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Abstract 

Development is one of the most important issues that each country focuses 
on. Today, because the economies of underdeveloped and developing 
countries are based on the agricultural sector, these countries have started 
to give importance to the tourism sector with the idea that development with 
agriculture will take strength and time. The income generated from the 
tourism sector makes a very important contribution to the economic 
development, growth and development of those countries.  Tourism is a 
sector that provides extensive employment opportunities on the 
international scale. The development of this sector in the world is towards 
the end of the 1980s. Today, the economic, social, cultural and political 
effects of the tourism sector are growing every day. This situation increases 
the importance given to tourism not only in developed countries that share a 
large share of the international tourism movement, but also in developing 
countries. Tourism is a sector that provides extensive employment 
opportunities on the international scale and employs more over 300 million 
people around the world. Again, one out of every 16 employees in the world 
is in the tourism sector and about 7% of international capital investments 
are in the tourism area. Turkey is one of the few countries in the world with 
historical, cultural and natural beauties rich in tourism potential. It is also a 
rare country inhabited by various civilizations in history. It is possible to find 
the trace of these civilizations all over Turkey, which has 7 geographical 
regions. However, since the region I want to focus on is the Eastern and 
Southeastern Anatolia Region, I will try to give information about these 
regions. There is suitable potential for the development of almost all types of 
tourism in the Eastern and Southeastern Anatolia regions. These regions 
have been used as settlements since the earliest periods of history and are 
ones of the unique, rare pieces of geography in which civilizations first 
formed and Human Settlements first began. In addition to its historical and 
cultural values, it is seen that the region has a great potential such as 
religion, Health, Congress, cave, Highland, hunting, Botanical tourism, 
mountaineering, bird watching, historical Silk Road, underwater sports in 
dam lakes. Although the region has great potential, especially in terms of 
faith tourism, it does not attract enough tourists. Furthermore, it is known 
that the share of the total number of people staying in the region as 
domestic/foreign tourists in Turkey is only 0.2% and the number of 
overnight stays is 2.5%. Similarly, despite the presence of important touristic 
products in the region, the number of touristic facilities and beds in Turkey 
is seen to be very low with 2.0% and 1.9%.  
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Özet 

Kalkınma her ülkenin üzerinde durdukları önemli konuların başında 
gelmektedir. Günümüzde azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri 
tarım sektörüne dayalı olduğu için tarımla kalkınmanın güç ve zaman alacağı 
düşüncesiyle söz konusu ülkeler turizm sektörüne önem vermeye başlamışlardır. 
Turizm sektöründen elde edilen gelir, o ülkelerin ekonomik kalkınma, büyüme ve 
gelişimleri açısından çok önemli katkı sunmaktadır. Turizm, uluslararası ölçekte 
geniş istihdam imkânları sağlayan bir sektördür. Bu sektörün dünya da gelişmesi 
1980’lı yılların sonlarına doğrudur. Bugün turizm sektörünün ekonomik, sosyal, 
kültürel ve politik etkileri, her geçen gün giderek büyümektedir. Bu durum, 
yalnız uluslararası turizm hareketinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde değil, 
aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır. 
Turizm, uluslararası ölçekte geniş istihdam imkânları sağlayan bir sektördür ve 
dünyada yaklaşık 300 milyonun üzerinde insanı istihdam etmektedir. Yine, 
dünyada her 16 çalışandan biri turizm sektöründedir ve uluslararası sermaye 
yatırımlarının da yaklaşık %7'si turizm alanına yapılmaktadır. Türkiye, turizm 
potansiyeli yönünden zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip dünyada 
sayılı ülkelerden birisidir. Aynı zamanda da tarihte çeşitli uygarlıkların yaşadığı 
nadir bir ülkedir. Bu uygarlıkların izini 7 coğrafi bölge olan Türkiye’nin her 
tarafında bulmak mümkündür. Ancak benim üzerinde durmak istediğim bölge 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu için bu bölgelerle ilgili bilgi vermeye 
çalışacağım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin hemen her 
çeşidinin gelişmesi için uygun potansiyel bulunmaktadır. Bu bölgeler,  tarihin ilk 
dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanılmış olup, medeniyetlerin ilk 
oluştuğu ve insan yerleşimlerinin ilk başladığı eşsiz, nadir coğrafya 
parçalarından birisidir. Türkiye’deki diğer bölgelere göre az gelişmiş bir bölge 
olan GAP bölgesindeki turizm hareketlerine bakıldığında bölgenin; tarihi ve 
kültürel değerlerinin yanında din, sağlık, kongre, mağara, yayla, avcılık, botanik 
turizmi, dağcılık, kuş gözlemciliği, tarihi İpek Yolu, baraj göllerinde su altı 
sporları gibi büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bölge özellikle 
inanç turizmi açısından da oldukça büyük bir potansiyel taşımasına karşın, yeteri 
kadar turisti çekememektedir. Ayrıca, yerli/yabancı turist olarak bölgede 
konaklayan toplam kişi sayısının Türkiye içindeki payının sadece %0.2 ve 
geceleme sayısının da %2.5 olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde, bölgedeki 
önemli turistik ürünlerin varlığına karşın, turistik tesis ve yatak sayısının Türkiye 
içindeki paylarının %2.0 ve %1.9 ile oldukça düşük oranlarda olduğu 
görülmektedir. 
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Alınan Tarih 
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1. Giriş 

