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Türkiye eşsiz bir ülke.

Binlerce yıldır yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizin; tarihiyle, doğasıyla 
ve kültür varlığıyla turizm açısından yüksek potansiyeli bulunuyor.

Üstelik az yatırımla büyük istihdam oluşturabilecek ve bölgesel kalkınmada atılım 
sağlayabilecek sektör, yanlış politikalar nedeniyle potansiyelini kullanamıyor.

Dış ilişkilerin tutarsızlıklar ve kişisel dürtülere heba edildiği otoriter yönetim anlayışı 
ile Avrupa’nın da haksız uygulamaları birleşince Türkiye Cumhuriyeti pasaportumuz 
hak ettiği değeri göremiyor.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Tüm bunlara karşın hızlıca hukuk devletinin sağlanması ve tam demokrasinin inşa 
edilmesi ile ülkemizi itibarlı kılmak ve turizmin gözbebeği yapmak hiç zor değil.
Elinizdeki eylem planı, turizm alanındaki hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi 
açıkça ortaya koyuyor.

Hem vatandaşlarımızın kendi kültür varlığımızı layıkıyla tanıması ve özgürce 
tatil yapmasıhem de gerçekleşecek ekonomik değer ile ülkemizin topyekûn 
zenginleşmesini amaçlıyoruz.

Biz ülkemizin değerini biliyoruz.
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Turizmde Dönüşüm Zamanı…

Turizm, ülkemizde en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Bulunduğumuz coğrafyanın en önde 
gelen destinasyon merkezlerinden biri olarak, yılda ortalama 45 milyondan fazla ziyaretçi kabul eden 
ülkemiz bir “Turizm Ülkesi” olarak tanımlanmayı hak etmektedir. 

Ülkemiz, Asya kültürlerini Mezopotamya ve Anadolu kültürleri ile kaynaştıran, Avrupa kültüründen izler 
taşıyan bir kültürel zenginliğe sahiptir. Sadece denizi, kumu, güneşi ile dünya turizm başkentlerinden 
biri olan Antalya’ya sahip değiliz; Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’umuz, doğa harikası 
Kapadokya’mız, kadim tarihiyle Mardin’imiz, dünyaca bilinen Efes Antik Kenti’miz ve her yıl iki 
milyondan fazla ziyaretçi çeken Pamukkale’miz var. 

Bunun yanı sıra, turizm sektörü, en büyük döviz girdi kalemlerinden biri olarak ülkemizin ekonomine 
eşsiz bir katkı sağlamaktadır. Ne var ki, pandemi sürecinde turizm sektörü oldukça zor günler geçirmiştir. 
Gelinen noktada pandemi sürecinin öncesindeki rakamlara ve şartlara henüz ulaşılamadığını 
gözlemlemekteyiz. 

DEVA partisi olarak, Turizm sektörünün kronikleşmiş sorunlarını aşmak, sektör bileşenlerinin 
imkanlarını arttırmak ve böylece ülke turizmini daha iyi noktalara taşımak amacıyla tüm paydaşların 
taleplerine kulak vererek makul çözümler üretmeye çalıştık.  
Turizm sektörünün günümüzdeki belirgin sorunlarına çözüm üretirken temel aldığımız ilkeleri sizlerle 
paylaşmak isterim. 

İlk olarak, günümüz turistini sadece müşteri ya da tüketici olarak algılamıyoruz, aynı zamanda onları 
kültürümüzde baş üstünde yeri olan misafirlerimiz olarak değerlendiriyoruz. 

İkinci olarak, çevreye saygılı bir turizm anlayışını benimsiyoruz. Ticari saiklerle benimsenen kar odaklı bakış 
açısı, yalnızca ekonomik verimliliği arttırmaya odaklanırken, ortak yaşam alanlarımız, çevremiz, doğamız 
acımasız bir aşınmaya maruz kalabilmektedir. Bunun önüne geçmek için geleneksel ekonomi odaklı bakış 
açısını değiştirmeye ve çevre odaklı bir yaklaşıma geçmeyi öneriyoruz.

Münevver Helün Fırat
 DEVA Partisi 

Kültür, Sanat ve Turizm
Politikaları Başkanı
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Üçüncü olarak, coğrafyamızda kadim olan kültürel zenginliğin uluslararası kamuoyunda tanınmasını sağlayarak, 
kültür turizminin öneminin altını kalınca çiziyoruz.

Dördüncü olarak, turizm yönetiminde yönetişim ilkesinin işletilmesini zaruri görüyoruz. Tepeden inmeci ve 
dayatmacı kararlar çerçevesinde ortaya çıkan bir yönetim anlayışını reddediyoruz. Turizm sektörüne ilişkin 
kararların, sektörün paydaşları olan yerel halk, turistler, çalışanlar, işletmeciler ve sivil toplum kuruşlarının görüş 
ve düşünceleri ile şekillenmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda, sektörün tüm paydaşlarına kendilerini ilgilendiren 
kararlara etki etme hakkı ve fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

Son olarak, geleneksel turizm anlayışının, uluslararası trendleri yakalayarak zenginleşmesini temel bir ilke 
olarak benimsiyoruz. Bu bağlamda ülkemizde turizmin lokomotifi olan kıyı turizminin yanı sıra, kırsal turizm, 
kültürel turizm, kış turizmi, doğa sporları turizmi, etkinlik turizmi, sağlık turizmi gibi giderek yükselen turizm 
türlerinin de gelişimini önemsiyoruz.       

Bu kapsamda, her dinden, dilden, kültürden ve coğrafyadan insanların, kendilerini eşit, özgür ve güvenli 
hissedebileceği, insanı ve çevreyi odağa alan bir turizm yaklaşımını benimsiyoruz!

“Yeni 3 S” Anlayışımız Turizmin DEVA’sı Olacak!

Türkiye’de bugün hâkim olan 3 S (deniz-kum-güneş) geleneksel turizm anlayışı pek çok noktada sorun 
kaynağı olmasının yanı sıra, ülke turizminin dar bir alana sıkışmasına neden olmakta ve sektörün daha geniş bir 
ekonomik ve toplumsal alanda yaygınlaşmasını engellemektedir. 

