
i 
 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI 

 

 

 

TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ EKSENİNDE KONYA İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Osman ÜNÜVAR 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

Danışman 

Doç. Dr. Mete SEZGİN 

 

 

 

 

Konya-2015 

  





i 
 

 

 

 

T. C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

Bilimsel Etik Sayfası 

  
  

  
  

  
  

  
  
Ö
ğ
re
n
c
in
in

 

Adı Soyadı Osman ÜNÜVAR 

Numarası 134260002011 

Ana Bilim / Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği / Turizm İşletmeciliği 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tezin Adı Turizm Girişimciliği Ekseninde Konya İli Örneği 

 

 

            Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve 

akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve 

akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun 

olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel 

kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

 

Osman ÜNÜVAR 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



ii 
 

 

 

 

ÖNSÖZ \ TEŞEKKÜR 

Turizm endüstrisinde, özelliklede 1980’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler ve 

yatırımlar turizm endüstrisinin önemi ortaya koymaktadır. Turizm endüstrisinde yaşanan, gerek 

ulusal gerekse bölgesel gelişme ve değişimler, sektörü ön plana çıkararak, Türkiye’de 

hükümetlerin teşvik ettiği önemli bir endüstri kolu ve girişim faaliyet alanı haline gelmiştir. Bu 

çalışma, turizm girişimciliği kavramını, bu perspektifte inceleyerek, Konya turizm girişimciliği 

potansiyelini bu çerçevede inceleyen bir çalışmadır. 

Bu çalışmada, bana her konuda sabırla destek olan, çalışmanın bu düzeye gelmesini 

sağlayan, yardımlarını esirgemeyen, görüş ve düşünceleriyle sahsıma güç veren, kendisiyle 

çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum çok kıymetli hocam Doç. Dr. Mete SEZGİN’e 

Kıymetli eşime ve oğluma, 

Hayatımın her aşamasında desteklerini esirgemeyen aileme, 

Değerli dostlarıma şükranlarımı sunarım…. 

 

                                                                                                         Osman ÜNÜVAR 

  



iii 
 

 

T. C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
Ö
ğ
re
n
c
in
in

 

Adı Soyadı Osman ÜNÜVAR 

Numarası 134260002011 

Ana Bilim / Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği / Turizm İşletmeciliği 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tez Danışmanı 

 
Doç.Dr. Mete SEZGİN 

Tezin Adı Turizm Girişimciliği Ekseninde Konya İli Örneği 

 

ÖZET 

 

İnsanların turizm hareketlerine katılım arzu ve sıklığı, son yıllarda giderek artış 

göstermektedir. Küresel anlamda bu hareketliliğin oransal büyüklüğünün bu denli hızlı artması 

ve gittikçe gelişmesini etkileyen faktörler incelendiğinde,  insanların gelir seviyelerin artması, 

devletlerin teşvik yasaları ve özendirici çalışmaları, seyahat araçlarındaki teknolojik gelişmeler, 

destinasyonların tanıtımların daha profesyonel yapılması, turizm işletmelerinin gelişme 

göstermesi, eğitimli turizm personellerinin varlığı gibi başlıca faktörler olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu faktörlerin sonucunda ortaya çıkan en önemli çıktı ise, turizm faaliyetlerinin 

küresel anlamda gelir getiren, ülkelerin ekonomik anlamda çok önemli döviz getirici bir sektör 

olduğu gerçeğini ortaya koymasıdır. Bu gerçeklik, turizm ve turizm faaliyetlerinin gün geçtikçe 

yeni iş fırsatları sunması ile birlikte turizm girişimcisi adı altında yeni bir girişimci tipi ve 

girişimcilik türünü ortaya çıkarmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Konya’da turizm girişimciliği ekseninde stratejik bir yol haritası 

oluşturmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için 3 aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. İlk olarak 

mevcut durum analizi yapılarak Konya’daki turizm arz ve talebi ortaya konmuştur. İkinci 

aşamada Konya turizmi ile ilgili yatırımları etkileyen faktörleri irdelemek için Pest analizi 

yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise Kanvas iş modeli sürece dahil edilerek turizm girişimciliğine 

bir model önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Girişimcilik, Turizm Girişimciliği 
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SUMMARY 

 

Individuals’ desire and frequency for participating in tourism mobility have increased 

recently. In global terms, among the primary factors affecting the rapid growth and 

development of the relative size of this mobility are; the increase in individuals’ income, 

incentive laws and encouraging studies by the government, technological development of 

means of transportation, more professional promotion of destinations, development of tourism 

enterprises, and the existence of educated qualified tourism personnel. The most important 

outcome of these factors is that the fact that tourism is a globally income generating sector 

which results in foreign exchange earnings in economic terms is presented. This fact reveals a 

new type of entrepreneur and entrepreneurship called tourism entrepreneur as tourism sector 

and activities offer new job opportunities every new day.  

The purpose of the present research is creating a strategic road map on the axis of 

tourism entrepreneurship in Konya. In order to attain this purpose, a 3-step method was utilized. 

First, the present case was analysed and the supply and demand in Konya tourism was 

presented. For the second step, PEST analysis was conducted in order to study the factors that 

affect Konya tourism and related investments. For the third step, The Business Model Canvas 

was included in the process, and a model was suggested for tourism entrepreneurship.  

Key Words: Tourism, Entrepreneurship, Tourism Entrepreneurship 
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GİRİŞ 

Türkiye ekonomisi, turizm sektörü ile 1980’li yılların başından itibaren 

tanışmıştır.  Bu yeni sektör, günümüzde Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez sektörü 

haline gelmiştir. Türkiye ekonomisinin yeni sektörü için asıl milat olan olay, 24 Ocak 

1980 Kararları ile kur ayarlamasının gerçekleşmesi, yabancı sermayenin 

özendirilmesi, döviz işlemlerinin serbestleşmesi, yurt dışına çıkışların serbest 

bırakılması, yolcuların beraberinde taşıyabildikleri döviz miktarının artması ve 

Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi gibi kararların alınması ile birlikte 

gelişme sürecine girmiştir (Gülbahar, 2009: 154). Türkiye ekonomisinin yeni sektörü 

olan turizm sektörü; enflasyon, işsizlik, cari açık, kalkınma, ödemeler dengesi, siyasal, 

gelir dağılımı üzerine etkisi, kültür etkileşimi gibi unsurları önemli şekilde 

etkilemektedir. Burns ve Holden’in deyişiyle “Uluslararası turizm, güneş banyosu 

yapmaktan ziyade kültürün küreselleşmesinin önemli parçasıdır” (Roney, 2002: 11). 

Bütün bu özellikleri turizm endüstrisinin, ülke ekonomileri için ne kadar önemli 

olduğu göstermektedir. Bütüncül bir yaklaşımla, turizm endüstrisi gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin özellikle ilgilendiği bir endüstri alanı haline gelmiştir. 

Türkiye’de ulusal ve bölgesel anlamda, günümüze kadar birçok farklı turizm 

yatırımları hayata geçirilerek turizm sektörünün gelişimine önemli katkı sunulmuştur. 

Bu öznelerden hareketle yapılacak olan çalışmanın amacı, Konya’da turizm 

girişimciliği alanında fırsat ve faaliyetlerin, nasıl bir öneme sahip olduğunu araştırmak 

ve turizm girişimciliği potansiyelini ortaya koyarak, Konya’da turizm girişimciliği 

farkındalığı oluşturmaktır.  

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde, girişimcilik konusu ele alınarak, 

girişimcilik konusu tartışılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, turizm kavramı, turizmin önemi, turizmin 

tarihsel boyutu, turizmin ekonomiler için önemi ve turizm araştırmalarına yer 

verilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, turizm girişimciliği ekseninde Konya 

ili örneği araştırılmıştır. Kanvas İş Modeli değerlendirmesi yapılırken Mevcut Durum 

Analizi ve PEST yöntemi kullanılmıştır. Uygulamalar sonucunda, elde edilen sonuçlar 



2 
 

Konya turizm girişimcilerine girişim faaliyetlerinde hangi unsurlara dikkat edecekleri, 

daha kolay iş planı hazırlama ve mevcut potansiyel hakkında net bilgiler sunmaktadır. 

Bu çalışmanın özellikle Konya’da turizm alanında, yatırım ve girişimcilik 

faaliyetinde bulunacak kişi ve kurumlara mevcut durumu özetleme, stratejiler 

geliştirme, potansiyeli kullanma anlamında rehber niteliğinde olacağı 

düşünülmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

1. Girişimcilik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

Girişimcilik kavramı üzerine, günümüze kadar, birçok araştırmacı, farklı 

şekilde, tanımlamalar yapmışlardır. Bukavram, Fransızca bir kelime olan, 

‟entreprendre’’ den gelmektedir. Kelimenin anlamı “bir şey yapmaktır”. Bu kelime 

zaman içinde değişmiş, gelişmiştir. Özellikle 20. Yüzyılda bu kavram daha çok risk 

almak, yenilikleri takip etme, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata 

geçirilme, toplumsal bir anlayış ve bir gelenek süreci olarak anlamlandırılmaya 

başlamıştır. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, girişimcilik sadece kişinin kendi işini 

kurması değil, mevcut işinde değişikliklere gitmesi veya yeni bir sektöre girmesi 

olarak tanımlanabilir. Ancak girişimcilik kavramının tanımında fikir birliği sağlandığı 

söylenemez. Bu kavram karmaşası günümüzde de halen var olduğu bilinmekte ve bu 

karmaşanın herkes tarafından kabul edilebilir ortak tanımlama çalışması devam 

etmektedir. 

Girişimcilik sadece bu yüzyıla ait bir kavram değildir. Çok eski çağlarda da 

girişimcilik anlamına gelen çalışma ve faaliyetlerin var olduğu bilinmektedir. 

Girişimci kavramının ve girişimciliğin gelişimi ortaçağdan günümüze kadar 

sürmektedir. Ortaçağ’da girişimci terimi, büyük üretim projelerinin başında olan kişi 

için kullanılmıştır. Bu büyük üretim projelerinde, girişimci hiçbir risk almamakta ve 

elde edilen kaynakları yönetmektedir (Meriç, 2013 :5). 

1.1. Dünya’da Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 

İnsan ihtiyaçlarındaki çeşitliliğin artmasıyla birlikte, yapılmakta olan işlerinde 

çeşitliliğinde artış meydana gelmiştir. Bu çeşitlenmeyle birlikte rekabet şartlarının 

gerekliliği de ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece rekabet şartlarının gelişmesiyle 

birlikte, girişimciliğin gelişme süreci de hızlanmaya başlamıştır. 

Rönesans ile birlikte günümüzdeki anlamıyla girişimciliğin temelleri atılmıştır. 

Kentlere yerleşen ve ticari yapan bir sınıf olan burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır. Kentlere 

yerleşen ve ticaret yapan bu sınıf, Avrupa’nın yeni dinamiği haline gelmiştir. 
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Bu gelişmelerin ışığında genel ekonomide de girişimcilik bir üretim faktörü 

olarak kabul edilmeye başlanmıştır. İlk kez limitet şirketlere sık sık başvurulması, 

ticaret örgütünün bir yöntemiydi.19. yüzyılın ikinci yarısında şirket sahipliğinin ve 

yönetiminin giderek birbirinden ayrılması girişimciliğin önemini artırmıştır. 

Sanayi Devrimi ile başlayan, olumlu gelişmeler 1929’daki büyük buhranla 

beraber sekteye uğramıştır. Başta ABD olmak üzere batılı ülkeler krizle beraber 

krizden kurtulma yollarını bulmaya çalışmış ve devletin ekonomiye müdahalesini 

gerekli görmüşler özel girişimcilik yerine devlet eliyle girişimcilik genel kabul görmüş 

ve kamu girişimciliği 1945’li yıllara kadar devam etmiştir. 

1980’lerde İngiltere ve ABD’ de iktidara gelenler tüm dünyada serbest piyasa 

ekonomisinin yayılmasını tetiklemiştir. Ayrıca 1980’li yıllarda yönetici girişimcilik 

kavramı anlaşılmaya çalışılmıştır. 1980’lerdeki bu hareketlilik girişimciliğin büyük bir 

ekonomik güç olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

1990’larda Avrupa ve Sovyet Rusya’daki komünist bloğun çökmesi, Çin’in 

dışa açılması, işsizlik oranlarının ortaya çıkması girişimciliğin önemini daha da 

artırmıştır. Bu gelişme üzerine birçok devlet özelliklede ABD ve Avrupa devletleri 

girişimciliği teşvik ve özendirici çaba içerisine girmişlerdir. 

Bilgi teknolojilerinin 1990’lı yılların ortalarında internet ve web temelli 

uygulamaların da yardımıyla, günümüz işletmelerinde yaygın şekilde kullanılmaya 

başlaması, örgütler arası ve örgüt içi ilişki ve süreçler üzerine köklü etkiler meydana 

getirmiştir. Günümüze gelindiğinde ise bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim, 

iletişimin baş döndürücü hızı, girişimciliğin tüm Dünya da gelişimini hızlandırmakta 

girişimciler Dünya’nın farklı yerlerinde yatırım yapabilmekte, fırsatları 

değerlendirebilen bir çağı yaşamaktadırlar (Yerlikan, vd, 2013: 3-6). 

1.2. Türkiye’de Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 

Girişimcilik Türkiye’de ilk olarak Cumhuriyet sonrası dönemde harekete 

geçmeye başlamış, 1980’li yıllarla birlikte ekonomik anlamda çok önemli gelişme 

kaydetmiştir. 

Türkler yerleşik hayata geçmesiyle birlikte sanatkârlık ve ticaretle uğraşmaya 

başlamışlardır. Osmanlı Devleti döneminde ise ticaretten uzaklaşarak, tarım, 
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hayvancılık, askerlik gibi uğraşlara yöneldikleri bilinmektedir. Müslüman Türkler 

gerçek anlamda ticaret faaliyetler ile 2.Meşrutiyet’ten (1908) sonra ilgilenmeye 

başlamışlardır. 

Selçuklu Devleti zamanında zamanın ticari örgütlenmeleri olan esnaf-

sanatkârlık örgütü olan Ahilik Teşkilatları bugünkü girişimciliğin temellerini atarak 

girişimciliğin sağlamlaştırılmasında önemli katkılar sağlamıştır. 

Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’de, yeterli sayıda ve nitelikte girişimci 

olmaması nedeniyle iktisadi anlamda çok çeşitli sorunlarda beraberinde gelmiştir. 

Bununla beraber Cumhuriyetin ilanından 9 ay sonra İzmir’de toplanan İktisat 

Kongresinde ele alınan konulardan biride ulusal girişimler gurubu oluşturularak, 

girişimciliğin özendirilmesi gerekliliğidir. 

1960’lı ve 1970’li yıllar siyasal ve toplumsal açıdan büyük çalkantıların 

yaşandığı (askeri darbeler, koalisyon dönemleri, şiddet olayları, Kıbrıs Harekâtı, petrol 

olayları gibi) girişimciliğin gelişmesi için gerekli ortamının ortadan kalktığı dönemler 

olmuştur. 

1950-1980 dönemlerinde özel girişimcilik desteklenmiş özel mülkiyetin de 

yaygınlaşmaya başlaması girişimcilikte çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Günümüzde 

faaliyette bulunan bazı holdinglerin o dönemlerde kurulmuş olması ve 1970 yıllardaki 

girişimcilerin yükseköğrenim görmüş olmaları eğitim girişimcilik arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktadır.1980 ve sonrasındaki dönemde girişimciliğin geniş kesimler 

tarafından anlaşılması, girişimciliğin yaygınlaşmasına neden olmuştur. 1980 sonrası 

dönemde serbest piyasa ekonomisinin uygulanması bu yaygınlaşmada en önemli 

nedendir. 

Günümüzde, ülkemizdeki insan kaynağı düşünüldüğünde, genç nüfus yapısı, 

eğitim düzeyi, girişimcilik yeteneği ve eğiliminin yüksek olması, dinamik, zeki, 

yüksek eğitimi almış, işadamlığı mesleğinin toplumda itibar görmüş olması 

girişimciliğin giderek kabul görmüş bir iktisadi faaliyet alanına haline geldiği 

görmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde, ekonomilerin en önemli itici gücü haline gelen 

turizm sektörü çok boyutlu ve girişimciler için yeni bir yatırım alanı olduğunu 

görmekteyiz (Börü, 2012: 6-12). 
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2. Girişimci ve Girişimcilik 

Girişimci ve girişimcilik kavramı üzerine bugüne kadar birçok araştırma 

yapılmış ve araştırmacılar kavramları farklı bakış açılarından ele alarak açıklamaya 

çalışmışlardır. Girişimciliğin farklı tanımları olmakla beraber, hepsinde ortak olan 

nokta girişimcinin daima “başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, 

bunları birer iş fikrine dönüştürülebilmesi” ve “risk alabilme yeteneği” olarak ifade 

edilmesidir. Bu özellikler günümüz girişimcilerin ortak özellikleridir. Böyle bir 

perspektiften bakıldığında girişimcilik; bir iş fikrine sahip olarak piyasadaki fırsatları 

değerlendirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek 

işletmesiyle ilgili faaliyetler olarak da tanımlanmaktadır (Tekin, 2012: 3-4). 

Cantillon, girişimcinin risk alabilme becerisi üzerinden açıklamaya çalışırken, 

Fransız iktisatçı Say ise, girişimcinin klasik üretim faktörlerinden farklı olarak modern 

bir üretim faktörü olarak açıklayarak girişimcinin, örgütleme özelliğine vurgu 

yapmıştır. Schumpeter ise girişimciyi dinamik ve yenilikçi olma özelliklerine dikkat 

çekerek, “dinamik girişimci” kavramına dikkat çekmiştir (Karadal,2013: 21). 

2.1. Girişimciliğin Önemi  

Girişimcilik konusu tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçişle beraber ulusal ve uluslararası boyutta çekim 

gücü yüksek bir alan haline gelmiştir. 

Günümüz şartlarında, bir ülkenin etkili olması ve ekonomik anlamda itibar 

kazanması küresel anlamda yaratmış oldukları markalarla ölçülmektedir. Bu durum o 

ülkelerin kalkınmış bir ülke olarak algılanmasına, aksi durumda ise geri kalmışlığın 

bir göstergesi olarak anlaşılmasıdır. Girişimciliğin önemi bu şekilde ortaya konmaya 

çalışıldığında, günümüzde artık dünyayı ve ülkeleri, siyasetçiler, generaller idare 

etmemekte, küresel boyuttaki sermayeler yönetmekte ve yön vermektedirler. 

Girişimciler, ürettikleri ile bir ülkenin gelişmesine ve gelişmişlik düzeyinin 

yükselmesinde etkisi olan kişilerdir. Bu nedenledir ki girişimci ve girişimciliğin gücü 

ve etkisi toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmış ve yoğun bir şekilde desteklenen bir 

ekonomik faaliyet alanı haline gelmiştir (Kaya, 2007: 31-32). 
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Girişimcilik endüstriyel demokrasinin gelişmesinde, sermayenin tabana 

yayılmasında, ekonomik gelişmede, bireysel refahın artmasında önemli bir katkı 

sunmaktadır (Börü, 2012: 35). 

2.2. Girişimcilik Türleri 

Girişimciliğin türleri incelendiğin de yapılış şekli, ortaya çıkma şekli, yönetsel 

biçim, şekillenme, orijinal olma şekline göre sınıflandırılmaktadır. 

Orijinal girişimcilik: Bağımsız şekliyle girişimciliği, orijinal olarak ilk kez 

ortaya çıkarılmasıdır. Orijinal girişimcilik sınıflandırmasında girişimcilerin öncelikle 

kendi güç, yetenek, bilgi ve tecrübe, algı, bilgi gibi yeteneklerine dayandırdıkları 

girişimciliktir. 

İç girişimcilik: İç girişimcilik bir örgüt içerisinde veya faaliyette bulunan bir 

işletme içerisinde bireyin kendini kanıtlayarak, iletişim kurarak mevcut girişim 

içerisinde yeni bir girişimcinin oluşturulmasıdır. 

Kurumsal girişimcilik: Kobilerin faaliyette bulunulan alanlarda yenilik 

yapması, yeni bir ürün ortaya koyması ve kurumu güçlendirmesi olarak 

açıklanmaktadır. 

