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Yönetici Özeti

Teknolojideki hızlı ilerlemeler, 

dijitalleşmenin yarattığı yeni 

dinamikler turizm sektörü için önemli 

fırsatlar sağlarken, iklim değişikliği, 

yoksulluk, salgın, göç gibi küresel 

ölçekteki riskler ise sektörün gelişmesi 

için zorluklar yaratmaktadır. Kriz, 

insanların hareketini durma noktasına 

getirerek turizm sektörünü olumsuz 

etkilemiş ve etkilemeye de devam 

etmektedir.

COVID-19, etkinliklerin iptaline, 

dünyadaki restoranların, otellerin ve 

diğer birçok turizm hizmeti sağlayıcı-

sının kapanmasına yol açtı. Sınırların 

kapatılması, havayolu şirketlerinin 

uçuşları askıya alması, havaalanlarının 

kapanması, karantina sürelerinin 

getirilmesi ve farklı ülkeler tarafından 

getirilen kısıtlamaların devamıyla 

uluslararası seyahat neredeyse durdu. 

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması 

başlamış olsa da endişeler ve belirsiz-

likler sürmektedir.

Hiç kuşkusuz, riskler aynı zamanda 

değişimleri de gündeme getirmektedir. 

Bu süreç, turizm şirketlerinin 

belirsiz ve değişken bir ortamda 

faaliyet göstermelerine yardımcı 

olabilecek yeni iş modellerini yeniden 

keşfetmelerine olanak sağlamaktadır.

Teknoloji, yakınlığın yanı sıra yeni 

turizm iş modelleri geliştirmek 

için de olanaklar sunmakta, dijital 

hizmet platformları bir turizm 

destinasyonu ziyaret etmeden önce, 

sırasında ve sonrasında müşterilerin 

deneyimlerinin geliştirilmesi için bir 

araç olarak kullanılmaktadır. 

COVID-19 sırasında, sanal turizm 

dünyadaki birçok turizm ve etkinlik 

hizmeti sağlayıcısı için önemli 

seçenek olmuş, salgınının derinden 

şekillendirdiği küresel bir pazarda 

turizm sektörü için daha sorumlu 

turizm uygulamaları geliştirmek için 

de bir fırsat olabilecektir.

Turizmin zorlukları ve fırsatlarını 

birlikte değerlendirmek ve bölgenin 

kalkınması için kamu, özel ve sivil 

kesimlerin ortak hareket etmelerinin 

zorunluluğunun bilincinde olan 

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 

yönetimlerinin Mezopotamya’nın 

Altın Üçgeni hareketini 7 Kasım 2020 

tarihinde geniş kapsamlı bir çalıştayla 

başlatması, salgın döneminin önemli 

bir girişimidir. Turizm sektörünün 

önemli paydaşlarının katılımı ile 

gerçekleşen çalıştayda alınan karar 

doğrultusunda bu yol haritası 

hazırlanmıştır. 

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni 

Yol Haritası stratejileri DEĞİŞİM, 

DENEYİM ve BİRLİKTE HAREKET 

temaları üzerine kurgulanmıştır. 

Bölge kentlerinin ortak değerleri ile 

bireysel ve kurumsal başarıları küresel 

değişim eğilimleri de dikkate alan 

yol haritasının temel amacı ortak 

hareketin ortak strateji ve projelerini 

katılımcı ortamlarda belirlemektir.
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NE Hazırlandı?

• Değişim, deneyim ve birlikte 

hareket stratejilerini dikkate alan 

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni: 

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Yol 

Haritası.

NEDEN Hazırlandı?

• Değişimi fırsata çevirerek birlikte iş 

yapma modellerinin geliştirilmesi 

ve ortak turizm rotalarının 

hazırlanması için.

NASIL Hazırlandı?

• Kamu yönetimleri, turizm 

sektörünün öncü işletmeleri, 

konusunda uzman bireyler ve 

kurumlarla birlikte.

NERESİ İçin Hazırlandı?

• İki nehir dokuz şehre örnek olması 

amacıyla Diyarbakır, Mardin, 

Şanlıurfa illeri için.

NE ZAMAN Hedeflendi?

• Her yıl farklı tema ile 5 yıllık zaman 

dilimi.

KİMİN İçin Hazırlandı?

• Bölge turizm sektörünün tüm 

paydaşları ve bölgeye gelecek 

misafirler için.

Yol haritası, sektörü, bölgeyi iyi bilen 

ve konusunda lider paydaşlarının 

görüş ve önerilerinin alındığı katılımcı 

ortamlarda hazırlanmıştır. Süreç 

içinde, dört çevrimiçi odak toplantı 

düzenlenmiş, farklı kesimlerin öncü 

temsilcilerinin görüş ve önerileri 

alınmıştır.

Plan hazırlama sürecinde dört farklı 

kesimle odak toplantılar yapılmıştır.

• Turizm Yatırımcıları 

• Kamu ve Üniversite Temsilcileri

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• İl ve Kent Yöneticileri

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni: 

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Yol 

Haritası Raporu; bölgeyi ANLAMAK, 

altın üçgeni PLANLAMAK ve süreci 

TASARLAMAK üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır.

A. BÖLGEYİ ANLAMAK

Birinci bölüm, bölgeyi ve gelişen 

turizm eğilimlerini anlamaya yönelik 

üçlü bakış açısını içermektedir.

Stratejik Bakış
• Yukarı Mezopotamya

• Altın Üçgen: Diyarbakır, Mardin, 

Şanlıurfa

Kavramsal Bakış
• Yeni Nesil Eğilimler

• İşbirliği Temaları ve Yaklaşımları

Analitik Bakış
• Stratejik Göstergeler 

• Altın Üçgen Miras Haritası

Stratejik, kavramsal ve analitik 

bakış açılarıyla bölgenin değerleri, 

dinamikler, sorun ve fırsatları 

araştırılmış, değerlendirilmiş ve 

geleceğe ilişkin temel veriler ortaya 

çıkarılmıştır. Uluslararası turizm 

eğilimleri ve başarılı örnekler 

incelenmiş, alınan mesajlarla yeni 

nesil eğilimler ve işbirliği yaklaşımları 

çıkarılmıştır.

Gelişen turizm eğilimleri bölge 

turizminin çeşitlenmesi için çok 

önemli yaklaşımlar ve projeler ortaya 

çıkarmaktadır: 

• Güvenli Turizm

• Kültür Turizmi

• Sorumlu Turizm

• Toplum Temelli Turizm

• Yaratıcı Turizm

• İnanç Turizmi

• Şifa Turizmi

• Yeni Nesil Turizm

Turizmin değişen eğilimleri kapsa-

mındaki bazı şehir ve ülke uygulamalı 

deneyimleri ise kendimize özgü 

deneyimlerle entegre edildiğinde 

bölgesel kalkınma önemli fırsatlar 

sunacaktır:

• Mercan Üçgeni: Turizm, Toplum 

Koruma

• Peru: Kırsal Topluluk Turizmi

• Batı Almanya: Urbanana Yaratıcı 

Bölge

• Avusturya: Doğada Kültür ve Sanat 

Turizmi

• Malezya: Toplum Temelli Turizm 

Yaklaşımı

• İzlanda: Sorumlu, Sağlıklı, 

Sürdürülebilir Turizm

• Slovenya: Yeşil Kalkınma İçin 

Şema

• İngiltere: Ulusal Turizmi 

Canlandırma Planı

• Porto Alegre: Yerel ve Yaratıcı 

Turizm

Değişen turizm eğilimleri, dijital 

teknolojilerin yeni nesil ekonomilerle 

bütünleşmesi turizm sektörünün tüm 

işletmelerinin iş yapma modellerinin 

yeniden tasarlanması ve turizm 

ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Zamansal Bakış: Dün; geçmişin 

derinliği. Bugün; günümüzdeki miras. 

Yarın; gelecek beklentileri.

Davranışsal Bakış: Doğa; bereket 

coğrafyası. Kültür; harmanlaşan 

deneyimler. Toplum; katmanlaşan 

uygarlıklar.

Yeni Nesil Bakış: Dijital; yeni 

nesil iletişim. Yeşil; döngüsel 

ekonomi. Sosyal; duyarlı turizm.

B. ALTIN ÜÇGENİ 
PLANLAMAK

İkinci bölümde ise bölge coğrafyasının 

genişliği, değerlerin çeşitliliği 

ve zenginliği, ilklerin ve teklerin 

coğrafyasının bereketi ve birikimini 

geleceğe taşıyacak olan Diyarbakır, 

Mardin ve Şanlıurfa illerinin işbirliği 

yaklaşımının strateji ve eylemleri 

sistematik olarak ele alınmıştır.

Altın Üçgen Hikayesi
• Ortak Değerler ve Ortak Gelecek

• Yeni Nesil Eğilimler ve Beklentiler

Stratejik Çerçeve
• Temalar ve Vizyon

• Öncelikli Stratejiler ve Hedefler

Eylem Çerçevesi
• Ortak Yönetim

• Ortak Program ve Projeler

Çok geniş coğrafyayı kapsayan ‘’İki 

Nehir, Dokuz Şehir Mezopotamya’’ 

için alt bölgeleme strateji çerçe-

vesinde yeni işbirliği stratejileri 

bölgenin kalkınması için yeni 
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açılımlar sağlayacaktır. Bu nedenle, 

Mezopotamya güçlü markası altında 

geliştirilen ‘’altın üçgen’’ açılımı 

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın 

işbirliğini gündeme getirmiştir. Altın 

Üçgen deneyimi, diğer uluslararası 

uygulanmış deneyimleri de dikkate 

aldığımızda bölgenin diğer şehirleri 

için de örnek olacaktır.

Stratejilerin belirlenmesinde üç temel 

sorun, sorular ve yanıtları önemli 

altlık oluşturmuştur.

Sorun: 

Değişimlerle Değişmemek

Soru: Değişimlerin yarattığı 

fırsat alanlarını kendimize özgü 

yaklaşımlarla nasıl geliştirebiliriz? 

Yeni nesil beklentiler ve ekonomiler, 

turizmin çeşitlenmesinde ve turizm 

sektörünün keşfedilmesinde ne tür 

fırsatlar sağlar?

Sorun: 

Deneyimleri 
Çeşitlendirmemek 

Soru: Deneyimlerin yenilenmesi 

ve farklılaştırılmasıyla ortaya 

çıkacak enerjiyi nasıl fırsata 

dönüştürebiliriz? Yeni deneyimlerle 

mevcut deneyimlerin harmanlanması 

sonucunda ortaya ne tür fırsat alanları 

çıkar? Dijitalleşme, yeni deneyimler 

yaratır mı?

Sorun: 

Birlikte Hareket Edememek

Soru: Birlikte iş yapma kültürünün 

oluşturulması sürecinde turizm 

aktörleri ne tür roller ve sorumluluklar 

üstlenmeli? İşbirliklerinin ortak 

harekete dönüşmesi süreci nasıl 

tasarlanmalı?

Temel soruların yanıtlarına 

ulaşmak için de üç temel strateji 

kurgulanmıştır. 

1. Değişim: Değişimlere Uyum 

Sağlanmalı, Yeni Fırsat Alanları 

Yaratılmalı. 

2. Deneyim: Mevcut Deneyimler 

Çeşitlendirilmeli, Yeni Deneyimler 

Tasarlanmalı. 

3. Birlikte Hareket: Mezopotamya 

Markası Güçlendirilmeli, Ortak 

Platformlar Geliştirilmeli. 

Eylemler ise üç temel stratejinin 

gerçekleşmesine yönelik olarak dokuz 

adet olarak belirlenmiştir.

Değişim

• Değişimleri İZLE

• İletişimin Değişimini KULLAN

• Yeni Fırsatları DEĞERLENDİR

Deneyim

• Yeni Deneyimler YARAT

• Yeni Hikayelerle Deneyimleri 

ÇEŞİTLENDİR

• Deneyim Destinasyonları 

TASARLA(T)

Birlikte Hareket 

• Birlikte HAREKET ET

• Mezopotamya Markasını 

GÜÇLENDİR

• Ortak ürünleri birlikte PAZARLA

C. SÜRECİ 
TASARLAMAK

Üçüncü bölümde ise temel strateji ve 

eylemlerin birlikte uygulanmasına 

yönelik süreç ile ortak program, proje 

ve rotaların tasarlanmasına yönelik 

ortak iş programı yer almaktadır. 

Süreç Tasarımının Adımları
• Keşfet

• Tasarla

• Pazarla

Ortak Tematik Rota 
Tasarımları
• Ortak Temalar

• Ortak Rotalar

Ortak İş Programı
• Sorumluluklar

• Roller

• Öncelikler

Yol haritasında önerilen tasarım 

konularının bazıları ise bölge 

turizminin çeşitlenmesi ve yönetimi 

ile ilgili program ve projeleri 

kapsamaktadır.

• İki Nehir, Dokuz Şehir

• Nesilden Nesile Düşler

• Düşün Coğrafyasının Dijital 

Düşleri

• Eski İzlerden Yeni Çizgilere

• Yeni Nesil Rotalar

• Nesilden Nesile Lezzetler

• Yerellik ve Yenilik Bir Arada

• Kırsal Mirasın Keşfi

Yol haritası tasarım ürünleri için 

keşfet, tasarla ve pazarla olmak üzere 

üçlü adım kurgulanmıştır. 

1.Adım: KEŞFET

Davranışlar: ziyaretçi beklentileri

Trendler: yeni gezginler, yeni 

ekonomiler

Yerellik: yerel ve bölgesel değerler

2.Adım: TASARLA

Değişim: yenilik ve yaratıcılık

Deneyim: çeşitlilik sunan ürünler

Birliktelik: ortak hareket

3.Adım: PAZARLA

Mezopotamya Markası: tematik alt 

markalar

Dijital Ürünler: yeni nesil girişimler

Çeşitlilik: yeni hikayeler

Yol Haritası, Cumhuriyetimizin 

kuruluşunun ikinci yüzyılı olan 2023 

hedefli ‘’her yıl bir tema’’ söylemiyle 

iş programını ortaya koymuştur.

• 2021: Ortak Coğrafya, Ortak 

Hareket

• 2022: Dijital Düşler, Dijital 

Ürünler 

• 2023: Yeni Yüzyıl, Yeni Hikayeler 

Yol haritasının başta Birleşmiş 

Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının, üretim, sanayi, teknoloji 

ve istihdam hedeflerini de içermesi 

ulusal ölçekte uygulanabilirliğini 

artıracaktır.

Projelerin hikayesinden, tasarımına 

kadar her aşamada işbirliği ve güç 

birliği gerekli olacaktır. Altın Üçgen 

stratejilerinin değişim, deneyim ve 

birlikte hareket temaları üzerine 

kurgulanması ise dinamik ve esnek 

süreci kapsayan, katılımcı plan olma 

hedefi ile sürekliliğin göstergesidir.
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Yol haritası tüm paydaşlarla 

paylaşılmalı, 3 ay süre ile görüş ve 

öneriler yeniden alınmalı, sektör 

liderleri ile paydaş toplantıları devam 

ettirilerek, yol haritasına son şekli 

verilmelidir.

Yol haritasında belirtilen program ve 

projelerin tasarımından, süreçlerinin 

takibine kadarki aşamalar takip 

edilmeli. Bunun için, yandaki konular 

detaylı olarak ele alınmalıdır.

1. “Altın Üçgen Karar Kurulu” 
Oluşturulmalı 

2. “Altın Üçgen Kurumsal 
Kimlik Çalışması” Yapılmalı

3. “Altın Üçgen Dijital 
Platformu” Tasarlanmalı

4. “Altın Üçgen Envanteri” 
Çıkarılmalı

5. “Her Yıl Bir Tema” 
Belirlenmeli

6. “Yeni Nesil Tematik 
Rotalar” Tasarlanmalı 

7. “Deneyim Programları” 
Desteklenmeli

8. “Ortak Bütçe” 
Oluşturulmalı

9. “Ortak Etkinlik Takvimi” 
Hazırlanmalı

10. “Performans Kriterleri” 
Belirlenmeli

Yol Haritası 
Hazırlama Süreci

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni: 

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Yol 

Haritası çalışması, 7 Kasım 2020 

tarihinde Diyarbakır’da yapılan çalış-

tayda alınan karar doğrultusunda 

hazırlanmıştır. Yol haritası, çalıştay 

hazırlık süreçleri ve çalıştay raporu 

ile odak toplantıları olmak üzere üç 

aşamalı sürecin ürünüdür.

Çalıştay 

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 

Valilikleri öncülüğünde, Karacadağ 

ve Dicle Kalkınma Ajansları 

koordinasyonunda; Mezopotamya’nın 

Altın Üçgeni çalıştayı ve tematik rotası 

için katılımcı süreçler ve stratejik 

işbirlikleri yürütülmüştür. 

İllerde çalıştay hazırlıklarını yürütmek 

üzere il tertip komiteleri kurulmuş, 

çalıştay programı hazırlıkları, ulusal 

ve yerel paydaşların tespiti, davet ve 

transfer işlemleri, gezi programlarının 

planlaması ve yürütülmesi, içeriklerin 

belirlenmesi, mevcut rotaların analizi 

ve yeni tematik rotaların oluşturulması 

gibi çalışmalar yapılmıştır.   