Geleneksel 3 S turizm anlayışı, yoğun turizm bölgelerinde betonlaşma nedeniyle tarım arazilerinin kaybına, kıyı 
alanlarına erişimin kısıtlanmasına, sektör çalışanlarının yüksek sezonda ağır çalışma koşullarına, sadece belirli 
aylara/sezonlara sıkışmasına, yüksek sezonda çevrenin, tarihi ve kültürel mekânların taşıma kapasitelerinin 
aşılmasına, düşük sezonda ise işsizlik ve atıl kapasiteye yol açan turizm şekli olarak tanımlanabilir.

Deva partisi olarak, turizmin toplumsal, ekonomik ve çevresel yapıya bu tür olumsuz etkilerini sonlandırmak 
ve turizm sektörünü daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla “YENİ 3 S (SORUMLU, SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
SEZONSUZ)” turizm anlayışına geçilmesini elzem görüyoruz. 

“Sorumlu Turizm” Yaklaşımımız; dar gelirli vatandaşlarımıza makul ücretlerle tatil imkânları yaratmak 
ve turizmden gelir elde etme fırsatlarını arttırmak olarak özetlenebilir. Bu kapsamda, turizmin ekonomik 
faydalarının daha geniş bir alana yayılması ve iyileştirilmesi için çeşitli programlar yürüteceğiz. Örneğin, tarım 
ve turizm arasında daha güçlü bağlar kurmak için destinasyonlardaki yiyecek arzını, güvenilirliğini, kalitesi ve 
çeşitliliğini artırmaya yönelik projeler geliştireceğiz. Ayrıca turizm harcamalarının çarpan etkisinin yüksek olması 
ve istihdam yaratması gibi etkenler turizmin bölgesel kalkınmayı destekleyebileceği ve bölgeler arası kalkınma 
farlılıklarını gidermede kullanılabileceğinin göstergeleridir.

“Sürdürülebilir Turizm” Anlayışımız, turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini gözeten; turistlerin, 
çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan bir turizm anlayışı olarak tanımlanabilir. 
Bu manada turizm yatırımları, çevreye, bitki örtüsüne, biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlere ve kültürel çeşitliliğe 
saygı göstermeli; yerel ekonomileri ve bir bütün olarak insan ve doğal çevreyi destekleyerek yerel toplulukların 
refahını ve geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedeflemelidir. Cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma ve çevresel 
bütünlük, sürdürülebilir turizm anlayışımızın merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilir turizm 
anlayışımız, doğal kaynakları, tarihi, kültürel ve estetik değerleri gelecek nesilleri de göz önüne alarak koruyup 
yaşatmak olarak özetlenebilir.

“Sezonsuz Turizm” Anlayışımız, Ülkemizde yaygın olarak görülen turizmde sezonsallık; negatif ekonomik, 
çevresel ve spekülatif sonuçlar yaratmaktadır. Örneğin, yüksek sezonlarda destinasyonların kalabalıklaşmasına, 
çevrenin, doğanın, tarihi ve kültürel mekanların taşıma kapasitelerinin aşılmasına, konaklama ve yiyecek-içecek 
işletmelerinin ürün ve hizmet sunmada kalite düşüklüğüne, destinasyon alt yapısının yetersiz kalmasına, sektör 
çalışanlarında tükenmişlik, yerli halkta memnuniyetsizlik ve turistte tatminsizliğe neden olmaktadır. Öte yandan 
bu yüksek sezonların tersine düşük sezonlarda ise mevcut tesis kapasiteleri atıl, çalışanlar ise işsiz kalmaktadır. 
Bu sorunların kesin suretle çözümü için sezon kavramının top-yekûn olarak kaldırılması ve sezonsuz bir turizm 
anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Geleneksel sezon kavramının değişmesiyle, ülkemizde turizmin daha 
ileri noktalara gelmesi mümkün olabilecektir. Bu anlayışın yaygınlaşabilmesi amacıyla; sezon dışında tatiller 
için devlet bankalarının daha düşük faizli krediler vermesi, konaklama vergilerinin bu dönemlerde alınmaması, 
otellerin hizmet yelpazelerini bu dönemde genişletmeleri, seyahat acentelerinin tur programlarını bu dönemde 
zenginleştirmeleri ve paket turların yabancı turistlere halen uyguladıkları düşük sezon fiyatlarını yurtiçi turistler 
için de geçerli kılmaları, etkinlik turizmine ağırlık verilmesi gibi uygulamaları hayata geçirmeyi planlamaktayız.  
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Vizyon : 
Küresel düzeyde rekabetçi, istihdam yaratma ve adil gelir dağılımı ile kapsayıcı,  sosyal açıdan 
sorumlu, sürdürülebilir politikalar ile çevreye, kültüre, insana duyarlı, sezonsuz bir turizm 
endüstrisi geliştirmek.

Hedefler:
1. Planlama ve uygulamalarda kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket etmek;

2. Sosyal anlayış ile alt gelir ve dezavantajlı gruplara tatil imkânı sağlamak;

3. Turizm sektörünün işleyişini yerel halkın sosyo-ekonomik açıdan yaşam kalitesini artıracak şekilde              
         dönüşümünü sağlamak; 

4. Turizm arzını çeşitlendirerek turizmi bütün yıla yaymak;

5.  Sektör çalışanlarının hak ve onurlarını korumak;  

6. Turistin hak ve taleplerinin karşılanmasının ve seyahat deneyiminden en yüksek tatmin düzeyinin 
         güvencesi olmak;

7. Demokratik anlayışı, şeffaf süreçler ve paydaşlarla birlikte yürütülecek yönetim anlayışını hakim kılmak;

8. Doğal kaynakları, tarihi, kültürel ve estetik değerleri gelecek nesilleri de göz önüne alarak koruyup 
         yaşatmak.
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Uygun fiyatlı tatil ve konaklama
imkânları genişleyecek

Atıl konutlar ve kooperatif siteleri
turizme kazandırılacak

Turizm uygulama otellerinin sayı ve çeşitliliklerini artıracağız. Uygun fiyatlı tatil 
ve konaklama imkânlarını genişleteceğiz.