Profesyonel girişimcilik: Profesyonel girişimcilik, girişimin işletme içinden 

veya işletme dışından ehil bir kişiye satılması veya devir edilmesi şekliyle gerçekleşen 

girişimcilik türüdür. 

Teknik girişimcilik: Teknik girişimcilik, araştırma geliştirme faaliyetlerinin 

finanse edilmesi yönetilmesini de içine alan teknolojik bir girişimcilik türüdür. 

Girişimci girişimciliği: Girişimci girişimciliği türünde daha önce farklı 

alanlarda girişimcilik yapmış girişimcilerin, girişimlerini başka bir girişimciye 

satmaları şeklinde gerçekleşen girişim şeklidir. 

Çevreci girişimcilik: Bu girişimcilik türü de teknoloji ve sanayinin gelişimiyle 

birlikte, çevre sorunlarının gittikçe büyük sorunlar oluşturması sonucunda bu 

sorunların birer girişim fırsatına dönüştürülmesidir (Marangoz, 2012: 11-13). 
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2.3. Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları 

Girişimcilerin, değer oluşturabilen, fark yaratan, katma değer oluşturan 

bireyler olabilmeleri için girişimciliğin her türlü fayda yarar ilişkisini önceden analiz 

eden bir kişi olması ve gelecekteki başarı şansını yakalayabilmesini mümkün 

kılmaktadır. Girişimcilerin, kar amacı güden, ekonomik tatmin duygusunu ön plana 

alan bireyler olmaları nedeni ile girişimciliğin avantaj ve dezavantajlarının anlaşılması 

ile mümkün olabilecektir (Kök ve Bayrak, 2007: 69). 

2.4. Girişimci Tipolojisive Girişimcilerin Temel Özellikleri 

Girişimcilik anlayışının tüm toplumlarda değerinin anlaşılması, ekonomilerde 

katma değer oluşturmanın önemli bir gereği olarak, girişimciliğin çok farklı boyutlarda 

araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunlardan biride girişimci tipolojisidir. 

Aşağıda girişimci tipolojisi hakkında bilgi verilecektir. 

Girişimci tipolojisi, girişimcilerin dış görünüm ve zihinsel yapısıyla alakalı 

olan değerlendirmedir. Girişimcilik tipolojisinde, kişilerin kişilik yapısı, fiziksel 

özellikleri, mizaçları, psikolojik ve karakteristik özellikleri ile birlikte açıklanmaya 

çalışılmaktadır (Kök ve Bayrak, 2007: 21-22). 

2.5. Girişimcilik Kültürü 

Kültürler, girişimciliği destekleme ya da girişimciliğe karşı olma gibi 

fonksiyonlar içermemektedir. Kültürel bütünü oluşturan çok sayıdaki alt kültür, 

girişimciliği olumlu veya olumsuz etkileyecek ortamların oluşmasına neden olurlar. 

Bu alt kültürlerin girişimciliği destekleyen niteliklerinde ise birçok farklılık mevcuttur. 

Örneğin; ailevi değerlerin baskın olduğu bir kültürde, aileler bağımsızlığa önem 

veriyorlarsa çocukların da yüksek seviyede girişimcilik özellikleri taşımaları beklenir 

(Çetinoğlu ve Büber, 2012: 194). Girişimci kültürleri örnekleyen sıfatlar arasında 

“güven katsayısı”nın yüksek olması büyük önem taşımaktadır. İnsan ilişkileri, ast-üst 

ilişkileri, çalışma ilişkileri vs. güvene dayalı ortamlardan pozitif etkilenmektedir. 

Amirler, astlarına daha özgür ve güvenli bir ortam sunmalıdırlar. Bu güven, özellikle 

katı örgüt yapılarında, sıkı gözetim ve yakın kontrole dayalı ortamlarda kolay kolay 

ortaya çıkmaz. Moralin yüksek tutulduğu ortamlarda, gruplarda girişimcilik altyapısı 

oluşur ve gelişim eğilimi sergiler (Aytaç ve İlhan 2007: 116). Girişimciler, mevcut 
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bulundukları sosyal çevrenin etkisindedirler. Bu çevreler; yerel, ulusal ve uluslararası 

çevrelerdir. Dolayısıyla girişimcilerin bulunmuş oldukları çevreler, kültürlerine de etki 

etmektedir. Bu çevreler, şekil 1-2. ve 3.’de gösterilmiştir (Şimşek, Akgemci ve Çelik 

2005: 39). 
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Şekil 1. Girişimcinin Yerel Çevresi 

Kaynak: Şimşek, M. Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan. (2005). Davranış Bilimlerine Giriş ve 

Örgütlerde Davranış. ( 4.Baskı), Konya: Adım Matbaacılık, s.39. 

Girişimcilerin kültürel yapısını etkileyen çevrelerin başında yerel çevresi 

bulunmaktadır. Girişimciler yerel çevreleriyle yakın ilişki içerisindedirler. 

Girişimcilerin bu çevresini, iş görenler, tüketiciler, yöneticiler ve ortaklar 

oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.Girişimcinin Ulusal Çevresi 

Kaynak: Şimşek, M. Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan. (2005). Davranış Bilimlerine Giriş ve 

Örgütlerde Davranış. ( 4.Baskı), Konya: Adım Matbaacılık, s.39. 

Girişimcilerin kültürüne etki eden önemli faktörlerde biride ulusal çevresidir. 

Girişimcinin bu çevresinde ise finansal çevre, kurumlar, toplum, rakipler, devlet ve 

medya bulunmaktadır.  

 Küreselleşen dünya ile girişimcilerin kültürlerine etki eden çevre, sadece yerel 

ve ulusal çevresi değildir. Bunlarla beraber uluslararası birlikler, uluslararası 

işletmeler, uluslararası hukuk mevzuatı ve dış devletlerden oluşan küresel bir çevreye 

sahiptirler. Girişimcinin uluslararası çevresi şekil 3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Girişimcinin Uluslararası Çevresi 

Kaynak: Şimşek, M. Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan. (2005). Davranış Bilimlerine Giriş ve 

Örgütlerde Davranış. ( 4.Baskı), Konya: Adım Matbaacılık, s.39. 

2.6. İş Yaşamı ve Girişimcilikte Kadın  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadın, sadece bir tüketici olarak kabul 

edilmiş ev işleri, çocuk yetiştirmekle toplumda kadının görevi sınırlandırılmıştı. Buna 

karşın Anadolu kadınının tarım ve hayvancılıkla uğraştığını kadının savaş ve barış 

dönemlerinde ekonomiye yön verdiği gerçeği bilinmelidir. Yine imparatorluğun son 

dönemlerinde kadınların el sanatları, madencilik ve tarıma dayalı gıda ve hayvancılık 

ürünleri üretimi yoluyla aile ekonomisi ve genel ekonomiye o dönemlerde önemli 

sayılabilecek katkılarda bulunmuşlardır (Gürol, 2006: 236-239). 

2.7.  Türkiye’de İş Yaşamı ve Girişimcilikte Kadın 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2013 yılı istatistiklerle kadın 2014 verilerine 

göre, ülkemizde istihdam edilenlerin % 27’sini kadınlar oluşturmaktadır. Bu gerçekle 

düşünüldüğü zaman kadın emek iş gücünün Dünya ortalamasından daha düşük 

düzeyde istihdam edildiği gerçeği bilinmektedir. Ülkemizde ki kadın istihdam 

görünüşü daha çok, geleneksel kadın mesleklerinde istihdam edilmektedir. Kadın 

emeğinin ucuz oluşu, onun emek yoğun sanayi dallarında ucuz işgücü olarak 

kullanılmasına neden olmaktadır. Kadın emeğinin işgücü piyasasında istenilen yerde 

olmaması beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir (Gürol, 2006: 239). Tablo 1’de 

cinsiyete göre seçilmişmiş göstergeler incelendiğinde, kadın emeğinin erkeklere 
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oranla, istihdama katılma oranları, istihdam oranı, genç işsizlik oranların düşük olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler, 2013 

SEÇİLMİŞ 

GÖSTERGELER 
ERKEK KADIN 

İlk evlenme yaşı 26,8 23,6 

Okur-yazar olmayan nüfus 

oranı (%) 
1,9 9,4 

Yüksekokul veya fakülteden 

mezun nüfus oranı (%) 
15,1 10,7 

İstihdam oranı (%) 65,2 27,1 

İşgücüne katılma oranı (%) 71,5 30,8 

Genç işsizlik oranı (%) 17,0 21,9 

Kaynak: Tuik 2014 yılı “İstatistiklerle Kadın 2014” raporu. 

2.8. Kadınları Girişimci Olmaya İten Nedenler 

Kadınların iş kurma süreçlerinde “itme ve çekme” gibi iki önemli öznenin rol 

oynadığı görülmektedir.  Kadınların iş kurma fikrine sahip olmalarında ki en önemli 

faktörler sıralandığında; bir ülkenin ekonomik kanser diye isimlendirilen işsizlik 

problemleri, kadınlara uymayan iş koşulları ve kadınların özellikle ücretli işlerde 

cinsiyet ayrımcılığına uğramaları sekliyle sıralanabilir. Bağımsızlık çalışma arzusu, 

kendini gerçekleştirme arzusu, kendi işinin sahibi olma arzusu, aile ve iş sorumluluğu 

arasındaki ilişkiyi kurma isteği gibi çekme faktörleri de kadınları iş kurmaya yönelten 

faktörler arasında sayılabilmektedir. Buna göre kadını girişimci olmaya hem iten hem 

de çeken farklı dinamiklerin olduğu söylenebilir. Bunların yanında kadınların sosyo-

kültürel yapısında büyük çaplı değişiklikler kadınları kendi işini kurma ve yönetme 

arzusu içerisinde olmaya itmektedir. Kadınları girişimi olmaya iten başka bir ise 

hükümetlerin atıl durumda bulunan kadın emek gücünün hükümet destekleri ve 

politikalarıyla özendirilmesidir (Sosyal, 2010: 90-91). 
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2.9.Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar 

Türkiye’de kadınlar, bütüncül olarak girişimcilerin karşılaştıkları sorunlarla 

birlikte kadın olmaktan dolayı erkeklerden farklı olarak birtakım sıkıntılar 

yaşamaktadırlar. Kadın girişimcilerin karşı karşıya kaldıkları mikro sorunlar; 

güvensizlik, işletmecilik ve yönetsel eksikliği, rol çatışması, ayrımcılıktır. Makro 

sorunlar ise; beceri ve mesleki tecrübe, sermaye bulma kredi ve organizasyondur. 

Türkiye’de kadın girişimcilikle alakalı yapılan çalışmalarda, kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları en önemli faktör, toplum tarafın kadına yüklenmiş değerler arasında 

meslek sahibi olma, bağımsız iş kurup yönetebilme gibi bir yükün yüklenmemiş 

olmasıdır. Bir diğer engel ise kadınların eğitim ve finansal sorunlar olarak 

sıralanmaktadır (Keskin, 2014: 87-88). 

2.10. Yenilikçilik ve Girişimcilik 

Özellikle yakın geçmişimizde yapılan çalışmalar değişim ve yeniliğin 

kurumlar ve yöneticiler için önemine vurgu yapmaktadır. Yenilikçilik akımı, sabit 

şekilde düşünmemek ve esneklikle gelişmeye başlamıştır. Yenilikçilik, üretim ya da 

hizmet işletmelerinde yeni ürün geliştirme ya da üretim ve işletme sistemlerinde yeni 

gelişimler yapma. Örgütsel yenilikçilik ise örgüt içerisinde değerli ve faydalı yeni ürün 

ve hizmetin ortaya çıkarılmasıdır. Çoğu araştırmacı yenilikçi davranışta fikirlerin 

ortaya çıkışı ve fikirlerin uygulanması aşamalarına vurgu yapmaktadır.  Bazıları ise 

yenilikçi davranışın çok katmanlı bir süreç olduğunu ve yaratıcılığı ve yeni olarak 

ortaya konulanların uygulanması süreçlerini içerisine alan bir kavram olarak ifade 

edilmektedir (Çalışkan,vd.,2011: 68). İnovasyonun, tanımı bağlamında, küresel 

düzeyde genel kabul gören kaynakların başında, OECD ile Eurostat’ın birlikte 

oluşturduğu Oslo Manual Kılavuzun’ da (2005) inovasyon; “yeni veya önemli ölçüde 

geliştirilmiş ürünün veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel 

yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 

uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır. Genel bir ifadeye bakıldığında inovasyon 

kavramının; ürün veya süreç ile yeni pazarlama yöntemi veya örgütsel değişime 

bağlandığı görülmektedir. Genel kanının aksine inovasyon, sadece teknoloji veya bunu 

destekleyen ürünlerle, süreçlerle alakalı olarak görülmemelidir (Yavuz, 2010: 145). 
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2.11. Türkiye Genç Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri 

Günümüz toplumların, sürdürülebilir kalkınmasında tüm toplumlar tarafından 

ilk akla gelen kaliteli girişimlerin desteklenmesi anlayışı ülkemizin de 2023 hedefleri 

arasında yer almaktadır. Günümüzün en önemli değerlerinden biri olarak ifade edilen 

küreselleşme gerçeği, dünyada söz sahibi olmak ve fark yaratmak artık yaratıcı 

düşünce temelinde, nitelikli girişimlerin artırılabilmesiyle mümkün olmaktadır. 

Teknoloji ve bilgi çağı olarak ifade edilen günümüzde ise en önemli girişimcilik alanı 

“Tekno-Girişimciliktir”. Katma değer oluşturabilen girişimcilik alanı olarak 

teknolojik girişimciliğin teşvik edilmesi ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

açısından çok önem taşımaktadır. Amerika ve Avrupa’da girişimcilik oranları %11 – 

12 seviyelerindeyken bu oran ülkemiz için % 4,6 seviyelerindedir. Ülkemizdeki genç 

girişimcilerin oranı ise % 3,2’dir.  Yine buna paralel olarak ülkemizdeki genç işsizliği 

oranı yaklaşık %18’ler seviyesindedir. Türkiye’deki girişimcilik oranlarının az 

olmasının en büyük nedenlerinden biri özellikle eğitim hayatları boyunca bireylerin 

bu konuda yeterince teşvik edilmemesidir. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’deki 

kişiliğin şekillendiği ve seçimlerin yapıldığı ilk gençlik yılları olarak tanımlanabilecek 

15-18 yaş aralığındaki gençlerimizin sadece %8’i ileride kendi işini kurmayı hayal 

etmektedir. Hayal kuramayan hiçbir bireyin girişimci olamayacağı gerçeği 

Türkiye’deki genç girişimci oranının %3,2 olması ile karşımıza doğrudan 

çıkmaktadır. Ülkemizdeki gelişmişliğin, sürdürülebilir olması ve işsizliğin ortadan 

kaldırılabilir olabilmesi için en önemli seçeneklerden biri olan girişimciliğin teşvikine 

şu an ülkemizdeki genel uygulama olan 18-25 yaş aralığından çok daha erken yaşlarda 

başlanmalıdır. Bu yaştaki gençler çoktan üniversite ya da meslek tercihlerini yapmak 

zorunda kalmış, kişilikleri büyük oranda şekillenmiş gençlerdir. Bu da onların 

girişimciliğe adım atmaları konusunda önlerine çoğu zaman engel olarak çıkmaktadır. 

Dünyada bu yaş yeni uygulamalar ile çocuklar seviyesine indirilmeye başlanmış ve 

ileride girişimci olabileceklerine inanmaları, bununla ilgili hayal kurabilmeleri teşvik 

edilmeye başlanmıştır (www.kio.org.tr, 2015). 

Türkiye’de gençlik alanında çalışan en yetkili ve potansiyele sahip kurum 

olarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke kalkınması açısından genç 

girişimciliğini teşvik etmesi önemli çalışmalardan biri olma potansiyelini sahiptir. Hali 
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hazırda Bakanlık Genç Girişimci Eğitim’leri ile bunu 18-26 yaş aralığı için dışarıdan 

aldığı hizmet ile yapmaktadır. Fakat yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla belirli bir 

yaşa gelmiş ve hayatını etkileyecek üniversite bölümü, meslek seçimi vb. gibi 

seçimlerini yapmak zorunda kalmış ve kişiliği bu noktada şekillenmiş gençlerin iş 

kurma fikrine yakınlaşması ve cesaretlendirilmesi çok daha zorlaşmaktadır. 

KOSGEB’in çeşitli kurumlar aracılığıyla ülke genelinde aynı yaş grubu için yapmış 

olduğu eğitimler sonrası işini kuran genç girişimcilerin oranının düşüklüğü bunu 

ortaya koymaktadır. Aynı zamanda genellikle klasikleşmiş sunum yöntemlerinin 

kullanıldığı bu eğitimlerde bir eğitmen ve pasif dinleyici kitle bulunmaktadır. Hedef 

kitle eğitimin odağında olmadığı için eğitim esnasında ve sonrasında girişimci 

olacağına yeterince inanmamaktadır. Bununla birlikte eğitmenlerin yaş aralığı ile 

hedef kitle arasında bulunan uçurum iletişimi güçlendirmektedir. Türkiye Genç 

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri projesi yukarıdaki belirtilen sebepler dolayısıyla 

ülkemizin 2023 kalkınma planlarının gereği olarak girişimciliğin teşvik edilmesi 

konusuna yenilikçi ve nitelikli bir yaklaşım getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Proje 

kapsamında Türkiye’nin 7 farklı bölgesi ve 14 ayrı şehrinde Teknolojik Girişimcilik 

ve İnovasyon Merkezleri’nin kurulması düşünülmektedir. Bu merkezlerin hedef 

grubunda teknolojik girişimde bulunmaya en yakın potansiyel grup olarak  “15–18 yaş 

aralığındaki meslek liseli gençler” bulunmaktadır. Bu gençler merkezlerde proje 

kapsamında 3 aylık bir zaman diliminde tamamen yaygın eğitim temelinde 

oluşturulmuş ve hedef kitleyi merkeze alan bir anlayış ile şekillendirilmiş Teknolojik 

Girişimcilik ve İnovasyon Eğitim Modülünün içerisinde olacaklardır 

(www.kio.org.tr,2015). 

2.12. Küresel İnovasyon Endeksi 2014 

WIPO, INSEAD ve Cornell Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Küresel 

İnovasyon Endeksi'nin 2014 verileri analiz edildiği zaman. 5 domain ile inovatif 

girdiler, 2 domain ile inovatif çıktıların ölçümlendiği, 81 kıstasa göre değerlendirme 

yapılan endeks 18 Temmuz 2014'de Avustralya’nın Sydney şehrinde yapılan basın 

duyurusunda açıklanmıştır. Açıklanan listeye göre uzun yıllar ortalamasında, en 

girişimci ve yenilikçi olan ülkeler sıralamasının çok değişmediği görülmektedir. 

Aşağıda 2014 yılı en yenilikçi ülke sıralaması ve yenilik sayıları verilmektedir.  
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2014'ün En İyi İnovasyon Performansı Gösteren Ülkeleri 

İsviçre (2013 derecesi: 1) 

İngiltere (3) 

İsveç (2) 

Finlandiya (6) 

Hollanda (4) 

ABD (5) 

Singapur (8) 

Danimarka (9) 

Lüksemburg (12) 

Hong Kong (Çin) (7) 

Türkiye'nin 54. sırada olduğu Endekste düşük performans alanları:  

Arge, bilginin özümsenmesi, inovasyon ağları olarak öne çıkmakta. İyi alt 

performans alanları: kümelenme, ticaret ve rekabet, yerli marka/faydalı model 

başvuruları, yazılım harcamaları, kötü alt performans alanları: politik istikrar, basın 

özgürlüğü, eğitim harcamaları, e-katılımcılık, risk sermayesidir. Bu bilgiler ışığında 

Türkiye’nin inovasyon performansının yeterli olmadığı görülmektedir.  