Tertip komiteleri, çalıştay öncesinde 

çok sayıda koordinasyon toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca çalıştay 

hazırlıkları sürecinde Diyarbakır’da 

iki kez geniş katılımlı Turizm İl 

Koordinasyon Kurulu toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 40 

üyeden oluşan Diyarbakır Turizm 

Koordinasyon Kurulu: Diyarbakır 

Valisi Başkanlığında kültür ve turizm 

alanında yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarının yöneticileri, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği gibi kentin önde 

gelen kuruluşları, kültür ve turizm 

alanında faaliyet gösteren sivil toplum 

örgütleri temsilcileri ve özel sektör 

temsilcilerinden oluşmuştur. 

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni: 

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür 

ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı 7 

Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır’da 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, turizm 

sektörünün ulusal ve bölgesel paydaş-

ları katılmıştır. 

Çalıştayda markalaşma, dijitalleşme, 

tasarım ve yeni nesil temaları 

kapsamında görüş ve öneriler 

alınmıştır. Çalıştay sonucunda bölge 

turizminin geleceği için 10 temel ilke 

belirlenmiştir.
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Havalimanı

Diyarbakır
Havalimanı

Batman
Havalimanı

Kral kızı Barajı

D
ic

le
 B

ar
a

jı
D

ic
le

 B
ar

a
jı

Zerzevan Kalesi

ŞanlıurfaŞanlıurfa

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni
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Çalıştaydan Alınan 10 Temel Mesaj

11MesajMesaj

Ortak 
Değerlerimiz

Ortak Coğrafyamızın 
Ortak Değerleri 
Paylaşılmalı.

İş Birliği 
ve Güç Birliği

Ortak Değerlerin 
Paylaşımı İçin İş Birliği 
Ortamları Yaratılmalı.

22

Dijitalleşme

Yeni Nesil Teknolojilerin 
Fırsatlarından Yararlanılmalı.

66 77Ortak 
Rotalar
Rotalar Ortaklaştırılmalı, 
Saatlik Turlar, Günlük 
Turlara Dönüşmeli.

MesajMesaj

MesajMesajMesajMesaj

33
Trendler

Yeni Nesil Trendlerden 
Yararlanmalı.

Hikaye 
Anlatımı

Deneyimleri ve Değerleri 
Paylaşacak Yeni Hikayeler 
Yazılmalı.

44 55
Markalaşma

Mezopotamya Markası 
Çerçevesinde Yeni Markalar 
Tasarlanmalı.

Değişim

Y ve Z Kuşağı Beklentileri 
Dikkate Alınmalı.

88 99
Sosyal Etki

Çevre ve Sosyal Konulara 
Duyarlı Etkiler Yaratılmalı.

Yol Haritası

Ortak Gelecek İçin 
Ortak Yol Haritası 
Hazırlanmalı.

1010

MesajMesaj MesajMesaj

MesajMesaj

MesajMesaj

MesajMesajMesajMesaj
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Odak Toplantıları

Yol haritası hazırlama sürecinde paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Paydaşların belirlenmesinde temel kriter, yerele ait kamu, özel ve sivil örgüt 

temsilcilerinin dengeli olarak seçilmesidir. Paydaşların seçilmesi, çevrimiçi 

odak toplantılarının koordinasyonunda  Karacadağ ve DİKA Kalkınma Ajansları 

temsilcileri ile bölgedeki yerel yöneticiler etkili olmuştur. 

Kamu ve Üniversite Odak Toplantısı

Tarih: 6 Mayıs 2021

Katılımcılar: Üç İlin Kültür ve Turizmle İlgili Yöneticileri, 

Kalkınma Ajansları, GAP İdaresi, Bölge Üniversite Temsilcileri.

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni I   

İnanç 
Sistemleri

Prof. Dr. Serhat Harman

İnanç 
Turizmi

Prof. Dr. Serhat Harman

Temalar

Sağlık 
Turizmi

Prof. Dr. Serhat Harman

Temalar

Kültür + 
Toplum:
Kültür 

Turizmi
Prof. Dr. Serhat Harman

Doğa 
Turizmi

Prof. Dr. Serhat Harman

Temalar

Şırnak Siirt
Batman 

Çalışması
Prof. Dr. Serhat Harman

Yeni Turizm 
Araştırma 
Merkezi 
kuruldu

Prof. Dr. Serhat Harman

Rota 
Tescillenmesi
(Avrupa Kültür 

Rotaları)

Prof. Dr. Serhat Harman

UNESCO 
Rotaları

Prof. Dr. Serhat Harman

Temalar

Alt Markalar 
yerine Tek 

Marka altına 
toplanmak

Suphi Özer

Birlikte Hareket 
Etme:

Altın Üçgen Rota 
olarak ele alınsa

Suphi Özer

Deneyim:
Bölgeye has 
etkinliklerle 
deneyimleri 

arttırmak

Suphi Özer

Bölgesel 
Hassasiyeti 

dikkate 
almalıyız

Suphi Özer

“Mezopotamya’nın 
Altın Üçgenleri”
Başlık Konusu

Suphi Özer

Markalaşma:
GAP 

Bölgesinde bir 
marka olmak

Merve Ofluoğlu

Tarım Turizmi:
Tarımsal alanda 

gençlere deneyim 
yaşatmak

Merve Ofluoğlu Temalar

Tur Rotalarının 
yenilenmesi:

Bölgedeki 
profesyonellerle 

birlikte 
çeşitlendirilebilir

Merve Ofluoğlu

Dijital dönem:
Sanal Turları: Merak 
uyandırarak kısa ve 

belli konular ve 
alanlarda videolar 

hazırlanabilir.

Merve Ofluoğlu

Rus Turizmcileri 
ile birlikte 

programlar 
geliştirmek

Merve Ofluoğlu

Pazarlama 
hedefi olarak 
odak kitlelerin 
belirlenmesi

Merve Ofluoğlu

Dijital 
dönem:

Akıllı Sanal 
Turları

Merve Ofluoğlu Temalar

Gezgin 
Profilleri:
Çalışanlar

Prof. Dr. Serhat Harman

İl odaklı 2-3 
gecelik 
geziler 

hedefleniyor
Prof. Dr. Serhat Harman

İl bazlı sezonlara 
göre 2-3 gecelik 

turlar 
tasarlamak

Prof. Dr. Serhat Harman

Pratik olmak adına 
Yol haritasını 

kavramlar yanında 
eylemler de 
sunulmalı

Ali bey

Ulaşılabilir hedefler:
Çok çeşitlilik yerine daha az 

temalar ve programlara 
odaklanmak.

Turları küçük noktalar, 
bölgelerle çalışmaya 

başlamak ve uygulamak.

Aydın Aslan

Daha 
spesifiğe 

inmek daha 
doğru.

Mehmet Uncu

Ortak Değerlerli 
birleştirmek

(UNESCO yeni 
yaklaşımı ortak 

Değerler)

Mehmet Uncu

Jeopark 
temalı rotalar 

ortaya 
çıkabilir

Mehmet Uncu

Gezginler farklı 
deneyimler yaşamak 

ister: Rotalar bu 
deneyim temalarına 

göre 
çeşitlendirilebilir.

Mehmet Uncu

Müzik - 
Zanaat - 

Gastronomi
Mehmet Uncu

Destinasyon 
noktası 

uygulama 
araçları

Mehmet Uncu

Arkeoloji 
Tur Rotası

Mehmet Uncu Temalar

Üçgen temaları ile 
bütün bölgede 

farklı noktaların iş 
birlikleri ortaya 

çıkmalı

Cemil Alp

Arayış içerisinde spesifik 
konulara odaklanmak

Ve bu şekilde belli 
değerlerin ön plana 

çıkarması öncelliğimiz 
olmalı.

Ali Alptekin

Master planlara 
uygun hareket 
etmek lazım.

Yol haritası da bu 
Master planlara 

uygun olmalı

Selda Çiçek Veske

TGA: GO trendi içinde Go 
Mezopotamya kuruldu. Bu 
platforma veri sunabiliriz. 

Yönlendirebiliriz.
Paralel hareket edip görsel 

destek alabiliriz. Öne çıkarmak 
istediklerimizi TGA vurgulamasını 

isteyebiliriz.

Selda Çiçek Veske

Kamp rotaları, bisiklet 
Rotaları konusu gibi 
temalarda TGAdan 
Bölge potansiyeline 

göre tanıtımlar 
sunulabilir.

Selda Çiçek Veske Temalar

Altın Üçgen Destinasyonları 
oluşturmamız lazım.

Tur Acentalarına bu tema 
üzerinden yeni rotalar 

hazırlatmak lazım.

Mehmet Akyıl

GAP turları yerine 
Mezopotamya 

turları tasarlanabilir. 
Mezopotamya 

Ekspresi etkili bir 
proje olabilir.

Mehmet Akyıl

Kamu - Özel - Sivil iş 
birlikteliği temelleri 

oluşmuş. Bölge 
dışında da bu iş 

birliktelikleri 
yapılıyor.

Suphi Özer

Mezopotamya 
Lansmanı yapılacak.
Karavan turizmi ve 
etkinlikler çeşitliliği 

düşünülmüştür.

Suphi Özer

Kamu desteği ile hazırlanan 
çalışmalar uygulamaya 
dönüşebilir. Kamunun 

sağladığı alt yapılar önemli.
Rotaların donatıları ve alt 

yapısının çalışması 
geliştirilmeli.

Prof. Dr. Serhat Harman

Turizm kongresi 
yapılacak.

Lisans Turizm 
Araştırmaları 

Enstitüleri kurulacak

Prof. Dr. Serhat Harman

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni I. Odak Toplantısı

Söylemler 

değerli ama 

yeterli değil

Sistematik 

çerçevede 

öncelikli 

konuları 

görünür kılmak

Eylemlere 

odaklanmak 

lazım

(program, 

Projeler)

1- TGA Tursablar

2- Valiler, Belediyeler

3- Üniversiteler, sahada 

çalışanlar

3 aktörden gelen 

Somut program 

ve projelerin bize 

iletilmesi

Biz bir format hazırlarız,

Siz bun formata uygun 

program ve projelerinizi 

hazırlayıp iletirsiniz.

Üçgen 

iş birlikteliklerinin 

örneklerini 

anlatalım

Ortak Rotalar

İlgi çekici Rotalar

Değişim

Altyapılar için 

Modular bir 

tasarım dili/ ilkeleri 

hazırlayalım.

Öncelikli 10 

program ve 

projelerini bize 

iletsinler

Söylemler 

değerli ama 

yeterli değil

Sistematik 

çerçevede 

öncelikli 

konuları 

görünür kılmak

Eylemlere 

odaklanmak 

lazım

(program, 

Projeler)

1- TGA Tursablar

2- Valiler, Belediyeler

3- Üniversiteler, sahada 

çalışanlar

3 aktörden gelen 

Somut program 

ve projelerin bize 

iletilmesi

Biz bir format hazırlarız,

Siz bun formata uygun 

program ve projelerinizi 

hazırlayıp iletirsiniz.

Üçgen 

iş birlikteliklerinin 

örneklerini 

anlatalım

Ortak Rotalar

İlgi çekici Rotalar

Değişim

Altyapılar için 

Modular bir 

tasarım dili/ ilkeleri 

hazırlayalım.

Öncelikli 10 

program ve 

projelerini bize 

iletsinler

Söylemler 

değerli ama 

yeterli değil

Sistematik 

çerçevede 

öncelikli 

konuları 

görünür kılmak

Eylemlere 

odaklanmak 

lazım

(program, 

Projeler)

1- TGA Tursablar

2- Valiler, Belediyeler

3- Üniversiteler, sahada 

çalışanlar

3 aktörden gelen 

Somut program 

ve projelerin bize 

iletilmesi

Biz bir format hazırlarız,

Siz bun formata uygun 

program ve projelerinizi 

hazırlayıp iletirsiniz.

Üçgen 

iş birlikteliklerinin 

örneklerini 

anlatalım

Ortak Rotalar

İlgi çekici Rotalar

Değişim

Altyapılar için 

Modular bir 

tasarım dili/ ilkeleri 

hazırlayalım.

Öncelikli 10 

program ve 

projelerini bize 

iletsinler
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3x3 Strateji

Değişim Deneyim Birlikte Hareket

Turizm Altyapısı
(Standartlar 
değişmeli)

Taksi, Otel, ...

Rahime Yaşar

Dijital ortamda 
bilgi kirliği 

kalkmalı ve bilgi 
birliği yaratılmalı.

Prof. Dr. İrfan Yıldız

Planlar ve 
çalıştayların eyleme 

geçmesinde ve 
devamlılığında 
sorunlar var.

Sevin Balgün

Kültür turların pik 
zamanları mart - 

nisan ve eylül - ekim.
Her sezon başında 
bir açılış festivali 

(seremonisi) olsun.

Rahime Yaşar

Diyarbakır: 
Gastronomi

Mardin: Zanaat
Urfa: Müzik

Meryem Özdemir

Gençleri için iş olanakları 
yaratılabilir. Bölge değerleri 

bu konu için çok iyi bir 
fırsat alanı.

Dijital deneyimleri, kültür 
etkinlikleri ve yurt dışına 

açılıkları yeni girişimcilerle 
desteklenebilir.

Meryem Özdemir

Tanıtım,
Altyapı,

Meryem Özdemir

Kültür turizmi:
tematik rotalar,

hikayeler,
yeni ritüeller,

gelenekler- görenekler, 
inançlar vs. turizm 

deneyimine kazandırılabilir.

Meryem Özdemir

Kırsal alanlarda 
tematik rotalar.

Mezopotamya.tra
vel rotaları 

çeşitlendirilmeli.

Meryem Özdemir

Bölge tarım 
konusunda zengin 
olduğundan çeşitli 
etkinlikler, hasat 

festivalleri bölgede 
yapılabilir.

Meryem Özdemir

Yerel ürünleri 
ortak bir 

programla 
ekonomiye katkısı 

sağlanabilir.

Rahime Yaşar

Bir Matris çerçevesinde 
yapılan çalışmaların 

toplanması gerekiyor. 
birlikte hareket için bir 

plan oluşturulmalı.

Faruk bey

Yeni nesilin yenilikçi 
fikirleri desteklenmeli.
Yeni deneyimler için 

temalar geliştirilmeli ve 
bölge buna göre 

değişmeli.

Meryem Özdemir

Kurumların ortaklaşması 
gerekmektedir.

3 Şehir temalarını 
önemseyerek bölgede 
ortak çalışmara önem 
vermemiz gerekiyor.

Meryem Özdemir

Dijital Arşiv
(Arşivlerin 

Ortaklaştırılm
ası)

Rahime Yaşar

Ortak 
Tanıtım 

Programları

Rahime Yaşar

Turizm 
sektöründe 
çalışanlara

Eğitim 
Programları

Bünyamin Sune

Esnaf, Davulcu, Garson, 
Polis,... Eğitimi verimli 

olmuyor. Eğitim aldıktan 
sonra başka şehirlere 

gidebiliyor.
O yüzden denetim 

gerekmekte.

M. Cüneyt Ateş

Bakanlığa 
Teknik 
Destek 

Başvurusu
Bünyamin Sune

Eğitim etkili 
olmuyor, farklı 

bir çözüm 
düşünülmeli.

Merve Ofluoğlu

Uluslararası Mezopotamya kültür 
ve turizm kongresi

Eylül 2.haftası yapılacak. Ortak 
programlarla üniversiteler farklı 
şehirlerde Kongreler yapmalı. 

Farkındalık yaratmak adına etkili 
bir yöntem.

Kadir Çakar

Diyarbakır GAP 
turlarında sadece 

2-3 saatlik bir zaman 
ayırılmış.

Sadece Sur içi değil, 
çeşitlendirilmeli.

Müslüm Çoban

Ürünlerin sunumu, 
kalitesi iyileştirilmeli. 
Bu konuda da yöre 

insanı işin içinde olmalı 
ve farkındalık yaratarak 

sahiplendirilmesi.

Müslüm Çoban

Sonuç alabilmek 
için turizimci ve 
halk işin içinde 

olmalı.

Müslüm Çoban

sadece 3 şehiri değil 
destinasyonları diğer 

Mezopotamya şehirlerini 
de kapsayalım. Ortak bir 

inanç rotası geliştirilebilir.

Müslüm Çoban

Mezopotamya'nın 
bir App i var. 

Restoranlar, Oteller 
var ama aktif değil. 
ve Bir Acente gibi 

çalışabilir.

Selda Çiçek

Şehirlerin 
sokaklarında 
değerlerimizi 

görünür kılmamız 
gerekiyor.

Selda Çiçek

Tanıtım:
Sıra gecelerinde 
çalan müziklerin 
yerel olmalı. bir 

standart getirilmeli.

Ayşegül Sonekinci

Açıkhava müzelerimizi 
gezebilecek üstü açık 
araçlar (otobüs değil) 
daha küçük. Tanıtıma 

yardımcı olacak.

Ayşegül Sonekinci

Savur - Midyat
Mardin için 

önemli turizm 
yerleri.