Günümüzde ister az gelişmiş ve isterse gelişmekte olan pek çok ülkenin kalkınma 
kavramına büyük önem verdiği görülmektedir. II.Dünya Savaşı sonrasında ülkeler 
arasındaki gelişmişlik farkları daha açık ve net bir şekilde görülmeye başlanmış, 
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkeler seviyesine nasıl 
gelebileceği sorusu, son yılların en çok tartışılan konularından birisi olmuştur 
(Jones, 2001: 1–3) 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri tarım sektörüne dayalı 
olduğu için tarımla kalkınmanın güç ve zaman alacağı düşüncesiyle bugün söz 
konusu ülkeler Turizm Sektörüne önem vermeye başlamışlardır. Gelişmekte olan 
birçok ülke için turizmden sağlanan belirli miktardaki turizm geliri, o ülkelerin 
ekonomik kalkınma, büyüme ve gelişimleri açısından çok önemli olmaktadır. Bu 
yönüyle bakıldığında, ekonomileri yaygın olmayan, tarım ülkesi konumunda olan 
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pek çok az gelişmiş ülkede turizmin ekonomik yararları ve etkileri gelişmiş ülke 
ekonomilerinde olduğundan çok daha fazla olabilir. Yeni istihdam alanlarının 
oluşturulması, döviz gelirinin elde edilmesi ve bölgelerarası ekonomik dengelerin 
sağlanması gibi nedenlerle gelişmekte olan ülkeler özellikle 1980 sonrası, turizm 
sektörünün geliştirilmesine özel önem vermeye başlamışlardır. (Bahar, Kozak 
2006: 60).  

Bu önem turizmin önemli bir gelir kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün 
turizm sektörünün ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkileri, her geçen gün 
giderek büyümektedir. Bu durum, yalnız uluslararası turizm hareketinden büyük 
pay alan gelişmiş ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de 
turizme verilen önemi artırmaktadır. Turizm, uluslararası ölçekte geniş istihdam 
imkânları sağlayan bir sektördür ve dünyada yaklaşık 300 milyon insanı istihdam 
etmektedir. Yine, dünyada her 16 çalışandan biri turizm sektöründedir ve 
uluslararası sermaye yatırımlarının da yaklaşık %7'si turizm alanına 
yapılmaktadır. (Emekli, 2005). 

Deniz-kum-güneşe ( İngilizcede üç S olarak bilinen see, sand ve sun) dayanan kıyı 
turizmi önemini devam ettirmekle birlikte son yıllarda turistik talepteki 
değişmeler dikkat çekici bir boyut kazanmaktadır. Tatil-turizm kavramına ilişkin 
çekiciliklere ya da turistik ürünlere her geçen gün yenisi eklenmekte ve 
uluslararası turizm pazarındaki rekabet hızlanmaktadır. Bu nedenle doğal ve 
kültürel çekiciliklere sahip mekânlar, termal merkezler, yaylalar, korunan alanlar 
ilgi çekerken, eko-turizm, termal turizm, kültürel turizm, kırsal, turizm türleri ön 
plana çıkmaktadır (Emekli, 2005). 