Alt Kriterlere Göre En İyi Performans Sergileyen Ülkeler: 

Üniversite sanayi işbirliğinde en iyi performans gösteren ülke: İsviçre 

Patentlerin uluslararası korumasında: Japonya 

Risk sermayesinde: İsrail 

Bilgi çalışanlarının istihdamında: Lüksemburg 

Enformasyon teknolojilerinin kullanımında: İsveç 

Hükümetin etkinliğinde: Finlandiya 

Yasal altyapı kalitesinde: Singapur 

İş kurma kolaylığında: Yeni Zelanda 
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GSMH’ da ar-gepayında: Güney Kore 

Online e-katılımcılıkta: Kazakistan 

Çevre performansında: İsviçre 

Bilimsel makale sayısında: İzlanda 

Bilimsel makale kalitesinde: Almanya 

Royalti, lisans gelirlerinde: Amerika 

Bilişim hizmetleri ihracatında: Hindistan 

Yüksek, orta-yüksek teknoloji üretimi: İrlanda 

Yaratıcı hizmetler ihracatında: İngiltere 

Mikro finansta: Bolivya 

Joint Venture anlaşmalarında: Birleşik Arap Emirlikleri 

(innocentric.blogspot.com.tr, 2015). 

Ülkeler, yenilikçi politikalar ve girişimciliği desteklemek için, destek 

mekanizmaları ve alt yapılarını girişimcilik politikası sunan bir ortam 

oluşturmaktadırlar. Yeni girişimcileri teşvik etmek ve yardım etmek start-up 

aşamasında sorunların üstesinden gelmek için girişimcilerin, inovasyon ve girişimcilik 

politikası, sosyal ve ekonomik verimliliğin ortaya çıkması için girişimciler yenilik 

anlamında teşvik edilmesi gerekmektedir (Norat, vd. 2015: 2290). 

Etkili kurumsal girişimcilik faaliyetleri için en önemli olan etkenler, iletişim, 

yenilikçilik ve bütünleşmiş güvenilir yollarla erişimin elde edildiği örgüt yapılarıdır. 

Bu şartlar kurumsal girişimciliği firma düzeyindeki gerçekleştirdiği bir faaliyetidir. 

Başarılı kurumsal girişimcilik, girişimci bireyler arasında koordineli etkileşimler 

sonucu ve içinde farklı hiyerarşik konumları işgal eden gruplar sağlam ve çeşitli 

coğrafi yerlerde yer almaktadır. Girişimci bu planlarını üyesi olduğu örgüt içerisinde 

yürütürken, kurumsal girişimciliği inovatif düşünerek örgütü yeniden tasarlamalıdır 

(Chen, vd.,2015: 644). 
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Tablo 2. AT Kearney Inovaleague İnovasyon Raporu 2014 

Kaynak: Results of AT Kearney’s study concluded around Europe is shown on graph. Akt. Yavuz 

Çingitaş, Zümrüt Ecevit Satı, Procedia–Socialand Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 1129 – 1137. 

Yukarıdaki grafikte, inovatif bir şekilde çalışan, yenilikçiliği ilke edinmiş 

kurumların, yenilikçi vizyonu ve bu yol boyunca çalışan şirketlerin hisse senedi değeri 

önemli ölçüde farklılaşma olduğu görülmektedir. Yukarıdaki çizgisel grafikte bu 

değişim net bir biçimde görülmektedir. Kısaca inovatif çalışan işletmelerin yaşamları 

boyunca diğer işletmelerden yenilikçi olmaları dolayısı ile farklılaştığını görmekteyiz 

(Çingitaş, vd 2015: 1130). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TURİZM KAVRAMI 

2. Turizm ve Turizme İlişkin Bazı Kavramlar 

Neredeyse İnsanlık tarihi kadar geçmişi olan ve içerisinde ekonomik, sosyal, 

inanç, sağlık, politik, ekonomik vb. birçok farklı terimi içerisinde barındıran turizm 

kavramı çok farklı bakış acılarıyla ele alınarak tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Turizmi tanımlayan ilk çalışma 1905’te Guyer-Feuler tarafından yapılmıştır. 

Bu tanıma göre “Turizm gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeleri, doğa 

ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk 

verdiği inancına dayana ve özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ulaşım 

araçlarının birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren ‘modern’ çağa özgü bir 

olay”dır (Kozak vd.,2014: 1). Turizm kavramı çok farklı sözlüklerde 

tanımlanmaktadır. Bu farklılık turizm kavramının diğer bilim dallarıyla olan yakın 

ilişkisidir. Bu sözlükler, hukuk sözlüğü, ekonomik terimler sözlüğü, Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü ve  “içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa 

hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir sözlük olan 

Wikipedia”dır. Kavram, sözlükte sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır. “Turizm ya 

da gezim, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve 

bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, 

teknik önlem ve yapılan çalışmaların tümüdür” (tr.wikipedia.org, 2015). Bu açık kollu, 

özgür ve Dünya insanı tarafından oluşturulan sözlükte turizmin sadece bir gezme 

faaliyeti değil aynı zamanda dünya insanları arasında önemli bir etkileşim aracı ve 

Dünya kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılabilmesine vurgu yapmaktadır. Yine 

farklı bir sözlük olan Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise Turizm: “Dinlenmek, 

eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi olarak ifade edilmektedir” 

(tdk.gov.tr, 2015). Turizm Terimleri Sözlüğünde Turizm terimi; “İnsanların 

oturdukları dışındaki yerlere eğlence amaçlı gidişleri ve bunlarla ilgi her çeşit etkinliği 

kapsayan terim” olarak ifade edilmektedir (turizm.terimleri.com, 2015). Ekonomik 

terimlerin yer aldığı, ekonomik terimler sözlüğünde kavram, “insanların değişik 

kültürleri tanımak, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri görmek, eğlenmek, dinlenmek 
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gibi nedenlerle sürekli yaşadıkları yerlerin dışına düzenlemiş oldukları gezileri ifade 

eder” (Seyidoğlu, 2002: 645).  

Turizm hareketliliği ile alakalı, bilenen en eski ve önemli bilgilerden biride 

Eski Yunan’da Olimpiyat oyunlarının başlaması ile beraber büyük gruplar halinde 

seyahat etmeye başlayan insanların eğlence, iş, spor, inanç ve entelektüel amaçlı 

gezilerinde onlara rehberlik hizmeti sağlaması için proxenos denilen kişileri 

görevlendirilmiş ve her şehirde, bu dolaşıma cevap verebilecek konaklama ve eğlence 

merkezleri kurulmuştur (www.tgf.org.tr, 2015). 

Birleşmiş Milletler (BM) 1963 yılında yaptığı toplantıda günümüzde de genel 

kabul görmüş turizm tanımını yapmıştır. Buna göre turizm; “24 saatten az olmamak, 

sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak 

koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin 

tümüdür.” (Oflaz, 2010: 5). Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turizm tanımında daha 

çok kültürel ve sosyal boyutlarını özne olarak belirlemiştir. “Turizm insanların 

hareketini gerektiren bir sosyal, kültürel ve ekonomik bir olgudur” (www2.unwto.org, 

2015). 

Uluslararası standartlar oluşturmak için hazırlanan Birleşmiş Milletler Dünya 

Turizm Örgütü’nün (BMDTÖ) Turizm İstatistikleri Tavsiye Kararları Temmuz 

1991’de Ottawa’daki Uluslararası Seyahat ve Turizm Konferansı’nda sunulmuş ve 

Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu’nda Mart 1993’de kabul edilmiştir. 

Yayımlanan bu belgeye göre turizm, “kişilerin yaşadıkları yerin dışına, boş vakitlerini 

değerlendirmek ya da iş için veya başka nedenlerle yaptıkları ve bir yılı aşmayan 

seyahat eylemleridir.” (Sezer, 2010: 6). 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nca tapılan tanım ise; “Kişilerin ikamet ettiği yer 

dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş ve diğer benzeri 

amaçlarla yaptıkları seyahatlerdir” (Topuz, 2012: 6).Avrupa Kalkınma ve İşbirliği 

Teşkilatı (OECD)’nin tanımında turizm; “Turizm kişilere seyahat ve eğlence, iş ve 

ziyaret edilen yerin içinden ücretli bir faaliyetin egzersiz ile ilgili değil, başka amaçlar 

için değil birden fazla ardışık yıl için olağan ortamı dışında yerlerde kalan faaliyetleri 

olarak tanımlanır” (oecd.org, 2015). Farklı bir kaynakta ise turizm, “insanların sürekli 

http://www.tgf.org.tr/
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yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahat ve gittikleri yerlerde geçici 

konaklamalarından doğan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir” (Batman, 

2008: 13). 

Yukarıdaki turizm tanımlarının, unsurları incelendiğinde, turizm kavramının 

çok boyutlu ve diğer bilim dallarıyla çok yakın ilişkisinin bulunduğunu kesinlikle ifade 

edebiliriz. Şöyle ki turizmin ana karakterini insan oluşturduğu için sosyoloji, psikoloji, 

yönetim bilimleri, siyaset bilimleri, kamu yönetimi, ekonomi kısacası doğa ve sosyal 

bilimlerin birçok koluyla doğası gereği çok yakın ilişki içerisindedir. Turizm tanımı 

hangi kişi hangi ulusal ve uluslararası kurum yaparsa yapsın buluştukları öznelerin 

aynı olduğunu görmekteyiz. Bu özneler ise; gezme, hareketlilik, farklı kültürleri 

tanıma isteği, eğlence, konaklama, iş, ziyaret etme, boş vakit, tarihi ve doğal 

güzellikleri görme isteği, spor, sağlık, entelektüel ihtiyaçları tatmin etme vb. birçok 

öznenin tanımların unsurlarını oluşturduğu görmekteyiz. 

2.1. Turizmin Tarihsel Gelişimi 

Tarihsel süreç içerisinde toplumlarının yaşantılarını çeşitli bölümlere ayırarak 

incelemek çok eski bir metottur. İnsanlık tarihini teknolojik, kültürel, ekonomik ve 

toplumsal ölçütlere göre bölümlere ayıran araştırmacılar ve düşünürler olduğu da 

bilinmektedir. Yapılan ilk bölümleme 1819’da C. J. Thomsen tarafından teknolojik 

ayrım olarak “taş çağı”, “tunç çağı” ve “demir çağı” şeklindedir. Daniel 

Wilson1851’de kültürel ayrım yoluyla, yazılı belgeleri de dikkate alarak “tarih” ve 

“tarih öncesi” ayrımına gitmiştir. Ekonomik temelli ilk bölümlendirmede ise1868’de 

John Lubbock’a aittir. İnsanlık tarihini “avcılık, balıkçılık, toplayıcılık”, “çobanlık”, 

“tarım” ve “uygarlık” şeklinde dört evrede incelemiş, sonrasında ise “çobanlık” ayrım 

dışı bırakılarak üçlü ayrıma gidilmiştir (Kozak vd., 2013: 8). 

Dünya’da turizm faaliyetlerini başlatan olaylar, yazı, para ve tekerleği ilk kez 

bulan ve kullanan Sümerlere M.Ö. 4000 yıllarına kadar götürülebilir. Finikelilerin bu 

anlamda ilk gezginler biri olduğu bilinmektedir. M.Ö.3000 yıllarında Mısır, da ehram 

ve tapınaklar nedeniyle gezginlerin dikkatini çeken yerlerden biri olmuştur. Babil ve 

Eski Mısır krallığında, gezginler için yolların güvenli hale getirildiği, dinlenme ve 

konaklama amacıyla evlerin ve bahçelerin yapıldığı bilinmektedir (Yıldız, 2011: 56). 
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Seyahat hareketlerinde Thomas Cook, Cooperative Holiday Association, Natur 

Freunde ile başladığı kabul edilen kitle halinde seyahat etme, zamanla hükümetlerin 

ve kurumların kurumsal çabalarıyla, daha organize bir hal almıştır. İlk zamanlarında 

zengin insanların gerçekleştirebildiği seyahatler toplumların değişik katmanlarında 

üretim yapılarının, araçlarının ve ilişkilerinin değişmesiyle dar gelirli insanların da 

katılabildiği bir hal almıştır. Cook’un 1840’lı yıllarda başlattığı seyahat acenteliği, 

seyahatin ve turizmin kurumsal anlamda ilk ciddi adımı olarak kabul ediliyor. Cook’u 

izleyen kişi ve kurumlardan bu yana seyahat ve turizm, ülkelerin ödemeler 

dengesinden istihdamına, sosyal refahından toplumlararası uzlaşmanın sağlanmasına 

kadar bütün iktisadi ve sosyal yapılarda farklılaşma olduğu kesindir 

(www.tursab.org.tr, 2015). 

Orta Asya’da yaşayan Türk’lerin engin tecrübelere sahip olmaları ve sadece 

kendi bölgelerine değil, kıta ötesi büyük çaplı seferleri düzenledikleri bilinmektedir. 

Örneğin Çin’den başlayıp Türkistan’dan Anadolu limanlarına ve buradan Finikelilerce 

denizden Avrupa’ya “İpek Yolu” ile Hindistan’dan başlayıp İran üzerinden yine aynı 

limanlara ve karadan Avrupa’ya giden “Baharat Yolu”, gerçekte her yönü ile Türk’ün 

oluşturduğu mükemmel bir seyahat sistemi ve işletmesidir (Özdemir, 2014: 121). 

Modern manada turizmle, Osmanlı İmparatorluğunun 1863’de tanışması ve 

1870’de İstanbul’u Paris’e bağlayan “ Orient Expres (Şark Demiryolu)” nun açılışı, 

turist sayısının artırmasına neden olmuştur. İstanbul’daki ilk otellerin yapımı bunu 

daha da teşvik etmiştir. Orient Expres müşterilerini ağırlamak üzere 1892’de Pera 

Palas Otelini yaptırılarak. Bu arada ilk kez bir turizm sektörü de oluşmaya başlamış, 

oteller, lokantalar, para bozdurma, rehberlik hizmetleri Pera’da örgütlenme yoluna 

girmişlerdir (www.diyadinnet.com, 2015). 

Dünya’da 19.yüzyılın ortalarında başlayan seyahat acenteliği ve turizm 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gelişmeye başladı. Esasen turizmle 

doğrudan ilgisi olan ancak o dönemin (Osmanlı) kendi yapısı içinde ayrı bir yere sahip 

olan ve yapılanma çalışmalarıyla Türkiye’ye getirilen buharlı gemiler 

Türkiye’de  turizmle ilgili ilk hareketler olarak görülebilir (www.tursab.org.tr, 2015). 
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2.2. Amaçlarına Göre Turizm Türleri 

Günümüzün toplumsal davranışları arasında gösterilen, bir davranış şeklide 

turizm hareketliliğine hangi motivasyon sonucunda katılımdır. Günümüz modern 

toplumunu oluşturan insanlar gün geçtikçe değişen ve çeşitlenen gezme, görme, yeni 

bir şeyler öğrenme, satın alma, eğitim, anma, kültürel amaçlı ve daha birçok nedenden 

dolayı turizm davranışlarıortaya çıkmaktadır. Bu davranış şekli günümüzde hem 

değişmekte hem de çeşitlenmektedir. Bu değişiklik turizmde sürekli olarak değişen 

turizm ihtiyaçları karşılamak amacıyla şekillenmektedir. Ayrıca çeşitlenme bazen 

günün ihtiyaçlarını karşılayamamakta bazen ise yeni turizm ihtiyaçları ortaya 

çıkmaktadır. İşte tam bu bağlamda turistlerin otaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

amacıyla eğitimli, ileri görüşlü, turizm bilgisi olan, geniş vizyona sahip, yenilikçi 

turizm girişim ve girişimcilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kısımda günümüzün 

turizm ihtiyaçlarını karşılayan turizm türleri geniş bir şekilde ele alınmaktadır. 

Macera Turizmi: Egzotik muhtemelen deuzak ve bölgelere keşif veya seyahat 

içeren bir turizm türüdür. Bu tür turizmde dağcılık, dağ yürüyüşü, bungee jumping, 

dağ bisikleti, rafting ve kaya tırmanma gibi aktiviteleri içermektedir. Macera seyahat 

turizmi bazı karanlık formları felaket ve getto turizm olarak sayılmaktadır. Macera 

seyahat turizminin diğer yükselen formları, sosyal ve orman turizmi olarak 

adlandırılmaktadır. 

Agritourism: Ziraat turizmi, bir çiftlik veya ahır ziyareti vb. herhangi bir 

tarımsal tabanlı işlem veya faaliyet. Agritourism dünyanın farklı bölgelerinde farklı 

tanımı vardır.  Başka bir yerde, agritourism bir çiftlikte meyve toplama, hayvan 

besleme, ya da kaldıkları çiftlikte ürünlerden satın alma, bir çiftlik standı doğrudan 

üretmek de dahil olmak üzere, etkinlikler geniş bir yelpazede yer almasıdır. 

Alternatif Turizm: Kültürel bağlantılı alternatif turizm, kırsal, eko turizm, 

macera (bisiklet, binicilik,  kayak dağcılık, rafting, dalış, mağaracılık, dağcılık), 

tematik turizmide içeren kitle turizminden farkı turistik ürün veya bireysel turistik 

hizmetlerle, tarihi mirası birleştirmesi, adalet ve dayanışma turizmi 

gerçekleştirmesidir, ezoterik, din, şarap, geleneksel mutfağı, etnografya ve geleneksel 

müzik ve el sanatları bu turizm çeşidinin diğer ayrıntılarıdır. 
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Sırt Çantası (Backpacking): Düşük maliyetli, bağımsız uluslararası seyahat 

şeklidir. Aynı zamanda seyahat aracı olarak toplu taşıma kullanımını içermektedir, 

gençlik yurdu otelleri, geleneksel tatil vs. gezi uzunluğu tercihi, sadece bir sırt 

çantasıdır. Özellikle manzaraları yerler ve yerel halkı göreme isteği de bu çeşidin bir 

parçasıdır. 

Kuş Gözlemciliği (Bird watchers): Dürbün, teleskop vb. araçlarla kuş aramaları 

veya görsel iyileştirme cihazı ile çıplak gözle kuş arama ve dinleme etkinliği içeren 

kuş gözlem faaliyetidir. Çoğu kuş gözlem (bird watchers) eğlence veya sosyal nedenler 

esas alınarak gerçekleştirilen bir tür aktiviteyi takip eder. 

Mutfak Turizmi (Culinary Tourism): Mutfak turizmi bir ülkenin, bölgenin veya 

bölümün kültürel ve geleneksel mutfak yaşantısını, yaşamak için gerçekleştirilen 

turizm hareketidir. Mutfak turizmi, sadece benzersiz ve unutulmaz yeme-içme 

deneyimlerini içermemektedir. Şarap turizmi ve bira turizmi de mutfak turizminin en 

önemli parçaları olarak kabul edilmektedir. 

Kültür Turizmi (Cultural Tourism): Yaşam tarzları, bir ülke veya bölgenin 

kültürü ile ilgili turizm alt kümesini oluşturmaktadır, özellikle insanların yaşam tarzı, 

tarih, sanat, mimari, dinsel değerleri ve diğer kültürel öğelerinden oluşmaktadır. 

Kentsel alanlarda ise bu tür yerleri, müzeler ve tiyatrolar gibi tarihi büyük şehirler ve 

onların kültürel tesisler oluşturmaktadır. Kırsal alanlarda yerel kültürel ve 

toplulukların geleneklerini (yani festivaller, ritüeller)  onların değerlerini, yaşam 

tarzlarını göstermektedir. 

Ev Değişim Turizmi (Couch Surfing): 246 ülke ve bölgede yaklaşık 2,8 

milyon üyesi ile üye bilgilerinin yer aldığı, karşılıklı konukseverlik ağı ve web 

sitesidir. Bu turizm türünde kendilerine sunulan konaklama yerlerinin fotoğraflarını 

gösterebilme imkânı da vardır. Konaklama arayan üyeler, yaş, yer, cinsiyet ve aktivite 

düzeyi gibi çeşitli parametreler kullanılarak konaklama için arama yapmaktadırlar. 

Günlük Gezi (Day Tripping) : Günlük olarak evinize gelen bir turist veya turist 

grubunu, tekrar evine dönmek kaydıyla ağırlandığı turizm türüdür. 

Hüzün Turizmi (Dark Tourism): Karanlık turizm, siyah turizm veya keder 

turizmi ölüm ve acı ile ilişkili destinasyonlara seyahat içeren turizmdir. Bu yerler, 
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Japonya’da Hiroşima, Çernobil Ukrayna ve New York'ta Ground Zero, Galler 

Beaumaris Cezaevi, Polonya’da Auschwitz Toplama Kampı, London Dungeon, 

Türkiye’de Çanakkale Şehitlerini Anma Günü olarak bilinen kaleler, savaş, afet 

yerleri, doğal veya insan eliyle yapılan destinasyonları içermektedir. 

