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ıfrteİİerı - ıüıA cİ3c, ıBulgarlı : Turk€y
mreı,

Tmel dğtin§yon çeLicilikleri

z Dştingyo Çotin Urom olraİ Doğıl Kıynırh
r' Dştinşyon Çckim Urem Oluü Eğae ve Alşoiş İmtıılu
r' Dştiıgyon Çekim Urem oluaİ §por Faaliyctleri

ıfttefİe!ı - ıİ:ıA c,Bc, ı
Bulgarıa -Turk3y
ffiİ.ııs

Destinasyon
D6tiryon keıibe§i turizm Dğtezi, tüi@ alu, tuim bolgsi, nristil
i§tıryon, vrı notb!ı .nlamlüıa golncttciiı Anoıİ bu kclirclğ tıo
anl@ıyla 6nl.tılr!İ i§t€neni anlabordığı için sıklıklı dttintyoo İolimcıi

kullanılr.kbdE D6timsyon ksnmı üain€ |itgrltiirdc biİçok hnıo

bulreakudıı Kısrca d6tinaşon; "gidi|@L ycr 8nl@ hşr.İhdıt '

Bİ do§tinsyon büyük biİ kb, biİ ülke ol.bil@ği gibi küçül bi, §ehir har,

k8.bı bile olabilmekĞdir

lfrterİğg - ıPAğğc, ıBuı9ğrıa - Tufkay
§iffi,

r' D6tircyon Çekim urew oluaı Trihi ve küıuıcl Örellikleı

r' Dştircyon Çckim ureu olgaı Eıkinlikler

r' Destingyon Çekim urou oluat §ğık İnkmlu

r' Dştinsyon Çckim u$u olüaı Mutraı klğlıüıü

ıfıtöİİeg - ıışt\ cğc ıBulgarıa - Turı(ry
§ftffiı

Herhugi bir ye.in tüizm aktiütelerinin gerçekleştiği bir d6tin§yon

olabilmci için belirli özellikleıe süip olrcl gerekmektediı Aksi

taİdiıde ttıLeticileıin ihtiyçlma yete.in@ lgşılık verilebilmşi

mümtiın değiıdir D§tinasyondı olnsı gaekçn tüm wurlu a|tı temcl

alhnds toplumakt8dıı

lf .ağ. rt gı - ıPn tjiiÜ I
Buİ9arla - Turkey

r' Çekicilikler
r' uıaşııüiıir|ik
r' O|uaklu
r' Ürtin palctleri
y' Aktiviteler
r' yr hinçtlt.

I
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ı.,ıt€İİeİı - lğıA cİ3g ı
Buıgarla : Turk€ı/
mıiğıa

Dcıünuyondı Örgüttomc

örcelikle peydş kawm,

Pıydş dslinsyoı ıçsndo beliıli bir problcm ıloı ile ilgilcncn

bieyleı, gnplu veyı kuıulşlu olgık ifade edilmeLtodiı Bir

çalışmyı göre toplm otuz iki fuıim paydaşıu Wlığındr söz

edilmoktodiı

Jıılııııeg, - iPA üeıu ı
§}ulgaria - Turkey

uıleİİ€g - iPA GgÇ lıBuıg.rlş - Turkoy,
ffi-ffi,

Dünye ürerinde fuİiain tçk bir elden ymi bakmlık düayinde

yönetilm6i fiki teİk edilmeye b§lm§tıı zirs Diınya Turin Örgütü'

ntin ülkel€re §üİekli önerdiği Tiifkç€' §i Dstin&syon Yönetim Örgütü

(DYÖ) olm D6tination Müagoment orgriz&tion (DMo) nodoti

büuılık merkedi yönainc altematif bir yön*im şeklidir

ıJ"İtü3rİ€g - ıöüA (:Bü ı
Bulgarıa - Turke!/
ffiffiı

Pfi uıl bir öıgüdmc?

D€stinsyon için ö.8ütlonna ile b€litiıoek istcnd ditğy örgütlcnD. biçiDidiı

G!rcl olürİ uygul!ffi raktörcl mo.Ioİ ör8ütl@o.i pİliıdoki yry
öİgüdeMolğ ddtinğyonr btklqino @v.p @nooohodir Tuiadc vc

ddtinryonlrda çoL foıtsiyonclli v. §eİtörlü diİğy öElııloMolğo ihtiyaç

duplmakııdıı Dikçy örgiitlcnneyle tüm prydr9lrı bir ğry! g€lirilmği vo

on6l gı}tl@ yö@lü ça]lgsl §dmsbilir,

ıntğğİ.l€ı - ıPA ğğğ ıBuıgarıa - Turkay
Mİ.§?