Çalışmanın öncelikli amacı, bölgesel kalkınmada turizm sektörünün ekonomik 
açıdan nasıl bir öneme sahip olduğunu incelemektir. Bu nedenle, öncelikle 
kalkınma kavramından bahsedilecek, daha sonra da Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki turizm sektörünün bölgesel kalkınmadaki önemi ve rolü 
incelenecektir. 

2. Kalkınma Kavramı 

Ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri, II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda hızlı 
bir gelişme göstermiş ve giderek ekonomi literatürü içindeki yerini almıştır. 
Ekonomik büyüme ve kalkınma sorunlarının bundan yaklaşık iki yüz yıl önce de 
Adam Smiht’le birlikte araştırılmaya başlandığı ve dolayısıyla o dönemden bugüne 
kadar çeşitli bilim adamları tarafından kalkınma sorununa çözüm arandığı 
bilinmektedir (Kaynak 2005: 15).  

Bu bağlamda; dünyada yaşanan 1930 krizinden sonra, özellikle de 1950’li yıllardan 
başlayarak kalkınma ekonomisinin güncellik kazanması, bölgesel politikalar ve 
bölge kavramının yükselen değer olarak gündeme gelmesini sağlamıştır. Ulusal 
kalkınma stratejilerinde benimsenen sektörel ve gelir dağılımında denge 
kavramlarına bölgeler arası denge kavramı eklemlenmiş ve ulusal kalkınmanın 
ayrılmaz bir parçası olarak sunulmuştur (Ecaral 2005: 91). 

Kişi başına düşen gelir düzeyinin arttırılmasını ifade eden kalkınma kavramı, son 
yarım yüzyılın en çok kullanılan kavramlarından birisidir. II. Dünya Savaşı sonrası 
döneme bakıldığında ise, kalkınma kavramının yeni dönemin eşitsiz ilişkilerini ve 
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hiyerarşiyi meşrulaştıran bir kavram olarak ifade edildiği görülmektedir (Başkaya 
2005: 18). Zaman içinde evrim geçiren kalkınma kavramının bugün kendi kendine 
sürdürülebilen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişme, teknolojik yenilik, 
sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın 
iyileşme gibi temel unsurlardan oluştuğu konusunda geniş bir görüş birliği 
bulunmaktadır (Şenses 2004: 13). Böylece kalkınmanın kısaca; sosyal, siyasal, 
kültürel ve ekonomik anlamda bir modernleşme süreci olduğunu söylemek 
mümkündür (Kaynak 2003: 18). 

3. Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Rolü 

Bir ülkenin kişi başı gelir düzeyinin düşük olduğu az gelişmiş bir bölgesinde 
turizmin gelişmesi demek, o ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki 
ekonomik dengesizliklerin de azalması anlamına gelmektedir. Ülkenin az gelişmiş 
bölgesinde turizmin gelişimi ile birlikte, o bölge ekonomisine yeni kaynaklar 
akacak, yeni iş sahaları ve istihdam alanları oluşacak ve bölge ekonomisinin her 
sektörde/alanda sağlamış olduğu gelir de buna paralel olarak artacaktır. Nitekim 
turizmin ülke içinde gelişmesi ve büyümesi, bölgeler arasındaki bu gelişmişlik 
farklılıklarının da ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Ancak, az gelişmiş bir 
bölgede turizmin çok hızlı bir şekilde gelişmesini beklemek doğru bir yaklaşım 
değildir. Çünkü çok büyük sabit sermaye yatırımlarının gerekli olduğu turizm 
sektöründe, temel altyapı eksikliği, sermaye birikiminin az olması, girişimci ruhun 
olmaması, sektörün yatırım-teşvik sistemi ile desteklenmemesi gibi olumsuz 
koşullar; bu gelişmenin hızlı bir şekilde ilerlemesi yönünde büyük bir engel 
oluşturmaktadır (Tosun, Timothy ve Öztürk, 2003: 142). Bu bağlamda, turizm 
yatırımlarının yapılabilmesi için bu gibi bölgelerde çok büyük bir sermaye 
birikimine ve gelir kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Turizmin söz konusu 
bölgedeki gelişimi ve büyümesi, ne kadar büyük olursa, yapılacak yatırımlar için 
gerekli olan sermaye birikimi ve kaynak aktarımı da o ölçüde az olacaktır. 
Dolayısıyla, bu noktada ülke kaynaklarının alternatif kullanım alanları arasında 
çok etkili ve verimli bir seçimin yapılması zorunludur. 