Afet Turizmi (Disaster Tourism): İnsanların, Dünya’nın farklı bölgelerinde, 

farklı sebeplere bağlı olarak gerçekleşen, afetleri merak duygularına bağlı olarak 

gerçekleştirdikleri seyahat eylemidir. Bu tür turizm faaliyetlerinde dikkat edilmesi 

gereken en önemli noktalar, yardım ve kurtarma işlemlerini engelleyen bir turizm 

davranışının ortaya çıkmamasıdır. Ayrıca bu turizm türünün en önemli faydalarının 

biride öğrenme dosyası oluşturmasıdır. 

Eko Turizm (Ecotourism): Yaşadığı çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını 

artırıcı doğal alanlara yapılan seyahat eylemidir. Eko turizm genellikle flora, fauna ve 

kültürel mirası hedefleyen bir seyahati gerektirir.  

Eğitim Turizmi (Educational Tourism): Tur ya da boş zaman aktivitesi ana 

odak noktası olan öğrenci değişim programları ve eğitim turları, kültür, öğrenmek ya 

da çalışmak ve farklı bir ortamda sınıf içinde öğrenilen becerileri uygulamak için başka 

bir ülkeyi ziyareti içeren turizm eşitidir. 

Eşlik Turizmi (Escorted Tours): Gezginler çeşitli hedeflere bir grup eşliğinde 

hareket ettirilen bir turizm şeklidir. Eşlik turları, normalde tur başından sonuna kadar 

tüm hizmetleri içeren bir tur yönetmeni tarafından yürütülmektedir. Eşlik turları, 

normalde havalimanı, otel, yemek ve bazı gezi uçuşları, otelleri, ulaşım, transferleri 

kapsayan bir turizm faaliyetidir. 

Gezi Turizmi (Excursions): Bu tur turizm faaliyetleri, bir grup insan tarafından 

genellikle eğlence, eğitim ya da fiziksel amaçlar elde etmek için yapılmaktadır. 

Etnik Turizm (Ethno Tourism): Kendi toplumunun yerli üyelerini 

gözlemlemek için gerçekleştirilen ve yabancı bir yeri ziyaret anlamına gelir. 

Olağanüstü Turizm (Extreme Tourism): Diğer adıyla şok turizmi tehlikeli 

yerlerden (dağlar, ormanlarda, çöllerde, mağaralar, vb.) veya tehlikeli etkinliklere 

katılımın seyahat ile ilgili turizm sektöründe yer almasıdır. 
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Bahçe Turizmi (Garden Tourism): Bahçe tarihinde önemli bir yeri olan botanik 

bahçeleri ve yerlerine ziyaretler veya seyahat ile ilgili niş turizm türüdür. 

Jeoturizm (Geotourism): Coğrafi kültürü, çevresini, kültürel mirasın ayakta 

kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turizmdir. 

Sağlık Turizmi (Health Tourism): Sağlık hizmeti elde etmek için uluslararası 

sınırların ötesine yolculuk şekliyle gerçekleşen turizm şeklidir. 

Av Turizmi (Hunting Tourism): Kişi av amacı niyetiyle ikamet ettiği 

belediyenin dışında seyahatler gerçekleştirdiği turizm şeklidir. Bu tanım avcılık 

turizmi için hem yerli hem de uluslararası seyahatleri içerir. 

Erişilebilir Turizm (Inclusive Tourism): Fiziksel engelli veya diğer 

sınırlamaları olanların özel ihtiyaçları için tasarlanmış bir turizmdir. 

Edebiyat Turizm (Literary Tourism): Kurgusal metinlerin yanı sıra yazarların 

hayatlarından yerler ve olaylar ile ilgili kültür turizminin bir türüdür.  

Denizcilik Turizm (Nautical Tourism): Tatil ve tatil aktiviteleri ile yelken ve 

kürek sevgisini birleştirmek için giderek daha popüler hale gelen bir turizm şeklidir. 

Paket Tatil (Package Holidays): Paket tatil bir seyahat acentesi tarafından bir 

tur operatörü aracılığı ile organize edilen ve tüketiciye bu şekliyle ulaştırılan bir turizm 

türüdür. 

Pop-Kültür Turizmi (Pop-Culture Tourism): Edebiyat, film, müzik veya 

popüler eğlence ve diğer herhangi bir özellikli yerlere seyahat eylemidir.  

İnanç Turizmi (Religious Tourism): Yaygın inanç turizmi olarak adlandırılan, 

bir turizm şeklide, sadece inanç gayesiyle seyahat insanların bireysel olarak ya da hac, 

misyonerlik, ya da  (dostluk) amacıylagruplarla, gerçekleştirilen turizm şeklidir. 

Romantik Turları (Romance Tours): Gelin bulma ajanları tarafından 

gerçekleştirilen turizm turlarıdır. 

Kırsal Turizm (Rural Tourism): Kırsal yaşama katılanlar tarafından icra edilen 

turizm hareketidir. 
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Safari Turizmi (Safari): Bir karayolu yolculuğu olan safari turizmi, Afrika 

turistlerin genellikle avlanma amaçlı değil, yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraf 

çekmek için amacıyla tertiplenen turizm şeklidir 

Spor Turizmi (Sports Tourism): Daha önce planı belirlenmiş ulusal veya 

uluslararası düzeyde her türlü sportif amaçla gerçekleştirilen turizm hareketidir.  

Sürdürülebilir Turizm (Sustainable Tourism): Yerel halk için gelecek istihdamı 

oluşturmak, çevre ve yerel kültür üzerinde değer oluşturma hedef edinen turizm 

şeklidir. 

Sıra Gönüllüğü Turizmi (Volun Tourism): Hayırsever tarafından dünyanın 

değişik bölgelerinde tıbbı yardım, yaban hayatı alanlarını koruma, doğal çevrenin 

korunması amacıyla gerçekleştirilen turizm şeklidir. 

Balina Seyri Turizmi(Whale Watching): Doğal ortamlarında balinaları ve diğer 

deniz memelilerini bilimsel ve eğitsel amaçlarla gözlemleyerek gerçekleşen turizm 

uygulamadır.  

Yaban Hayatı Turizmi (Wildlife Tourism): Doğal ortamlarında vahşi 

hayvanları izlemek, doğal yaşam alanlarını görmek maksadıyla yapılan turizm 

şeklidir. 

Şarap Turizmi (Wine Tourism): Şarap turizmi genellikle, tatma, satın alma, 

tüketim, üzüm bağları, benzersiz bağbozumu şenlikleri, imalathaneler, şarap 

festivallerini içeren bir tür aktiviteyi kapsayan turizm şeklidir (www.hkhk.edu.Ee, 

2015). 

Aşağıdaki şekilde, Amaral ve arkadaşlarının (2013)’te yaptığı çalışmada 

amaçlarına göre turizm tipleri yer almaktadır. Görüldüğü üzere amaçlarına göre turizm 

tiplerinde turizm destinasyonun özelliğinde bağlı olarak çeşitlik göstererek 

farklılaşmaktadır. Bir turizm destinasyonunda çeşitliğin farklı olması avantaj ve 

dezavantajları bir arada olmasına sebep olmaktadır. Örneğin destinasyon gelirinin ve 

faaliyete geçirilen turizm girişim sayısı artarken, diğer yandan da bölgeler arası 

gelişmişlik ve gelir dağılımı üzerine olumsuz etkisinin olduğu söylenebilir. Farklı 

açıdan değerlendirildiğinde amaçlarına göre türlerinin çeşitliliğinin sayıca fazla olması 

turizm endüstrisi için çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

http://www.hkhk.edu.ee/
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amaçlarına göre turizm çeşitliliğinin fazla olması destinasyonların çekiciliği üzerine 

çok önemli bir etkisi olduğu kesinlikle söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Amaçlarına Turizm Türleri 2013 

Kaynak: Irina Saur- Amaral, Pedro Ferreira, Rosa Conde. (2013) Linking Past And Future 

Research in Tourism Management Through The Lens of Marketing And Consumption: A 

Systematic Literature Review. Tourism & Management StudiesVersão İmpressa ISSN 2182-

8458TMStudies vol.9 no.1 Faro  2013. 

2.3. Turizm Sektörü 

Turizm günümüzde, kitlesel niteliğinden dolayı, milyonlarca insanı kapsayan 

devasa ve çok boyutlu bir sektör haline gelmiştir. Bu çok boyutluluğun içerisinde 

günümüzün teknolojik alt yapısına uygun, cep telefonu uygulamaları, hava yolu 

şirketleri, deniz yolları, tren, araç kiralama, tur operatörleri, oteller, moteller, hosteller, 

pansiyonlar, ev değişim programları, restoranlar, gezi rehberleri, turizm 

pazarlamacıları gibi irili ufaklı birçok alt turizm faaliyet alanları ile bağlantılı 

durumdadır. Bu çok boyutluluk ve turizmin diğer faaliyet alanları ile olan 

bağlantısından dolayı turizm sektörünü net bir şekilde ölçümleyebilmek 

güçleşmektedir. Ayrıca turizm sektörünün Türkiye’de, 33 turizm alt sektörüyle birlikte 
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çalışarak, katma değer oluşturduğu da bilinen farklı bir detaydır (Sezer, 2010: 11). 

Örneğin Avrupa’da havayolu taşımacılığı serbestleşme politikaları daha geniş bir 

kapsam içermek suretiyle ve yeni bir ortak pazar oluşturmak suretiyle 1987 yılından 

itibaren çalışmalarına başlamıştır. Çok uzun bir değişim sürecinin ardından Avrupa 

Birliği havayolu taşımacılığının tam serbestleşmesi 1 Nisan 1997 tarihinde 

tamamlanmış ve bugünkü halini almıştır. Bu uygulamayla birlikte Avrupa Birliği üyesi 

ülkeye üye tüm hava yolu şirketlerine Avrupa Birliği içerisinde tüm şehirlerarasında 

hava yolu taşımacılığı izni verilmiştir (Çalıyurt, 2012: 11). Avrupa Birliğinin bu 

uygulamasından anlaşıldığı üzere, turizm sektörü ve sektörün tetikleyicisi bazı alt 

sektörler arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ve buna benzer çalışmaların 

birçoğu turizm girişimciliği için farklı fırsatları tüm Dünya ve ülkemizde girişimcilere 

sunabilmektedir. 

2.4. Türkiye’de Turizm Sektörü 

Turizm İstatistikleri 

I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2015 

Turizm gelirleri ülkemizde 2015 yılında,2014 yılının aynı çeyreğine göre %1,3 

artmıştır. 

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %1,3 artarak 4 milyar 868 milyon 890 bin dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Turizm gelirinin %78,8’i yabancı ziyaretçilerden, %21,2’si ise yurt 

dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmişidir. 

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte 

yapılan harcamaların 4 milyar 457 milyon 546 bin dolarını kişisel harcamalar, 411 

milyon 343 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. 

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 911 $ olarak gerçekleşmiştir. 

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 884 $, yurtdışında ikamet eden 

vatandaşların ortalama harcaması ise 994 $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,5 artış göstermiştir. 

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2015 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %5,5 artarak 5 milyon 344 bin 575 kişi oldu. Bunların %80,7’sini (4 
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milyon 314 bin 332 kişi) yabancılar, %19,3’ünü (1 milyon 30 bin 243 kişi) ise yurt 

dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur. 

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,1 azalmıştır. 

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından 

oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,1 azalarak 1 milyar 282 

milyon 504 bin $ olmuştur. Bunun 1 milyar 27 milyon 542 bin $’ını kişisel, 254 milyon 

962 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturmaktadır. 

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2014 yılı I. çeyreğine göre %7,9 artış 

göstermektedir. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %7,9 artarak 1 milyon 865 bin 59 kişi oldu. Bunların kişi başı 

ortalama harcaması 688 Doları olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3’de turizm gelir ve 

giderleri 2015, Ocak-Mart ayları, olarak gösterilmiştir. 

Tablo 3. Turizm Geliri ve Gideri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2015 

 

Çıkış Yapan Ziyaretçiler 

Giriş Yapan Vatandaşlar 

(Yurtiçi ikametli) 

Yıl Çeyrek 

Turizm 

Geliri 

Bin ($) 

Kişi 

Sayısı 

Kişi Başı 

Ortalama 

Harcama 

($) 

Turizm 

Gideri 

Bin ($) 

Kişi 

Sayısı 

Kişi Başı 

Ortalama 

Harcama 

($) 

2014        

 I 4 807 836 5 065 759 949 1365 770 1728 284 790 

 II 8 975 976 10967 100 818 1402 783 2042 086 687 

 III 12 854 373 17084 013 752 1178 170 2283 278 516 

 IV 7 667 719 8 298 198 924 1523 759 1928 616 790 

 Yıllık 34305904 41415070 828 5470 481 7982264 685 

2015        

 I 4 868 890 5 344 575 911 1282 504  865 059 688 

 Ocak 1 625 569 1 762 004 923 410 781 605 946 678 

 Şubat 1 427 246 1 564 925 912 430 687 616 510 699 

 Mart 1 816 076 2 017 645 900 441 036 642 603 686 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, 2015 

Türkiye’nin, zengin tarihsel ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, açık hava 

müzesi olması, birçok medeniyete ev sahipliği yapması, farklı turizm alternatiflerine 

sahip olması Türkiye’yi rakiplerine göre daha cazip kılan başlıca nedenlerdir. 

Türkiye’nin turizm potansiyelinin bu denli geniş olması, gelen turist sayısındaki artışa 

neden olmakla beraber turizm gelirlerini de aynı çeyrekte 4.807.836 $ dan 4.868.890 

$ yükseldiği görülmektedir. Aşağıdaki Tabloda bazı ülke guruplarının toplam turist 
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sayısı, payları ve yıllara göre artış miktarları gösterilmektedir. Ülke gruplarının toplam 

turist sayısındaki payları 2014 yılı için incelendiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinin % 

52.78 oranla birinci sırada, Asya ülkelerinin % 15,50 oranla ikinci sırada olduğu ve 

son sıralarda ise Afrika ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin % 2,41-% 2,75 oranla 

son sıraları paylaştıkları Tablo 4’te ayrıntılı olarak verilmektedir. 

Tablo 4. Bazı Ülke Gruplarının Toplam Turist Sayısındaki Payları 

Bölge 2012 % 2013 % 2014 % 

Avrupa Birliği 16.956.795 53,35 17.432.370 49,94 18.099.117 49,13 

Toplam Avrupa 18.230.104 57,36 18.778.272 53,79 19.443.455 52,78 

Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT) 
5.061.869 15,93 5.933.143 17,00 6.258.188 16,99 

Toplam OECD 17.125.254 445,99 17.559.207 363,47 18.047.663 316,15 

Asya 3.839.852 12,08 4.830.935 13,84 5.708.656 15,50 

Kuzey - Güney Amerika 956.785 3,01 1.031.517 2,95 1.012.531 2,75 

Afrika 713.399 2,24 807.484 2,31 888.107 2,41 

TÜRKİYE TOPLAMI 31.782.832 100,00 34.910.098 100,00 36.837.900 100,00 

Kaynak:www.tursab.org.tr, 2015. 

Ülkemize Gelen Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı 

Tablo 5. 2013-2015 Yılları Eylül Ayında Ülkemize Gelen Yabancıların 

Milliyetlerine Göre Dağılımı – İlk 3 Ülke 

ÜLKELER 2015* 
MİL. 

PAY% 
2014 

MİL. 

PAY% 
2013 

MİL. 

PAY% 

ALMANYA 664 300 15,62 645 938 14,84 617 273 14,47 

RUSYA FED. 528 960 12,44 637 768 14,65 710 031 16,64 

İNGİLTERE 364 013 8,56 400 443 9,20 380 165 8,91 

DİĞER 2 694597 63,37 2 668280 61,31 2 558664 59,98 

GENEL 

TOPLAM 
4 251870 100,00 4 352429 100,00 4 266133 100,00 

Kaynak: www.turob.com, 2015 
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Kaynak: www.turob.com, 2015. 

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize en çok turist gönderen ülkeler 

sıralamasında Almanya  % 14,83 (4 414 382) ile birinci sırada yer alırken, Rusya Fed 

% 11,12 (3.308.303) ile ikinci sırada ve İngiltere % 7,28 (2.166.642) ile üçüncü sırada 

yer almaktadır. Tablo’5 ve Tablo’6 incelendiğinde Türkiye’ye milliyetlerine göre 

gelen turist sıralamasında seçilen 3 yılda (2013-2014-2015) yıllarında ülke olarak 

Almanya 1. sırada Rusya Federasyonu 2. sırada İngiltere ise 3. sırada yer alarak 

sıralamada herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.  

  

Tablo 5’te görüldüğü üzere, 2015 yılı Eylül Ayında Türkiye’ye en çok turist 

gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 15,62 (664.300) ile birinci sırada yer 

alırken, Rusya Federasyonu % 12,44 (528.960) ile ikinci sırada yer almış ve 

İngiltere’de % 8,56 (364.013) ile üçüncü sırada yer almıştır. Tablo’5göstermektedir ki 

Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetlerine göre sıralamasında 1. ve 3. sırada ki ülkeler 

Avrupa Birliğinin en güç güçlü iki ülkesi yer almaktadır. Ayrıca 2. sıradaki ülke ise 

eski doğu bloğunun en güçlü ülkesi olan Rusya Federasyonu yer almaktadır. 

Sıralamadaki ülkeler dünya turizm piyasasına turist arz eden ve getirisi yüksek olan 

turist gurupları iken Türkiye’nin bu ülkelerden gelen turist sayısını daha da artırması 

gerekmektedir ki turizm girişimciliği alanında farklı ve inovatif girişim alanları ve yeni 

iş fırsatları oluşabilsin. 

Tablo 6. 2013-2015 Yılları Ocak-Eylül Döneminde Ülkemize Gelen Yabancıların 

Milliyetlerine Göre Dağılımı – İlk 3 Ülke 

ÜLKELER 2015* MİL. PAY% 2014 
MİL. 

PAY% 
2013 

MİL. 

PAY% 

ALMANYA 4 414 382 14,83 4 089 877 13,59 3 956 899 13,95 

RUSYA FED. 3 308 303 11,12 4 143 704 13,77 3 814 900 13,45 

İNGİLTERE 2 166 642 7,28 2 219 253 7,38 2 122 714 7,49 

DİĞER 19 868766 66,77 19 635668 65,26 18 460651 65,11 

GENEL 

TOPLAM 
29 758093 100,00 30 088502 100,00 28 355164 100,00 
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2.5. Dünyada Turizm Sektörü 

Küreselleşme ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak Dünya genelinde 

turizm hareketlerine katılan ve konaklama yapan 1 milyar 135 milyon kişi, 2014 

yılında yaklaşık 1 trilyon 245 milyar dolarlık katma değer oluşturmuştur.  

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (UNWTO) açıklanan verilere göre, 

2013 yılında 1 trilyon 197 milyar dolar olan dünya turizm hacmi, 2014'te yüzde 3,7 

artarak 1 trilyon 245 milyar dolar seviyelerine ulaşmaktadır. 

Turizm hareketlerine katılanların, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve 

diğer turizm harcamaları bütün bunlara ilaveten 221 milyar dolarlık uluslararası yolcu 

taşımacılığı da eklendiğinde, dünya turizm harcama toplamı yaklaşık olarak 1,5 trilyon 

dolar seviyelerine ulaşmaktadır. 

 En büyük turizm pazarı konumunda bulunan ve harcamaların yüzde 41'ini 

gerçekleştiren Avrupa'daki ciro 509 milyar dolara çıkarken, Asya Pasifik bölgesi 376,9 

milyar dolar ile turizm pazardan yüzde 30 pay almıştır. Amerika Kıta bölgesi ise 274 

milyar dolar gelirle pazarın yüzde 22'sini oluşturmaktadır. Harcamaların yüzde 4'ü 

Orta Doğu ülkeleri, yüzde 3'ü de Afrika ülkelerinde gerçekleştirmiştir. Seyahate ençok 

harcamayı yapan Çin Halk Cumhuriyeti, yurt dışı çıkışlarda en çok harcama yapan 

ülkeler sıralamasındaki liderliğini kalabalık demografik özelliğine bağlı olarak geçen 

yıllarda olduğu gibi bugünde elinde bulundurmaktadır. Çinli turistler, yurt dışı seyahat 

için geçen yıl toplam 165 milyar dolar gibi rekor bir harcama düzeyine ulaşmışlardır. 