Prof. Dr. İrfan Yıldız

Bireysel motivasyonları bir 
yere birakarak bölgenin 

ortak değerlerine 
odaklanarak yerel 

insanların ekonomik 
kazancı artınca başarılı 

olabiliriz.

Prof. Dr. İrfan Yıldız

Kültür - İnanç turizmi:
Yapılan niteliksiz 

restorasyonlar özgün 
özellikleri kaybetmemize 
yol açıyor ve bu gelecekte 
turizme büyük bir etkisi 

olacak.

Prof. Dr. İrfan Yıldız

Sivil Toplum Kuruluşları

Tarih: 8 Haziran 2021

Katılımcılar: Üç ilin Sanayi ve Ticaret Odaları, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, ilgili STK’lar, Kültür 

ve Doğa Dernekleri ve Platformları, Seyahat Tur 

Operatörleri Dernekleri, Üniversitelerin turizm 

ile ilgili birimleri.

Turizm Yatırımcıları Odak Toplantısı

Tarih: 22 Haziran 2021

Katılımcılar: Otel Sahipleri ve Yöneticileri, Turizm 

Acenteleri, Tur Operatörleri, Ulaşım Sektörü Temsilcileri.

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni
III Odak Toplantısı

Gezgin 
Trendleri:

Cem Kınay

Dijital Gezgin

Cem Kınay

Servis Tasarımı, Davranış 
Biçimleri (Donanımlı 

İnsanlara ihtiyaç var Turizm 
sektöründe Çalışanların 
davranış eğitimi, Altyapı)

> Sophistication

Rahime Yaşar

Güzergahlarda 
altyapı eksikliği 

var

Mehmet Cihat Gürüz

Doğa Gezgini
Kırsal Gezgini

Cem Kınay

Lezzet 
Gezgini,

Vegan Gezgin

Cem Kınay

Birlikte hareket etmek için bazı 
noktalar olsa ve ortak sloganın, 

QR kodlar olsa ve bir sonraki 
durağı hatırlatsa. Ortak Değerleri 

Dijital ortamda Define Haritası 
olsa ve rota üstünde bir sonraki 

adım hakkında bilgi verse.

selda Çiçek Veske

Altın Üçgen için ortak 
tematik rotalar hazırlayıp 

tur operatörlerini bu 
destinasyonları 

kullanmalarını sağlamak.

Mehmet Akyıl

Güvenli 
seyahat, Sağlık 

Arayışında 
olan gezgin

Cem Kınay

Deneyim, 
Yerelleşme, Dijital, 

Lezzet Peşinde, 
Kırsal gezi için 
yoğun ilgi var.

Cem Kınay

Eyleme yönelik 
Master Plan 

Oluşturmamız lazım.
Talep oluşturmalıyız. 

Tanıtım 
hazırlamalıyız.

Ali Tanış

2 tane uluslararası 
havaalanımız var. 

Bunu avantaj 
olarak 

kullanmalıyız.

Ali Tanış

Dijital Ortamda 
Değerlerimizi Tanıtmalıyız. 

Mezopotamyanın Altın 
Üçgeni markasını 

Markalaşma/ iletişim/ 
tanıtım için kullanmalıyız.

Ali Tanış

Rehber ve Bilgi eksikliği var. Dijital 
araçlarla doğru bilgileri aktarmak lazım. 
Program içerisinde En leri, İlkleri anlatan 

doğru bilgiler veren rehber 
yetiştirmemize ihtiyacımız var. 

Üniversitelerden program içeriğine 
uygun  ve doğru bilgiler veren dijital 

platforma ihtiyacımız var..

Mitratur

Gezgin tipine göre 
(kitlesel ve 

münferit geziler) 
için farklı program 

belirlemeliyiz.

Rahime Yaşar

Ortak Programlar 
oluşturmak için Acenteleri 

bir araya getirebilecek, 
gerektiğinde yardım 

alabileceğimiz bir ortama 
ihtiyaç var.

Mehmet Cihat Gürüz

Ortak Dijital 
Platform 

Tasarlanmalı,
Ortak Kullanıma 

açılmalı

Hasan bey

Altyapı, ulaşımın sağlandığının 
yanı sıra Acenteler arası iş birliği 

yaparak programları rekabet 
ortamında çalışabilmemiz lazım. 

Birlikte altyapıyı geliştirerek 
uygun misafirleri ağırlamak için 
Kurumlar, acenteler, stklar arası 
iyi bir işbirliği yapmamız lazım.

Serdar Baturay

Altın Üçgende yer 
alan üç ilin İnanç 
Rotalarını güçlü 
tanıtmak lazım.

Bünyamin Sune

Yabancı Turistleri 
(Avrupa, Arap 

Ülkeleri, ...) 
Mezopotamya'yla 

buluşturmamız 
lazım

Abdulaziz Yatkın

Dijitalleşme 
Kaçınılmaz.

(Tanıtım 
Amaçlı)

Cem Kınay

Ulaşım konusunda ön 
plana çıkan araç 

olduğundan Havayolları 
stratejilerinde bu konuyu 

gündeme almalı.

Cem Kınay
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Mezopotamya’nın Altın Üçgeni IV. Odak Toplantısı

Tarih: 5 Ekim 2021

Katılımcılar: Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valisi - Abdullah Erin, Şanlıurfa Valisi - İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı - Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı - Alican Ebedinoğlu, Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Başkanı - Engin Yeşil, Ticaret Borsası Başkanı - Dr. Hasan Maral, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri - Ahmet Alanlı, Dicle Kalkınma Ajansı - Ayhan Kardan, DBB Genel Sekreteri - Vedat Güngör, DBB Genel Sekreter 

Yardımcısı - Ali Çelik, DBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk. - Cemil Alp, Kültür ve Turizm İl Müdürü - Selda Çiçek Veske, 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi - Mehmet Akyıl, TÜRSAB Güneydoğu Bölgesel Yürütme 

Kurulu Üyesi - Ali Faruk Göksu, Kentsel Strateji - Dr. Cem Kınay, Cem Kınay Experience Design Başkanı - Mehmet Uncu, 

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü - Bünyamin Süne, Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman.

1. “Altın üçgende yer alan 

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 

olmadan medeniyet, inanç ve 

gastronomi tarihinin yazılamaz.”

2. “Altın üçgen, birlikten nasıl 

kuvvet doğduğunun çok güzel bir 

işaretidir."

3. “Altın üçgen, Mezopotamya 

markası adı altında yapılacak 

çalışmalarla büyük bir cazibe 

merkez haline gelecek.”

4. “Mezopotamya markası altında 

üç ilin ortak stratejileri dokuz 

ili de kapsayacak şekilde 

genişletilmeli.”

5. “Bölge, Mezopotamya markası 

ve Altın Üçgen işbirliğiyle 

kalkınacak.”

6. “Mezopotamya markası ile 

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni 

birbirine rakip değil, birbirini 

güçlendiren ayaklardan 

birisidir.”

7. Artık bölgesel destinasyonlar 

daha fazla iş yapıyor. Zaman, 

iş birliği ve güç birliği 

zamanı. Ortak bir sinerji ile 

değerlerimizi geleceğe taşıyan 

sorumluluklarımız var.

8. “Karacadağ, üç şehir ortak 

zirvesi ve ortak varlığı. 

Mezopotamya Karacadağ 

Jeoparkı işbirliğini en somut 

eylemi olarak kamuoyuyla 

paylaştı.”

9. “Altın Üçgen, bölgemizin 

değerlerini berekete dönüştüren 

bir akım olacak. Bu akım 

sayesinde sektörler arası 

işbirliği ile uygulamalar 

yapılmalı.”

10. “Ortak hareket çağrısı yapılmalı 

ve ortak değerlerimiz ortak 

berekete dönüştürülmeli.”
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Stratejik Bakış

Günümüzde, Türkiye, Suriye, Irak ve İran 

sınırları içinde çok geniş bir coğrafyayı 

kapsayan Mezopotamya için yapılacak her bir 

çalışma stratejik bakış açısıyla ele alınmalı.

Fırat ve Dicle'nin, doğduğu Anadolu 

toprakları ile Basra Körfezine döküldüğü 

bereketli coğrafyanın, birikimli uygarlıkların 

ilk ve teklerinin ayrıcalıklarının bir değer 

olarak paylaşımı için farklı bakış açılarına 

gereksinim var.

Mezopotamya idari sınırların ötesinde ele 

alınmalı, yeni ilişkiler ağı bunun üzerinden 

kurgulanmalı. Bütünün her bir parçası dün 

ve bugün sistematiği ile geleceğe aktarılmalı.

Anadolu topraklarındaki iki nehir arasındaki 

dokuz şehri kapsayan bölge ise kendi 

içinde büyük ağın önemli bir parçası olarak 

değerlendirilmeli.

Bilindik tarihin kronolojisini değiştiren 

bölgedeki yeni keşifler ve keşfedilmeyi 

bekleyen yeni değerler bu coğrafyanın 

gizeminin hala korunduğunun en önemli 

göstergesi.

Ortak coğrafyanın ortak geleceğinin 

planlanması, değerlerinin paylaşılması için 

geliştirilecek ürünlerin tasarlanması farklı 

ölçeklerde ortak hareket edilmesini   zorunlu 

hale getiriyor.

Geniş coğrafyada ortak hareket için farklı 

ölçeklerde farklı temalarda stratejik bakışlar 

geliştirilmeli. 

Stratejik bakış, bölgesel ölçekte yeni ağların 

kurgulanması için bölge şehirleri arasında 

tematik koridorlar ve odaklar gibi ilişki 

sistemlerinin tasarlanmasını gündeme 

getirmeli.
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Mezopotamya

Zaman ve An’ın Birlikte 
Yaşandığı Düşler Coğrafyası

İki Nehirle Gelen Kültürler 
ile İlk'ler ve Tek'lerin Coğrafyası

Uygarlıkların Katmanlaştığı ve 
Katmanların Yeniden Keşfedildiği 
Kadim Topraklar
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İlk ve Tek’lerin
Coğrafyası
Fırat ve Dicle’nin suladığı bereketli 

topraklarda farklı uygarlık katmanlarının 

zengin birikimlerine ev sahipliği yapan  

dokuz şehir,  Güney Doğu Anadolu 

Bölgemizin parlayan yıldızları.

Bilinen tarihin kronolojisini değiştiren 

ilk ve teklerin şehirleri hala gizemlerini 

koruyor. Çok geniş coğrafyaya yayılan 

dokuz şehir, Mezopotamya markası 

altında ikili, üçlü ve çoklu işbirliği 

yapmalı. Ortak coğrafyanın ortak geleceği 

için şehirler arası işbirlikleri bölgenin 

kalkınması için yeni fırsatlar sunacak.

Stratejik, kavramsal ve analitik bakış 

açıları bölgeyi anlamak ve geleceği 

tasarlamak için önemli ipuçları verecek. 

Değişimin hızla yaşandığı günümüzde 

farklı bakış açıları ile farklı ölçeklerde 

işbirlikleri geliştirilmeli. Dokuz şehrin 

birlikte hareketi bölgenin ötesinde yeni 

işbirliklerini ortaya çıkararak bölgesel 

kalkınmanın tetikleyici gücü olacak.

Mardin
Şanlıurfa

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

Batman

Şırnak

Siirt
Diyarbakır
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Altın Üçgen: 
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa

Mezopotamya markası altında Diyarbakır, 

Mardin ve Şanlıurfa illerinin kamu, özel 

ve sivil kesim yöneticilerinin biraraya 

gelerek başlattıkları ortak hareket 

bölgenin diğer şehirleri için örnek olmalı.

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni olarak 

adlandırılan bu hareketin yol haritası 

değişimin tüm yönlerini kapsamalı ve 

kısa ve orta vadeli program ve projeleri 

ile bölgenin kalkınması için turizmi bir 

kaldıraç olarak kullanmalı.

Turizmin değişen trendleri, çeşitlenen 

ürünleri, dijitalleşen dünyanın imkanları 

dikkate alınarak yeni nesil turizm yol 

haritası sektörün ortak çalışması için 

yönlendirici olmalı.

Ortak değerlerin, ortak gelecek için ortak 

kararlarla geleceğe aktarılması söylemi, 

birlikte hareketin  dinamik gücünü 

oluşturmalı. Diyarbakır, Mardin ve 

Şanlıurfa’nın birlikte hareketi, bölgenin 

kalkınmasında diğer şehirlere örnek 

olabilecek stratejiler ve eylemler ortaya 

koymalı.

İki nehir dokuz şehir, üç şehir bir üçgen 

yaklaşımı yeni nesil ekonomilerin 

beklentilerini karşılamalı ve yeni nesil 

turizm hareketinin de öncüsü olmalı.

Diyarbakır

Mardin

ŞanlıurfaGaziantepGaziantep

KilisKilis

AdıyamanAdıyaman BatmanBatman

SiirtSiirt

ŞırnakŞırnak

Kulp

Lice

Hazro

Silvan

Bismil

Çınar

Yenişehir

Sur

Bağlar

Mazıdağı

Derik

Yeşilli
Ömerli

Artuklu

Kızıltepe
Nusaybin

Midyat

DargeçitSavur

Hani
Dicle

Ergani Eğil

Çermik

Çüngüş

Siverek

Hilvan

Viranşehir

Ceylanpınar

Eyyübiye

Haliliye

Harran

Akçakale

Suruç

Karaköprü
Bozova

Halfeti

Birecik

Kayapınar

Kocaköy
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Kavramsal Bakış

Günümüzde yaşadığımız riskler ve fırsatların 

birlikte değerlendirileceği kavramsal bakışa 

gereksinimimiz var. Yeni yüzyıl hikayeleri 

yeni kavramlarla yazılmalı. Değişen dünyada 

bilindik kavramlar ve iş yapma davranış 

biçimleri değişmeli. 

Değişimin getirdiği fırsatlar, bize özgü 

yaklaşımlarla harmanlanarak turizmin 

gelişmesi ve çeşitlenmesinde yeni bir açılım 

sağlanmalı.

Bu nedenle, değişen turizm eğilimleri 

dikkatli izlenmeli, değişimin hızını sektörün 

tüm paydaşları yakalamalı ve yeni iş yapma 

modelleri tasarlanmalı.

Bölge, turizm ekosistemi içinde yerini almalı 

ve ekosistemin yarattığı enerjiyi bölgeye 

aktaracak stratejiler, turizmin çeşitlenmesi 

ve gecelik konaklamaların artırılması 

hedeflerini içerecek biçimde tasarlanmalı. 
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Mezopotamya Anatomisi
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Dicle ve Fırat'ın birleştirici gücü 

olan doğa, kültür ve toplum 

bileşenleri Mezopotamya anatomisini 

oluşturmaktadır.

Bu coğrafyada doğanın etkisi zaman 

dilimi içinde ayrışma ve bütünleşmeyi 

sağlarken, kültürlerin oluşturduğu 

somut ve soyut değerler, coğrafyada 

yaşayan çeşitli uygarlıkların üretim ve 

tüketim biçimlerini şekillendirmiştir. 

Mezopotamya coğrafyasında on binlerce 

yıldır ilkler ve tekler keşfedilmiştir. 

Her bir keşif, katmanlaşmış kültürlerin 

uygarlıkların deneyimlerinin harman-

lanmasına katkıda bulunmuştur.

Bereketi, birikimi ve becerilerden oluşan 

tüm değerleri ile zengin olan coğrafyaya 

üçlü bakış bize farklı sistem ve süreçleri 

tasarlamamızı sağlayacaktır.

Zamansal bakış; dün, bugün ve yarın 

zaman dilimleriyle geçmişin derinlikleri, 

bugünün değerleri ve gelecek beklenti-

lerini entegre edecek yeni açılımlar 

sağlayacaktır.

Davranışsal bakış; doğa, kültür ve 

toplum bileşenleri ile bereket coğrafyası, 

harmanlaşan deneyimler ve katmanlaşan 

uygarlıklarla yeni hikayelerin yazılması 

için zengin fırsatlar sunmaktadır.

Yeni nesil bakış ise; dijital, yeşil ve 

sosyal temaları ile yeni nesil iletişim, 

döngüsel ekonomi ve sorumlu turizm 

eğilimlerinin iş yapma modellerinin 

yeniden kurgulanması için mesajlar 

vermektedir. 
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Nesiller boyunca aktarılan ve yaşamın 

dinamiklerine göre yeniden yaratılan, 

insanlığa bir kimlik ve süreklilik duygusu 

sağlayan gelenekler, hikayeler, bilgiler ve 

beceriler kültürel mirasın parçasıdır. 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre kültür 

turizmi, kültürel ve tarihi değere sahip olan 

yerler ve etkinliklere yapılan ziyaretlerdir.  

Bu ziyaretlerde, insanlık tarihinde yaşanan 

olayların heyecanı hissedilir, hayranlık, 

gurur duyguları canlanır, tarihteki 

başarıların ve yenilgilerin  hatırlanmasıyla 

empati duygusu gelişir. Ziyaretçilerin temel 

motivasyonu, sanat ve mimari, tarihi ve 

kültürel miras, mutfak mirası, edebiyat, 

müzik, yaratıcı endüstriler, yaşam tarzları, 

inanç ve gelenekleri öğrenmek, keşfetmek, 

deneyimlemektir. 

