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Öz 
Coğrafi yapısı, kültürel yapısı ve tarihsel zenginliği nedeniyle 

ülkemiz dünyada önemli bir turizm merkezi konumundadır. Her türlü 
alternatif turizm seçeneklerine sahip olan ülkemizde turizm sektörü 
ekonomik gelişme için de önemli bir lokomotif konumundadır. Ancak turizm 
denince akla hemen hemen sadece yaz (kıyı) turizmi gelmektedir. Bu 
nedenle, turizmin sektörü genellikle belli dönemlerde, belli bölgelere gelen 
turist açısından değerlendirilmektedir. Ancak bu bakış açısı, zaman zaman 
ülkemizin konjonktürel yapısı gereği, özellikle yabancı turistin ülkemize 
gelmekten kaçındığı dönemlerde, sektörün krize girmesine neden olmaktadır.  

Ülkemiz, turizm açısından sadece kıyı turizminin değil, diğer tüm 
alternatif turizm çeşitliliğinin geliştirilmesine müsait bir yapıdadır. Bunun 
için ülke genelinde tüm alternatif turizm çeşitliliğinin artırılarak, yıl boyunca 
ülkenin her tarafında turist çekebilecek duruma gelmesi sağlanmalıdır. 
Öncelikle alternatif turizm yapılabilecek bölgelerde halkın 
bilinçlendirilmesinden başlayarak, girişimcilerin bu sektöre yatırım 
yapmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda, sektörün daha hızlı gelişmesi ve 
ekonomik kalkınmada daha fazla yer alabilmesi için devlet destekleri de 
kaçınılmazdır. Bu kapsamda turizm sektörüne yönelik devlet teşvikleri ve 



172 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute 
 

sağlanan destekler incelenmiş ve alternatif turizm alanlarının gelişmesi 
açısından ele alınmıştır.   

Anahtar kelimeler: Alternatif Turizm, Turizm Yatırımı, Devlet 
Teşvikleri  
 

Abstract 
Due to its geographical structure, cultural structure and historical 

richness, our country is an important tourism center in the world. In our 
country which has all kinds of alternative tourism options, tourism sector is 
also an important locomotive for economic development. However, as for 
tourism, almost summer (coastal) tourism comes to mind. For this reason, the 
tourism sector is generally evaluated in terms of tourists coming from certain 
regions. However, this point of view sometimes causes the sector to crumble 
due to the conjunctural nature of our country, especially when foreign tourists 
are reluctant to come to our country. 

Our country, in terms of tourism, is not only able to develop coastal 
tourism but also to develop all other alternative tourism diversity. For this, it 
is necessary to increase the diversity of all alternative tourism in the country 
and to be able to attract tourists all over the country throughout the year. First 
of all, starting from the awareness of the people in areas where alternative 
tourism can be done, entrepreneurs should be made to invest in this sector. In 
this context, government support is inevitable in order for the sector to grow 
faster and to take up more space in economic development. In this context, 
government incentives and support provided to the tourism sector have been 
examined and considered in terms of development of alternative tourism 
areas. 

Keywords: Alternative Tourism, Tourism Investment, Government 
Incentives 

 
Giriş 
Ülke ekonomilerine sağladığı katkılar nedeniyle özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için turizm sektörü oldukça önemlidir. Bu 
nedenle, turizm sektörünün önemli olduğu ülkeler arasında turist 
çekme açısından kıyasıya bir rekabet söz konusudur. Bu çerçevede, 
geleneksel turizm anlayışının yanında, turizmde fark yaratacak 
alternatifler aranmaya başlanmıştır. Diğer taraftan turistlerin de turizm 
algısı değişmeye başlamış ve deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı turizm 
dışında farklı seçenekler aramaya başlamışlardır. Hem arz yönünde 
hem de talep yönünde ortaya çıkan bu anlayış, alternatif turizmin 
gelişmesine neden olmuştur. 

Gerek iklim, gerek coğrafi, gerekse tarihi özellikleri nedeniyle 
tam anlamıyla “turizm cenneti” olan ülkemizde de turizm sektörü en 
önemli sektörlerden biridir. Ülkenin kalkınması için hazırlanmaya 
başlanan kalkınma planlarında turizm sektörünün geliştirilmesi için 
düzenlemelere yer verilmiştir. Özellikle 1980 yılı 24 Ocak kararları 
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sonrasında bu sektörün gelişmesi için önemli adımlar atılmış ve bu 
doğrultuda devlet tarafından sektöre önemli teşvikler sağlanmıştır. 
Alternatif turizmin ivme kazandığı 2000’li yıllarda ülkemizde de 
sektörün gelişmesi için bir takım adımlar atılmaya başlanmış ve 
turizm teşviklerinin kapsamı genişletilmiştir. 

Bu çalışmada, alternatif turizmin gelişimi değerlendirildikten 
sonra, genelde turizm sektörüne özelde alternatif turizm sektörünü 
ilgilendiren devlet teşviklerine ve yer verilmiştir. 

 
Geleneksel Turizmden Alternatif Turizme Geçiş 
Alternatif turizm deniz-güneş-kum üçlüsünden oluşan tatil 

anlayışının alternatifi olarak 1980’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu 
gelişimin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, kitle turizmi olarak 
nitelendirilen geleneksel turizmin (kıyı turizmi) belli bölgelerde 
(sahil) gerçekleşmesi nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinin gelişimine 
katkı sağlamamasıdır. Ayrıca, yılın belli ayları dışında diğer aylarda 
sektörün atıl kalmasıdır. İkincisi ise, talep yönlüdür. Yani, turistlerin 
değişen tatil anlayışlarıdır. Turizm sektöründe hem arz ve hem de 
talep yönüyle ortaya çıkan ihtiyaç alternatif turizmin gelişmesi ve 
çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Alternatif turizm en basit haliyle; doğaya duyarlı veya 
sürdürülebilir ilkelere göre geliştirilmesi gerekli turizm çeşitleri olarak 
ifade edilebilir. Alternatif turizm kendine özgü birtakım özelliklere 
sahiptir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir (Wearing ve Neil, 1989:5, 
Akt: Baytok vd.; 2017:6): 