Atıl ikinci konut ve yazlık kooperatiflerin yenilenerek turizme kazandırılması için 
teşvikler uygulayacağız. Böylece yerli turizme katkı sağlayacağız.
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Kamp ve karavan alanları konaklama 
vergisinden muaf tutulacak

Kıyılar halka açık olacak

Kamp, karavan alanlarının konaklama vergisinden muaf tutulmasını sağlaya-
cağız. Konaklama işletmelerinde tatil yapma imkanına sahip olmayan kalabalık 
ve dar gelirli ailelerin tatil yapma imkanlarını kısıtlamamak düşüncesiyle bu tu-
rizm türlerinden konaklama vergisi almayacağız.

Kıyıların halk tarafından serbestçe kullanımının önündeki engelleri kaldıracağız. 
Anayasamızın 43. maddesi uyarınca kamu malı sayılan kıyıların rant amacıy-
la keyfi biçimde parsellenmesi, özelleştirilmesi uygulamalarına son vereceğiz. 
Kıyılarımız bütün vatandaşların serbest erişimine açık olacak.
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İmar rantı engellenecek

Yanmış orman arazileri rant kapısı
olmayacak

Turizm bölgelerinde imar planlarını yeniden ele alarak imar rantı ve istismarın 
önüne geçeceğiz. Ormanlık, tarihi, doğal ve kültürel alanların şeffaf olmayan 
kriterlerle ve ranta dayalı turizm imarına açılmasını engelleyeceğiz. Mevcut imar 
planlarını yeniden ele alacağız.

Orman yangınlarında zarar görmüş arazileri, imara, yatırım ve işletme amaçlı aç-
mak, bu tür suçları teşvik niteliğindedir. Kanun tarafından ön görüldüğü biçimde 
bu tip arazilerin öncelikle eski hallerine dönüştürülmesi gerekir. Turizm teşvik 
kanunda bu tür suiistimallere yol açan boşlukları ortadan kaldıracağız. Yanmış 
orman arazilerini rant kapısı olmaktan çıkartacağız.
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Ulusal Turizm Konseyi kurulacak

Turizm Teşvik Kanunu çağdaş ve yalın 
bir hale gelecek

Ulusal Turizm Konseyini kuracağız. Bu konsey, turizm konseylerinin en üst yapıl-
anması olacak. Tüm sektör paydaşlarını kapsayacak ve üst politika kurulu olarak 
görev yapacak.

Turizm Teşvik Kanunu’nun günümüzün modern turizm anlayışına uygun biçim-
de düzenlenmesi gerekiyor. Kanun, teşviklerin birçok alanı kapsaması nedeniyle 
dağınık bir yapı arz ediyor. Turizm Teşvik Kanunu’nu alternatif turizm türlerini 
kapsayacak şekilde ve yalın/çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde düzenleyeceğiz.
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Turizm işletmesi KOBİ’ler ve seyahat 
acenteleri kamu teşviklerinden
faydalanacak
Mevcut durumda turizm sektöründe teşvikler genel itibariyle büyük yatırımlara 
yöneliktir. KOBİ düzeyinde turizm işletmelerinin ve seyahat acentelerinin kamu 
teşviklerinden yararlanabilme olanaklarını artıracağız.
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Turizm çalışanlarına uzun vadeli 
sigorta primi borçlanma imkânı 
tanınacak

Sektöre yönelik uygulanan fon kesintileri 
ve vergilendirme usullerini kademeli olarak 
uluslararası ölçütlere göre düzenleyeceğiz

Turizm çalışanları yılda 4-5 ay işsiz kalıyor, sigorta primleri yatmıyor. Emeklilik 
yaşları uzuyor ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Bu itibarla; tıpkı doğum, askerlik, 
yurt dışı doktora gibi borçlanma yöntemlerinin turizm çalışanlarına da uygulan-
masını hedefliyoruz. Turizm çalışanlarına uzun vadeli sigorta primi borçlanma 
imkânı tanıyacağız. 

Turizmi Geliştirme Fonu, Konaklama vergisi gibi sektördeki fon kesintileri ve 
vergileri  kademeli olarak uluslararası uygulamalarla uyumlu olarak kar, yatak, 
yıldız, tesis sınıfına göre uyarlayacağız.
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Vize sıkıntıları çözülecek

Akıllı turizm atılımı

Türkiye, Schengen Bölgesi vizelerinde en fazla ret alan Rusya, Çin, Hindistan’dan 
sonra 4. ülke konumundadır. Vatandaşlarımızın Schengen başvuru süreçleri 
için 2021 senesinde harcadığı toplam bütçe 3,6 Milyon Euro seviyesindedir. Bu 
istatistikler ülkemizin kötü yönetim sonucu uğradığı itibar kaybı ve ekonomik 
zararının en çarpıcı göstergeleridir. Bu durum başta vatandaşlarımızın seyahat 
özgürlüğünü negatif yönde etkilemektedir. Yurt dışına çıkış turizm alanını ise 
neredeyse durdurma aşamasına getirmiştir. Etkin ekonomi yönetimi, tutarlı dış 
politikalar ve etkin turizm diplomasisi ile yaşanan vize sıkıntılarını çözeceğiz.

Akıllı turizm destinasyon uygulamaları, akıllı turizm yönetimi, sanal turistik 
çekicilik uygulamaları konusunda şehirlerimizin, işletmelerimizin ve turizm 
destinasyon ve koridorlarımızın altyapı standartlarının belirlenmesi, stratejilerin 
ve gerekli yatırımların belirlenerek bir üst politika yapım sürecine 
dönüştürülmesi konusunda çalışma başlatacağız. Belirlenen strateji ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda gerekli yasal çerçeve ve destek mekanizmalarının 
oluşturulmasını mümkün kılacağız.