Kültür Turizmi;
• Yerel kimlikler ve kültüre artan ilgi,

• Eğitim seviyelerinin yükselmesi,

• “Deneyim ekonomisinin” yükselişi,

• Kültürel varlıklara ve deneyimlere 

erişilebilirliğin kolaylaşması nedeniyle 

yükselişe geçmiştir.

Kültür Turizmi

Dünya Turizm Örgütüne göre 

Sürdürülebilir Turizm; “ziyaretçilerin, 

endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi 

toplulukların ihtiyaçlarına hitap 

ederken, bugünün ve geleceğin 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini 

tam olarak hesaba katan” turizm 

türüdür.

Sürdürülebilir Kültür Turizminin 

üç temel unsuru  ‘kültür, turizm 

ve toplum’dur. Yerel toplulukların 

kültürel, sosyal ve ekonomik canlılığını 

desteklemek için somut ve soyut 

kültürel kaynakların kullanılması 

sağlanır. Yerel halk, ziyaretçilerin 

faaliyetlerine ve deneyimlerine 

rehberlik eder, kültürel ve ekonomik 

değişim açısından karşılıklı fayda 

sağlanır. Böylelikle ziyaretçiler için 

özgün ve ilgi çekici deneyimler 

sunulur. 

Sürdürülebilir Kültür Turizmi ile;
• Tüm paydaşlar için sosyal, çevresel ve 

ekonomik fayda yaratılır. 

• Yerel halk, kültürel miras ve turizm 

faaliyetlerine entegre olur. 

• Somut ve somut olmayan kültürel 

miras korunur. 

• Yerel kültürün yaşatılması için 

ekonomik fırsatlar yaratılır.

• Kentin yetersiz hizmet alan 

kısımlarına sosyal fayda sağlanır.

Sürdürülebilir 
Kültür Turizmi

Kültürel açıdan farklı durumlarda ve 

ortamlarda, etkili bir şekilde ilişki 

kurma ve çalışma becerisini ifade eder. 

Sınırları aşma ve birden fazla kültürde 

başarılı olma becerisidir. İnsanlık 

tarihini yönlendiren, evrensel miras 

unsurlarına sahip olan bölgelerde, 

kültürler arası etkileşim önem 

kazandığından, turizmde kültürel zeka 

konusu önem kazanır.  

Kültürel Zeka;
• Bir kültür içindeki belirli sosyal 

davranış kalıplarını görebilmek ve 

takdir edebilmek,

• Kültürel açıdan farklı geçmişlere 

sahip insanlarla iletişim, ilişkiler 

ve güven gibi etkileşimleri 

geliştirmek,

• İçinde çalışılan ve  yönetilen 

kültürel ortamda liderlik ve 

yönetim becerilerini geliştirmek,

• Kültürel açıdan farklı 

ortamlarda belirsizlik ve çatışma 

durumlarında etkin olabilmek için 

gereklidir.

Kültürel yeterlilik  ise, farklı kültürel 

geçmişlere sahip insanlar arasında 

aktif bir etkileşim ortamı kurulmasıdır. 

Kültürel Yeterlilik;
• Kendi dünya görüşünün farkında 

olmak,

• Kültürel farklılıklara karşı olumlu 

tutumlar geliştirmek,

• Farklı kültürel uygulamalar ve 

dünya görüşleri hakkında bilgi 

edinmek,

• Kültürlerarası iletişim ve etkileşim 

için beceriler geliştirmek ile 

mümkün olabilir.

Kültürel Zeka

Gastronomi Turizmi

Gastronomi turizmi, toplulukların 

yaşam tarzlarına, damak zevklerine, 

inançlarına, kültürlerine ve sahip 

oldukları kaynaklara uygun ürünler ve 

farklı pişirme yöntemleri kullanılarak, 

zaman içinde gelişen mutfak kültürü 

hareketidir. 

 Gastronomi Turizmi, toplumsal, 

çevresel ve kültürel etkiler dikkate 

alınarak tasarlandığında, ekonomik 

büyümenin lokomotifi olabilecek 

potansiyele sahiptir. Bu nedenle, 

gastronomi turizmi hareketi, ülkelerin 

ve kentlerin gündemindedir. Diğer 

sektör ve kaynakları etkileyen, kent ve 

bölge deneyimini çekici hale getiren 

ve bunların gelişmesinde dinamik güç 

olan sektör olmaya başlamıştır.

Gastronomi Turizm Strateji Planı, 
Kentsel Strateji

Kaynak: 

https://culturaltourism.thegossagency.com/cultural-

tourism-whitepaper/

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-

handler?identifier=164ea9c5-2255-11ea-af81-01aa75e

d71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=

cellar&part=
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 Turizmin çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirmeyi, toplum 

üzerindeki olumlu sosyal etkiyi ise en 

üst düzeye çıkarmayı amaçlamayan 

turizm biçimidir.  ‘Sorumlu 

seyahat’ yapan ziyaretçiler, turizmi 

sürdürülebilir kılmak için sorumluluk 

alan insanlardır. Sorumlu turizm, 

çevre bilincinin artırılmasının yanı 

sıra, kültürel bütünlüğü korumayı ve 

yerel toplulukları ekonomik olarak 

güçlendirmeyi amaçlar. 

Sorumlu Turizm;
• Olumsuz ekonomik, çevresel ve 

sosyal etkileri en aza indirir,

• Toplum için ekonomik faydalar 

sağlar ve toplumun refahını artırır,

• Çalışma koşullarını iyileştirir ve 

sektöre erişimi kolaylaştırır,

• Toplumu, yaşamlarını etkileyen 

kararlara dahil eder,

• Doğal ve kültürel mirasın, 

dünyadaki çeşitliliğin korunmasına 

olumlu katkılarda bulunur,

• Ev sahipleri ile daha anlamlı 

bağlantılar kurarak turistler için 

daha keyifli deneyimler sağlar,

• Engelli ve dezavantajlı kişilerin 

kolay erişimini sağlar.

Sorumlu Turizm

Uluslararası Eko Turizm Topluluğu 

(TIES) tarafından “çevreyi koruyarak  

ve yerel halkın refahını artırarak doğal 

alanlara sorumlu seyahat etmek” 

olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşımın 

sadece doğal alanlara odaklanması, 

onu sürdürülebilir turizmden ayırır. 

2015 yılında bu tanım, ev sahipleri 

ve ziyaretçilere yönelik ‘eğitim 

ve bilinçlendirme faaliyetleri’ni 

kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

Eko Turizm

Yavaş Turizm

Dijital ve maddi olarak gittikçe 

daha hızlı tükettiğimiz  modern 

dünyamızda, kendimiz, sosyal 

çevremiz  ve gezegenimiz ile 

sağlıklı bağlantılar kurabilmek için 

‘yavaşlama’ gerekliliği vardır.

Yavaş turizm, bir ruh hali, bir yaşam 

felsefesidir. Yavaş gezgin, seyahat 

ederken belirli bir yaşam tarzına 

sahiptir. Bu onu sıradan turistten 

ayırır. Yavaş gezginler, yapılacaklar 

listesini tamamlamayı değil,  etrafta 

olup bitenlerin, seslerin, kokuların, 

manzaraların, insanların, küresel 

hissin farkında olarak seyahati 

deneyimlemek isterler. 

Yavaş Turizm;
• Hızlı ulaşım araçlarından kaçınma 

girişimidir. Yavaş gezginler, 

arabalardan ve uçuşlardan 

uzaklaşmaya çalışır.
https://sustainabletourism.net/

• Seyahat sırasında ortaya 

çıkan karbon salınımı ve çevre 

üzerindeki etkiyi en az seviyede 

tutmaya çalışırlar. 

• Seyahat deneyiminin özgünlüğüne 

ve kalitesine çok önem verirler.

• Yerel kültür ile gerçek bağlantılar 

kurmaya çalışırlar.

Kaynak: 
https://www.cooltoural.net/slow-tourism

Kırsal Turizm

Dünya Turizm Örgütü’ne göre, 

“ziyaretçi deneyiminin genellikle 

doğa temelli faaliyetler, tarım, kırsal 

yaşam, kültür” ile bağlantılı turizm 

türüdür. Ziyaretçilerin, eğlence ve 

tatil amacıyla yirmi dört saatten, altı 

aya kadar normal ikamet yerlerinden 

kırsal alanlara taşınması olarak 

tanımlanabilir.

Kırsal Turizm;
• Kentsel olmayan (kırsal) alanlarda,

• Düşük nüfus yoğunluğuna sahip 

olan,

• Tarım ve ormancılığın hakim 

olduğu peyzaj ve arazilerde,

• Geleneksel sosyal yapı ve yaşam 

tarzına sahip alanlarda yapılır.

Agro Turizm;

Kırsal turizmin bir alt konusu olan 

Agro Turizm ise; kırsal çevreyle, 

ürünle ve konaklamayla bağlantılı 

bir çiftlikte, kampta veya pansiyonda 

konaklama, eğitsel gezi, yeme-içme, 

rasyonel faaliyetler ve çiftlikte ürün 

ve el sanatlarının satılmasıyla ilişkili 

faaliyetlerin bütünüdür. Herhangi bir 

kırsal yerleşimde ekonomik etkinlik 

tarım ise ve turistik uygulamalar da 

ağırlıklı olarak tarıma dayalı olarak 

yapılıyorsa, bu tür turizme tarım 

turizmi denilmektedir. 

https://www.unwto.org/rural-tourism
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Yerel halkın ev sahipliği yaparak, 

konaklama, turlar ve seyahat 

önerileri ile turistlerin deneyimlerini 

kolaylaştırdıkları turizm türüdür. 

Toplum temelli turizm, toplumun 

gelişimini amaçlar ve yerel halk, 

turizmin gelişimi ve yönetimi 

üzerinde önemli bir söz hakkına 

sahiptir. Ortaya çıkan ekonomik 

faydanın büyük bir kısmı toplum 

içinde kalır. Ziyaretçiler ise yerel halk, 

kültür ve çevre hakkında derin ve 

deneyimsel, katılımcı, kültürler arası 

etkileşimli bir içgörü kazanırlar.

Kimlik: Geleneksel değerlerin 

korunması ve geliştirilmesi, 

zanaatlerin canlandırılması, nüfusun 

etnik geçmişi, topografya, iklim, 

mimari, mutfak ve el sanatları gibi 

değerler vurgulanır. 

Kökler ve Gelenekler: Turistler 

ve ev sahiplerinin yemek, müzik, 

folklor ve eserler gibi kültürel yönleri 

karşılıklı olarak paylaşabilmeleri için 

aile yanında konaklama teşvik edilir.

Ekolojik Bilinç ve Uyum: Daha 

büyük bir kalkınma planının parçası 

olarak doğal ekosistemler ve kültürler 

korunur, yerel çevre üzerinde yaratılan 

olumsuz etki minimum olmalıdır.

Yerel Kontrol: Toplum üyeleri, 

kültür, miras ve vizyona dayalı olarak 

stratejiler hakkında aktif olarak karar 

alırlar. 

Sürdürülebilir Ekonomik 
Kalkınma: Doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı yoluyla yerel 

ekonomi canlandırılır, yerel nüfus eşit 

faydaya sahiptir.

Toplum Temelli Turizm

Kültür turizmi, birden fazla 

endüstride istihdam yaratma ve 

kaybolan geleneksel faaliyetleri 

canlandırma potansiyeline 

sahiptir. Yerel ziyaretler, doğa ve 

macera turizmi gibi deneyimsel 

faaliyetleri de içeren kültür turizmi, 

destinasyonların kültürel kimliğini 

ve mirasını zenginleştirir. Ekonomik 

faydaların ötesinde ise ziyaretçiler 

ve ev sahibi topluluklar arasında 

daha yakın etkileşimi teşvik eder.

Turizm-Kültür-Toplum 
Üçgeni

Toplum Turizm

Kültür
Kaynak: 
https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/
Community_Based_Tourism_Finding_
the_Equilibrium_in_the_COMCEC_
Context%E2%80%8B.pdf

http://www.endruralpoverty.org/cen-tours-
homepage/142-Programs/tourism/409-what-is-
community-based-tourism

Dünya Turizm Örgütü, 2001 yılında 

kültür ve turizmin simbiyotik(karşılıklı 

yarar sağlayan) bir ilişkisi olduğunu 

vurgulamıştır. Terk edilmiş olan 

anıtlar ve kutsal emanetlerin ziyaret 

eksikliğinden dolayı çöküntüye 

uğradığını, genç nesil tarafından 

unutulma riski taşıyan zanaat ve 

el sanatları, danslar, ritüeller ve 

efsanelerin, turistlerin ilgisi ile 

yeniden canlanabileceğini, anıtlar 

ve kültürel kalıntıların, turizm ile 

yaratılan finansal fonlar kullanılarak 

korunabileceğini açıklamıştır.

https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284417599

Yoksul Yanlısı
Turizm
BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Komisyonu, hükümetleri “tüm büyük 

gruplar, yerli ve yerel topluluklarla 

işbirliği içinde uygun stratejiler 

geliştirerek yoksulluğu ortadan 

kaldırmak için turizm potansiyelini 

en üst düzeye çıkarmaya” çağırmıştır. 

“Yoksullar için net fayda sağlayan 

turizm” olarak tanımlanan yoksul 

yanlısı turizm (Pro Poor Tourism), 

turizm faaliyetlerinin yoksullara 

ne çeşit fırsatlar sunacağını ve 

hayatlarında nasıl farklılıklar meydana 

getirebileceğini açıklamaya çalışır. 

Bu farklılıklar temelde ekonomik 

boyutlu olmakla birlikte, yoksulların 

yeni beceriler kazanabilmeleri, daha 

iyi eğitim ve sağlık hizmetlerine 

erişebilmeleri, gelişmiş altyapı 

olanaklarından yararlanabilmeleri 

gibi sosyal boyutlu farklılıkları da 

kapsamaktadır.

• Yoksulların ekonomik faydalara 

erişiminin artırılması (örn. İş, 

istihdam ve eğitim),

• Yoksullar üzerindeki turizmle 

ilişkili olumsuz sosyal ve çevresel 

etkilerin ele alınması (örn. toprağa, 

sahile erişimin kaybedilmesi, sosyal 

bozulma veya sömürü),

• Yoksullar için politika / süreç 

reformu (engellerin kaldırılması, 

turizm planlama ve karar alma 

süreçlerine katılımın teşvik edilmesi 

ve özel sektör ortaklıklarının ve 

ürün geliştirmenin teşvik edilmesi),

•  Yoksullara iş ve istihdam olanağının 

tanınması ve gelirin daha geniş 

bir kitleye yayılması yoluyla 

yoksulların ekonomik faydalardan 

yararlanmalarının arttırılması, 

• Turizmle ilişkili negatif sosyal ve 

çevresel etkilerin dikkate alınması 

(bölgeler, kıyı bölgeleri ve diğer doğal 

kaynaklarda tahribat, sosyal bozulma 

ya da patlama gibi), 

• Politika-süreç reformu dikkate 

alınarak, yoksulların önündeki 

engellerden bazılarını ortadan 

kaldıracak politika ve planlama 

çerçevesi oluşturarak, turizmle 

ilgili karar verme süreçlerinin 

planlamasına yoksulların da 

katılımının teşvik edilmesi ve 

yeni turizm ürünleri geliştirme 

sürecinde özel sektör ve yoksul kesim 

arasında iş birliği sağlanması ve 

güçlendirilmesi.

Sert, Ayşe, Öztürk, Yüksel, Karacaer, Serap, Yoksul 
Yanlı Turizm Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme 
(An Evaluation on the Approach of the Pro Poor 
Tourism), Turk Turizm Arastirmalari Dergisi,2017
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Bir bölgenin özgün kültürel mirasını 

ve sanatını, bölgede yaşayan 

insanlarla yakın ilişkiler kurarak 

ve etkin katılımla deneyimleyerek 

öğrenme imkânı sunan turizmdir. 

Yaratıcı turizmi klasik kültürel 

turizmden ayıran en önemli özellikleri 

“etkin katılım”, “deneyimleyerek 

öğrenme”, “yaratıcı potansiyel-beceri 

geliştirme” ve “yerel halk ile yakın 

ilişkiler”dir.

Turizm faaliyetlerinin yaratıcı 

içeriklerinin artmasıyla ‘Yaratıcı 

Turizm’ kavramı UNESCO tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır. Yaratıcı 

Turizm, üreticiler ve tüketiciler 

birbirleriyle ilişki kurduklarında, 

ortaya çıkan yaratıcı potansiyel ve 

değer olarak tanımlanabilir. 

Yaratıcı Turizmde, bir yerin sanatsal, 

kültürel yaşam ya da üretim mirası, 

bir deneyim olarak ziyaretçilere 

sunulur. Ziyaretçiler, atölyeler ya da 

kurslar aracılığıyla yerelde yaşayan 

kişilerle bağlantı kurarlar, yaratıcı 

potansiyellerini geliştirirler ve 

kendilerine özgü bir deneyim üretirler. 