 Kitle turizmine göre daha küçük ölçeklidir.  
 Yerel halk ön planda yer alır.  
 Doğal, tarihi ve kültürel mirası  koruyan bir yapıya sahiptir 
 Sektördeki  tüm paydaşların katılımı ile gelişen bir yapıdadır  
 Yerel halkın ve  turistlerin yaşam kalitesini artıracak bir  

potansiyele sahiptir.  
 Sosyal yapısı ve fiziksel kapasitesi ile rasyonel uyum 

önemlidir.  
 Doğal, sosyal ve toplumsal değerleri koruyan bir çevre bilinci 

ile yerel halk ve turistler arasında pozitif bir etkileşim sağlar  
 Kitlesel hareketlerin aksine küçük gruplar veya bireysel 

turizm faaliyetleri ön plandadır.  
Bu çerçevede alternatif turizm, geleneksel ya da kitle 

turizminden birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar 
aşağıdaki Tablo 1’de (Gartner, 1996; Akt: Marangoz ve Karadağ, 
2017: 30) yer almaktadır: 
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Tablo 1. Alternatif Turizm ile Kitle Turizminin Karşılaştırılması 
Kitle Turizmi Alternatif Turizm 
Hızlı gelişim 
Azami kullanım 
Çevreye duyarsız 
Kısa dönemli 
Uzaktan kontrol 
İstikrarsız 
Fiyat odaklı  
Nicel 
Büyüme 
Dönemsel tatil sezonları 
Sezonda yüksek kapasite kullanımı 
Her yerde turizm gelişimi 
Büyük turist grupları 
Belirli programlar 
Turist yönlendirilir 
Rahat ve pasif 

Yavaş gelişim 
Yeter düzeyde kullanım 
Çevreye duyarlı 
Uzun dönemli 
Yerinden kontrol 
İstikrarlı 
 Değer odaklı 
Nitel 
Gelişme 
Yıl boyuna yayışmış 
Ortalama kapasite kullanımı 
Uygun alanlarda turizm gelişimi 
Küçük gruplar, tek seyahat edenler 
Ani kararlar 
Turistler karar verir 
Talepkar ve aktif 

Alternatif turizmin birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bir 
ülkenin coğrafi yapısı, kültürel çeşitliliği, tarihi mirası ne kadar zengin 
ise o kadar farklı alternatif turizm çeşitliliğine sahip olacaktır. 
Alternatif turizm çeşitlerini aşağıdaki Şekil 1’de görüldüğü gibi 
konaklama, cazibe ve motivasyon açısından gruplandırmak 
mümkündür (Weaver, 2006:40, Akt:Baytok vd, 2017:7) 

 
Şekil 1. Alternatif Turizm Çeşitleri 
Kaynak: Weaver, 2006:40, Akt: Baytok vd, 2017:7 
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Bakanlığı tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 
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Tablo 2: Ülkemizde Ön Plana Çıkan Alternatif  Turizm Çeşitleri 
Akarsu Turizmi 
Av Turizmi 
Dağcılık 
Golf Turizmi 
Hava Sporları 

İnanç Turizmi 
İpek Yolu 
Kış Sporları Turizmi 
Kongre Turizmi 
Kuş Gözlemciliği 

Mağara Turizmi 
Sağlık ve Termal Turizm 
Su Altı Dalış 
Yat Turizmi 
Yayla Turizmi 

Alternatif turizm çeşitliliği sadece bu sınıflandırmalardan 
ibaret olmayıp, her geçen gün yenileri eklenmektedir. Örneğin, müze 
turizmi, festival turizmi, müzik turizmi gibi alternatif turizm 
çeşitlerinden bahsetmek mümkündür. 

Alternatif turizmi çevreleyen ve alternatif turizmin oluşmasını 
sağlayan bir takım paydaşlar bulunmaktadır. Bunlar, Şekil 2’de 
görüldüğü gibi turistler, yerel halk, ilgili kamu kuruluşları, doğal 
çekicilikler, yerel kültür ve turizm sektörü olarak sıralanabilir (Baytok 
vd, 2017:6).  

 
Şekil 2. Alternatif Turizmin Paydaşları 
Kaynak: Baytok vd, 2017:6 

 
Bunların herbiri alternatif turizmin geliştirilmesi için ayrı bir 

öneme sahiptir. Turistin alternatif turizmden beklentilerini 
karşılayacak şekilde çeşitliliği artırmak ve bunları tanıtabilmek 
açısından kamu kuruluşları ve yerel halk birlikte çalışabilmelidir. 
Kamu kuruluşları gerekli alt yapı yatırımlarını yapmalı, yerel halk bu 
konuda bilinçlendirilmeli ve gerekiyorsa desteklenmelidir. Doğal 
çekicilikler korunmalı ve iyi tanıtılmalıdır.  
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Ülkemizde Sektörde Yaşanan Sorunlar ve Sektörün 
Dünyadaki Yeri 

Ülke ve destinasyonlarda turizmin gelişmesini engelleyen 
sorunların belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmaların sonucunda tespit edilen ortak sorunlar şöyle 
sıralanabilir (İlban ve Kaşlı, 2009:1277-1279): 

 Tanıtım ve pazarlama sorunları  
 Eğitilmiş işgücü sorunları  
 Alt ve üst yapı sorunları  
 Hizmet kalitesi ile ilgili sorunlar  
 Finansman sorunları  
 Güvenlik sorunları  

Turizm sektöründe yaşanan bu sorunlar ülkemizdeki alternatif 
turizm sektörü için de geçerlidir. Alternatif turizmin gelişmesini 
engelleyen sorunlar TÜSİAD tarafından 2014 yılında yapılan bir 
çalışma sonucunda da ortaya konmuş ve şu şekilde sıralanmıştır: 

 Yetersiz teşvik uygulamaları, 
 Nitelikli insan kaynağı eksikliği, 
 Alt yapı sorunları, 
 Doğal kültürel değerlerin korunamayışı, 
 Paydaşlar arası işbirliği eksikliği, 
 Konaklama sürelerinin kısa oluşu. 