Fakrt örgütloMğe kinlain dahil ol&ıg vc kimin lidğliği ü,Elen@ği

konusu üaindo dmlü8ı gq€İçn önemIi bia onndü. Bu konuds

dğtinsyonu içinde buluduğu .şamay6 dikiat efuck g@kir Öm6ğin tüizm

slrııd, yoi ve gelişmeİtt olr d6tin6yonlü için |ıanuu öndoliğnde biı

ötgüdeMe mslol ol8bilirkcn, ydğli det@de geliloiş vc tuimin önemli bir

ondüıni olduğu ıleıtinoyonlrdı İrmrü kıİlıMü vc cüirinin .4ltılmaı
vo öal $İtörün loıomotif @lünü ü§d@6i 8ğd(rclüdt

i..lğıfrJ§, * l$rr\ ül}i: l
ğulgaria - Turkey
ffiİtrl

Giinümüz felab€t oİtsmında değişcn ş8rtlüs uyum sığlıyabilmek,

her ıçlds südiiİiılebilİ bir d6tin§yon oluşfurıbilmak re geıo

furi§derin t8fuin edilmci için tiltn fuin paydşluı usuüı
işbirliğine ihüyaç vuüı
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ı. ı[rgrİİ*|d - ıı.J\ {;ıiü ı
Buigarla - Turkey

ı..tğı ı e9' - ıra çeg I
Bulgaria - Turkey

üntğİİö{ı - t§ıA cütc, ıBulgıırıa - Turkğ!/
hmLHD

D§tin§yon yönetim öıgüdm6ind€ tı§ll§ılu rcrunlu,

r' yor€l giıi§imlğin ansçlunm fuilılığı,

r' iişkilqin Lmşıklığı,

r' TuistiL iııiıı w hingıtgin çşittiliği,

r' Mükiycllerin frtlı kuııı, kuıııluş w fiımalgdı olrcı.

ıfıteİİeg - aüıA c,ğğ ıBuı9€rı8: Turk.y
§*çaİ.,

İşbiı,lği için grcUi görüla koşııllu,

r' Temel gııplm süıg kaılımı,

r' bbirliğinin liderinin lmu v€ oıoritoi tabul goren bir

lıişi veyı kumolreı,
r' Yerel h8lkın §ürğ d8İıil edilm6i.

ğ."ltefİ€İı - ıİıA gğc ıgulgarla: Turk€!/
ünwa'

lşbiılğ için gaekli göriilen koşullr,

r' Paydaşlann baSmsız olduklanıa inaıımalm,

r' lşbirliğinden fayda sağlamalm,

r' Karulmn gerçekleştirilebilir olmroı,

aİrtğrfecı - ıİıA c'§3ğ ıBulgğrlö: Turkey
Mı.ffi,

Öfrk D..lİUyOı YircılD Ö.srd U}tuııüılın (B.Ehn t.Ifidn ÖmÜD

Gbhu Eim piyısluldı ü§| w yercl du€ydc hıtiyd 8ösğip bormlı olrn hı

çok d6tir.y@ yöndim öı8@ bulr@kbfu, uul dozgy& bo$n|r ddirsyoı
yöndin o.8otlğirc ğilcbilccrk öfukığ ıdffila Fffi, Arufu}l, Aruhlyı gibi

ülk lerd.üi oluşunlaİ, yerel ölç.kte i$ B8olm, lrndra, },{o.ıtal, viy@ w
Amlğd.m kodğind€id oı§ufür sylabilir
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ıfİte]r8g - aPA cac ı
Bulgarla: Turkoy
ffiİüı

Tiırismc da Bınalonı

Tuişme de Bğcelona kwmunu ele alınmuının en onemli sebçbi,

furin piy§§lndı uygulmış ilk dctinoyon yönetim örgütü

ömeklerinden olşu ve bşuısıdıı Bu kmmu barğısı Dünys Tuin
Örgııtu taııfindm da onıylumış rc lıim yuel dstinsyonlra ömek

olgrİ gö§t9rilİnoldediİ

Lfıterİ_eg - ıpA cğ{3 ıBulg.rla - Turk 1/
ffiaim

öz tıyna! olani ltmn terEfindr ziycetçilerin seyah*ine cn iyi

şckilde yudımcı olnsl için herlımış; kont içi tülğ, hediy€lik eşy8

vb, furia iırlııleri ifıde edilmehedir ziyğctçile.e yönelik suulü bu

fuİim ürünleri gy6inde f88ıiyetıer içiı bütç€ ol§furuluı

ı.T tğfİİıİı - öİ3A cğc xBuıgarıa -Turk€y
ffiğHl

Tuisme de Brcelona, bir tuist d6tin6yonu oluak Bmelona'nın

büyiim6i için yönergeler ve oper§yonel oıgmizsyon kmaİ adına

Bğselona Ticğet od§ı, Brcelona Belediyesi ve Tüıtms vakfi'nm bir

uaya gelmesiyle oluşturulmuş bir kumduı Ayııe ö4l §ektör

şirkaleıinin de oluşma lukılm bulmıkıdıı Kısreı bu olşum

yerel kwmlu ü6ında yfuürlüğe sokulm b8it biı örcl işbirIiği

pıotokolunden ibrettiı

ıfılerİeg - ıİıA Ğğc ıBuığarıa - Turkqı
ffiffia,

Klruübitç6i

Kumu bütçBine gelince, bütç€nin %93' ü Tui§me de Brclon8'nın

öz kıynallmndu sağlrmekt8dıı Bütç€nin kalr %7' lil kısmı ise

Belc.diyc Meclisi ve Tictret od§ı trr9finde s8ğım s8bit futaİö.,

iııieırtİğ - ıra t-ciÇ I
Eıulgaria - Turk@y

4

.r ı.ğ] ı ğ!, - ırx çou I
Bulgaria * Turkey

Ggnel Ko§ey üç Başk0 Yüdımctst ve yimi altı üycden oluşmaktadır

Bulg Bmelonı Belediye Meclisi tsrsfindr 8tor on bir temilci,

Tiw€t odrı tgsfindo üam on iki teroilci, Koreoniyumu Genel

Müdürit ve BWl@ Tuğıı Valdıdu üç işvco.
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ıfıtgrrğg| - ıü3A cğg ı
Buıgarı. - Turk€ı/
ffiı|H'