Bu hedef doğrultusunda kişisel veri mahremiyeti hassasiyeti ile büyük veri
 kullanımı önem taşıyor. Büyük veri; yatırım yönetimi, kurumsal kaynak ve tesis 
planlama, gelir yönetimi ve ömür boyu müşteri değerinin ölçülmesinde önemli 
bir planlama aracı olarak kullanılmakta böylece hedef odaklı ve azami müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasında büyük bir rol oynuyor. Turizm endüstrilerine de 
etki eden büyük veri yönetim platformu altyapısını hem sektör hem yerel yöne-
timler hem de kamu alanında yapay zekâ gibi güncel sistemlerin bu yapıya 
entegre edilmesiyle sağlayacağız.
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Sektörde lüzumsuz bürokratik
işlemlere son verilecek

Sezonsuz turizm anlayışıyla her 
sezona ilgi artacak

Turizm sektörü çok paydaşlı izin ve teşvik yapısı dolayısıyla mükerrer evrak ve 
bürokratik işlemlerin yoğun yaşandığı bir sektördür. Sektörün kamu kurumları 
ile ilişkilerinde (izin ve teşvikler) ve değer zinciri içindeki yurtiçi/yurtdışı pay-
daşlar arasındaki sözleşmelerde blokzincirin aktif kullanımının önünü açacağız. 
Böylelikle lüzumsuz bürokrasi ve kırtasiyeye (kâğıt, mühür, imza) son vereceğiz.

Düşük sezona ilginin artması amacıyla teşvik ve tanıtım destekleri sunacağız. 
Ülkemizde sürdürülebilir turizm olgusunu yerleştirebilmek için sezonsuz turizm 
anlayışını hayata geçirmek gerekiyor. Bu doğrultuda öncelikle düşük sezona 
ilginin artırılmasıyla sezonlar arası denge sağlanmalıdır. Sektör yatırımcılarına 
vergi teşvikleri, tanıtım ve pazarlama destekleri, kredi ve yatırım olanakları gibi 
adımlar atmayı hedefliyoruz.



www.devapartisi.orgTURİZMDE DÖNÜŞÜM EYLEM PLANI18

Turizm her bölgede, her mevsimde 
yaşatılacak 

Film Ofisleri kurulacak

Turizmin Türkiye’nin her bölgesinde ve her mevsiminde yaygınlaşmasını 
sağlayacağız. Ülkemizde mevcut durumda güney sahil şeridine ve yaz turizmi 
dayalı bir anlayıştır hâkim. Turizmi bir bölge ve bir mevsime dayalı anlayıştan 
çıkararak tüm ülkeye ve tüm mevsimlere yaymak temel amaçlarımızdan biri-
sidir. Diğer bölgelerimizin doğal ve kültürel zenginlikleri çerçevesinde turizme 
kazandırılmasını sağlayacağız. Kış sporları, tarımsal turizm, trekking, dağcılık, 
kültür turizmi gibi dallar yaygınlık kazandıracağız.

Dizi ve film ekiplerinin turizm potansiyeli yüksek illerimizde projeler üretmelerini 
teşvik edecek Film Ofisleri yapılanmasını kuracağız. Kamu-özel sektör iş birliği 
ile yapılandırılacak bu kuruluşlar çekim izinleri, lokasyon tanıtımları, film teknik 
altyapı ve insan kaynağı, veri tabanları gibi film ekiplerinin ön fizibilite ve çekim 
masraflarını minimize edebilecekleri hizmetleri tek elden sunacak yapılar olarak 
kurgulanacak.
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Tren yolculuğu turizme entegre 
edilecek
Demiryolu turizm stratejisi oluşturacağız. Mevcut demiryolu altyapısını ve 
ağlarını geliştirip genişleterek, alternatif tren sefer ve hizmetlerini yaygın-
laştıracağız. Turizm koridor ve destinasyonlar arasında hizmet kalitesi, konfor, 
güvenlik ve fiyat konularında seyyahlara alternatif ulaşım imkanları yaratacağız.
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TURİZM UYGULAMA 
OTELLERİNİN SAYI 

VE ÇEŞİTLİLİKLERİNİ 
ARTTIRARAK UYGUN 

FİYATLI TATİL VE 
KONAKLAMA 
İMKANLARINI  

GENİŞLETECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

BÜTÇE 
DÜZENLEMESİ

Uygulama otellerine süreç içerisinde ayrılan 
ödeneklerin yetersizliği ve meslek liselerine 

olan talebin düşüklüğü nedeniyle ihmal 
edilmiştir. Mevcut uygulama otellerine 

yenilerini ekleyerek öğrencilerin uygulama 
eksiğini ve düşük ücretle konaklama 

ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

360

ATIL İKİNCİ KONUT/ 
YAZLIK KOOPERATİF 

YENİLENEREK TURİZME 
KAZANDIRILMASI 

KONUSUNDA TEŞVİKLER 
UYGULAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI BÜTÇE TAHSİSİ

Atıl konutların ve yazlık kooparatif sitelerinin 
turizm sektörüne kazandırılması özellikle 

yerli turizme katkı sağlayacaktır. 
180

TURİZM ÖRGÜTLERİ 
İLE ORTAK SOSYAL 
TURİZM PROJELERİ 

GELİŞTİRECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI MESLEK ÖRGÜTLERİ PROJE 

UYGULAMALARI

Turizm sektör paydaşları ve STK'lar 
tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk 

projelerinde İl Turizm Müdürlüklerinin 
ve Kalkınma ajanslarının proje hazırlık ve 

geliştirme aşamalarında etkin rol almaları 
konusunda hassasiyet göstermeleri 

sağlancaktır.

90

KAMP, KARAVAN 
ALANLARININ 
KONAKLAMA 
VERGİSİNDEN 

MUAF TUTULMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ.

TBMM KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

KANUN 
DÜZENLEMESİ

Konaklama işletmelerinde tatil yapma 
imkanına sahip olmayan kalabalık 
ve dar gelirli ailelerin tatil yapma 

imkanlarını kısıtlamamak düşüncesiyle 
bu turizm türlerinden konaklama vergisi 

alınmayacaktır.

90

DEVRE MÜLK VE DEVRE 
TATİL SİSTEMLERİNİN 

ETKİN DENETİMİNİ 
SAĞLAYARAK TÜKETİCİ 

MAĞDURİYETLERİNE 
ENGEL OLACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEVZUAT 

DÜZENLEMESİ 

Bu tür konaklama işletmelerini İl Turizm 
Müdürlüklerinin denetleme alanlarına 

ilave edip, tüketiciye hak arama imkanı, 
diğer konaklama işletmelerini ise haksız 

rekabetten koruyacağız.