Turizm sektöründe ve alternatif turizm sektöründe yaşanan bu 
sorunların herbiri bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Bu nedenle, 
ülkemiz ülkelerarası turizm sektörü sıralamasında henüz ilk 10 ülke 
arasına çıkmayı başaramamıştır. Uluslararası düzeyde ülkelerin turizm 
sektöründeki gelişmişlik düzeylerini ortaya koymak için Dünya 
Ekonomik Forumu’nun (WEF) yaptığı çalışmaya göre ülkemizin 
turizm sektörü ve alternatif turizmde yaşadığı bu sorunların 
yansımasını görmekteyiz. WEF’in her iki yılda bir hazırladığı Seyahat 
ve Turizm Rekabet Endeksi ülkelerin kitle turizmi ve alternatif turizm 
açısından rekabet gücünü ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 2017 
yılında hazırlanan Endeks, destekleyici ortam, seyahat-turizm 
politikaları ve destekleyici koşullar, altyapı, doğal ve kültürel 
kaynaklar olmak üzere 4 ana başlıkta; 14 alt başlık ve 90 tekil 
göstergeden oluşturulmuştur. Endekste yer alan 136 ülke arasında 
Türkiye 44. sırada yer almıştır (https://www.katid.org/1236-2/).  
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Tablo 3. 2017 Yılı Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm 
Rekabet Endeksinde Türkiye Sıralaması  

DESTEKLEYİCİ ORTAM (82) 
-İş Ortamı (63) 
-Emniyet ve güvenlik (116) 
-Sağlık ve hijyen (64) 
-İnsan kaynağı ve iş gücü piyasası (94) 
-Bilgi ve iletişim teknoloji (ICT) 
altyapısı (72) 
SEYAHAT & TURİZM 
POLİTİKALARI VE 
DESTEKLEYİCİ KOŞULLAR (75) 
 -Turizm sektörünün önceliği (87) 
 -Uluslararası açıklık (50) 
 -Fiyat rekabetçiliği (70) 
 -Sürdürülebilir çevre (112) 
ALTYAPI (38) 
-Hava ulaşımı altyapısı (14) 
-Kara ve deniz ulaşımı altyapısı (54) 
-Turist hizmet altyapısı (42) 

DOĞAL VE KÜLTÜREL 
KAYNAKLAR (26) 
-Doğal kaynaklar (70) 

 *Dünya Mirası Listesi’ndeki doğal  
alan sayısı (46) 

 *Bilinen toplam tür sayısı (65) 
 *Toplam korunan alan sayısı (135) 
 *Doğa turizmine dönük talep (27) 
 *Doğal varlıkların çekiciliği (69) 

 -Kültürel kaynaklar ve iş seyahati ( 16) 
*Dünya Mirası Listesi’ndeki 

kültürel varlık sayısı (13) 
*Sözlü ve soyut kültürel miras (5) 
*Büyük spor stadyumlarının sayısı 

(29) 
*Uluslararası dernek toplantılarının 

sayısı (18) 
*Kültür ve eğlence turizmine 

dönük talep (24) 
 

Kaynak: https://www.katid.org/1236-2/  
 
Bu çalışmaya göre, alternatif turizmin en önemli 

unsurlarından biri olan kültürel kaynaklar açısından 16 sırada yer alan 
ülkemiz,  bu grupta yer alan sözlü ve kültürel miras sıralamasında 5. 
sırada, dünya mirası listesindeki kültürel varlık sayısı açısından da 13. 
sırada yer almıştır. Bununla birlikte, doğal kaynakların korunması 
açısından “toplam korunan alan sayısı” sıralamasında 135. sırada yer 
almıştır. Bu durum Türkiye’nin kültürel kaynaklar başta olmak üzere 
kaynaklar açısından zengin olduğunu; ancak, başta güvenlik olmak 
üzere destekleyici ortam açısından ve devletin ayırdığı bütçe ve 
markalaşma, sürdürülebilir çevre turizm politika ve destekleyici 
koşullar açısından yetersiz kaldığını göstermektedir. 

Sektörde yaşanan bu sorunların çözümü için çok yönlü 
çalışma gerekmektedir. Hem özel sektör, hem kamu kuruluşları hem 
de yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Bu doğrultuda 
ilgili kamu kuruluşları tarafından alternatif turizmin geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar devam etmektedir.   

2017 yılında yapılan Turizm Şurası’nda da sektörün gelişimi 
açısından bir ilke kararı alınmıştır. Şura’da alınan ilke kararı 
“Sektörün, dünyadaki gelişen turizm trendlerine uygun olarak 
yapılanması, ülke sathına ve 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm 
dönüşümünü gerçekleştirmek üzere Türkiye Turizm Stratejisi 2023 
belgesinin revize edilerek; yatırım, pazarlama ve tanıtım politikalarını 



178 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute 
 

sağlıklı bir şekilde oluşturacak “Turizm Master Planı”nın yapılması 
ve bu çerçevede destinasyon yönetimi ve örgütlenme modelini 
kapsayan “Üçüncü Turizm Hamlesi”nin ivedilikle başlatılması” 
şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Şura raporunda “Turizm teşvik ve 
yatırım politikalarının, “Dönüşüm Stratejisi” ve “Turizm Master 
Planı” uyarınca önceliklendirilen destinasyon ve türe göre 
geliştirilmesi” yönünde politika önerisi yer almaktadır. 