Turizm potansiyeli yönünden zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip 
olan ülkelerin ya da ülke içindeki bölgelerin, bu sektör açısından diğer sektörlere 
oranla bir takım avantajlara sahip olması demek, o bölgedeki turizm sektörünün 
diğer sektörlere göre daha hızlı büyümesi ve ulusal ekonomiyi de o ölçüde 
etkilemesi anlamına gelmektedir. İklimi, kültürü ve jeolojik yapısı turizme çok 
elverişli bir ülkede, dışa açılış ve kalkınma hamlesi hizmet sektörü yardımı ile 
olabilir. Böylece, turizm sektörü açısından zengin kaynaklara ve potansiyele sahip 
bir ülkede faktör donatımı teorisine de uygun olarak, bölgesel kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi amacıyla turizmin teşvik edilmesi ve devlet tarafından 
desteklenmesi, ekonominin doğal dengesi içinde kabul edilebilir bir durumdur 
(Bahar 2006: 131). 

Turizm sektörünün makro ve mikro etkileri vardır. Makro anlamda bakıldığı 
zaman, bir ülkede turizm sektöründen sağlanan gelirin ve sonuçta döviz 
kazancının artması, o ülkenin ekonomik kalkınma ve büyüme çabalarını olumlu 
yönde etkileyecektir. Mikro anlamda bakıldığı zaman ise, turizm bölgesindeki yeni 
istihdam alanlarının gelişmesi, gelirin yeniden dağılımı ve bölgesel gelişmeyi 
dengelemesi gibi etkileri mevcuttur. Dolayısıyla, turizmin bölgesel kalkınmada 
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oynadığı rol açısından bir değerlendirme yapıldığında, turizm sektörünün 
ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve çevresel yapının da gelişmesine katkı 
sağladığını söylemek mümkündür (Dieke 2003: 287). 

Turizm genellikle istihdam ve geliri arttırıcı etkisiyle, iktisadi kalkınmanın 
gelişmesine yardımcı olan ve az gelişmiş bölge ekonomilerini canlandıran bir araç 
olarak da kullanılmaktadır (Liu, Wall 2006: 159). Nitekim turizm gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi, temelde ekonomik bir çabayı simgelerken; gelişmekte olan 
ülkelerde esas olarak boş zamanın tüketimine yönelik olan ve kalkınmada izlenen 
bir yol olarak görülmektedir. Bu tüketim şekli, o bölgedeki istihdamın gelişimini ve 
çeşitliliğini uyarmakta ve fakir-geri kalmış bölgenin ekonomik yapısı üzerinde 
işgücü potansiyeli anlamında olumlu etkiler meydana getirebilmektedir (Liu, Wall 
2006: 160). Bu bağlamda, emek yoğun bir sektör olan turizmde beşeri sermayeye 
önemli ölçüde gereksinim bulunmaktadır. Dolayısıyla çok kesitli bir sektör olma 
özelliği ile turizmde istihdamın yapısı incelendiğinde çok çeşitli bir yapının olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de turizm sektörü, 1987 yılından 2014 yılına kadar inişli-çıkışlı bir gelişme 
süreci yaşamıştır. Göreceli olarak, Türkiye hem ülkeye gelen turist sayısı, hem de 
turizm gelirleri açısından küresel kriz dönemleri hariç artış göstermiştir. 1987 
yılında ülkeye gelen turist sayısı 2.855.542 iken 2014 yılında 41.415.070 kişiye, 
ülkenin turizm gelirleri 1.721.117.000 $ iken 2014 yılında 34.305.904.000 $ gelire 
ulaşmıştır. 2013 verilerine göre ülkelere gelen turist sayısı bakımından dünya 
ülkeleri arasında 6. sırada yer alan Türkiye, turizm gelirleri bakımından ancak 12. 
sırada yer alabilmiştir(Akıncı ve Yüzbaşıoğlu, 2015:48). Aşağıdaki Tablo:1’de 
2000-2018 Yılları Arası Turizm Gelirleri ve İhracat içerisindeki payları yer 
almaktadır. 