360 / 
SÜREKLİ

TURİZM SEKTÖRÜNDE 
ENGELLİLERE YÖNELİK 

DÜZENLEMELERİN 
UYGULANMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

AİLE VE SOSYAL 
HİZMETLER 
BAKANLIĞI

DENETİM

Konaklama işletmeleri, yiyecek-
içecek işletmeleri ve diğer turizm 

amaçlı planlanmış yapılarda, hizmetler 
ve etkinliklerden engellilerin de 

faydalanabilmeleri için mevzuatlarda 
yer alan yapıtırımlar uygulanarak, engelli 

vatandaşlarımızın kamuya sunulan 
her hizmetten olduğu gibi turizm 

hizmetlerinden de sorunsuz faydalanmaları 
sağlanacaktır. 

360

BAKANLIK BÜNYESİNDE 
İÇ TURİZM BİRİMİ 

OLUŞTURACAĞIZ.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI
YASAL 

DÜZENLEME

İç turizme katılan vatandaşların haklarını 
korumak, mağduriyetlerini önlemek, hatta 

uygun tatil arayışları konusunda alternatiflar 
sunacak bakanlık bünyesinde ve İl 

Turizm Müdürlükleri bünyesinde bir birim 
oluşturulacaktır.
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TURİZM İŞLETMELERİNİN 
YEREL ÜRETİCİ VE 

SEKTÖRLER İLE 
GÜÇLÜ BAĞLANTILAR 

KURARAK YEREL 
KALKANMAYA ETKİLERİNİ 

ARTTIRACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR PROJE 

UYGULAMALARI

Özellikle büyük işletmelerin, bahçe 
düzenlemeleri, yiyecek-içecek tedarikleri, 

mutfak ve servis ekipmanları, kat 
malzemeleri gibi ürünleri yerel üreticlerden 

ve küçük işletmeler ile işbirliğine giderek 
tedarik etmeleri konusunda teşvik 

edeceğiz. Yerel üreticileri bu işletmeler 
ile bir araya getirecek fuar ve etkinlikler 

organize edeceğiz.

360 / 
SÜREKLİ

YERELDEKİ SOMUT 
OLMAYAN KÜLTÜREL 

VARLIKLARIN 
YAŞATILMASI VE 

BOZULMADAN KÜLTÜREL 
ÇEKİCİLİKLERE 

DÖNÜŞTÜRÜLMELERİNİ 
STK'LAR KANALI İLE 
DESTEKLEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

PROJE 
UYGULAMALARI

Yereldeki somut olmayan kültürel varlıkları 
(aşıklar, dengbejler, halk oyunları, hikaye 
anlatımları, görsel sanatlar vs.) değişip 

bozulmadan yerel çekicilikler olarak 
kullanılabilmeleri için STK çatısı altında 

örgütlenmelerini destekleyeceğiz. Ayrıca 
bu toplulukların gelişimi amacıyla tanıtım ve 

festival etkinliklerini destekleyeceğiz.

90

TURİZM 
DESTİNASYONLARI 

VE ÇEVRELERİNDEKİ 
ÜRETİCİLERİN 

KOOPERATİFLEŞMESİNİ 
DESTEKLEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI *** İŞBİRLİĞİ

Turizm destinasonları ve çevrelerindeki 
tarım, yerel sanatlar vs. ile uğraşan 

küçük işletmeci ve üreticiler bir araya 
getirilerek kooperatifleşmeleri teşvik 
edeceğiz. Böylece daha kaliteli/etkili 

ürünler geliştirmeleri ve pazar bulmaları 
konularında üreticiye destek olunması 

amaçlanmaktadır.

180

YEREL ZANAATLARIN 
TURİZME YÖNELİK 
ÜRÜNLER OLARAK 
KAZANDIRILMASI 

AMACIYLA TÜRKİYE 
ZANAAT AJANSINI 

KURACAĞIZ.

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI TBMM YASAL 

DÜZENLEME

Zanaat becerilerinin ve bilgisinin geleneksel 
ve çağdaş yorumlarla güçlenmesini 

sağlamak büyük önem arz etmektedir. 
Bu doğrultuda, Usta-çırak programları 

oluşturulması, tasarımcılarla ortak çalışma 
platformları yaratılması, üretici-iş dünyası 

buluşmaları, yaratıcı kent rehberleri 
ve rotaları üretilmesi, zanaat öğrenme 
kursları açılması, zanaat tabanlı işletme 

veri bankası oluşturulması, koleksiyonlar 
yaratılatılarak sergiler açılması, ulusal ve 
uluslararası istatistik takibi yapılması gibi 

birçok çalışmalar tek çatı altında organize 
edilebilecektir. Böylelikle el sanatları 
üreticilerine ve işletmelerine eğitim 

ve rehberlik desteği vermek amacıyla 
programlar/projeler oluşuturulması 

planlanmaktadır. Bu sayede alana ilgi duyan 
zanaatkarlar ve girişimciler desteklenerek 

ülkemizde zanaatın yerel kalkınmanın 
bir unsuru olarak gelişmesine katkı 

sağlanacaktır. 

