝmÝ ve kullanÝm kriterlerinin

Bu alÝßma ile gelißtirilmesi ngrlen turizm gelißim
akslarÝ zerinde turizm yatÝrÝmÝ yapmayÝ planlayan
yatÝrÝmcÝlar; kÝyÝ turizmi veya diÛer alternatif turizm
trlerinden de yararlanarak bu alanlarda yatÝrÝm
yapma fÝrsatÝ bulacaklardÝr. AynÝ zamanda planlama,
tahsis ve turizm yatÝrÝmÝ iin devlet tarafÝndan verilen
diÛer teßviklerden de bu kapsamda
yararlanabileceklerdir.
Trkiye Turizm Stratejisi-2023'n ngrdÛ
hedeflerle lkemizin her yanÝna daÛÝlmÝß durumda
bulunan saÛlÝk, termal, yayla, kÝß ve daÛ sporlarÝ,
kltrel aÝdan nemli yer ve yerleßmelerin tek tek
ele alÝnmasÝndan ok bunlarÝn birbirleriyle
entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha gl
alternatif varÝß noktalarÝ ve gzerghlar
olußturulacaktÝr. Gl bir turizm gzergahÝ ve
blgesel varÝß noktasÝ olußturulmasÝ ile bu blgeler
iinde zayÝf kalan yerleßmelerin kltr, el-sanatlarÝ,
yeme-ime tesisleri ve konaklama imkanlarÝ ile
glenmeleri de saÛlanmÝß olacaktÝr.
Turizm sektr, tanÝtÝm ve pazarlama aßamalarÝnda
da varÝß noktalarÝ bazÝnda tek elden organize edilerek,
yresel yatÝrÝm, tanÝtÝm ve pazarlama imkanlarÝnÝn
bir btn halinde deÛerlendirilmesi ve dengelenmesi
mmkn olabilecektir.
Trkiye'de turizmde kitle turizmine ynelik gelißmeler
ve turizm planlamasÝna paracÝ yaklaßÝmlar
sonucunda;
- Akdeniz ve Ege kÝyÝ kesiminde aßÝrÝ yÝÛÝlma,
- KÝyÝ gerisi ve evresi alanlarda arpÝk
kentleßme/yapÝlaßma,
- AltyapÝ yetersizliÛi ve evre sorunlarÝ ortaya ÝkmÝßtÝr.
Bu olumsuz yapÝlanmayÝ olumlu ynde
deÛißtirebilmek iin Trkiye Turizm Stratejisi
kapsamÝnda btncl politika, strateji ve uygulamaya
dnk yaklaßÝmlar yer almaktadÝr.
alÝßma kapsamÝnda, kÝyÝ alanlarÝnda turizm
potansiyeli yksek olan alanlarÝn 'Turizm Kentleri'
ßeklinde blgesel lekte ve zel sektr yatÝrÝmlarÝnÝ
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zendirici 'arazi gelißtirme modeli' anlayÝßÝnda
planlanmasÝ ve gelißtirilmesi sz konusudur. Bu
ßekilde sadece kÝyÝ ßeridi deÛil kÝyÝ gerisindeki
alanlarÝn ve hatta yerleßmelerin bir btn olarak
planlanmasÝ, turizm eßitliliÛinin arttÝrÝlmasÝ, mevcut
yerleßmelerin iyileßtirilmesi ve dnßmlerinin
saÛlanmasÝ da mmkn olabilecektir. Bu politikalar,
turizm sektrnn srdrebilirliÛinin saÛlanmasÝ
aÝsÝndan nemlidir.
Trkiye Turizm Strateji alÝßmasÝ Planlama, YatÝrÝm,
rgtlenme, Ü Turizm, AraßtÝrma-Gelißtirme (Ar-Ge),
Hizmet, UlaßÝm ve AltyapÝnÝn Glendirilmesi,
TanÝtÝm ve Pazarlama, EÛitim, Kentsel lekte
Markalaßma, Turizmin eßitlendirilmesi, Mevcut
Turizm AlanlarÝnÝn Rehabilitasyonu ve VarÝß
NoktalarÝnÝn Gelißtirilmesi konularÝnda uzun erimli
stratejiler nermektedir.
Planlama kÝsmÝnda, turizm sektrndeki planlamanÝn
esnek, ßeffaf, ve hesap verebilir, ynetim ve uygulama
etaplarÝnda katÝlÝmcÝ ve srdrlebilir gelißim
niteliklerine sahip stratejik planlama anlayÝßÝna
dayanmasÝ gerekliliÛi vurgulanmaktadÝr. YatÝrÝm
kÝsmÝnda ise, genel olarak, sektrde Katma DeÛer
Vergisi (KDV) indiriminin yatÝrÝmlarÝ hÝzlandÝracaÛÝ,
turizm sektrnde yatÝrÝm ve danÝßmanlÝk hizmeti
veren firmalarÝn belirli standartlara getirilmesi belge
verilmesi, blgeye ve turizm trne zg yÝllÝk teßvik
sistemlerinin gerekliliÛi gibi konular ele alÝnmaktadÝr.
rgtlenme kÝsmÝnda, sektr iin iyi ynetißim ve
bunun etkin kÝlÝnmasÝ iin ulusal, blgesel, il
dzeyinde ve nokta bazÝnda konseylerin kurulmasÝ
nerilmektedir. Bu erevede, Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ bnyesinde Ulusal Turizm Belgeleme, Ü
Turizm AraßtÝrma ve Ynlendirme ve Turizm EÛitimini
Ynlendirme gibi birimlerin kurulmasÝnÝ saÛlayacak
yasal ve rgtsel dzenlemelerin yapÝlmasÝnÝn nemi
vurgulanmaktadÝr. Ü Turizm Stratejisi'nde, genel
olarak i turizmle ilgili istatistiklerin derlenmesi ve
i turizmi zendirici kampanyalarÝn nemi zerinde
durulmaktadÝr.
Ar-Ge kÝsmÝnda, nmzdeki dnemde ulusal
dzeyde turizm sektrnde araßtÝrma-gelißtirmeden
sorumlu kurulußlar ve grevleri hakkÝnda neriler
sunulmaktadÝr.

Hizmet Kalitesi kÝsmÝnda, turizm sektrnde srekli
eÛitim, mßteri memnuniyeti, Toplam Kalite Ynetimi
konusunda karar vericilerin bilinlendirilmesinin
gerekliliÛi, mesleki niteliklerin standardizasyonu ve
belgelendirilmesinin nemi vurgulanmaktadÝr.
UlaßÝm ve AltyapÝnÝn Glendirilmesi kÝsmÝnda,
turizmin gelißimi ve eßitlenmesinin olmazsa olmaz
koßullarÝndan biri olan altyapÝnÝn gelißtirilmesi ile
birlikte ulaßÝmÝn eßitlendirilmesi ve niteliÛinin
ykseltilmesi olduÛu belirtilerek bu alanlarda
kamunun maliyetini en aza indirecek zel sektr n
plana Ýkaracak eßitli uygulamalara girißilmesinin
nemi ele alÝnmaktadÝr.
TanÝtÝm ve Pazarlama kÝsmÝnda reklam kampanyalarÝ,
markalaßma ve imajÝn neminin altÝ izilirken, EÛitim
kÝsmÝnda, turizm sektrndeki eÛitimin llebilir
sonular iermesi, sektrde yer alan aktrlerin srekli
eÛitimle niteliklerinin iyileßtirilmesi ve turizm
eÛitiminin nitelik ve nicelik olarak st lekli kararlar
dzeyinde ynlendirilmesinde Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ'nÝn etkin rol oynamasÝna vurgu
yapÝlmaktadÝr.
Kentsel lekte Markalaßma kÝsmÝnda lkemizde
turizmde markalaßan ßehirler ve kltr turizmi
kapsamÝnda yapÝlmasÝ gereken alÝßmalar yer
almaktadÝr.
Turizm trlerinin eßitlendirilmesi kÝsmÝnda,
nmzdeki dnemde, ncelikle gelißtirilmesi
planlanan turizm trleri (saÛlÝk ve termal turizm, kÝß
turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve
yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi) ayrÝ ayrÝ ele
alÝnarak deÛerlendirilmektedir.
Turizm Gelißim Blgeleri, Turizm KoridorlarÝ, Turizm
Kentleri ve Ekoturizm Blgelerinin gelißtirilmesi
kÝsÝmlarÝnda tematik ve ynlendirici nitelikte bir
yaklaßÝm bulunmaktadÝr. Bu yaklaßÝm kamu
kaynaklarÝnÝ ve zel sektr bir anlamda ncelikli
turizm gelißim blgelerine ynlendirmeyi
amalamaktadÝr. Bu kÝsÝmlar kapsamÝnda, dokuz
turizm gelißim blgesi, yedi tematik koridor, on turizm
kenti ve beß ekoturizm blgesi nerilmißtir. Yine bu
kÝsÝmda alternatif turizm trlerinin ulusal ve blgesel
lekte nasÝl, nerede ve hangi ltler erevesinde
gelißtirileceÛi konusunda bilgiler verilmektedir.
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Yeni varÝß noktalarÝna ulaßÝm imkanlarÝnÝn
gelißtirilmesi, ulaßÝmda niteliÛin ykseltilmesi iin
blnmß yol, hÝzlÝ tren hatlarÝ, havaalanlarÝ,
kurvaziyer ve yat limanlarÝ gibi birok ulaßÝm alternatifi
nerilmektedir.
Trkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesi'nde belirlenen
stratejik yaklaßÝmlar erevesinde yapÝlacak alÝßmalar
tamamlanmasÝ, gelißtirilmesi ngrlen blgelerdeki
altyapÝ ve konaklama ihtiyalarÝnÝn karßÝlanmasÝ
durumunda, 2023 yÝlÝnda, 63 milyon turist, 86 milyar
$ dÝß turizm geliri ve turist baßÝna yaklaßÝk 1350 $
harcamaya ulaßÝlmasÝ ngrlmektedir.

2. YENÜ UFUKLARA DOÚRU
TRKÜYE TURÜZMÜ
2.1. VÜZYON

Srdrlebilir turizm yaklaßÝmÝ
benimsenerek istihdamÝn artÝrÝlmasÝnda ve
blgesel gelißmede turizmin nc bir sektr
konumuna ulaßtÝrÝlmasÝ ve Trkiye'nin
2023 yÝlÝna kadar, uluslararasÝ pazarda
turist sayÝsÝ ve turizm geliri bakÝmÝndan ilk
beß lke arasÝnda nemli bir varÝß noktasÝ
ve uluslararasÝ bir marka haline
getirilmesinin saÛlanmasÝdÝr.
2.2. VÜZYONA Y NELÜK ÜLKELER
¥
Blgeler arasÝndaki gelißme farklÝklarÝnÝn
giderilerek srdrlebilir kalkÝnma hedefine katkÝda
bulunulmasÝ,
¥
Turizmde rekabetin ucuz rn yerine markalaßan
turizm blgeleri olußturularak saÛlanmasÝ,
¥
Var olan turizm blgelerinin srdrlebilirlik
perspektifi iinde yeniden ele alÝnarak planlanmasÝ
ve kaliteli yaßanabilir evreler olußturulmasÝ,
¥
Turizm gelißiminin hkmetlerin sosyoekonomik hedeflerini desteklemesi,

¥
Turizmin gelißiminin srdrlebilir evre
politikalarÝ ile desteklenmesi,
¥

UluslararasÝ ißbirliÛinin glendirilmesi,

¥
Sektrel gelißme politikalarÝ ve hedeflerinin
genel ulusal gelißme politikalarÝ ve hedefleri ile
uyumlu olmasÝ,
¥
Kresel eÛilim taleplerinin izlenmesi ve buna
ynelik planlama ve uygulamalar yapÝlmasÝ,
¥
Turizmin varÝß noktasÝ odaklÝ ve ok fonksiyonlu
olarak gelißtirilmesi,
¥
Turizmde rnn eßitlendirilerek sezonun
btn bir yÝla yayÝlmasÝ,
¥
Srdrlebilir turizmin tanÝtÝlarak eko-turizm,
kÝrsal turizm ve agro-turizm konularÝnda kamu, zel
ve sivil toplum kurulußlarÝnÝn bilinlendirilmesi,
¥
Yurtii ve yurtdÝßÝ tanÝtÝm ve pazarlamanÝn etkin
kÝlÝnmasÝ,
¥
Yreye zg farklÝ turizm trlerinin birbirine
entegrasyonunu saÛlayarak ok eßitli turizm
imkanlarÝnÝ saÛlÝk, eÛitim, v.b. farklÝ sektrel
kullanÝmlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm
odaklÝ (saÛlÝk ve termal, golf, kÝß sporlarÝ, doÛa turizmi
vb.) turizm kentlerinin olußturulmasÝ,
¥

Turist profili odaklÝ turizm rn olußturulmasÝ,

¥
Nitelikli turist sayÝsÝnÝn ve turizm gelirlerinin
artÝrÝlmasÝ,
¥
Turizmin geri kalmÝß blgeler ve zellikle
dezavantajlÝ gruplarÝn sosyo-ekonomik konumlarÝnÝn
glendirilmesinde bir ara olarak kullanÝlmasÝ,
¥
Turizmle ilgili altyapÝ ve ulaßÝm yatÝrÝmlarÝnda
zel sektrn etkinliÛinin zendirilerek kamunun
yknn hafifletilmesi,
¥
Turizm sektrndeki karar verme srelerinde
merkezi-yerel-sivil aktrlerin beraber alÝßmasÝnÝn
ve ißbirliÛi iinde olmasÝnÝn saÛlandÝÛÝ ynetißim
mekanizmalarÝnÝn ißler kÝlÝnmasÝ,
¥
Turizm planlamasÝnÝn btncl planlama
yaklaßÝmÝ ile merkezi-yerel ynetimlerin eßgdm
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saÛlanarak, ynetsel organizasyonun ve finans
olanaklarÝnÝn birlikte ele alÝnmasÝ,
¥
Turizm eÛitimi ile ißgc kalitesinin artÝrÝlmasÝ
ve sektrde sertifikasyon sisteminin etkin bir ßekilde
uygulanmasÝ,
¥
Turizmin yoÛunlaßtÝÛÝ yerlerde ortaya Ýkan
altyapÝ ve evre sorunlarÝnÝn yerel ynetimlerin ve
zel sektrn de katkÝlarÝyla zmlenmesi,

gelißtirilen makro politikalara gerekse Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝ tarafÝndan sektrle ilgili gelißtirilen
planlara uygun olarak ncelikli blgeler ve alanlarÝn
belirlenmesi ve bu alanlar iin gerekli altyapÝ
yatÝrÝmlarÝnÝn ilgili kurum ve kurulußlarÝn yatÝrÝm
programlarÝna girmesi ile gerekleßtirilebilecektir.

3.1 PLANLAMA

Turizm Merkezleri ve Kltr ve Turizm Koruma ve
Gelißim Blgelerine ynelik yeni planlama yaklaßÝmÝ
kesin arazi kullanÝm kararlarÝ yerine eylemlerden yola
Ýkan esnek ve stratejik bir planlama anlayÝßÝnÝ
benimseyerek, btncl ve dinamik bir yapÝyÝ
hedeflemektedir. Bu blgelerde, proje alanÝ alt
blgelere ayrÝlmakta ve bu suretle planlamasÝ
yapÝlmakta ve yatÝrÝmcÝlarÝn kendi projelerini
olußturmasÝ hedeflenmektedir. Kltr ve Turizm
Koruma ve Gelißim Blgeleri sadece bir sÝnÝr belirleme
ißlemi olmayÝp aynÝ zamanda sz konusu sÝnÝrlar
iinde yapÝlacak planlama, tahsis gibi ißlemlerin de
nceden belirlenmiß hedefler ve ilkeler doÛrultusunda
kullanÝlmasÝdÝr.

STRATEJÜ

2023 YILI HEDEFLERÜ

ÒEkonomik gelißimi destekleyen; fiziksel
dzeyde uygulanabilir; toplum ynelimli ve
srdrlebilir turizm ilkesini ieren bir
planlama yaklaßÝmÝnÝn ortaya konmasÝÓ

- Fiziki planlama uygulanmasÝ ile ilgili eksikliÛi eßitli
yasal koordinasyon dzenlemelerle ortadan
kaldÝrÝlacaktÝr.

¥
Yresel mimari deÛerlerin korunarak turizm
hizmetine sunulduÛu sÝra dÝßÝ konaklama nitelerinin
desteklenmesi,

3. TURÜZM SEKT RNN
GLENDÜRÜLMESÜNE Y NELÜK
STRATEJÜLER

Bir blgenin Kltr ve Turizm Koruma ve Gelißim
Blgesi (KTKGB) ve Turizm Merkezi (TM) olarak ilan
edilebilmesi iin ncelikle blgede bir turizm gelißim
senaryosu olußturulmasÝ, olußturulacak senaryo
baÛlamÝnda hedef kitlenin tanÝmlanmasÝ, doÛal /
kltrel ekiciliÛe sahip alanlarda turizm faaliyetleri
ve yatÝrÝm fizibilitesi aÝsÝndan cazip blge ve akslarÝn
tespit edilmesi gerekmektedir.
Turizm nmzdeki dnemlerde de blgesel
eßitsizliklerin giderilmesi, yoksullukla mcadele ve
istihdam olanaklarÝnÝn gelißtirilmesi konusunda gl
bir planlama ve uygulama aracÝ olarak kullanÝlacaktÝr.
Bu baÛlamda farklÝ kurumlar tarafÝndan yapÝlacak
yatÝrÝmlarÝn birbirleri ile tutarlÝ olmasÝ saÛlanacaktÝr.
Turizm faaliyetlerinin ulusal ve blgesel dzeyde
gelißebilmesi iin gerek Devlet Planlama TeßkilatÝ
(DPT) tarafÝndan ulusal kalkÝnma planlarÝnda

- Yerel dzeyde turizm potansiyeli bulunan alanlarda
sorun odaklÝ planlama anlayÝßÝ yerine, planlama
alÝßmalarÝ btncl olarak ele alÝnacaktÝr.
- ParacÝ ve parsel bazÝnda gelißen planlama pratiÛi
sona erdirilerek dnya apÝnda yarÝßabilir turizm
kentleri olußturulacaktÝr.
-Yerel dzeyde plan onama yetkisine sahip kurum
ve kurulußlara teknik personel desteÛi saÛlanacak,
bylece yerel bazda turizm gelißimi ynlendirilecektir.
- Yerel lekte nokta bazÝnda Konseylerin ißler
kÝlÝnmasÝ ile Yerel Gndem 21 gibi katÝlÝmcÝ
mekanizmalarÝn olußturulmasÝ saÛlanacaktÝr. Yerel
lekte turizm gelißim blgelerinin seiminde
organize turizm faaliyetlerinin gelißtirilebileceÛi geniß
alanlar tercih edilecek, mlkiyet, altyapÝ ve evre gibi
konular iin de zm nerileri ve sistemli bir
yapÝlanma saÛlanacaktÝr.
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Turizm sektr fiziksel planlama baßta olmak zere,
rgtlenme modelleri, finansman alternatifleri ve
yasal dayanaklarÝ ile bir arada planlanmalÝdÝr. Bu
erevede,
1. Sektrle ilgili tm yatÝrÝmlarÝ lkedeki refah ve
gelißmißlik dzeyi dengesizliklerini azaltÝcÝ doÛrultuda
ynlendiren, doÛal, tarihsel, kltrel ve sosyal evreyi
kollayÝcÝ, koruyucu ve gelißtirici bir yaklaßÝm iinde
ele alan,
2. Ekonomik kalkÝnmaya katkÝda bulunma, sosyal,
kltrel ve sanatsal etkinliklerden en yksek dzeyde
yararlanma anlayÝßÝnÝ/yaklaßÝmÝnÝ lke sathÝnda
yaygÝnlaßtÝran,
3.
ncelikle yapÝlacak bilimsel alÝßmalarla tarihi,
kltrel ve sanatsal deÛerleri ortaya Ýkaran ve bu
deÛerler konusunda toplumsal bilin olußturan,
4. Turizm sektr saÛlÝklÝ bir ßekilde yapÝlandÝrÝlmasÝ
ve verimliliÛin saÛlanabilmesi iin gelißimini pazar
gereÛine dayandÝran,
5. Gerek yatÝrÝm ortamÝnÝn rehabilitasyonuna
gerekse de gelißen dnya eÛilimlerine ve yeni
taleplere cevap veren,
6. DoÛal kaynaklarÝ ekolojik ve ekonomik verimlilik
ilkesine baÛlÝ olarak srdrlebilirlik ilkeleri
erevesinde koruyan ve kullanan,
7. Kamuya mali yk getirmeyen rgtlenme ve
finansman modellerini gerekleßtiren, kapsamlÝ
organize ve entegre projeleri blgesel ve yerel dzeyde
yaygÝnlaßtÝran,
8. TaßÝma kapasitelerini aßmadan, turizm
kaynaklarÝnÝ koruma ve dengeli kalkÝnma anlayÝßÝ
iinde kullanan,
9. YapÝlan ve yapÝlacak yeni yasal dzenlemelerle
otel odaklÝ turizm gelißmesinden daha ok tarih,
kltr, sanat vb. deÛerler odaklÝ turizm gelißmesine
yani varÝß noktasÝ odaklÝ turizm anlayÝßÝ ile halkÝn
talep ve beklentilerine cevap veren, bnyesinde
birden fazla aktiviteleri, deÛerleri yaßatan, koruyan,
reten ve istihdama da olumlu katkÝlar saÛlayan bir
Òalan ynetimiÓ modelini gelißtiren,

10. DoÛa, kltr, sosyal yapÝ zerinde olumsuz etki
yaratmayan, dviz ve istihdam boyutlarÝyla ekonomik
gelißime gl katkÝlar saÛlayan, talebi rgtleyen,
turizm sektrnn gelißimi iin ortam yaratan,
uygulama imkanlarÝnÝ da iinde barÝndÝran ve
birbiriyle entegre projeler reten,
11. Sosyal ve teknik altyapÝyÝ tamamen kamuya
yklemeyen, bu alanda ihtiya duyulan finansmanÝ
kullananlara ve yararlananlara da paylaßtÝran,
12. Belirli bir kalitede evreye ve rgtlenmeye sahip
turizm yerleßim alanlarÝnÝn gelißimini ngren,
13. Turizm sektrnde altyapÝ, evre, ulaßÝm,
konaklama, kltr, tarih ve sanat alanÝnda toplam
kalite kriterlerine uygun hizmet sunan, arpÝk
kentleßme ve yapÝlaßmayÝ nleyen, bozulmuß olan
kent ve kentsel mekanlarÝ iyileßtiren,
14. Turizmin yoÛunlaßtÝÛÝ yrelerde ortaya Ýkan
altyapÝ ve evre sorunlarÝnÝ yerel ynetimlerle ißbirliÛi
iinde, altyapÝyÝ kullananlarÝn da katkÝlarÝyla zen,
politika olarak ißlerlik kazandÝrÝlacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
VarÝß NoktasÝ OdaklÝ Planlama
ÜhtisaslaßmÝß turizm alanlarÝnda, turizm tesislerinin
gelißtirilmesine ncelik veren alÝßmalar yapÝlacaktÝr.
Yerel ynetimlerin turizm gelißim blgelerinin
planlanmasÝnda, Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
tarafÝndan belgelendirilmesi yapÝlan ÒTurizmde
YatÝrÝm Gelißtirme ve Ynlendirme FirmalarÝÓna
danÝßmalarÝ sÝnÝrlÝ turizm kaynaklarÝnÝn en etkin bir
ßekilde kullanÝlmasÝ aÝsÝndan hayati nem
taßÝmaktadÝr. Bu kapsamda, Turizmi Teßvik Kanunu
ile Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ Kuruluß ve Grevleri
HakkÝnda Kanununda gereken deÛißiklik yapÝlarak
bu firmalarÝn belgelendirilmesinin Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ tarafÝndan yapÝlacaÛÝ hususu Yasa
kapsamÝnda dzenlenmelidir. Bylece, yatÝrÝmlarÝn
gelißtirilmesinde hizmet kalitesinin kÝsa ve orta
vadede iyileßmesine olanak saÛlanacaktÝr.
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Stratejik Planlama
rgtlenme modelleri, finansman alternatifleri ve
yasal dayanaklarÝ ile bir btn olan; uygulamanÝn
nnde olan ve talebi rgtleyen; sosyal ve teknik
altyapÝyÝ tamamen kamuya yklemeyen, kullananlara
ve yararlananlara da yk paylaßtÝran; kaliteli ve iyi
organize edilmiß turizm yerleßkelerinin olußumunu
saÛlayan; srdrlebilirlik, eßitlilik anlayÝßÝ ierisinde
doÛal kaynaklarÝ ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesi
kapsamÝnda koruyan ve kullanan esnek ve stratejik
planlama yaklaßÝmÝ saÛlanacaktÝr.
Fiziki planlar, yazÝlÝ rapor ve temel gelißme aksÝnÝn
tespit edildiÛi ana ßemadan olußacaktÝr. Bu planlarla,
sadece arazi kullanÝmÝna ilißkin deÛil, fiziksel evre,
istihdam, sosyal hizmetler ve rgtlenme gibi tm
bileßenlere ilißkin stratejik kararlar da retilecektir.

3.2 YATIRIM
STRATEJÜ

ÒTurizm yatÝrÝm projelerini uygulanabilir
kÝlacak teßvikler ile turizm sektrnde
yatÝrÝmlarÝn arttÝrÝlmasÝÓ
Turizm alanlarÝ btn dnyada desteklenen ve
teßviklerin srdrldÛ yatÝrÝm alanlarÝ arasÝndadÝr.
Bu nedenle, turizmin gelißtirilmesine ynelik bir
takÝm tedbirler alacak ve sektre bazÝ teßvikler
sunulacaktÝr.
Turizmin gelißiminde 1990 lÝ yÝllardaki yatÝrÝm hÝzÝnÝ
yakalamak iin, turizm yatÝrÝm projelerini
uygulanabilir kÝlacak teßvikler dzenlenecektir.
Teßviklerin ßartlarÝnÝn, blgesel zellikleri ve uygulama
dnemleri ayrÝntÝlÝ alÝßmalarla yÝllÝk olarak
belirlenecektir.

-IPA) ProgramÝ erevesinde destek alÝnmasÝ iin
alÝßmalar baßlatÝlacaktÝr.
- Kk ve Orta Byklkte Üßletme (KOBÜ) tanÝmÝna
giren turizm konaklama tesislerinin yanÝsÝra seyahat
acentelerinin de bu destekten yararlandÝrÝlmalarÝnÝ
saÛlayacak vergi rejiminde dzenlemeler yapÝlacaktÝr.
- Turizm sektrnde yabancÝ sermayenin lkemize
yatÝrÝm yapmasÝ saÛlanacaktÝr.
- Turizm tesislerinin kÝsa dnemde yenilenmesine
ynelik ihtiyalarÝ giderilecektir.
- Turizm yatÝrÝmlarÝnÝn teßviki sreci kapsamÝnda
tanÝtÝm ve pazarlama politikalarÝ gelißtirilecektir.
- Turizmin eßitlendirilmesini, tm yÝla ve yurda
yayÝlmasÝna imkan veren projeler gelißtirilerek kÝyÝlarÝn
dÝßÝndaki blgelere de yatÝrÝm yapÝlmasÝ teßvik
edilecektir.
- ncelikli turizm trlerine (kltr, termal ve kÝß
turizmi) ve gelißmißlik seviyelerine baÛlÝ olarak
blgesel dzeyde sektrel teßvik mekanizmalarÝ
gelißtirilecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
Teßvikler
- Teßviklerin miktarÝ, ßartlarÝ, blgesel zellikleri ve
uygulama dnemleri ayrÝntÝlÝ alÝßmalarla yÝllÝk olarak
belirlenecektir.
- Arazi tahsislerinde stratejik planlamayÝ hedefleyen
turizm kentleri yaklaßÝmÝ temel olarak alÝnarak
yatÝrÝmcÝya daha fazla tasarÝm ßansÝ tanÝnacaktÝr.
- Turizm tesislerinin yenilenmesi iin turizm sektrne
uzun vadeli ve dßk faizli kredi imknlarÝ
saÛlanacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ

Brokratik Engellerin KaldÝrÝlmasÝ

- Turizmin gelißtirilmesine ynelik bir takÝm tedbirler
alÝnarak sektrn genel olarak ekonomiye katkÝ
saÛlamasÝ aÝsÝndan bazÝ teßvikler sunulacaktÝr.

- YabancÝ sermayenin yatÝrÝm yapabilmesi iin
lkemizde yabancÝlarÝn mlk edinmelerini ve yatÝrÝm
yapmalarÝnÝ kolaylaßtÝracak yatÝrÝm izinlerinin tek bir
atÝ altÝnda toplanacaÛÝ ÒYatÝrÝm Destekleme AjansÝÓ
glendirilecektir.

- Turizm sektrne, Avrupa BirliÛi'nin KatÝlÝm ncesi
YardÝm AracÝ (Instrument for Pre accession Assistance
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FirmalarÝn Belgelendirilmesi

ilkesi erevesinde dzenlemeler yapÝlacaktÝr.

Turizm sektrnde yatÝrÝmlara kalite ve hÝz
kazandÝrmak iin yatÝrÝm, danÝßmanlÝk gibi sektrde
faaliyet gsterecek firmalar Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ'nca belgelendirilecektir.