Kurumun amaç ve stratejileri aşağı<iaki gibidir.

r' sektöün finansal etkisini artırmak ve yüksek

harcama gücüne sahip turisti çekmek,

r' Turistik çekicilik olarak kendi kimliğini teşvik

etmek,

ıfrt€İİeg| - ıııA ğğc ı
Bulgırla - Turkey
Mı.§'

viiıt London

lngihere turia yönetimini yergl oluak incelediğimizde

kaışımru çok büy(ü önem taşıys ve dstinsyon yönetim

örsütü olgü ürtiyet göst9r€n Regional Touism

Boğd§(Böl86el Tüin Kuru[sn) isinli kuıuluşlu çünaiudıı

lfıteııeg - lPA CğC l
Bulgarıa - Turköy
ffiLğn,

V§it London 1963 yİnda tuıizm orgnücyonu oluık kuulmuş

olu özeı limited şirketidiı Kuluş, başkm yönetimindeki 70

peooneldm olşmı&tadıı Knluşu bütç6ini oıtoklık kaılım

paylrı, ç€şitli ticüi faıliyetlg ve meılıgi tuıim kuluşır
Londıı Bctodiysi, Iondn Kılkınmı Ajmı, Visit Britıin gibi

kmu |ılJm w kunıluşludm sğou fonlu oluşfumaıt8dıı

lütgrrgğ - liıAğü3€ ;
Buı§ıarıa -Turkq/
§}üsi

/ Tüist w yerel toplmu ud§hm8k,

r' Tuimin oğnfi re birda çok seitore dğhmnı sğlmalı,

y' kmu- Özel totn modelini güçlodimck

ıntğİİöğ - aüıA cğğ ı
Bulgarıa : Turk€y
ffiaagıa

visit lrndon

Bulun en öngmlisi Lon&a' da fa8liy€t gö§te.il visit Iandon'

du. Çiinld Londıa destinsyonu hemen hemen İngiltgrc tuİi§t

sayısınm y§§na €v sahipliği yçmaktı vc lngilterc tuiminin

lokomotifi dumudıdr.

ıfitĞrİeg - aPA ğ§3c ı
€ıuıgarıa - Turk€y
Mffi,

Bütiln çohşmalrds maç sadece ziyeetçi ekonomisini büyütmtk w

yönetmek değil ıynı mmda Londn'nın slt bölgelgri, işlonnoleri ve

yerel halkı uoındı feydıluın dongeli dağınlmsı ürrircdiı Kuluş

uaştırmalu yapmai, tuıtrn ve paalam straiejilori goliştinel., diğer

8ktörl€r il€ ortaklıklr kurmak, yıyınlu çıkrmak vc bonda Ipndıı

hakİında haborleı çıkmak gibi faaıiyedefde bulumaİtadıı
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ıfrtcfİeg - ıPA cEG İ
İıuıgarla -Turkry
m*§ı

Ekolojik boyut iç€riğ

r' T§ım kıp§it€sini gözönondt buludmalç

r' ksynaılüt Loomsı ve geri dönüştümek

r' fut mittrm ıaıtuı

ıfıterreg - ıs3A cİıe ı
Bulgıarla - Turk€y
ffiffii

Toplunsal bqut içgiği,

r' yrcl düz.ydç ladi kadine yaobilmeyi sğmılç

r' F§ıı t§illiği duşfumEh

r' kıtılım re orumluluğu gımti ahr alma},

20.I2.2oL7

iıiiğr ır.r§| * iPA üöü l
Bulgğria - Turkey

Sürdüriilebili kalkınmı kavrmm ekonomik, sosyal w ekolojik olmak

üe.e üç boyufu bulmaktadır

ıfıtğİİ€İı - ıpA ggc, ı
Buıgıarİa - Turkğy
ffiw

Ekommik boyut içeriği,

r' Ekonomik biıyümeyi sürdümek,

r' Pru gaişleııne},

r' Müyğlori rzaltnaı w kğ mak§imi8yonu.

ğ&tğrfğğ - ı$rA ğü3ğ. şeulgarla * Turkey
M-§t,

sü.dtirtilebili. turia isc hrisılçrin rc yercl hıltm gereİsinimleıinin

gelrcek kuşaHmn geıelcinimlainden ödiin vorilmedon krşılmuıdıı

r' Tüm kaynaklü geıpek di§ünGiyle koruygak kullmılmalıdıı

r' Tuia 8elişimi dstircyondı çcwsel w rcyokültüel soruluı

nedo olmyrcak şekilde pluılumılı vc yönctilrclidiı

6

J.,ıtğı'ü.ı!J - li;A i:l3§ l
Bulgıaria - Turkey

SÜRDÜRÜLEBIIİ K^LKINMA VE TURİZM ANLAYIŞI

Çew vc kalkınmun dengeli gglişimini rlstğ süİdtıdıebilir kılkınms,

iN0lığın tcmeı gercksinimlerinin kuşılumsl heıka için yışm

st$d8ıtlmoın iyileştiriım6i ve güvenli bir gelrceğin sığlmcını
içemelcediı
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1,1teııĞı9 - lPA CB{: l
Bulggrıa - Turkay
ffiffit

r' yü!€t fuist doreu içiı ddirsyonr poatambiliıliği w popolğliği dewn

diriİadi.