Bu öğrenme deneyimleri, el sanatları, 

yerel yaratıcı faaliyetler, gastronomik 

deneyimler, becerileri öğrenme, resim, 

çizim, fotoğrafçılık olabilir.

Yaratıcı Turizm

Kentsel ve kırsal bölgelerin ekonomik 

olarak canlanması ihtiyacı karşısında, 

‘kültür ve yaratıcılık’ özgün bir çözüm 

yolu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kültürel ve yaratıcı turizmin 

gelişimi, insanların yaşayabileceği, 

çalışabileceği ve ziyaret edebileceği 

çekici yerler geliştirmeye yönelik bir 

değişimin parçasıdır.  “Yaratıcı şehir” 

UNESCO tarafından kabul edilen 

bir unvan haline geldikten sonra 

birçok şehir ve bölge “yaratıcı” olarak 

isimlendirmiştir.

Yaratıcı Şehirler ve 
Bölgeler

Yaratıcı gelişim stratejileri turizmle 

bağlantılıdır çünkü “yaratıcı bir 

atmosfer”, mekanları sadece yaratıcı 

sınıf için değil, tüm ziyaretçiler ve 

yaşayanlar için çekici kılar. Bununla 

birlikte, cazibeyi artırmayı hedefleyen 

stratejiler, soylulaştırma, dışlama ve 

mekanın yeniden üretimi nedeniyle  

özgünlüğü kaybetmelerine neden 

olmaktadır. Bu durum, mekanların, 

kentlerin, yaratıcılıklarını ve 

farklılıklarını korumalarını sağlamak 

için daha iyi tasarlanması ihtiyacını 

ortaya çıkartmıştır. 

Bugün, yaratıcı kentler ve bölgeler 

tasarlanırken en önemli soru; ‘tasarım 

süreci yukarıdan aşağıya planlama 

girişimleri aracılığıyla yönlendirilebilir 

mi, yoksa sürdürülebilir yaratıcı 

gelişime giden en doğru yol, tabandan, 

içsel süreçlerden geçerek mi teşvik 

edilir’ olmalıdır.

Kaynak: 
http://www.creativetourismnetwork.org charter/

Designing creative places: 
The role of creative tourism
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160738320300669

Yaratıcı Endüstriler

Kültürel endüstriler ya da yaratıcı 

ekonomi olarak da adlandırılan 

yaratıcı endüstriler, bilgi ve bilginin 

üretilmesiyle ortaya çıkan ekonomik 

faaliyetleri ifade eder.  Avrupa Birliği 

Komisyonu, yaratıcı endüstrilerin 

tanımlanmasında “Eşmerkezli 

Kümeler” modelini önermektedir.   

• Çekirdek Kreatif Sanatlar; 

Edebiyat, Müzik, Performans 

sanatları, Görsel Sanatlar.

• Diğer Çekirdek Kültür 

Endüstrileri; Film, Müze ve 

Kütüphaneler.

• Daha geniş düzeydeki Kültür 

Endüstrileri; Kültürel Miras, 

Yayıncılık, Ses kayıt, TV ve 

Radyo,  Video ve Bilgisayar 

Oyunları.

• İlişkili Endüstriler; Reklamcılık, 

Mimarlık, Tasarım, Moda.

Kreatif Endüstriler:
• Ana girdi olarak yaratıcılık ve 

entelektüel sermayeyi kullanan 

mal ve hizmetlerin üretim ve 

dağıtım ağlarını kapsar.

• Ekonomik değeri ve piyasa 

yönelimi olan ya da olmayan, 

ürün ve entelektüel ya da sanatsal 

hizmet ve etkinlikleri içerir.

• Zanaat, hizmet ve sanayi 

sektörlerinin kesişiminde bulunan 

bir dizi etkinliği ifade eder.

• Kültürel Miras / Sanatlar / Medya / 

İşlevsel Yaratım düzeylerinde yer 

alır ve birbiriyle bağlantılıdır.

https://bau.edu.tr/icerik/12648-kreatif-
endustriler-arastirma-merkezi

4 8    |    A .  B Ö L G E Y İ  A N L A M A K  4 9



1. Kültürel DNA
Yerel geleneklere saygı gösterilmeli, 

korunmalı ve yaratıcı turizm yoluyla 

tanıtılmalıdır.

Yaratıcı destinasyonlarda, şehrin 

veya bölgenin kültürel DNA’sına 

odaklanan yaratıcı etkinlikler ve 

atölyeler önerilmelidir. Yaratıcı 

turizmin amacı, yerel kültürü 

hem turistlere hem de yerel halka 

tanıtmak ve öğretmektir. Onlara 

zanaat yapmayı ve üretmeyi 

öğretmek, turizm deneyiminin bir 

parçası olmalıdır.

2. Sürdürülebilirlik
Ekoturizm mümkün olduğunca 

uygulanmalı ve teşvik edilmelidir.

Yaratıcı turizm, turistler, 

zanaatkarlar, yerel halk, kurumlar 

gibi, turizme dahil olan tüm aktörler 

için sosyal fayda sağlamalıdır. 

Yaratıcı Turizm 
Etik Kodları

Tasarlanan ve üretilen kültürel 

ürünler basit olmamalı, destinasyonun 

kültürel mirasını tanıtmalıdır.

3. Ekonomik Kalkınma ve 
Çalışma Koşulları
Esnaf ve çıraklar için yüksek kaliteli 

eğitim ve oluşumların yanı sıra iyi 

çalışma koşulları sağlanmalıdır. 

Zanaat sektörünün değeri öne 

çıkarılmalıdır. Birincil ve ikincil 

ekonomik sektörler, zanaat 

sektörüyle derin bir şekilde bağlantılı 

oldukları için yaratıcı turizme de 

dahil edilmelidir. Yerel kurumlar, 

istihdamı destekleyerek, yeni işler 

yaratarak, zanaatkârlar ve çıraklar 

için yeni ekipman sağlayarak 

şehrin veya bölgenin ekonomisinin 

geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

4. Turistlerin Entegrasyonu
Turistler, ürünün (birlikte) 

oluşturulmasına aktif olarak katılmalı 

ve kaldıkları süre boyunca şehir / 

bölge ve kültür hakkında bir şeyler 

öğrenmelidir. Faaliyetler çeşitli ve Kaynak: http://www.creativetourismnetwork.org

kapsayıcı olmalıdır. Çocuklar, kadınlar, 

düşük gelirli insanlar, azınlıklar, 

engelliler tüm faaliyetlere rahatlıkla 

katılabilmelidir. Turistler, yerel halka 

ve kültürlerine karşı meraklı ve saygılı 

olmalıdır.

5. Güçlendirme ve Dayanışma 
Sanatçılar ve zanaatkarlar, turizmle 

ilgili karar alma sürecine dahil 

edilmelidir. Yerel mirasla ilgili bilgi 

ve eğitimler organize edilebilir, 

yerel halkın ve zanaatkarların somut 

olmayan miraslarının farkında 

olmaları, ona değer vermeleri ve 

bundan gurur duymaları sağlanabilir. 

Turistlerin ve yerel halkın geri bildirim 

göndermesine ve diğer üyelerle 

fikir alışverişinde bulunmasına izin 

verilmelidir. 

Ziyaretçilerin dini ve manevi 

inançları, kutsal mekanları cazip 

birer destinasyona dönüştürmüştür. 

Dini ibadetlerin yapılması ya da  

manevi ziyaretlerde bulunulması 

amacıyla gidilen, yaşayan buluşma 

mekanlarıdır. Kutsal anıt ve eserlerin 

incelenmesini, kutsal kişilerin 

mezarlarına yapılan ziyaretleri, 

manevi buluşmaları ve ritüelleri 

içerir. Dini gezi, din, sanat, mimari, 

tarih ve kişisel tarih gibi çeşitli 

ilgi türlerinden herhangi biri ya 

da birkaçını içerebilir.  Örneğin 

İspanya’daki Aziz James Yolunu (Hac 

Yolu) tamamlamak, Hristiyanlar için 

manevi anlamlar taşırken, hristiyan 

olmayan kişiler için kişisel meydan 

okuma ve kendini keşfetme yolculuğu 

olarak benimsenmiştir. 

Hindistan’da inanç turizmi, Budizm, 

İslam, Sihizm ve Hinduizm dinlerinin 

çeşitliliği, yoga felsefesi, mimari 

ve oryantalizm ile buluşmuştur. 

Japonya, Budist tapınaklarından Şinto 

tapınaklarına kadar inanç çeşitliliği 

sunar. 

İnanç Turizmi

5 0    |    A .  B Ö L G E Y İ  A N L A M A K  5 1



Şifa turizmi, bireylerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılama ve kendi 

yaşamlarında birey olarak daha iyi 

işlev görme kapasitelerini artıran 

fiziksel, zihinsel ve / veya ruhsal 

sağlığa katkı sağlayan turizm türlerini 

kapsar. Bireylerin koruyucu, tedavi 

edici, rehabilite edici ve fiziksel ve 

ruhsal sağlığı geliştirici hizmetleri 

almak amacı ile yaşadıkları ülke 

dışındaki ziyaretlerdir:

• Günümüz yaşamının bu kadar çok 

rahatsızlık ve olumsuz niteliklerle 

dolu olması nedeniyle, seyahati 

bütünsel sağlığımızı sürdürmek 

ve iyileştirmek için bir fırsata 

dönüştürmeyi amaçlar.

• Medikal turizm değildir. Medikal 

turizm, fiziksel bedendeki 

hastalıkların tedavisi amacıyla 

yapılan seyahatlerdir. Şifa 

turizmi ise  sağlıklı bir yaşam 

Şifa Turizm

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 

Örgütü (UNWTO), manevi turizmi en 

hızlı büyüyen seyahat segmentlerinden 

biri olarak tanımlamıştır.  Manevi 

turizm, ziyaretçilerin, hayatlarında bir 

amaç ve anlam bulmak için yaptıkları 

seyahatlerdir. Amaç, kişinin fiziksel, 

zihinsel ve duygusal enerjisini 

yükseltmek, korumak ve iyileştirmektir. 

Yerel değerler, gelenekler, ritüeller, 

inanışlar ve uygulamaların izinin 

sürüldüğü manevi turizm, aydınlanma, 

keyif ve öğrenme için yapılan 

yolculuklardır.

Manevi Turizm

Medikal turizm, tedavi amacıyla 

sağlık merkezlerine seyahat edilmesi 

ve kişilerin fiziksel iyilik halini 

geliştirmek amacıyla estetik, cerrahi 

operasyonlar, organ nakli, diş 

tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon 

vb. sağlık hizmetlerini almaları 

olarak tanımlanır. Uluslararası hasta 

potansiyelini kullanarak sağlık 

kuruluşlarının büyümesine olanak 

sağlayan turizm türüdür.

Medikal Turizm

tarzı sürdürmek, stresi azaltmak, 

hastalıkları önlemek ve sağlığımızı 

geliştirmek için yaptığımız 

proaktif gezilerdir.

Manevi turizm herhangi bir din ile 

bağlantılı değildir. İnanç turizminden 

ayrılır. Manevi turizm, kişinin beden, 

zihin ve ruhunun entegrasyonunu 

güçlendirerek tam ve olgun bir insan 

olmasını amaçlarken, inanç turizmi, ait 

hissedilen dini geleneğin izlerini takip 

eder.

Kaynak: 

https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284420308 Exploring Health 
Tourism, UNTWO 

https://globalwellnessinstitute.org/what-is-
wellness/what-is-wellness-tourism/

https://worldfinancialreview.com/spiritual-
tourism-tourists-first-tour-operators-second-
and-destinations-third
https://wecure.co.uk/why-turkey-ideal-
destination-health-tourism/
https://www.medicawell.com/en/article/what-is-
thermal-tourism

Medikal Turizm için cazip bir 

destinasyon olmak için, hizmet 

kalitesinden ödün vermeden, daha 

uygun fiyatlı tedavi imkanları 

sağlanması gereklidir.  

Dünya nüfusunun artması, yaşam 

kalitesinin yükselmesi, çeşitli 

ülkelerde sağlık maliyetlerinin artması 

sebebiyle, tedavileri daha kaliteli 

ve ekonomik yapan ülkeler ortaya 

çıkmış ve medikal turizm sektörünün 

oluşmasına neden olmuştur. Dünyada 

yaşlı nüfusun artması da sektörü 

tetiklemiştir.

Termal turizm, hastaların sağlık için 

jeotermal tesislerden yararlanması 

ve aynı zamanda cazip yerlerde 

dinlenebilmesi için sunulan bir tür 

medikal turizmdir. Termal turizm 

Termal Turizm

gezileri, jeotermal tesisler ve özel 

tedavi uygulanan tatil noktalarında 

insan vücuduna iyi geldiği kanıtlanmış 

kaplıcalarda gerçekleşir.

Termal turizm; medikal turizm 

arasındaki en önemli fark; Medikal 

turizmde temel sorun bir “hastalıktır” 

ve tedaviyle müdahale edilir. Ancak 

termal turizmde en önemli nokta, 

“nasıl daha sağlıklı olabilirim” diye 

düşünen kitlenin çekilmesidir. 

Termal turizmden memnun kalan 

ziyaretçilerin % 90’ı aynı tesisi tekrar 

ziyaret etmektedir.

Termomineral su banyosu, nefes 

alma, içme, çamur banyoları gibi 

tedavilerin yanı sıra fizik tedavi, iklim 

kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet, 

psikoterapi gibi tedavi türleriyle 

kombine edilir.
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Geleneksel turizm yaklaşımı ve 

trendleri yerine, otantik ve egzotik 

yerleri, mağaraları ya da kerpiç evleri, 

glamping deneyimini tercih eden yeni 

nesil genç turistler, konforlu yıldızlı 

oteller yerine daha gerçek deneyimler 

yaşamak istemektedirler.

Yeni nesil turizm yaklaşımında, 

geleneksel turizmden en önemli 

fark, yeni neslin turist olmak yerine 

gezgin olmayı tercih etmeleridir. 

Klasik turizm yaklaşımında turistler 

daha fazla yer görmeye çalışırken, 

yeni nesil gezginler yaşayarak 

deneyimlemek ve içselleştirmek 

isterler. Yeni nesil gezginler; farklı 

deneyimlerin peşinden koşan, 

sorumluluk alan, görüp tadını 

çıkartırken sürdürülebilirliğe önem 

veren, anlamaya çalışan, maceracı, 

planlamasına göre değil, zamanın 

akışına göre hareket eden kişiler 

olarak ortaya çıkıyor.

Yeni nesil gezgin trendlerinin 

karşılanması için:

• Rakipler tarafından kolayca 

kopyalanamayacak farklı, özgün 

deneyimler sunulması,

• Tecrübeli kişilerle geziler ve / 

veya yerel karakterler gibi bir 

‘insan unsuru’ ile katma değer 

sağlanması,

• Heyecan verici, otantik, interaktif 

ve eğitici bir deneyim sunulması,

• Ekolojik olarak sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerine bağlılığın 

korunması gerekmektedir.

Yeni Nesil Turizm

E-turizm, tüm turizm endüstrisinin ve 

altyapısının dijitalleşmesidir. Dijital 

dönüşüm sürecinde, yapay zeka, 

robotik ve sanal gerçeklik, blockchain 

gibi teknolojik gelişmeler birçok 

profesyonel hizmetlerin ve  sektörün 

iş yapışını değiştirmektedir. Turizm 

E-Turizm

sektöründe ise yeni nesil turistler 

seyahatlerini ve turlarını çevrimiçi 

platformlar üzerinden organize 

etmekte, çeşitli web uygulamaları 

ve mobil aplikasyonlar aracılığıyla 

destinasyonlarını seçmekte, 

fiyatları karşılaştırabilmekte, 

rezervasyon ve ödeme işlemlerini  

yönetebilmektedirler. E-turizmin 

avantajlarından bazıları, turizmin 

dört mevsime yayılması, müşterilerle 

daha başarılı iletişim kurulması, 

rezervasyon ve satışların artmasıdır.  

Türkiye’de, internet ve mobil 

iletişim sistemlerindeki gelişimle 

birlikte mobil rezervasyonlar %40 

seviyelerine, sesli aramalar ise %25’in 

üzerine çıkmıştır. Dijital dönüşüm 

döneminde, eski alışkanlıkların yerini 

yeni nesil kullanıcıların tercihleri 

alırken, reklamların yerini arkadaş 

tavsiyeleri, influencer ve blogger 

yorumları almaktadır. Turizm 

sektörünün dijitalleşme sürecine 

adapte olması, planlama ve tanıtım 

stratejilerini yenilemesi ile mümkün 

olacaktır. 

Dijital Göçebe

Dijital göçebeler, geçimini sağlamak 

için telekomünikasyon teknolojilerini 

kullanan ve yaşamlarını göçebe 

bir şekilde sürdüren kişilerdir. Bu 

tür çalışanlar genellikle yabancı 

ülkelerden, kafelerden, halk 

kütüphanelerinden, ortak çalışma 

alanlarından çalışan kişilerdir. Akıllı 

telefonlar veya mobil erişim noktaları 

gibi kablosuz internet özelliklerine 

sahip cihazlar ile gerçekleştirilir. En 

yaygın dijital göçebe türleri, emekliler, 

bağımsız varlıklı veya girişimcilerdir. 