Bu yeni rgtlenme yapÝsÝnda kamu, zel sektr ve
sivil toplum kurulußlarÝ temsilcilerinin katÝlÝmlarÝ ile
kurumlar olußturulacak ve bu kurumlar kamu, zel
sektr ve sivil topluma karßÝ sorumlu olarak sektrde
ynlendirici alÝßmalar yrtecektir. Ulusal, blgesel,
il ve nokta bazÝnda kurulmasÝ planlanan bu yapÝlarÝn
Konsey adÝ altÝnda kurumsallaßtÝrÝlmasÝ
hedeflenmektedir.

3.3.

RGTLENME

STRATEJÜ

ÒÜyi YnetißimÓ ilkesi erevesinde ulusal,
blgesel, il ve noktasal dzeyde turizm
sektr ile ilgili kamu, zel sektr kurulußlarÝ
ve STK'larÝn karar verme srelerine
katÝlÝmlarÝnÝ saÛlayacak konseyler bazÝnda
kurumsallaßmaya gidilmesiÓ
Turizm sektrnn baßarÝsÝ etkin bir ynetim
organizasyonunun saÛlanmasÝ ile mmkndr. Bu
baÛlamda sektrde hem alan ynetiminde hem de
kurumsal ynetimde etkin bir rgtlenme
olußturulacaktÝr.
Turizm sektrne dinamizm kazandÝrmak ve
uluslararasÝ krizlerden en dßk seviyede
etkilenmesini saÛlamak iin turizmde yeni olußumlara
ihtiya duyulmaktadÝr. Bu olußumlar kamu, zel
sektr ve sivil toplum kurulußlarÝ arasÝnda ißbirliÛi
doÛrultusunda yapÝlandÝrÝlacaktÝr. Bu doÛrultuda
turizm sektrne yn verecek kurumsal yapÝlanmaya
gidilecektir. Bu kurumsal yapÝlarda zel sektrn
beklentileri doÛrultusunda, kamunun ve zel sektr
birliklerinin makro politikalarÝnÝ eßgdmleyecek
alÝßmalara nem verilecektir.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Turizm sektrnn alan ynetiminde sz sahibi olan
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ ve yerel ynetimlerin
ilißkileri gelißtirilerek Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝnÝn
turizm eßitliliÛinin saÛlanmasÝnda yerel ynetimlere
ve zel sektre ynlendirilmesinde daha etkin bir rol
stlenmesi hedeflenmektedir.
Turizm Teßvik Kanunu ve Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
Kuruluß ve Grevleri HakkÝnda Kanunda ynetißim

HEDEFLERE DOÚRU
Yeni Kurumsal YapÝnÝn Olußumu Üin Yasal
Dzenlemelerin Gerekleßtirilmesi
Turizm Konseylerinin olußumu konusunda Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝ'nÝn Kuruluß ve Grevleri HakkÝnda
Kanun'da da gerekli dzenlemeler yapÝlacaktÝr.

Turizm Sektrnn Gelißiminde Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝnÝn Yeni Rol
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ, turizm potansiyeli
bulunan ve planlÝ gelißimin gerekleßmesini istediÛi
alanlarda planlama konusunda yetkili mercii olarak
alÝßmalarÝnÝ srdrecektir.
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ, turizm sektrnde
tanÝtÝm, pazarlama, eÛitim, ar-ge alanlarÝnda da
sektre yn gsteren yasal dzenlemeler, plan,
politika ve projeleri hazÝrlamadan sorumlu olacaktÝr.
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ bnyesinde turizmde
sÝnÝflandÝrma sonucunda belli standartlarÝn
gelißtirileceÛi, ißletmelerin gerekleßtirmesi gereken
uygulamalarÝn belirlendiÛi Ulusal Turizm Belgeleme
(Akreditasyon) Birimi'nin,
¥ Ü turizme ynelik her trl araßtÝrma,
deÛerlendirme ve politika olußturma konularÝnda
alÝßmalar yapacak Ü Turizm AraßtÝrma ve
Ynlendirme Birimi'nin,
¥ Sektrdeki deÛißimleri takip ederek yaygÝn ve
rgn turizm eÛitim politikalarÝnÝn ana hatlarÝ, ieriÛi
ve stratejilerinin belirlenmesine ynelik alÝßmalarÝn
yapÝlacaÛÝ Turizm EÛitimini Ynlendirme Birimi'nin
ve
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¥ Sektrle ilgili istatistik, alan araßtÝrmalarÝ ve
lmleri bnyesinde toplama, ißleme ve
deÛerlendirme konularÝnda alÝßmalar yapacak Ulusal
Turizm Veri BankasÝ Birimi'nin kurulmasÝ
hedeflenmektedir.

Ulusal ve Blgesel Bazda Turizm
Sektrnn Koordinasyonunu SaÛlayacak
Konseylerin Olußumu
Ulusal Turizm Konseyi:
Bu rgtn karar alma mercii olarak ynetim kurulu,
sektrde yer alan tm paydaßlarÝ temsil edebilecek
olan 15-20 yeden olußacaktÝr. Konsey'e Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝ (3), Devlet Planlama TeßkilatÝ (1),
turizm sektr (7), ißi rgtleri (1) ve Sivil Toplum
rgtleri'nden (2) temsilcinin katÝlÝm saÛlamasÝ
ngrlmektedir. Gerekli grldÛ hallerde,
Konseyde yer almayan kurum ve kuruluß veya kißilerin
grß ve nerileri alÝnarak Konsey'e geici ye olarak
davet edilebileceklerdir. DolayÝsÝyla, yelerin seilme
kriterleri arasÝnda;
¥

Turizm sektrnde bilgi ve tecrbeye sahip olma,

¥ Makro turizm politikalarÝnÝ belirleyebilme
akademik ve analitik dßnce yeteneÛine sahip olma
ve
¥ Ulusal politika ve diÛer sektrlerin programlarÝ
ile turizm politikalarÝnÝ uyumlaßtÝrabilecek bilgi
dzeyine sahip olma yer almaktadÝr.
Ulusal Turizm Konseyinin temel grevleri;
¥ Ulusal, blgesel ve yerel anlamda marka
olußturarak turizm blgelerinin pazarlanmasÝ ve
sektrel faaliyetlerin blge zelliklerine gre
gelißimini koordine etmek,
¥ Ü turizmin gelißimi doÛrultusunda, turizmin
olumlu etkilerinden lke vatandaßlarÝnÝn da
yararlanmasÝnÝ saÛlamak ve bu amaca ynelik
politikalar gelißtirilmesi iin BakanlÝÛa bilgi ve neriler
sunmak,
¥ Turizm pazarÝnda ve tketicilerde olußan
deÛißimler, dnyadaki konjonktrel yapÝ dolayÝsÝyla
ortaya Ýkabilecek fÝrsat ve tehditler ve bu fÝrsatlarÝn

kullanÝlmasÝ veya tehditlerin etkilerinin asgariye
indirilmesi iin politika ve programlar hazÝrlamak,
¥ Turizm sektr aÝsÝndan, tesis, rn ve ißgcne
ilißkin minimum kalite standartlarÝ belirlemek,
¥ rn eßitliliÛinin arttÝrÝlmasÝna ve kalitesinin
srekli olarak iyileßtirilmesine ve minimum bir
kalitenin saÛlanmasÝna ynelik alÝßmalar yapmak,
¥ Ünsan kaynaklarÝ gelißimi erevesinde, hizmet
ii eÛitim kapsamÝnda ißletmeleri bu konuda
desteklemek ve teknik yardÝmÝn saÛlanmasÝnÝ
koordine etmek,
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝna, tm ortaklarÝ dikkate
alacak ßekilde bir politika belirleme ve gerektiÛinde
deÛißiklikler yapabilme anlamÝnda ulusal turizm
bakÝßÝ saÛlamak amacÝyla politika belirleme
alÝßmalarÝnda temel teßkil edecek verileri hazÝrlama,
sunma ve turizm ile ilißkili tm konularda tavsiyelerde
bulunmak,
¥ Net ve llebilir kriterlere dayanan alÝßmalar
yaparak, uygulanan turizm politikalarÝnÝn tutarlÝlÝÛÝnÝ
deÛerlendirme ve bu konuda Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ nezdinde bilgilendirme yapmak,
¥ Turizmde yaßanabilecek olumsuz durumlarÝn
bertaraf edilmesinde ve kriz ynetiminde BakanlÝÛÝn
uygulamalarÝnÝ ynlendirecek nerilerde bulunmak,
¥ Konsey yelerine bir dßnce ve fikir retme ve
teknik destek saÛlama birimi olarak hizmet etmek
olarak ifade edilebilir.
Konsey, gerekli grdÛnde alt komiteler ßeklinde
alÝßmalarÝnÝ yrtecek olup bu komiteler noktasal
programlar belirlemek ve bunu konsey ynetim
kuruluna bildirmekle sorumlu olacaklardÝr. Bu
komiteler pilot araßtÝrmalara ve projelere baÛlÝ
grevlendirmeler tamamlandÝÛÝ zaman
daÛÝlabileceklerdir. DiÛer bir deyißle bu komiteler iß
ve proje odaklÝ olarak kurulacaklardÝr.
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Ül BazÝnda Turizm Gelißiminin SaÛlanmasÝ
AmacÝyla Ülde Yer Alan Tm PaydaßlarÝ
Temsil Edebilecek Turizm Konseylerinin
Gelißtirilmesi
Ül ve yerel dzeyde sekretarya grevi Ül Kltr ve
Turizm MdrlÛ tarafÝndan stlenilecektir.

Ül Turizm Konseyleri:
Ulusal Turizm Konseyine ilde yer alan tm paydaßlarÝ
temsil edebilecek ßekilde grß, talep ve nerileri
sunmak Ül Turizm Konseylerinin ncelikli grevleri
arasÝnda olacaktÝr. AyrÝca bu Konseyler, Ulusal Turizm
Konseyinin aldÝÛÝ kararlarÝn daha saÛlam, tutarlÝ ve
katÝlÝmcÝ olmasÝna katkÝda bulunacaktÝr. Ül
Konseylerinin yeleri Ulusal Turizm Konseyi yelerini
olußturan kurum ve kurulußlarÝn temsilcilerinden
olußacaktÝr. Gerekli grldÛ hallerde, bilgisine
baßvurulmasÝ amacÝyla, ye olarak Konseyde yer
almayan kißi ve/veya kurum/kurulußlarÝn grß ve
tavsiyelerine baßvurulmasÝ amacÝyla yeni/geici yeler
eklenecektir.
Ül Turizm Konseyleri, ißletmelere hizmet saÛlanmasÝ
ve danÝßmanlÝk hizmetlerinin verilmesinde anahtar
rol oynayacaklardÝr. Kamu, zel sektr tarafÝndan
finansal ve danÝßmanlÝk anlamÝnda yardÝm alacaklar
ve danÝßmanlÝk hizmetlerinin yanÝ sÝra ißletmeler
arasÝnda ve ißletmeler arasÝnda ißbirliÛini saÛlayan
birim olarak grev yapacaklardÝr.
Temel olarak Konseyler;
¥ Yerel talep, beklenti ve ihtiyalarÝn araßtÝrÝlarak
Ulusal Turizm Konseyine sunulmasÝ,
¥ yeler arasÝnda ißbirliÛi ve eßgdmn
saÛlanmasÝ,
¥ Ül bazÝnda turizm potansiyelinin en st seviyede
kullanÝlabilmesine ynelik alÝßmalar yaparak
politikalarÝn belirlenmesi,
¥
rgt yelerinin eÛitiminin saÛlanmasÝ ve ißgc
kalitesinin arttÝrÝlmasÝ amacÝyla alÝßmalar yapÝlmasÝ,
¥ yeler arasÝnda etkin aÛlarÝn kurulmasÝ,
¥ Noktasal Turizm Konseylerinin talepleri sonucu

kk ißletmelere teknik yardÝmÝ koordine etmek
veya teknik yardÝm alÝnabilecek kißi ya da
kurum/kurulußlarla iletißime geilerek yerelin
faydalanmasÝnÝn saÛlanÝlmasÝ ve bunun noktalar
arasÝ koordineli ßekilde yapÝlmasÝnÝn saÛlanmasÝ,
¥ DiÛer blgesel ve yerel turizm rgtleri ile ißbirliÛi
ierisinde alÝßarak bir btn olarak ÒTrkiye markasÝÓ
yaratÝlmasÝ alÝßmalarÝnÝn desteklenmesi,
grevlerini yerine getirecektir.

3.4. Ü TURÜZM
STRATEJÜ

ÒÜ turizmde toplumun farklÝ kesimlerine
uygun kalite ve fiyatta turistik rn
alternatiflerinin sunulmasÝÓ
Trkiye'de dÝß pazar kadar i pazarÝn gelißmesi de
turizm aÝsÝndan nem taßÝmaktadÝr. Dnyada en
fazla turist eken lkelerin aynÝ zamanda i pazar
potansiyellerinin de yksek olduÛu grlmektedir.
Ü turizm pazarÝnÝn baßarÝsÝna ynelik olarak kamu
zel sektr ve turizmdeki sektr kurulußlarÝ ve STK'lar
arasÝnda gl bir ißbirliÛi ve eßgdm saÛlanacaktÝr.
Bu doÛrultuda, ulusal ve yerel lekte tarih, doÛa ve
kltr bilincinin gelißmesi iin medya, eÛitim ve
Ûretim kurumlarÝ ile eßitli programlar ve
kampanyalar dzenlenerek yerli turistlerin tatile
zendirilmesi saÛlanacaktÝr. Bu faaliyetler, turizm
gelirlerinde i turizmin payÝnÝn ykselmesine yol
amakla kalmayÝp, tarihi ve kltrel deÛerlerin tanÝnÝp,
korunmasÝnda da byk rol oynayacaktÝr.
Ü turizm potansiyelinin deÛerlendirilmesi ve i turizm
gelirlerinin arttÝrÝlmasÝ amacÝyla; i pazara ynelik
tanÝtÝm faaliyetleri arttÝrÝlarak zel sektr, sektr
kurulußlarÝ ve STK'lar ile ißbirliÛine gidilerek, seyahat
acentelerinin i pazara ynelik, programlarÝn,
reklamlarÝnÝn ve turlarÝnÝn arttÝrÝlmasÝna ynelik
zendirici alÝßmalar yapÝlacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Trkiye'nin her blgesinde alternatif turizm
gelißtirilecektir. Bu erevede, yeni gelißtirilmesi
planlanan varÝß noktalarÝnda konaklama kapasitesi
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gelißtirilecek ve ulaßÝmÝn niteliÛi iyileßtirilerek varÝß
noktalarÝ arasÝndaki seyahat olanaklarÝnÝn
gelißtirilmesini hedefleyen alÝßmalar yapÝlacaktÝr.
Trkiye'deki i turizm payÝnÝn ve gelirinin
artÝrÝlabilmesi iin farklÝ turistik rn, tesis ve program
alternatiflerinin olußturulmasÝ ve lke turistik
deÛerlerinin tanÝtÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.
Trkiye'de i turizm pazarÝndan 20 milyon kißinin
yararlanmasÝ saÛlanacaktÝr.
Trkiye'de seyahat alÝßkanlÝÛÝ olmayan vatandaßlarÝn
da tercihlerine uygun turistik rnlerin pazara
sunulmasÝ ve bunlarÝn tanÝtÝlmasÝ ile seyahat
alÝßkanlÝÛÝnÝn yaygÝnlaßmasÝ saÛlanacaktÝr.
Ü turizmden baßta dezavantajlÝ gruplar (zrller,
dßk gelirliler, genler, kadÝnlar,v.b.) ve gen nfusun
daha fazla yararlanmasÝna ynelik eßitli sosyal turizm
projeleri kamu ve zel sektr ißbirliÛi ile
gelißtirilecektir. Ü turizmin ynetimi ve
ynlendirilmesinde kamunun etkinliÛinin artÝrÝlmasÝ
iin i turizm pazarÝnÝn araßtÝrÝlmasÝ ve
deÛerlendirilmesine ynelik Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ bnyesinde Ü Turizm AraßtÝrma Birimi
kurulacaktÝr.
Ü turizmin eßitlendirilmesi ve tm yurda yayÝlmasÝ
ana politikasÝ erevesinde kltr turizmine nem
verilecek ve marka kentlerin olußturulmasÝna
alÝßÝlacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
Ü Turizm TanÝtÝmÝ
Ü turizmin tanÝtÝmÝna ynelik plan ve programlar
gelißtirilerek tanÝtÝmda yeni aralar kullanÝlacaktÝr.

Ü Turizm PazarÝnÝn Desteklenmesi
Orta ve dßk gelir gruplarÝndaki yerli turistlerin tatil
ihtiyalarÝnÝ karßÝlamalarÝ iin turizm tesislerinin
uygun kontenjan ve fiyat ayarlamalarÝ yapmalarÝ
saÛlanacaktÝr.
Ü turizm pazarÝna paket tur sunan seyahat
acentelerinin sayÝsÝnÝn artÝrÝlmasÝ iin bu tr
acentelerin desteklenmesi saÛlanacaktÝr.

Toplam nfusumuzun yzde 20'lik kÝsmÝnÝ olußturan
hareketliliÛi daha fazla olan niversite ve orta Ûretim
aÛÝndaki bireylere ve bekar orta yaß grubuna hitap
eden program alternatifleri gelißtirilecektir. GenliÛin
lkemizi daha iyi tanÝmasÝ, seyahat ve tatil alÝßkanlÝÛÝ
edinmesi aÝsÝndan turizm ißletmelerinin genlik
turizmine daha fazla ynelmeleri iin sektr ile ortak
alÝßma ve programlar gerekleßtirilecektir.

Ü Turizm PazarÝnÝn Üzlenmesi
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ bnyesinde ÒÜ TurizmÓ
birimi kurulacaktÝr. Bu birimin katkÝlarÝ ile Kltr
ve Turizm BakanlÝÛÝ'nca i turizm istatistiklerinin
tutulmasÝ ve bu istatistikler kapsamÝnda ÒYurt Üi
Seyahate KatÝlan VatandaßlarÝn SayÝsÝ ve DeÛißimiÓ,
ÒSeyahat AmacÝna Gre Trkiye VatandaßlarÝnÝn
Geceleme SayÝsÝÓ, ÒYurt Üi Seyahatlerde YapÝlan
Konaklama eßitleriÓ ÒTrkiye VatandaßlarÝnÝn Yurt
Üi Turizm HarcamalarÝnÝn Ekonomik DeÛeriÓ ÒYurt
Üi Turizm Faaliyetlerinin Dnemlere Gre DeÛißimiÓ,
deÛißik ltlere gre (yaß, cinsiyet, eÛitim seviyesi,
ekonomik durum vb) ÒVatandaßlarÝn Yurt Üi Turizm
Faaliyetlerinde Gsterilen FarklÝlÝkÓ vb. gibi lmler
yapÝlacaktÝr.

Alternatif Turizm
Ü turizm pazarÝnda alternatif turizme dayalÝ rnler
araßtÝrÝlarak blgesel ve yerel bazda kapasite artÝrmaya
ynelik alÝßmalar yapÝlacak ve bu deÛerlerin tanÝtÝm
ve pazarlamasÝ yapÝlacaktÝr.

Sosyal Turizm
DezavantajlÝ gruplarÝn tatile ÝkmalarÝnÝ olanaklÝ
kÝlacak sosyal turizm projeleri gelißtirilecektir.
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3.5. ARAÞTIRMA GELÜÞTÜRME
STRATEJÜ

ÒTurizm sektrnde AR-GE'nin kamu, zel
sektr ve turizm sektrndeki kurulußlar
arasÝnda ncelikle ele alÝnmasÝÓ
AraßtÝrma kavramÝ turizmde, rekabet, ißbirliÛi ve yeni
rnlerin araßtÝrÝlmasÝ erevesinde algÝlanmaktadÝr.
Üßletme leÛinde rn canlandÝrmasÝ, personel
niteliÛinin arttÝrÝlmasÝ, ißbirliÛinin araßtÝrÝlmasÝ ve
yeniliklerin araßtÝrÝlmasÝna ynelik alÝßmalar turizm
sektrnde teßvik edilecektir. Bu noktada kamu, zel
sektr, STK'lar ve niversitelerle ißbirliÛi
mekanizmalarÝ kurulacaktÝr. AraßtÝrma ve gelißtirme
konularÝnda ißletmelere bilgi saÛlanmasÝ amacÝyla,
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ bnyesinde Ulusal Turizm
Veri TabanÝ olußturulacak ve bu veri tabanÝnÝn internet
zerinden yelerin kullanÝmÝna sunulmasÝ
saÛlanacaktÝr. Üßletmeler bu bilgileri kendi
bnyelerinde deÛerlendirerek veya danÝßmanlÝk
hizmetlerinden faydalanarak yenilikler
yapabileceklerdir. Üßletmelerin deÛißen ve gelißen
turizm talebine paralel olarak ulusal kalkÝnmaya
sosyo-ekonomik katkÝ saÛlayabilmeleri iin objektif
ltlere dayanan ve uzmanlarca deÛerlendirmesi
yapÝlacak ßekilde ißletmeler ve varÝß noktalarÝ bazÝnda
Ulusal Turizm dlleri verilecektir. Bu dllerde
ekonomik getiriler kadar, sektre getirilen yenilikler
ve sosyal faydalarda gz nnde bulundurulacaktÝr.
Bu dln ißletmeler arasÝnda ulaßÝlmasÝ hedeflenilen
bir konumda olmasÝ saÛlanacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
AraßtÝrma sreci

¥ Üßletme ynetiminde evreyi dikkate alan bu
erevede en az enerji ve doÛal kaynaklar kullanarak
en az atÝk reten sistemlerin araßtÝrÝlmasÝnÝ,
¥ rnler, insanlar, uygulamalar ve ißlemler iin
yeni fikirlerin ve yeniliklerin ortaya ÝkmasÝnÝ
saÛlayacaktÝr.

Gelißtirme sreci
Turistik ißletmeler aÝsÝndan gelißtirme, bir ißletmenin
yeni ekonomik faaliyeti, etkenlerin yeni bir birleßimi,
farklÝ rnlerde farklÝ ßekillerde aÝÛa Ýkan yeni
rnler olarak tanÝmlanabilir. Üßletmelerin rnleri,
sreleri, pazarlarÝ, rgtsel yapÝlarÝ ve istihdam
edilen personelin yetilerindeki deÛißimleri ieren
yenilik sreleri pek ok ißletme tarafÝndan tam olarak
anlaßÝlamamÝß durumdadÝr.
Turizm sektr, uluslararasÝ anlamda rekabeti,
yeniliki ve araßtÝrmacÝ bir ßekilde srdrlebilir
gelißim doÛrultusunda ynlendirilecektir. Bunun iin,
blgesel gelißimin saÛlanabilmesi amacÝyla, turizm
arzÝ anlamÝnda blgesel ekiciliklerin rekabet
edebilirliklerini ve eßitliliÛini arttÝrÝlmasÝ, orta ve
kk lekli ißletmelere teknik ve danÝßmanlÝk
yardÝmlarÝnÝn saÛlanmasÝ, yurt ii pazarda talebin
arttÝrÝlmasÝ ynnde alÝßmalarÝn yapÝlmasÝ
hedeflenmektedir.
Orta ve uzun vadeli turizm stratejisi ve politikalarÝnÝn
belirlenmesi kamunun yetki ve sorumluluÛunda
olmakla birlikte iyi ynetißim erevesinde kurulacak
konseyler doÛrultusunda sektr kurulußlarÝ ve
STK'larÝn srdrlebilir bir gelißim doÛrultusunda
planlama, uygulama ve yenileme alÝßmalarÝna
katkÝda bulunma sorumluluÛuna sahip kÝlÝnmasÝ
hedeflenecektir.

¥ Sektrn grnmnn ÝkarÝlmasÝnÝ ulusal ve
uluslararasÝ model ve eÛilimlerin belirlenmesini,

HEDEFLERE DOÚRU

¥ Turizm faaliyetinin belirleyicisi ve
sÝnÝrlandÝrÝcÝlarÝnÝn belirlenmesi ve politikalarÝn
hazÝrlanmasÝnÝ,

kÝlÝnmasÝ iin;

¥ Turizmden kaynaklanan sosyo-ekonomik
kazanÝmlarÝn belirlenmesi ve arttÝrÝlmasÝ alÝßmalarÝ
ile turizmin olumsuz yanlarÝnÝn giderilmesi iin
nelerin yapÝlabileceÛinin belirlenmesini,

Markalaßma: Turizm gelißiminin srdrlebilir
¥ Trkiye ÜmajÝ OlußturulmasÝ; uluslararasÝ ve ulusal
pazarlarda net bir imajÝn olußturulmasÝ,
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¥ Blgesel ve Yerel olarak Turizm ÜmajÝ
OlußturulmasÝ; pazarlama faaliyetlerinde bir btn
halinde hareket edilmesi ve blgesel deÛerlerin n
plana ÝkarÝlmasÝ yoluyla varÝß noktalarÝnÝn marka
haline getirilmesi saÛlanacaktÝr.

Srdrlebilir AR-GE: Merkezi, yerel kamu ve
zel sektr rgtlerinin yanÝ sÝra araßtÝrma ve
istatistik alÝßmalarÝn izlenmesi ve deÛerlendirilmesi
ißletme bazÝnda da srekli bir iyileßtirme ve gelißtirme
hedeflenerek srdrlecektir.
Turizm sektrndeki istatistik veriler dnya
standartlarÝnda yeni gelißimlere ve araßtÝrmalara
destek olacak ßekilde yeniden dzenlenecektir.
¥ AraßtÝrmacÝlarÝn ve ißletmelerin istatistik verilere
ulaßÝmÝ saÛlanacaktÝr. ÜßbirliÛinin arttÝrÝlmasÝ; kamu
ve zel sektr arasÝnda ißbirliÛi ve eßgdm
saÛlanacaktÝr.
¥ Üßletmelerin ulusal stratejiye uygun ßekilde
hareket etmelerine yarayacak veriler sunulacaktÝr.

Ar-Ge Ynetimi: Trkiye Turizm Stratejisi uygulama
dneminde, turizm sektrnde Ar-Ge'ye hizmet
edecek kurumlar ßunlardÝr;
¥

Devlet Planlama TeßkilatÝ

¥

Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ

¥

Ulusal Turizm Konseyi

¥

Ül Turizm Konseyleri

¥

Ulusal Turizm Belgeleme (Accreditation) Birimi

¥

Ü Turizm AraßtÝrma Birimi

¥

Turizm EÛitimini Ynlendirme Birimi

¥

Ulusal Turizm Veri BankasÝ Birimi

¥ niversiteler
Yeni kurulmasÝ ngrlen bu kurulußlar ve birimler
pazarlama, araßtÝrma, ißbirliÛi kurma ve blgeler
itibariyle turizm kapasitesinin belirlenmesi ve
olußturulmasÝ ve ißletmelere bilgi akÝßÝ saÛlanmasÝ
gibi teknik konularda yardÝm edecekler bu sayede
farklÝ pazar dilimlerine uygun yatÝrÝmlarÝn yapÝlmasÝna
imkn saÛlayacaktÝr.

3.6. ULAÞIM VE ALTYAPI STRATEJÜSÜ
STRATEJÜ

ÒHÝzla gelißen turizm sektrnn
yoÛunlaßtÝÛÝ yerleßmelerin altyapÝ ve ulaßÝm
sorunlarÝn giderilmesiÓ
lkemizde turizm potansiyelinin ok yksek olduÛu
Akdeniz ve Ege sahillerinin altyapÝ sorunlarÝnÝn
zmlenmesi iin, Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
tarafÝndan yrtlen Akdeniz-Ege Turizm AltyapÝsÝ
KÝyÝ Ynetimi (ATAK) Projesi'nin tamamlanmasÝ
ynnde alÝßmalar yapÝlacaktÝr. Bu erevede, yerel
ynetim ve kullanÝcÝlar tarafÝndan kurulacak altyapÝ
birlikleri vasÝtasÝyla yrtlmesi ngrlen projenin
finansmanÝnda kullanÝcÝnÝn katkÝsÝnÝn saÛlanmasÝ,
bu ynde kurumsal yapÝlaßmaya gidilmesi ve yasal
dzenlemeler yapÝlmasÝ ile projeye ivme
kazandÝrÝlacaktÝr.
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ turizm potansiyeli yksek
ve turizm gelißiminin saÛlandÝÛÝ ve gelißtirilmesi
ngrlen alanlarda altyapÝnÝn gelißtirilmesinde yerel
ynetimlerle ißbirliÛi iinde alÝßmalarÝnÝ
srdrecektir.
UlaßÝm, turistleri bir tketim noktasÝ olan turizm
blgelerine baÛlayan kpr niteliÛindedir. Bu zelliÛi
ile ulaßÝm turizm iin bir ana rndr. Turizmde
ulaßtÝrmanÝn gelißtirilmesi, daha saÛlÝklÝ ißlemesi
iin ulaßtÝrma trleri arasÝnda bir entegrasyon
olußturulmasÝ gereklidir. Bu doÛrultuda lkemizde
turizmin tm yÝla yayÝlmasÝ, kÝyÝ turizmi dÝßÝnda diÛer
turizm eßitlerinin ve i blgelerimizdeki turizm
aktivitelerinin gelißtirilmesi iin ulaßÝm baÛlantÝlarÝ
glendirilecektir.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ ATAK Projesinin
tamamlanmasÝna zel nem vermekte olup anakkale
Ül sÝnÝrÝndan Antalya -Üel sÝnÝrÝna kadar uzanan 2.000
km sahil bandÝnda, 2023 yÝlÝ hedef alÝnarak, yerleßik
ve turistik nfusun ihtiyacÝnÝ karßÝlayacak ime suyu,
kanalizasyon, atÝk su arÝtma ve deßarjÝ, katÝ atÝk
toplama ve bertaraf tesisleri gibi altyapÝ tesislerinin
plan, proje ve inßaatlarÝ gerekleßtirilecektir.
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Trkiye Turizm Stratejisi'nin en nemli zelliklerinden
biri ulaßÝm sisteminde yapÝlacak dzenlemeleri de
iermektedir. Bu doÛrultuda turizm sektr iin
nemli bir girdi olan kara, hava ve deniz ulaßÝm
baÛlantÝlarÝnÝn turizm potansiyelleri ile bir btn
halde deÛerlendirilerek gelißtirilmesi
hedeflenmektedir.

noktalarÝnda, ßehir ve kltr turizminin gelißtirileceÛi,
kÝyÝ gerisinde kalan mevcut turizm alanlarÝnda altyapÝ
eksikliklerinin giderilmesi ve turizmin
eßitlendirilmesi kapsamÝndaki alanlarda altyapÝ
gelißimine ynelik ilgili kurum ve kurulußlar ile ißbirliÛi
iin dzenlemeler gerekleßtirecek ve gerektiÛinde
ynlendirme saÛlanacaktÝr.

lkemizin doÛal, tarihi ve turistik deÛerlerini daha
iyi tanÝtmak amacÝyla, turizmin znesi olabilecek
denizyollarÝ ve demiryollarÝnÝn kamu ve zel sektr
ißbirliÛi ile yenilenecek ve gelißtirilecektir. lkemizde
ulaßÝmÝn eßitlendirilmesinde kamunun yatÝrÝm
payÝnÝn en aza indirilmesi sektre dinamizm
kazandÝrÝlmasÝ aÝsÝndan nemlidir. Bu nedenle,
aßaÛÝda sÝralanan ve yatÝrÝmda kamunun maliyetini
en aza indirgemeyi amalayan finansman modelleri
demiryollarÝ, yat limanÝ ve kruvaziyer limanlarÝ,
otoyollar ve blnmß yollarÝn yapÝmÝnda veya
niteliklerinin artÝrÝlmasÝnda kamu tarafÝndan
yatÝrÝmlarÝn finansmanÝnda kullanÝlacak modeller
olacaktÝr.