 Tablo.1: 2000-2018 Yılları Arası Turizm Gelirleri ve İhracat içerisindeki payları 

Yıllar 
Turizm geliri (bin 

dolar) 
Turizm 

geliri/GSMH  
Turizm 

geliri/İhracat 
2000 10.420.519 5.3 33.6 
2002 12.420.519 5.4 33.7 
2004 13.854.868 5.4 23.8 
2005 17.076.609 4.4 24.4 
2006 19.322.111 4.3 19.7 
2007 20.942.501 4.2 17.6 
2008 25.415.067 3.4 16.6 
2010 24.930.996 4.1 18.3 
2012 28.115.694 3.4 19.2 
2015 29.007.003 3.5 20.2 
2016 32.308.991 3.7 21.2 
2017 33.202.326 3.6 22.2 
2018 36.202.300 4.2 23.2 

Tablo 1: Türkiye’nin Turizm Geliri ve Ekonomiye Yansımaları (2002- 2013) Kaynak: T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://sgb.kulturturizm.gov.tr; (AKTOB, 2014a: 11) 

http://www.aktob.org.tr/ ve http://www.tursab.org.tr, Erişim: 26.01.2015.  

Tablo:1’den de görüldüğü gibi yıllar itibariyle Türkiye’ye gelen hem turist 
sayısında hem de turizm gelirlerinde artışlar görülmektedir. Örneğin, 2018 yılında 
40 milyon turist gelmiş ve ülkeye 36 milyar dolar gelir bırakmıştır. Turizm 
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gelirlerinin GSMH içindeki payı 4.2 olmuştur. Bu nedenle turizm İhracatın bir 
alternatifi olarak turist harcamaları, döviz kazancı yoluyla ödemeler dengesine ve 
turizm genişlemesinden oluşan gelirlere katkıda bulunabilir ve ulusal bir ekonomi 
için önemli bir gelir kaynağını temsil edebilir. 

4. Bölgesel Gelişme Farklılıklarının Giderilmesinde Turizmin Önemi 

Turizm, ekonominin diğer sektörlerine oranla ülkenin geri kalmış ya da az gelişmiş 
bölgelerindeki ekonomik gelişme için daha etkili alternatif fırsatlar sunmaktadır. 
Çünkü bu tür bölgelerdeki çiftçilik ya da balıkçılık gibi meslek grubundaki insanlar 
turizm sektörüne yönelik çalışarak veya geçimlerini bu sektörden sağlayarak 
gelirlerini önemli ölçüde arttırma imkânına sahiptirler. Turizm sektörünün bu tür 
bölgelerde gelişmesi, yerel el sanatları, hediyelik eşya vb. yöresel faaliyetlerin, 
hizmetlerin gelişmesine neden olacaktır. Bu durum, söz konusu bölgeye parasal 
olarak bir kaynak ve teşvik sağlayacak ve yerel halk bölgedeki otellere/işletmelere 
yöreye özgü mal ve hizmetleri sunma olanağına kavuşacaktır. Böylece buna benzer 
faaliyetlerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte, bölge ekonomisine önemli 
katkılar sağlanacaktır. Turizmin bir ülkenin daha az gelişmiş bölgesinde tanınması 
ve yaygınlaşması sonucu daha gelişmiş bölgesine oranla yerel halkın ekonomik 
zenginliğini büyük oranda etkileyebileceğini söylemek mümkündür (Bahar, Kozak 
2006: 141).  