İnsanlar, finansal bağımsızlık arayışı 

ve konum bağımsızlığına izin veren 

bir kariyer dahil olmak üzere birçok 

nedenden ötürü dijital göçebe haline 

gelir. 

Hızlı Wifi, tam donanımlı mutfak, 

çalışma masası,  ergonomik sandalye, 

büyük masa monitörleri, bol miktarda 

doğal ışık, temel yaşam olanakları 

ve yakınlarda mahalle kültürüne 

sahip erişilebilir yerler olması, dijital 

göçebeler için en önemli ihtiyaçlar 

olarak ortaya çıkmaktadır.

Paylaşım ekonomisi, sosyal, 

ekonomik ve çevresel değeri olan 

ancak kullanılmayan ve atıl kalan 

varlıkların, dijital platformlar 

vasıtasıyla el değiştirerek yeniden 

paylaştırılması, kaynakların etkin 

kullanılmasıdır. Ekonomi alanında 

yaşanan krizler, kapitalizm ve tüketim 

çılgınlığı konularına sürdürülebilirlik 

Paylaşımlı Turizm

doğrultusunda alternatif çözüm 

arayışlarına cevaben ortaya çıkan 

paylaşım ekonomisi, var olan sistemin 

onarılması ve geliştirilmesi için dikkat 

çekici bir konudur. 

Turizmde paylaşım platformları, 

kalacak yer bulmaktan, yemek 

alternatiflerine, kültür gezilerinden 

fotoğrafçılığa, sınırsız imkanlar 

sunar. Bu uygulamalar, kaynak 

kullanımının yanı sıra yaratıcı turizm 

deneyimlerininin yerelde sunulmasını 

sağlar.
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“Gönüllü turizm” veya “gönüllü 

seyahat”, toplum, kültür ve koruma 

bilincinin güçlenmesi yani sosyal ve 

çevresel nedenlerle yapılan çalışma 

tatilidir. Gönüllü kültür turizminde 

öncelikle ihtiyaç değerlendirmeleri 

yapılmalı, hangi becerilere sahip 

olan kişilere, hangi konularda ihtiyaç 

duyulduğu belirlenmelidir.  Kültürel 

gönüllülük çalışması, arkeolojik 

kazılarla işbirliği yapmak, anıtların 

korunması veya kültür merkezlerinin, 

festivallerin veya etkinliklerin 

programlanması gibi toplumdaki 

kültürel faaliyetlerle ilişkili turizm 

uygulamaları bu kapsamda sayılabilir.

Güvenli Turizm

Yerli / yabancı misafirlerin, 

havalimanına gelişlerinden eve 

dönüşlerine kadar tüm seyahat 

sürecini kapsayan bir uygulama 

ile güvenli turizm yaklaşımı ile 

ziyaretçiler kabul edilmektedir.

Güvenli turizm uygulamasına göre, 

konaklama, yeme-içme, kültür, 

sanat ve kongre, deniz turizmi, 

tema parkları, kayak liftleri ve tur 

transfer araçları olmak üzere yedi ana 

başlıkta kategorize edilen tesisler, 

uluslararası standartlara uygun olarak 

hazırlanan kriter formlarına göre 

değerlendirilmektedir. 

Güvenli Turizm Programı, Türkiye’deki 

tüm şehirler ve özellikle İstanbul, 

Muğla, İzmir, Antalya ve Nevşehir gibi 

en popüler turizm destinasyonları 

için geçerlidir. Programın ana 

hedefi, hijyen önlemlerinin sürekli 

uygulanmasını sağlamaktır.  Safe 

Tourism sertifikalı tesislere logolu 

2D kodlar verilir. Transfer araçlarına, 

konaklama tesisinin lobisine, 

tesis asansörlerine, açık büfe ve 

aktivite alanlarına misafirlerin 

havalimanına vardıklarında rahatlıkla 

görebilmeleri için Safe Turizm logosu 

yerleştirilmiştir. Güvenli Turizm 

logosu misafirleri  seyahatleri boyunca 

takip etmektedir.

Gönüllü Kültür 
Turizmi

https://safetourismturkiye.com/homepage

http://wp12660497.server-he.de/info/infosys/sites/
default/files/public/B4R_Guidelines_MicroTurimus_
UK.pdf

Mikro Turizm

Ziyaretçilerin, evlerinden yaklaşık 

iki saat sürüş mesafesinde, dört 

geceden daha az süreyle gidilebilen 

destinasyonlara yapılan turizm 

türüdür. Mikro turizm, büyük 

şehirlerin dışındaki daha küçük 

destinasyonlarda bulunan küçük 

turizm şirketleri tarafından 

desteklenmektedir. Amaç, 

seyahat ederken yerel işletmeleri 

desteklemektir. Trendler, tüm yaş 

gruplarındaki gezginler arasında yıl 

boyunca daha kısa ama daha fazla 

sayıda tatillerin tercih edildiğini 

göstermektedir. Mikro turizm 

destinasyonları, yoğun çalışma 

hayatına kısa bir mola vermek 

ve yeniden şarj olmak için ideal 

kolaylıktadır.  

Haftasonu ve resmi tatillerini 

değerlendirmek için tercih edilen 

mikro turizm destinasyonlarının 

gezi, yemek, kültür ve doğa gibi 

yerel cazibe unsurları onları cazip 

kılmaktadır.

Kaynak: 
TOURISM’S CHANGING FACE: NEW AGE 
TOURISM VERSUS OLD TOURISM https://
www.researchgate.net/publication/227462966_
TOURISM’S_CHANGING_FACE_NEW_
AGE_TOURISM_VERSUS_OLD_TOURISM/
link/024ea9a90cf257003d2bc1f6/download 

Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası, Seyahat 
Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu, https://www.
tursab.org.tr/apps//Files/Content/ad5f3ddb-
5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_nomad
https://thedope.news/can-digital-nomads-be-the-
key-to-kickstarting-the-tourism-industry/
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Ulusal Turizmi 
Canlandırma 

Planı: 
İngiltere

Yeşil Kalkınma için 
Yeşil Şema: 

Slovenya

Yerel ve Yaratıcı 
Turizm:

Porto Alegre, Brezilya

10 Örnek
İşbirliği Temaları ve Yaklaşımları

Turizm-Toplum-Koruma 
Deneyimi: 

Mercan Üçgeni

Kırsal 
Topluluk 
Turizmi:

 Peru

Yaratıcı Bölge: 
#urbanana, 

Batı Almanya

Doğada Kültür ve 
Sanat Turizmi: 

Avusturya

Sorumlu, Sağlıklı, 
Sürdürülebilir Turizm: 

İzlanda

Yeşil Turizm: 
Tayland

Toplum Temelli 
Turizm Yaklaşımı: 

Malezya
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Farklılık Temaları
Yerel Topluluklar, Turizm-Koruma-

Toplum, Kaliteli Ziyaretçi Deneyimi, 

Yerel Kültür, Toplum Yararı,  

Sahiplenerek Koruma, Kırsal Yaşam, 

Doğa ve Macera.

Kalkınma Hedefi
Mercan Üçgeni Projesi, Batı Britanya 

Adasındaki birçok yerel topluluğu 

on yıllar boyunca destekleme 

potansiyeline sahip olan, aynı 

zamanda Papua Yeni Gine ekonomisi 

için de güçlendirici nitelikte bir 

projedir. Papua Yeni Gine’deki 

turizm sektörünün, doğa odaklı ve 

sürdürülebilir büyümesini amaçlar.

Hem Batı Britanya Eyalet Hükümeti 

hem de Papua Yeni Gine Turizm 

Teşvik Otoritesi tarafından tamamen 

desteklenen bir girişimdir.

Amaçlar
• Dünya standartlarında, yüksek 

kaliteli ziyaretçi deneyimlerini 

teşvik etmek.

• Yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiler 

için turizmin değerini artırmak.

• Yerel topluluklarda deniz koruma 

alanlarının rolünü geliştirmek ve 

sürdürülebilir geçim kaynaklarını 

desteklemek.

• Doğal ve kültürel varlıkları, 

özellikle Mercan Üçgeni’nin deniz 

ve kıyı kaynaklarını korumak için 

destek oluşturmaktır.

Proje Vizyonu
Yerel toplulukları geliştiren ve 

destekleyen, yerel ekonomileri güç-

lendiren ve Mercan Üçgeni’nin deniz 

ve kıyı çevresinin korunmasına 

katkıda bulunan, sürdürülebilir ve 

minimum negatif etkiye sahip bir 

turizm endüstrisi yaratmak.

1. Mercan Üçgeni: 
Turizm-Toplum-Koruma  

Stratejiler
• Mercan Üçgeninin kültürüne 

ve doğasına yönlenen ziyaretçi 

deneyimi.

• Turizmde planlanan büyümenin, 

yerel kültüre saygılı olması.

• Turizm fırsatları sunulması yoluyla 

toplum yararı elde edilmesi.

Bu ziyaretçilerin ilham alması 
muhtemel durumlar
• Turizm faaliyetleri dahil sürdürüle-

bilir çevre uygulamaları.

• Bir farklılık yaratmak.

• İnsanlarla kişisel etkileşimler 

kurmak.

Ziyaretçi Deneyimi Tasarımı
• Sahiplenerek Koruma Deneyimi: 

Ziyaretçilerin ve yerel halkın koru-

maya gönüllü olması.

Kaynak: Destination Plan Papua New Guinea, 
Coral Triangle Sustainable Nature-Based Tourism 
Project, Coral Triangle Initiative, WWF, Australian 
Aid 
http://thecoraltriangle.com/uploads/default/
invest/pdf-papua-new-guinea.pdf

• Kırsal Yaşam Deneyimi: Sade 

ve çekici kırsal yaşam deneyimi 

yaşamak,  gerçek, özgün ilişki 

kurma fırsatı.

• Maceraya Dalış Deneyimi: 

Mercan Üçgeni Sürdürülebilir 

Turizm Projesinin merkezinde, 

ziyaretçileri deniz ve kıyının doğal 

güzelliğine çekme fırsatı vardır.

Çekilmek İstenen Ziyaretçi 
Türleri
• İnsanlarla ve yeni yerlerle ilgilenen

• Saygılı

• Kaliteli deneyimler için harcama 

yapmaya istekli

• Özgünlük arayan

• Maceracı ve yeni deneyimlere açık

• Aktif 

Doğa ve Macera Gezginleri 
pazarının nitelikleri ve 
motivasyonları
• İyi seyahat etmiş, eğitimli ve kentsel 

bir ortamdan gelen.

• Teknik açıdan bilgili ve sosyal 

medya bağlantılı.

• Geniş demografik (yaş, milliyet, aile 

bileşimi) çeşitliliğe sahip.

• Kaliteli konaklama arayışı olan.

Koruma

Turizm Toplum

Mercan Üçgeni
Sürdürülebilir Doğa Odaklı 
Turizm Projesi
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Kalkınma Hedefi 
Peru kültür turizmi hem turizm 

sektörünün taleplerini karşılamak 

hem de toplulukların sürdürülebilir 

kalkınmasını sağlamak için kaynak 

yaratmayı amaçlamaktadır. 

Proje Vizyonu
‘Yaşayan Kültürün’ sunumu ile kırsal 

topluluklar, etnik çeşitlilik ve mistik 

deneyimler, otantik ata kültürünün 

örnekleri gezginlere sunulmaktadır. 

Kültür Turizmi İçin 
Motivasyon Kaynakları
• Kültürel Geçmişin Çeşitliliği.

• Doğal Koruma Alanları.

• Gastronomi Mirası.

• Somut Kültürel Miras Alanları.

Peru İçin Fırsat Alanları
• Festivaller ve topluluk kutlamaları.

• Gastronomi.

• Yaratıcı endüstriler (el sanatları, 

müzik ve dans,şamanizm ve mistik 

deneyimler, tiyatro ve sinema, 

plastik sanatlar, edebiyat, müzeler).

• Kültürel rotalar.

• Manevi, mistik deneyimler.

2. Peru: Kırsal Topluluk Turizmi

Turizm, Kültür ve Toplum 
Etkileşimini Güçlendirme 
Stratejileri 
• Turizm ve kültür arasındaki 

karşılıklı bağımlılık derecesinin 

belirlenmesi (kültürel ve yaratıcı 

turizm).

• Turistler ve ev sahibi topluluk 

arasında uyum sağlama (turistler 

ve toplum arasında işbirliği).

• Yerel toplum bağlamında kültür 

turizminin gelişimi (glokalleşme).

• Kültür, turizm ve toplum: 

kalkınmaya ortak katkı sağlamak 

için sinerji.

Kırsal Topluluk Turizmi 
Programı
Kırsal topluluk turizmini teşvik 

etmenin temeli, ev sahibi ve misafir 

arasındaki kültürlerarası diyalog olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kırsal turizm 

programı, turizmin daha karakteristik 

temaları olan dans, şarkılar, müzik 

aletleri, el sanatları gibi deneyimlerin 

ötesine geçerek, tarım teknikleri, 

dans

müzik 
aletleri

yerel malzeme-
lerle yemek 
hazırlama

şarkılar

cinsiyet 
ilişkileri

çocuk 
yetiştirme

gıda 
güvenliği

tarım
teknikleri

el sanatlarıFırsat 
Alanları

Yaratıcı Endüstriler

Gastronomi

Festivaller 
ve Kutlamalar

Kültürel Rotalar

Müzeler

Mistik 
Deneyimler

Kültür Turizm

Toplum

dans

müzik 
aletleri

yerel malzeme-
lerle yemek 
hazırlama

şarkılar

cinsiyet 
ilişkileri

çocuk 
yetiştirme

gıda 
güvenliği

tarım
teknikleri

el sanatlarıFırsat 
Alanları

Yaratıcı Endüstriler

Gastronomi

Festivaller 
ve Kutlamalar

Kültürel Rotalar

Müzeler

Mistik 
Deneyimler

Kültür Turizm

Toplum

Farklılık Temaları
Kırsal Turizm, Kırsal Topluluklar, Etnik 

Çeşitlilik, Mistik Deneyimler, Kültürel 

ve Yaratıcı Turizm, Kültürel Rotalar, 

Kültürlerarası Diyalog, Birlikte ve 

Yaparak Deneyimleme.

gıda güvenliği, yerel malzemelerle 

yiyecek hazırlama, cinsiyet ilişkileri 

ve çocuk yetiştirme ile bağlantılı bilgi 

ve faaliyetlerin karşılıklı etkileşimini 

ortaya çıkarmaktadır.

2.  Sosyal Kapasitenin Geliştirilmesi

• Organizasyon ve yönetimin güçlen-

dirilmesi.

• Diğer kuruluşlarla bağlantıların 

geliştirilmesi.

• Yönetim araçlarının oluşturulması 

ve kullanılması.

• Turizm ve toplum arasında daha iyi 

ilişkilerin teşviki (sosyal çevre).

• Nüfusun, yerel kültürü korumak, 

geliştirmek konusunda bilinçlen-

dirilmesi.

• Kültür kurumlarının katılımı.

3. Kültürel Varlıklar

• Her bir topluluğun kültürel 

ifadesinin bir parçası olarak 

gelenekler, efsaneler, atalara ait 

bilgi ve teknikler.

4. Doğal Varlıklar

• Turizm ve çevre hakkında bilgi 

yaymak ve farkındalık yaratmak.

• Katı atıkların doğru yönetimi ve 

toplumun doğal ortamına göre 

turizm potansiyelinin belirlenmesi 

için proje sponsorları tarafından 

çevresel konularda eğitim 

sağlanması.

5. Fiziksel Varlıklar

• Turizm altyapı ve tesislerinin 

geliştirilmesi.

• İletişim kanallarının iyileştirilmesi.

• Telekomünikasyon ve temel temiz-

lik hizmetlerinin yönetimi.

6. Finansal Varlıklar

• Muhasebe ve finans eğitimi.

• Tasarrufların ve kredi kültürünün 

teşviki.

• Turizmin diğer yerel ekonomik 

faaliyetlerle koordinasyonu.

• Pazarlama, pazar konumlandırma 

ve rekabet gücü analizi eğitimi.

Kaynak: Tourism and Culture Partnership in Peru, 
Models for Collaboration between Tourism,
Culture and Community, UNWTO(World Tourism 
Organization) Publications, 2016
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/ 
9789284417599

dans

müzik 
aletleri

yerel malzeme-
lerle yemek 
hazırlama

şarkılar

cinsiyet 
ilişkileri

çocuk 
yetiştirme

gıda 
güvenliği

tarım
teknikleri

el sanatlarıFırsat 
Alanları

Yaratıcı Endüstriler

Gastronomi

Festivaller 
ve Kutlamalar

Kültürel Rotalar

Müzeler

Mistik 
Deneyimler

Kültür Turizm

Toplum

Kırsal Topluluk Turizmi 
Metodolojisi

1. İnsan Kapasitesinin Geliştirilmesi

• Beceri ve kapasitenin geliştirilmesi.

• Turizm işletmeciliği eğitimi.

• Deneyim alışverişi ve pratik bilgi 

aktarımı.