Zaman ve gvenlik aÝsÝndan n plana Ýkan
havayolu ulaßÝmÝnÝn gelißtirilmesi

¥

Yap-Üßlet-Devret (YÜD)

¥

Yap-Üßlet (YÜ)

¥

Tasarla-Yap-Finansla-Üßlet (TYFÜ)

¥

Yap-Sahiplen-Üßlet-Devret (YSÜD)

¥

Yap-Sahiplen-Üßlet (YSÜ)

¥

Yap-Kirala-Üßlet-Devret (YKÜD)

¥

Kamu zel Sektr OrtaklÝÛÝ (K SO) -

¥

Menkulleßtirme -

HEDEFLERE DOÚRU
Turizm potansiyeli yksek alanlarda altyapÝ
eksikliÛinin giderilmesi
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ turizm potansiyeli yksek
ve turizmin eßitlendirilmesinin amalandÝÛÝ
alanlarda yerel ynetimlerle ißbirliÛi, finansal destek
vb. uygulamalar ile altyapÝdaki eksikliklerin
karßÝlanmasÝ iin etkin bir alÝßma saÛlayacaktÝr. Bu
doÛrultuda, yeni gelißtirilmesi hedeflenen varÝß

lkemizin uluslararasÝ turizm pazarÝna uzak olmasÝ,
sÝnÝrlarÝmÝzÝn genißliÛi ve coÛrafi ßartlar (daÛlÝk ve
engebeli yapÝ) nedeniyle, Trkiye turizminin gelißimi
iin en uygun ulaßÝm tr havayoludur. Bu nedenle
lkemizde turizmin eßitlendirilerek tm yÝla
yayÝlmasÝnda hava taßÝmacÝlÝÛÝnÝn rol byktr.
Hava yolu taßÝmacÝlÝÛÝndaki gelißmeler, turizm
sektrn olumlu ynde etkileyecek ve turistlerin
konaklama srelerini uzatacaktÝr. Bu doÛrultuda
turizmin tm yurda yayÝlmasÝ iin gerek mevcut
havaalanlarÝndaki eksikliklerin giderilmesine ve
gerekse yeni havaalanlarÝnÝn olußumuna ynelik
alÝßmalar gerekleßtirilecektir. Blgesel hava
taßÝmacÝlÝÛÝna ißlerlik kazandÝrmak, atÝl durumdaki
stol hava alanlarÝnÝ alÝßÝr duruma getirmek turizmin
daha sorunsuz ve saÛlÝklÝ bir ßekilde gerekleßmesini
saÛlayacaktÝr. Blgesel hava taßÝmacÝlÝÛÝnÝn gelißmesi
ile rneÛin Anadolu'daki bir tur gzerghÝnda uzun
bir yol turistleri sÝkmadan ve zaman kaybÝ olmadan
aßÝlacaktÝr. AyrÝca bu sayede daha kÝsa srede
turistlere daha fazla yer gezdirilebilecek ve lkemizin
tanÝtÝmÝ daha iyi yapÝlacaktÝr. Bu ihtiyacÝ karßÝlamak
iin byk yerleßim yerlerindeki uußlar ikinci ve
nc hava alanlarÝ ile gelißtirilecektir.

UlaßÝmda demiryolu taßÝmacÝlÝÛÝnÝn payÝnÝn
arttÝrÝlmasÝ amacÝyla blgeler arasÝ
baÛlantÝlarÝn gelißtirilmesi
Demiryolu taßÝmacÝlÝÛÝnda teknolojinin gelißimi
sonucu, demiryolu ulaßÝmÝ gvenli ve rahat bir
konuma ulaßmÝßtÝr. Artan evresel duyarlÝlÝk sonucu
demiryolu taßÝmacÝlÝÛÝnÝn karayolu taßÝmacÝlÝÛÝna
oranla nmzdeki yÝllarda neminin artmasÝ
beklenmektedir. Bu doÛrultuda mevcut demiryolu
baÛlantÝlarÝnÝ birbirleriyle birleßtirecek ve lke
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genelinde ana turizm blgelerini birbirine baÛlayacak
hÝzlÝ tren hatlarÝ ve blgesel baÛlantÝlar
gelißtirilecektir.

3.7. TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJÜSÜ

Turizmde karayolu ulaßÝmÝnda gvenliÛin
ve erißim kapasitesinin arttÝrÝlmasÝ

ÒUlusal, blgesel ve yerel lekte
markalaßmanÝn hedeflenmesi, ulusal tanÝtÝm
ve pazarlamaya ek olarak varÝß noktasÝ
bazÝnda tanÝtÝm ve pazarlama faaliyetlerine
baßlanmasÝÓ

lkemiz karayolu aÛÝ, uzunluk olarak AB lkeleri
ortalamasÝnÝn olduka altÝndadÝr.
zellikle turizm sektrnde yeni ulaßÝm
baÛlantÝlarÝnÝn olußturulmasÝ ve var olan ulaßÝm
baÛlantÝlarÝnÝn glendirilmesi ile karayolunda ulaßÝm
gvenliÛi ve niteliÛinde artÝß saÛlanacaktÝr. Trkiye
Turizm Stratejisini destekleyici nitelikte ana
baÛlantÝlar zerinde gerekleßtirilmesi ngrlen
yeni varÝß noktalarÝnÝ (Turizm Gelißim Blgeleri,
Gelißim KoridorlarÝ ve Gelißim Ana AkslarÝ, Turizm
Kentleri, Eko-turizm Blgeleri, Marka Kentler)
destekleyici blnmß karayolu baÛlantÝlarÝ
gelißtirilecektir.

Deniz turizminin gelißtirilmesi
lkemize gelen turistlerin daha uzun sre
konaklamalarÝnÝ saÛlamak ve gelen nitelikli turist
sayÝsÝnÝ arttÝrabilmek iin turizm potansiyeli yksek
blgelerde, kruvaziyer yolcu taßÝmacÝlÝÛÝna ynelik
gereken altyapÝ ve styapÝnÝn hÝzla tamamlanarak
kruvaziyer limanlarÝn turizme aÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.
AyrÝca deniz turizmi sektrnde hÝzla gelißen bir diÛer
eÛilim ise Mega Yat LimanlarÝdÝr. Üstanbul, Antalya,
Üzmir'deki yat limanlarÝnÝn rehabilite edilerek Mega
YatlarÝ alacak ßekilde gelißtirilmeleri ile Trkiye
turizminin yat turizminde aldÝÛÝ payÝn arttÝrÝlmasÝ
saÛlanacaktÝr. Bunun yanÝnda mevcut ve
projelendirilen yat limanlarÝna ilave olarak lkemizde
bulunan 200' aßkÝn balÝkÝ barÝnaklarÝ
potansiyelinden faydalanÝlarak her 35 deniz milinde
bir olmak zere yat turizmine gerekli hizmeti
saÛlayabilecek ßekilde yenilenmelerine ynelik
alÝßmalar ile sektrde nemli bir gelißim
kazandÝrÝlacaktÝr. AyrÝca, yeni varÝß noktalarÝnÝ
destekleyecek nitelikte yat limanlarÝ planlanarak
ißletmeye aÝlacaktÝr.

STRATEJÜ

Turizm blgesi tanÝtÝmÝ ve pazar analizleri gibi ana
konularda tanÝtmanÝn baßtan sona bilimsel analizler
ve araßtÝrmalara dayanacaktÝr.
TanÝtÝm faaliyetlerinde sreler belirlenerek, pazar
lkelerde; pazarÝn zellikleri, mßteri gruplarÝnÝn
eÛilim ve istekleri, demografik yapÝ ve rakip lkelerin
durumu araßtÝrÝlmasÝ, geerli ve gvenilir bilgiler
toplanmasÝ, zmlenmesi, yorumlanmasÝ alÝßma
yntemi izlenecektir.
YapÝlan araßtÝrmalarÝn zmlenmesi ve
yorumlanmasÝ sonrasÝnda pazardaki gl veya zayÝf
yanlar, fÝrsat ya da riskler ve tehditler de tespit
edilecektir,
Turizm pazarÝnda yarÝßabilmek ve pazar payÝnÝ
kaybetmemek iin imajÝn srekliliÛi saÛlanacaktÝr.
Halkla ilißkiler aralarÝ etkin bir ßekilde kullanÝmÝ n
plana ÝkartÝlacaktÝr.
Yeni tanÝtÝm stratejilerinde halkla ilißkiler (PR)
faaliyetlerine aÛÝrlÝk verilecektir.
Devlet ve zel sektr ißbirliÛi, yeni iletißim
teknolojilerinin kullanÝmÝ ve markalaßma
saÛlanacaktÝr.
Turizmde yeni bilgi ve iletißim teknolojilerine uyum
saÛlanmasÝ ve mßteriyle baÛlantÝnÝn daha ok bu
ynde yapÝlmasÝna aÛÝrlÝk verilecektir.
TanÝtÝmdan, rn pazarlamaya, bilgilendirmeye kadar
internetin geniß bir yelpazede kullanÝlmasÝ
saÛlanacaktÝr.
Dnya nfusunun deÛißmesine paralel olarak daha
ok nc yaß grubuna uygun tanÝtÝm ve reklamlara
aÛÝrlÝk verilecektir.
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TanÝtÝmlarda kitlesel tanÝtÝmdan ziyade,
zelleßtirmeye gidilerek pazarlanacak hedef rnler
belirlenecektir.
VarÝß noktalarÝnda markalaßmaya gidilecek, lke
markalaßmasÝ yanÝnda varÝß noktasÝ markalaßmasÝ
saÛlanacak ve tanÝtÝmda varÝß noktalarÝna ayrÝ yer
verilmesi saÛlanacaktÝr.

Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ tanÝtÝm ve
pazarlama eylemlerinde:
¥ VarÝß noktasÝ odaklÝ, rn stnlÛmz ve
toplam kaliteyi vurgulayacak,
¥ lke, blge ve nokta bazÝnda markalaßmayÝ
saÛlayacak,

TanÝtÝmda uluslar arasÝ organizasyonlara katÝlÝm ve
ev sahipliÛinin yoÛun olarak kullanÝlmasÝna nem
verilecektir.

¥ lkemiz turizm rnnn tanÝtÝlmasÝnÝ, turist
sayÝsÝnÝn ve turizmden elde edilen gelirin artÝrÝlmasÝnÝ
hedefleyecek,

Sinema sektr bir tanÝtÝm aracÝ olarak kullanÝlacaktÝr.

¥ Akdeniz anaÛÝndaki diÛer varÝß noktalarÝndan
farklÝlÝk ve greceli stnlÛmzn etkin tanÝtÝm
ve pazarlama aralarÝ ile markaya baÛlÝlÝÛÝnÝ
saÛlayacak,

2023 YILI HEDEFLERÜ
TanÝtÝm faaliyetlerinde, farklÝ pazarlar ve pazar
dilimleri arasÝndaki farklÝlÝklarÝn bilincinde olarak
pazarlardaki tketicilerin ortak istek ve arzularÝ
zerinde yoÛunlaßtÝrÝlmÝß bir tanÝtÝm stratejisi
hedeflenmektedir.
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ tanÝtÝm stratejisinin nemli
bir bileßeni olacaktÝr. Stratejinin sonularÝnÝn test
edilmesi, etkinliÛinin llmesi ve gerekli
deÛißikliklerin yapÝlmasÝ ve 2023 yÝlÝna kadar olan
faaliyetlerde de etkin kullanÝma hedeflenmektedir.
Turizmde tketicilerin varÝß noktasÝnÝ nasÝl
algÝladÝklarÝ, bu varÝß noktasÝnÝn zihinlerinde nasÝl
yer aldÝÛÝ, sektrn hedef kitle ile iletißiminin hangi
dzeyde bulunduÛu, yrtlen kampanyalarÝn
mesajlarÝ ile gereklerin ne kadar rtßtÛ
belirlenmesi gereken sorun alanlarÝdÝr. Bunun iin
Trkiye'nin dÝß tanÝtÝmÝnda, dnyadaki gelißmeler
izlenerek kampanyalarÝn varÝß noktasÝ odaklÝ
olmasÝna, hedef pazarlara ynelik ayrÝ ayrÝ
dzenlenmesine, farklÝ, zgn ve ulusal deÛerlere
sadÝk kalÝnarak aÛdaß deÛerlerin vurgulanmasÝna,
hedef kitleye ynelik turizm rnlerinin n plana
ÝkarÝlmasÝna fuar, aÛÝrlama gibi halkla ilißkiler
etkinlikleri ile desteklenmesine zen gsterilecektir.
Kampanyalarda hedef kitleye hÝzlÝ ve etkin bir ßekilde
ulaßabilmek iin elektronik ortamdan daha fazla
faydalanÝlacaktÝr.

¥ FarklÝ, zgn ve ulusal deÛerlere sadÝk kalÝnarak
aÛdaß deÛerleri vurgulayacak,
¥

Hedef kitleye ynelik rnleri n plana Ýkaracak,

¥

Teknolojik gelißmelerden yararlanacak,

¥ UluslararasÝ baßarÝlara imza atarak lkemizden
vgyle sz ettiren kißilerden yararlanacak,
¥ Halkla ilißkiler faaliyetleriyle desteklenen reklam
kampanyalarÝ yrtecek,
¥ Avrupa lkelerindeki pazar payÝnÝ srdrlebilir
turizm rnlerinin tanÝtÝmÝyla arttÝracak,
¥ rn eßitlendirmesi yoluyla st gelir turist
gruplarÝnÝ lkemize ekecek,
¥ Turizm aÝsÝndan hÝzla byyen DoÛu Asya Pasifik
blgesi ve zellikle Hindistan ve in'e zel nem
verecek,
¥ OrtadoÛu lkeleri, Üran ve Orta Asya'daki Trk
Cumhuriyetlerinde blgeye ynelik zel tanÝtÝm
kampanyalarÝ dzenleyerek Pazar payÝnÝ artÝracaktÝr.
TanÝtÝm ißlevini paylaßan kurum ve kurulußlar arasÝnda
eßgdm kurulacak, daha dinamik, daha profesyonel
ve mali ynden daha gl bir tanÝtÝm yapÝlabilmesini
saÛlamak zere bu faaliyetlerin finansmanÝna
turizmden doÛrudan ya da dolaylÝ gelir elde eden
kesimlerin de katÝlÝmÝ saÛlanacaktÝr. AyrÝca pazarlama
aÛÝnÝ olußturan ticari firmalarÝn serbest piyasa
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koßullarÝ iinde birleßerek/ißbirliÛi yaparak
glenmeleri teßvik edilecektir.

¥ Tek-hedef-kitle TanÝtma Stratejisi
(belirlenmiß tek hedef kitleye ynelik strateji)

Trkiye turizminin uluslararasÝ turizm pazarÝndan
daha fazla pay alabilmesi iin her yÝl turizmden elde
edilen gelirin yzde 1'nin tanÝtÝma ayrÝlmasÝ
hedeflenmektedir.

¥ YoÛunlaßtÝrÝlmÝß TanÝtÝm Stratejisi (birden
fazla hedef kitleye ynelik strateji)

AyrÝca, e-tanÝtÝm, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni
gelißmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojilere
kamu ve zel sektrce yeterli yatÝrÝm yapÝlacaktÝr.
TanÝtÝm ve pazarlamanÝn etkinliÛi deÛerlendirilecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
TanÝtma faaliyetlerinde srelerin
belirlenmesi
TanÝtma faaliyetinde olmasÝ gereken sreler;
1. Finansman
2. PazarlarÝn belirlenmesi
3. Pazar araßtÝrmasÝ
4. Amalar
5. TanÝtÝm konusu
6. KullanÝlacak tanÝtÝm aralarÝ
7. TanÝtma etkinliÛinin llmesi
Turistik tanÝtma faaliyetine baßlamadan nce;
a) Neyin tanÝtacaÛÝ (Turistik rn yada rnlerin
tespiti ve tanÝmlamasÝ)
b) Kime tanÝtÝlacaÛÝ (Hedef kitle)
c) Nerede tanÝtÝlacaÛÝ (Seilen Pazar)
d) Ne zaman tanÝtÝlacaÛÝ
e) NasÝl tanÝtÝlacaÛÝ (Uygulama)

TanÝtÝm ve pazarlama faaliyetlerinde
alternatif stratejilerin belirlenmesi
Pratikte turizm rgtlerinin izleyebileceÛi eßitli
ÒtanÝtÝm/pazarlamaÓ stratejileri deÛerlendirilmekle
birlikte teorik olarak drt alternatif strateji
belirlenmißtir;

¥ Btnsel TanÝtÝm Stratejisi (pazardaki
btn segmentleri kapsayan strateji)
¥ AyrÝßtÝrÝlmamÝß TanÝtÝm Stratejisi
(Segmentler arasÝndaki farklÝlÝklarÝn bilincinde olarak
segmentlerin ortak ynlerini dikkate almaya ynelik
strateji)

Kamu-zel sektr ißbirliÛi
Kamu-zel sektr ißbirliÛi; devletin koordinatr ve
zel sektrn uygulayÝcÝ olmasÝ ve devletin finansman
olarak tanÝtÝmda zel sektre destek vermesi
konusunda teßvikler ve kredilerde farklÝ yaklaßÝmlarÝn
gelißtirilmesi saÛlanacaktÝr. Bu noktada konseylerin
alÝßmalarÝndan yararlanÝlacaktÝr.

Üyi imaj yaratÝlmasÝ
Trkiye turizmini doÛrudan etkileyen terrist
faaliyetlerin, demokrasi, insan haklarÝ gibi konulara
ilißkin olarak dÝß basÝnda yer alan olumsuz yayÝnlar
ve Trkiye'nin coÛrafi konumu nedeniyle yakÝn
blgesinde yaßanan savaßlar ile siyasi
istikrarsÝzlÝklarÝn neden olduÛu imaj sorunlarÝnÝn
olumsuz etkilerini azaltmaya dnk tanÝtÝm
alÝßmalarÝ yapÝlarak iyi imaj yaratÝlmasÝnÝ saÛlayÝcÝ
proje ve programlar hazÝrlanacaktÝr.

3.8. EÚÜTÜM STRATEJÜSÜ
STRATEJÜ

ÒTurizm eÛitiminin meslek odaklÝ olmasÝ ve
llebilir sonular iermesiÓ
Turizm eÛitimi, turizm kaynaklarÝnÝn farkÝna
varÝlmasÝnÝ, korunmasÝnÝ ve lke ekonomisine
turizmin katkÝsÝnÝn en st seviyeye ÝkarÝlmasÝnÝ
amalayacaktÝr. EÛitim kapsamÝnda Ûrencilere her
turiste eßit ve drst hizmet verme ahlakÝ,
konukseverlik ve uzun vadeli kazanlarÝ dikkate alma
temel olarak verilecektir.
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Mesleki turizm eÛitimi niteliÛinin ve eÛitimi veren
kurumlarÝn kurumsal kapasitelerinin gelißtirilmesi
saÛlanacaktÝr. lke turizminin itibarÝ ve karlÝlÝÛÝ,
eÛitim kalitesinin srekliliÛine baÛlÝdÝr. Etkin bir
eÛitim yapÝlabilmesi iin, eÛitim ve Ûretimdeki
yenilikler srekli bir ßekilde takip edilerek, turizm
sektrndeki bugnk ve gelecekteki olasÝ deÛißimler
iyi analiz edilerek eÛitim programlarÝnÝn elde edilen
bulgular doÛrultusunda hazÝrlanmasÝ saÛlanacaktÝr.
Turizm eÛitiminin meslek odaklÝ olmasÝ ve llebilir
sonular iermesi saÛlanacaktÝr. Turizm eÛitimi veren
kurumlarda ve toplumda ÒeÛitimde kalite bilinciÓ
olußturulmasÝ gerekliliÛi n plana ÝkarÝlacaktÝr.
Turizmde Toplam Kalite Ynetimi uygulamalarÝnda
grup alÝßmalarÝna nem verilecek, yeniliklere aÝk
ve kendini gelißtiren yetenekli Ûrenciler teßvik
edilecektir. EÛiticilerin baßarÝ deÛerlendirmeleri
performans lmn esas alan bir modele
dayanacaktÝr.
Turizmin istediÛi nitelikte ißgcnn yetißtirilmesinde
zel sektrn katÝlÝmÝ ve desteÛi saÛlanacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Turizm politikasÝnÝ ynlendirecek ynetici ve
araßtÝrmacÝlarÝn yetißtirilmesine ynelik akademik
eÛitim politikalarÝ belirlenirken turizm sektrne
kalifiye eleman yetißtirecek mesleki eÛitim bir arada
ele alÝnacaktÝr.
Turizm sektrnde nitelikli ve yeterli ißgcnn
yetißtirilmesi konusuna ncelik verilecektir.
Turizmin gelißmesinde etkin glerden biri olan yerel
ynetimlerin turizm ißletmelerinde hizmet ve evre
kalitesini artÝrÝcÝ ynlendirmeler yapmalarÝ
saÛlanacaktÝr. Turizmde toplum bilincinin olußmasÝ
iin yaygÝn eÛitim programlarÝ dzenlenerek zellikle
medyanÝn bu konularÝ ißlemesini zendiren tedbirler
alÝnacaktÝr.
Turizm EÛitimi ve Ûretimi ders programlarÝna yeni
turizm eßitleri ile ilgili dersler eklenerek deÛißen
turizm arz ve talebini karßÝlayabilecek eleman
yetißtirilmesi saÛlanacaktÝr.
YaygÝn turizm eÛitimi iin, toplumsal dzeyde ißitsel

ve grsel iletißim imknlarÝ kullanÝlacaktÝr. YaygÝn
turizm eÛitimi sektrde alÝßan kißilerin beceri ve
niteliklerinin arttÝrÝlmasÝna ynelik olarak yapÝlacak
ve geniß kitlelerin eÛitilmesini hedeflenecektir. Bu
eÛitimin nihai hedefi ÒbelgelendirmeÓ olup belgeler
de iß baßÝ eÛitimi srecinde verilecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
Akademik eÛitim ve turizm sektrne
nitelikli eleman yetißtirecek mesleki
eÛitimin bir arada gelißtirilmesi
Turist rehberlerine her yÝl verilen seminerlerin
niversitelere veya meslek kurulußlarÝna bÝrakÝlarak
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ'nÝn turist rehberliÛinin
yasalara uygun olarak yapÝldÝÛÝnÝ denetleyen bir
kurum olarak ißlev grmesi saÛlanacaktÝr.
Mesleki eÛitimde standardizasyon, deÛerlendirmenin
yapÝlmasÝ, uluslararasÝ standartlara gre verimlilik,
hizmet kalitesinin gelißimi ve istihdam iin gerekli
olan beceri dzeylerinin belirlemesi belgelendirme
ile saÛlanacaktÝr. Acenta ve rehberlerin hizmet ii
eÛitimlerle ve yaptÝrÝmlarla kalitelerinin ykseltilmesi
saÛlanacaktÝr. Turist rehberlerinin bir kuruluß altÝnda
birlik kurmalarÝ temin edilerek rehberlerin eÛitim
yoluyla branßlaßmalarÝ saÛlanacaktÝr.
Rehberlik lisans eÛitimleri ya da rehberlik sertifika
eÛitimi dzenleyen fakltelerin ÒTrkiye Turu
Uygulama GezileriÓ standart bir program haline
getirilecektir. Bu eÛitimler ve geziler Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ tarafÝndan kontrol edilecek ve Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝnca belirlenen koßullara uygun olup
olmadÝÛÝ gerektiÛinde denetlenecektir.
Turizm ÜßletmeciliÛi blm bulunan niversitelerin,
turist rehberliÛi alanÝnda yksek lisans amalarÝ ve
aÝlacak turist rehberliÛi yksek lisans programlarÝna,
yabancÝ dil bilen lisans mezunlarÝnÝn kabul edilerek
tezli veya tezsiz yksek lisans eÛitimi verilmesi
saÛlanacaktÝr. Bu ißleyiß, turizm rehberleri arasÝnda
branßlaßma ve uzmanlaßmayÝ arttÝracaÛÝ gibi turizm
sektrnde alÝßanlarÝn eÛitim seviyelerinin
ykselmesine de katkÝda bulunacaktÝr.
Rehberlik eÛitiminin lisans dzeyinde verilmesi
saÛlanarak n lisans dzeyinde turist rehberliÛi
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eÛitimi veren blmler kapatÝlacaktÝr. Lisans
dzeyinde turist rehberliÛi eÛitimi veren okullarÝn
yksek lisans dzeyinde turist rehberliÛi eÛitimi
vermeye baßlamasÝ rehberliÛin branßlaßmasÝnÝ
kolaylaßtÝracaktÝr. AyrÝca rehberlik blm bulunan
niversiteler Üngilizce, Almanca ve FransÝzca dillerinde
eÛitim vermektedir. Bu durumda ise nadir diller
ihtiyacÝ karßÝlanamamaktadÝr. Bu nedenle Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝ, ihtiya duyulan uzmanlaßma
dallarÝnda ve dillerde Ûrencilerin yetißtirilmesi iin
MEB ve Y K arasÝnda ißbirliÛi ve eßgdm
saÛlayacaktÝr.

Turizm sektrnde eÛitilmiß elemanlarÝn oranÝnÝ ve
hizmet kalitesini ykseltmek iin belgeli ve en az 
yÝldÝzlÝ otel ißletmelerinden turizm eÛitimi alan
Ûrencilere uygulama imknlarÝ saÛlanmasÝ koßulu
getirilecektir. Turizm ißletmeciliÛi mesleki statye
kavußturularak alÝßanlarÝn belli bir nitelikte olmasÝ
saÛlanacaktÝr. Turizm eÛitimi veren yksekokullar
iin tm taraflarÝn grßleri alÝnarak bir staj ynergesi
yayÝnlanacak ve uygulanmasÝ saÛlanacaktÝr.

YaygÝn eÛitimin gelißtirilmesi

niversitelerin ÒTurizm ÜßletmeciliÛi ve Otelcilik
BlmlerindeÓ; okutulmakta olan, genel turizm,
yabancÝ dil, n bro hizmetleri, kat hizmetleri, rgtsel
davranÝß, ißletme, ynetim ve organizasyon, ekonomi,
turizm ekonomisi, turizm pazarlamasÝ, turizm
mevzuatÝ, turizm politikasÝ ve uygulamasÝ, turizm
rehberliÛi, servis uygulamalarÝ, insan kaynaklarÝ
ynetimi, yiyecek-iecek hizmetleri ynetimi, seyahat
acentacÝlÝÛÝ ve tur operatrlÛ, konaklama
ißletmelerinde muhasebe uygulamasÝ, konaklama
ißletmelerinde finansal ynetim gibi derslerin yanÝ
sÝra; turizm sosyolojisi, dnya mutfaklarÝ ve kltrleri,
Anadolu uygarlÝklarÝ ve kltrleri, turizmde araßtÝrma
yntemleri, turizmde yeni varÝß noktalarÝ olußturma,
davranÝß bilimleri, yeni turizm rn ve eßidi
araßtÝrmalarÝ ve branßlaßma (yatÝlÝk, maÛaracÝlÝk, su
altÝ, daÛcÝlÝk, rafting vb.) eÛitimleri gibi turizm
sektrnn deÛißen gereksinimlerini karßÝlayacak
derslere de yer verilecektir.