Çin'i 112 milyar dolarla ABD, 92 milyar dolarla Almanya, 58 milyar dolarla İngiltere 

izlemektedir. Rusların ise geçen seneki yurt dışı harcamalarında yaklaşık olarak yüzde 

6’lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşteki temel sebepler Rusya’daki ekonomik ve siyasal 

gelişmelere bağlı olarak gerçekleştiği bilinmektedir.  Rus turistler, yurt dışı seyahat 

için 2014 yılı için yaklaşık olarak 50 milyar dolarlık büyük bir bütçeyi turizm 

harcamalarına ayırmıştır. 

2014 yılı, turizm pazarında en yüksek turizm gelirini ise ABD elde etmiştir. 

Turizmden elde edilen gelir açısından ise Çin 57 milyar dolar ile 5'inci sıradan 3'üncü 

sıraya yükselirken. İlk sıradaki ABD yaklaşık 177 milyar dolar, İspanya ise 65 milyar 

dolar ile büyük bir turizm geliri elde etmiştir. Yine bu sıralamada  
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İngiltere 45 milyar dolar ile iki basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşmiştir. Bu 

ülkeleri Fransa, Macao (Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi), İtalya, Almanya, Tayland 

ve Hong Kong olarak sıralanmıştır (www.fortuneturkey.com, 2015).  

Aşağıdaki Tablo7 ve Tablo 8’de, turistlerin 2014 yılı içerisinde gittikleri 

ülkelerde harcamaları ve ülkelerin elde ettikleri turizm gelirleri yer almaktadır. Ayrıca 

Tablo 8’de turizm harcamaları ve turizm gelirlerine ilişkin bir önceki yılın harcama 

tutarı ile gelir miktarlarına, ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 
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Tablo 7. Turistlerin 2014’te Gittikleri Ülkelerdeki Harcamaları 

Sıra Ülke 

Dünya 

Turizm 

Örgütü 

Bölgesi 

Uluslararası 

Turizm 

Giderleri 

(2014) 

($) 

Uluslararası 

Turizm 

Giderleri 

(2013) 

($) 

Pazar 

payı 

(%) 

2014'ün 

2013'e 

göre 

değişim 

oranı 

(%) 

1 Çin Asya 
164.9 milyar 128.6 milyar 13.2 27.1 

2 ABD 
Kuzey 

Amerika 110.8 milyar 104.1 milyar 8.9 6.4 

3 Almanya Avrupa 
92.2 milyar 91.4 milyar 7.4 0.9 

4 
Birleşik 

Krallık 
Avrupa 

57.6 milyar 52.7 milyar 4.6 3.8 

5 Rusya Avrupa 
50.4 milyar 53.5 milyar 4.0 13.7 

6 Fransa Avrupa 
47.8 milyar 42.9 milyar 3.8 11.3 

7 Kanada 
Kuzey 

Amerika 33.8 milyar 35.2 milyar 2.7 3.3 

8 İtalya Avrupa 
28.8 milyar 27.0 milyar 2.3 6.9 

9 Avustralya Okyanusya 
26.3 milyar 28.6 milyar 2.1 1.7 

10 Brezilya 
Güney 

Amerika 25.6 milyar 25.0 milyar 2.1 11.7 

Kaynak: tr.wikipedia.org, 2014. 

Tablo 7’de 2014 yılı içerisinde turistlerin, gittikleri ülkelerdeki harcamalar 

sıralamasında, Dünya Turizm Örgütü Bölgesi temel alındığında, 1. sırayı Avrupa 

Birliği Üyesi ülkeleri, Avrupa Turizm Bölgesi 276,8 milyar $ ile çok yüksek bir 
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harcama tutarı ile alırken, 2. sırayı, Asya turizm bölgesi ile Çin 164,9 milyar $ ile yeni 

küresel dengeler ile yerini almaktadır.3. sırayı ise Kuzey Amerika turizm bölgesi ABD 

ve Kanada 144,6 milyar $ ile harcamayı birlikte gerçekleştirmişlerdir. Okyanusya 

Turizm Bölgesi ile Avustralya ise tek başına 26,3 milyar $ ile 3. sırada yer almıştır. 

Diğer taraftan Dünyanın en büyük karnavalına ev sahipliği yapan Güney Amerika’nın 

parlayan yıldızı Brezilya, Güney Amerika Turizm Bölgesinin tek ülkesi olarak 25,6 

milyar $ ile 4. sırada yer almaktadır. Tablodaki harcama tutarları, bize küreselleşen 

Dünyanın en önemli aktörleri konumundaki ülkelerin, harcama tutarlarının çok yüksek 

tutarlar ile tabloda yer aldığını göstermektedir. Tablodan elde edilecek olan en önemli 

sonuç ise toplumların, gelir seviyeleri ile turizm hareketlerine olan katılımları artarken, 

gittikleri ülkelerdeki harcama tutarları da artmaktadır. 2014 yılı turizm harcama 

istatistikleri de bu genel kanıyı bir kere daha güçlendirmektedir.  
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Tablo 8. Ülkelerin Elde Ettikleri Turizm Gelirleri 

Sıra Ülke 

Dünya 

Turizm 

Örgütü 

Bölgesi 

Uluslararası 

Turizm 

Gelirleri 

(2014) 

($) 

Uluslararası 

Turizm 

Gelirleri 

(2013) 

($) 

2014'ün 

2013'e göre 

değişim 

oranı 

(%) 

2013'ün 

2012'ye 

göre 

değişim 

oranı 

(%) 

1 ABD 
Kuzey 

Amerika 
177.2 milyar 172.9 milyar 2.5 7.0 

2 İspanya Avrupa 65.2 milyar 62.6 milyar 4.2 7.6 

3 Çin Asya 56.9 milyar 51.7 milyar 10.2 3.3 

4 Fransa Avrupa 55.4 milyar 56.7 milyar 2.3 5.6 

- Makao Asya 50.8 milyar 51.8 milyar 1.9 18.1 

5 İtalya Avrupa 45.5 milyar 43.9 milyar 3.7 6.6 

6 
Birleşik 

Krallık 
Avrupa 45.3 milyar 41.0 milyar 10.3 12.1 

7 Almanya Avrupa 43.3 milyar 41.3 milyar 5.0 8.2 

8 Tayland Asya 38.4 milyar 41.8 milyar 8.0 23.4 

-  Hong Kong Asya 38.4 milyar 38.9 milyar 1.4 17.7 

9 Avustralya Okyanusya 32.0 milyar 31.2 milyar 1.8 0.5 

10 Türkiye Avrupa 29.5 milyar 27.9 milyar 3.7 4.1 

Kaynak: tr.wikipedia.org, 2015. 

Tablo 8’de, ülkelerin elde ettikleri turizm gelirleri, 2013 ve 2014 yılları, birlikte 

karşılaştırmalı şekilde verilmişidir. Dünya Turizm Örgütü Bölgesi temel alındığında, 

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Okyanusya Turizm Bölgeleri, ülkelerinin turizm 

gelirleri, ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bilgi ışığında Turizm 

gelirlerinin 1. sırada Avrupa Turizm Bölgesi toplam 284,2 milyar $ ile AB ülkeleri 

birlikte paylaşmıştır. 2. sırayı Asya Turizm Bölgesi 184,2 milyar $ ile Çin ve Tayland 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
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birlikte paylaşmışlardır. 3. sırayı ise 177,2 milyar $ ile Kuzey Amerika Turizm 

Bölgesi, elde ederken, 4. sırada ise Okyanusya Turizm Bölgesi 32,0 milyar $ ile 

Avustralya tek başına elde etmiştir. Yüksek turizm gelirlerin, turizm harcamaları 

üzerine etkileri bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda, Konya Turizm İl Kültür 

Müdürlüğünün, veri hazırlama birimi tarafından hazırlanan 2014 Konya İline gelen, 

milliyetlerine göre ülke sıralamasında. Japonya 44540 kişi ile ilk sırada yer almıştır. 

Japonya’yı 14900 kişi ile Almanya, 13 479 ABD, 11430 kişi ile Güney Kore, 6036 

kişi ile Çin Halk Cumhuriyeti, 5020 kişi ile İran, 4845 kişi ile İtalya, 3692 kişi ile 

Avustralya takip etmiştir. Konya’ya milliyetlerine göre gelen turist sayıları 

incelendiğinde, yukarıdaki Tabloda yer alan yüksek turizm geliri elde eden ülkelerden 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Konya’da turizm gelirlerini artırmak ve 

sürdürülebilirliği sağlamak için bu ülke turistlerinin ihtiyacı olan turizm girişimciliği 

alanları tespit edilerek, ihtiyaçları karşılayabilen, çeşitlilik içeren, tabana yayılmış, 

yerel halk tarafından kabul edilebilen turizm girişimciliği faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. 

2.6. Türkiye’de Turizm Destekleri 

Sahip olduğu, coğrafi ve tarihsel zenginlikler sayesinde Türkiye, küresel alanda 

çok önemli bir turizm destinasyonu haline gelmiştir. Günümüzde ülkelerin 

ekonomilerinde önemli bir yer tutan turizm gelirleri, birçok turizm bölgesi için ilk 

sırada yer alan en önemli gelir getirici bir faaliyet alanıdır. Bu gözle bakıldığında 

özellikle turizm değerleri olan ve henüz istenilen düzeyde tanıtımı yapılamamış, 

işletmeye açılamamış ve ekonomik anlamda gelir kaynağı haline gelmemiş bölgeler 

turizm girişimciliği için önemlidir.  

Diğer bir bakış acısıyla yeterince değerlendirilememiş turizm varlıklarını 

değerlendirmek üzere devlet turizm alanında girişimcilik faaliyetlerine bulunmak 

isteyen turizm girişimcilerine değişik alanlarda ve boyutlarda çok önemli destekler 

sağlamaktadır. İlk kez 1982 yılında 2634 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş ve turizme 

yönelik devlet destekleri düzenleyen hukuki yapı ile devletin turizm ve kültür 

girişimlerine yönelik çok önemli destekleri olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

raporuna göre destek yasanın kanunlaştığı dönemden bu yana Türkiye’ye gelen turist 

sayısında ortalama 20 kat, turizm gelirlerinde ise ortalama 60 katlık önemli bir 
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değişiklik ortaya çıkmıştır. Bu önemli farkın ortaya çıkmasında turizm desteklerin payı 

çok büyüktür. Günümüzde artık turizm endüstrisi, diğer endüstrilerden birçok farklı 

yönüyle farklılaşmış. Türkiye’de uygulanan turizm destekleri incelendiğinde çok 

önemli bir kısmının turizme yönelik altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılan 

destekler olduğu görülmektedir. Ancak desteklerin sadece fiziksel altyapının 

güçlendirilmesi olarak değil bütün bunların yanında, tanıtım, promosyon, fuar 

organizasyonları, film yapımı ve sponsorluk gibi çok farklı alana yönelik oldukları da 

görülmektedir. Turizm sektörü bütüncül bir bakış acısıyla incelendiği zaman 

teşviklerin sektör için çok önemli bir itici güç ve küresel rekabet açısından ise çok 

önemli bir faktör olduğu turizmin tüm kesimleri tarafın bilinmektedir. Ayrıca turizm 

teşviklerin bugün çok farklı türde ve miktarlarda turizm girişimcilerine uygun 

koşullarda sunulması gerekliliği de turizmin tüm paydaşları tarafından beklenen bir 

durumdur (www.oka.org.tr, 2015). Aşağıdaki Tablo 9’da, dört bölgede, bölgesel 

uygulama ve büyük ölçekli yatırımlar bağlamında yatırım katkı oranları ve büyük 

ölçekli yatırımlar ve oranları gösterilmiştir. 

Tablo 9. Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler 

 
Bölgesel Uygulama 

Büyük Ölçekli 

Yatırımlar 

Bölgeler 

Yatırıma 

Katkı 

Oranı % 

Kurumsal veya Gelir 

Vergisi İndirim Oranı % 

Yatırıma 

Katkı Oranı 

% 

Kurumsal 

veya Gelir 

Vergisi 

İndirim 

Oranı % 

I 10 25 25 25 

II 15 40 30 40 

III 20 60 40 60 

IV 25 80 45 80 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Turizm 

Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler, Teşvik Çalışma Grubu Aralık 2009, Ankara s.19. 
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2.7. Turizm Sektörünün Teşvik ve Korunmasını Gerektiren Nedenler 

Turizm faaliyetlerinin, gelir getirici etkisinin tüm dünya ile birlikte Türkiye’de 

de anlaşılmış olması bu sektörün neden ve nasıl bir şekilde desteklenmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Aşağıda turizm sektörünün teşvik edilmesini gerektiren başlıca 

nedenler sıralanmıştır. 

Turizm Sektörünün Teşvik Edilmesini Gerektiren Başlıca Nedenler 

- İstihdam artırıcı etkisi, 

- Döviz sağlaması ve ödemeler dengesine üzerine katkısı, 

- Sosyal gruplar üzerindeki gelir ve ekonomik gelişmişliğe etkisi, 

- Vergi hâsılatına etkisi, 

- Doğal ve tarihsel varlıklarının değerlendirilmesini sağlaması, 

- Katma değer oluşturması, 

- İnsanlar arasında sosyal kaynaşmayı, kültür alışverişini ve barış duygusunu 

pekiştirmesi (Toker, 2007: 82). 

2.8. Turizm Girişimciliği 

Temel olarak 3 ana grupta toplanan turizm işletmeleri, ara turizm işletmelerinin 

eklenmesiyle birlikte sayısı daha da artmaktadır. Bu yönüyle turizm işletmelerin 

çeşitliğinin fazla olması yapılacak olan turizm girişimciliği faaliyetlerinin sayısını da 

artırmaktadır. Turizm işletmeciliğinin bu denli geniş olması, ulusal ve bölgesel 

kalkınmada ve hatta kırsal kalkınmada çok önemli rol oynamaktadır. Turizm 

girişimciliğin öneminin anlaşılması, küresel arenada ve ülkemizdeki turizm endüstrisi 

için son derece önemli bir turizm girişimciliği alanı oluşturmaktadır. Ancak 

Türkiye’nin değişik turizm bölgelerindeki, turizm girişimcilerinin tasarlamış oldukları 

iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri, bazen teknik anlamda yetersiz olabilmekte bazen 

de sermaye yetersizliği ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Ülkemizdeki turizm 

endüstrisinin, büyümesi, sürdürülebilir olması, rekabet edebilir olmasının önemli 

koşullarından birisi, turizm girişimciliği alanında yapılacak olan niteliği ve katma 

değeri yüksek, turizm girişimciliği etkinliğidir. Turizm girişimciliği, etkinliğinin farklı 

bir bakış acısıyla etkileri incelendiği zaman, bölgesel istihdama etkileri çok önemli 

düzeydedir. Bunların yanında, farklı bir boyut ise, turizm girişimciliğinin kültürel ve 
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toplumsal etki boyutu; kültürlerin aktarılması, toplumsal yakınlaşma, kültürel tanışma 

ve özgün kültürlerin paylaşılması anlamında ki önem düzeyi, turizm girişimciliğinin 

farklı bir çıktısını ortaya koymaktadır. Türkiye’de farklı turizm bölgelerinde, çok 

farklı turizm girişimciliği faaliyetleri, kurumsal olmamakla beraber, küçük ve orta 

düzeyde ki işletmecilik anlamında faaliyette bulunmaktadırlar. Örneğin, Nevşehir 

Kapadokya turizm bölgesinde, bölgeye has özellikler taşıyan ve bölgeden elde edilen 

özel bir çamurla yapılan toprak çanak ve çömlek atölyeleri ve satış merkezleri, bunun 

yanında halı ve kilim, tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ürünler, en 

önemli örneği, Kapadokya bölgesinde yetişen, üzümlerden elde edilen Kapadokya 

şarabı, bölgenin girişimcilik potansiyelini ortaya koymaktadır. Başka bir örnek ise, 

Konya Turizm Bölgesinin en önemli turizm faaliyetlerinden biri olan inanç turizmi ve 

bu yolla gerçekleştirilen turizm girişimciliği örnekleridir. Hz. Mevlana ve Türbesinin 

girişimcilik faaliyetlerinde önemli bir özne olması, Konya İnanç Turizminin hem 

pazarlanması hem de Konya için katma değeri yüksek turizm girişimciliği fırsatları 

oluşturmasıdır. Farklı bir bakış açısı da Hz. Mevlana’nın sadece bir turizm öğesi olarak 

kullanılması, turizmin Hz. Mevlana’nın öğretilerinin önüne geçmesi gibi haklı bir 

eleştiriden de söz edilmektedir. 

2.9. Turizmde Sorumlu Girişimcilik 

Turizmin içerisinde girişimcilik kavramı, önemini günümüzde giderek 

artırmaktadır. Bu bağlamda turizm girişimcilerinin önemli bir rolü de turizm 

potansiyelinin var olduğu alanların geliştirilmesi turizm girişimciliği için son derece 

önemlidir. Bu nedenle, bu yeni alan turizm girişimcileri için farklı alternatifler 

sunmaktadır. Bu alternatifler ise turizm girişimciliği için hem çevresel hem de sosyal 

olarak sorumlu bir işletmeciliğe dayandırılmalıdır. 

Özel bir vurgu olarak da maddi olmayan değerleri ve yenilenebilir turizm 

kaynaklarını doğa tabanlı turizm girişimciliğine fırsat içerisinde fırsatlar sunan bir yapı 

olarak sunmaktadır. Turizm faaliyetlerindeki bu sorumlu girişimcilik anlayışı turizm 

sektörü için farklı boşlukta gelişme imkânları sunmaktadır. Bu imkânlar yerel halkın 

kültürü, yeme-içme şekilleri, el işleri, yöresel ürünlerin doğa tabanlı yerli girişimcilik 

anlayışı ile faaliyet alanları sunmaktadır. Bu faaliyet alanları genellikle küçük 

yapıdaki, yöresel, faaliyette bulunduğu bölgeyi güçlendiren, yerel kaynakların nitelikli 
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bir şekilde işlenmesi ile gerçekleşen girişim faaliyetidir (Lordkipanidze, vd.,2005: 

791). Bu bağlamda ilginç bir bulgu da Batı ülkelerinde turizm girişimcilerin büyük bir 

kısmı sürdürülebilir kar yerine, işletme yeteneğine vurgu yaparak, insan sermayesi ve 

gerekli kaynakların kullanılabilirliğin turizmde sorumlu girişimcilik kavramını öne 

çıkarmaktadırlar. Farklı bir değerlendirmede sosyal sermaye ve turizm girişimciliği 

arasında güçlü bir bağın varlığından söz edilmektedir (Zhao, vd,.2011: 1571). 

Turizmde sürdürülebilirlik bağlamında turizmin gelir unsurunun turizm girişimcileri 

tarafından yerine getirilen bir eylem olması gerekliliğidir. Bu gereklilik 

sürdürülebilirlik ekseninde üç ana temel başlık incelenmektedir. Bunlar; çevre, 

ekonomi ve toplum ya da genel olarak insan sermayesi olarak ifade edilmektedir 

(Akrivosa, vd., 2014: 379). 

Türkiye’de turizm girişimciliği alanında faaliyet gösteren girişimciler ve bölge 

girişimcileri için, bölgesel potansiyelin ele alınması ve geliştirilmesi amacıyla tarım, 

yöresel el sanatları, doğa, kültür, turizm ve eğitim alanlarını içerisine alan bir 

bütünleştirme çalışmasıyla turizm sektörünü geliştirerek bölgesel ekonomiye katma 

değer oluşturmak mümkün olabilecektir. Potansiyele sahip bölgelerde turizm 

girişimciliği potansiyelinin belirlenmesi,  turizm girişimciliğin öncelikli olarak 

uygulanacağı pilot bölgelerin ve yerleşkelerin seçilmesi ile çalışmalara başlanabilir. 

Seçilen bölgenin döküm çalışmaları yapılmalı daha sora kamu, meslek odaları, yerel 

yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ile planlar 

hazırlanmalıdır (Zurnacı, 2012: 5). 