r' Tuianda otdı odila üyılı toPlm içiıü. dstr 86iı kğiİıl* yıyılrnlıd[,

ıfıt(ırfeg - ıİ9A ğğĞ ı
Buıg.rl8 - Turkry
ffiFıo,

Yuılş uılaşılmılu...

r' süıdürülebilir fuin biı ruria çşidi olmıyıp bir uılayışın ifadcidiı

r' südüdlsilir tuia okofuiz& ılt€müif furim gibi kaumlrla

sıklıklr eşdeğer sayılmıktıdıı Elıotıuin doğaya Lışı sorumlu

şekilde yiırütülcn v€ südtldlgbilir furime ulıyışının

goçeklştiıilmoine sadw uıç olu bir faaliyettiı

ıftteİİeg - iPA GEr; İ
Buıl,arle -Turkcy
mıaig'

T.şrı kapdib.i

Biİ drto nomrl tollrın içio elvğişli ziyrctçi Jıyı$il if.d. ğmekEdir

T.!t@ ııplritdi içid clvğirıi aiy.İçtçi sı]art hğ d6tinlsyon için doğişooklc

birlitE Et bi, ıçİiıdç ölçüo yöntğni buıMnıİtada. Öallitlo golişnoİr

olan d6tin ryonlğd, ıüdünıl.bilir kıIİıma için kilit öaeac ıüip olo

tq@ LlP.ıitlriniİ .İoıojilı rc wyıl İıpm bulmünfu.

İ|laaiı İr*ğü * ip}d t-öü İ
Bu|garja - Turkey

Diiny8 Turim Örgütü'ne göre süİdiİiilebilir tuiain hedefleri şağdıki
gibidiı

ıJıtöİr€İı - ıpA ğğĞ ı
Bulg;rla - Turk y
M-g'

r' süıdüriıl.biliı fuia ilı.lği idcal olrn @w!dü vo dolıyırıylg olü.ü
otldlği .n ü!t dtiuydo hiscdila kido tlridiıdc düi 8oçqlidir (Kido

türinini bitim.yi @ıçlal@!İbdr).

/ Brı l(6imlğe ğiırdiirülcbilir furia, çoEryç duyolı hrim talebiıi

çrlcbiloek sdıM dğtinryoılrn vç işlçtrclğin uygulıdığı bir prular
sEol,ejisindeİ ib.İcttir, (tü!şllrıry6 açü bir 8öriış),

arıtürr8g - rPA CBğ İ
Bulgarla : Turkc!/
Mt§,

Ekolojik t§ımı kapcitesi, böIgenin ekolojik kaynıklunda boalma

olmıda bgındırüile€ği tüist seyıstd; rcsyal tuıia kQ6it6i i§g

tüi§ıler€ ka§ı bölge ha.lkının hoşgöriı düz€yinin sınınnı

tüumlmaktaüı

7
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ır ıLgt . ğ!, - lFA upg İ
Bulgarla - Turkey

sosyal taşm İrP§itesinin aşilüğmın gö§teBeleri

r' yc.el hslk ve turisltcrin lot kgyn8klğ için müçad€le etınsi,

r' \lctıııelerden yerel hılkın fıydalaımmoı,

r' Kütürel değerleıde yozlşms, ticril€şme, st8td8.dış@

ı.atğrJeg| - ösıA ü3Bü ı
Eıuıgarla - Turkey

Buelona Çığığı!!!

r.t3rreg - iPA ÇBa; I
Bulgarıa - Turk y
ffiı.im

r' konaklmı işletmelerinin sürdil!ülebilir uygulmaluı

gerçoklqtiımeleri teşük edilmekte,

r' Dştinşyondı ul§|m d€miryolu w yitrü)dş plluylı sğmnah4

r' Cinque Tem kııtı uygulmı: Tüstleİ t-3-7 giinlük konEklma

kgtIundo odinerek sınırcu şolil<ie deniryoluu kullrrbilme}te,

pilnilı alıılm, botınilı ıluılm ziyrct debilmckte,

ğ.lt€fİğ§ı _ ıı3l\ üİ3ğ ;Buığarış -Tuİkğy
ffiı.H'

sosy9ı t§ıma kap§itsinin ışıldığının gösteıgeleri

r' Tiri§l.rinhaıl@rc tükdim alışkatılüıanDnhslot4ıüi@m,

r' Yıboc v. y.rli iş tİ!çü mt ihd v. datü farlğ.