YaygÝn eÛitimin gelißtirilmesi konusunda medyadan
yararlanÝlacaktÝr. Temel eÛitimin kalitesi, etkin bir
ißgc gelißimini saÛlayacaÛÝ gibi sektrdeki
daÛÝnÝklÝÛÝn ve eßgdmszlÛn nlemesine de
katkÝda bulunacaktÝr. AyrÝca, etkin ve baßarÝlÝ bir
turizm eÛitimi, sektrde alÝßanlarÝn veya alÝßacak
olanlarÝn kariyer ve srekli iß olarak turizme bakÝßlarÝnÝ
deÛißtirecektir. Sektrdeki toplam kalite ßphesiz
eÛitim seviyesinin ykselmesiyle saÛlanacaktÝr. YaygÝn
eÛitim veren kurumlarda verilen eÛitimlerin kalitesi
uygulamaya ynelik olarak arttÝrÝlacaktÝr. Turizm ve
otelcilik eÛitimi kurumlarÝnda, meslek dersleri
eÛiticilerinin bilgi ve deneyimlerini arttÝrmalarÝ ve
yeniliklerden haberdar olmalarÝ saÛlanarak yaygÝn
eÛitimin gelißtirilmesi saÛlanacaktÝr.
YaygÝn eÛitimin Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
koordinatrlÛnde ve katÝlÝmcÝ bir ßekilde
srdrlmesine ynelik model benimsenecektir.

Turizmin istediÛi nitelikte ißgc
yetißtirilmesinde zel sektrn katÝlÝmÝ
Turizm meslek rgtleri, ye ißletmelerde kaak
personel alÝßtÝrÝlmasÝnÝn nne gemek iin
yetkilendirilecek, bundan sorumlu tutulmalarÝ
saÛlanacak ve ißletmelerin bu rgtlere ye olmalarÝ
zorunlu kÝlÝnacaktÝr. Turizm ve otelcilik faaliyetlerinin
hukuki erevede tanÝmlanmasÝ ve meslek iin
gereken asgari niteliklerin, gerekliliklerin, eÛitim
dzeyinin belirlenmesi ve mesleki unvanlarÝ koruyacak
yasal bir dzenlemenin getirilmesi saÛlanacaktÝr.

YaygÝn ve rgn eÛitimde ieriÛin
yenilenmesi ve gncellenmesi

Turizm EÛitiminde Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝnÝn Ana PolitikayÝ Belirlemesi
Turizm eÛitiminin planlanmasÝnda rgn ve yaygÝn
turizm eÛitimine ynelik politikalar ve stratejilerin
belirlenmesinde Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ daha
aktif bir rol stlenmesi saÛlanacak ve eÛitimin niteliÛi,
ieriÛi ve politikalarÝna ynelik yaklaßÝmlar
gelißtirilecektir.
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3.9. HÜZMET KALÜTESÜ STRATEJÜSÜ
STRATEJÜ

ÒTurizm sektrnn her bileßeninde Toplam
Kalite Ynetiminin Etkin KÝlÝnmasÝÓ
Hizmet kalitesinin ve standardÝnÝn gelißtirilmesi,
srekli gelißmeyi, mßteri ve alÝßan memnuniyetini,
katÝlÝmcÝlÝÛÝ n planda tutan bir ynetim anlayÝßÝnÝ
getirecektir. Bylece kalite uygulamalarÝnÝn
srekliliÛinin saÛlanmasÝ ißletmelerin hizmet
standardÝnÝ ve verimliliÛini artÝracak, rekabet gc
ve pazarlama aÝsÝndan da ißletmelere byk yararlar
saÛlayacaktÝr.
Gelißmeye aÝk bir kalite sistemi ile hizmetler
iyileßtirilecektir. Bylelikle, verimlilik artacak, mevcut
kaynaklar optimum kullanÝlacak ve ißin hatasÝz
yapÝlmasÝ ile hizmet maliyeti dßecek ve zamandan
tasarruf edilecektir. Kalite uygulamasÝ ile hizmette
srat, etkinlik ve verimlilik saÛlamanÝn yanÝ sÝra
alÝßanlarÝn ve mßterilerin katÝlÝmÝ ve ißbirliÛi sz
konusu olacaktÝr.
Hizmet sunumunda ißletmenin ve bireyin amalarÝ
arasÝnda denge saÛlamak zere, kalitenin
gelißtirilmesinde, srekli eÛitim, eßgdm ve
motivasyon ile ißgcnn ve ynetimin etkinliÛinin
gelißtirilmesi saÛlanacaktÝr.
Turizm sektrnde ißletmelerin, meslek ve hizmet
birliklerinin, yerel ynetimlerin ve diÛer kurum ve
kurulußlarÝn toplam kalite ynetimi konusunda
bilgilendirilmeleri ve baßarÝlÝ uygulamalarÝn
kamuoyuna tanÝtÝmÝ saÛlanacaktÝr.
Artan rekabet koßullarÝ gz nne alÝnarak kalite
konusunda bilin gelißtirilerek talep yaratÝlacak ve
hizmetler zincirindeki kalite standartlarÝ arttÝrÝlarak
yaygÝnlaßtÝrÝlacaktÝr.
Turizmin mevsimlik ve coÛrafi daÛÝlÝmÝnÝ iyileßtirmek
ve dÝß pazarlarda deÛißen tketici tercihleri gz nne
alÝnarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacÝyla
alternatif turizm olanaklarÝ ile ilgili planlama
faaliyetleri srdrlecektir. Alternatif turizm olanaklarÝ
yaratÝlarak talebin artÝrÝlmasÝnÝ saÛlamak ve i turizmi

gelißtirmek amacÝyla sektrn mevsimsellik zelliÛini
deÛißtirmeye ynelik yasal-ynetsel dzenlemeler
yapÝlacak, doÛal, tarihi ve sosyal evreyi koruyan ve
srdrlebilir kÝlan, karßÝlaßtÝrmalÝ rekabet
stnlÛne uygun turizm eßitleri n plana
ÝkarÝlacaktÝr.
Hizmet kalitesini artÝrmak iin mesleki niteliklerin
belgelendirilmesi sistemine geilecektir.
Mevcut turistik blgelerde ve yeni gelißim
blgelerinde fiziki kapasite kullanÝmÝnda taßÝma
kapasitesi lm yapÝlacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Bir hizmet sektr olan turizm sektrnden daha
fazla gelir elde edebilmek iin hizmet standardÝnÝn
ykseltilmesi ncelikle ele alÝnmasÝ gereken unsurdur.
Bu amala, hizmet kalitesinin artÝrÝlarak mßteri
memnuniyetinin maksimum dzeye ÝkarÝlmasÝ ve
sreklilik arz eden bir yapÝya kavußturulmasÝ ve
turizmde srekli gelißme kavramÝnÝn yerleßmesi
sonucu yaratÝlacak talep ile turizm gelirlerinin
artÝrÝlmasÝ hedeflenmektedir.
Teknolojinin deÛißim hÝzÝ turizm sektrnde hizmetin
daha etkin ve hatasÝz sunulmasÝ beklentisini
beraberinde getirmekte ve daha az kaynak kullanÝlarak
daha nitelikli hizmet hedeflenmektedir. Bu nedenlerle
hizmet standartlarÝnÝn gelißtirilmesinde yeni bir
rnn tasarÝmÝ ya da mevcut rnn gelißtirilmesi,
farklÝ hedef gruplarÝnda yer alan turist beklentilerine
gre ßekillendirilecektir.
Esneklik, saydamlÝk, katÝlÝmcÝlÝk ve hesap verilebilirlik
anlayÝßÝna dayalÝ bir yapÝnÝn tm rgtlenmelerde
ve her kademede kurulmasÝ ile mßteri odaklÝ, kaliteli
ve etkili hizmetin temeli olußturulmasÝ
hedeflenmektedir.
Sektre hizmet saÛlayan kamu ve zel sektrde kalite
ynetimine dayalÝ bir sistemin kurulmasÝ, ißlevi
kalmamÝß birimlerin kaldÝrÝlmasÝ veya yeni ißlevler
kazandÝrÝlarak ynlendirilmesi, zorunlu olmadÝka
yeni birimlerin olußturulmamasÝ, hizmet gereklerine
uygun sayÝ ve nitelikte personel istihdamÝ, merkezi
ve yerel ynetimler arasÝnda dengeli bir grev ve
yetki blßmnn yapÝlmasÝ hedeflenmektedir.
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Mßteri/vatandaß odaklÝ bir hizmet anlayÝßÝnÝn
benimsenmesi ile bilgi ve iletißim teknolojilerinden
faydalanÝlmasÝ verimli ve etkili bir hizmet ortamÝnÝn
olußturulmasÝnÝ saÛlayacaktÝr.
Turizmde zel sektrn etkinliklerini artÝrÝcÝ turizmden
sorumlu kamu otoritesi yani Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ yerel ve meslek kurulußlarÝnÝn
rgtlenmesinde standartlarÝ belirleyen, planlayan,
koordine eden ve gl gzetim ve denetim
mekanizmasÝna sahip bir st kurum olarak
yapÝlandÝrÝlacaktÝr.
Yerel ynetimlerin ißlevselliklerinin artÝrÝlmasÝ
ynnde dzenlemelerin yapÝlmasÝ hedeflenmektedir.
Yerel ynetimlerin proje uygulayÝcÝsÝ olarak mevcut
yapÝda daha da glendirilmesi ve sektrn nemini
kavrayarak yerelden merkeze doÛru hareket etmelerini
saÛlayÝcÝ bir rol stlenmeleri saÛlanacaktÝr.
Kamunun sektr desteklemede ara olarak kullandÝÛÝ
tm denek, fon, teßvik ve sbvansiyonlarÝn
eßgdml hale getirilerek, ißbirliÛi iinde sektrn
maksimum fayda saÛlayacaÛÝ ßekilde
deÛerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Hizmetin kalitesini artÝrmaya ynelik olarak eÛitim
konusunda sektrn bilgilendirilmesi ve
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Turistik tesislerin alÝßtÝrdÝklarÝ elemanlar alÝßma
koßullarÝ, iß saÛlÝÛÝ ve gvenliÛi bakÝmÝndan etkin bir
ßekilde denetlenecektir.
Turizmin yoÛunlaßtÝÛÝ yrelerde ve yakÝn evresinde
ortaya Ýkan altyapÝ ve evre sorunlarÝ yerel
ynetimlerle ißbirliÛi iinde, altyapÝyÝ kullananlarÝn
da katkÝlarÝyla zmlenecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
Kalite anlayÝßÝ bilinci olußturmak
Kalite anlayÝßÝ turizmin her alanÝnda ve her
basamaÛÝna uygulanacaktÝr. Turizm sektrndeki
kaliteyi artÝrmak iin mesleki eÛitim desteklenecektir.
Srdrlebilir gelißme ve evre korumasÝna ynelik
alÝßmalar yapÝlacak ve turizmle ilgili kurum ve kißiler
arasÝnda bilgi ve deneyim paylaßÝmÝ saÛlanacaktÝr.

Kltrel mirasÝn korunmasÝ ve turizm iindeki nemi
ile gerekliliÛinin anlaßÝlarak deÛerlendirilmesine
ynelik yapÝlacak alÝßmalara yerel ynetimlerin ve
sivil toplum kurulußlarÝnÝn dahil edilmesi
saÛlanacaktÝr.

Kaliteyi ÒllebilirÓ kÝlmak
Turizmin yoÛun olarak konumlandÝÛÝ merkezlerde
hizmetin kalitesini lmek ve takip etmek iin ortak
metot ve l aralarÝna karar verilecek ve bunlarÝn
kullanÝmÝ yaygÝnlaßtÝrÝlacaktÝr.
Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinde
farklÝlÝklar giderilerek tek bir sistem kurulacaktÝr.
UluslararasÝ standartlara uyum saÛlanacak ve bu
standartlarÝn korunarak, srekliliÛini saÛlayacak
mekanizmalar, rekabet kurallarÝ erevesinde, sivil
toplum kurulußlarÝ aracÝlÝÛÝ ile gelißtirilecektir.

PlanlÝ Gelißme
AltyapÝ ve styapÝ yatÝrÝmlarÝ fiziksel planlara uygun
olarak gerekleßtirilecektir. Bu maksatla yatÝrÝma
aÝlmasÝ uygun grlen alanlarda ncelikle fiziksel
planlama alÝßmalarÝ tamamlanarak yrrlÛe
konulacaktÝr.
zel sektrn alternatif konaklamaya ynelik kÝrsal
turizm tesisleri, zel nitelikli tesisler ve pansiyon
gibi konaklama niteleri kurmasÝ desteklenecektir.

Mevzuat dzenlemeleri
Turizm gelirlerinin hesabÝnda turizm uydu
muhasebesi sistemine geilecektir.
DoÛal ve tarihi evrenin korunmasÝnda Kltr ve
Turizm BakanlÝÛÝ, evre ve Orman BakanlÝÛÝ ve ilgili
STK'lar ile ißbirliÛi yaparak evreye ynelik tehdit
niteliÛindeki her trl eylemin nlenmesi iin
mdahale, yargÝlama ve yaptÝrÝmlarÝn
uygulanmasÝnda hÝz ve etkinliÛi artÝrÝlacaktÝr.
evre Kanunu, Turizmi Teßvik Kanunu ve Kltr ve
Tabiat VarlÝklarÝ Koruma Kanunu uygulamalarÝnda
ve baÛlÝ ynetmeliklerde bu amala gerekli
dzeltmeler yapÝlacaktÝr.
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Turizm sektrnde hizmet kalitesinin iyileßtirilmesi
ve etkinliÛinin saÛlanmasÝ iin sektrde karar verme
mekanizmalarÝ iyi ynetißim erevesinde yeniden
tasarlanacaktÝr.

¥ Ü ve dÝß turizmde kltr turizmi hareketini
artÝrmak iin her yÝl Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
tarafÝndan bir ßehir ÒKltr Turizmi KentiÓ olarak
ilan edilecektir.

EÛitim ile kalitenin artÝrÝlmasÝ

¥ Tarihi, kltrel ve mimari zelliÛi olan yapÝlarÝn
ve ren yerlerinin restorasyonu yaptÝrÝlacaktÝr.

Mesleki niteliklerin belgelendirilmesi (sertifikasyon)
sistemi ile mesleki eÛitimde standardizasyon
saÛlanacak, hizmet kalitesinin gelißimi aÝsÝndan
belirlenen nitelikleri gerekleßtirecek bir dizi eÛitim
programÝ hazÝrlanacaktÝr

3.10. KENTSEL LEKTE MARKALAÞMA
STRATEJÜSÜ
STRATEJÜ

ÒZengin kltrel ve doÛal deÛerlere sahip
kentlerimizin markalaßtÝrÝlarak, turistler iin
bir ekim noktasÝ haline getirilmesiÓ
Þehir turizmi metropol leÛindeki byk ßehirlerde
gerekleßtirilen bir turizm trdr. Paris, Londra,
Montreal ve Prag ßehir turizminin yapÝldÝÛÝ en nemli
kentler arasÝndadÝr. Þehir turizminde ßehrin turizm
potansiyeli ve izdiÛi imaj ok nemlidir. Bu nedenle,
ßehrin tm ekim noktalarÝnÝn maksimum dzeyde
kullanÝlmasÝ gereklidir. lkemizde nc rnek olarak
dnyanÝn en byk turizm potansiyeline sahip
metropollerinden biri olan Üstanbul'da ve diÛer byk
ßehirlerimizden Ankara, Üzmir ve Antalya'da ßehir
turizmi projesi baßlatÝlmasÝ nerilmektedir. 2010
yÝlÝnda Avrupa Kltr Baßkenti olarak Üstanbul'un
belirlenmesi bu ßehrimizin kltr, sanat, ßehircilik
ve evresel kalite olarak glendirilmesini gndeme
getirmektedir.

2023 YILI HEDEFLERÜ
¥ Ankara, Üstanbul, Üzmir ve Antalya'da ßehir
turizmini gelißtirmeye ynelik plan ve projeleri
yaßama geirilecektir.
¥ AdÝyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep,
Hatay, Konya, Ktahya, Manisa, Nevßehir, Kars,
Mardin, Sivas, ÞanlÝurfa ve Trabzon illerinde kltr
turizmi canlandÝrÝlarak marka kltr kentleri
olußturulacaktÝr.

¥ Yresel etkinlikler uluslararasÝ standartlara uygun
biimde gelißtirilecektir.
¥ Kltrel ve sanatsal gsterilerin sergileneceÛi
tesisler ve mekanlar yapÝlacaktÝr.
¥ Yerel halkÝn soyut ve somut kltrel mirasÝn
deÛeri ve korunmasÝ konusunda bilinlendirilmesi
saÛlanacaktÝr.
¥ Þehirlerimizin zengin kltrel mirasÝnÝ vurgulayan
ulusal uluslar arasÝ dzeyde tanÝtÝm ve pazarlama
yapÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
Mimari dzenlemeler
¥ UluslararasÝ standartlarda ßehir mzeleri
kurulacak,
¥ Tarihi, kltrel ve mimari zelliÛi olan yapÝlarÝn
ve ren yerlerinin restorasyonu yapÝlacak,
¥ Tarihi dokularÝ ve eski merkezleri yenilenmesi
projeleri hazÝrlanacak,
¥ AnÝt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray v.b.
tarihi yapÝlarÝn ÝßÝklandÝrma ve evre dzenlemeleri
yapÝlacak,
¥ Tarihi ekim noktalarÝnÝn evresinde turistik yemeime tesisleri yapÝlmasÝ,
¥ lkemizin meßhur el sanatlarÝndan deri, halÝ, takÝ
gibi rnlerin sunulacaÛÝ KapalÝarßÝ benzeri otantik
alÝßveriß merkezleri yapÝlacak ve mevcut olanlarÝn
iyileßtirilmesi saÛlanacak.

UlaßÝm Sistemi ile ilgili Dzenlemeler
¥

HavaalanÝ otelleri yapÝlacak,

¥ HavaalanÝ-kent merkezi toplu taßÝm sistemleri
kurulacak,
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¥ KÝyÝ ßehirlerindeki iskele ve limanlarda
dzenlemeye gidilecek,
¥

Deniz turizmi olanaklarÝ gelißtirilecektir.

Kltrel AkslarÝn dzenlenmesi
¥ Kongre turizmine ynelik tesis ve aktivitelerin
canlandÝrÝlmasÝ alÝßmalarÝ baßlatÝlacak,
¥

Fuar ve kongre merkezleri yapÝlacak,

¥

Sanat kyleri kurulacak,

¥ Ulusal ve uluslararasÝ lekte faaliyetler
dzenlenecek,

Fiziksel -Sosyal Dzenlemeler
¥ Kent merkezinde turizm danÝßma brolarÝ
aÝlacak,
¥ Yerel idare ve ilgili kurulußlar ile ißbirliÛi yapÝlarak
altyapÝ ve styapÝ eksiklikleri tamamlanacak,
¥ Yn levhalarÝ ve bilgilendirme tabelalarÝ
konulacak,
¥ Þehir turlarÝ kapsamÝnda tur gzergahÝnÝ ve ekim
noktalarÝnÝ gsterir zel ßehir haritalarÝ ve broßrleri
basÝlacak ve sahip olunan deÛerlerin gerek lke
apÝnda gerekse yurtdÝßÝnda tanÝtÝm ve pazarlamasÝ
yapÝlacaktÝr.

3.11. TURÜZM EÞÜTLENDÜRÜLMESÜ
STRATEJÜSÜ
STRATEJÜ

ÒAlternatif turizm trlerinden ncelikli olarak
saÛlÝk turizmi ve termal turizm, kÝß turizmi,
golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve
yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin
gelißtirilmesiÓ
Turizm sezonunun btn bir yÝla yayÝlmasÝ turizm
rnnn eßitlenmesine baÛlÝdÝr bu kapsamda
ncelikli olarak belirlenen turizm trleri desteklenerek
gelißmeleri saÛlanacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
SaÛlÝk Turizmi ve Termal Turizm:
¥ Troya, Frigya ve Afrodisya blgelerinin her biri
termal ve kltr temalÝ blgesel varÝß noktasÝ olarak
gelißtirilecek, termal ve kltr turizmi kapasitesinin
alternatif turizm trleri ile btnleßmesi saÛlanarak
yakÝn evredeki diÛer kltrel ve doÛal deÛerlerle de
ilißkilendirilecektir.
¥ Jeotermal kaynaklarÝn bulunduÛu blgeler dikkate
alÝnarak etaplamalar ßeklinde tm kaynaklarÝn
deÛerlendirilmesine ynelik alÝßmalar
srdrlecektir.
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝnca bugne kadar ilan
edilen termal turizm merkezlerine ilißkin imar planlarÝ
ve revizyon imar planlama alÝßmalarÝ
tamamlanacaktÝr.
¥ lkemizin Avrupa'da termal turizm konusunda
birinci varÝß noktasÝ olmasÝ saÛlanacaktÝr.
¥ Jeotermal suyun etkin bir ßekilde daÛÝtÝmÝ
amacÝyla belirlenen pilot blgelerde mahalli idareler
birliÛi ve daÛÝtÝm ßirketleri kurulmasÝ ynnde
alÝßmalar yapÝlacaktÝr.
¥ Jeotermal kaynak odaklÝ 'Turizm Merkezi' ve/veya
ÒKltr ve Turizm Koruma ve Gelißim BlgesiÓ ilan
edilebilecek alanlar belirlenerek fiziki planlarÝnÝn
tamamlanmasÝndan sonra turizm yatÝrÝmcÝlarÝna
tahsisi kÝsa bir srede gerekleßtirilecektir.

KÝß Turizmi:
¥ lkemizde kÝß turizmine elverißli alanlarÝn tespiti
ve deÛerlendirmesi iin kapsamlÝ bir analiz alÝßmasÝ
yapÝlacaktÝr.
¥ VarÝß noktasÝ olabilecek ßekilde belirlenen kÝß
turizm blgeleri ile termal turizm, kltr ve kongre
turizmi, daÛ ve doÛa turizmi gibi alternatif turizm
trleri birlikte deÛerlendirilecek ve gelißtirilecektir.
¥
ncelikli olarak gelißtirilecek alanlar kapsamÝnda,
ilgili yerel ynetimler ve Valilik ile ißbirliÛi ierisinde
yapÝlacak planlama alÝßmalarÝ, Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝ tarafÝndan saÛlanacak arazi tahsis teßvikleri,
altyapÝ alÝßmalarÝ ile gelißtirilecektir.
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¥ KÝß turizminin gelißimi iin, i turizm teßvik
edilecek genlerin bu spora ynlendirilmesi
saÛlanacaktÝr.

Golf Turizmi:
¥ lkemizin golf sporuna uygun iklim yapÝsÝ,
topografik zellikleri, zengin tarihi ve kltrel yapÝsÝ
deÛerlendirilerek golf turisti ekimi arttÝrÝlacaktÝr.
¥

lkemizde yeni golf sahalarÝ retilecektir.

Deniz Turizmi:
¥ lkemizde nmzdeki dnemde nitelikli ve
srdrlebilir deniz turizmi gelißtirilecektir.
¥ HalihazÝrda Trabzon, KußadasÝ, Samsun, Üzmir,
Antalya ve Mersin'de bulunan ve Kruvaziyer gemi
kabul eden limanlar yenilenerek genißletilecektir.
¥ Üstanbul'daki liman kapasitesi hÝzla
gelißtirilecektir.
¥ Üstanbul, Antalya ve Üzmir'de bulunan yat
limanlarÝnÝn mega yatlarÝ kabul edecek ßekilde revize
edilmesi saÛlanacaktÝr.
¥
zellikle Karadeniz'deki balÝkÝ barÝnaklarÝnÝn
yatlarÝ da kabul edecek hale getirilmesi saÛlanacaktÝr.

Eko turizm:
¥ lkemizde eko-turizm ve yayla turizmi gibi doÛa
amalÝ turizm trlerinin gelißtirilmesi iin bu amaca
ynelik turizm altyapÝsÝ gelißtirilecek ve niteliÛi
arttÝrÝlacaktÝr.
¥ DoÛa amalÝ turizmin yapÝlacaÛÝ yrelerde belli
senaryolar erevesinde, ana tur gzergahlarÝ, varÝß
noktalarÝ, ara istasyon ve alt istasyon noktalarÝ
belirlenerek planlama alÝßmalarÝ ynlendirilecektir.
¥ YaylalarÝn yoÛunlaßtÝÛÝ alanlarda spot merkezler
veya aks olarak ncelikli turizm gelißme/eylem
blgeleri belirlenecektir.
¥ Kamu, zel sektr ve sivil toplum kurulußlarÝ
ißbirliÛi ile agro-turizm, macera turizmi, maÛara
turizmi, spor turizmi faaliyetlerinin gerekleßtirilmesi
iin eylem planlarÝ hazÝrlanacaktÝr.

Kongre ve Fuar Turizmi:
¥ Kongre turizmine altyapÝsÝ uygun iller Üstanbul,
Ankara, Antalya, Üzmir, Konya, Bursa, Mersin ncelikle
ele alÝnarak Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ tarafÝndan
ynlendirici alÝßmalar yapÝlacaktÝr.
¥ Kongre turizmine ynelik planlama ve tahsis
alÝßmalarÝ yapÝlarak, yatÝrÝmcÝlara yn gsterici,
kongre, fuar vb. etkinlikleri teßvik edici politikalar
gelißtirilecektir.
¥ Kongre turizminde varÝß noktasÝ ynetim
ßirketlerinin rol yeniden dzenlenecektir.
¥ Kongre merkezi olarak planlanan blgelerin
nitelikli turizm tesislerine ve uluslar arasÝ havaalanÝna
sahip olmasÝ saÛlanacaktÝr.
¥ Her ilde bir kongre merkezi olußturularak gerek
ulusal gerekse de uluslararasÝ kongrelerin Trkiye'de
yapÝlmasÝ iin tanÝtma, planlama ve uygulama
projeleri yapÝlacaktÝr.
¥ Fuar turizminin gelißtirilmesi iin fuar ßehirleri
ve merkezleri belirlenerek fuar organizasyonlarÝ
gelißtirilecektir.
¥ Üstanbul, Antalya, Üzmir, Ankara) Birinci derecede
nemli Fuar illeri olarak ve 15 yÝllÝk zaman zarfÝnda
bu ßartlarÝ kazanabilecek 3 ilimiz Adana, Gaziantep,
Trabzon Ükinci derece nemli fuar ili olarak
belirlenerek bu erevede planlama alÝßmalarÝ
yapÝlacaktÝr.
¥ 1. ve 2. derece Fuar ßehirlerinde bulunan Fuar
merkezlerinde Trkiye Odalar ve Borsalar BirliÛi
(TOBB) Fuar Merkezleri YnetmeliÛine ek olarak
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ konfor ve teknik altyapÝ
standartlarÝ belirlenecektir.
¥ 1. ve 2. derece Fuar illerinde bulunan Fuar
Merkezlerinin evre dzeni planlarÝ, kentin ana ulaßÝm
planÝ, kentin konaklama, restoran hizmetlerinin
fuarlardan beklenen faydayÝ azamiye Ýkaracak ynde
gerekleßmesi ynlendirilecektir.
¥ Bu illerin dÝßÝndan gelecek ÒFuar MerkeziÓ yapma
talepleri Ulusal Turizm Konseyi, TOBB ve DPT'nin
grßleri doÛrultusunda deÛerlendirilecektir.
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¥ 1. ve 2. Derece Fuar ßehirlerinde bulunan fuar
merkezleri Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝnÝn tanÝtÝm
materyallerine alÝnarak, Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
tarafÝndan belgelendirilecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
SaÛlÝk Turizmi ve Termal Turizm:
¥
ncelikli olarak drt blge iin termal turizm
master planÝ hazÝrlanacaktÝr. Bu blgeler aßaÛÝda
verilmektedir.

Gney Marmara: BalÝkesir, anakkale, Yalova
Gney Ege: AydÝn, Denizli, Manisa, Üzmir
Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Ußak, Eskißehir,
Ktahya

Orta Anadolu: Aksaray, KÝrßehir, NiÛde, Nevßehir,
Yozgat
Bu blgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek
ve termal turizmin altyapÝ ve styapÝsÝnÝn
gelißtirilmesine ynelik stratejiler hayata geirilecektir.
¥
zel sektr teßvik amacÝyla kamu arazisi ve
termal su tahsisleri yapÝlacaktÝr.
¥ Yerel ynetimlerce baßlatÝlacak termal projeler
iin mutlaka uzman kurum ve kißilere fizibilite ettleri
yaptÝrÝlacaktÝr.
¥ Termal tesisler bir kompleks ßeklinde planlanarak,
otel ve kr merkezleri etrafÝnda yeßil alanlar, koßu ve
gezi parkurlarÝ,(aquapark gibi su oyunlarÝ v.b.) eÛlence
mekanlarÝ dzenlenerek evre niteliÛi ykseltilecektir.
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ yetkisinin bulunmadÝÛÝ
Turizm Merkezleri dÝßÝnda ki kaplÝca sahalarÝna ilißkin
imar planlarÝnÝn uzmanlarÝnca hazÝrlanmasÝ, onay
ncesinde Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ teknik
grßnn alÝnmasÝ saÛlanacaktÝr. Ümar planÝ
uygulamalarÝnda, ilgili ve uzman kurum ve
kurulußlarca jeolojik-hidrojeolojik ettler, kaynak
koruma alanlarÝ tespitleri ncelikle yapÝlacaktÝr.
¥ Ümar planlarÝnda otel+kr merkezi+kr parkÝ
entegrasyonu iyi kurulacak yatÝrÝm alanlarÝ termal
su potansiyeline gre belirlenecektir. Termal suya

ilißkin tespitler ve kullanÝm haklarÝ imar planlarÝ ile
belirlenecektir.
¥ Termal alanlar ierisinde ve civarÝnda olußan II.
Konut tr talepler iyi ett edildikten sonra
deÛerlendirilecektir.
¥ Termal suyun konutlarda, konut devre mlklerinde
ve konut kooperatiflerinde ferdi olarak kullanÝmÝ
yerine ortak (kr merkezi v.b.) mekanlarda kullanÝmÝ
zendirilecektir.
¥ Termal turizm merkezlerinde termal turizm
amacÝna uygun olmayan (SaÛlÝk BakanlÝÛÝndan
alÝnmÝß KaplÝca RuhsatÝ ve Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝndan alÝnan Turizm YatÝrÝm ve Üßletme
Belgesi olmayan, imar planÝnda termal turizm tesis
alanÝ veya kr merkezi v.b ßekilde termal suyun ortak
kullanÝmÝnÝn sz konusu olduÛu tesis alanlarÝ olarak
ayrÝlmamÝß) tesislere termal su kullanÝm izni
verilmeyecektir.
¥ Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝnca Turizm Merkezi
ilan edilmiß alanlarda sondaj ve su daÛÝtÝmÝnda yerel
idarelerin Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ'ndan izin
almalarÝ saÛlanacaktÝr.
¥ KaplÝca tesislerinde mimarinin tarihsel ve yerel
dokuya (OsmanlÝ, Seluklu ve Roma mimarisi gibi)
uygun ßekilde yapÝlmasÝ, bu sayede zellikle dÝß
turizm talebini arttÝrÝcÝ grnm kazandÝrÝlmasÝ
saÛlanacaktÝr.
¥ TanÝtÝm amalÝ broßrlerde termal tesis ve termal
su varlÝÛÝ ile bilinen yrelerimize aÛÝrlÝk verilecektir.
¥ AltyapÝ (sondaj, yol, ime ve kullanma suyu,
kanalizasyon v.b) ve evre tanzimi iin saÛlanan mali
yardÝmlar ncelikle pilot blgelerde yoÛunlaßtÝrÝlacaktÝr.
¥ Termal turizm ncelikli teßvikler arasÝnda yer
alacaktÝr.
¥ YabancÝ lkelerdeki saÛlÝk ve sosyal yardÝm
kurulußlarÝ ile ilißkiler kurulacaktÝr.
¥
zel sektr ve toplumun bilgilendirilmesi iin
ulusal ve uluslararasÝ dzeyde toplantÝ, seminer ve
tanÝtÝm programlarÝ yapÝlacaktÝr.
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KÝß Turizmi:
¥

KÝß turizmi master planÝ hazÝrlanacaktÝr.