360

TURİZMDE KADIN 
ÇALIŞAN HAKLARININ 

KORUNMASINI 
DENETİMLER VE İŞVEREN 
EĞİTİMLERİYLE TEMİNAT 

ALTINA ALACAĞIZ

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

UYGULAMA VE 
DENETİM

Turizm sektörü, kadın istihdamının en 
yüksek olduğu (% 50) sektörlerden 

biridir. Sektörde çalışan kadınlar, yasalar 
çerçevesinde tanınan haklardan (hamile 

kaldıklarında işten çıkartılmaları, yasal, 
ücretli doğum izinleri, emzirme izinleri, 

mazeret izinleri) mahrum bırakılmaktadır. 
Ayrıca kadınların en yoğun istihdam 

edildiği kat hizmetlerinde bir çalışan dünya 
ortalamasında 12-14 odaya hizmet verirken, 

bu rakam Türkiye’de turizm beldelerinde 
20-30 odaya kadar çıkabilmektedir. 
Temizlik, hijyen ve yetersiz hizmet ile 

sonuçlanan süreç topyekûn sektörün ivme 
kaybetmesine neden olmaktadır. Kadın 
işçi haklarının titizlikle yerine getirilmesi 

denetimler ile sağlanacaktır.
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YANMIŞ ORMAN 
ARAZİLERİNİ RANT 
KAPISI OLMAKTAN 

ÇIKARTACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI, YEREL 

YÖNETİMLER

YASAL 
DÜZENLEME

Orman yangınlarında zarar görmüş 
arazileri, imara, yatırım ve işletme amaçlı 

açmak, bu tür suçları teşvik niteliğindedir. 
Kanun tarafından ön görüldüğü biçimde, 

bu tip arazilerin öncelikle eski hallerine 
dünüştürülmesi gerekmektedir. Turizm 

teşvik kanunda bu tür suistimallere yol açan 
boşlukları ortadan kaldıracağız.

360

KIYILARIN HALK 
TARAFINDAN SERBESTÇE 

KULLANIMININ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ 

KALDIRACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 
YEREL YÖNETİMLER

YASAL 
DÜZENLEME

Vatandaşın kıyılardan yararlanmasının 
önündeki engelleri kaldıracağız. kıyı 

şeridinin herkesin kullanımına açılması 
amacıyla tahsisli kullanımların bir plan 
dâhilinde nihai olarak sonlandırılması 

çalışmalarını başlatacağız.Anayasa'nın 43. 
Maddesi uyarınca kamu malı sayılan kıyıların 
rant amacıyla keyfi biçimde parsellenmesi, 

özelleştirilmesi uygulamalarına son 
verilecekğiz. Böylece Anayasa'da ön 
görüldüğü biçimde kıyılarımız bütün 
vatandaşların serbest erişimine açık 

olacaktır.  

180

YOĞUN TURİZM 
MERKEZLERİ, ÖREN 

YERLERİ VE PLAJ 
BÖLGELERİNDE MOBİL 

TIBBİ MÜDAHALE 
NOKTALARI KURACAĞIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

PROJE 
UYGULAMA

Artan turist sayıları ile ülkemizdeki ören 
yerlerinde, plajlarda ve yoğun turizm 

noktalarında kazalar ve doğal nedenler 
neticesinde insanların acil tıbbi müdahaleye 
ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak 

üzere mobil sağlık noktaları oluşturularak 
ilkyardım ekiplerine hızlı müdahale imkanı 

sağlanacaktır.

90

TESİS YILDIZLAMA 
KOŞULLARINDA ÇALIŞAN 

HAK VE İMKANLARINA 
DAHA FAZLA YER 

VERECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YATIRIM VE 
İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME

Turizm işletmelerinde çalışan hak ve 
imaknlarını yükseltmek amacıyla, tesislerin 

yıldızlama koşullarında bu konulara daha 
fazla yer verilmesi sağlanacaktır. Böylece 

Personel yemekleri, yemekhaneleri, 
lojmanları, soyunma odaları gibi fiziksel 
şartların çalışanlar lehine düzeltilmesi 

mümkün hale gelecektir. 

180

YEREL YÖNETİMLERİN 
TURİZM ALTYAPISINA 

YÖNELİK TEKNİK 
VE PERSONEL 

KAPASİTELERİNİ 
GELİŞTİRECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER KAPASİTE 

GELİŞTİRME

Yerel yönetimlerin turizm ile ilgili 
çalışmalarını ve yatırımlarını daha etkili 

kullanabilmesi, küresel eğilim taleplerini 
izleyebilmesi, reklam ve pazarlama 

çalışmalarını hedef grup çerçevesinde 
düzenleyebilmesini sağlamak amacıyla 

teknik ve personel kapasitelerini 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

360

YEREL YÖNETİMLERİN 
ULUSLARARASI TURİZM 

ORGANİZASYON 
VE BİRLİKLERİNE 

KATILIMLARINI TEŞVİK 
EDECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER DESTEK 

HİZMETLERİ

Yavaş şehirler, Unesco Yaratıcı kentler 
programı, Avrupa Kültür Rotaları gibi 

uluslararası organizasyon ve kurumlar ile 
yerel yönetimlerin etkin işbirliğine girmeleri 
konusunda destek hizmetleri sağlanacaktır. 
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DESTİNASYON YÖNETİM 
ÖRGÜTLERİNİ PİLOT 
UYGULAMALARLA 

İŞLERLİK KAZANDIRARAK 
İL, BÖLGE, 

KORİDOR BAZINDA 
YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

VALİLİKLER, STK'LAR, 
YEREL YÖNETİMLER

PİLOT 
UYGULAMA, 

YASAL 
DÜZENLEME

Destinasyon Yönetim Modeli Birleşmiş 
Milletler Turizm Örgütü’nün sürdürülebilir 
turizm hedeflerine ulaşmak adına tavsiye 

ettiği ve turizmde başarı kazanmış pek 
çok ülkede uygulanan çağdaş bir yönetim 
modelidir. Kamu, özel sektör, sivil toplum 

işbirliğine dayanan bu model tüm yerel 
turizm paydaşlarının karar alma, tanıtım, 
sorun çözme süreçlerini koordinasyon 

içinde yürüttüğü yerel platformlara dayanır. 
Bu model ülkemizde İl turizm konseyleri 

adıyla birçok ilde yapılandırılmaya çalışılmış 
fakat hukuki, yapısal ve ekonomik zeminin 

düzenlenmemiş olmasından dolayı 
başarıya ulaşamamıştır. Bu doğrultuda pilot 

uygulama örnekleri ile yaşanan sorun ve 
engelleri tespit ederek il, bölge ve nokta 
bazında turizm konseyleri zincirine işlerlik 

kazandıracağız.

360

ULUSAL TURİZM 
KONSEYİNİ KURACAĞIZ

CUMHURBAŞKANLIĞI/
TBMM

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI CB KARARNAMESİ

Turizm konseylerinin en üst yapılanması 
olan; tüm sektör paydaşlarını kapsayacak 

ve üst politika kurulu olarak görev yapacak 
olan Ulusal Turizm Konseyini kuracağız.