2.10. Turizm Sektöründe Girişimcilik İle İlgili Kavramlar 

Türkiye’nin sosyal alanda ve iktisadi olarak kalkınmasında turizm 

girişimciliğine yapılacak olan teşvikler çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, turizm sektöründe girişim faaliyetleriyle ilgili politikalar, sürdürülebilir 

kalkınma politikalarında ifade edilen hedefler doğrultusunda belirlenerek sektörün 

gelişmesi hedeflenmektedir. Turizm girişimciliğin büyüklüğüne bağlı olarak sermaye 

oranı düşük, katma değeri yüksek; doğal, siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylara aşırı 

duyarlı, bu yüzdende girişimciler için çekici ve doğası gereği de riskli yatırımlardır 

(Nazaroğlu, 2008: 15). 
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2.11. Turizm Yatırımı Kavramı 

Turizm yatırımı kavramı; alt yapı yatırımları ve üstyapı yatırımlarını 

(konaklama ve diğer tesislerinin inşası) açıklamaktadır. Fakat mevcut alt yapının ve 

turizm tesislerinin büyütülmesi, yenilenmesi ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi 

amacıyla yapılan harcamalar da turizm yatırımı içerisinde düşünülmektedir (Şenel, 

2007: 6). 

2.12. Turizm Yatırımlarının Çeşitleri 

Turizm yatırım çeşitleri, yapıları bakımından alt yapı, üst yapı ve destek 

yatırımları olmak üzere3 grupta toplanmaktadır. 

2.12.1. Alt Yapı Yatırımları 

Alt yapı yatırımları, turizm sektörünün büyümesi ve turizm sektöre canlılık 

kazandırılmasını hedefleyen yatırımlardır. 

2.12.2. Üst Yapı Yatırımları 

Turizmde sektöründe üst yapı yatırımları; konaklama tesisleri, otel, motel, tatil 

koyu, yeme, içme, marina, spor, eğlence, alışveriş gibi turistik işletmelere yapılan 

yatırımlardır.   

2.12.3. Destek Yatırımları(Tamamlayıcı Yatırımlar) 

Destek yatırımları; turizm sektöründe yer tesisleri tamamlayıcı parçalar ve bu 

yatırımların yapısal özellikleri oldukça geniştir (Nazaroğlu, 2008: 16-17). 

2.13. Turizmin Etkileri 

Turizmin etkisi, direkt olarak ekonomik bir faaliyet olmayıp, turizmin ilişki 

içerisinde olduğu tüm çevresel faktörleri çok yakından etkileyen bir sektördür. Turizm 

ekonomilerin dengeye gelmesi, çalışma alanı oluşturması, yeni iş fırsatları 

oluşturması, kültürel etkileşim oluşturması, yerel halkın kalkınmasındaki önemli 

faktörlerden biridir. Turizm merkezli faaliyetler, ürünler, hizmetler çok değerli 

ekonomik etkiler ortaya çıkarmakta ve turizm işletmelerinde çalışanları etkileyen, 

çalışanların girişimcilik yapılarını geliştiren bir bütündür (Güneş, 2014: 20). 
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2.13.1. Turizmin Ekonomik Etkileri 

Turizm, algı düzeyi olarak daha çok ekonomik yönüyle ön plana çıkmaktadır.        

Bilindiği gibi turizmin ekonomik olarak ön plana çıkmasındaki en önemli unsur gelir 

getirici etkisi ve döviz girdisi sağlamasıdır. Hem kitlesel bir yapı hemde ekonomik bir 

yapı olmasından dolayı turizmin ekonomik yönü daha çok ön plana çıkmaktadır. 

Turizmin ekonomik ektileri çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; kalifiye 

ve kalifiye olmayan işgücünü istihdam etmesi, farklı meslek gruplarına iş olanağı 

oluşturması, bölgesel ve yerel kalkınmada itici güç olması, turizmin etki alanındaki 

sektörleri tetiklemesi ve daha birçok farklı şekilde etki oluşturması turizmin ekonomik 

yapısını ön plana çıkarmaktadır. Bütün bu olumlu etkilerinin yanında turizm ekonomik 

olarak olumsuz birçok etkisi de söz konusudur. Turizmin mevsimsel fiyat artışlarına 

sebep olması, enflasyona, fırsat maliyetine, turizm yatırımlarının sonucunda başka 

alanda yapılması planlanan yatırımların uzun yıllara yayılmasına neden olmaktadır. 

İstihdam yönü ile de turizmin dolaylı istihdam, doğrudan istihdam, uyarılmış istihdam 

olarak üç tip istihdamı ortaya çıkardığı bu istihdam türlerinin her biri turizmin 

ekonomik etkilerini çeşitli düzeylerde ortaya çıkardığı bilinmektedir (Güneş, 2014: 

23). 
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Turizmin Ekonomik Etkileri İlgili Yapılan Çalışmalar 

Tablo 10. Pozitif Ekonomik Etkiler Yazar ve Çalışma Yılı 

Turizmin gelir ve yaşam standardına yönelik 

katkısı 

Pizam (1978); Belisle ve Hoy (1980); Liu ve 

Var(1986); Milman ve Pizam (1988); 

Haralam Bopoulos vd., (1994); Johnson vd., 

(1994); Akış vd., (1996) 

 

Ekonomik kazanç sağlama 

Getz, (1994); Haralam Bopoulos ve Pizam, 

(1996); Jurowski vd.,(1997); Madrigal, 

(1993); Ross, (1992) 

Yerel ekonomiyi güçlendirme 
Tyrell ve Spaulding (1984); Perdue, Long ve 

Allen (1990) 

İş fırsatlarını arttırma 

Rothman (1978); Belisle ve Hoy (1980); 

Tyrell ve Spaulding (1984); Sheldon ve Var 

(1984); Liu ve Var (1986); Milman ve Pizam 

(1988) 

Yatırım, gelişim ve altyapı harcamalarını 

geliştirme 

Belisle ve Hoy (1980); Sheldon ve Var 

(1984);Milman ve Pizam (1988); Brayley 

vd., (1990); Liuvd., (1986) 

Ulaşım altyapısını geliştirme 
Belisle ve Hoy (1980)Alışveriş imkânlarını 

arttırma Liu ve Var (1986) 

Kaynak: Güneş, N. (2014). Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizme Katılımı: Antalya Konyaaltı Ve 

Kepez İlçesi Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Antalya. S.26. 

Tablo 11. Negatif Ekonomik Etkiler Yazar Çalışma Yılı 

Fiyat artışı ve ürün hizmetlerinde sınırlılık 

Pizam (1978); Belisle ve Hoy (1980); 

Brougham ve Butler (1981); Liu ve Var 

(1986); Liu, Sheldon ve Var (1987); 

Husbands (1989); Haralam Bopoulos vd., 

(1996); Johnson vd., (1994) 

Gelir dağılımda eşitsizlik Perdue vd., (1987); Milman ve Pizam (1988) 

Arazi ve mesken fiyatlarında artış 
Pizam (1978); Perdue, Long ve Allen 

(1990); Caneday ve Zeiger (1990) 

Yaşam maliyetinde ve mülk vergilerinde artış 
Liu ve Var (1986); Perdue, Long ve Allen 

(1990) 

Kaynak: Güneş, N. (2014). Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizme Katılımı: Antalya Konyaaltı Ve 

Kepez İlçesi Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Antalya. S.26. 

Tablo 10 ve 11’de, Güneş, N. (2014), Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizme 

Katılımı: Antalya Konyaaltı Ve Kepez İlçesi Örneği, çalışmasında turizmin pozitif 

ekonomik etkileri, turizmin negatif ekonomik etkileri, hakkındaki bugüne kadar 
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hazırlanmış konu başlıkları incelendiğinde, turizm girişimciliği alanında çok sayıda 

çalışma yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların başlığı incelendiğinde;  

turizmin gelir ve yaşam standardına yönelik katkısı, ekonomik kazanç sağlama, yerel 

ekonomiyi güçlendirme, iş fırsatlarını arttırma, yatırım, gelişim ve altyapı 

harcamalarını geliştirme, ulaşım altyapısını geliştirme gibi direkt ya da endirekt turizm 

girişimciliği ile çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. 

2.14. Turizm Sektöründeki İşletmeler 

Turizm işletmeleri, kalıcı olmamak koşulu ile bulunduğu yerden, yer 

değiştirme hareketinin doğurduğu seyahat ve konaklama ihtiyaçlarının ve buna bağlı 

farklı ihtiyaçların karşılanması amacıyla mal ve hizmet üreten pazarlayan temel amacı 

kar elde etmek olan iktisadi birimler olarak tanımlanmaktadır. Turizmin faaliyetlerinin 

yapısı gereği, çok sayıda ve değişik nitelikteki işletmenin ortaya çıkışının temel 

sebebini oluşturmaktadır. Farklı ihtiyaçlardan oluşan turizm talebinin 

karşılanmasında, etkili olan işletmelerin sayılarının fazlalığı, niteliklerinin birbirinden 

değişik olması nedeniyle sınıflandırma yapmak güçleşmektedir. Turistlerin temel istek 

ve ihtiyaçlarının karşılanması dikkate alınarak seyahat işletmeleri, konaklama 

işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, yiyecek- içecek işletmeleri, rekreasyon işletmeleri ve 

alışveriş işletmeleri şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır (Megep, 2007: 5). 

Turizm işletmeleri temel olarak aşağıda gösterilmiştir: 

1-Konaklama İşletmeleri: Otel, motel, oberj, pansiyon, kamping, tatil köyü, 

kaplıca ve diğer konaklama tesisleri. 

2-Seyahat İşletmeleri: Tur operatörü, seyahat acentesi, ulaştırma işletmeleri. 

3-Yiyecek-içecek İşletmeleri: Turizm bağlı restoran işletmeleri, otomatlar ve 

büfeler. 

Turizm İşletme Türleri 

Turizm işletmelerinin türleri aşağıdaki şekilde sınıflanabilir: 

1- Konaklama Tesisleri 

 Asli konaklama tesisleri: Oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonları, 

kampingler 
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 Yardımcı konaklama tesisleri: Apart otel, ikinci konutlar, oberj, spor ve 

avcılık tesisleri, hosteller, yüzer tesisler, oto karavanlar, kırsal turizm tesisleri 

2-Yeme içme ve eğlence tesisleri 

 Lokantalar (1., 2.,3., sınıf ve lüks lokantalar) 

 Kafeteryalar 

 Eğlence yerleri  

 Kumarhaneler 

3-Ulaştırma İşletmeleri 

 Demiryolları 

 Denizyolları 

 Karayolları 

 Havayolları 

4- Seyahat İşletmeleri 

 Tur operatörleri: A grubu, B grubu, C grubu seyahat acenteleri 

5- Yan Hizmetler 

 Sağlık ve termal turizm tesisleri 

 Havuzlar 

 Plaj tesisleri 

 Kongre ve sergi merkezleri 

 Temalı parklar 

 Eğlence merkezleri 

 Golf tesisleri 

 Günübirlik tesisleri 

 Mola noktaları 

 Terminal hizmet tesisleri 

 Turizm Kompleksleri 

 Personel eğitim tesisleri(Sezgin, 2014:23-24). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNDE KONYA İLİ ARAŞTIRMASI 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Konya’da turizm girişimciliği ekseninde stratejik bir yol 

haritası oluşturmaktır. Araştırma bölgesel bir durum özeti şeklinde olduğu için 

özellikle turizm sektörüne yatırım yapacak girişimciler (start-up ve melek 

yatırımcıları) için önem arz etmektedir.  

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma sadece Konya kent merkezi düşünülerek kurgulanmıştır. Buradan 

hareketle araştırmanın sonuçları sadece Konya kent merkezi bağlamındaki turizm 

girişimcilerine yol gösterici nitelikte olacaktır. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada 3 aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemler, mevcut durum 

analizi, Pest analizi, Kanvas iş modeli analizleridir. Mevcut durum analiziyle 

Konya’daki turizm arz ve talebi ortaya konmuş, Pest analizi ile yatırımları etkileyen 

faktörler irdelenmeye çalışılmış, Kanvas iş modeli ile de turizm girişimcilerine bir 

model önerisi sunulmuştur. 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

3.4.1.Mevcut Durum Analizi 

Mevcut durum analizinde turizm açısından önem teşkil eden tarihi eserler, doğal 

güzellikler, el sanatları, folklorik özneler, oteller vb. unsurlar ele alınarak 

incelenmiştir. 

Konya, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. Konya dünyadaki önemli Hıristiyan yerleşim alanlarından biridir. Sahip 

olduğu bu özellik Konya’yı inanç turizminde ön plana çıkarmaktadır. Sille (Siyata), 

Aya Elena Kiliseleri bunun en güzel örnekleridir. 

Geleneksel el sanatları ve folklorik değerler, Konya kültür turizminin çok 

önemli bir parçasıdır. Keçecilik, halıcılık, kaşıkçılık, tüfekçilik, testicilik, çinicilik ve 
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hat sanatı gibi el sanatları yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Semah, 

folklor ve tasavvuf musikisi de Konya’nın başlıca folklorik öğelerini oluşturmaktadır. 

Konya kent merkezinde ulusal ve bölgesel kültürümüzün korunduğu önemli yazma 

eserler kütüphaneleri bulunmaktadır.  Bu kütüphaneler, Yazma Eserler Kütüphanesi 

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve Yusufağa Yazma Eserler Kütüphaneleridir. 

Kütüphanelerde 18.118 adet el yazması, 73.503 adet matbu olmak üzere toplam 91.621 

adet kitap bulunmaktadır (www.konyadayatirim.gov.tr, 2015). 

Geleneksel el sanatları ve folklorik değerler Konya kültür turizminin önemli 

özneleridir. Konya kültürü el sanatları, yeme-içme tesisleri ve konaklama imkânlarının 

güçlenebilmesi ve kültürel etkileşim, turizm girişimciliğine bağlı olduğu ifade 

edilmektedir. Konya coğrafi yapısı nedeniyle, doğa turizmi, mağara turizmi, sağlık 

turizmi, av turizmi ve kongre turizmi gibi birçok değere sahip olması, turizm 

girişimcileri için çok büyük bir avantaj olarak kabul edilmektedir 

(www.konyadayatirim.gov.tr, 2015). 

Konya, Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olmasından dolayı tarihi bir 

şehir olma özelliği taşımaktadır. Tarihi şehir olması ve eski başkent oluşu, Konya’ya 

o dönemde birçok eserin kazandırılmasına sebep olmuştur. Bu eserlerden en 

önemlileri, Hz. Mevlana Türbesi, İnce Minare Müzesi, Karatay Medresesi, Alâeddin 

Camii, İplikçi Camii, Sahip Ata Camii, Şerafettin Türbesi, Beyhekim Mescidi, Sırçalı 

Mescit Şems-i Tebrizi Türbesi, Şeyh Sadreddin Konevi Türbesi, Ateşbazı Veli 

Hazretleri Türbesi, Osmanlı Döneminde inşa edilen Selimiye, Aziziye, Kapu Camileri 

Konya’yı tarihi kentler içerisine alan önemli Türk-İslam eserleridir. Tablo 12’de 

Konya’da dönemler itibariyle tarihi eserler başlığı ile yer verilmiştir. Bu esreler 

Konya’yı inanç destinasyonu yapma noktasında çok önemli eserler olmakla beraber, 

bu çekiciliğinden dolayı turizm girişimcilerine çok farklı avantajlar sunmaktadır 

(Keskin ve Önen, 2012: 58). 
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Tablo 12. Konya’da Dönemler İtibariyle Tarihi Eserler 

Tarihi Eser Adı Dönemi Mevki 

Sahip Ata Külliyesi 13. Yüzyıl Merkez İlçe 

Alaeddin Camisi 12. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Sadrettin Konevi Cami ve Türbesi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

İplikçi Cami ve Medresesi 12-13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Dursunoğlu Camisi 15. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Selimiye Camisi 16. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Kapı (İhyaiyye) Camisi 17. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Aziziye Camisi 17. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Taş Mescit 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Beşarebey (Ferhuniye)   Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Erdemşah Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Hoca Hasan Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Sırçalı Mescit 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Karatay Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Tahir ile Zühre Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Beyhekim Mescidi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Has Bey Darül huffazı 15. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Nasuh Bey Darül huffazı 15. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Gömeç Hatun (Kız Kulesi) Türbesi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Şeyh Aliman (Alaman) Türbesi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Kalender Baba (Şeyh Ebubekir) 15. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Fakih Dede Türbesi 15. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Şeyh Şücaeddin Türbesi Şeyh Halili 

Türbesi 
16. Yüzyıl 

Merkez İlçe 

Ali Gav Medresesi 12-13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 
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Tacül Vezir Medresesi ve Türbesi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Sırçalı Medrese 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Küçük Karatay Medresesi 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

İnce Minareli Medrese 13. Yüzyıl 
Merkez İlçe 

Kaynak: Keskin, Filiz. Önen, Oğuzhan, M, 2012:58. 

3.4.1.1. Konya’da Turizm Arzı ve Talebi 

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, Konya 

kent merkezinde toplam 28 adet turizm işletmeli belgeli otel bulunmaktadır. Bu 

otellerin 28’i il merkezinde olup, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 

bulunmaktadır. Bu otellerden 5 yıldızlı olan 3 adet otelde toplam oda sayısı 672 adet 

olup, yatak sayısıda 1368 adettir. 4 yıldızlı toplam 9 adet otel bulunmakta olup 958 

oda sayısı mevcuttur ve yatak sayısı 1913 adettir. 3 yıldızlı 14 adet otel faaliyet 

gösterirken, oda sayısı toplam 621 iken yatak sayısıda 1206 adettir. Özel belgeli otel 

sayısı ise toplamda 2 adet olup 77 adet oda bulunurken, 162 adette yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. Bu tesislere ek olarak, Konya kent merkezinde yapımı devam eden 5 

adet 5 yıldızlı otel, 4 adet 4 yıldızlı otel ve 2 adet 3 yıldızlı, turizm işletme belgeli 

tesisin yapımı devam etmektedir. Tablo 13’de Konya kent merkezinde turizm işletme 

belgeli oteller yıldız türleri, otel sayıları, oda ve yatak kapasiteleri yer almaktadır. 

Tablo 13.Konya İlindeki Turizm İşletme Belgeli Oteller (2015) 

Türü Otel Sayısı Oda Yatak 

5 Yıldızlı 3 672 1368 

4 Yıldızlı 9 958 1913 

3 Yıldızlı 14 621 1206 

Özel Belgeli 2 77 162 

Toplam 28 2328 4649 

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 

 Konya kent merkezinde bulunan turizm işletme belgeli tesis sayısısın 28 adede 

ulaşması, yapımı devam eden 16 adet turizm işletme belgeli tesisin varlığı, turizm 
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girişimcileri için Konya’nın fırsatlarla dolu girişim alanı olduğunun göstergesidir. 

Konya kent merkezinde yatırımların devam etmesi, oluşan taleple yakından ilişkilidir. 

Talep artışını Konya kent merkezinde yerli ve yabancı konaklayan turist sayılarından 

görebilmekteyiz. Tablo 14’te 2014 yılında Konya kent merkezinde konaklayan, 

geceleme, giriş yapan yerli ve yabancı turist sayıları ve toplamları yer almaktadır. 