¥ Tesislere karayolu ya da liftlerle ulaßÝm
kolaylaßtÝrÝlacak, bunlarÝn gerektirdiÛi inme, binme,
bekleme ve otopark gibi alanlar yeterli byklkte
ve ißlevsellikte planlanacaktÝr.
¥ Konaklama tesisleri ile kayak pisti arasÝndaki
mesafeler ett edilerek, pistlerden doÛrudan tesislere
ulaßÝlabilecek ßekilde dzenlemeler yapÝlabilecektir.
¥ Kayak alanÝ kapasitesine uygun yeterli ve nitelikli
konaklama tesisleri planlanacaktÝr.
¥ Tm kayak merkezi iin gerekli su, elektrik, ÝsÝtma,
kanalizasyon, p toplama gibi altyapÝ gereksinimleri
ett edilerek planlanacaktÝr.
¥ Kayak merkezi-kent merkezi ve diÛer turizm
odaklarÝ arasÝnda ulaßÝm baÛlantÝlarÝ iyileßtirilecektir.
¥ UluslararasÝ standartlar dikkate alÝnarak kayak
pistleri dzenlenecektir.
¥ Kayak merkezlerinde, ilgili Valilikler ve yerel
ynetimler, Genlik ve Spor Genel MdrlÛ ve
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ koordinasyonunda ulusal
ve uluslararasÝ kÝß sporlarÝ yarÝßmalarÝnÝn
dzenlenmesi saÛlanacak ve tanÝtÝm yapÝlacaktÝr.

Golf Turizmi:
¥ Trkiye Golf Federasyonu ve Kltr ve Turizm
BakanlÛÝnca Ògolf sahasÝÓ projeleri gelißtirilecek,
projeler kapsamÝnda lkemizin geleceÛe dnk turizm
hedefleri de gz nnde bulundurularak golf
aÝsÝndan uygun alanlar tespit edilecektir.
¥ En az drt golf sahasÝnÝn bir arada bulunacaÛÝ
yerler golf sahasÝ olarak tespit edilecektir.

Deniz Turizmi:
¥ Halen Gmrk Muhafaza, Pasaport Polisi, Hudut
ve Sahiller SaÛlÝk Genel MdrlÛ, Liman BaßkanlÝÛÝ
tarafÝndan yrtlen yabancÝ bayraklÝ yatlara liman
giriß izni ißlemlerinin tek otorite tarafÝndan
yrtlmesi saÛlanacaktÝr.

¥ Yat Turizmi YnetmeliÛi'nce sektrden tahsil
edilen gelirlerin sektrn altyapÝsÝnÝ gelißtirmek ve
fuarlarda kullanÝlmak zere sektre aktarÝlmasÝ
hedeflenecektir.
¥ Yat Turizmi YnetmeliÛi Deniz Turizmi
YnetmeliÛi olarak adlandÝrÝlarak, sektrn tm
bileßenlerini (kruvaziyer gemiler, su sporlarÝ,
gnbirlik yatlar ve dalÝß turizmi, v.b.) kapsayacak ve
gnn ihtiyalarÝnÝ karßÝlayacak ßekilde
dzenlenecektir.
¥ Yat kulplerinin gelißmesi teßvik edilerek devre
mlk yat sisteminin ( ok sahipli yatlar) kurulmasÝna
olanak saÛlanacaktÝr.
¥ Denizde hareket kabiliyetleri aÛÝrlÝklÝ olarak
yelkene baÛlÝ ve spor amalÝ yatlarÝn vergiden muaf
tutulmasÝ, motorlu yatlardan ise sigorta
polielerindeki deÛer zerinden vergi alÝnmasÝ
ynnde dzenlemelere gidilecektir.
¥ YatlarÝn sintine sularÝ ve katÝ atÝklarÝnÝn verileceÛi
kabul tesisleri ve yzer toplama sistemlerine ynelik
teknik standartlar ve ltler belirlenecektir.
¥ Deniz turizmi potansiyelinin yksek olduÛu
yrelerde deniz turizminin gelißimini olumsuz ynde
etkileyern koruma statleri yeniden gzden
geirilecektir.
¥ Avrupa ve Amerika'ya yat ihra eden bir lke
konumundaki lkemizdeki bankalarÝn, geleneksel
tersanelerin sipariß sÝrasÝnda peßin denen meblaÛ
iin teminat vermelerine ynelik dzenlemeler
yapÝlacaktÝr.
¥ Yat turizmi alanÝnda alÝßan veya ihtiya duyulan
personel eÛitilmesi, bu amala kÝyÝ blgelerimizde
deniz turizmi dalÝnda meslek edinmeyi olanaklÝ kÝlacak
kÝsa sreli kurslarÝn aÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.Turizm
meslek liseleri ve yksek okullarda deniz turizmine
ynelik derslerin konulmasÝ, Ûrencilere yat limanlarÝ
ve yat ißletme ßirketlerinde staj olanaÛÝnÝn
saÛlanmasÝ, staj ve eÛitim alanlara gemi adamÝ
belgesinin verilmesi saÛlanacaktÝr.
¥ Mevcut balÝkÝ barÝnaklarÝnÝn yatlara hizmet
verebilmesi amacÝyla yasal ve idari nlemler
alÝnacaktÝr.
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¥ TanÝtÝm faaliyetleri gelißtirilerek, Akdeniz
anaÛÝndaki yat ve kruvaziyer turizminden daha yksek
pay alÝnmasÝ saÛlanacak ve deniz turizmi ile ilgili
yatÝrÝmlarÝn daha ekici hale getirilmesi saÛlanacaktÝr.

Eko-Turizm ve Yayla Turizmi:
¥ Yerel halk, turistik rn, hediyelik eßya yapÝmÝ,
servis, kalite ve ißletmelerin ynetimi konusunda
eÛitilecektir.
¥ Etnografik ve ekolojik zelliklerinin sergilendiÛi
mze evlerin aÝlmasÝ teßvik edilecektir.
¥ Alana girißte kabul noktalarÝ olußturulacak ve
buralarda ziyaretilere farklÝ gzergahlarÝ ve yresel
zellikleri gsteren mola noktalarÝ ve tur
gzergahlarÝnÝ gsteren haritalarÝ sunulacaktÝr.
¥ DoÛa turizmi iin kullanÝlacak alanlarda, eßme,
wc, barÝnak, mesafe ve yn levhalarÝnÝn
tamamlanmasÝ, trekking rotalarÝnÝn Kresel Yer
Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara tanÝtÝlmasÝ, yeni
taßÝt yolu aÝlmamasÝ saÛlanacaktÝr.
¥ Kitle turizmi amalÝ kullanÝlacak alanlarda; fiziksel
planlama alÝßmalarÝna altlÝk olußturacak kadastro
tamamlanarak, orman ve mera alanlarÝnÝn sÝnÝrlarÝnÝn
tespitini takiben 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 lekli
imar planlarÝ hazÝrlanacaktÝr.
¥ DoÛa turizm amalÝ olarak seilen alanlarda
gzergah zerinde yer alan maÛara, ßelale, ilgin
aÛa ve kaya olußumu, sportif alanlar, kamping
alanlarÝ vb. ekicilikler iin evre dzenlemeleri
yapÝlacak, baßta ulaßÝm olmak zere gerekli altyapÝlar
tamamlanacaktÝr.

Kongre ve Fuar Turizmi:
¥ Kongre Turizminin gelißmesi iin ncelikli olarak
seilen yedi ilde (Üstanbul, Ankara, Antalya, Üzmir,
Bursa, Konya ve Mersin) Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
nclÛnde toplantÝlar dzenlenerek kongre
turizminin gelißmesi iin gerekli rgtlenmenin
kurulmasÝ saÛlanacaktÝr.
¥ Ül Turizm Konseyleri'nin girißimleri ile ncelikli
her ilde ynetim ve pazarlama ile ilgili kongre turizmi
ßirketlerinin veya buna benzer yapÝlanmalarÝn
kurulmasÝnda aktif rol stlenilecektir.
¥ Fuar ßehirlerinde yeterli konaklama kapasitesi
saÛlanacak, sektr ve ziyareti ekebilecek kabiliyette
organizasyonlar dzenlenecek, uluslararasÝ uußlara
aÝk havaalanÝ, havaalanÝna ok yakÝn ve nitelikli fuar
merkezleri yaptÝrÝlacaktÝr.
¥ TOBB ve sektr temsilcileriyle birlikte Trkiye
fuarlarÝnÝn markalaßmasÝnÝn nndeki engeller
belirlenerek bunlarÝn ortadan kaldÝrÝlmasÝ iin
ncelikli tedbirler alÝnacaktÝr.
¥ TOBB tarafÝndan belgelendirilen ve DÝß Ticaret
MsteßarlÝÛÝ tarafÝndan ÒYurtdÝßÝ AlÝm HeyetleriÓ
programÝna alÝnan fuarlar, Kltr ve Turizm
BakanlÝÛÝnÝn tanÝtÝm materyallerinde dikkate
alÝnacaktÝr.
¥ ok fazla yurt dÝßÝ ziyareti eken fuarlarÝn daha
da bymesi iin tedbirler gelißtirilecektir.
¥ Fuar etkinlikleri dviz kazandÝrÝcÝ turizm ve
hizmetler olarak ihracatÝn srdrlebilmesi aÝsÝndan
Òstratejik sektrÓ olarak deÛerlendirilecektir.

¥ Yrenin zelliklerinin araßtÝrÝlmasÝna imkan
verecek ve bunun bilimsel anlamda gsterimini
saÛlayacak araßtÝrma istasyonlarÝ ve bilim mzeleri
kurulacaktÝr.

¥ Fuar dzenlenen ßehirlerde Yerel Ynetimler,
Yksek Ûrenim KurumlarÝ, Meslek OdalarÝ ve kamu
ynetimlerine kent fuarlarÝna sahip Ýkma bilinci
verilecektir.

¥

¥ Fuar organizatr ve personeli yetißtirmek iin
n lisans programlarÝnÝn aÝlmasÝna ynelik
alÝßmalar yapÝlacaktÝr.

Yre halkÝna pansiyonculuk eÛitimi verilecektir.

¥ Turizm gelißim alanlarÝnda yer alan eko-turizm
alanlarÝnÝn Òalan ynetim planlarÝÓ yapÝlacaktÝr.
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3.12. MEVCUT TURÜZM ALANLARININ
ÜYÜLEÞTÜRÜLECEÚÜ B LGELER

katkÝsÝnÝ saÛlanmak iin iftlik turizmi, organik tarÝm,
hobi baheleri butik villa baheleri vb. yapÝlacaktÝr.

STRATEJÜ

¥ Yerleßmeler iinde zgn el sanatlarÝ, alÝßveriß
iin mekanlar, pazar yeri dzenlemeleri, turistleri
eÛlendirmek ve evreyi tanÝtmak iin fayton, tren,
teleferik, v.b. eßitli ulaßÝm dzenlemeleri yapÝlacaktÝr.

ÒKitle turizminin yoÛun olarak gelißtiÛi
alanlarÝn altyapÝsÝnÝn ncelikli olarak ele
alÝnarak glendirilmesi ve bu blgelerdeki
turizm sezonunun tm yÝla yayÝlabilmesine
ynelik dzenlemelerin yapÝlmasÝÓ

¥ Turistik tesis ve ßehir merkezi arasÝnda ulaßÝmÝn
niteliÛinin artÝrÝlarak eßitlendirilmesi iin bisiklet
yollarÝ ve yaya yollarÝ dzenlemeleri yapÝlmasÝnÝn
saÛlanmasÝ hedeflenecektir.

Antalya, MuÛla ve AydÝn kÝyÝ kesimlerinde denizkum-gneß'ten olußan kitle turizmine ynelik tatil
turizmi doygunluk noktasÝndadÝr. Bu nedenle, bu
alanlarda; turistleri otelden Ýkararak ikincil
harcamalarÝ artÝracak, mevcut tesislerin 12 ay
alÝßmasÝnÝ saÛlayacak, turizm blgesi aÝsÝndan kÝyÝ
turizmi yanÝ sÝra marka olußumunu saÛlayacak
etkinlikler zendirilerek planlanacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU

2023 YILI HEDEFLERÜ

turizm rn eßitlendirilecektir.

¥ Mevcut ißletmelere thalasso terapi, v.b saÛlÝk ve
zindelik birimlerinin. entegre edilmesi saÛlanacaktÝr.

3.13 TURÜZM GELÜÞÜM B LGELERÜ

¥ Spor ve rekreasyon alanlarÝ zellikle spor
kulplerinin antrenman alanlarÝnÝn planlanacaktÝr.
¥ Golf alanlarÝ planlanarak yatÝrÝm ortamlarÝ
gelißtirilecektir.
¥

EÛlence merkezi ve temalÝ parklar olußturulacaktÝr.

¥ Orman ii gezi ve dinlenme yerleri
dzenlenecektir.
¥ Fonksiyon ve mimari aÝdan nitelikli alÝßveriß
merkezleri yapÝlacaktÝr.
¥ Belediye yerleßmelerinde kat yksekliÛi, parsel
byklkleri aÝsÝndan gerekli plan revizyonlarÝnÝn
yapÝlacaktÝr.
¥ KÝyÝ gerisinde kalan alanlarda nitelikli evre
dzenlemesi, sokak ÝßÝklandÝrÝlmasÝ, bordr, kaldÝrÝm,
v.s. yapÝlacaktÝr.
¥ KÝyÝ gerisinde kalan alanlarda hem speklasyonu
nlemek hem de bu alanlarÝ eßitlendirerek turizme

AltyapÝ Birlikleri: Turizmin yoÛun olarak gelißtiÛi
alanlarda altyapÝnÝn glendirilmesinin yanÝnda
turizmin yaßadÝÛÝ sorunlarÝn zmnde de etkin rol
oynayacak olan altyapÝ birliklerinin kurulmasÝ teßvik
edilecektir.

Turizm rn eßitlenmesi: Bu yrelerde

STRATEJÜ

ÒVarÝß noktasÝ olarak gelißtirilecek ve birden
fazla ili kapsayan turizm gelißim blgelerinde
yerel ve blgesel kalkÝnmada turizmin gl
bir ara olarak kullanÝlmasÝÓ
Vizyon ve ilkelere baÛlÝ olarak fiziki kararlarla
desteklenen varÝß noktalarÝnÝn gelißtirilmesi stratejisi
kapsamÝnda varÝß noktalarÝnÝn blgesel ve tematik
zelliÛi vurgulanacaktÝr.
lkemiz turizminin gelißme akslarÝ boyunca tematik
blgesel varÝß noktalarÝ ßeklinde gelißtirilmesi
saÛlanacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
Turizmin lke coÛrafyasÝnda gelißmesinin temel
koßullarÝndan biri hi ßphesiz ulaßÝm altyapÝsÝnÝn
niteliÛinin iyileßtirilerek eßitlendirilmesidir. Bu
kapsamda, gelißtirilmesi ngrlen varÝß noktalarÝnÝn
ulaßÝm baÛlantÝlarÝnÝn havaalanÝ, blnmß yol,
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demiryolu ve deniz yolu baÛlantÝlarÝ ile
glendirilmesi hedeflenmektedir. nmzdeki
dnemde gelißtirilecek varÝß noktalarÝnÝn sadece kitle
turizmi ve kÝyÝ turizmi erevesinde deÛil termal, kÝß,
yayla, kltr, kongre, eko-turizm, inan ve gastronomi
gibi turizm eßitleri ile desteklenmesi eylem planÝnÝn
temel hedefidir.
lkemiz turizminde gelißtirilmesi hedeflenen turizm
faaliyetleri ile blgelerin uluslararasÝ dzeyde varÝß
noktasÝ olarak gelißtirilmesi ile turizmin i blgelere
yayÝlmasÝ, turizm sezonunun tm yÝla yayÝlmasÝ
saÛlanacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
1. Tematik Blgeler: Strateji kapsamÝnda
lkemizde 9 adet tematik blge nerilmektedir. Bu
blgelerin kapsadÝÛÝ iller ve temalarÝ aßaÛÝda
verilmektedir:
I. FRÜGYA Kltr ve Termal Turizm Gelißim
Blgesi
Eskißehir, Afyon, Ktahya ve Ußak illerini kapsayan
blgede kltr ve termal turizme dayalÝ olarak
turizmin gelißtirilmesi hedeflenmektedir.
Blge, termal turizmin gelißtirilmesi amacÝyla
lkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alÝnarak
baßlatÝlan ÒTermal Turizm Kentleri ProjesiÓ
kapsamÝnda ncelikli gelißtirilecek blgeler arasÝnda
yer almaktadÝr.
Blgede, 20'ye yakÝn jeotermal kaynak bulunmaktadÝr.
Bu kaynaklar esas alÝnarak, termal kentlerin ve nitelikli
kr ve tedavi merkezlerinin gelißtirilmesi
hedeflenmektedir.
Frigya turizm blgesi nemli bir doÛa ve kltr turizmi
potansiyeline sahiptir. Kltr turizmine ynelik bu
potansiyel, kazÝ, restorasyon, alan dzenlemeleri ve
benzeri alÝßmalarla turizme kazandÝrÝlacaktÝr.
Blgede kltr ve termal turizme ek olarak turizm
eßitliliÛinin saÛlanmasÝ iin 4 adet 18 delikli golf
alanÝnÝn planlanmasÝ hedeflenmektedir. AyrÝca
blgede yer alan ufak aplÝ kanyon glet, baraj vb.
deÛerlerin doÛa ve macera turizmi kapsamÝnda
dzenlenecektir.

Blgenin diÛer turizm trleri ile entegrasyonu
saÛlanacak ve Frigya Turizm Gelißim Blgesinde,
ulaßÝm baÛlantÝlarÝnÝn eßitlendirilmesi ve
niteliklerinin ykseltilmesine ynelik alÝßmalar
yapÝlarak byk aplÝ ÒTermal Turizm KentleriÓ
gerekleßtirilecektir.
Blge iinde yer alan jeotermal kaynak odaklÝ ÒKltr
ve Turizm Koruma ve Gelißim BlgesiÓ ilan
edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planlarÝn
tamamlanmasÝnÝn ardÝndan turizm yatÝrÝmcÝlarÝna
tahsisler stratejik plan kapsamÝnda tamamlanacaktÝr.
Sonu olarak, blgenin orta ve uzun vadede termal
turizmde lkemizin ve dnyanÝn en nemli turizm
blgesi olmasÝ iin Ktahya -AltÝntaß'a havaalanÝ
nerisi yer almaktadÝr. Blgede, mevcut konaklama
kapasitesinin termal, kltr ve ekoturizme ynelik
yapÝlacak planlama ve uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.

II. TROYA Kltr ve Termal Turizm Gelißim
Blgesi
anakkale ve BalÝkesir illerini iine alan ÒTroya Kuzey
Ege Kltr ve Termal Turizm Gelißim BlgesiÓ nin
SaÛlÝk ve Termal Turizm ve KÝrsal Turizm erevesinde
gelißtirilmesi hedeflenmektedir. lkemizdeki pek az
termal merkezde bulunan kÝyÝ alanÝnda termal su
potansiyeli, ÒTroya Kuzey Ege Turizm Gelißim
BlgesiÓnde bulunmaktadÝr. Bu kaynaklardan da
faydalanarak blgenin en nemli doÛal potansiyeli
olarak ele alÝnabilecek mitolojideki ilk gzellik
yarÝßmasÝnÝn yapÝldÝÛÝ ÒKaz DaÛlarÝÓnÝn klimatik
zelliÛi ve pek ok endemik trn yer aldÝÛÝ florafauna zelliÛi de esas alÝnarak, termal ve kÝyÝ
potansiyeli ile btnleßtirilerek blgede dßk
yoÛunlukta yksek nitelikli turizm gelißiminin
olußturulmasÝ hedeflenmektedir.
Kaz DaÛlarÝnÝn gney yamalarÝnda yer alan jeotermal
kaynaklar tespit edilerek diÛer turizm trleri ile
entegrasyon saÛlanacak, blgede yer alacak yeni
yatÝrÝmlar ile yeni yatÝrÝmlar ile nitelikli tesis sayÝsÝnÝn
ve nitelikli yatak kapasitesinin artÝrÝlmasÝ
saÛlanacaktÝr. AyrÝca, blge kapsamÝnda Saros Krfezi,
Erdek ve Avßa AdasÝnÝ kapsayan iki yeni turizm kenti
ilan edilecektir.
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Blgede, mevcut konaklama kapasitesinin termal,
kltr ve ekoturizme ynelik yapÝlacak planlama ve
uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.
ÒTroya Kltr ve Termal Turizm Gelißim BlgesiÓ nde
ulaßÝm baÛlantÝlarÝnÝn eßitlendirilmesi ve
niteliklerinin ykseltilmesine ynelik alÝßmalar
yapÝlacaktÝr.
Blgenin turizm amalÝ planlamasÝ tamamlanarak
yatÝrÝma baßlanacak ve blgenin nmzdeki orta
ve uzun vadede doÛa-kltr ve termal turizmde
nemli varÝß noktalarÝndan biri olmasÝ ynnde
alÝßmalar yapÝlacaktÝr.

III. APHRODÜSYA Kltr ve Termal Turizm
Gelißim Blgesi
AydÝn ve Denizli illerini kapsayan, yirmiyi aßkÝn
jeotermal kaynak bulunan ÒAphrodisya Kltr ve
Termal Turizm Gelißim BlgesiÓ saÛlÝk ve termal
turizm erevesinde gelißtirilecektir.
Blge, termal turizmin gelißtirilmesi amacÝyla
lkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alÝnarak
baßlatÝlan ÒTermal Turizm Kentleri ProjesiÓ
kapsamÝnda ncelikli gelißtirilecek blgeler arasÝnda
da yer almaktadÝr.
ÒAphrodisya Kltr ve Termal Turizm Gelißim BlgesiÓ
nde ulaßÝm baÛlantÝlarÝnÝn eßitlendirilmesi ve
niteliklerinin ykseltilmesine ynelik alÝßmalar
yapÝlacaktÝr.
Blge iinde yer alan jeotermal kaynak odaklÝ ÒKltr
ve Turizm Koruma ve Gelißim BlgesiÓ ilan
edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planlar
tamamlanmasÝndan sonra turizm yatÝrÝmcÝlarÝna
tahsisi stratejik plan kapsamÝnda gerekleßtirilecektir.
Blgede, mevcut konaklama kapasitesinin termal,
kltr ve ekoturizme ynelik yapÝlacak planlama ve
uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr. Apfhrodisia' nÝn orta ve
uzun vadede nemli bir varÝß noktasÝ ve marka olmasÝ
hedeflenmektedir.

IV. S ÚT Kltr Turizmi Gelißim Blgesi
Bursa ve Bilecik illeri ile Üznik ilesini kapsayan blge
kltr turizmi erevesinde gelißtirilecektir. Tarihi
eski yollarÝn tekrar canlandÝrÝlmasÝ ve mevcut
kalÝntÝlarÝn restorasyonunun yapÝlmasÝ, uygun
alanlarÝn aÝk hava mzesi ßeklinde gelißtirilmesi ve
uluslararasÝ dzeyde termal ve kltr turizm gelißim
blgesi olarak ne ÝkarÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.
SÛt Kltr Turizmi Gelißim Blgesinde ulaßÝm
baÛlantÝlarÝnÝn eßitlendirilmesi ve niteliklerinin
ykseltilmesine ynelik alÝßmalar yapÝlacaktÝr.
Blgenin, diÛer turizm trleri ile entegrasyonu
saÛlanarak byk aplÝ ÒKltr TurizmiÓ gelißtirilecek,
gerekleßtirilecek restorasyonlar ve yapÝlacak aÝk
hava mzeleri ile Blgenin dnya kltr turizminde
nemli bir yer edinmesi saÛlanacaktÝr. Blgede
bulunan mevcut konaklama kapasitesi artÝrÝlacaktÝr.

V. KAPADOKYA Kltr Turizmi Gelißim
Blgesi
Kapadokya blgesi zengin tarihi, kltrel, doÛal
zenginliklere sahip tarihi ve doÛal yapÝ ierisinde
gelißmiß zgn kentsel dokularÝnÝ koruyabilmiß,
Aksaray, Kayseri, KÝrßehir, ve Nevßehir illerini
kapsamaktadÝr.
Kltr turizmi ile n plana Ýkan Kapadokya
Blgesinde turizm potansiyelinin yeterince
deÛerlendirilebilmesi ve turizmin eßitlendirilmesi
iin blgenin golf alanlarÝ ile cazibesinin artÝrÝlmasÝ,
alternatif turizm modellerinin gelißtirilmesi ve
bylelikle Kapadokya Blgesini yeni bir turizm varÝß
noktasÝ haline getirilmesi amalanmaktadÝr.
Kapadokya Kltr ve Turizm Gelißim Blgesi
ierisinde yapÝlacak projelerle, blgede 18 delikli 5
golf turizmi tesisi nerilmektedir. AyrÝca,
Kapadokya'nÝn trekking iin son derece uygun peyzaj
ve parkurlar sunan coÛrafyasÝ, zengin el sanatlarÝ
(mlekilik, kilimcilik-halÝcÝlÝk ), yre mutfaÛÝ ve
blgesel ßarapÝlÝk, temel turizm faaliyetlerini
olußturacaktÝr. Kapadokya'nÝn mistik atmosferi
stnde yapÝlan 1-2 saatlik balon turlarÝ, tarihi ve
doÛal yapÝ ierisinde gelißmiß zgn kentsel dokular,
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el sanatlarÝ ve gurme turizmi gibi potansiyelin
srdrlebilir turizm gelißmesi anlayÝßÝ erevesinde
pazarlanmasÝ yapÝlacaktÝr.
Golf turizmi ve alternatif turizmin blgedeki gelißimi
ve blgenin doÛal ve karakteristik yapÝlarÝna uygun
olarak yapÝlacak butik tarzÝ oteller ile turistlere daha
kaliteli bir hizmet sunmak zere konaklama
kapasitesinin niteliÛinin ykseltilerek yatak kapasitesi
artÝrÝlacaktÝr.

VI. G LLER B LGESÜ Eko-turizm Gelißim
Blgesi
Gller Blgesi, Ege, Akdeniz ve Ü Anadolu
blgelerinin ortasÝnda yer almakta olup, Konya,
Isparta, Afyon ve Burdur illerini kapsamaktadÝr.
Blgede, baßta Beyßehir, EÛirdir, Kovada, AcÝgl,
Burdur, Salda, Eber ve Akßehir Glleri olmak zere
ok sayÝda gl bulunmaktadÝr. Bu gller esas alÝnarak,
doÛa turizmine ynelik alanlar ve turizmi destekleyen
trekking, aralÝ ve adÝrlÝ kamp, yama paraßt,
daÛcÝlÝk, maÛaracÝlÝk, avcÝlÝk, binicilik, bisiklet, srf,
foto safari vb. gibi faaliyetler gelißtirilecektir.
AyrÝca, nemli bir yaban hayatÝna sahip olan blgede,
habitatlar ve ekosistemler bozulmadan srdrlebilir
bir turizm yaklaßÝmÝ sunulacak, ziyaretilerin doÛa
ve doÛa koruma konularÝnda bilgilendirilmesi
yredeki doÛa koruma abalarÝna katkÝda bulunulmasÝ
saÛlanacaktÝr.
Blge iinde yer alan gllerle odaklÝ ÒTurizm Merkezi
Ó ilan edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planlarÝn
tamamlanmasÝndan sonra turizm yatÝrÝmcÝlarÝna
tahsisi stratejik plan kapsamÝnda gerekleßtirilecektir.
Gller Blgesinde gerekleßtirilecek arazi tahsisi ve
yapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile nitelikli tesis sayÝsÝnÝn
artÝrÝlmasÝ saÛlanarak mevcut konaklama
kapasitesinin niteliÛinin de ykseltilmesi
saÛlanacaktÝr.