/ Adli nıçlann ço&l@ı olEdtjı çeü işçi, ıDu§tlrc 9üşt, früuş)

lfrtüırİğg - İPA c,§}c ı
Bulgarıa - Turkay
ffiıt§a

İtalyı'du gtrel bir omek (Cinque Tma)

1997 yılındm bu yuı Diiny& Mi.§ List§inde yer 8Iü Cinque Tğı"
1999 yılınds milli prk ilm cdilmiş bir dstinsyondu. Dctircyon

bölgenin kültiİünij" tğihsel mirgını vc doğal çeucsini tomak amaçh

stlrdrüobilir tuia pğeiyle dilri* çıkmekedir

ıfit€İfİtgı - ıpA öEĞ ığuıgarıı - Turkey
Nffİ§,

r' En fazla yedi gtin konatlmaya izin veriImektedi1

y' kııt saıışındu elde edilen geliı yürüyüş yolluı vo milli pukın

kormgına, fuİisı yerel hılk vc işlctmelği bilgiladime .reıyls
bsılm el iitaplme hucunaltadıı

8
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lı'rttıırt*gı - liJA üiıü ı
Bulgarİa * Turkey

İf.t€İİ.bl| - ıİ3A ğ6ğ ı
Bulgarıa - Turkay
mtııs

KATILIMINIZ w sAaRINlz İçıN TEşEKKüR EDERİ\,İ. . .

Öğt GörKor8y GENÇ

İfltĞrrİc{ı - ıPA ctsc ı
Buıgarıa -Turkry
ffi}re

cinque Tera Tulr
/ yüıiryüş tudr
r' Bisiklğ fulm
r' su sporlm tııılm
r' Gstr@omi tıulr
r' Açık haya aktiütsi fulm
r' cruiw tuılm

9



öfttğırĞğ- tPAüğğ ;
Bulgaria -Turkey
ııılııırrl

Pğe ismi: iki Ülke Bir Giizergah
CB005.1.22.134

xonuşmad: Emel GöNENç GÜLER

Uuunköprü - Ekim 2017

20.L2.20I7

"Pı;i +;tl,ü f,..L€rf e!J| - a.
BLjıgaria - 

-rurk€y
-^*İpfu§HaP ',.,i,,,ffi

,a.-,ffi
İ\,

DüNyA,NıN HIZLA GELİşEN ENDüsTRİsİ|TuRızMffi

...-gıae:, - 
ırA 

-e- 
I

Buıgariş - 
-rur}<Ay

. ıD 2E6 mlvon ı6,3 mlİFı s § s

. rc @mllYon 659 m[rl9 lı59

. Adğ o..nı İ28? (.3 h) s25 ({ k) 1222 (r 2 hl

Affi



ULUSLARARASI TURiZM HAREKETLERI

', ]1i]ıiiL]ı]]],'l i l:::::i:,',,§16

20.t2.2017

i j itiğf ü-ı.rtş - a ı;}Jı{ {;t-iü_: p
Eıuıçrğrİa * -rurı<@y
şışİx&§HaP

2020 yılına kadar 1.6 milyar insana ulaşabileceğini
tahmin ediyor (bunlann 370 milyondan fazlası uzun

mesafeli yolcular olacak).

DÜNYATURİZM ÖRGÜTÜ
2020 VİzYoNU

KoNAı{,AYAN TURıst $YısI

15 Milyı.

oüNyı runizıı öncürü
zozo vizyoxu

TmlzM cELıRLERt

,*, l 659M.ı,ır. ;-lffil"

Tdlyon s



İJ,ıtİ=rycrGı - ısü.A\ (3§ğg I
Etuıglarıg - -rurke>/
,Affi}EHa,

TuRizM çiıNrü;

20l6 ylında 300 milyon iş olaııa$ yaıataıak,
toplam istihdamrn %olO'unu ve

global GSMH'ın %l2'sini sÇlamaktadır.

Turizm sekiöritndeki her %l'lik büyüme, l
milyon yeni iş anlamına gelmektedir.

20.t2.2017

lırtgrıĞg - ii).A. ğğğ l
Eıuıggraa - -rurı<e)/
§xLğHa,

. Turistler ıltile daha çok zmm ıyrılrcak,

. E-fuİia daha dsg€lişsek

. Çoklu datimyon|u (tüd ÜLK_E TEK ıEDEF)dah8 çok ıeİcih
eiil*ek

. Yoilit ve çşitlilik talebi utacıİ,

. 3 S'in (doiz-kun-güneş) YEPÜ,IE 3E (eğtim,eğloe, çue)
deaİ,

. uzr mğsfeli miko destinsyonlu ve doiz aşın seyahatler
aItesl,

. Doğyimli, çrci ve bilinçli tuıist gnıbu bır).iiüy6ok,

. 3.y§ grubu dünya nüfu§wda ğrlık krurcalç

İ . İ ğrg İ f (ı!§Jı - i İjli,/\ {_:r* ", ],: ü
Eıulğaria - 

-rurı<e5/
PAaTN&t3Hıı

aöç,
ıNTğRRAllötıAL YğAİ
çs §ç§YAİilğ*Lt İöuRlsü
ft3§ }ğvELüpfrü§}ıT

süRDüRüLEBiLiR ALTERNATiF TURiZM
Uluslararası Turi§t Yılı - Banş! Pı§aport (l967),

Uluslarırası Ekoturizm Yıll (2002)
20l7 yılını "Gtlişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı" olarık ilao otti.