 
Ülkemizde Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Teşvikleri  
Ülkemizde devletin sağladığı teşvik ve yardımlar sektörel ve 

bölgesel olarak yıllara göre değişiklik göstermektedir.  Birçok farklı 
kanun ve düzenlemede devlet teşviklerine yer verilmiştir. 

  
Turizm Teşviklerinin Tarihsel Gelişimi 
Türkiye’de turizm sektörü 1950’li yıllardan itibaren devlet 

tarafından teşvik edilmeye başlanmıştır. Bu alanda ilk düzenleme 
1950 yılında çıkarılan 5647 sayılı “Turizm Müesseselerini Teşvik 
Kanunu” ile yapılmıştır. 1963 yılından sonra beş yıllık kalkınma 
planlarında turizm sektörüne özel önem verilmiş ve devlet tarafından 
desteklenmeye devam edilmiştir.  

Küreselleşmenin hız kazandığı 1980’li yıllarda ülkemizde de 
ekonomik açıdan önemli düzenlemeler yapılmış ve bu çerçevede 24 
Ocak Kararları uygulamaya girmiştir. Bu kararlar çerçevesinde turizm 
sektörü özel bir önem kazanmış ve 20 Haziran 1980 tarihinde “Turizm 
Teşvik Çerçeve Kararı” alınmıştır. Bu kapsamda, yatırımların 
yoğunlaştırılacağı alanların tespit edilmesi, sektöre yönelik yeni 
finansman imkanlarının oluşturulması ve yabancı sermayenin 
özendirilmesi ve teşvik edilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi 
hususunda “Turizm Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur (Ulutürk, 
1998: 164, Akt; Şanlıoğlu ve Özcan; 2017:101).  

1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu yeniden düzenlenmiş ve 
2634 sayılı yeni kanun kapsamında sektöre önemli teşvikler 
sağlanmıştır. Bu teşvikler kapsamında sektöre verilecek kredi 
imkanları artırılmış, elektrik, havagazı ve su ücretlerinin bölgede 
uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi kolaylığı getirilmiş, 
haberleşme alanında çeşitli avantajlar sağlanmış, toplam personelin 
%10’unu geçmemek koşuluyla yabancı personel çalıştırılmasına izin 
verilmiş ve turizm yatırımlarını desteklemek amacıyla bakanlık 
bünyesinde bir “Turizm Geliştirme Fonu” oluşturulmuştur (RG, 16 
Mart 1982) (Şanlıoğlu ve Özcan; 2017:101). Özellikle beşinci 
kalkınma planından itibaren alternatif turizmin gelişmesi yönünde de 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
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(1985-1989) turizmde çeşitlendirmenin önemine dikkat çekilmiş, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994) alternatif turizm 
alanlarının (golf, kış, dağ, yayla, yat turizmi ve termal turizm vs) 
geliştirilmesine yönelik teşvikler sağlanmıştır (Dalgın vd, 2015:178). 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1996-2000) doğal 
sermayenin korunması yönünde politikalar ağırlık kazanmıştır. 
Sekizinci plan döneminde (2001-2005) altyapı sorunlarının çözümü 
hedeflenmiş ve ülkenin doğal ve tarihi dokusunun tahribinin 
önlenmesi ya da korunmasına ağırlık verilmiştir (Dalgın vd, 
2015:178). 

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2007-
2013) gerek kitle turizmi, gerekse alternatif turizm sektöründe 
yaşanan sorunları ortadan kaldırmak, sektörün gelişimini hızlandırmak 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  “Türkiye Turizm Stratejisi 
2023” başlıklı stratejik yol haritası hazırlanmıştır. Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 kapsamında turizmin 
çeşitlendirilmesi ve alternatif turizmin Türkiye genelinde 
desteklenmesi hedeflenmiştir. 2023 stratejisinde öncelikli olarak 
geliştirilmesi öngörülen alternatif turizm alanları şu şekilde 
sıralanmıştır: 

 Sağlık ve Termal turizmi,  
 Golf turizmi,  
 Kış turizmi,  
 Deniz turizmi,  
 Eko turizm ve Yayla turizmi,  
 Kongre ve Fuar turizmi 

Turizm sektörünün gelişmesi için yapılan ilk düzenlemeden 
(1950 yılından çıkarılan Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu) 
bugüne kadar geçen sürede turizm sektörü teşvik edilmeye devam 
etmiştir. Sektöre sağlanan bu teşvikleri iki kısımda değerlendirmek 
mümkündür. Bunlardan ilki, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
sağlanan teşviklerdir. Diğeri ise, genel teşvik mevzuatından sağlanan 
teşvikler ile diğer kurumların sağladığı teşvik ve destekler olarak ifade 
edilebilir. 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Sağlanan Teşvik 

ve Destekler 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan teşvik ve 

destekler sadece turizm sektörünü kapsamakta olup, sektörün 
gelişmesini hedeflemektedir. Bakanlığın sağladığı desteklerin dışında, 
bazı dönemlerde yaşanan krizi bertaraf etmek için “Acil Eylem 
Planları” devreye girmektedir. Ayrıca, turizm işletme belgesine sahip 
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işletmelere bir takım ek haklar ve bazı vergilerde istisnalar 
sağlanmaktadır (Tablo 4) (http://yigm.kulturturizm.gov.tr):  
 
Tablo 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesindeki Turizm 
Teşvikleri  

1- Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı’nca 
sağlanan 
destekler 

 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki destekler 
 Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı amacıyla yapılan 

tahsisler 
 Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi 
 Elektrik, havagazı ve su ücretleri 
 Haberleşme kolaylıkları 
 Yabancı personel ve sanatkar çalıştırılması 
 Alkollü içki satışı 
 Deniz turizminde sağlanan hak ve kolaylıklar 
 Yurtdışı turizm fuarlarına katılım desteği 

2-Turizm 
Sektörü Acil 
Eylem Planı 

Sektörün darboğaza girdiği yıllarda mevcut teşviklerin dışında 
«Acil Eylem Planı» kapsamında ek teşvikler 
düzenlenmektedir.  2016 yılında hazırlanan acil eylem 
planında 9 eylem planı sunulmuştur. 