Turizm sektörü ayrıca, ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgeler arası gelişme 
farklılıklarını en aza indirme amacını da taşımaktadır. Tarım ve sanayi sektörü 
yönünden yeterli kaynak ve gelişme imkânlarına sahip olamayan ancak bunun 
yanında; zengin turizm potansiyeline sahip ülkelerin/bölgelerin, planlı ve etkin bir 
turizm politikası uygulaması sonucunda turizmde dengeli bir gelişme 
sağlayabilecekleri de bilinen bir gerçektir. Bu şekilde, söz konusu ülke ekonomileri 
uluslararası turizm gelirinden belirli oranlarda pay elde edebilecektir. Turizm 
politikaları tek başına, genel olarak döviz gelirleri başta olmak üzere, ekonomik 
gelişmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmamasına karşın, gelişmeye hız vermesi ve 
tamamlayıcı etkileri açısından da önemli olmaktadır (Erkal 1990: 234–236).  

Mikro finans uygulaması ile elinde kaynağı olmayıp da düşüncelerini faaliyete 
geçirmek isteyen mikro işletmeler ya da kişiler turizm geliri yolu ile finansman 
sağlayarak fikirlerini hayata geçirme fırsatı da bulurlar. Bu şekilde ise bölgesel 
kalkınmada geri kalmış bir bölgenin turizm yoluyla gelişmesi ve ilerlemesi 
mümkün olabilir ve bölge insanının refah düzeyi de artmış olur.(WTO 2005).  

Bölgeye olan turist hareketleri sonucunda o yörenin vatandaşları; kitle ulaştırma 
sistemlerinde yüksek standartlara, elektrik, su vb. alt yapı hizmetlerinde üstün bir 
düzeye ve belki de başka bir şekilde sahip olamayacakları alış-veriş ve eğlence 
merkezleri gibi tesis ve faaliyetlere kavuşma şansına sahip olurlar. Bu anlamda 
turizm, belirli bir niteliğe sahip olmayan işsiz insan kaynaklarının azaltılmasına 
fırsat sağlayarak, ekonomik yapının çeşitlenmesine ve ülkede/bölgede diğer 
sektörlerin gelişmesine de uygun bir ortam hazırlamaktadır.  

5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Turizm 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin hemen her çeşidinin gelişmesi 
için uygun potansiyel bulunmaktadır. Bu bölgeler,  Tarihin ilk dönemlerinden beri 
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yerleşim yeri olarak kullanılmış olup, medeniyetlerin ilk oluştuğu ve insan 
yerleşimlerinin ilk başladığı eşsiz, nadir coğrafya parçalarından birisidir. Bu 
nedenle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi,  tarih ve inanç turizmine 
uygundur.(Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya bu konuda başta 
gelmektedir.) Bu bölgeler, bakir bir doğaya ve değerli flora ve faunaya sahiptir. 
Biyolojik çeşitlilik yönünden oldukça zengindir. Bu durum, kış ve kayak 
turizminden dağcılığa, yayla turizminden kuş gözlemciliğine kadar doğa turizminin 
hemen her çeşidi için zengin bir potansiyeli olduğunu göstermektedir. Orta ve Ön 
Asya ile Avrupa arasında kavimlerin ve kültürlerin karşılaşma noktası konumunda 
olduğu için, kültür turizminin gelişmesi için zengin bir potansiyeli 
barındırmaktadır. Bir kısmı uzun süredir bilinen ve bir kısmı ise yeni keşfedilen 
pek çok doğal güzelliklere sahip bir bölgedir. Bu bölgeler, ulaşım zorluklarına 
rağmen yüzyıllar boyunca başta termal kaynaklar olmak üzere sağlık turizmi için 
uygun bir coğrafya olarak kabul edilegelmiştir. Malatya, Bingöl, Van ve Diyarbakır 
yöresi kaplıcaları ile ünlü illerdir. Bu bölgeler son 15-20 yıl içerisinde kara ve hava 
ulaşımı açısından da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu mevcut potansiyel iyi 
değerlendirilirse, bölge ülkemizin diğer turizm alanlarında olduğu gibi sağlık 
turizminde önemli destinasyonlardan birisi olabilir. 