1jit.eğı,ü,ürğ!J - ll;r'.( üGia(; l
Buıgarış _ -rurı<6>/

SÜRDÜRÜLEBİLİRTURİZM
SORUMLUTURİZM

ÇEVRE KORUMALI TURjZM
SOFTTURZM
EKoTURİZM

3



NEREYE GiDELİM?

Hangi turizm stratej isi?

. Doğa-kiiltiir turizmi sunm Awstralya 5,3 milyon turist ağırlayp,23 milyu
dolu gelir elde etti,

,ilf"ıı;lşlY"*l*,*?"ltioi?j}fl j,]g,fl,.,,*i*,,i:ğ,iJ,i,nilT;
kaldı...

. Amgika ve Awstralya'lı turistluin üçte ikisi, Almuluın yüzde 65'i, İngilü
turisllğin yüzde 9Ohı talildeykm doğayı korum konusuna önem voiyoı

. İngilia Ameıikalı ve Awsturyalı tuistl@ 'Çevr€ do§tu, doğaya uygılı bir
te§is diğerlerindm l50 dolu düa püalı olsa kalıı mısınız? diye rcruldu,
Ankete katılalnn yiiadc 70'i "pet" yuıtt verdi.

20.L2.20t7

ALTERNAT|F TURiZM

. Dmiz-kum-Giineş turizminin bir doygunluğa ulaştığı, buna kuşın altematif
turinin kitle İırininden üç kat dah. hlzlı büyüycoeği tahmin ediliyor

. 3s ile gelen turistin bınktığt geliıin yüzde 80'i uçak, otel ve uluslrgoı
şirketloe gidiyon

. kültür turtrnda i* hrmaluın yüzde 90'ı yerel ekonomiloe kalıyoı

. kühür furisti günde o g l0o dolu huwken, kumsl turistinin mrerafı ire
54 dolr wüyesinde kalıyoı

ALTERNATi F TU RiZMi N ÖzEı-ı-i rı-rni

Böylelikle fuklı toplumlar birbiri ile karşılaşr ve netic€de ftrklı
kiilttirler, etnik yıpılr, dinler, yaşam tazlm, ve diller birbirini tarır
Böylelikle hoşgörti ortaru oluşmaktadıL

4



20.L2.2017

lf.lt.şrregı _ r5ıA ğEüg :
E}ulgarıa = -rurk€)/
.*tff*irHı,

Altematif Tuıizn Çeşidoi
ekotıırim

l -Yayla Turimi
2- omitoıoji (kuş görcdeme) Tuimi

3- Foto safari
4- Çiftlik Tırimi

5- Botmik (bitki incclcme) Turimi
6- lnroıçTuizııi

7- Dağ ve Kış Turiani
8- Av Tuiani

9- Temal Turim
l0- Mağaıa Tıırini

'a.".,ıL,ğJ İğ!ş * aab}\ {J*ğ<; ü
Eıu ıglaria -- -ru r}<€]r'
pAıTN&ğHl,

lJııtgrrĞlL - ı-üJA A-jA, l
Eıuıgarıa - -rurı<ey
,ffi-§ffa-

§wo N[lzl NEDIR?

swoT mlhi. hdfu8i bi. bruluıun, öEüün, hmu torunuiln F & @ı *ffi filtNıo|ı iç,l
fohuıı r ou Fvr|.F dlpl f.Mİbi Lhlil .lh.İ için blhDlü yönbnh&ı üidii Bt
olındı rctcuı dorunln. sm yebnyk, ! E dq din.iliLho ü !e ö.td hlıdorulngıyL.
fdoğıfn! *İilm.idİ,

swoT ulLi ır.i.&, türumur@un !0çl0 s aylf ıtl.d.i ryıİı çıMtğınE bi' bbby,
bnsilılz, Künnunuzo. }tz}ta ouuğu ı.hdilldi vo f|dlr d.h d gmdnoz, Bayb,
hilnuı soçıo üüJd oEd* pğünlırır; ayf,ülümı ulti bru0 yöfrıiı üdilh bd
fuin FlLmı oe fıilüfu d b}nı 6lan& y.ffisy. blihi.hL.

5
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lı.ıt5,rrcı:J - la,.A. (:i5A l
Eluı9arıa = Turk€)r'
*il}ğİap

§woT N{lzl NAslL woWlR?

GOçLO YöNLERi

hMli tübhbi dF ob.h h{g ebml nF pl ıffi:
|-siPeü$ro.@jkff
2-Neiiyiw?
} tlai İıEb ily ühp i6[6LüE d
+ Dpfu htğb, iü İ4i )ühi!a bdi ıü'

ö.,di",
- sndönmb&Fphnddwt6lyfumtsn
- GdhahEmdınlYp
- Mlffryfr$tmü.

20.L2.2oI7

ıfttğrİ,ö{Jı - İpA. ğEığ ;
BrjıGrrırığ = 

T !ırk6)/
ffiİkğHa,

swqN[lzı NAslL wcuNR?

aw YöNLER:

alf rddnLi 6F gb*o brlg 0ç rn.l mF pı .irE:
! &linimoniz FtO (m0khDl olrup) )üjdinL Fld
2_N.bd bür|ııW?
3- Nd& L.{imhı.E?