3-Turizm işletme 
belgeli tesislere 
sağlanan diğer 
avantajlar 

 Emlak vergisi muafiyeti (1319 sayılı kanun) 
 Bina inşaat harcı istisnası 
 Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi resim harç 

istisnası 
 Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu mevzuatı uyarınca 

sağlanan haklar 
 Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerine sağlanan hak ve 

kolaylıklar 
İlgili Bağlantılar  

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr  
 
Turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılan düzenlemelerin 

sektörün gelişmesi açısından yansımasına bakıldığında 1980 
öncesinde çok başarılı olduğu söylenemez. Sektörün gelişmesini 
sağlayan ve adeta sektörde patlama yaratan düzenlemeler dışa açık 
büyüme politikasının başladığı 1980’li yılların başında yapılmıştır. 
1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı “Turizm Teşvik Kanunu” ile 
sağlanan teşvikler sektör için dönüm noktası olmuş ve sektöre önemli 
yatırımlar yapılarak hızla gelişmesi sağlanmıştır. 1993 yılından 
itibaren ise, arz kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan turizm 
politikalarının yerine, turizmin çeşitlendirilmesi, tanıtımı, 
pazarlanması hizmet kalitesinin arttırılmasına dönük politikalar 
izlenmeye başlanmıştır (Dalgın vd, 2015:179). 

Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşviki amacıyla, “Kültür 
Yatırımı ve Girişimi Belgesi” olan işletmeler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.  Bu kapsamda, işçi ücretleri 
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 Haberleşme kolaylıkları 
 Yabancı personel ve sanatkar çalıştırılması 
 Alkollü içki satışı 
 Deniz turizminde sağlanan hak ve kolaylıklar 
 Yurtdışı turizm fuarlarına katılım desteği 

2-Turizm 
Sektörü Acil 
Eylem Planı 

Sektörün darboğaza girdiği yıllarda mevcut teşviklerin dışında 
«Acil Eylem Planı» kapsamında ek teşvikler 
düzenlenmektedir.  2016 yılında hazırlanan acil eylem 
planında 9 eylem planı sunulmuştur. 

3-Turizm işletme 
belgeli tesislere 
sağlanan diğer 
avantajlar 

 Emlak vergisi muafiyeti (1319 sayılı kanun) 
 Bina inşaat harcı istisnası 
 Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi resim harç 

istisnası 
 Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu mevzuatı uyarınca 

sağlanan haklar 
 Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerine sağlanan hak ve 

kolaylıklar 
İlgili Bağlantılar  

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr  
 
Turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılan düzenlemelerin 

sektörün gelişmesi açısından yansımasına bakıldığında 1980 
öncesinde çok başarılı olduğu söylenemez. Sektörün gelişmesini 
sağlayan ve adeta sektörde patlama yaratan düzenlemeler dışa açık 
büyüme politikasının başladığı 1980’li yılların başında yapılmıştır. 
1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı “Turizm Teşvik Kanunu” ile 
sağlanan teşvikler sektör için dönüm noktası olmuş ve sektöre önemli 
yatırımlar yapılarak hızla gelişmesi sağlanmıştır. 1993 yılından 
itibaren ise, arz kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan turizm 
politikalarının yerine, turizmin çeşitlendirilmesi, tanıtımı, 
pazarlanması hizmet kalitesinin arttırılmasına dönük politikalar 
izlenmeye başlanmıştır (Dalgın vd, 2015:179). 

Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşviki amacıyla, “Kültür 
Yatırımı ve Girişimi Belgesi” olan işletmeler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.  Bu kapsamda, işçi ücretleri 

 
 

üzerinden gelir vergisi hesaplanırken, yatırım aşamasında en fazla 3 
yıl olmak kaydıyla ücretin % 50'si, işletme aşamasında ise en fazla 7 
yıl olmak kaydıyla ücretin % 25'i oranındaki tutar esas alınmaktadır. 
Bu oranlar sigorta primi işveren payları için de geçerlidir. Elektrik ve 
doğalgaz kullanımında ise, 5 yıl süreyle %20 oranında indirim, su 
kullanımında yörede uygulanan en düşük tarife uygulanmaktadır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli, asli fonksiyonu konaklama 
olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 750.000 dolar 
dövizi yurtdışından sağlayan işletmelerin, Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüklerine başvuru yapmaları halinde, yurt dışı turizm fuarlarına 
katılımı ile turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetleri 
desteklenmektedir. Ayrıca, Dernek ve Vakıflar,  Belediyeler ve 
Köylere Hizmet Götüren Birliklerin yapacağı kültürel ve sanatsal 
etkinlikler de bakanlığın sağladığı destek kapsamındadır. 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapsamı Dışındaki Teşvikler 
Turizm sektörü yatırımcılarını ilgilendirebilecek Bakanlık 

bünyesi dışında teşvikler bakanlığın internet sayfasında «ilgili 
bağlantılar» şeklinde yer almaktadır. Bu sekmede ise, diğer sektörlerle 
birlikte turizm sektörünün de yararlanabileceği genel kapsamlı 
teşvikler sıralanmaktadır (http://yigm.kulturturizm.gov.tr): 

 Ticaret Bakanlığı Destekleri  
– Yatırım Teşvik Sistemi  
– Sağlık Turizmi ve Turquality Destekleri   

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi (KOSGEB) Destekleri  

 Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekleri  
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 

Destekleri 
 Türk Eximbank Kredileri 

 
Ticaret Bakanlığı Destekleri  
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen teşvikler 

ülke genelindeki tüm sektörleri kapsayan ve özellikle büyük ölçekli 
yatırımlara dönük olan yatırım teşvik sistemi her yıl 
güncellenmektedir. Yapılan düzenlemelerde bölgelerin gelişmişlik 
düzeyi dikkate alınarak, ekonomik kalkınmaya en çok katkı 
sağlayacağı düşünülen sektörler önceliklendirilmektedir. Turizm 
sektörü de bu kapsamda en çok teşvik alan sektörlerden biridir. 
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Yatırım teşvik sistemi 
15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yeni teşvik dönemi 
başlamıştır. Teşvik siteminde hedefler şu şekilde belirtilmektedir 
(http://slideplayer.biz.tr/slide/2741897/ ): 

 Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,  
 Üretim ve istihdamı artırmak,  
 Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme 

içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik 
yatırımları özendirmek, 

 Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,  
 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,  
 Kümelenme ve çevre yatırımlarını, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini desteklemek. 
 