• Sürekli iyileştirme için araçların 

geliştirilmesi.
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Farklılık Temaları
Yaratıcı Endüstriler, Kentsel Sanat 

Turizmi, Dijital Sektör, Girişimcilik 

Ağları, Yaratıcı Zanaatler, Müzik, 

Moda, Edebiyat, Kentsel Yaşam Tarzı, 

Sahne, Kentsel Orman, Sanayi Mirası.

Kalkınma Hedefi
“#Urbanana”, Batı Almanya’daki birçok 

büyük şehri kapsayan “Ruhr Bölgesi 

ve Düsseldorf’tan Köln’e uzanan muz 

şeklindeki kentsel ormana” verilen 

isimdir. Ziyaretçi sayısını artırmak için 

yaratıcı endüstrilerden geniş ölçüde 

yararlanan proje, bölgeyi “kentsel 

yaşam tarzı ve sanat için varış noktası” 

olarak konumlandırmak için 2017 

yılında Avrupa Birliği’nin desteğiyle 

başlatılmıştır. Dijital, yaratıcı ve 

turistik endüstrilerle işbirliği yapılarak 

katma değer potansiyelini ortaya 

çıkartmak hedeflenir.

Proje Vizyonu
Müzik, moda ve edebiyat gibi 

yaratıcı endüstrileri kullanarak, artık 

kullanılmayan sanayi mirasına daha 

cazip bir imaj yaratmak, yaratıcı 

sektörleri çekmek ve bölgenin yaratıcı 

kapasitesini geliştirmek.  

Amaçlar
Tasarım, #Urbanana’da sunulan 

deneyimlerin en önemli temasıdır. 

Kentsel sanat yürüyüşleri, popüler 

tarih gezileri, medya sanatı, 

uluslararası edebi festivaller, ‘Gece 

Ekonomisi Konferansı’ gibi ağ 

oluşturma etkinlikleri, oyunlaştırma 

etkinlikleri, ortak çalışma alanları ve 

3. Almanya #Urbanana: 
Yaratıcı Bölge

tartışmaların yer aldığı ‘Yeni Sonbahar 

Festivali’, alışılmadık mekanlarda 

müzik performansları, tartışmalar, 

paneller ve okuma geceleri ile kentsel 

alanlardaki mekanlar yaratıcılık 

ile canlandırılmaktadır. Dijital ve 

yaratıcı endüstrileri buluşturmak için, 

konferanslar, fuarlar, festivaller gibi 

işbirliği ortamları desteklenir.

Stratejiler
1. Kentsel (pop) kültür.

2. Girişimcilik Camiası ve Expat 

Toplulukları (kendi ülkesinden 

farklı bir ülkede çalışanlar).

3. Tasarım, zanaat ve çağdaş sanatlar.

Tüm ikonları, örneklerin kendi sayfalarından aldım.
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Dijital 
Mekanlar

Yaratıcılık
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Mekanlar

Gastronomi
Kültürü

Dünya Örneği 3. Yaratıcı Bölge, #urbanana; Batı Almanya
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Ziyaret Temaları
• Geleneksel; Çeşitlilik Destinasyonu

• Huzurlu; Doğal Deneyim

• Yeşil; Yaşam Sevinci

Turlar
• UNESCO Dünya Miras Listesi Turu

• Metropoller Turu

• Tarihi Yerleşimler Turu

• Geleneksel İçecekler Turu

• Doğa ve Yabani Hayat Turu

Gör ve Dene
• Yürüyüş

• Bisiklet

• Doğa

• Kültür

• Etkinlikler

• Şehirler

Kimler İçin
• Aileler

• Hayvanseverler

• Akıllı Harcama Yapanlar

• Yağmurlu Günler (İç Mekan 

Aktiviteleri Sevenler)

• Gurmeler

• Paylaşımlı Mekanlarda Çalışanlar

• Müzik Tutkunları

Kaynak: https://urbanana.de/ 

Tüm ikonları, örneklerin kendi sayfalarından aldım.
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Farklılık Temaları
Sorumlu Turizm, Yerel Topluluklar, 

Kapasite Geliştirme, Toplum Temelli 

Turizm, 7 Yeşil Tema.

Kalkınma Hedefi
Tayland’da 2003 yılında kurulan 

DASTA, turizm kaynaklarının entegre 

yönetimini ve yerel ekonomilerin 

güçlendirilmesini amaçlayan bir kamu 

kuruluşudur.  Toplum temelli girişimleri 

desteklemekle görevlidir. Hem kısa hem 

de uzun vadede ülke turizm sektörünün 

yönetiminde dinamik güç olmuştur.

• Yeni iş imkanları yaratarak genç 

nesli köylerde tutar.

• Ekip liderlerinin% 50’si kadındır.

• Yerel üreticilerden kaynak alır, 

geriye dönük ekonomik bağlantılar 

oluşturarak tarımı ve yerel gıda 

üretimini teşvik eder.

• Gastronomik rotaları, yerel lezzetler, 

yemek pişirme dersleri ve sektörel 

hizmetleri bir araya getirerek 

ekonomik katma değer yaratır.

Proje Vizyonu
‘Seyahatin tadını çıkarırken çevreye 

özen gösterin’ sloganı ile  Tayland’ı bir 

sorumlu turizm destinasyonu haline 

getirmek.

Amaçlar
Yaratıcı turizm programı kapsamında, 

topluluk temelli tasarım ilkeleri 

benimsenerek, toplulukla birlikte 

üretim sağlanmıştır. Kapasite 

geliştirmek, kendi kendine yeterlilik 

yaratmak, turizm değer zincirinde 

çalışmak ve liderleri toplum temelli 

turizm yaklaşımını uygulamaları için 

güçlendirmek amaçları arasındadır. 

Topluluğun sürdürülebilirlik ve yaşam 

kalitesi hedeflerine ulaşması, niteliksel 

olarak daha iyi bir yerel ekonominin 

geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

4. Tayland: Yeşil Turizm

7 Yeşil Stratejileri
Otel işletmecileri, turistler, topluluklar, 

turizm acentaları  için somut 

uygulamalar ve kurallar konulmuştur.   

Sorumlu turizm destinasyonu olarak 

belirlenen Tayland’da dört konuda tüm 

paydaşlarca ortak karara varılmıştır.

1. Sürdürülebilir turizm destinasyo-

nudur.

2. Topluluk gönüllüsü olarak seyahat 

edilebilir.

3. Yaşam tarzı ve topluluk kimliğini 

özümsemek için gerçek bir dene-

yimdir.

4. Kültür ve sanat mirasına katkı 

sunmaya çalışılır.

7 Yeşil Tema

1. Yeşil Kalp:  Turistleri sosyal açıdan 

sorumlu ve çevreye duyarlı olmaya 

teşvik etmek. Ayrıca tüm turistik 

mekanlarda çevrenin korunmasına 

yardımcı olmak.

2. Yeşil Lojistik: Doğrudan ve dolaylı 

çevresel etkileri en aza indirmek 

için daha çevre dostu ulaşım 

yöntemlerini teşvik etmek.

3. Yeşil Destinasyonlar: Çevreye 

saygılı, sorumlu bir şekilde yöne-

tilen turistik yerleri desteklemek.

4. Yeşil Topluluklar: Çevrenin, yerel 

geleneklerin ve yaşam biçiminin 

korunmasına yönelik sorumlu 

turizm yönetimine daha fazla önem 

veren, hem kentsel hem de kırsal 

alanlarda toplum temelli turizmi 

desteklemek.

5. Yeşil Aktiviteler: Yerel toplu-

luklara uyan turizm faaliyet-

lerini teşvik etmek. Çevrenin 

bütünlüğünden ödün vermeden 

ziyaretçilere ilgi çekici ve kültürel 

açıdan zenginleştirici deneyimler 

sunmak.

Kaynak: https://7greens.tourismthailand.org/

6. Yeşil Servis: Tüm turizmle ilgili 

hizmet sağlayıcılarını ziyaretçiler 

için olumlu ilk izlenimler yarat-

maya ve çevreye saygı, özen ve 

ilgi gösterirken daha yüksek kalite 

güvence standartlarına ulaşarak 

kalpler ve akıllar kazanmaya teşvik 

etmek.

7. Yeşil [Plus] +: Operatörlerin, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluğu 

(CSR) geliştirmelerini teşvik etmek. 

İşletmeler ayrıca enerji tasarrufu 

girişimlerine bakmalı veya yeni-

lenebilir enerji kaynakları ve çevre 

dostu ürünler geliştirmelidir.
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Farklılık Temaları
Savaş Rotası, Doğada Sanat, Savaş 

Hatıraları, Tiyatro, Canlandırma, 

Yürüyüş, Empati.

Proje Vizyonu
“Kaçak”, Avusturya-İsviçre sınırında 

yer alan, savaş zamanının izini süren 

bölgesel bir projedir. Ziyaretçiler, 

1 günlük rehberli dağ yürüyüşünü 

içeren interaktif bir tiyatroya katılırlar. 

Çağdaş tanıkların raporları, tarihi 

belgeler, edebi metinlere dayanan 

‘teatro caprile’, savaş zamanında 

Avusturya’dan İsviçre’ye Alpler 

üzerinden kaçışların, tiyatro ve 

dans sanatları ile canlandırılmasını 

içermektedir.

Amaç 
Proje, savaştan kaçma konusunda 

daha derin bir anlayışa ve empati 

kazanılmasına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır.

Ziyaretçi Deneyimi Tasarımı
Bu dağ turu, temayla ilişkili rotalardan 

geçer. Gargellen köyünden yukarı 

Sarotla geçidine doğru rehberli 

yürüyüşte ziyaretçiler, savaşın 

dehşetinin canlandırıldığı rotayı takip 

ederler. Gösteriler tarihi önemi olan 

tepelerde, dağ barınaklarında, açık 

havada gerçekleşir. Oyuncular farklı 

sahneleri canlandırır ve rehberler, 

izleyicileri bir sahneden diğerine 

yönlendirir.

5. Avusturya: 
Doğada Kültür ve Sanat Turizmi 

Kaynak: https://op.europa.eu/o/opportal-service/
download-handler?identifier=164ea9c5-2255-
11ea-af81-01aa75ed71a1&format=pdf&languag
e=en&productionSystem=cellar&part=

Canlandırma

Savaş Rotası

Anlayış
Empati

Savaş Hatıraları

Doğada Sanat

Yürüyüş

Tiyatro

Dünya Örneği 5. Doğada Kültür ve Sanat Turizmi; Avusturya

Farklılık Temaları
Aile Yanı Konaklama Deneyimi, Yerel 

Kültür, Yerel Ekonomi, Hanehalkı 

Gelirleri, Kapasite Artırma.

Kalkınma Hedefi
Malezya’nın Aile Yanı Konaklama 

Deneyimi Programı, kırsal 

toplulukların turizm sektörüne 

katılması ve bundan faydalanması 

için ekonomik fırsatlar yaratmak 

amacıyla 1995 yılında başlatıldı. Proje, 

bölgesel olarak, katılımcı topluluk 

içinde hanehalkı gelirlerinin artmasını  

hedefler. 10 yıl içinde, yaklaşık 6000 

oda programa kayıt olmuştur. 2008 

yılından 2018 yılına kadar, aile yanında 

kalmayı deneyimleyen ziyaretçi sayısı 

100.000’den 400.000’e çıkmış, toplam 

gelirler ise 4 kat artmıştır (6,8 milyon 

dolar).

Proje Vizyonu
Yerelin gelirlerini artırarak iş 

potansiyeli yaratılması, daha iyi yaşam 

standartları sunulması ve gezginler 

için özel bir deneyim sunulması 

vizyonu ile yola çıkılmıştır.

Amaç 
Malezya’da Yerel Ailelerin Evinde 

Konaklama Deneyimi Programı, 

kırsal alanlarda yaşayanların turizm 

sektörüne katılmaları ve ekonomik 

fırsatlardan faydalanmaları için 

başlatılmıştır.

6. Malezya:
Toplum Temelli Turizm 

Stratejiler
Konaklama programının başarısının 

arkasında, paydaşlar arasında güçlü 

ortaklıklar kurulması vardır.

• STK’lar ve seyahat operatörleri ile 

kooperatifin oluşturulması,

• Kapasite geliştirme girişimleri,

• Aile işletmecilerine eğitimler 

sunulması,

• Kapasite geliştirme programları.

Toplum
Temelli
Turizm

Daha İyi Yaşam
Standartları

Aile Yanı Konaklama
Deneyimi Programı

Yerel ve 
Gerçek 

Deneyimler

Kırsal Topluluk için
Ekonomik Fırsatlar

İş Potansiyalinin 
Arttırılması

Hanehalkı 
Gelirlerinin 

Artması

Dünya Örneği 6. Toplum Temelli Turizm Yaklaşımı; Malezya
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Farklılık Temaları
Volkanik Coğrafya, Jeotermal Enerji, 

Sorumlu Turizm, Sağlık Turizmi, 

Otantik Termal Havuzlar, Ziyaretçiler 

İçin Uzaktan Eğitim, Turizmde Bilinçli 

Küçülme.

Kalkınma Hedefi
2010 yılında, İzlanda hükümeti 

ve turizm sektörü, ‘İzlanda’dan 

Esinlenen’ adlı ortak bir pazarlama 

kampanyası başlatmıştır.

Proje Vizyonu
Yıl boyunca bir destinasyon noktası 

olarak farkındalık yaratmak, tüm 

bölgelerde turizmi artırmak, turist 

başına daha yüksek gelir sağlamak, 

sorumlu seyahat yaklaşımını teşvik 

etmek ve yüksek düzeyde ziyaretçi 

memnuniyeti sağlamaktır.

Amaçlar
2016  yılında turizm  sektöründe  

%38’lik büyüme yaşanmıştır. 

Kaynakların sorumlu olarak 

kullanılması ve sürdürülebilir büyüme 

yaklaşımları gereği, büyüme oranları 

2017’de % 24’e ve 2018’de % 5,5’e 

bilinçli olarak düşürülmüştür.

7. İzlanda: 
Sorumlu, Sağlıklı, Sürdürülebilir Turizm 

Stratejiler
• Kültür - Sağlık - Turizm Üçgeni; 

İzlanda kültürünün parçası, 

doğa harikası, şifalı jeotermal 

havuzlarda, halka açık banyo 

geleneği İzlanda’nın yaşam 

kültürünün önemli bir parçasıdır. 

Lüks SPA’lar inşa edilmeden 

önce, İzlanda’da yerleşimin ilk 

başlangıcından bu yana keyif ve 

sağlık amacıyla termal havuzlar 

kullanılmıştır.

• Doğada Benzersiz Deneyimler: 

Volkanik dağların patlamalarını 

izlemek, balinalarla yüzmek, 

kuzey ışıklarını izlemek, buz 

dağlarına tırmanmak gibi benzersiz 

deneyimler sunar.

Sorumlu Turist Taahütleri

Doğada
Benzersiz

Deneyimler

Volkanik Patlamaları İzle

Balinalarla 
Yüz

Kuzey Işıklarını İzle

Buz Dağlarına 
Tırman

Kültür Turizm

Sağlık
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Dünya Örneği 7. Sorumlu, Sağlıklı, Sürdürülebilir Turizm; İzlanda

• Ziyaretçilere, sorumlu turizm 

hakkında uzaktan eğitim platformu 

sunarlar ve sorumlu davranacakları 

konusunda taahhüt isterler.

Sorumlu Turist Taahhütleri

1. Sorumlu turist olmaya taahhüt 

ediyorum.

2. Yeni yerler keşfettiğimde, buraları 

bulduğum gibi bırakacağım.

3. Hayran olunacak fotoğraflar 

çekeceğim, ama fotoğraf çekmek 

için kendimi kaybetmeyeceğim.

4. Doğanın çağrısını dinleyip onu 

takip edeceğim, fakat bilmediğim 

yollara girmeyeceğim.

5. Sadece bana sunulan park yerlerine 

aracımı park edeceğim.

6. Yıldızların altında uyumak istedi-

ğimde, bir kamp alanına gideceğim.

7. Tüm mevsim şartlarına ve macera-

lara hazırlıklı olacağım. Kaynak: https://visiticeland.com/

Sorumlu Turist Taahütleri

Doğada
Benzersiz

Deneyimler

Volkanik Patlamaları İzle

Balinalarla 
Yüz

Kuzey Işıklarını İzle

Buz Dağlarına 
Tırman

Kültür Turizm

Sağlık
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Dünya Örneği 7. Sorumlu, Sağlıklı, Sürdürülebilir Turizm; İzlanda
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Farklılık Temaları
Yeşil Slovenya, Yeşil Kalkınma, 

Stratejik Kılavuz, Yeşil Etiket, Yeşil 

Destinasyonlar.

Kalkınma Hedefi
Slovenya Turizmi Yeşil Programı 

(GSST), ulusal düzeyde geliştirilmiş 

bir stratejidir. 

Proje Vizyonu
“Bir destinasyonu, yaşayanlar için 

daha çekici hale getirirseniz turistler 

de orayı takibe alacaktır”. 