360

BAKANLIK MERKEZ/
TAŞRA TEŞKİLAT 

YAPISI VE TURİZM 
TEŞVİK KANUNLARINI 

DESTİNASYON YÖNETİMİ 
TEMELİNDE YENİDEN ELE 

ALACAĞIZ

CUMHURBAŞKANLIĞI/
TBMM

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI CB KARARNAMESİ

Bakanlık teşkilat yapısı, destinasyon 
yönetim modelinin ön gördüğü çerçeveyle 
uyumlu hale getirilecektir. Bununla uyumlu 

biçimde yeni teşvik politikaları hayata 
geçirilecektir.

360

TURİZM KRİZ 
KOORDİNASYON 

KOMİTESİ KURACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI, SEKTÖR 
BİRLİKLERİ, STK'LAR

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

Türkiye turizmi kendini defalarca beklenen 
ve beklenmeyen krizlerin içinde bulmuştur. 

Kriz dönemlerinde kurumlar arasında 
koordinasyon başarısız olmuş, turizm 
yatırımcıları ve emekçileri organize bir 

kriz konrtol yönetimi olmadığından dolayı 
ciddi zararlara uğramıştır. İçinde bakanlık, 

sektrörel birlikler ve STK temsilcilerinin 
olduğu bir komite organize edilecek ve 

gerekli durumlarda toplanarak hızlı önlem 
önerileri sunacaklardır.

180

TÜRKİYE TURİZM 
TANITIM VE GELİŞTİRME 

AJANSINI YENİDEN 
YAPILANDIRACAĞIZ

CUMHURBAŞKANLIĞI/
TBMM

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı’nın öncelikli olarak tüm paydaşları 
kapsayacak biçimde yeniden organize 

edilmemesi zaruridir. Bununla birlikte etkin 
ve verimli çalışmalar yürütülebilmesi için 

kurumsal yapının yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. Keza ajansın mali kaynak 
kullanımının şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkeleri gereği Sayıştay denetimine açılması 
sağlanacaktır.  

180

MESLEK BİRLİK 
KANUNLARININ 
EKSİKLİKLERİNİ 

TAMAMLAYARAK MEVCUT 
BİRLİK KANUNLARINDA 

GÜNCELLEME 
ÇALIŞMALARINI 

TAMAMLAYACAĞIZ

CUMHURBAŞKANLIĞI/
TBMM

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YASAL 
DÜZENLEME

Otelciler Birliği Yasası, Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Birliği Kanunu gibi meslek birliği kanunlarını 
yönetişim ilkesi çerçevesinde çıkaracağız. 

Seyahat Acentaları Birlik yasasının 
günümüz şartlarına uygun biçimde 

güncellenmesini sağlayacağız.

360

TURİZM TEŞVİK 
KANUNUNU ALTERNATİF 

TURİZM TÜRLERİNİ  
KAPSAYACAK ŞEKİLDE 

VE YALIN/ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLAR 

ÇERÇEVESİNDE 
DÜZENLEYECEĞİZ

TBMM KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YASAL 
DÜZENLEME

Turizm teşvik kanununun günümüzün 
modern turizm anlayışına uygun biçimde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
teşvikler birçok alanı kapsaması nedeniyle 

dağınık bir yapı arz etmektedir. Bu sebeple, 
yasanın tüm alanı kapsayan, yalın ve 

modern turizm anlayışıyla uyumlu hale 
getirilmesi gerekmektedir.

360

9
0

 ve
 3

6
0

 G
ü

n
lü

k
 E

yle
m

 P
la

n
ı

HEDEF SORUMLU BAKANLIK / 
KURUM

İLİŞKİLİ
KURULUŞLAR

YAPILACAK 
İŞLEM TÜRLERİ AÇIKLAMA  SÜRE 

(GÜN)



www.devapartisi.orgTURİZMDE DÖNÜŞÜM EYLEM PLANI26

KOBİ DÜZEYİNDE TURİZM 
İŞLETMELERİNİN VE 

SEYAHAT ACENTALARININ 
KAMU TEŞVİKLERİNDEN 

YARARLANABİLME 
OLANAKLARINI 
ARTTIRACAĞIZ 

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

KOSGEB, İLGİLİ 
BAKANLIKLAR

YASAL 
DÜZENLEME

Mevcut durumda turizm sektöründe 
teşvikler genel itibariyle büyük yatırımlara 

yöneliktir. Turizm sektöründe varlık 
gösteren, gelişmeye açık, istihdam 

ve hizmet yaratan KOBİ ölçeğindeki 
işletmelerin gelişmesi amacıyla 

teşviklerden yararlanması sağlanacaktır. 
Ayrıca turizm sektörünün önemli bir 

paydaşı olan seyehat acentalarının da 
teşvikler aracılığıyla güçlendirilmesi önem 

arz etmektedir.

180

KDV İADELERİ BAŞTA 
OLMAK ÜZERE, KAMU 
ÖDEMELERİNİ TAM VE 
VAKTİNDE YAPACAĞIZ

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

GELİRLER İDARESİ 
BAŞKANLIĞI

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME, 

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

İhtisas vergi daireleri ve çalışan sayılarını 
artırarak vergi iade sürecini hızlandıracağız. 

Öncelikle kamu ödeme ve alacaklarında 
kullanmak üzere Dijital-TL mevzuatını 

yürürlüğe koyacağız. Kamunun işletmelere 
borçlarını dijital TL ile yaparak şirketlerin 

alacaklarını finansman ve ödeme için 
kullanabilmelerini sağlayacağız.

180

SEKTÖRE YÖNELİK 
UYGULANAN FON 

KESİNTİLERİ VE 
VERGİLENDİRME 

USULLERİNİ KADEMELİ 
OLARAK ULUSLARARASI 

ÖLÇÜTLERE GÖRE 
DÜZENLEYECEĞİZ.

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME

Turizmi Geliştirme Fonu, Konaklama vergisi 
gibi sektördeki fon kesintileri ve vergileri  

kademeli olarak uluslararası uygulamalarla 
uyumlu olarak kar, yatak, yıldız, tesis sınıfına 

göre uyarlayacağız.