Tablo 5. Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Teşvikler 
  Bölgesel  Büyük ölçekli Stratejik  Genel  

KDV 
İstisnası 

Yatırım Teşvik Belgesi 
(YTB) kapsamında, yurt içi 
veya yurt dışından yatırım 
malı niteliğindeki makine 
ve teçhizatı alan işletme 
KDV’den muaftır. 

X X X X 

Gümrük 
Vergisi 
Muafiyeti 

YTB kapsamında yatırım 
malı niteliğindeki makine 
ve teçhizatı yurt dışından 
alan işletme gümrük 
vergisinden muaftır. 

X X X X 

Vergi 
İndirimi 

İşletmeler yatırım için 
öngörülen katkı tutarına 
ulaşıncaya kadar gelir ve 
kurumlar vergisinden 
muaftır. 

X X X  

Sigorta 
Primi 
İşveren 
Hissesi 
Desteği 

YTB kapsamı yatırımla 
sağlanan ilave istihdam için 
ödenecek sigorta primi 
işveren payının asgari 
ücrete karşılık gelen kısmı 
Bakanlık tarafından 
karşılanır.  
Bu destekten 
faydalanabilmek için teşvik 
belgesinin tamamlama 
vizesi yapılmalıdır.  

X X X  

Yatırım 
Yeri 
Tahsisi 

YTB kapsamında Maliye 
Bakanlığının belirlediği 
usul ve esaslara göre 

X X X  
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İşveren 
Hissesi 
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sağlanan ilave istihdam için 
ödenecek sigorta primi 
işveren payının asgari 
ücrete karşılık gelen kısmı 
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karşılanır.  
Bu destekten 
faydalanabilmek için teşvik 
belgesinin tamamlama 
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Yeri 
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YTB kapsamında Maliye 
Bakanlığının belirlediği 
usul ve esaslara göre 

X X X  

 
 

yatırım yeri tahsis edilebilir.  

Faiz 
Desteği 
 

YTB kapsamında kullanılan 
en az bir yıl vadeli krediler 
için sağlanan bir finansman 
desteğidir.  
Teşvik belgesindeki kayıtlı 
sabit yatırım tutarının 
%70’ine kadar kullanılan 
kredi için ödenecek faiz 
veya kâr payının belli bir 
kısmı Bakanlık tarafından 
karşılanır  

X 
(1-2 
Hariç) 

 X  

KDV 
İadesi 

Sabit yatırım tutarı 500 
milyon TL’nin üzerindeki 
bina-inşaat harcamaları için 
ödenen KDV iade edilir.  

  X  

Gelir 
Vergisi 
Stopajı 
Desteğii 

YTB kapsamı yatırımla 
sağlanan ilave istihdam için 
ödenmesi gereken gelir 
vergisi stopajının asgari 
ücrete tekabül eden 
kısmının terkin edilir.  

X 
(6. bölge) 

X 
(6. bölge) 

X 
(6. bölge) 

X 
(6. 

bölge) 

Sigorta 
Primi 
Desteği 

YTB kapsamındaki 
yatırımla sağlanan ilave 
istihdam için ödenmesi 
gereken sigorta primi işçi 
payının asgari ücrete 
karşılık gelen kısmı 
Bakanlık tarafından 
karşılanır.   

X 
(6. bölge) 

X 
(6. bölge) 

X 
(6. bölge)  

Asgari 
Yatırım 
Tutarı 
 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için, asgari 500.000 TL’den başlamak 
üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı 
belirlenmiştir. 
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım 
konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL’dir. 
Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. 
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. 
Bölgelerde 1 Milyon TL, III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin 
TL’dir. 
Termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek 
nitelikteki turizm konaklama yatırımları (İstanbul ili hariç)  öncelikli 
yatırım konuları arasında belirlenmiş olup, anılan yatırımlar 5. bölge 
desteklerinden faydalanabilirler. 

Kaynak: 29 Haziran 2012 tarihli 28328 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 
çerçevesinde hazırlanmıştır 
 
KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler 
2009 yılında 3624 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle KOBİ 

tanımında yer alan “sanayi” ibaresi yerine “işletme” ibaresi 
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kullanılmıştır (http://www.mevzuat.gov.tr ). Böylece, hizmet sektörü 
de KOBİ kapsamına alınarak KOSGEB hizmetlerinden faydalanması 
sağlanmıştır. KOSGEB tarafından KOBİ’lere eğitim, bilişim, kredi ve 
pazar geliştirme gibi alanlarda sağlanan desteklerden alternatif turizm 
alanında faaliyet gösteren işletmeler de yararlanmaktadır. 

 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 

Destekleri 
Turizm faaliyetlerini destekleyen bir diğer kurum olan TKDK 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde 2007 yılında 5648 sayılı 
kanunla kurulmuştur (http://www.resmigazete.gov.tr) . 50 kişiden 
daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip 
bir mikro/küçük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilen kırsal 
turizm ve rekreasyon faaliyetleri TKDK tarafından desteklenmektedir. 
Bu desteklerden faydalanmak isteyen Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı 
Üyelerinin İşletmeleri ile Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan 
Gerçek ve Tüzel Kişilerin TKDK il koordünatörlüklerine başvurması 
gerekmektedir. 5.000-500.000 Euro arasındaki projeler için bazı 
illerde %65, bazılarında %55 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.  