ö!.ğh:
- DllFtılnlÜhhnnİtlÜl
- Tmd.İy.p .kllMl
- M.ıb lblt.) dd.f ln pı yüb.ı oh.m-ı

lıııı*:şrrİiğlJİ - l*3-'\ {:lJ(: x
Eıulgarİa - -rur}<ğ5/
P &tN*R3Pl,

swoTN{lZ l NASIL UYcuuNlR?

liw:
Frfuüümrcşn !ffisiİryffi:
Lbi flıfwnı?NdErul ffiil.?
2- Edd rdipb fu dqh$ dilimığ '#
örcğni
- sm& Ü. Pı tlthln ryhn an6l
- ub.n dphnn.n adtGl- lç tflımln ı.ltnğL

i j.'{ür.ra 5"ıııı!}i - i'*ğJit\ iıjgr{- :
ğuıgariş - 

-rur}<ğy
PAİ?N&ft*HtF

ŞwoT §Allzl NAstL wclJHlR?

reİDtraER:

T6M&n dEhF sİrdo gfu dlirr:
1- 1ıon lMbh m,*ti qdk sıd
2- Lh iyi b üE bFİ dmın İs[ü d.ğiıip mü?

3.sbzfrF#fudf ffiff
öDü.:
_ ul6m.tFghnı. y.p|.n Ftnmbnn EllD6l
, DünFd. Fİ|lim mğbğlnlı o@ ghı|

6



20.L2.2017

lü,ıt,(*rr<ü!ğ - li3i/A d*g§g, I
Eulgtarıa - -rurf<€)r'
-^-n*EİaP

TüRKIE TURlzMı swoT(GzED N[lz ı

mfoF Tufuinh oçl0 Yhd (o)
- DöRT MEvs|MN YA§NMsl

-MlU'n!. 4b dbi. blrĞlo|il E dolu & Dfu odnodn gidiliği,
,h* furıı tobğliği.

. Tfu olpd (üı üpG ddl*İ !q B dfuiİ dfur y,P,|,
- ö4On ;oçbhd @İik E hğü ib hmn .gdl hbıhi. 

_.m iafui* mn4İVg Fpa*i }td,ffi[rtiy, fffi
u;Dh|o4 9üı opbffibdni. rc sd,i*dmni, d!ğl,
- H;alr; i§h h;oz r6.fdilNoİ ş. ü, mfu dl'D.

,!cüffiffim)ı'.rul.
- Tufui. 6ıifui.. ffi Fr oğntr ry s ubfn offin|n btunnD|,
_TüfiF ;ridüh se8ffi*i iİklm s Ftntr|h ibinni, .fu

-bfuıffid.ğiF d@).@ W,afuİ|.
-K{bfuuW fu. vdl& EıqffihryghFonmbm,n

FypLrilı.
- B.Fd.İi bfu .ğilhldrc upa oH ı$ü md E !trlit rfuinin

Flird.
-Yııofuil Fliııi@F !p bIk, bıFPh Ed4ffi vdığr,

8jatğrİ.rcırlEı - İp.ığ, <:g(; ı
Efuıgarıa - -rurı<ey
sıfr}gxı,

Tüİiy. Tuini İçin Frutlr (F)

- Awfl. bö|6inh E Körf@ oltrclği ilc ıipl E cİ@ik iliçkilq
- DoMdı İrkiya'niı dlbd gMh }t!et olduğu doğı, bdl kolü, ğğlü

E ry Eimi@ ohn ilgiDi! fu!,,
- Bı! Ardğ!iz'd.ı.i Lil@d! nq Eu Alrdaiz töıgEinin ç.kiciliğhin .fuı,

.Eğitin d@yi yü*$L E dryiıali übılğin oytrru ffil!
- otıip ulrrr olı[İ,tin

- lç rim olrn ilginin fur i@ h.wyoIuu krths!
- ruin ıianııaı ihıgiırıE, ı.rthaı dgeizıör!ği w hlEyolu ul3şm

şirİdlğinin sFlınM !fuı,
- Tr*iF'd. bilgi w ildişin i.kiDlojilEiDin hElı g€|irci,

- Es w Aİdaiz'in yffidı xmdmİ'in d. kİMdy€r fuihiE buhsı,
- 

- Kry fuiniE E il8ili y.tnİılm öffi wilırye b.şlmı,.
- BiryL otk ıl. viz. uygulamlffi t ldınlrü$.

- Kİr E .mt fısliydl.rinin mm kıtlosM 3@!ı,
, sMbi irbiİliği proi.lği

- hyıl nı.dy. Ldlffi ffin )rksuiği.