Tablo 14. 2014 Konya Kent Merkezi Konaklama Giriş ve Geceleme Sayıları 

 Konaklama Sayısı Geceleme Sayısı 

Yerli Turist 340199 461754 

Yabancı Turist 150020 184257 

Toplam 490219 646011 

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 

Konya kent merkezinde 2014 yılı içerisinde, konaklama ve geceleme yapan 

turistlerin milliyetlerine göre değerlendirme yapıldığında dikkat çekici noktalardan 

birisi Uzakdoğu milletlerinin konaklama ve geceleme yapmasıdır. Burada Konya’nın 

coğrafi konumu nedeniyle bağlantı noktasında olması, Antalya turizm bölgesi ile 

Kapadokya turizm koridorunda yer alması, bu durumun önemli nedenlerindendir. Bir 

diğer dikkat çekici nokta ise Konya kent merkezinde geceleme yapan 13479 kişi ile 

Amerika Birleşik Devleti vatandaşlarıdır. Tablo 15’te Konya kent merkezini 

milliyetlerine göre ziyaret eden turist sayıları verilmiştir. 
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Tablo 15. Konya Kent Merkezi Milliyetlerine Göre Sıralama (2014) 

Ülke Milliyete Göre Sıralama 

Japonya 44540 

Almanya 14900 

ABD 13479 

Güney Kore 11430 

Çin Halk Cumhuriyeti 6036 

İran 5020 

İtalya 4845 

Avustralya 3692 

Milliyeti Belirsiz 3318 

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 

Turizmin gelişmesine öncülük eden ve değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılan, 

bir diğer turizm işletmesi ise seyahat acentesi işletmeciliğidir. Turizm girişimciliğinin, 

en önemli örneklerinden olan seyahat acenteliği işletmesi sayısı son yıllarda giderek 

artmaktadır. Bu artıştaki önemli nedenler ise turizm yatırımlarının artarak devam 

etmesi turizm girişimlerinin karlılık oranlarının yüksek olmasıdır. Konya kent 

merkezinde seyahat acenteliği yapan işletme sayısı 101 acente gibi oldukça yüksek bir 

sayıya ulaşarak önemli bir girişim faaliyet alanı olduğu görülmektedir. Bu 

acentelerden A Grubu acente sayısı 100 iken B Grubu acente sayısı 1 adet ile sınırlı 

kalmış, toplamda Konya kent merkezinde 101 adet A-B grubu acente bulunmaktadır. 

Konya turizminde acenteler daha çok hac ve umre organizasyonları 

gerçekleştirmektedirler. Bunların yanında yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleme, otel 

rezervasyon, havaalanı transferleri vb. işleri gerçekleştirmektedirler. Tablo 16’da 

Konya kent merkezinde faaliyet gösteren A-B Grubu acenteleri birlikte verilmiştir. 
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Tablo 16. Konya Kent Merkezi Acente Sayıları (2015) 

Acente Grubu Acente Sayısı 

A Grubu 100 

B Grubu 1 

Toplam 101 

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 

Konya kent merkezinde bulunan turizm işletme belgeli restoranlar, bağlı bulundukları 

sınıflar ve kapasitelerine ilişkin bilgiler Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17. Konya Kent Merkezi Turizm İşletme Belgeli Restoranlar 2015 

RESTORAN ADI SINIFI KAPASİTESİ 

Gümüşkapı Özel Sauna Özel Belirtilmemiş 

Riba Lokanta 2.Sınıf 50 

Fuar Kardeşler Restoran 1.Sınıf 150 

Tekbey Restoran 1.Sınıf 300 

Derman Restoran 1.Sınıf 150 

Şahinbey Lokantası 1.Sınıf 850 

Maşagah 1.Sınıf 170 

Opera Xl Özel 335 

Karides Lokantası 1.Sınıf 180 

Paşa Konağı Özel 170 

Gar Restoran Özel 160 

Toplam  2515 

Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 

Konya’da turizme ilişkin yukarıda sayılan gelişmeler yaşanırken, turizmle 

birlikte yaşama ve turizm getirilerinin anlaşılmaya başlandığı bir dönem de 

yaşanmaktadır. Bu anlamda Konya yiyecek-içecek sektörü de hızla gelişmeye 



55 
 

başlayarak toplamda 2515 kapasiteli ve 11 ayrı turizm işletme belgeli restoran Konyalı 

girişimciler tarafından işletilmektedir. Konya yiyecek-içecek sektöründeki eski 

girişimciler, günümüz girişimcileri için öncü olmakla birlikte, takip edilen girişimciler 

olmaktadırlar. Ayrıca Konya’da geçmişten günümüze kadar ulaşan birçok yemek 

çeşidi bulunmaktadır. Yemekler Konya’ya özgü,  yöresel ve geleneksel özellikler 

taşımaktadır.  Bu bağlamda Konya turizm girişimcileri bu geleneksel ve yöresel 

lezzetleri iş fikrine dönüştürmekle beraber, Konya’nın da çok ciddi tanıtımını 

yapmaktadırlar.  

Bütün bu gelişmelerin paralelinde, Konya’nın tarihi kent olması, birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olması, birçok tarihi esere de sahip olmasına sebep 

olmuştur. Tablo 18’de Ocak-Ekim ayları arasında 2015 yılı ziyaretçi sayıları birlikte 

verilmektedir.  Tabloda en çok ziyaretçi sayısına sahip, İstanbul’da bulunan Topkapı 

Sarayından sonra, Türkiye’nin en çok ziyaretçi kabul eden 2. müzesi olan Mevlana 

Müzesi, 224.448 kişi ile 1. sırada yer almaktadır. Mevlana müzesini, Karatay Çini 

Eserleri müzesi, İnce minare müzesi, Atatürk Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya 

Müzeleri takip etmektedir. Konya müze ziyaretçilerinin, sayısındaki bu denli artışın 

en önemli nedenlerinden biri olarak, Konya turizm altyapısının güçlendirilmesi 

bulunmaktadır. Turizm altyapısındaki çalışmalarda hiç kuşkusuz ki turizm 

girişimlerinin yaptığı yatırımların büyük katkısı bulunmaktadır. 

Tablo 18. Konya Müzelerinin Ziyaretçi Sayıları Ocak-Ekim 2015 

 
Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015. 



56 
 

3.4.1.2 Konya’da Ulaşım Altyapısı  

Konya’daki ulaşım altyapısı; karayolu, demiryolları ve havayolları ayrımı ile 

incelenmiştir. 

Karayolu: Konya, doğu-batı illeri ile kuzey-güney illeri arasında ulaşımı 

sağlayan ve önemli karayollarının kesiştiği önemli bir kavşak noktasıdır. Konya 

Anadolu coğrafyasında bu özelliğinden dolayı, tarih boyunca konaklama, geçiş, ticaret 

merkezi olmuştur. Bu özelliği Konya kent merkezinin, bugünde önemli bir turizm 

merkezi olmasına büyük katkı sağlamaktadır. 

Konya kent merkezinden, kuzey, kuzeybatı, batı, güney, doğu ve kuzeydoğu 

yönünde bütün yollar Konya’yı diğer illere bağlamaktadır. Bu yollardan Konya-

Afyonkarahisar güzergâhı, Eskişehir-Bursa-İstanbul, Konya-Ankara yolu Ankara ve 

Kuzeybatıda bulunan illerle, Konya-Aksaray yolu Nevşehir ili ve kuzeydoğu illeriyle, 

batıya uzanan Konya-Beyşehir yolu Isparta-Denizli-Aydın üzerinden İzmir ulaşımını 

sağlamaktadır. Güneydeki Konya-Karaman karayolu ilin Mersin ve Adana’ya 

ulaşımını sağlar. Konya Ereğli karayolu üzerinden ise Ankara-Adana karayoluna 

bağlanan yol hem Adana hem güneydoğu illerine, Kayseri bağlantısından da 

Karadeniz illerine ulaşım gerçekleşmektedir (Keskin, ve Önen, 2012: 29). 

Demiryolları: Konya demiryolu ağı ile yük ve yolcu taşımacılığında çok 

önemli bir merkezdir. Konya kent merkezi 2006 yılında başlayan hızlı tren projeleriyle 

önemli bir istasyon haline gelmiştir. Yapımı tamamlanan Konya-Ankara hızlı tren 

projesi ile toplam 306 km demiryolu hattı ile yolculuk 1 saat 15 dakika kadar 

sürmektedir. Yapımı devam eden Konya-Karman hızlı tren projesi ve proje halinde 

olan Konya-Antalya (Manavgat) hızlı tren projesi ile Konya’nın önemli turizm 

bölgelerine bağlantı, bu projeler ile gerçekleştirilecektir (tr.wikipedia.org, 2015).  

Demiryolları ile her gün karşılıklı olarak Konya-Haydarpaşa arası Meram Ekspresi, 

Ereli-Konya-Haydarpaşa arası İç Anadolu Mavi Treni, Haydarpaşa-Konya-Gaziantep 

arasında Toros Ekspresi seferler düzenlemektedir (Tapur, 2009: 476). 

Havayolları: Konya kent merkezinde, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 1 adet 

askeri havaalanı bulunmaktadır. Ancak Konya’daki hava yolcu sayısındaki artışla 

birlikte askeri havaalanı, askeri ve sivil havaalanı olarak kullanılmaktadır. Her gün 
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karşılıklı olmak üzere Konya-İstanbul, İstanbul-Konya uçuşları THY ve özel havayolu 

şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yaz aylarında, yurtdışı direk 

uçuşlarda Konya havaalanından gerçekleştirilmektedir. Konya’nın önemli bir turizm 

bölgesi olmasından dolayı sivil havaalanı Konya’nın öncelikli ihtiyaçları arasında 

olduğu bir gerçektir. 

3.4.2. PEST Analizi 

PEST terimi son 10-15 yıldır sıklıkla kullanılan bir analiz yöntemidir. Analiz 

yöntemi ile alakalı bilinen kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ancak bilinen 

çalışmalardan biri “İş Çevresi Analizi teknikleri ve araçlarına yapılan bilinen en erken 

atıf Francis J. Aguilar (1967) tarafından Ekonomik, Teknolojik, Politik ve Sosyo-

Kültürel terimlerinin baş harflerinden oluşan ''ETPS’ üzerine yazılan bir makaledir” 

(stratejikyonetim.org, 2015). 

PEST analizi; bir organizasyonun, departmanın ya da ürünün stratejik 

planlaması yapılırken içinde bulunduğu pazarı ya da faaliyet gösterdiği çevreyi analiz 

etmek için kullanılan siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal, çevresel 

faktörlerin İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. PEST analizi, 

Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen 

harekete geçilmesi gerekenlerin farkına varılması ve bu faktörlerin, olumlu veya 

olumsuz kimleri etkilediğini ortaya koymak için yapılan bir analizdir 

(stratejikyonetim.org, 2015). Pest analizi, çevresel değişkenler hakkında büyük bir 

resim ortaya koymaktadır. 

PEST Analizi (stratejikyonetim.org, 2015). 

 Genellikle bir ürünün nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride 

olan olayları bir süre sonra etkileyecek olan dış çevredeki gelişmeleri tespit etmek için 

kullanılan bir analiz yöntemidir. 

 Faaliyet gösterilen çevredeki büyük tablonun görülmesine ve bu 

çevrede sosyal yapı için fırsat ve tehdit olarak ifade edilebilecek olan faktörlerin tespit 

edilmesine yardımcı olan çok kullanışlı bir analiz yöntemidir. Mevcut durumun, dış 

çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditlerde minimize 

edilebilir. 
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 Özellikle pazar büyümesi ya da küçülmesi ile ortaya çıkan riskleri ve 

bu riskler karşısında organizasyonun nasıl pozisyon alacağı ne olduğunun anlaşılması 

için çok kullanışlı bir analiz yöntemdir. 

Organizasyonu etkileyen dış çevre faktörleri organizasyonun kontrol 

edemediği çevre faktörleridir. Ancak ürün geliştirme, iş planları, stratejik planlar 

ortaya çıkarma aşamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Bu 

inceleme ve tahmin işlemleri için de PEST analizi önemli bir analiz aracı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

PEST analizini dikkate almak şu nedenlerden dolayı önemlidir 

(stratejikyonetim.org, 2015): 

 Etkin bir PEST analizi ile girişimcilerin aldığı kararlar ile attığı 

adımların yaptığı işi değişmeye zorlayan güçlü dış faktörlerin pozitif etkileri 

doğrultusunda oluşturulduğundan emin olunmaktadır. Değişime karşı koymaktansa 

değişimin bir parçası olmak daha başarılı girişimciler ortaya çıkarmaktadır. 

 PEST analizinin iyi kullanılması, girişimcilerin kontrolü dışındaki 

faktörlerden dolayı başarısız olacak karar ve girişimlerden kaçınılmış olunmaktadır. 

 PEST analizi girişimcilerin yeni bir ürün ya da hizmet sunacağı zaman 

çok daha yararlıdır. PEST analizi girişimcilerin, varsayımlardan kurtulmasına ve yeni 

pazardaki gerçeklere daha çabuk uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır 

(stratejikyonetim.org, 2015). 

Konya turizm girişimciliği bağlamında Pest analizi, analiz faktörleri 

belirlendikten sonra "Notlar" sütununda bu faktörlerin organizasyonu nasıl 

etkileyebileceği, "Potansiyel Etkisi" sütununda bu faktörlerin risk derecesi, "Olma 

Olasılığı" sütununda bu faktörlerin geleceğe yönelik olarak gerçekleşme 

olasılığı girilmelidir. Bu aşama tamamlandıktan sonra "Önem Derecesi" sütununda 

her faktörün "Potansiyel Etki" ve "Olma Olasılığı" değerlerinin çarpımı ile önem 

derecesi belirlenmelidir. 

Pratik bir kural olarak her 10 çok yüksek riskli faktöre karşılık 10 yüksek 

riskli, 10 orta riskli ve 10 düşük riskli faktör belirlenmelidir. Eğer orta ve düşük önem 

dereceli faktörlerden daha fazla yüksek ve çok yüksek önem dereceli faktör 
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belirlenirse organizasyonu neyin etkileyip etkilemediği konusundaki düşüncelerin 

tekrar gözden geçirilmesi iyi olacaktır. Bundan sonra her faktör için diğer faktörlere 

göre önem ve etki derecesine bakılmalıdır (stratejikyonetim.org, 2015). Bu bağlamda 

Konya turizm girişimciliğine etki eden politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik 

faktörlerin ne olduğu Tablo 19’da detaylı olarak gösterilmişidir. Gerçekleştirilen 

analiz sonucunda, potansiyel etki değeri,  KOSGEB tarafından gerçekleştirilen yılda 

6000’den fazla girişimci adayına iş planı hazırlama ve girişimcilik eğitiminin 

verilmesidir. Önem derecesi değeri ise, turizm yatırımlarının büyüklüğü ve 

yatırımların çeşitliliğidir. Olma olasılığı değeri olarak ise, dinlenme parkı ve tema 

parkı sayısı artışı ve buna bağlı çevreye duyarlı birey sayısındaki artış değeri olarak 

belirlenmiştir. 
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Tablo 19.  Konya Turizm Girişimciliği Bağlamında Pest Analizi 

POLİTİK EKONOMİK 

- Girişimcilik desteklerinden yararlanma oranı 

açısından Konya’nın 2. Bölgede yer alması, 

- Konya Turizm Kümelenmesi yapılmış olması, 

- Turizm örgütlemesine ilişkin stratejik 

öneminin girişimciler tarafından anlaşılması, 

- KOSGEB tarafından düzenlenen girişimci 

yetiştirme ve iş planı hazırlama kurslarında 

yılda 6000 düzeyinde girişimci adayının eğitim 

alması, 

- Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir 

Belediyesinin turizm yatırımlarını teşvik 

ederek, Konya’nın cazibesinin artırılması. 

 

- Turizm gelirlerinde çeşitlenme, 

- Tarıma dayalı turizm aktivitesi, 

- Sanayiye dayalı turizm aktivitesi, 

- Yıllara göre artan turizm gelirleri, 

- 4 adet organize sanayi bölgesinin (OSB)  

varlığı, 

- Turizm yatırımlarındaki artış, 

- Turizm yatırım çeşitliği, 

- Yabancı sermaye yatırımları, 

- İstanbul Sanayi Odasının (İSO) düzenlemiş 

olduğu İlk 500 sıralamasında 10’un üzerinde 

işletmenin yer alması. 

 

SOSYAL TEKNOLOJİK 

- 5 üniversitenin varlığı ile genç ve dinamik 

nüfus profili, 

- Eğitim oranının giderek artan bir profil 

göstermesi, 

- Dinlenme parkı ve tema parkı sayısı artışı ve 

buna bağlı çevreye duyarlı birey sayısındaki 

artış, 

- Sivil toplum kuruluşların (STK) farkındalık 

oluşturan çalışmaları, 

- Sille Kültür Vadisi projesi 

- Sultan II. Kılıçarslan Köşkü Projeleri, 

- Hz. Mevlana Müzesi çevre düzenlemesi. 

- İslam İşbirliği Teşkilatı, 2016 yılı için 

Konya'yı İslam aleminin turizm başkenti ilan 

etmesi. 

- Avrasya Turizm Kongresi’nin Konya’da 

düzenlenmesi. 

- Yeni havaalanı terminalinin devreye alınması. 

 

- Bölgenin ilk Bilim Merkezinin Konya’da 

faaliyet göstermesi, 

- Konya’da mobil internet kullanımının giderek 

yaygınlaşması, 

- İnternet kullanımın yaygınlaşması, 

- Üniversitelerin bünyelerinde yer alan 

Teknokentlerin ar-ge faaliyetleri, 

- Özel sektör ar-ge harcamalarının Türkiye 

ortalamasının üzerinde olması, 

- Lojistik Köy projesi ile Konya’nın öneminin 

artması, 

- Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 

yaptırılan Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon 

Merkezi’nin Konya’da faaliyet göstermesi. 

 

 

3.4.3. Kanvas İş Modeli 

Girişimciler için2008 yılında, Alex Osterwalder tarafından geliştirilen İş 

Modeli Kanvası, girişimcilerin iş fikirlerini değişen çevre şartlarına göre 
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güncelleyebilecekleri, kolayca anlayabilecekleri ve anlatabilecekleri bir alan 

oluşturmaktadır. Kanvas İş Modeli yeni bir fikir veya iş fikri geliştirmek istenildiğinde 

kullanılan bir stratejik yönetim tablosudur. Bu tablo kurumların altyapı kaynaklarını, 

müşteri/yakın çevre ve finans kaynaklarını tanımlayabilecek bir tablodur. Tablo, 

kurumun kendi yapacağı faaliyetleri sıralamasına ve potansiyel değişimleri 

tasarlamasına imkan tanımaktadır. Kanvas İş Modeli 9 sütundan oluşan bir tablodur. 

Kanvas, iş fikrine sahip bir girişimcinin, uzun süren hazırlıklara gerek olmaksızın, her 

şeyi tek sayfada görebileceği bir imkân sağlamaktadır. İş Modeli Kanvasında yer alan 

temel başlıklar aşağıda yer almaktadır;  

Müşteri Segmenti, 

Değer Önerisi, 

Kanallar, 

Müşteri ilişkileri, 

Gelir modeli, 

Temel faaliyetler, 

Temel kaynaklar, 

Temel ortaklıklar, 

Gider yapısı. 

Kanvas İş Modeli, günümüzde girişimci adayları tarafından yoğun şekilde 

araştırılan, incelenen ve girişimci adaylarına çok farklı kullanım avantajları sağlayan 

bir iş modeli olduğundan dolayı tüm dünyada yoğun ilgi görmektedir 

(www.damgh.com, 2015). Google Trends verilerine göre 2005 ve 2015 yılları arasında 

Kanvas İş Modeli arama sonuçları Tablo 20’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

http://www.damgh.com/
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Tablo 20. Kanvas İş Modelinin Google Arama Motorunda Dünya Çapında Arama 

Sonuçları 2004 

 

 

 

 

  2005 2007        2009              2011         20132015 

Kaynak:http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=business+model+canvas 

,2015. 

Kanvas İş Modeli, yukarıda da belirtildiği üzere, girişimci adaylar tarafından 

incelenen ve uygulanabilirliğinden dolayı, tercih edilen stratejik yönetim aracıdır. 

Girişimcilerin, iş fikirlerini uygulayabildikleri bu yöntem, bölgesel ilgi anlamda daha 

çok Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilen bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bölgesel ilgi bağlamında, %100’lük sonuçla Hollanda birinci sırada yer alırken, diğer 

sıralarda ise Baltık ülkeleri yer almaktadırlar. Bu sonuç bize, Kanvas İş Modeli ile 

inovasyon ligi arasındaki paralelliği göstermesi acısından da ilginç bir sonuçtur. 

Kanvas İş Modeline bölgesel ilgi bağlamında diğer bir ilginç sonuçta, % 38’lik oranla 

bir Uzakdoğu ülkesi olan Malezya’nın 5. sırada yer almasıdır. Diğer ilginç sonuçlar 

ise Endonezya ve Kolombiya’nın Kanvas İş Modeline ilgi duyan farklı bölgeler olarak 

karşımıza çıkmasıdır. Dünya’da Kanvas İş Modeline bölgesel olarak gösterilen ilgi 

düzeyleri, aşağıda Tablo 21’de ülkeler ve yüzdeleri baz alınarak gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kanvas İş Modeli

 

 

 

 

 

2005 
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Tablo 21. Kanvas İş Modeline Bölgesel İlgi 

 ÜLKE İLGİ ORANI 

1 Hollanda % 100 

2 Danimarka % 79 

3 Finlandiya % 40 

4 İsviçre % 40 

5 Malezya % 38 

6 Belçika % 33 

7 İsveç % 29 

8 Endonezya % 29 

9 Kolombiya % 22 

10 Avustralya % 19 

    Kaynak: www.google.com, 2015. 