  
EXIMBANK Tarafından Sağlanan Kredi İmkânları 
Eximbank, “A grubu seyahat acentaları, tur operatörleri, özel 

havayolu şirketleri ve turizm işletmeleri tarafından yurtdışından 
getirilen turistlere yurtiçi ve yurtdışında verilen hizmetler karşılığında 
yurdumuza sağlanan döviz girdisinin artırılması ve turizm sektörü ile 
ödemeler dengesine katkıda bulunulması” amacıyla belirli koşulları 
sağlayan ilgili işletmelere “Turizm Kredisi” kullandırmaktadır 
(www.eximbank.gov.tr/ ).  

Bunların dışında bakanlık sitesinde doğrudan ulaşılamayan ve 
turizm işletmelerine yönelik bazı teşvik unsurları da bulunmaktadır. 
Bunlar: 

 Emlak vergisi 
 Avrupa yatırım bankası kredileri 
 Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki 
 
Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre “Turizm 

Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi 
belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı 
geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dâhil 
binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada 
tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden 
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bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır” (md 5).  

 
KOBİ’lere İlişkin Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı 

Yatırım Kredisi 
Avrupa Yatırım Bankası ile Türk EXIMBANK arasında 

imzalanan Kredi Anlaşması kapsamında; imalat sanayi, turizm ve 
lojistik sektörlerindeki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı 
hizmetlere yönelik yurt içinde gerçekleştirecekleri yeni yatırım, tevsi 
ve modernizasyon yatırımlarına finansman desteği amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda bilançosundaki net sabit aktifleri yatırım öncesinde 75 
milyon Euro’yu aşmayan ve 500’den az çalışanı olan Türkiye’de 
yerleşik KOBİ niteliğindeki firmalar bu krediden yararlanmaktadır. 
Alternatif turizm sektöründeki işletmeler için de bu koşullar 
geçerlidir. 

 
Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nunda 

“Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi 
öngörülmedikçe yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan 
yabancı yatırım yapılması serbesttir” ifadesi yer almaktadır. Yabancı 
yatırımcılar her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de yatırım 
yapabilmektedir. 

Turizm sektörü, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 1. Yıl Uygulama 
Sonuçları Raporu’na göre gıda ve giyim sektörlerinden sonra üçüncü 
sektör olarak ön sıralarda yer almıştır. İstihdam açısından bakıldığında 
ise 18.280 kişilik istihdam kapasitesi ile birinci sırada yer almıştır 
(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Alternatif turizm 
kapsamında devletin öncelik verdiği ve teşviklerde de ön plana 
çıkardığı alt sektör termal turizm olmuştur. 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu uyarınca ülkemizde 5 adet Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi ve 73 adet Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır 
(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). 

 
Kalkınma Ajansları ve Alternatif Turizme Sağladıkları 

Destekler Kapsamında GEKA Kalkınma Ajansı Örneği 
Kalkınma Ajansları, 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı 

kanunla bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel 
kalkınmanın sağlanması amacıyla kurulan ve özerk kamu 
kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları ilk olarak Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya başlamış, DPT’nin 
kapatılmasıyla birlikte Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmıştır (Ekonomi 
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Bakanlığı Temmuz 2018’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
birleşerek Ticaret Bakanlığı adını almıştır). İlk olarak 2007 yılında 
Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Halihazırda 
Türkiye genelinde faaliyette bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı olup, 
bunların sorumlu oldukları iller Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6. Türkiye’de Faaliyette Bulunan Kalkınma Ajansları ve 
Kapsadığı İller 

İzmir Kalkınma Ajansı  
Çukurova Kalkınma Ajansı 
İstanbul Kalkınma Ajansı   
Mevlana Kalkınma Ajansı   
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı   
Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı   
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı  
İpekyolu Kalkınma Ajansı  
Karacadağ Kalkınma Ajansı  
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 
Trakya Kalkınma Ajansı  
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 
Zafer Kalkınma Ajansı  
Bursa Eskişehir, Bilecik K A. (BEBKA)  
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)  
Ankara Kalkınma Ajansı  
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)    
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 
Ahiler Kalkınma Ajansı  
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)   
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)  
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)  
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)  
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)  
Fırat Kalkınma Ajansı  

İzmir 
Adana, Mersin  
İstanbul 
Konya, Karaman 
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 
Erzurum, Erzincan Bayburt  
Muş, Hakkari, Bitlis, Van 
Adıyaman, Gaziantep, Kilis  
Diyarbakır, Şanlıurfa 
Batman, Mardin, Siirt, Şırnak  
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ  
Balıkesir, Çanakkale 
Aydın, Denizli, Muğla  
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak  
Bursa, Eskişehir, Bilecik 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu- Yalova 
Ankara  
Antalya, Isparta, Burdur  
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde  
Kayseri, Sivas, Yozgat  
Bartın, Karabük, Zonguldak  
Kastamonu, Çankırı, Sinop  
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 
Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars 
Bingöl, Elazığ, Tunceli, Malatya 

 
Kalkınma Ajansları, “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve 
etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 
sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” 
amacıyla kurulmuştur. Kalkınma Ajansları, “Ulusal Kalkınma 
Planları ve bölge gelişme planları/stratejileri çerçevesinde, 
bölgelerinde öne çıkan sektörlerdeki ve alanlardaki proje ve 
faaliyetlere teknik ve mali destek” sağlamaktadır 
(www.3kalkinma.gov.tr). Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarının 
desteklediği kuruluşlar Tablo 7’de sıralanmıştır: 
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Tablo 7. Kalkına Ajansları Tarafından Desteklenen Kuruluşlar 
Yerel idareler 
Üniversiteler 
Diğer kamu kurum ve kuruluşları  
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  
Sivil toplum kuruluşları 
Kâr amacı güden işletmeler 
Kooperatifler 
Birlikler  
Diğer gerçek ve tüzel kişiler 

 
Her bir Ajans kendi sorumlu olduğu illerde destek kapsamında 

yer alan kuruluşların proje veya faaliyetlerini, mali ve teknik destek 
olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Mali destek kapsamına 
Doğrudan Finansman Desteği (belli proje ve faaliyetlere yaptığı 
karşılıksız yardımlar), Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği 
sağlamaktadır. 