8frteİ"r.*!g - ı$ü^A. ğĞtĞ I
Eıuıggraa - -ı-urı<ey
.üttağia,

Trki}t Tuiniıin zsyıf Yörılği cz)
- AINıDL Iful İililğı w &Ek sttİlğin hıdl blç ın!şıM yinil @l,

' '- Ymil@bilİ ffiji p@i}Elinin ,@ire &gtrtddtilffiği,
- Boi& otçeİlı &llgin hNlyatf ff E ö4b ffi ile Wüuugrr- bulmsı,

- fıoİ.l, bnhi re ffiut olıMys kül@l lMsm özgb niEliİlğinin yeiM
tmffim3ı,

-TmM fıaliydlerinde ryal moqım dlO kullafulaffis|,. ..
- M6lü nElilğ; blcolğdinimrinc yörelik rysılffilaffi y6izli8i,

- cffi bilircinin olutım;sı E Ktrl ffij bM Flq|m8 oM,,
' 

- miz hnınjı kool kao ağHrm gtri dönoşhbb yffiidiği,
-, 

Tıılm K(ryıoi'* ittğlü LMıdmhffi ş

_ I(,mİlıfu fa,klı tınr ği"iı-,'lİffi"ji-,, ,"d.,,t ilc rimin 8.ıişiminin' MlMol yünilndr yok r lıtrıt,
- Ycl folİ E y*ililğin, 

"tairoıotiıt 
uiin npnnda.lir mİrimlam

yGÜce bulmmıl,

gj,lterr.=!g 
- İP^A. gEJ§: ı

E}uıgarıa - 
-rurı<ey

,ğ'ru*İ,Ha-
Tü*iye Triaini Tthdit Edeı Falti}rlo (T)

. Ült@izin i@Ftiti} İonoudo kaynaklm dış tchdiıla,
. Lılwlrmı Öıht wiatöİlğinin frylt vG lo§ullr t İ E İlı

belirlreıi,
-AnP. Biİliği'rc lotıfur l@rd! ,üAiı y!v!ş iıdıo6ı

- n ııp tırçıqio .ttıtct gücüıüı 8clipi9 o!Dsı,
- Kilı*l ıımı vc illin dcğişüliğ,

- Gemilgin otüm ıodçııi ıte açü d.nizin tifl@6i rc lııy uiainin zm
göl'ği,

. Üır6in br böı8Elği,de güvailik ilc iı8ili 9nüıı@ dcv@ .@i,
- Kıy bolgçlğind. yoğuİ ku]lmn nedoi il. İ@ İullM d€ngdanin

boalınrı,
- Doğu Aldoiz slg6inin çekiciliğinin ffirl $ırcı bölgcde nuina

sa)ısında
plosız mş.

- Tüistik vffş nokta|mn çM6indeki çırpü yrplls§ffi"
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ğJtterİ.ğgİı - ıpA ügr, ı;
Eı!:ışıarlğ - 

T LJrı<eıy'
İffi}ğta,

uztJNKöpRü içiN Nn vArMALI?
. Himet soktörimde çalışm elemaıılara bölge ve twim farkndal*

eğtini verilıneli
. yerel mutfa&n tuim maçh kullnm ve misafire sumu

konusmda ymtcı fikirler ortaya komalı
. Restorosyon çalışma.lan ile ev pmsiyonouluğu, killtit-smt mekgılan

teşvik edilrneli
. kaybolınuş eserlerin yerleri tespit edilme|i, onlffa temsilen mıt|il

veya hatrlatıcı levhalu oluştınlmalı
. Tiim taıihi eserler için co az üç dilde (Tükçe, lngilizce. Bulguca ve

Yuanca) bilgilendime tabelalan hmlmmalı

20.I2.20L7

ğdatcğrf*Eığı * Öp,,.İ§\. f ğs. Ş
::P:İ:; 

-rrırı<6§/

UZUNKöPnÜ iÇN öNgRiıEn
.Bölge uluslararası bazda «üç ülke tek
destinasyon» şeklinde pazarlanmalı

.Bölgede müşteri memnuniyeti temelli bir sistem
oturtulmal ı- beklenti sinden fazlasını verTnek

. Restoranlann ve kafelerin özgün-yöresel menüler
yaratması ve hijyen kurallarına uymaları
sağlanmalı

§satığrr*şrğ;ı - lŞa,.A, ğğğ 
-E}uı§tarış - -rıJrı<€y

-mb§Hla

UZLINKÖPRÜ
. köprü ile tems gğlumalı selfie , chek-in gibi atsiyonlo olmak

uğ|ilmah,
. köDrü ve diğer önemli ererlq icin tanıtım broşürlği hzırlmmalı,

fesıİvaller teİip edi!meli, foto-dfüi geileri düzmlenme|idir,
. kentteki bütiın paydşluın turime sahip çıkmcı (yrel-merkezi -mahalli

yönetim- §TK - yerel halk)
. Tmıtüm ve Dffilmada rcwal oavlasım ağls, seyahat ve otel bilgisi veren

web siteleri. aİıllı telefon uigu|'unaliıı ve-cPs'li cihglrn tümünden
yarlmmalı. «kula!ıo kulağa prulmaı

. «Reklm» tamm ucaı daha çok Hdk|a İlişkiler stıatejileri izlomelidir:
ikna edici hale gelip isteni|en hız ve yaygınlıİİa sonuç vğ6ekttr,

8

ıa ıLeı ı e!:, - 
ıFA ve- E

Etuı<)aria - 
-rurk€y

?Aı?§LE*Hıp



20.L2.2oL7

...agİ, ğ:, 
- 

t rA vp- 

-
E}uıglarıa - -rur}<€y
PAİf§ğİİHa,

TEŞEKKURLER
Doç. DıEmel GoNENÇ GÜLER

Trakyı ünivesitsi
UBYo Tuin İşlernsiliği w otelcilik Bölümü

9

W +gş& fumşm§§§&J& §*-"Shakş the hand that fçedş uotı.-*Hichael Pollan
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