VII. HÜTÜT Kltr ve Turizm Gelißim Blgesi
Hitit Kltr ve Turizm Gelißim Blgesi orum ve
Yozgat illerini kapsamakta olup blge kapsamÝnda
kltr turizmi gelißtirilecektir.

Blgede ßehir ii otellerin doluluÛunun artÝrabilmesi
iin yurtii ve yurtdÝßÝ organize turlara ncelik
verilmesi gerekmektedir. Blge iinde yer alan
kltrel deÛerlere odaklÝ ÒTurizm MerkeziÓ ilan
edilebilecek alanlar belirlenerek, fiziki planlarÝn
tamamlanmasÝndan sonra turizm yatÝrÝmcÝlarÝna
tahsisi stratejik plan kapsamÝnda gerekleßtirilecektir.
YapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile nitelikli tesis sayÝsÝnÝn
artÝrÝlmasÝ saÛlanarak mevcut konaklama
kapasitesinin niteliÛinin de ykseltilmesi
saÛlanacaktÝr.

VIII. URARTU Kltr ve Turizm Gelißim
Blgesi
Van ve Bitlis illerini kapsayan blgede kltrel ve
tarihsel Ûeler esas alÝnarak, blgedeki ßehirlerde
kltr turizmin gelißtirilmesi hedeflenmektedir. AyrÝca,
blgede kÝyÝ turizmi ve kÝß turizminin gelißtirilmesi
ile birlikte Van gl ve evresi ulusal ve uluslararasÝ
lekte kltrel bir varÝß noktasÝ olarak ne
ÝkarÝlacaktÝr.
Blgenin, diÛer turizm trleri ile entegrasyonu
saÛlanacak ve byk aplÝ ÒUrartu VarÝß noktasÝÓ
gelißtirilecek, gerekleßtirilecek arazi tahsisi ve
yapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile nitelikli tesis sayÝsÝnÝn
ve yatak kapasitesinin artÝrÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.
Blgeye 18 delikli 2 adet golf tesisi ile Ahlat Su
SporlarÝ, Deniz Otobs Yanaßma ve BarÝnma Yeri
inßaatÝna ilave olarak bir adet yat limanÝ
nerilmektedir. AyrÝca blgenin GAP ve kÝß koridoru
ile olan baÛlantÝlarÝn da glendirilmesi
hedeflenmektedir.
Blge iinde yer alan turizm merkezlerinin fiziki
planlarÝnÝn tamamlanmasÝndan sonra turizm
yatÝrÝmcÝlarÝna tahsisi stratejik plan kapsamÝnda
gerekleßtirilecektir. YapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile
nitelikli tesis sayÝsÝnÝn artÝrÝlmasÝ saÛlanarak mevcut
konaklama kapasitesinin niteliÛinin de ykseltilmesi
saÛlanacaktÝr.
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IX. GAP Kltr ve Turizm Gelißim Blgesi

3.14 TURÜZM GELÜÞÜM KORÜDORLARI

AdÝyaman, Batman, DiyarbakÝr, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, ÞanlÝurfa, ÞÝrnak Üllerini kapsayan
blgenin kltr turizminin yanÝ sÝra golf turizmi,
saÛlÝk turizmi, genlik turizmi, eko-turizm, yama
paraßt, trekking, su sporlarÝ, kanoculuk, kuß
gzleme ve kongre turizmi gibi turizm trleri ile odaklÝ
gelißimi saÛlanacaktÝr.

STRATEJÜ

Blgede, diÛer turizm trleri ile entegrasyon
saÛlanarak byk aplÝ kltr-inan turizmiÓ
gelißtirilecek, gerekleßtirilecek arazi ve kltrel yapÝ
tahsislerinin yanÝ sÝra yapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile
nitelikli tesis sayÝsÝnÝn ve yatak kapasitesinin
artÝrÝlmasÝ saÛlanacaktÝr.
Sonu olarak mevcut konaklama kapasitesinin kltrinan turizmi erevesinde gelißtirilmesi, lkemizin
batÝ kÝyÝlardaki yabancÝ turistlerin uakla blgeye
getirilmesi ile konaklama kapasitesi artÝrÝlacaktÝr.

2. Turizm Gelißim Blgelerinde Turizm
eßitliliÛi ve Entegrasyonu
Blgelerde belli temalar erevesinde turizmin
gelißiminin planlanmasÝ hedeflenecektir.
Planlamalarda turizm kentleri mantÝÛÝnda olduÛu
gibi geniß alanlar turizm gelißimine aÝlacaktÝr.
Blgelerdeki alternatif turizm trlerinin gelißiminin
yakÝn evredeki diÛer kltrel ve doÛal deÛerlerle de
ilißkilendirilmesi saÛlanacaktÝr.

3. Turizm Gelißim Blgelerinde Üdari
YapÝlanma
Turizm Gelißim Blgelerinin kendi baßÝna varÝß noktasÝ
olußturacak ßekilde gelißtirilebilmesi, yapÝlacak
yatÝrÝmlarÝn ve uygulanacak projelerin btnlk
saÛlayabilmesi iin kamu kurulußlarÝ, yerel ynetimler
ve zel sektr temsilcilerinden olußan ÒAltyapÝ
BirlikleriÓnin kurulmasÝ iin gerekli yasal ve idari
dzenlemeler yapÝlacaktÝr.

ÒBelli bir gzergahÝn doÛal ve kltrel
dokusunun yenilenerek belli temalara dayalÝ
olarak turizm amacÝyla gelißtirilmesiÓ
Turizm eylemi baßlangÝcÝndan bitimine sosyal bir
hareketliliktir. Bu sosyal hareketlilik ulaßÝmla
saÛlanmaktadÝr. lkemizde doÛal, tarihi ve kltrel
deÛerleri nedeniyle turistik anlamda ne ÝkarÝlmasÝ
gereken bazÝ gzergahlar bulunmaktadÝr. Bu
gzergahlarÝn sahip olduklarÝ turizm potansiyeli planlÝ
bir ßekilde kullanÝma aÝlacaktÝr.

2023 YILI HEDEFLERÜ
VarÝß noktasÝ olarak gelißtirilecek koridorlar boyunca
ulaßÝm eßitlendirilerek niteliÛi gelißtirilecektir.
Koridorlardaki turizm gelißiminin dßk yoÛunluklu,
nitelikli, yÝl boyu hizmet verecek butik otelcilik ve
pansiyonculuÛa ynlendirilmesi iin gerekli planlama
alÝßmalarÝ yapÝlacaktÝr.
Koridorlar bir varÝß noktasÝ olarak btncl bir ßekilde
planlanacak, ynetilecek, tanÝtÝm ve pazarlamasÝ
gerekleßtirilecektir.

HEDEFLERE DOÚRU
1. Turizm Gelißim KoridorlarÝ
Strateji kapsamÝnda lkemizde 7 adet tematik tematik
turizm gelißim koridoru nerilmektedir.
Bu koridorlarÝn kapsadÝÛÝ iller ve temalarÝ aßaÛÝda
verilmektedir:

I. Zeytin Koridoru
Gney Marmara Zeytin Koridoru, Marmara Denizi'nin
gneyinde kalan Bursa ili Gemlik ve Mudanya ileleri,
BalÝkesir ili Gnen, BandÝrma ve Erdek Üleleri,
anakkale Üli Ezine ilesine kadar uzanan kÝyÝ blgesi
ve evresi, Erdek KapÝdaÛ YarÝmadasÝ ve kuzeyinde
yer alan Avßa, PaßalimanÝ, Ekinli AdalarÝ ile Marmara
Ülesine baÛlÝ Marmara adasÝnÝn iinde bulunduÛu
blgeyi kapsamaktadÝr.
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Blge saÛlÝk ve gastronomi varÝß noktasÝ olarak
gelißtirilecektir. Blge doÛasÝ, alternatif tÝpta
kullanÝlan eßitli bitki trleri, zeytin ve zm
yetißtiriciliÛiyle birlikte nemli zeytin, zeytinyaÛÝ ve
ßarap retimi potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel
koridorun gelißtirilmesinde ana tema olarak
kullanÝlacaktÝr.
Blgede, mevcut konaklama kapasitesi termal, kltr
ve ekoturizme ynelik yapÝlacak planlama ve
uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.

II. KÝß Koridoru
KÝß Turizmin gelißtirilmesi amacÝyla alÝßmalarÝ
srdrlen ÒKÝß Turizm Master PlanÝÓ kapsamÝnda
Erzincan, Erzurum, AÛrÝ, Kars ve Ardahan illerini
kapsayan blgedeki mevcut ve potansiyel kÝß turizm
merkezleri dikkate alÝnarak olußturulan koridor
boyunca yer alan, doÛal, kltrel ve tarihi ekim
kaynaklarÝ yakÝn evredeki diÛer deÛerlerle
ilißkilendirilecek ve blgenin kÝß turizmine hizmet
verebilecek turizm eßitliliÛi saÛlanacaktÝr.
Erzurum, Erzincan, Kars, AÛrÝ ve Ardahan illerindeki
Erzurum KonaklÝ ve Gez Blgeleri ile IlÝca Termal
Merkezlerinde yeni konaklama alanlarÝ
olußturulacaktÝr. Kars ßehir merkezi ve SarÝkamÝß'ta
mevcut kent dokusu da konaklama niteleri ßeklinde
deÛerlendirilerek, kÝß, kltr, termal ve ßehir turizmi
konaklama birimleri ile blgede mevcut konaklama
kapasitesinin niteliÛi artÝrÝlarak konaklama kapasitesi
gelißtirilecektir.

III. Ünan Turizmi Koridoru
Ünan Turizmi Koridoru olarak adlandÝrÝlan koridor,
Tarsus'tan baßlayarak Hatay, Gaziantep, ÞanlÝurfa ve
Mardin yrelerini kapsamaktadÝr.
Bu koridor zerinde Tarsus'tan Mardin'e kadar uzanan
blnmß yol yapÝmÝ inan aksÝnÝ glendireceÛi
gibi kÝsa ve orta vadede turistlerin bu blgeye
varÝßlarÝnÝ ve tercihlerini etkileyecektir. AyrÝca,
ÞanlÝurfa'ya kadar ulaßan demiryolu baÛlantÝsÝnÝn
Mardin'e oradan bir koldan DiyarbakÝr'a diÛer bir
koldan ise Siirt'te baÛlanmasÝ Ünan AksÝnda ulaßÝmÝn
eßitlenmesi aÝsÝndan nemlidir.

Tarihi yapÝlarÝn restore edilerek pansiyonculuÛun ve
kk otellerin desteklenmesi, saÛlanacaktÝr.
Blgede, mevcut konaklama kapasitesi kltr ve
ekoturizme ynelik yapÝlacak planlama ve
uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.

IV. Üpek Yolu Turizm Koridoru
Tarihi Üpek Yolu gzerghÝnÝn Anadolu'daki
paralarÝndan biri olan ve Üstanbul zerinden
Avrupa'ya ulaßan blm zerinde bulunan AyaßSapanca Koridoru, AdapazarÝ, Bolu ve Ankara illeri,
Sapanca, Geyve, TaraklÝ, Gynk, Mudurnu, BeypazarÝ;
Gdl ve Ayaß ilelerini kapsamaktadÝr.
Koridor boyunca yer alan yerleßmeler doÛa turizmieko turizm aÛÝrlÝklÝ olarak gelißtirilecek ve blgede
yer alan kÝß turizmiyle de entegrasyonu saÛlanacaktÝr.
Blgede,
Seluklu Devleti ve OsmanlÝ
ÜmparatorluÛuna ait eserler ve ok sayÝda sivil
mimarlÝk rmekleri bulunmakta olup, tarihi aÝdan
zengin bir dokuya sahiptir. Blge tarihte olduÛu gibi
gnmzde de kltr ve ticaret konusunda Trkiye'nin
en nemli iki kenti olan Ankara- Üstanbul
gzergahÝnda bulunduÛundan nemli bir potansiyele
sahiptir. AyrÝca blge doÛal gzellikleri aÝsÝnda da
zengin bir yapÝya sahip olduÛundan, blgenin
pansiyonculuÛun aÛÝrlÝkta olacaÛÝ kltr ve ekoturizm odaklÝ gelißtirilmesi saÛlanacaktÝr.
Blgede, diÛer turizm trleri ile entegrasyon
saÛlanarak sivil mimarlÝk rneÛi olan yapÝlarÝn
restorasyonunun yap ißlet devret ve ya uzun sreli
kiralama yntemi ile konaklama tesislerine
dnßtrlmesi ve yapÝlacak yeni yatÝrÝmlar ile
nitelikli tesis sayÝsÝnÝn ve yatak kapasitesinin
artÝrÝlmasÝ hedeflenmektedir.

V. BatÝ Karadeniz KÝyÝ Koridoru
BatÝ Karadeniz KÝyÝ Koridorunun Þile -Sinop arasÝnda
uzanan takriben 500 km zellikle Ankara ve Üstanbul
gibi metropollere hizmet edecek bir i turizm gelißim
koridoru olarak gelißtirilmesi ngrlmektedir.
Blge kltr, kÝyÝ ve doÛa turizmi erevesinde
gelißtirilecektir. Bu koridordaki, Þile, Akakoca,
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Amasra, Cide, aylÝoÛlu ve Sinop yerleßmelerinde
yer alan balÝkÝ barÝnaklarÝnÝn yatlarÝ kabul edebilecek
ßekilde yenilenerek marina/balÝkÝ ky kavramÝ
erevesinde turizm gelißimi saÛlanacaktÝr.
Koridor boyunca yer alan orman ii dinlenme tesisleri
gibi eko-turizmin gelißmesinde odak noktasÝ
olabilecek koruma alanlarÝnda oto karavan ve adÝrlÝ
kampingi olanaklÝ kÝlan dzenlemeler yapÝlacak ve
planlama alÝßmalarÝ ile butik otel, pansiyonculuk,
kÝrsal turizm tesisleri gelißtirilecektir. Blgede, mevcut
konaklama kapasitesi, kltr ve ekoturizme ynelik
yapÝlacak planlama ve uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.

VI. Yayla Koridoru
Orta Karadeniz'de bulunan Samsun ilinden Hopa'ya
kadar uzanan bu koridor lkemizde yayla ve doÛa
turizminde ne Ýkan merkezleri barÝndÝrmaktadÝr.
DoÛa ve kltr turizmi, Karadeniz Blgesi'nin en
nemli turizm faaliyeti ve potansiyelidir. Bu nedenle,
Karadeniz Blgesi'nde yayla, kÝyÝ, kltr ve saÛlÝk
turizmi ana temalarÝ erevesinde yeni bir turizm
gelißim senaryosuna ynelik uygulamalar yapÝlacaktÝr.
AyrÝca blgede yer alan yaylalarÝn diÛer turizm trleri
ile btnleßtirilmesiyle blge ulusal ve uluslararasÝ
lekte doÛa turizmi temelinde yayla koridoru varÝß
noktasÝ olarak ne ÝkarÝlacaktÝr.
Yayla Koridoru kapsamÝnda turizmin eßitlendirilmesi
iin bu yrelerde kamp, golf, kayak, maÛaracÝlÝk,
yama paraßt, rafting, binicilik, balon, balÝk avlama,
foto-safari ve bungee jumping gibi macera sporlarÝna
ynelik planlama alÝßmalarÝ yapÝlacaktÝr.
Blgede, mevcut konaklama kapasitesi kltr ve
ekoturizme ynelik yapÝlacak planlama ve
uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr. Blgede oto karavan ve
kampÝlÝÛÝn gelißmesi iin planlama ve uygulama
alÝßmalarÝ yapÝlacaktÝr.

konaklama tesislerinin yanÝ sÝra kamp yapÝlabilecek
ißletmelerde mevcuttur.
Mevcut yatak kapasitesine yeni yatak sayÝlarÝ
eklenirken gerekleßtirilmesi ngrlen turizm
eßitliliÛi dikkate alÝnacaktÝr. Blgenin nemli mimar
zelliklerinden biri olan Edirne evleri turizme ynelik
olarak butik otel veya pansiyon gibi konaklama
tesisleri olarak deÛerlendirilecektir. Blgede, mevcut
konaklama kapasitesi kltr ve ekoturizme ynelik
yapÝlacak planlama ve uygulamalarla artÝrÝlacaktÝr.

2. Turizm Gelißim KoridorlarÝnda Turizm
eßitliliÛi ve Entegrasyonu
Koridorlarda belli temalar erevesinde turizmin
gelißimi planlanacaktÝr.
Planlamalarda turizm kentleri mantÝÛÝnda olduÛu
gibi geniß alanlarÝn turizm gelißimine aÝlmasÝ
hedeflenecektir.
Koridorlardaki alternatif turizm trlerinin gelißiminin
yakÝn evredeki diÛer kltrel ve doÛal deÛerlerle de
ilißkilendirilmesi saÛlanacaktÝr.

3. Turizm Gelißim KoridorlarÝnda Üdari
YapÝlanma
Turizm Gelißim KoridorlarÝnÝn kendi baßÝna varÝß
noktasÝ olußturacak ßekilde gelißtirilebilmesi,
yapÝlacak yatÝrÝm ve uygulanacak projelerin btnlk
saÛlayabilmesi iin kamu kurulußlarÝ, yerel ynetimler
ve zel sektr temsilcilerinden olußan ÒAltyapÝ
BirlikleriÓnin kurulmasÝ iin yasal ve idari dzeyde
gerekli alÝßmalar yapÝlacaktÝr.

3.15 TURÜZM KENTLERÜ
STRATEJÜ

VII. Trakya Kltr Koridoru

ÒDnya ile yarÝßabilen markalaßan turizm
yerleßmelerinin planlanmasÝÓ

Trakya Kltr Koridoru, Edirne, KÝrklareli ve TekirdaÛ
illerini kapsamaktadÝr.Marmara blgesinin Avrupa
yakasÝnda yer alan bu koridor, kuzeyde Karadeniz,
gneyde Ege Denizine kadar uzanan anaktÝr. Koridor
boyunca hizmet veren butik oteller ve zel belgeli

Üinde birden fazla turizm trnn yer aldÝÛÝ, byk
lekte nitelikli turizm alanlarÝnÝn ortaya ÝkmasÝ ve
gelißtirilmesi iin Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ'nÝn
ngrdÛ genel turizm gelißim politikalarÝna uygun
olarak turizm kentleri alÝßmalarÝ Kltr ve Turizm
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BakanlÝÛÝnca yrtlmektedir.

ilißkilendirilmesi saÛlanacaktÝr.

Turizm kentlerinin hÝzlÝ ve istikrarlÝ bir rgtlenmeye
sahip olmasÝ, Avrupa ve dnyanÝn sahiplendiÛi bir
turizm varÝß noktasÝ olmasÝ yolunda planlama ve
uygulamalar gerekleßtirilecektir.

3. Turizm Kentlerinde Üdari YapÝlanma

2023 YILI HEDEFLERÜ
Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝnca planlama alÝßmalarÝ
devam eden beß turizm kentine ek olarak 10 yeni
turizm kenti turizm sektrne kazandÝrÝlacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
1. Turizm Kentleri
Eylem PlanÝ kapsamÝnda 10 yeni turizm kentinin
araßtÝrma ve planlama alÝßmalarÝ tamamlanacaktÝr.
nerilen turizm kentlerinin isimleri aßaÛÝda
verilmektedir:
1. ÜÛneada - KÝyÝky Eko-Turizm Kenti
2. Kilyos Turizm Kenti
3. Saros Krfezi Turizm Kenti
4. KapÝdaÛ YarÝmadasÝ - Avßa - Marmara AdalarÝ
Turizm Kenti
5. Data Eko-Turizm Kenti
6. Kaß - Finike Turizm Kenti
7. Anamur KÝyÝ Kesimi Turizm Kenti
8. SamandaÛ Turizm Kenti
9. Maka Turizm Kenti
10. Kahta Turizm Kenti

2. Turizm Kentlerinde Turizm eßitliliÛi
ve Entegrasyonu
Turizm kentlerinde belli temalar erevesinde turizmin
gelißiminin planlanmasÝ hedeflenecektir.
Planlamalarda farklÝ turizm trleri ile geniß alanlarÝn
turizm gelißimine aÝlmasÝ saÛlanacaktÝr. Turizm
kentlerindeki alternatif turizm trlerinin gelißiminin
yakÝn evredeki diÛer kltrel ve doÛal deÛerlerle de

Turizm Kentlerinin kendi baßÝna varÝß noktasÝ
olußturacak ßekilde gelißtirilebilmesi, yapÝlacak
yatÝrÝm ve uygulanacak projelerin btnlk
saÛlayabilmesi iin kamu kurulußlarÝ, yerel ynetimler
ve zel sektr temsilcilerinden olußan ÒAltyapÝ
BirlikleriÓnin kurulmasÝ konusunda yasal ve idari
dzenlemeler yapÝlacaktÝr.

3.16 EKO-TURÜZM B LGELERÜ
STRATEJÜ

ÒDoÛa temelli turizmin planlÝ gelißimiÓ
2023 YILI HEDEFLERÜ
Karadeniz Blgesinde yer alan Bolu, Zonguldak,
BartÝn, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan blge,
Antalya'nÝn i kesimlere doÛru doÛusu, ToroslarÝn
eteklerinde Antalya ve Mersin'in birleßtiÛi alanlar ve
GAP Koridoru ile KÝß Koridorunu birleßtiren ÒGAP
Eko-Turizm KoridoruÓ biyolojik eßitlilik aÝsÝndan
ve eko-turizm potansiyeli aÝsÝndan Trkiye Turizm
Stratejisinde ncelikle eko-turizmin gelißtirileceÛi
blgeler olarak belirlenmißtir.
YukarÝda sÝralanan alanlarda doÛal kaynaklarÝmÝzÝn
kullanÝmÝnda, srdrlebilirlik ilkesine baÛlÝ kalmak
ve biyolojik eßitliliÛi koruyarak eko-turizmin
yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝnÝ saÛlamak hedeflenmektedir. Sz
konusu blgeler ierisinde yer alan doÛal kaynaklar
eßitlilik gstermektedir. Bu nedenle anÝlan
blgelerde, koruma ve kullanma dengeleri gzetilerek
doÛaya uygun yerel mimari zelliklerini taßÝyan
yapÝlaßma, pansiyonculuk, agro-turizm faaliyetleri,
yerel halkÝn kalkÝnmasÝna katkÝ saÛlayacak el sanatlarÝ
ve yresel rneklerin sunulduÛu atlyeler,
markalaßma ynnde ilk adÝmlarÝ olußturabilecek
yresel rnlerin deÛerlendirilmesi ngrlmektedir.
Sz konusu blgeler kapsamÝnda yer alan Milli Park,
TabiatÝ Koruma AlanÝ, Av ve Yaban HayatÝ Koruma
AlanlarÝ ve Sitlerle birlikte blgenin eko-turizm odaklÝ
gelißtirilmesiyle btnleßtirilmesi saÛlanacaktÝr. Bu
blgelerin karayolu, havayolu ve demiryolu ulaßÝm

TRKÜYE TURÜZM STRATEJÜSÜ 2023 T.C. KLTR VE TURÜZM BAKANLIÚI

35
baÛlantÝlarÝ glendirilerek alternatif ulaßÝm
olanaklarÝ da devreye sokulacaktÝr.
Ekoturizm Blgelerinde kamu kurum ve kurulußlarÝ
ve yerel ynetimlerin eßgdml alÝßmasÝ
saÛlanacaktÝr. Eko-turizm ÝktÝlarÝnÝn yre halkÝna
geri dnßm saÛlanarak planlama ve uygulama
alÝßmalarÝna yerel halk katÝlÝmcÝ bir anlayÝßla srece
dahil edilecektir. AyrÝca, eko-turizm uygulanacak
yrelerde kamu kurulußlarÝ, yerel ynetimler, zel
sektr ve yerel sivil toplum kurulußlarÝnÝn da katkÝlarÝ
ile yerel lekte ÒAltyapÝ BirlikleriÓnin kurulmasÝ
iin gerekli girißimlerde bulunulacaktÝr.

HEDEFLERE DOÚRU
Eko-turizm uygulanacak yrelerde kÝrsal kesimde
tarÝm dÝßÝ istihdam alanlarÝ olußturularak blgeler
arasÝndaki dengesizliklerin azaltÝlmasÝna, kadÝnÝn
statsnn iyileßtirilmesine, kÝrsal alanlardaki nfus
gnn durdurulmasÝna ve milli deÛerlerin
korunmasÝ ve tanÝtÝmÝna katkÝda bulunulacaktÝr.
AyrÝca eko-turizm bu blgelerde;
¥ Blge ekonomisinde retim eßitliliÛinin
artÝrÝlarak ekonomik istikrarÝn saÛlanmasÝna,
¥ Blgede nitelikli, niteliksiz ißgcne nemli
alÝßma fÝrsatlarÝnÝn olußturulmasÝna,
¥ Blgede yer alan kk ve orta lekli
ißletmelerin gelißmesine
¥ Yerel dzeyde sanayi ve ticareti uyarÝcÝ altyapÝ
yatÝrÝmlarÝnÝn gelißtirilmesine,
¥ Genlerin ve toplumun eÛitimi ile yerel dzeyde
modernizasyon srecinin saÛlanmasÝna,
¥ Sosyo-ekonomik gelißme konusunda baßka
seeneÛi olmayan bir yrede yerel halk ve turistler
tarafÝndan kullanÝlabilecek rekreasyonel ve turistik
olanaklar saÛlanmasÝna,
¥ Yerel dzeyde kißisel gelirlerin ve vergi, v.b.
kamu gelirlerinin artmasÝna,
¥ Yerel dzeyde imajÝn gelißtirilmesi ve yerel
halkÝn evreyi koruma ve gelißtirme bilincinin
artmasÝna ynelik alÝßmalar yapÝlacaktÝr.

4. TRKÜYE TURÜZM
STRATEJÜSÜNÜN UYGULANMASI
4.1 Kurumsal YapÝlanma ve Ynetißim
Trkiye Turizm Stratejisinin tm boyutlarÝyla bir
btnlk ierisinde hayata geirilerek hedeflerine
ulaßÝlabilmesi iin, kamu kurum ve kurulußlarÝ, iß
dnyasÝ, sivil toplum kurulußlarÝ baßta olmak zere
tm toplumun stratejiyi benimseyerek ortak
hedefler doÛrultusunda uyumlu bir biimde hareket
etmesi nem arz etmektedir.
Bu uyumun en st dzeyde saÛlanmasÝ iin ve
siyasi ve idari liderlik, karar alma, programlama,
kaynak tahsisi, uygulama, koordinasyon ve denetim
dzeyinde etkin, yaptÝrÝm gc yksek, ßeffaf ve
hesap verebilir bir srecin gerekleßtirilmesi
amalanmaktadÝr. PaydaßlarÝn, yetki ve
sorumluluklarÝ, ynetißim ilkeleri erevesinde
belirlenerek, aktif ißbirliÛi ve etkileßim iinde
alÝßÝlacak bir ortam olußturulacaktÝr.
Bu erevede, stratejinin uygulamaya
geirilmesinde kurumsal yapÝlanma modeli,
kurumlararasÝ ve kurum ii seviyedeki aktrlerin
rol ve sorumluluklarÝ aßaÛÝdaki ßekilde
dzenlenecektir.

Ulusal Turizm Konseyi; Trkiye Turizm
Stratejisinin uygulanmasÝ srecinde en st dzeyde
politika belirleme ve karar alma srecinde Kltr
ve Turizm BakanlÝÛÝ'na veri saÛlanmasÝ ve
politikalarÝn uygulanmasÝnda, deÛerlendirme ve
ynlendirme organÝdÝr.

Devlet Planlama TeßkilatÝ (DPT) : Gerek
Dokuzuncu KalkÝnma PlanÝ gerekse Trkiye Turizm
Stratejisi'nin ngrdÛ hedeflere ulaßÝlmasÝnda
Ulusal Turizm Konseyi yesi olan DPT'de aktif rol
stlenecektir.
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Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ; Turizm sektrnn
gelißimi iin dzenleyici bir rol stlenecek Kltr
ve Turizm BakanlÝÛÝ, planlama, uygulama,
belgelendirme, tanÝtÝm, pazarlama ve turizm
eÛitiminin ynlendirilmesinde rol alacaktÝr. Kltr
ve Turizm BakanlÝÛÝ dzenleyici, denetleyici ve
ynlendirici bir organ olarak rol oynayacaktÝr. Kltr
ve Turizm BakanlÝÛÝ bnyesinde kurulacak birimler;

Ulusal Turizm Belgeleme (Akreditasyon)
Birimi: Bu birim, uluslararasÝ ve ulusal standartlarÝn
gelißtirilmesinin saÛlanmasÝ ile uzmanlaßmanÝn
gerekleßtirilmesine katkÝda bulunacaktÝr.

Ü Turizm AraßtÝrma ve Ynlendirme
Birimi; Bu birim, i turizme ynelik her trl
araßtÝrma, deÛerlendirme ve politika olußturma
konularÝnda alÝßmalar yapacaktÝr.

Turizm EÛitimini Ynlendirme Birimi;
Turizm sektrndeki deÛißimleri takip ederek yaygÝn
ve rgn turizm eÛitim politikalarÝnÝn ana hatlarÝ,

ieriÛi ve stratejilerini belirleme konusunda
alÝßmalar yapacak olan bu birim, turizm sektrnn
ihtiyalarÝ ve gncel gelißmeler karßÝsÝnda eÛitimin
nasÝl ve ne ßekilde gncellenmesi gerektiÛini Milli
EÛitim BakanlÝÛÝ, Yksek Ûretim Kurumu (Y K)
ve sektr kurulußlarÝna iletecektir.