Özellikle son yıllarda Kalkınma Ajansları alternatif turizm 
yatırımlarına mali destekler sağlamaktadır. Bu ajanslardan biri Güney 
Ege Kalkınma (GEKA) Ajansıdır. Aydın, Denizli ve Muğla illerini 
kapsayan Ajans 2009 yılında kurulmuştur. Ajans, 2013 yılındaki 
Alternatif Turizm Mali Destek Programı ile toplam 7 projeyi 
desteklemiş ve Program kapsamında toplam 1.211.124,14 TL ödeme 
yapmıştır. Sözkonusu projeler başarıyla tamamlanmıştır. Alternatif 
Turizm Mali Destek Programı kapsamında 2013 yılında 10 proje ile 
sözleşme imzalanmış, söz konusu projelere 3.235.005,23 TL kaynak 
tahsis edilmiştir. 2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programı kapsamında 22 proje ile sözleşme imzalanmış ve Program 
kapsamında 2015 yılında 20 projeye 3.559.491,83 TL ön ödeme 
yapılmıştır (www.geka.gov.tr).  Bunun dışında GEKA turizm 
işletmelerine fuar desteği de sağlamaktadır. Bu kapsamda 2015 
yılında Stant ile Katılım Sağladığı Fuarlar Tablo 8’de sıralanmıştır: 
 
Tablo 8. Fuar Desteği Kapsamında GEKA’nın Standla Katıldığı 
Fuarlar 
ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı  
MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı  
Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı  
World Food Moscow  
Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı OTDYKH Leisure  
Japan Tourism Expo  
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı  
World Travel Market  
Travel Turkey Turizm Fuarı  

4 – 8 Mart 
27 -31 Mayıs 
24Nisan- 3 Mayıs 
14 – 17 Eylül 
15-18 Eylül 
24-27 Eylül 
07-11 Ekim 
2-5 Kasım 
10-13 Aralık 

Berlin 
Moskova 
Avusturya 
Moskova 
Moskova 
Japonya 
Antalya 
Londra İzmir 

Kaynak: www.geka.gov.tr  
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2016 ve 2017 yıllarında alternatif turizm dışında farklı 
projelere destek sağlanmış, 2018 yılında da «Kültür Turizminin 
Geliştirilmesi» başlığıyla proje destek çağrısında bulunmuştur. Söz 
konusu proje küçük ölçekli altyapı projelerine yöneliktir. Bu projenin 
amacı Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi 
ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.  
Destek miktarı 100.000-2.000.000 TL arasında olup; destek oranı 
%25-%75 arası hibe niteliğindedir ve desteklenecek projeler için 
tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.  Alternatif 
turizm potansiyeli olan diğer bölgelerde de o bölgeye hizmet veren 
kalkınma ajansları tarafından alternatif turizme dönük projelere destek 
verilmektedir.  

 
Sonuç 
Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü, sağladığı istihdam 

olanakları ve döviz gelirleriyle ülke ekonomisine oldukça önemli katkı 
sağlamaktadır. Alternatif turizm çeşitliliğinin artırılması bu katkıyı 
daha da artıracaktır. Bu nedenle, alternatif turizmde öncü olan türleri 
(Termal Turizm vb.) devlet tarafından teşvik edilerek sektörde 
hakettiği yeri alması sağlanmalıdır.  

Teşvik ve yardımların çok çeşitli olması ve birçok farklı 
kanaldan sağlanması, sürecin karmaşık olması gibi nedenlerle girişim 
sahiplerinin teşviklerden tam olarak yararlanabildiği söylenemez. 
Bunun için sektördeki yatırımcıların mevcut teşvik paketlerini kolayca 
takip edebileceği bir alt yapı oluşturulmalıdır. Yani, teşvikle ilgili 
süreçler sadeleştirilmeli; basit, anlaşılır ve ulaşılabilir olması 
sağlanmalıdır. Mali nitelikteki teşvikler sektörün gelişmesi açısından 
önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Hatta bu tür teşvikler zaman 
zaman kaynak israfına da neden olabilmektedir. Bu nedenle, mali 
nitelikli teşviklerin yanında, ayni teşviklerle sektörün gelişimi 
hedeflenmelidir. Bu yönde öncelikle alternatif turizm potansiyeli olan 
bölgelerde altyapı sorunları çözülmelidir (İlban ve Kaşlı; 2009:1289). 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Yurtdışı turizm 
fuarlarına katılım desteği”nin yanında, ülkemizde alternatif turizm 
yapılan yerlerin tanıtımı da yine Bakanlık tarafından süreklilik 
arzedecek şekilde yapılmalıdır. 

Ayrıca, doğal ve kültürel kaynakların ön planda olduğu 
alternatif turizm çeşitlerinin gelişmesi için öncelikle bölge halkı 
bilinçlendirilmelidir. Yerel yönetimler doğal ve tarihi mirası koruyucu 
önlemler almalı, bölgede turistlerin rahat etmesi ve uzun süre 
kalmasını sağlayacak yönde çalışmalar yapmalıdır. Yerel yönetimlerin 
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bölgedeki alternatif turizmin gelişmesi yönünde yapacağı bu 
çalışmalar için de devlet teşviklerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. 
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