İş modeli kanvası yukarıda belirtilen 9 başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıkların 

neler dikkate alınarak ve nasıl doldurulacağı ile alakalı temel birleşenler aşağıda 

verilmektedir  

Müşteri Segmenti (www.damgh.com, 2015). 

Girişim olarak elde etmek istenilen kişi ve kurumlar, müşteri segmenti başlığı 

altında toplanmalıdır. Girişimcilerin hitap etmeyi düşündüğü değer önerisini en çok 

hangi grup müşteri segmenti benimser? Birden fazla değer öneriniz için birden fazla 

müşteri segmenti belirlemeniz ne kadar doğru olur? Bazı işletmeler (örneğin pazaryeri 

siteleri) birden fazla müşteri tipine hizmet vermektedir. İşletme sahipleri ve ürün satın 

alan müşteriler bu segmentasyonda ayrı ayrı gösterilmeleri girişimci için beklenen 

hedefi daha da yaklaştıracaktır. Ayrıca hedef kitlenizi belirlerken, etkin insan kaynağı 

oluşturulması, başlıklar arasındaki bağlantıları daha gerçekçi olmasını sağlayarak, 

eksiklerin görmesini kolaylaştıracaktır. 
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Değer Önerisi 

Girişimciler, değer önerisi gözünü oluştururken, cevaplandırması gereken 

temel düzeyde sorular bulunmaktadır. Bu temel soru, hedef kitleleri belirlenirken, 

tespit edilen hangi sorunlar çözülebilmektedir. Belirlenen hedef kitle, kullandığı 

araçlardan vazgeçip neden girişimcileri tercih edecektir. Tabloyu daha anlamlı kılmak 

için belirlenen her hedef kitlenin tam karşısına ona özel değer önerisi yazılabilir. Arada 

kalan müşteri ilişkileri tablosuda bu anlamda doldurulabilir. Eğer girişimcinin 

zihninde her segment için net değer önerileri yoksa boş bırakabilir ya da tahminler 

sıralanabilir. 

Kanallar 

Belirlenen hedef kitleye, belirlediğiniz değer önerilerini hangi mecralardaki 

araçlar vasıtası ile ulaştıracağının listelendiği başlıktır. Örneğin: Haber sitesiyseniz 

sosyal sorumluluk projelerinde destekleyici olmak girişimci için en önemli kanaldır. 

Müşteri İlişkileri 

Müşteri ilişkileri gözü, satış ve üretim döngüsünde müşteriler ile nasıl 

etkileşime geçecek sorusunun cevabının verileceği alandır. Müşteriler ile 7/24 çağrı 

merkezi ile destek vermek ya da sık sorulan sayfasını detaylandırıp çağrı merkezini 

kapatmak bu aşamada girişimcilerin vereceği kararlar arasındadır. Bütün bunlarla 

beraber müşteriler ile iletişimde kullanacak dil de müşteri ilişkilerin diğer bir önemli 

sorusudur. 

Gelir Modeli 

Girişimciler gelir modeli alanına, belirlenen hedef kitleden, sunduğunuz değer 

önerileri karşısında ne kadar para kazanılacağının belirtildiği başlıktır. Burada geçmiş 

adımlarda yapılacak analizler çok büyük rol oynamaktadır. İş modelinde 

güncellenmesi gereken durumların arasında hedef kitlelerinin, ürününüz için istenilen 

parayı ödeyebilme gücüde yer almaktadır. Hizmet verdiğiniz pazara göre ve hedef 

kitlenin demografik özelliklerine göre gelir modeli bu alanda belirlenmelidir. Gelir 

modelini listelerken 1. hedef kitle ve 1. değer önerisi için belirlediğiniz gelir modelini 

ilk sıraya yazılması takip ve anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Temel Faaliyetler 

Girişimcilerin sunacağı değer önerilerini hayata geçirebilmesi için yapması 

gereken öncelikli işlerin yer aldığı bölümdür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

değer önerilerinin dışına çıkmadan ve kaynakları göz ardı etmeden faaliyetlerin 

belirlenmesidir. Diğer önemli soru kaynakların yetmiyorsa ne yapılacağıdır. 

Outsource yöntemleri düşünebilir ya da listenin tepesine “X işi öğrenilecek” 

maddesini eklenerek, tekrar geri dönülebilir. 

Temel Kaynaklar 

İşletmelerin türüne göre değişkenlik gösterebileceği gibi günümüzde finansal, 

beşeri ve teknoloji başlıkları altında bileşilmektedir. Değer önerilerini hayata geçirmek 

ve temel faaliyetler tablosunu eritmek için elinizde olan ve ihtiyacınız olacak 

kaynakları bu sütunda listelenmelidir. Girişimciler için temel kaynaklar, temel faaliyet 

sırasına göre belirlenmelidir. 

- Donanımsal gereksinimler (bilgisayar, printer vs.) 

- Yazılımsal gereksinimler (lisanslı ürünler, online araçlar) 

- Öncesinde hazırlanan görsel kaynaklar (logo, banner vs.) 

- Yazılım geliştiriciler 

Temel Ortaklıklar 

Kanvasın geldiği bu aşamada başlık için az çok girişimcinin bir fikri 

oluşmaktadır. Sunulan değer önerilerinin benzerini veren firmalar ile ne türden bir 

ortaklığa girilebilir. Hedef kitlenize ulaşmak için hangi kurum veya dernekler ile 

irtibata geçilecektir. Temel faaliyetlerinizde size yardımcı olabilecek kişi veya 

kurumlar var mı? İhtiyacınız olan maddi kaynağı nerelerden temin edeceksiniz?  

Maliyet Yapısı 

Girişimci adayları son aşamada iş modelini oluştururken ortaya çıkan en 

önemli maliyetleri bu sütunda ortaya koymaktadır. Değer önerilerinizi hedef kitleniz 

ile buluşturmak için ne kadar harcamanız gerekiyor? Belirlenen dönemde ihtiyacınız 
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olan finansman kaynağı ne kadar? Giderleriniz değişken mi yoksa sabit mi?  Benzeri 

soruların cevabı bu alanda verilmektedir (www.damgh.com, 2015). 

3.4.3.1. Kanvas İş Modeli Uygulaması 

Kanvas İş Modeli, "Yalın Girişimcilik" akımında, önemli bir iş planı hazırlama 

aracıdır. Kullanım kolaylığının olması ve her şeyi bir arada görmeye imkân tanıması, 

günümüz girişimci adayları arasında en çok tercih edilen iş modeli olmayı beraberinde 

getirmektedir. Bu kolay kullanım, girişimcilere, şartların değişmesiyle veya yeni 

girdiler elde edildikçe uyarlamaların daha kolay bir şekilde iş planı da yer alabilmesi, 

birçok girişimciye çok daha kullanışlı gelmeye başlamıştır (www.adiloran.com, 2015). 

Tablo 22’te, Girişimciler için 2008 yılında, Alex Osterwalder tarafından geliştirilen İş 

Modeli Kanvası uygulaması yer almaktadır. 
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Tablo 22. Örnek Kanvas İş Modeli Uygulaması 

 
Kaynak:www.adiloran.com, 2015. 
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Tablo 23’te Konya turizm girişimciliği, Kanvas iş modeli örneği, sonucunda 

ortaya çıkan temel faktörler yer almaktadır. 9 adet temel faktöre ait ara faktörler İş 

Modeli Kanvası sonucunda elde edilmiştir. Özelliklerde Kanvasın kilit ortaklar 

bölümünde, Konya’nın turizm girişimciliği varlığının ve turizmi geliştirici yan 

sektörlerin varlığı Konya turizm girişimcilerine farklı bir avantaj sağlamaktadır. 

Konya’da çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, birçok işletmenin varlığı gerek 

maliyet gerekse kolay ulaşılabilirlik anlamında potansiyeli güçlendirici bir etkinin 

varlığı söz konusudur.  

Kanvasın kilit kaynaklar kısmında, turizm girişimciliği bağlamında, sayısız 

kaynağın varlığı söz konusudur. Özellikle, fiziksel alt yapı ve üst yapı turizm 

donanımı, Konya markası, turizm fakültelerindeki kalifiye turizm çalışanları, turizm 

amaçlı öz sermaye kullanımı, inanç ve kültür turizmi, misafirperverlik, konfor, 

rahatlık, dinlenme ve alışveriş, kişiye özel otel seçenekleri, otantik tatlar, kültürel 

çeşitlilik, Konya turizm girişimciliğinin kilit kaynaklar kısmını oluşturmaktadır. 

Kanvasın, değer önerileri bölümü Konya turizminin markalaşması anlamında 

önem arz etmektedir. Bu değer önerileri ise Konya ili için şöyle belirlenmiştir; müşteri 

ilişkileri uygulamaları, internet tabanlı pazarlama ve müşteri takibi, özgün ve yöresel 

hizmet kalitesi, uluslararası turizm standart ve standardizasyonlara uygunluk, 

turistlerin farklı bir ihtiyacının ortaya çıkarılması, mobil uygulama sistemi ile takip, 

uluslararası ulaşılabilirliği olan, mobil tabanlı turizm siteleri, turizm bölgesini için 

hazırlanan coğrafi bilgi sistemli haritalar Kanvasın değer önerileri kısmını 

oluşturmaktadır. 

 İş Modeli Kanvasının kilit etkinlikler bölümü turizmin çekiciliği unsurunu ele 

alarak, turizm girişimcileri için önemli bir isteklendirme sağlayarak, turizm 

girişimciliğini cazip hale getirmektedir. Müşteri ilişkileri bölümünde ele alınan 

değerler ise, yüz yüze ve kişisel hizmetler,  sağlık ve termal turizm alanında nitelikli 

hizmet vermeyi kapsayan bir müşteri ilişkileri sistemi kanvasda yer almıştır. 

 Müşteri kesiti bölümü iş modeli kanvasının en önemli bölümünü 

oluşturmaktadır. Müşteri bölümünde müşteriler hangi düzeyde analiz edilirse, turizm 

girişimciliği o yönde hareket edecektir. Konya turist kesitinde yabancı turist, 
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Uzakdoğu kökenli bir turist yapıdadır. Ayrıca kesit Antalya ve Kapadokya geçiş 

bölgesinde yer almaktadır. Yerli kesit daha çok inanç ve kültür turizmi çerçevesinde 

şekillenmektedir. Ayrıca Konya sanayinin gelişmiş olması, iş ve kongre amaçlı farklı 

bir profili karşımıza çıkarmaktadır. Konya turizm girişimciliği için müşteriye ulaşma 

bağlamında farklı kanallar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle internet tabanlı kanallar 

ve mobil uygulamaların girişim faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyeceği 

düşünülmektedir. 

 İş Modeli Kanvasının son bölümünde ise maliyet yapısı ve gelir kaynakları 

bölümü yer almaktadır. Maliyet yapısı daha çok sermaye yoğun ürün, emek yoğun 

üretim, dış kaynak kullanımı ve yüksek sabit maliyetler olarak belirlenmiştir. Gelir 

kaynakları bölümünde ise konaklama, yiyecek içecek, sezonluk, hediyelik eşya ve 

diğer gelirler bulgulanmıştır. Kanvasa göre, Konya turizm girişimciliği, gelişmeye 

uygun, potansiyeli son derece yüksek, mevcut turizm yatırımlarının uygunluğu, 

yatırım alanlarının varlığı, çok sayıda kilit kaynağa sahip olması, Konya turizm 

müşterileri için çok farklı değer önerisine sahip olması vb. birçok farklı faktörler tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 23. Konya Turizm Girişimciliği Kanvas İş Modeli Örneği 

Kanvas İş Modeli 

Kim İçin Hazırlandı: Tasarlayan: Gün 

 

Ay Yıl 

Tarih: 

No.  

Versiyon: 

Kilit Ortaklar 

 

 

Kamu ve özel kesim 

ortakları,  belediyeler, il 

özel idareleri, turizm 

dernekleri, 

Özel sektörde inşaat 

sektörü, mobilya 

sektörü, 

Tedarikçiler; gıda ve 

mefruşat, donanım ve 

endüstriyel donanım, 

otel yazılımı, mobilya 

dekorasyon, 

Ortaklık çerçevesinde 

teknik donanım ve üst 

yapı, diğerturizm 

işletmecileri tarafından 

yapılacaktır. 

Kilit 

Etkinlikler 
 

Butik otel tipinde 

yatırım ve 

işletmecilik, karma ve 

tersine işleyendağıtım 

kanalı. 

Turizm çekiciliğinin 

ön planda tutulması. 

 

 

Değer 

Önerileri 

 

Müşteri ilişkileri 

uygulamaları. 

 

İnternet tabanlı 

pazarlama ve müşteri 

takibi. 

 

Özgün ve yöresel 

hizmet kalitesi. 

 

Uluslararası turizm 

standart ve 

standardizasyonlara 

uygunluk. 

 

Turistlerin farklı bir 

ihtiyacının ortaya 

çıkarılması. 

 

Mobil uygulama 

sistemi ile takip. 

 

Uluslararası 

ulaşılabilirliği olan, 

mobil tabanlı turizm 

siteleri. 

 

Turizm bölgesi için 

hazırlanan coğrafi 

bilgi sistemli 

haritalar. 

 

Konya turizminin 

markalaşması. 

 

 

Müşteri İlişkileri 

 

Yüz yüze ve kişisel hizmetler  

Sağlık ve termal turizm 

alanında hizmetler 

 

Müşteri 

Kesitleri 
 

Uzak doğu turist 

profili, 

İç pazarda Antalya ve 

Kapadokya bölgesi, 

müşterileri, 

Kongre ve iş amaçlı 

turizm faaliyetleri, 

İnanç turizmi 

kapsamında yerli ve 

yabancı turist profili. 

 

Kilit 

Kaynaklar 
 

 

Fiziksel alt yapı ve 

üst yapı, turizm 

donanımı, 

Konya markası. 

 

Turizm 

fakültelerinden 

mezun kalifiye turizm 

çalışanları, 

 

Turizm amaçlı öz 

sermaye kullanımı. 

 

Değer Önerisi: İnanç 

ve kültür turizmi. 

 

Misafirperverlik 

konfor rahatlık 

dinlenme alışveriş, 

 

Kişiye özel otel 

seçenekleri, 

 

Otantik tatlar, 

kültürel çeşitlilik.  
 

 

Kanallar 

 

 

 

İnternet ve sosyal medya ile 

ulaşım  

Bireysel ve grup müşteriler. 

Satış sonrası müşteri takibi ve 

hizmetleri. 

Cep haritaları ve Konya kent 

rehberi. 

Uluslararası ulaşılabilirliği 

olan, mobil tabanlı turizm 

siteleri. 

 

Maliyet Yapısı 
 

Sermaye yoğun, 

Dış kaynak kullanımı, 

Yüksek sabit maliyetler, 

Emek yoğun. 

 

Gelir Kaynakları 

Oda gelirleri, 

Yiyecek içecek gelirleri, 

Diğer gelirleri, 

Sezonluk ve yarı sezonluk fiyatlandırma, 

Hediyelik eşya gelirleri. 
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SONUÇ 

Ekonomilerin, değer ölçütlerinden birisi, ekonomilerin sahip olduğu potansiyel 

girişimciler ve girişimcilerin nitelikleridir. Girişimcilik, ekonomiler için stratejik 

öneme sahip bir üretim faktörüdür. Girişimciliğin stratejik öneme sahip olması, 

ekonomilerin bu konuda özendirici ve teşvik edici uygulamaları da beraberinde 

getirmektedir. Ekonomilerin, girişimcilik noktasında yapmış oldukları teşvik edici 

çalışmalar, girişimciliği özendirmekle beraber yeni katma değerler ortaya koymasıyla 

da topluma büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye Ekonomisinin, 1980’li 

yılların başında yeni tanıştığı turizm sektörünün, turizm girişimciliği boyutunu, Konya 

ili eksenindeki, girişimcilik faaliyet alanlarını inceleme konusu olarak tercih etmeyi 

uygun görmüştür. Bu bağlamda, girişimcilik, turizm girişimciliği, Konya turizm 

girişimciliği alanları ayrı ayrı incelenmiştir. 

Çalışmanın bulgularına göre, çalışmaya konu olan Konya ili turizm 

girişimciliği potansiyeli ve girişimcilik fırsatlarının, oldukça yüksek bir potansiyele 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Konya ilinin, turizm girişimciliği bağlamında 

potansiyelinin bu denli yüksek olmasında çok çeşitli faktörlerin varlığı önemli bir 

tespit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faktörlerin başında, ekonomisinin her geçen 

büyüyerek, ilk 500 sıralamasında yer alan çok sayıda işletmenin olması, ulusal marka 

sayısının varlığı, uluslararası sermayeye sahip birçok işletmenin üretim yapması, 

birçok farklı sektör de üretim yapan, dört organize sanayi bölgesine sahip olmasının 

yanında büyüklü küçüklü birçok özel sanayi bölgesinin varlığı göze çarpmaktadır. 

Ayrıca Konya ilinin, köklü bir tarihi geçmişinin olması, eski bir başkent oluşu, inanç 

turizmi ve sağlık turizmi merkezi olma yolunda ciddi yatırımların varlığı, doğal 

güzellikleri, coğrafi konumu, demografik yapısı, tarım merkezi oluşu, beş üniversiteye 

ev sahipliği yapması bilim ve kültür şehri olması, ulaşım ağının ve alt yapısının güçlü 

olması, farklı birçok yeni turizm öznesinin Konya’ya kazandırılmış olması vb. 

faktörler, Konya’yı turizm girişimciliği noktasında ön plana çıkarmaktadır. 

Çalışmanın analizinde mevcut durum analizi, PEST analizi ve Kanvas İş 

Modeli kullanılmıştır. Kanvas iş modelinde yer alan temel başlıklar baz alınarak 
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incelendiğinde; elde edilen sonuçlar, girişimciler için yol haritası oluşturmak için çok 

önemli sonuçlardır. 

Araştırmanın bulguları, Konya ilinin turizm girişimciliği açısından yüksek 

derecede cazip bir yer olduğunu göstermektedir. Özellikle turizm sektöründe yatırım 

yapacak girişimciler için son derece anlamlı sonuçlar ve bir yol haritası elde edilmiştir. 

Girişimcilik etkinliği ve turizm girişimciliği, kalkınmanın en önemli 

dinamiklerindendir. Konya ekseninde, turizm girişimciliği yukarıda sayılan 

nedenlerden dolayı daha fazla önem kazanmaktadır. Turizmin öneminin 

anlaşılmasıyla birlikte, Konya’da turizm girişimciliği etkinliği sayıca artmaktadır. Bu 

artış sadece nicel anlamda olmamalı, turizm girişimciliğinin nitel özellikleri de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, turizm girişimciliği teşvik ve eğitimleri 

artırılmalı bu noktada Turizm Bakanlığı, Belediyeler, Konya  (STK) sivil toplum 

kuruluşları ve üniversitelerin özendirici çalışmalarına hız vermeleri gerekmektedir. 

Konya’nın destinasyon olarak çekiciliğin arttırılmasıyla birlikte, turizm girişimciliği 

etkinliklerinin toplumun tüm kesimine farklı yansımaların olması her kesimin 

beklediği bir durumdur. 

Turizm girişimciliği ekseninde Konya’ya yapılacak olan öncelikli turizm 

işletmeleri daha sonra seyahat, yiyecek-içecek ve diğer ilgili turizm alanlarına yatırım 

ve işletmecilik önem kazanmaktadır. Konya’da turizm girişimciliği kurumsal nitelik 

kazanarak amatör ve profesyonel anlamda şekillenebilir. Turizm işletmelerinin 

yerelleşmiş, özgünlük anlayışıyla yatırıma yönelmeleri günümüzde kaçınılmazdır. 

Konya, mevcut potansiyeliyle turizm yatırımcılarına ve turizm girişimcilerine önemli 

kaynak niteliğindedir. 
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