6. Kalkınma ve Turizmin Önemi 

Turizm, ülkelere döviz sağlaması bunun yanı sıra istihdam sağlayarak işsizlik 
sorununa çözüm bulması yönleriyle önem arz eden bir sektördür. Türkiye için ise 
turizm sahip olduğu turizm potansiyellerinin varlığı göz önüne alındığında, bacasız 
sanayi olarak nitelendirilebilecek bir sektör olarak görülmektedir. Turizm sektörü, 
dış ticaret açığının kapanmasında, enflasyonla müdahalede bulunması ve işsizliğe 
çare olacak şekilde istihdam yaratması özellikleri ile ekonomimizin vazgeçilemez 
sektörlerinden birisi olarak nitelendirilebilmektedir. 

Turizm sektörünü de kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi, insan odaklı 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak hazırlanmış çok sektörlü bir bölgesel 
kalkınma hareketidir. Bu projeyle; bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 
yoksulluğun azaltılması, bölgedeki istihdam ve iş olanaklarının arttırılması ve 
sonuçta ekonomik kalkınma ile toplumsal istikrara kavuşulması amaçlanmıştır 
(Polat, Olgun 2004: 1505–1515). GAP, turizm başta olmak üzere kentsel, kırsal ve 
tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut ve diğer birçok 
sektörlerdeki yatırımları kapsayan sadece bölgeye özgü olmayıp tüm ülkeyi 
etkileyecek değişimleri de içine alan çok yönlü bir kalkınma projesidir. 

Türkiye’deki diğer bölgelere göre az gelişmiş bir bölge olan GAP bölgesindeki 
turizm hareketlerine bakıldığında bölgenin; tarihi ve kültürel değerlerinin yanında 
din, sağlık, kongre, mağara, yayla, avcılık, botanik turizmi, dağcılık, kuş 
gözlemciliği, tarihi İpek Yolu, baraj göllerinde su altı sporları gibi büyük bir 
potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bölge özellikle inanç turizmi açısından da 
oldukça büyük bir potansiyel taşımasına karşın, yeteri kadar turisti 
çekememektedir. Ayrıca, yerli/yabancı turist olarak bölgede konaklayan toplam 
kişi sayısının Türkiye içindeki payının sadece %0.2 ve geceleme sayısının da %2.5 
olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde, bölgedeki önemli turistik ürünlerin varlığına 
karşın, turistik tesis ve yatak sayısının Türkiye içindeki paylarının %2.0 ve %1.9 ile 
oldukça düşük oranlarda olduğu görülmektedir (Paksoy 2005).  
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GAP’ın turizm sektöründen yeteri kadar faydalanamamasının bazı temel nedenleri 
bulunmaktadır. Bunları; ihtiyaçlara cevap verecek bir mastır planının olmaması, 
yerel yöneticilerin ve halkın mevcut turizm potansiyeli hakkında yeteri kadar bilgi 
sahibi olmayışı, alt yapı eksikliği, kalifiye eleman ve tesis eksikliği şeklinde 
sıralamak mümkündür. GAP Bölgesi, diğer bölgelere göre daha az gelişmiş bir 
bölge konumundadır. Türkiye’de ise yatırımcıların işletme kurma amacına uygun 
olarak batı bölgelerine yatırım yaptıkları bilinen bir gerçektir. Bu durumda, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kalkındırmak sanayi sektörünün yardımı ile 
olamıyorsa, diğer sektörleri özellikle de turizmi harekete geçirmek, bölgenin 
ekonomik kalkınması açısından daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Paksoy 2005).  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm açısından sektör içindeki toplam 
işgücünün oldukça düşük oranlarda olduğu gözükmektedir. Kalkınmada ülkenin 
diğer bölgelerine göre çok daha geri durumunda olan bu bölgelere yapılacak yeni 
turizm yatırımları, tesisler, turizm ürün çeşitlendirmesi vb. ekonomik faaliyetler ile 
birlikte bölgedeki istihdam oranı da hiç kuşkusuz buna paralel olarak artacaktır.  