Ulusal Turizm Veri BankasÝ Birimi; Turizmle
ilgili istatistik, alan araßtÝrmasÝ ve lmleri
bnyesinde toplama, ißleme ve deÛerlendirme
konusunda alÝßmalar yapacaktÝr.

Ül Turizm Konseyleri; Ulusal Turizm konseyine
blgede yer alan tm paydaßlarÝ temsil edecek
ßekilde turizm gelißimine ilißkin grß, talep ve
nerileri sunarak Ulusal turizm konseyinin saÛlÝklÝ
kararlar almasÝna katkÝda bulunacaktÝr.
Turizm strateji belgesinin uygulanmasÝ srecinde
faal olarak grev alacak kurum ve kurulußlarÝn
rgtlenme ßemasÝ aßaÛÝda verilmektedir.

TRKÜYE TURÜZM STRATEJÜSÜ - 2023
KONSEYLER
ULUSAL TURÜZM KONSEYLERÜ
ÜL TURÜZM KONSEYLERÜ
NOKTASAL TURÜZM KONSEYLERÜ

KAMU KURUMLARI

KLTR VE TURÜZM BAKANLIÚI
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TANITMA GENEL MDRLÚ

SANAYÜ VE TÜCARET BAKANLIÚI
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4.2 Eylem planlanmasÝ
Trkiye Turizm Stratejisi, 2023 yÝlÝ ngrlerek
hazÝrlanmÝß olmakla birlikte hedeflere ynelik
ngrlerini 2013 yÝlÝ iin somutlaßtÝrmaktadÝr.
Hedeflerin uygulanabilmesi ve en kÝsa srede
ekonomik ve sosyal faydanÝn saÛlanabilmesi iin
ilk yÝllarda yoÛun bir hazÝrlÝk srecinin
gerekleßtirilmesi gerekmektedir.
Eylemlerin zaman planÝndaki daÛÝlÝmÝ beklenen
fayda ve uygulama nceliÛi dikkate alÝnarak
gerekleßtirilmißtir. Eylemlerin nceliklendirilmesinde, turizm rnn eßitlendirilmesi, turizm
faaliyetlerinin tm yurt apÝna ve tm yÝla yayÝlmasÝ
alÝßmalarÝ dikkate alÝnmÝßtÝr.

4.3 Üzleme ve DeÛerlendirme
Trkiye Turizm Stratejisinin uygulanmasÝ ve
amalanan hedeflerin ne kadar baßarÝldÝÛÝnÝn

izlenmesi amacÝyla gelißtirilen lmleme kriterleri,
uygulayÝcÝlar ve karar alÝcÝlarÝn dnßm srecine
katÝlÝmlarÝ ve ilerlemeleri iin temel aralardan biri
olacaktÝr. Bu erevede, Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ
ierisinde Ulusal Turizm Veri BankasÝ Birimi ve
Ulusal Turizm Belgeleme (Akreditasyon) Birimi
olußturulacaktÝr.
Stratejinin baßarÝya ulaßmasÝnda kritik neme sahip
olan srecin izlenmesinde, belirlenen gstergelere
gre lmlenen gelißmelerin sonularÝ belirli
aralÝklarla hedeflerle karßÝlaßtÝrÝlacaktÝr.
Kamu ve zel sektr kurumlarÝnca iletilen verileri
dzenleyecek Ulusal Turizm Veri BankasÝ Birimi
deÛerlendirmelerini Kltr ve Turizm BakanlÝÛÝ ve
Ulusal Turizm Konseylerine iletecektir. Birimler ve
konsey bu deÛerlendirmeler doÛrultusunda alÝnmasÝ
gereken tedbirleri belirleyerek stratejide gerekli
deÛißikliÛi yapacaklardÝr.

RGTLENME
Ü TURÜZM
ARAÞTIRMA VE GELÜÞTÜRME
ULAÞIM VE ALT YAPININ GLENDÜRÜLMESÜ
TANITIM VE PAZARLAMA
EÚÜTÜM
TURÜZMÜN EÞÜTLENDÜRÜLMESÜ
MEVCUT TURÜZM ALANLARININ REHABÜLÜTASYONU
KENTSEL LEKTE MARKALAÞMA
TURÜZM GELÜÞÜM KORÜDORLARI
EKOTURÜZM B LGELERÜ
TURÜZM KENTLERÜ

2007

2008

2009

2010

Grafik 2. Trkiye Turizm Stratejisinin Uygulama Sreci

2011

2012

2013
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1. Giriß
Trkiye Turizm Stratejisi Eylem PlanÝ 2007-2013,
turizm sektrne uzun erimli bir vizyon kazandÝrmak
zere hazÝrlanan Trkiye Turizm Stratejisi -2023'n
nemli bir bileßenidir. Bu belge ile birlikte Trkiye
turizminin nmzdeki kÝsa -orta ve uzun vadede
ncelikli olarak ele alacaÛÝ sorun alanlarÝ, bu sorunlarÝ
zmekle sorumlu kurulußlar ve bunlarÝn rolleri
aÝklÝÛa kavußturulmaktadÝr.
Trkiye Turizm Stratejisi 2023 yÝlÝnÝ hedeflerken Eylem
PlanÝ 2013 yÝlÝnÝ hedeflemektedir. Bunun nedeni ise
uygulamaya konulacak hedeflerin llebilir ve
izlenebilir olmasÝnÝ saÛlamaktÝr. Eylem PlanÝ 20072013 yÝllar itibarÝ ile kÝsa ve orta vade iin 6 yÝllÝk bir
dnemi kapsamaktadÝr. Eylem PlanÝnda yer alan
faaliyetlerin izleme ve deÛerlendirme sreci genel
olarak Trkiye Turizm Stratejisi'nin performansÝnÝn
izlenmesini saÛlarken aynÝ zamanda geri bildirimler
ve deÛerlendirmeler sonucu alÝßmanÝn yenilenmesini
de gndeme taßÝyacaktÝr. Bylece bir dng
erevesinde alÝßma srekli olarak deÛerlendirilerek
yenilenecektir.
Trkiye Turizm Stratejisi lkemiz turizmine ve kamu
ynetimine yeni bir bakÝß getirmektedir. Bu bakÝß,
turizmin tm yÝla yayÝlmasÝ ve eßitlenmesini
amalayan eylem planÝ ile somutlaßmaktadÝr. Eylem
planÝ kuvveden fiile / hedeflerden eylemlere doÛru
Trkiye turizmine izilen ulusal bir turizm gelißme
planÝdÝr.
Eylem PlanÝ 2007-2013 Trkiye turizminin
eßitlenmesi, tm yÝla yayÝlmasÝ ve ncelikli turizm
trlerinin gelißtirilmesine ynelik tedbirlerin ne
zaman ve hangi kurulußlarÝn desteÛi ile alÝnmasÝnÝ
iermektedir.
Trkiye Turizm Stratejisi'nin ngrdÛ gelißmelere
paralel olarak eylem planÝnda dokuz kltr ve turizm
gelißim blgesi, yedi turizm gelißim koridoru,

10 turizm kenti, 11 kruvaziyer liman, 9 yat limanÝ, 27
BalÝkÝ BarÝnaÛÝ + Yat LimanÝ ile 1 yeni havaalanÝ,
yeni demiryolu ve karayolu hatlarÝ yer almaktadÝr.
Marka kentler ve ekoturizm blgeleri de Trkiye
Turizm Stratejisinin gl nerileri arasÝndadÝr.
Turizmin eßitlenmesi hi ßphesiz ulaßÝmÝnda
eßitlenmesini gerekli kÝlmaktadÝr. Bir yarÝmada
ßeklindeki lkemizin deniz turizminden yeterince
faydalanamadÝÛÝ bir gerektir. Bu erevede, alÝßma
kapsamÝnda lkemizde kruvaziyer gemileri kabul
edecek limanlar ve yat limanlarÝ da nerilmektedir.
Ülk defa Trkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesi ile yat
turizminin Karadeniz kÝyÝlarÝnda ÜÛneada'dan Hopa'ya
kadar gelißtirilmesi ngrlmektedir. Bu noktada ilk
etapta balÝkÝ barÝnaklarÝnÝn bir kÝsmÝnÝn yatlara da
hizmet edecek ßekilde yenilenmesi ngrlmektedir.
Karadeniz'in yapÝsÝ nedeniyle yat turizmine ancak
yaz aylarÝnda aÝlmasÝ mmkndr. Av yasaÛÝnÝn
uygulandÝÛÝ bu dnemler balÝkÝ teknelerinin
hareketinin olduka az olduÛu dnemlerdir. Bu
nedenle yaz aylarÝnda bazÝ balÝkÝ barÝnaklarÝnÝn
yenilenerek kÝsmen yat turizmine aÝlmasÝ nnde
yasal ve pratik bir engel bulunmamaktadÝr.
Eylem PlanÝ 2007-2013 kapsamÝnda sorumlu
kurulußlar, diÛer kurulußlarÝn rolleri ve srece ilißkin
ayrÝntÝlar yer almaktadÝr. Bu sayede, yatÝrÝmcÝ kamu
kurum ve kurulußlarÝ, zel sektr ve niversitelerin
plan kapsamÝndaki rolleri ßeffaf bir ßekilde ortaya
konmaktadÝr.
Eylem PlanÝnÝn ngrdÛ gelißmelerle Trkiye turizm
sektrnn 2013 yÝlÝnda 1,5 milyon yatak kapasitesine,
40 milyonun zerinde turiste, yaklaßÝk 50 milyar dolar
dÝß turizm geliri ve 1000 $ turist baßÝna harcamaya
erißmesi hedeflenmektedir.
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2. EYLEM PLANI
1. PLANLAMA
Destinasyon Bazında Planlama
No

1

2

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Uzmanlaşmış turizm
merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde
planlanması

Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) altyapıdaki
eksikliklerinin giderilmesine ve turizm türlerinin bir arada
geliştirilmesine olanak sağlayan planlar yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ)

2,3

2007

6 yıl

Firmaların belgelendirmesi

Turizm sektöründe planlama, yatırım geliştirme ve yönlendirme yapan firmaların belgelendirmesine olanak
sağlayan yasal düzenlemeler (Turizmi Teşvik Kanunu ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanununda değişiklik) yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2

2007

1 yıl

1,2

2007

6 yıl

Stratejik Planlama

3

Stratejik planlama

Turizm gelişimi için hazırlanan yapısal planlarda, yazılı rapor
ve temel gelişme aksları tespit edilecektir. Bu kapsamda
planlar;
1. Mevcut durumun analizi ve başlangıç senaryosunun
belirlenmesi,
2. Sentez çalışması ve eşik analizi ile gelişime elverişli
alanların tespit edilmesi,
3. Planlama alanının potansiyelinin belirlenmesi,
4. Mevcut potansiyel doğrultusunda planlama amaç ve
hedeflerinin ortaya konulması,
5. Bu amaç ve hedeflere uygun stratejilerin belirlenmesi, plan senaryosunun kesinleştirilmesi ve bu senaryo
doğrultusunda planlama alanındaki öncelikli çekim
odaklarının ve eylem alanlarının tespit edilmesi ve ana plan
şemasının hazırlanması,
6. Plan ana şemasının yanı sıra, örgütlenme, etaplama,
finansman vb. hususların yer aldığı plan raporunun
hazırlanması,
7. Hazırlanan plan ana şeması ve raporunun, plan onayı
öncesinde sivil toplum kuruluşlarına ve plandan etkilenen taraflara duyurulması ve geri beslemelerin alınması
aşamalarından geçilmesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (S)
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2. EYLEM PLANI
2. YATIRIM
Teşvikler
No

4

5

6

7

8

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

5,6,7,8,9,10

2007

6 yıl

6 ay

Teşvik mekanizması

Teşviklerin miktarı, şartları, bölgesel özellikleri ve uygulama
dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenecektir.

Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Turistik işletmelere destek
sağlanması

Turizm tesislerinin hizmet kalitesini yükseltip, gerektiği
durumlarda kapasite artırımına imkân verilebilmesi için,
konaklama işletmelerinin yanı sıra seyahat acentalarının da
KOBİ statüsüne kavuşturularak, KOBİ’lere sağlanan destek
unsurlarından faydalanması sağlanacaktır.

Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

4,6,7,8,9,10

2008

Arazi tahsisi yapılması

Arazi tahsislerinde stratejik planlamanın temel alınmasıyla
turizm kentleri yaklaşımının temel olarak alınmasıyla,
yatırımcılara daha fazla tasarım şansı tanınacaktır.

Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)

4,5,7,8,9,10

2007

6 yıl

Turizm tesislerinin yenilenmesi

Turizm tesislerine yönelik yenileme yatırımları teşvik
kapsamına alınacak ve uzun vadeli kredilerden
yararlandırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Hazine ve Dış Tic.Müst.(S)
Bankacılık Sektörü (S)

4,5,6,8,9,10

2007

6 yıl

Firmalarının belgelendirmesi

Turizm sektöründe, yatırımlara çeşitlilik, kalite ve hız
kazandırmak için planlama, yatırım ve danışmanlık
alanlarında faaliyet gösterecek olan işletmeler belgelendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

4,5,6,7,9,10

2008

1 yıl

4,5,6,7,8,10

2008

1 yıl

Bürokratik Engellerin Kaldırılması

9

Yabancı yatırımcılara yönelik
düzenlemeler

Yabancı sermayenin turizm sektörüne yatırım yapmasını
daha etkin kılacak Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı,v.b.
gibi kurumlar güçlendirilecektir.

DPT (S)
Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
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2. EYLEM PLANI
3. ÖRGÜTLENME
Yeni Kurumsal Yapının Oluşumu İçin Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi
No

10

Eylem
Turizm Konseyleri Yasası ve
Konseylerin Kurulması

Açıklama
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunda değişiklik yapılarak ulusal, il ve noktasal düzeyde
Konseylerin kurulmasına yönelik gerekli yasal düzenleme
yapılacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

4,5,6,7,8,9

2007

2 yıl

1,2,10

2007

Turizm Sektörünün Gelişiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeni Rolü

11

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
Yeniden Organizasyonu

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat şemasında değişiklik yapılarak yeni birimlerin kurulmasına yönelik gerekli
düzenlemeler gerçekleştirilecektir:
* Turizm standartlarının geliştirileceği, işletmelerin uyması
gereken uygulamaların belirleneceği Ulusal Turizm Belgeleme (Accreditation) Birimi,
* İç turizme yönelik her türlü araştırma, değerlendirme ve politika oluşturma konularında çalışmalar
yapacak İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi,
* Sektördeki değişimleri takip ederek, yaygın ve örgün
turizm eğitim politikalarının ana hatları, içeriği ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı Turizm
Eğitimini Yönlendirme Birimi,
* Sektörle ilgili istatistik, alan araştırmaları ve ölçümleri
bünyesinde toplama, işleme ve değerlendirme konularında
çalışmalar yapacak Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi
kurulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

2 yıl
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2. EYLEM PLANI
4. İÇ TURİZM
İç Turizm Tanıtımı
No

12

13

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

İç Turizmde Tanıtım

İç turizmde varış noktaları bazında, profesyonel ve markaya
yönelik tanıtımlar gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
13,14,15,16,17,
18,19

2007

2 yıl

İç Turizmde Rezervasyon

Nitelikli turistik tesislerin, erken rezervasyon sistemi vasıtasıyla yerli turiste sezon dışında uygun fiyatlı tatil olanakları
sunmasına yönelik programlar arttırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,14,15,16,17,
18,19

2007

2 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

İç Turizm Pazarının Desteklenmesi
No

14

15

16

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Süre

Fiyatlandırma

Turizm işletmelerinin orta ve düşük gelir gruplarındaki yerli
turistlerin tatil ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun kontenjan
ve fiyat ayarlamaları yapmaları sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,15,16,17,
18,19

2007

2 yıl

İç turizme hizmet veren acentelerin desteklenmesi

İç turizm pazarına yönelik paket turlar öneren seyahat
acentelerinin sayısının artırılması için desteklenmeleri
sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13, 14,16,17,
18,19

2007

2 yıl

Gençlik turizmine yönelik
çalışmalar

Toplam nüfusumuzun % 20’lik kısmını oluşturan hareketliliği daha fazla olan üniversite ve orta öğretim çağındaki
bireylere ve bekar orta yaş grubuna hitap eden program
alternatifleri geliştirilecektir. Gençliğin ülkemizi daha iyi tanıması, seyahat ve tatil alışkanlığı edinmesi açısından turizm
işletmelerinin gençlik turizmine daha fazla yönelmeleri için
sektör ile ortak çalışma ve programlar gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,17,
18,19

2007

2 yıl
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İç Turizm Pazarının İzlenmesi
No

17

Eylem

İç turizmin izlenmesi
çalışmaları

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İç turizmin izlenmesine yönelik olarak, “Yurt İçi Seyahate
Katılan Vatandaşların Sayısı ve Değişimi”, “Seyahat Amacına Göre Türkiye Vatandaşlarının Geceleme Sayısı”, “Yurt İçi
Seyahatlerde Yapılan Konaklama Çeşitleri”, “Türkiye Vatandaşlarının Yurt İçi Turizm Harcamalarının Ekonomik Değeri”
“Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinin Dönemlere Göre Değişimi”,
değişik ölçütlere göre (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, ekonomik durum vb) “Vatandaşların Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinde
Gösterilen Farklılık” vb. gibi ölçümler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,
18,19

2008

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,
17,19

2007

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,
16,17,
19

2007

Süre

6 ay

Alternatif Turizm
No

18

Eylem
Bölgesel ve yerel bazda
araştırmalar

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel bazda kapasite artırmaya yönelik
çalışmalar yapılacak ve bu değerlerin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Süre

6 yıl

Sosyal Turizm
No

19

Eylem

Sosyal turizmin desteklenmesi

Açıklama

Dezavantajlı grupların tatile çıkmalarını olanaklı kılacak
sosyal turizm projeleri geliştirilecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Süre

6 yıl
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2. EYLEM PLANI
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Markalaşma
No

20

21

Eylem

İmaj Oluşturma

Varış noktalarının
markalaştırılması

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Ulusal ve uluslararası pazarlarda istenilen imajın
oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Dışişleri Bakanlığı (İ)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,12,21

2007

6 yıl

Ulusal, bölgesel ve yerel olarak turizm imajı oluşturulmasına
yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde varış
noktalarının marka haline getirilmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Tanıtma Fonu (S)
Yerel Yönetimler (S)
Dışişleri Bakanlığı (İ)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,12,20

2008

6 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

11,21,24,25,26

2007

2 yıl

11,22,23,25,26

2007

2 yıl

Sürdürülebilir AR-GE
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

22

İstatistik verilerin dünya standartlarına uyarlanması

Turizm sektöründeki istatistikî verilerin dünya standartlarında
ve yeni gelişimlere ve araştırmalara destek olacak şekilde
yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TSE (S)
TÜİK (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

23

İstatistik verilerin dünya standartlarına uyarlanması

Kamu, özel sektör, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları,
araştırmacılar ve işletmelerin istatistikî verilere ulaşımı
sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TÜİK (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
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24

Kamu-özel sektör işbirliği

Ar-Ge’de kamu ve özel sektör arasında işbirliği ve eşgüdüm
sağlanacaktır.

25

Türkiye Turizm Stratejisine
uyum

Türkiye Turizm Stratejisine uyum sağlayacak şekilde, yerel
turizm stratejileri oluşturulacak,yatırımcıların ve işletmelerin,
stratejilere uygun şekilde hareket etmelerini sağlayacak
ortam hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TÜİK (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,21,22,25,26

2007

6 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,21,22,23,
24,26

2007

4 yıl

50

2. EYLEM PLANI
6. ULAŞIM VE ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Turizm Potansiyeli Yüksek Alanlarda Altyapı Eksikliğinin Giderilmesi
No

26

27

Eylem

Altyapı Birlikleri Yasası

Marka Kentlerdeki Altyapı
Eksiklikleri

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Turizmin yoğun olarak geliştiği alanlarda ciddi bir altyapının
oluşturulması, altyapı tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi
için gerekli yasal düzenlemelerden biri olan ve yerel
düzeyde çözümler sunan altyapı ve hizmet birlikleriyle ilgili
yasal düzenlemeler yayımlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
İçişleri Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,27,28,29

2007

2 yıl

Marka kentlerde altyapı eksikliklerinin tamamlanması
için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler
ve ilgili kuruluşlar işbirliği içinde uygulamalar
gerçekleştireceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Karayolları Gn.Md.(S)
Ulaştırma Bakanlığı (S)
TCDD (S)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,26,28,29

2007

6 yıl

3,7,10,26,27,29

2007

6 yıl

1,2,3,26,27,28

2007

6 yıl

28

Kıyı Gerisinde Kalan Mevcut
Turizm Alanlarında Altyapı
Eksikliklerinin Giderilmesi

Kıyı gerisinde mevcut turizm alanlarında ortaya çıkan altyapı
eksiklikleri tamamlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Karayolları Gn.Md.(S)
Ulaştırma Bakanlığı (S)
TCDD (S)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

29

Turizmin Çeşitlendirilmesi
Kapsamındaki Alanlarda
Altyapının Geliştirilmesi

Alternatif turizm alanlarında altyapı gelişimi için
düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
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Zaman ve Güvenlik Açısından Ön Plana Çıkan Havayolu Ulaşımının Geliştirilmesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

30

Bursa, Çanakkale ve Körfez
Havaalanlarının Uluslararası
Uçuşlara Açılması

Varış noktaları şeklinde geliştirilecek ve konaklama kapasiteleri artırılacak Bursa, Çanakkale ve Edremit Körfez
havaalanları uluslararası uçuşları kabul edecek şekilde
geliştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,31

2007

6 yıl

31

Havaalanı Etüdü

Kütahya’da yeni havaalanı için fizibilite ve uygulama
projeleri gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,30

2007

6 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,33,34

2007

6 yıl

Hızlı Tren Projeleri

Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ana
varış noktalarını birbirine bağlayacak hızlı tren hatları fizibilite
ve uygulama projeleri geliştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,32,34

2007

3 yıl

Demiryolu Bağlantıları

Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek
ve ana turizm bölgelerini birbirine bağlayacak il demiryolu
hatlarının oluşturulması ile ilgili fizibilite ve uygulama
projeleri gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,31,33

2007

6 yıl

Ulaşımda Demiryolu Taşımacılığının Payının Arttırılması Amacıyla Bölgeler Arası Bağlantıların Geliştirilmesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve
ülke genelinde ana varış noktalarını birbirine bağlayacak
hızlı tren hatları hayata geçirilecektir.
32

33

34

Hızlı Tren Projeleri

Ankara-Konya
Ankara-Sivas
Ankara-İzmir
Bursa-Osmaneli
İstanbul-Antalya
Ankara-Kayseri
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Turizmde Karayolu Ulaşımında Güvenliğin ve Erişim Kapasitesinin Arttırılması
No

35

Eylem

Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları

Açıklama

Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında
ana bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. Uygulama projeleri
gerçekleştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir.
1. Ankara – Aksaray – Pozantı Hattı
2. Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum
Hattı
3. Ankara- Kırıkkale – Samsun Hattı
4. Diyarbakır – Mardin – Şanlıurfa Hattı
5. Ankara – Afyonkarahisar – Uşak – İzmir Hattı
6. Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Balıkesir (Bursa
– Erdek) Hattı
7. Aydın – Denizli – Burdur- Antalya Hattı.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Ulaştırma Bakanlığı (S)
Karayolları (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

27,28,29,36

2007

3 yıl
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No

36

Eylem

Bölünmüş Yol Bağlantıları

Açıklama
Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında
bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygulama projeleri
gerçekleştirilecektir. Fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir.
1. İğneada - Kırklareli – Edirne Bağlantısı
2. İğneada - Kırklareli – Tekirdağ-Gelibolu-Enez Bağlantıları
3. Bolu – Karabük – Kastamonu – İnebolu Bağlantısı
4. Karabük – Bartın – Bolu Bağlantısı
5. Bolu – Amasya Bağantısı
6. Ankara-Çankırı-Kastamonu Bağlantısı
7. Sivas-Tokat-Ünye Bağlantısı
8. Amasya – Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu Bağlantıları
9. Tokat – Ünye Bağlantısı
10. Ardahan – Artvin – Sarp Bağlantısı
11. Erzurum – Ağrı- Iğdır Bağlantısı
12. Erzurum – Kars – Ardahan – Türkgözü Bağlantısı
13. Ardahan – Artvin - Sarp Bağlantısı,
14. Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu ve
15. Elazığ-Erzincan Bağlantısı
16. Gaziantep – Malatya – Elazığ Bağlantısı
17. Malatya-Kayseri Bağlantısı
18. Gaziantep Kayseri Bağlantısı
19. Diyarbakır – Bitlis – Iğdır Bağlantısı
20. Mardin-Diyarbakır-Elazığ Bağlantısı
21. Anamur-Karaman-Konya Bağlantısı
22. Anamur- Alanya – Konya – Aksaray Bağlantısı
23. Manavgat – İbradı – Afyon Bağlantısı
24. Antalya – Isparta - Afyonkarahisar Bağlantısı
25. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın Bağlantısı
26. Marmaris- Muğla – Denizli Bağlantısı
27. Mudanya – Kütahya Bağlantısı
28. Bursa-Bandırma-Erdek-Çanakkale ve Balıkesir Bağlantıları
29. Balıkesir-Uşak ve Uşak-Kütahya Bağlantıları

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

27,28,29,36

27,28,29,36

3 yıl

54
Ülkemizin Deniz Turizminde Hak Ettiği Payı Alması
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

27,28,29,38,39

2009

2 yıl

Marmara ve Karadeniz’de bulunan balıkçı barınaklarının yat
turizmine kazandırılmasına yönelik eylem planı ve gerekli
yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede yat
turizmine yönelik fizibilite ve uygulama projeleri hazırlanacak
balıkçı barınakları aşağıda verilmektedir.

37

Balıkçı Barınakları

1. Enez Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
2. Şarköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
3. Avşa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
4. İğneada Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
5. Kıyıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
6. Kilyos Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
7. Şile Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
8. Akçakoca Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
9. Amasra Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
10. Cide Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
11. İnebolu Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
12. Sinop Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
13. Gerze Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
14. Yakakent Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
15. Samsun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
16. Yalıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
17. Fatsa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
18. Efirli Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
19. Giresun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
20. Görele Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
21. Trabzon Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
22. Of Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
23. Rize Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
24. Fındıklı Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
25. Hopa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
26. Ahlat Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
27. Van Balıkçı Barınağı+Yat Limanı

Ulaştırma Bakanlığı (İ)
DLH (İ)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

55

Ülkemizin sahip olduğu turizm olanaklarının çeşitlendirilmesi ve turizmden elde edilen gelirin artırılması için yat
limanlarına özel önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda
verilen alanlarda yat limanı fizibilite ve uygulama projeleri
gerçekleştirilecektir.
38

Yat Limanları

1. Samandağ Yat Limanı
2. Anamur Yat Limanı
3. Dalaman Yat Limanı
4. Ören Yat Limanı
5. Datça Yat Limanı
6. Geyikli Yat Limanı
7. Bozcaada Yat Limanı
8. Gökçeada Yat Limanı
9. Saros Körfezi Yat Limanı

Ulaştırma Bakanlığı (İ)
DLH (S)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

27,28,29,38,39

2009

2 yıl

Ulaştırma Bakanlığı (İ)
DLH (S)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Denizcilik Müsteşarlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

27,28,29,37,38

2007

2 yıl

Deniz turizminin geliştirilmesi için kruvaziyer limanlara özel
önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda verilen alanlarda
kruvaziyer limanı fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleştirilecektir.

39

Kruvaziyer Limanlar

1. Samandağı Kruvaziyer Limanı
2. Antalya Kruvaziyer Limanı
3. Kuşadası Kruvaziyer Limanı
4. Çeşme Kruvaziyer Limanı
5. Çanakkale Kruvaziyer Limanı
6. İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı
7. İstanbul Haydarpaşa Kruvaziyer Limanı
8. İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı
9. İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı
10. Samsun Kruvaziyer Limanı
11. Trabzon Kruvaziyer Limanı
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2. EYLEM PLANI
7. TANITIM VE PAZARLAMA
Tanıtma Faaliyetlerinde Süreçlerin Belirlenmesi
No

40

41

42

43

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,41,42,43,
44,45,46,47,
48,49,50

2008

6 ay

2007

6 yıl

Tanıtım Finansmanı

Kamu ve özel sektörün katkıları ile turizm tanıtım fonu
oluşturulacak ve bu fon Ulusal Turizm Konseyi tarafından
izlenecektir.

Pazarların araştırılması ve
belirlenmesi

Ulusal Turizm Veri Bankasının derlediği yurtiçi ve yurtdışına
ilişkin veriler doğrultusunda turizm pazarında oluşan yeni
eğilimlerde dikkate alınarak ülkemiz açısından önemli olan
pazar dilimleri ve bölgeleri belirlenecektir. Hedef kitle ve
bölge odaklı tanıtım yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

10,11,12,13,14,
15,40,42,43,
44,45,46,47,
48,49,50

Tanıtım Araçları

E-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte
olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kamu ve özel sektörce
yeterli yatırım yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,43,
44,45,46,47,
48,49,50

2007

6 yıl

Tanıtma etkinliğinin ölçülmesi

Yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda oluşan turist akışı
ve gelirlerinin istenilen düzeyde olup olmadığı Turizm Veri
Bankası Birimi tarafından rapor haline getirilerek birimlere
sunulacaktır. Bu raporlar doğrultusunda birimler gerekli
görülen müdahalelere ve değişikliklere karar vereceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
44,45,46,47,
48,49,50

2007

6 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,45,46,47,
48,49,50

2007

2 yıl

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi
No

44

Eylem

Alternatif tanıtım senaryolarının belirlenmesi

Açıklama
Turizm piyasasının küçük olumsuzluklardan bile önemli
düzeylerde etkilenmesi nedeniyle, etkin kriz yönetiminin
temelleri atılacak, oluşabilecek olumsuz durumlarda uygulanabilecek alternatif stratejiler belirlenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Ulusal Turizm Konseyi (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
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Tanıtma Faaliyetlerinde Süreçlerin Belirlenmesi
No
45

46

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Etkin işbirliğinin sağlanması

Kamu-özel sektör ve STK’ların iyi yönetişim çerçevesinde
uygulayıcı olmaları sağlanacaktır.