Amaçlar
Slovenya Turist Kurulu, ulusal 

sürdürülebilir kalkınma stratejik 

kılavuzu ile sürdürülebilir kalkınma 

taahhüdünde bulunmuştur. Slovenia 

Green (Yeşil Slovenya)  şemsiye markası 

altında bir sertifikasyon programı 

ve kalite standardı geliştirilmiştir. 

Turizmin sürdürülebilir kalkınmasına 

yönelik tüm çalışmalar bir araya 

getirilir, yeşil destinasyonlara ve 

hizmet sağlayıcılara kolaylıklar 

sunulur ve turizm sektöründeki yeşil 

çabaları ‘Slovenia Green’ markası 

aracılığıyla teşvik eder. Kalite 

standartlarına sahip olan operatörler 

ve işletmeler, yeşil etiket almaya hak 

kazanır.

Stratejiler
2016 Avrupa Yeşil Başkenti ve 

Slovenya’nın başkenti Ljubljana, 

altın Slovenya yeşil etiketini alan ilk 

destinasyondur. Ayrıca, uluslararası 

bir program olan ‘Küresel Hedef 

Sürdürülebilirlik Endeksi’ne’ (GDS-

8. Slovenya: 
Yeşil Kalkınma için Yeşil Şema 

Endeksi) ve ulusal düzeyde “Slovenya 

Turizminin Yeşil Programı”na 

(Slovenya Yeşil) dahil edilmiştir.

• Ljubljana yeşil alanlar açısından 

oldukça zengindir (kişi başına 542 

m2). 

• Şehir merkezinden kırsal bölgeye 

doğrudan erişim mümkündür.

• Sürdürülebilir ulaşım biçimleri 

kullanılmaktadır, bisiklet dostu bir 

şehirdir.

• Avrupa Birliği’ndeki en yüksek 

evsel atık ayrıştırma oranına 

sahiptir (2020’de % 69,5). 

Ziyaretçi Deneyimi Tasarımı
• ‘Yeşil Tedarik Zincirleri’ projesi ile 

Ljubljana Turizm, “yerel tarladan 

yerel sofraya” ilkesine göre otel ve 

restoranlarda yerel olarak üretilen 

yiyeceklerin kullanımını teşvik eder.

• Ljubljana Turizm, Bıyık Turu, 

Taste Ljubljana yemek turu, 

Ljubljana Bira Deneyimi gibi 

yenilikçi etkinlik tabanlı rehberli 

şehir turları geliştirir. Bu aktivite 

turları, yerel kültürel mirası 

keşfetmek, geleneksel yemekler 

gibi sürdürülebilir yaşam tarzı 

unsurlarını vurgulamaktadır.

• Ljubljana Turizm, şehirde gerçek 

bir deneyim sunan etkinlikleri 

teşvik ederek turizmi dört mevsime 

yayma hedefine sahiptir.

• Şehir merkezindeki baskıyı 

hafifletmek ve turist akışlarını 

şehrin yeşil hinterlandına 

yönlendirmek için çalışmalar 

yapılır.

Kaynak: https://www.slovenia.info/uploads/
zelena _shema/2021_02_sto_zsst_ang_v02.pdf

Yeşil Şema 
Ziyaretçi
Deneyimi

Yeşil Tedarik Zincirleri

Dört Mevsim 
Turizm

Ljubljana Kültür 
Bölgeleri
şehir merkezindeki 
ziyaretçileri,
yeşil hinterlanda 
yönlendirmek

Yenilikçi Etkinlik 
Tabanlı Rehberli Şehir Turları

Dünya Örneği 8. Yeşil Kalkınma için Yeşil Şema; Slovenya

‘Yerel Tarladan Yerel Sofraya’
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Farklılık Temaları
Halkla Dijital Etkileşim, Sosyal Medya, 

Ulusal Turizm Hareketi.

Kalkınma Hedefi
İngiltere’nin turizm endüstrisinin 

küresel ve yerel büyüme payını 

yakalamasını sağlamayı hedefler. 2025 

yılına kadar 35 milyar £ harcayarak 49 

milyon ziyaretçi çekmek hedeflenir.

Proje Vizyonu
İngiltere’de turizmin ekonomiye, 

istihdama ve yaşam kalitesine katkısını 

maksimum seviyeye çıkartmak.

Amaçlar
VisitBritain kampanyasının bir parçası 

olarak Birleşik Krallık, ziyaretçileri 

Britanya’nın tamamını keşfetmeye 

teşvik etmek için GREAT turizm 

kampanyasını başlatmıştır. Kampanya, 

iç turizmin geliştirilmesini teşvik eder. 

Modern gezginleri yurt içi tatiller için 

uluslararası tatillerden vazgeçmeye 

ikna etmek amacıyla İngiliz kültürü ve 

mirası temaları üzerine inşa edilmiştir.

Stratejiler
• İngiltere’nin küresel ziyaretçi 

pazarlarındaki payını artırmak.

• Ziyaretçilere cazip ayrıcalıklar 

sunmak.

• Başarılı, gelişen bir turizm 

endüstrisini desteklemek.

• Ziyaretçiler ve  deneyimleri 

arasında daha fazla etkileşim 

kurulmasını kolaylaştırmak.

9. İngiltere:
Ulusal Turizmi Canlandırma Planı

Ziyaretçi Deneyimi Tasarımı
Turizm Stratejik Çerçevesi kapsamında 

sektörler arası gruplar tarafından 

geliştirilen öncelikli eylemler 

belirlenmiştir.

• Ulusal Pazarlama Stratejisi 

• Erişilebilirlik

• Kırsal Turizm

• Sürdürülebilir Büyüme

• Kıyı Yerleşimleri Destinasyon 

Yönetimi

• Ziyaretçi Bilgilerinin Modernleşti-

rilmesi

• Karşılama Stratejisi

• İş Amaçlı Ziyaretler

• Araştırma ve İstihbarat

Kaynak:  England, A Strategic Framework for 
Tourism 2010-2020 https://www.visitengland.
com/sites/default/f iles/downloads/strategic_
framework_for_tourism_document_1.pdf 
https://www.visitbritain.com/us/en
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Farklılık Temaları
Yaratıcı Turizm, Sosyal Teknoloji, Yerel 

Kültür, Kültürel Üretim, Atölyeler.

Kalkınma Hedefi
Porto Alegre, Brezilya’da, Rio Grande 

do Sul eyaletinin başkentidir. Zengin 

bir sanatsal folklorün ve yerel kimlik 

unsurlarının görünür olduğu kentte, 

yaratıcı turizm, kalkınmanın temel 

anahtarlarından biridir. Yaratıcı 

Turizm, Deneyim Turizmi ve Medikal 

Turizm ile birlikte, şehrin güçlü 

ve rekabetçi olduğu sektörlerdir. 

Yaratıcı Turizm Programı, Porto 

Alegre’yi Güney Amerika’da öncü hale 

getirmiştir.

Proje Vizyonu
Porto Alegre, yaratıcı turizm 

ziyaretçilerine kültür, gelenek, sanat 

dünyasına giriş kapısı olan öğrenme 

deneyimleri sunan yerel yaratıcı 

turizm programıdır.

Amaçlar
• Turist akışını ve kentte geçirdikleri 

zamanı artırmak.

• Turizm sektörünün hem ziya-

retçilere hem de kentlilere sunduğu 

fırsatları çeşitlendirmek. 

• Turistlere kentin kültürel dünya-

sında yaratıcı ve özgün bir deneyim 

yaşatmak.

Stratejiler
Ziyaretçilerin yaratıcılıklarının 

geliştirilmesi ve yaşayan yerel 

kültürün hikayelerini öğrenmeleri 

için atölye çalışmaları, kısa kurslar 

ve çeşitli faaliyetler yapılır. Yaratıcı 

turizm yoluyla yaratıcı ekonomiler 

geliştirilmesi ve kent genelinde 

yaratıcı girişimcilerin desteklenmesi 

amaçlanır.

10. Porto Alegre, Brezilya:
Yerel ve Yaratıcı Turizm

Yaratıcı Turizm

Yaratıcı
Girişimciler

Yaratıcı
Ekonomiler

Dünya Örneği 10. Yerel ve Yaratıcı Turizm,Porto Alegre, Brezilya

Ziyaretçi Deneyimi Tasarımı
Porto Alegre birçok ünlü yazar, sanatçı, 

müzisyen ve bestecinin yaşadığı, 

en önemli ulusal ve uluslararası 

sanat performansları ve şovlarının 

sergilendiği kenttir. Bu kültürel 

özelliklerin yanı sıra ziyaretçiler 

için özgün yaratıcı deneyim alanları 

sunulmaktadır. 

Program portalı üzerinden seçilebilen 

ve çok çeşitli etkinlikleri sunan birçok 

atölye çalışması vardır. 

• Gastronomi Atölyeleri (Churrasco 

barbekü, Mate Çayı vb.)

• Geleneksel Dans Atölyeleri 

• Dokuma Tezgahı Atölyeleri

• İşlemeli Mandalalar
Kaynak:  http://www.creativetourismnetwork.org 
/entrevista/

• Kakmacılık Atölyesi

• Bio Takı Oluşturma ve Montajı 

(doğa tarafından döşenmiş malze-

meden yapılmış takılar)

• Kristaller ve Mineraller

• Geri dönüştürülmüş deri hediyelik 

eşyalar

• Bölgesel Brezilya Ritimleri Çalıştayı

• Chimarrão (Mate Çay) Atölyesi

• Churrashow - Barbekü Kursu

• Bölgesel Aşçılık Atölyesi - 

Carreteiro de Charque (Kurutulmuş 

Tuzlu Etli Pirinç Pilavı)

• Porto Alegre’de Nesne Şiiri

• Tahta Baskı - Giriş

• Temel Çizim ve Boyama Çalışmaları

• Görsel Sanatlarda Ekoloji

• Kartpostal Stüdyosu

• Fotoğraflı Yürüyüş Turları
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1-Dijital Deneyimler

Dijital dünyadaki gelişmeler turizm 

sektörü için yeni fırsatlar ortaya 

çıkarmakta. Çevrimiçi pazarlama, 

verilerin analitik olarak incelenmesi, 

yapay zeka ile teknoloji kullanımı, 

sanal ve artırılmış gerçeklik gibi dijital 

uygulamalar pandemi ile birlikte etkin 

olarak kullanılmaya başlandı.

Dijital ürünlerin gelişmesi turizm 

sektörünün iş yapma modelleri ve 

yaklaşımlarını değiştirmesi için 

önemli bir fırsat. 

2- Güvenli Turizm

Hükümetler, uluslararası kurumlar 

ve uzman turizm kuruluşları, sınır 

ötesi tatil seyahatlerinin yeniden 

başlamasına izin vermek için önce 

yeni girişimler ve protokollerle, 

uluslararası seyahatlere izin vermekte.

Mesajlar

Pandemi, konaklamalarda standart 

olan temizliğin tekrar odak noktasına 

gelmesini sağladı.   Hijyen, misafir  

deneyiminin bir  parçası olmaya 

devam edecek.

3. Yerel Ekonomik Fırsatlar  

Yerel kültürün yaşatılması için 

ekonomik fırsatlar ve sosyal fayda 

sağlamak. Yoksulların ekonomik 

faydalara erişiminin artırılması (örn. 

iş, istihdam ve eğitim).

4. Deneyim Ekonomisinin 
Yükselişi

Özgün ve yerel kültürün benzersizliğini 

deneyimleyen ziyaretçiler, yerel  halkla 

daha anlamlı bağlantılar kurarlar. 

Kültür ve çevre hakkında derin ve 

deneyimsel, katılımcı, kültürler arası 

etkileşimli bir içgörü kazanırlar.

5. Sorumluluk Alan Ziyaretçi 

Ziyaretçiler, sorumlu turizm yaklaşımı 

ile kültürel, sosyal ve çevresel sorunları 

daha iyi anlayarak farkındalık 

kazanırlar. Doğal ve kültürel mirasın 

ve çeşitliliğin korunmasına olumlu 

katkılarda bulunmak için gönüllü 

çalışmalar yaparlar.

5. Yaratıcı Atmosfer 

Yaratıcı gelişim stratejileri turizmle 

bağlantılıdır çünkü “yaratıcı bir 

atmosfer”, mekanları sadece yaratıcı 

sınıf için değil, tüm ziyaretçiler ve 

yaşayanlar için çekici kılar. 

6. Yaratıcı Katma Değer

Kültürel endüstriler ya da yaratıcı 

ekonomi olarak da adlandırılan 

yaratıcı endüstriler, bilgi ve bilginin 

üretilmesi veya kullanılmasıyla ortaya 

çıkan ekonomik faaliyetleri ifade eder.

7. Bütünsel Yenilenme Fırsatı 

Fiziksel, zihinsel, duygusal, mesleki, 

entelektüel ve ruhsal olmak üzere 

insan yaşamının tüm ana alanlarını 

iyileştirmeyi ve dengelemeyi amaçlar. 

Seyahat, bütünsel sağlığımızı 

sürdürmek ve iyileştirmek için bir 

fırsat olarak görülür.

8. Paylaşım Ekonomisi

Kaynakların paylaşımlı olarak 

kullanımı ve ziyaret sürecinin 

kolaylaştırılması amacıyla paylaşımlı 

teknolojik uygulamalar tüm dünyanın 

gündemindedir. 

9. Yeni Nesil Gezginler 

Farklı deneyimlerin peşinden koşan, 

sorumluluk alan, görüp tadını 

çıkartırken sürdürülebilirliğe önem 

veren, sırf eğlence olsun diye 

gezen, anlamaya çalışan, maceracı, 

planlamasına göre değil, zamanın 

akışına göre hareket eden kişiler 

olarak ortaya çıkarlar. 

Çevrenin korunması özellikle Z  

Kuşağı ve  gelecek  nesil için  önemli 

olduğundan, “yeşil” turizm potansiyeli 

zaman içinde artacaktır.   

10. Ortaklıklar

Turizm sektörünün gelişmesi ve yerel 

kalkınma programları başarılarının 

arkasında, paydaşlar arasında güçlü 

ortaklıklar kurulması vardır.

Kamu, özel ve sivil işbirliği ortam-

larının yaratılması, birlikte iş yapma 

davranışlarının geliştirilmesi için 

önemlidir.

Değişimin ortaya çıkardığı fırsatlar 

için ortaklıkların kurulması, ortak 

program ve projelerin tasarlanması ve 

ortak ürünlerin pazarlanması turizmin 

yenilenmesi için önemlidir.
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Analitik Bakış Değişen dünyada, yeni nesil gezginlerin 

beklentilerini iyi anlamak ve gelecek turizm 

eğilimlerini belirlemek için analitik bakışa 

gereksinimimiz var.

Turizm sektöründe çalışan analistler ve araştırma 

kuruluşları potansiyel gezginlerin sosyal medyada 

paylaştığı verilerden bilgi toplamalı ve değerlen-

dirmeli.

Bölge için mevcut değerlerin envanter bilgileri ile 

bölgeyi ziyaret edenlerin verilerinin toplandığı bir 

veri bankası oluşturulması öncelikli adım olmalı.

Mevcut verilerin yanı sıra potansiyel gezginlerin 

beklenti ve davranış biçimlerininin de izlendiği 

ortak platform, sektördeki tüm paydaşlar için 

önemli bir kaynak olmalı.

Günümüzde çevrimiçi dağıtım deneyimlerinin 

pazarlanması turizme yeni bir boyut getirmiştir. 

Çevrimiçi pazarlama, verilerin analitik olarak 

incelenmesi, yapay zeka ile teknoloji kullanımı, 

sanal ve artırılmış gerçeklik gibi dijital 

uygulamalar için veri toplama ve değerlendirme 

önem kazanmaktadır.
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9 İl

40 İlçe

42.534 km2

Dokuz Şehir Şanlıurfa

17 İlçe

1.784.000 kişi 

15.359 km2

10 İlçe

855.000 kişi

8.591 km2

13 İlçe

2.115.000 kişi

18.584 km2

Fırat Dicle

Diyarbakır Mardin

Konaklama 

Yatak Sayısı (2019) 

Diyarbakır Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı

Mardin Havalimanı

Taşınmaz Kültür Varlıkları Sayısı

Müze

Sayısı

Tesis Giriş 

Sayısı (2019)

UNESCO 

Dünya Miras 

Listesi

Coğrafi İşaret 

Ürün Sayısı

Diyarbakır: 6754

Mardin: 7547

Şanlıurfa: 7349 

Diyarbakır: 519964

Mardin: 387953 

Şanlıurfa: 679944  

Diyarbakır: 1151

Mardin: 1460

Şanlıurfa: 1702 

Diyarbakır: 6

Mardin: 3

Şanlıurfa: 9 

Diyarbakır: 6 

Mardin: 10

Şanlıurfa: 33 

Sit Alanları 

Sayısı

Diyarbakır: 348

Mardin: 231

Şanlıurfa: 831 

Dünya Mirası Geçici Listesindeki Yerler:
• Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri 
• Mardin Kültürel Peyzaj Alanı 
• Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin)
• Midyat ve Çevresindeki (Tur ‘Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ 

Dönemi Kilise ve Manastırları (Mardin)
• Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı (Diyarbakır)
• Silvan Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)

Dünya Mirası Listesindeki Yerler:
• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 
• Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (07.2021)
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