Türkiye genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri de, turizm 
imkânları geniş olmasına rağmen bu imkânların yeterince gelişmemiş olduğu 
bölgelerdir. Özellikle bu bölgenin binlerce yıla dayanan tarihi geçmişi, birçok eski 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olması ve doğal güzellikleri, denize ulaşımı olmayan 
bu bölgelerde kültür turizminin oldukça önemli hale gelmesine yol açmaktadır. 
Ayrıca, bu bölgeler Türkiye genelinden farklı olarak terör olaylarından birincil 
derecede etkilenmiş bir coğrafyada yer almalarından dolayı, turizm imkânlarının 
geliştirilmesi konusunda güvenlik faktörünün olumsuz etkileri de söz konusu olan 
bölgelerdir 

7. Sonuç 

Turizm insanların, gezip görme, dinlenme ve yeni insanlarla tanışma gibi 
ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış ve çok sayıda insanın katılımıyla bir kitle 
harekete dönüşmüştür. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi ne kadar artarsa turizme olan 
talep de o oranda artmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiler, insanların refah 
seviyelerinin iyileşmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi ve çalışma saatlerinin 
düşürülmesi gibi avantajlarla, turizme katılan kişi sayısı her geçen gün 
çoğalmaktadır. 

Türkiye’nin batı ve doğu bölgeleri arasında ekonomik anlamda bir gelişmişlik 
farkının olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farkının 
azaltılması ve bölgeler arası dengeli büyüme ve kalkınmanın sağlanması 
noktasında turizm sektörüne önemli görevler düşmektedir. Turizmin bölgede 
gelişmesi, tüm imkânların bu anlamda sonuna kadar kullanılması ve daha fazla 
yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesiyle birlikte; istihdam, gelir ve katma değer 
artacak, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir. 

Turizm, ekonominin diğer sektörlerine oranla ülkenin geri kalmış ya da az gelişmiş 
bölgelerindeki ekonomik gelişme için daha etkili alternatif fırsatlar sunmaktadır. 
Eğer ülkelerin geri kalmış bölgelerindeki mevcut turizm potansiyeli ve alternatif 
fırsatlar iyi değerlendirilebilirse, bölgenin turizm sektörü yardımıyla kalkınması 
sağlanabilir. Kısaca, ülkenin kırsal ya da az gelişmiş bir bölgesinde turizmin 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2020, 10 (3), 601-610.  609 

 

gelişmesi demek, o ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik 
dengesizliklerin de azalması demektir. 

Bölgede turizmin gelişmesi için yapılması gerekenler, “tanıtımların artırılması”, 
“turizmin pazarlanmasında yerel değerlerin kullanılması”, “çatışma ortamının 
bitirilmesi”, “uluslararası turizm şirketleriyle çalışılması”, “Devlet, halk ve yerel 
yönetimlerin birlikte çalışması ve özel sektörün desteklenmesi”, “Devletin bütün 
kurumlarının koordineli çalışması”, “Kentlerin alt ve üst yapısının belediyeler 
tarafından yenilenmesi” en önemlisi de “Turizm planlaması yapılması ve vizyon 
geliştirilmesi” olarak sıralanmıştır. 

Öneriler  

Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinde başta merkezi yönetim olmak üzere 
belediyelerin, il özel idarelerinin, turizm derneklerinin, meslek odalarının ve 
üniversitelerin koordinasyon içerisinde ve belirli bir strateji çerçevesinde 
çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Turistler için yabancı dil bilen rehberler yetiştirilmesi, otel görevlileri ve turistik 
mekân çalışanlarının turizm uzmanlarınca eğitilmeleri.  

Yerel halkın turizm ve getirileri ile turistlere davranış konularında eğitilmesi için 
başta Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve yerel STK’lar olmak üzere, ilgili 
kişi ve kurumlarla ortak projeler geliştirilmesi ve turistlere olumsuz davranışların 
engellenmesi  

Sadece tarih ve doğa turizmi değil, başta kaplıca ve sağlık turizmi olmak üzere, 
diğer turizm türlerine de yatırım yapılması 

Çevre illerdeki insanları bir araya getiren şenlik, festival, fuar vb. etkinlikleri büyük 
boyutlarda ve profesyonel olarak Bakanlığın düzenlemesi gereklidir. 

Sanayileşmenin oldukça düşük seviyelerde olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından turizm önemli bir sektör 
olmaktadır. Bu sebeple de turizm yönünden geri kalmış bölgelerde özellikle Doğu 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri’nde turizmin önemli 
bir sektör olarak görülmesi için projeler yapılmalı ve bu yönde eğitimler 
düzenlenmelidir. 
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