Tanıtımın koordinasyonu

Devletin tanıtımda özel sektöre destek vermesi ve işbirliği
içerisinde hareket edilmesi konusunda bütçe, fon, teşvik ve
kredilerde farklı yaklaşımlar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,46,47,
48,49,50

2007

6 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,45,47,
48,49,50

2007

6 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,45,46,
48,49,50

2007

6 yıl

Marka İmajı
No

47

Eylem

Marka imajı yaratılması

Açıklama
Türkiye turizmini doğrudan etkileyen ülkelerde yada yakın
ülkelerde gerçekleşen olumsuz olayların etkilerini azaltmaya
dönük tanıtım çalışmaları yapılarak iyi imaj yaratılmasını
sağlayıcı proje ve programlar hazırlanacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
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2. EYLEM PLANI
8. EĞİTİM
Akademik Eğitim ve Turizm Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirecek Mesleki Eğitimin Bir Arada Geliştirilmesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

48

Rehberlikte Uzmanlık

Turist rehberlerine eğitim vermekte olan üniversiteler veya
meslek kuruluşları ile işbirliği sağlanacak ve adı geçen
kurum veya kuruluşlar denetlenecektir.
Rehberlik lisans programlarının bir parçası olan “Türkiye
Turu Uygulama Gezileri” standart bir program haline getirilecektir.

49

Meslek standartlarının
belirlenmesi

Mesleki eğitimde standardizasyon, uluslararası standartlara
göre verimlilik, hizmet kalitesinin niteliği ve istihdam için
gerekli olan beceri düzeyleri belgelendirilecektir.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

48, 50

2007

3 yıl

50

Turist rehberliği eğitim programının niteliğinin yükseltilmesi

Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren okulların
yüksek lisans düzeyinde uzmanlaşma eğitimine başlaması
sağlanacaktır.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

48, 49

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49, 50

2007

6 yıl

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

51

Eğitim kalitesinin arttırılması

Örgün mesleki eğitim kurumlarında verilen programların
içeriği sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenecektir.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

52,53,54,55,
56,

2007

2 yıl

52

Eğiticilerin eğitimi

Turizm ve otelcilik eğitimi kurumlarında, meslek dersleri
eğiticilerinin yaz dönemlerinde uygulamaya yönelik olarak
çalışmalarının sağlanması ve mesleki araştırmalarda
bulunmaları sağlanacaktır.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,53,54,55,
56,

2007

2 yıl

53

Halkın turizm konusunda
bilinçlendirilmesi

Yaygın eğitimin katılımcı bir şekilde sürdürülmesine yönelik
model benimsenecektir.

TRT, RTÜK (S), YÖK (S),
Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,54,55,
56,

2007

2 yıl

59

Turizmin İstediği Nitelikte İşgücü Yetiştirilmesinde Özel Sektörün Katılımı
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

54

Kaçak personel çalıştırılmasının engellenmesi

Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. (S)
İlgili birlik ve meslek örgütlerinin yetkilendirilmesi ve sorumlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
kılınması yoluyla istihdamın kayıt altına alınması için gereken
İçişleri Bakanlığı (S)
tedbirler belirlenecektir.
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,53,55,
56,

2007

2 yıl

55

Turizm işletmeciliği standartlarının belirlenmesi

Turizm ve otel işletmeciliği faaliyetlerinin hukuki çerçevesinin
tanımlanması ve meslek kademeleri için gereken asgari
niteliklerin belirlenmesi ve mesleki unvanların korunmasını
sağlayacak olan yasal düzenlemeler getirilecektir.

51,52,53,54,
56,

2007

2 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

51,52,53,54,55,

2007

2 yıl

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Yaygın ve Örgün Eğitimde İçeriğin Güncellenmesi
No

56

Eylem

Müfredatın güncellenmesi

Açıklama
Üniversitelerin “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümlerinde”; okutulmakta olan müfredat yeniden ele alınacak
ve güncel turizm türleri, ürünleri ve yeni gelişimler eğitim
kapsamına alınacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
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2. EYLEM PLANI
9. HİZMET KALİTESİ
Kalite Anlayışı Bilincini Oluşturmak
No

57

58

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kalite standartlarının
belirlenmesi

Turizm sektöründe uluslararası standartlara uyum
sağlanmasına ve bu standartların korunmasına çalışılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S),
Kalite anlayışının turizmin her alanında ve her basamağına
Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ),
uygulanabilirliği sağlanacak ve mesleki eğitimde standardi- Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
zasyon sağlanacaktır.

49,51,58,59,60,
61,62,63,64,65,
66

2007

2 yıl

Kalitenin içselleştirilmesi

Turizm sektöründeki kaliteyi artırmak için mesleki eğitim
desteklenecektir.
Turizmle ilgili kurum ve kişiler arasında bilgi ve deneyim
paylaşımı sağlanacaktır.
Hizmet kalitesinin gelişimi açısından belirlenen nitelikleri
gerçekleştirecek bir dizi eğitim programı hazırlanacaktır.

49,51,57,59,60,
61,62,63,64,65,
66

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S),
Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ),
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Kaliteyi “Ölcülebilir” Kılmak
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

59

Ölçülebilir kalite standartlarının
belirlenmesi

Uluslararası standartlara uyum sağlanması ve bu
standartların korunması ve marka oluşturulması amacıyla,
turizmin yoğun olarak yaşandığı ve gelişimin olduğu merkezlerde mevcut hizmetin kalitesini ölçmek, yükseltmek ve
takip etmek için Ulusal Turizm Belgeleme Birimi’nce ortak
metot ve ölçü araçları belirlenecektir.

60

Konaklama tesislerinin
belgelerindeki farklılıklarının
giderilmesi

Ulusal Turizm Belgeleme Birimince konaklama tesislerinin
belgelendirilmesinde farklılıklar giderilerek tek bir sistem
oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,60,
61,62,63,64,65,
66

2007

2 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
61,62,63,64,65,
66

2007

2 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

49,51,57,58,59,
60,62,63,64,65,
66

2007

6 yıl

Planlı Gelişim
No

61

Eylem
Turizm Merkezi ve Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgeleri’nde fiziksel planların
hazırlanması

Açıklama
Altyapı ve üstyapı yatırımlarının fiziksel planlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi ve turizm gelişiminin gerçekleşeceği
alanlarda öncelikle fiziksel planlama çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulması sağlanacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

61

Mevzuat Düzenlemeleri
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,62,64,65,
66

2007

1 yıl

62

Yönetişim ilkelerinin
uygulanması

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
ve etkinliğinin sağlanması için sektörde karar verme
mekanizmaları iyi yönetişim ve Toplam Kalite Yönetimi
çerçevesinde yeniden tasarlanacakır.

63

Turizmle doğrudan bağlantılı
konularda “koruma-kullanma”
dengesi kapsamında yasal
düzenlemeler yapılması

Çevre Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Kültür ve Tabiat
Kanunu, Milli Parklar Kanunu uygulamalarında ve bağlı
yönetmeliklerde bu amaçla gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,65,
66

2007

2 yıl

64

Olumsuzluklara hızlı şekilde
müdahale edilmesinin
sağlanılması

Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında çevreye yönelik tehdit niteliğindeki her türlü eylemin önlenmesi için müdahale,
yargılama ve yaptırımların uygulanmasında hız ve etkinliğin
arttırılmasına çalışılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,64,
66

2007

2 yıl

65

İstatistik çalışmalarının yeniden düzenlenmesi

İstatistiki bilgilerin değerlendirilmesi aşaması ve turizm
gelirlerinin hesabında turizm uydu muhasebesi sistemine
geçilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TÜİK (İ)
Merkez Bankası (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,64,
65,

2007

2 yıl

62

2. EYLEM PLANI
10. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA
Mimari Düzenlemeler
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür Kentleri
Adıyaman, Amasya, Bursa,
Edirne, Gaziantep, Hatay,
Konya, Kütahya, Manisa,
Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas,
Şanlıurfa ve Trabzon illerinde
kültür turizmi canlandırılarak
marka kültür kentlerinin oluşturulması

Kültür temalı marka kentlerde;
* Kültürel varlıklar tespit edilerek önceliklerine göre restore
edilecek ve kültürel varlıklara uygun işlevler kazandırılacaktır.
* Bu illere yönelik özel bütçeleme çalışmaları yapılacak ve
yerel fonlar geliştirilecektir.
* Bu illerdeki altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilecektir.
* Konaklama kapasiteleri geliştirilecektir.

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

25,27,68,69,70

2007

6 yıl

67

Şehir müzeleri

Uluslararası standartlarda kentsel sembol oluşturacak şehir
müzeleri kurulacaktır.
Özgün sanatsal kolleksiyonların ve güncel eserlerin
sergilenmesi yanında uluslararası sanatsal etkinliklere ev
sahipliği yapacak merkezler oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Özel Sektör (İ)

25,27,67,69,70

2007

6 yıl

68

Tarihi, kültürel ve mimari
özelliği olan yapıların ve ören
yerlerinin restorasyonu, onarımı ve çevre düzenlemesi

Kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer
taşıyan yapı ve örenyerleri ile yapı kalıntılarının kentsel
değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon
çalışmaları yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Özel Sektör(İ)

25,27,67,68,70

2007

6 yıl

69

Tarihsel çekim noktalarının
çevresinde yeme-içme ve
günübirlik ticari merkezler

Restore edilen yada çevre düzenlemesi yapılan tarihi
ve kültürel çekim noktalarının ziyaretçiler tarafından
izlenilebilirliğini kolaylaştıracak ticari üniteler oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ)

25,27,67,68,69

2007

6 yıl

66

63

Ulaşım Sistemi İle İlgili Düzenlemeler
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

70

Havaalanı otelleri

Havaalanları çevresinde transit yolcuların marka kentlerde
kısa süreli konaklamalarına imkan sağlayacak nitelikli konaklama tesisleri oluşturulacaktır.

71

Havaalanı-kent merkezi ulaşım sistemi

Havaalanı-kent ulaşım bağlantısının hızlı, güvenli ve rahat
bir biçimde sağlanmasına yönelik toplu taşım sistemleri
oluşturulacaktır.
Marka Kentlere Deniz Ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla
mevcut iskele ve limanların geliştirilmesi sağlanacaktır.

72

Deniz Turizmi Altyapısı

Marka Kentlerin Kruvaziyer Turizm rotalarına dahil edilmesi
amacıyla kruvaziyer limanlarının sayısı arttırılacaktır.
Mevcut İskele ve Limanlar ile kent bağlantısını sağlayacak
toplu taşım sistemlerinin ve liman geri saha altyapısı
geliştirilecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Ulaştırma Bakanlığı,
DLH Genel Müdürlüğü (İ)

1,32,33,34,72,73

2007

6 yıl

Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Ulaştırma Bakanlığı (İ)

1,32,33,34,71,73

2007

6 yıl

2007

6 yıl

2007

6 yıl

2007

6 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)

61,62,71,75

2007

6 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)

61,62,71,74

2007

6 yıl

Denizcilik Müsteşarlığı(S)
Yerel Yönetimler (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı(İ)
Ulaştırma Bakanlığı (İ)
Tur Operatörleri (İ)
Seyehat Acentaları(İ)
Özel Sektör (İ)

1,32,33,34,71,72

Kültürel Aksların Düzenlenmesi
No
73

Eylem
Fuar ve Kongre Merkezleri

Açıklama
Kongre turizmine yönelik tesis ve tanıtım faaliyetleri
geliştirilecektir.
Yeni Fuar ve Kongre Merkezleri oluşturulacaktır.

74

Sanat Köyleri

Uluslararası sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek ve katılımcılar ile izleyicilerin her türlü ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik yapı ve tesisleri barındıran sanat
köyleri oluşturulacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

64

Sosyal ve Kültürel Düzenlemeler
No
75

Eylem
Turizm danışma büroları

Açıklama

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)

67,68,69,70,
77,78,79

2007

6 yıl

Yerel Yönetimler (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Ulaştırma Bakanlığı (İ)

67,68,69,70,
76,78,79

2007

6 yıl

Yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi kolaylaştırıcı bilgilendirme
ve yön levhaları iyileştirilecek, içeriği zenginleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Karayolları Gn.Md. (S)
Yerel Yönetimler (S)

67,68,69,70,
76,77,79

2007

6 yıl

Turistik değerleri tanıtıcı bilgilendirme kitapları ve ayrıntılı
kent haritaları ve broşürler bastırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Tur Operatörleri (İ)
Seyehat Acentaları(İ)
Özel Sektör (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

67,68,69,70,
76,77,78

2007

6 yıl

Kent Merkezlerinde bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla turizm danışma büroları
oluşturulacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Kentsel mekan kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel
altyapı iyileştirilecektir.
76

Kentsel altyapı ve üstyapı

Kent merkezlerinde iyileştirme, ticaret ve konut mekan
kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel mekan standartları
oluşturulacaktır.
Kent içi toplu taşım sistemi geliştirilecektir

77

78

Yön levhaları ve bilgilendirme
tabelaları

Kent haritaları ve tanıtıcı
broşürler

65

2. EYLEM PLANI
11. TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
Sağlık Turizmi ve Termal Turizm
No

79

Eylem

Termal Turizm Master Planı
hazırlanması

Açıklama
•Öncelikli olarak dört bölge için termal turizm master planı
hazırlanacaktır. Bu bölgeler aşağıda verilmektedir.
Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova
Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir
Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya
Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sağlık Bakanlığı (İ)
Özel Sektör (İ)
Yerel Yönetimler (İ)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,84,
85,86,87

2007

6 yıl

Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek ve termal turizmin altyapı ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik
stratejiler hayata geçirilecektir.

80

Termal projeler için fizibilite
çalışmaları

Termal turizm yatırımlarının fayda-maliyet analizleri yapılarak
gerçekleştirilmesi için gerekli fizibilite etütleri uzman
kuruluşlara yaptırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.(İ)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,80,82,83,84,
85,86,87

2007

6 yıl

81

Termal tesislerde mimari
niteliklerin yükseltilmesi

Termal tesislerde geleneksel tarihsel, kültürel ve yerel mimari özelliklerinin kullanımı özendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,80,81,83,84,
85,86,87

2007

6 yıl

Bir destinasyon olarak termal turizm merkezlerini ve su
kaynaklarının özelliklerini tanıtmak amacıyla broşürler
hazırlanacak ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Özel Sektör (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,11,18,21,2526,
29,80,81,82,84,
85,86,87

2007

2 yıl

82

Termal turizm tanıtımı

66

No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı(S)
Sağlık Bakanlığı (S)
MTA(S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,80,81,82,83,
85,86,87

2007

3 yıl

83

Pilot Bölgeler

Altyapı (sondaj, yol, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon
v.b) ve çevre tanzimi için sağlanan mali yardımlar öncelikle
pilot bölgelerde yoğunlaştırılacaktır.

84

Turizm Teşvikleri

Finans kredisi, ithalat kolaylığı, KDV iadesi gibi özel
sektör teşvikleri arttırılmalı, termal turizm öncelikli teşvikler
içerisinde ele alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ)
Kalkınma Bankası (S)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,
84,86,87

2007

6 yıl

Termal kaynakların ulusal düzeyde ve uluslararası tanıtımı
için seminer, bilgilendirme programı uygulanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Özel Sektör (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,
84,85,87

2007

6 yıl

Yerel yönetimlerce yürütülecek uygulamalarda fizibilite
çalışmaları yapılmak suretiyle termal kaynakların entegre
ısıtma sistemlerinde kullanımı sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı(S)
Sağlık Bakanlığı (S)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S)
MTA(S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,
84,85,86

2007

6 yıl

85

86

Ulusal ve uluslararası tanıtım

Termal kaynakların şehir
ısıtması,seracılık
faaliyetlerinde kullanımı

67

Kış Turizmi
No

87

88

89

90

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kış Turizmi Master Planı
hazırlanması

Kış turizminin geliştirilmesi amacıyla turizm değeri bulunan
bölgelere yönelik bütüncül düzeyde yapılması gerekenleri
belirlemek için kış turizmi master planı hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,
25,26,29,
89,90,91

2007

6 yıl

Altyapı geliştirilmesi

Öncelikli alanlarda altyapı eksiklikleri giderilecek ve tüm
kayak merkezi için gerekli su, elektrik, ısıtma, kanalizasyon,
çöp toplama gibi altyapı gereksinimleri iyi etüt edilerek
planlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
(İ)

1,11,18,21,
25,26,29,
88,90,91

2007

6 yıl

Kış turizminde iç turizm
pazarının büyütülmesi

Kış turizminin geliştirilmesi için iç turizm pazarına yönelik
çeşitli teşvikler ve programlar hazırlanacaktır. Bu programlar
özellikle öğrencilerin daha fazla kayağa özendirilmesini
sağlayacaktır. Bu çerçevede, üniversitelerin kış oyunlarına
ev sahipliği yapması, klüpler kurması ve kayak federasyonunun sponsorlarla birlikte gençlere yönelik daha fazla tatil
imkanı sunması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
(S)
Türkiye Kayak Federasyonu (S)

1,11,18,21,
25,26,29,
88,89,91

2007

6 yıl

Kış sporları yarışmaları

Kış sporlarına yönelik ulusal ve uluslararası yarışmaların
düzenlenmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
(İ)

1,11,18,21,
25,26,29,
88,89,90

2007

6 yıl

68

Golf Turizmi
No

91

Eylem

Golf Alanlarının Tespiti

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

Golf sahalarının uluslararası piyasalarda tercih edilebilmesi
için golf sahası seçimlerinde en az 4-5 golf sahasının bir
arada bulunacağı alanlar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Golf Federasyonu (İ)

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

1,11,18,21,25
26,29

2007

2 yıl

Deniz Turizmi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

1,11,37,38,39,94,
95,96,97,98,99

2008

1 yıl

92

Termal tesislerde mimari
niteliklerin yükseltilmesi

Termal tesislerde geleneksel tarihsel, kültürel ve yerel mimari özelliklerinin kullanımı özendirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
Milli Savunma Bakanlığı(İ)
İçişleri Bakanlığı (S)
DLHİ Genel Müdürlüğü(S)
Gümrük Muhafaza (İ)
Pasaport Polisi (İ)
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md.(İ)
Liman Başkanlığı (İ)

93

Yat turizminde mali
düzenlemeler

Denizde hareket kabiliyetleri ağırlıklı olarak yelkene bağlı
ve spor amaçlı yatların vergiden muaf tutulması, motorlu
yatlardan ise sigorta poliçelerindeki değer üzerinden vergi
alınması yönünde düzenlemelere gidilecektir.

Denizcilik Müsteşarlığı (S)
Maliye Bakanlığı(İ)
Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Liman Başkanlıkları (İ)

1,11,37,38,39,93,
95,96,97,98,99

2008

3 yıl

Deniz Turizmi Yönetmeliği

Yat Turizmi Yönetmeliği Deniz Turizmi Yönetmeliği olarak
adlandırılarak, sektörün tüm bileşenlerini (kruvaziyer
gemiler, su sporları, günübirlik yatlar ve dalış turizmi, v.b.)
kapsayacak ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Ulaştırma Bakanlığı (İ)
Denizcilik Müsteşarlığı (İ)

1,11,37,38,39,93,
94,96,97,98,99

2007

1 yıl

Liman atık sistemleri

Yatların pis suları, sintine suları ve katı atıklarının verileceği
kabul tesisleri ve yüzer toplama sistemlerinin limanlarda
yapılmasına yönelik altyapılar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Denizcilik Müsteşarlığı (İ)
Ulaştırma Bakanlığı(İ)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,37,38,39,93,
94,97,98,99

2007

1 yıl

94

95

69

No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

96

Kıyılardaki koruma statülerinin
yeniden değerlendirilmesi

Kıyılarda yatçılık amaçlı kullanımları kısıtlayan koruma statüleri yeniden gözden geçirilecek ve bu alanlarda günübirlik
kullanımlara ihtiyaç verecek planlamalar yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ)

1,11,37,38,39,93,
94,95,96,98,99

2007

2 yıl

97

Yat turizmi eğitimi

Turizm personelinin yat turizmi ve deniz turizminde görev
almak üzere eğitilmesine ilişkin müfredat düzenlemeleri ve
seminer, eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı(İ) YÖK (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Deniz Ticaret Odası (İ)
DenizTurizmi Birliği (İ)

1,11,37,38,39,93
94,95,96,97,99

2007

3 yıl

1,11,37,38,39,93,9
4,9596,97,98

2007

2 yıl

98

Yat limanlarına yönelik
standartların belirlenmesi ve
planlaması

Yat turizminin geliştirilebilmesi amacıyla öncelikle mevcut
potansiyelin değerlendirilmesi sağlanarak, mevcut balıkçı
barınaklarının alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesine
yönelik planlama ve yatırımlar yapılacaktır.
Yat limanı olarak seçilecek alanlara ilişkin teknik kriterler
belirlenecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (İ)
DLH (İ)
Denizcilik Müsteşarlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

Eko-Turizm ve Yayla Turizmi
99

100

101

El Sanatları Eğitimi

Yerel halk, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite
ve işletmelerin yönetimi konusunda eğitilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Yerel Yönetimler (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,101,102,103
104,105

2007

6 yıl

Müze evler

Yörenin etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği
müze evlerin açılmasına çeşitli teşvikler verilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Özel Sektör (İ)
Yerel Yönetimler (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,100,102,103
104,105

2008

5 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S),
Tapu Kadastro Gn. Müd.(S)
Yerel Yönetimler (S)
Maliye Bakanlığı,
Milli Emlak Genel Müdürlüğü (İ)

19,100,101,103
104,105

2008

5 yıl

Kültür Köyleri

Anadolu köy kültürünü korumak, geliştirmek ve
değerlendirmek amacıyla otantik özelliği olan köyler,
Kültür Köyleri Projesi kapsamında ele alınacaktır. Planlamalar kültür turizmi kapsamında ele alınacaktır. Yörede
pansiyonculuğun geliştirilmesi için maddi ve teknik
destekler sağlanacaktır.
Bu çerçevede, fiziksel planlama çalışmalarına altlık
oluşturacak kadastro tamamlanarak, yönetim planları ve
fiziki gelişim planları hazılanacaktır.

70

No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Tanıtım ve yönlendirme

Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda ziyaretçilere farklı güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren
mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren haritalar
sunulacaktır.
Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc,
barınak, mesafe ve yön levhalarının tamamlanması, trekking
rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara
tanıtılması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Yerel Yönetimler (S)

19,100,101,102
104,105

2007

6 yıl

103

Bilim ve Doğa Müzeleri

Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkan verecek ve
bunun bilimsel anlamda gösterimini sağlayacak araştırma
istasyonları ve doğa- bilim müzeleri kurulacaktır. Müzelerin
kurulmasına yönelik teknik destek sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
TÜBİTAK (İ)

19,100,101,102
103,105

2008

5 yıl

104

Toplum eğitimi

Yöre halkına pansiyonculuk ve doğa turizmine yönelik
eğitim verilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Özel Sektör (İ)
Yerel Yönetimler (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,100,101,102
103,104

2008

5 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,107,108,
109

2007

1 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,106,108,
109

2007

6 yıl

102

Kongre ve Fuar Turizmi
No

105

Eylem

Örgütlenme

Açıklama
Öncelikli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa,
Konya ve Mersin illerinde kongre turizminin gelişmesi için
gerekli örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır.
Bu illerde pazarlama tanıtım ve organizasyon işlerini yürütmek üzere kongre turizmi şirketleri kurulacaktır.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

106

Fuar turizmi merkezleri

Havaalanlarına yakın mesafede nitelikli fuar merkezleri
yapılacaktır.

107

Fuar kentlerinde konaklama
kapasitesi

Fuar şehirlerinde yeterli konaklama kapasitesi
oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,106,107,
109

2007

4 yıl

108

Fuar organizatörü ve personeli
eğitimi

Fuar organizatörü ve personeli yetiştirmek için ön lisans
programlarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

YÖK (S),
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,26,106,107,
108

2007

6 yıl
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2. EYLEM PLANI
12. MEVCUT TURİZM ALANLARININ REHABİLİTASYONU
Altyapı Birlikleri
No

109

110

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Altyapı birlikleri

Mevcut turizm alanlarının altyapısının iyileştirilebilmesi için
koordinasyon ve finansman organizasyonunu sağlayacak
turizm hizmet ve altyapı birlikleri oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26

2007

6 yıl

Konaklama birimlerinde çeşitliliğin sağlanması

Mevcut turizm alanlarında turizm sezonunun uzatılması ve
turizmin çeşitlendirilmesi için spor merkezleri, kongre merkezleri, sağlık ve termal turizmi destekleyici merkezler, ekopark v.b. gibi tesisler planlanacak ve işletmeye açılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Özel Sektör (İ)
İl Turizm Konseyleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,63,64,65,
66

2007

6 yıl

72

2. EYLEM PLANI
13. TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİ
Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

111

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,112

2007

3 yıl

112

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,111

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6
11,26,28,
29,114,115

2007

3 yıl

113

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

114

Saros Körfezi Turizm Kenti
İlanı

Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden
fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunacak Turizm Kenti ilanı
gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,
29,113,115

2007

3 yıl

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28
29,113,114

2007

3 yıl

115

73

Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

116

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

117

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,117

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,116

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

118

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,119

2009

4 yıl

119

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,118

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

120

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

121

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,121

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,120

2007

3 yıl

74

Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

122

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

123

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,123

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,122

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Hitit Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

124

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

125

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,125

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,124

2009

4 yıl

Urartu Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

126

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

127

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,127

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,126

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

128

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,129

2009

4 yıl

129

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,128

2009

4 yıl

75

2. EYLEM PLANI
14. TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI
Zeytin Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,
131,132

2007

3 yıl

130

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

131

Kapıdağ Yarımadası, Avşa
Adası ve Marmara Adaları
TK ilanı

Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden
fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunan Turizm Kenti ilanı
gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,
130,132

2007

3 yıl

132

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,
130,131

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kış Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

133

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

134

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,134

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,133

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

İnanç Turizmi Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

135

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,136

2009

4 yıl

136

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,135

2009

4 yıl

76

İpek Yolu Turizm Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

137

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

138

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,138

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,137

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Batı Karadeniz Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

139

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

140

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,140

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,139

2009

4 yıl

Yayla Koridoru
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

141

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

142

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,142

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,141

2009

4 yıl

Trakya Kültür Koridoru
No

Eylem

Açıklama

143

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

144

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,144

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,143

2009

4 yıl

77

2. EYLEM PLANI
15. EKO-TURİZM BÖLGELERİ
Batı ve Orta Karadeniz Eko-Turizm Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

145

Araştırma ve Sınır Tespit
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,146

2007

3 yıl

146

Batı ve Orta Karadeniz Eko-turizm Yönetim Planı Hazırlanması ve Fiziksel Plan Hazırlığı

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan
yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına
uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim
planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,145

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Antalya Eko-Turizm Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

147

Araştırma ve Sınır Tespit
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,148

2009

2 yıl

148

Eko-turizm Yönetim Planı
Hazırlanması ve Fiziksel Plan
Hazırlığı

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma
dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını
sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları
kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik
fiziki gelişim planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,147

2009

2 yıl

78

Antalya Doğusu ve Mersin Eko-Turizm Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

149

Araştırma ve Sınır Tespit
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,150

2010

3 yıl

150

Eko-turizm Yönetim Planı
Hazırlanması ve Fiziksel Plan
Hazırlığı

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan
yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına
uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim
planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,149

2010

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

GAP Eko-Turizm Bölgesi
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

151

Araştırma ve Sınır Tespit
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,152

2010

3 yıl

152

Eko-turizm Yönetim Planı
Hazırlanması ve Fiziksel Plan
Hazırlığı

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma
dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını
sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları
kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik
fiziki gelişim planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,151

2010

3 yıl

79

2. EYLEM PLANI
16. TURİZM KENTLERİ
Kaş Finike Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

153

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

154

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,154

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,153

2007

3 yıl

Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

155

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

156

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,156

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,155

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Saros Körfezi Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

157

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

156

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,158

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,157

2007

3 yıl

80

Kapıdağı Yarımadası, Avşa ve Marmara Adaları Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

159

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

160

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,159

2007

3 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,160

2007

3 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kilyos Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

161

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,162

2009

4 yıl

162

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,161

2009

4 yıl

Samandağ Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

163

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

164

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,164

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,163

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

İğneada Kıyıköy Eko-Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

165

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

166

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,166

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,165

2009

4 yıl

81

Datça Eko-Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

167

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

168

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,168

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,167

2009

4 yıl

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Maçka Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

169

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,170

2009

4 yıl

170

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,169

2009

4 yıl

Kahta Turizm Kenti
No

Eylem

Açıklama

171

Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

172

Planlama ve Geliştirme

İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir.

İlgili Eylemler

Başlangıç Tarihi

Süre

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,172

2009

4 yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,171

2009

4 yıl
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