180

TURİZM TESİSİLERİ 
YENİLEME/RENOVASYON 

YATIRIMLARINDA 
ÖZENDİRİCİ TEŞVİKLERİ 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ.   

KÜLTÜR  VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

TEŞVİK 
UYGULAMALARI

Başta yoğun turizm yatırımı olan illerde 
olmak üzere ülke genelinde yenileme/

renovasyon yatırımlarının özendirilmesine 
yönelik teşvikleri ve tahsis süre uzatmalarını 

kamu adına makul ve şeffaf yaklaşımlarla 
hayata geçireceğiz. 

360

TESCİLLİ SİVİL MİMARİ 
ÖRNEKLERİNİN 

RESTORASYONUNA 
BAKANLIK KATKI PAYINI 

ARTTIRACAĞIZ

KÜLTÜR  VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

BÜTÇE 
PLANLAMASI 

Mevcut halde sivil mimari yapıların 
restorasyonunda belli oranlarda 

mimari proje ve uygulama desteği 
verilebilmektedir. Ancak verilen 

desteğin son derece sınırlı olması, 
mülkiyet sahiplerince çoğu zaman cazip 

görülmediğinden, tescilli yapıların metruk 
halde bırakılarak, zamanla mukavemetinin 

tümüyle ortadan kalkması söz konusu 
olmaktadır. Bu nedenle sınırlı sayıda 
günümüze ulaşan bu yapıların uygun 

miktarda mali destekle restorasyonlarının 
yapılarak sağlıklaştırılmaları için çalışma 

başlatılacaktır.

360

 KÜLTÜREL MİRAS 
STATÜSÜNE SAHİP 

SİVİL MİRARİ YAPILARIN 
RESTORASYONLARI 

İÇİN KREDİ OLANAKLARI 
OLUŞTURACAĞIZ

KÜLTÜR  VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

YÖNETMELİK 
DÜZENLEMESİ

Kültürel miras özelliği taşıyan sivil mimari 
yapıların işlevlendirilmesi ve yeniden 

yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi 
amacıyla, mülk sahiplerine uygun koşullu 

kredilerin verilmesi planlanmaktadır.
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KOMBİNE YOLCU 
TAŞIMACILIĞI 
YAKLAŞIMINI 

BENİMSEYEREK 
DESTİNASYONLAR 

ARASINDA ALTERANTİF 
ULAŞIM AĞLARI 
GELİŞTİRECEĞİZ

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI

PLANLAMA VE 
UYGULAMA

Ulaştırma sistemlerini birbirlerini 
tamamlayacak şekilde organize ederek, 

kombine yolcu ulaşım sistemleri 
geliştireceğiz. Böylece belirlenen turizm 
koridorlarında destinasyonları birbirine 

bağlayacak  alternatif ulaşım ağları 
oluşturulacaktır. Farklı bölgeler ve farklı 

turizm rotaları için özelleştirilmiş ulaşım ve 
ulaşım altyapı stratejileri geliştirerek, her 
destinasyonu coğrafyasına uygun ucuz 

yöntemler ile erişilebilir kılacağız.

360/
SÜREKLİ

TURİSTİK TREN ROTALARI 
OLUŞTURARAK 

MANZARALI DEMİRYOLU 
SEYAHATLERİ 

TASARLAYACAĞIZ.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI

PLANLAMA VE 
UYGULAMA

Mevcut demiryolu altyapısının ve ağlarının 
geliştirip, genişleterek, alternatif tren 

sefer ve hizmetlerini yaygınlaştıracağız. 
Turizm koridor ve destinasyonlar arasında 

hizmet kalitesi, konfor, güvenilik ve fiyat 
konularında seyyahlara alternatif ulaşım 

imkanları yaratacağız. 

360/
SÜREKLİ

KRUVAZİYER TURİZMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNİ 

SAĞLAYACAK 
LİMAN PROJELERİ 

GELİŞTİRECEK, 
LİMANLARIN TURİSTİK 

KAPASİTELERİNİ 
ARTTIRACAĞIZ.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI

PLANLAMA VE 
UYGULAMA

Ülkemiz kruvaziyer turizminde 
gelişmekle beraber, çoğunlukla ucuz 
tur güzargahlarında yer almaktadır. 

Limanlarımızın altyapı ve teknik 
kapasitelerini geliştirmek, liman ve 

liman çevresi planlamanın iyileştirilmesi 
ve imkanların çoğaltılması ile ülkemizin 
harcama yapan kruvaziyer yolcularının 
güzergahlarına girmesini sağlayacağız. 
Liman kentlerimizi kültürel bağlamları 

ve tarihsel önemleri ile yeniden 
projelendirecek ve planlamalarını bu 

doğrultuda yapacağız.

360

TURİZM ÇALIŞANLARINA 
UZUN VADELİ SİGORTA 

PRİMİ BORÇLANMA 
İMKANI TANIYACAĞIZ

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZİM 
BAKANLIĞI

YASAL 
DÜZENLEME

Yılda 4-5 ay süreyle turizm çalışanları işsiz 
kalmakta, sigorta primleri yatmamakta, 

emeklilik yaşları uzamakta ve sağlık hizmeti 
alamamaktadırlar. Bu itibarla; tıpkı doğum, 
askerlik, yurt dışı doktora gibi borçlanma 

yöntemlerinin turizm çalışanlarına da 
uygulanması hedeflenmektedir.

360

İŞKUR BÜNYESİNDE 
TURİZM SEKTÖRÜNE 

İHTİSAS HİZMETİ 
VERECEK BİRİMLER 

OLUŞTURACAĞIZ

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YASAL 
DÜZENLEME

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan 
nitelikli iş gücünün kısa sürede sağlanması 
konusunda sektör temsilcilerinin taleplerin 

zamanında karşılamak amacıyla illerde İşkur 
bünyesinde bir alt birim oluşturulacak ve 
sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kısa 

süreli işbaşı eğitimleri ile hizmet kalitesi ve 
istihdam artışı sağlanacaktır.

360

TURİZMDE 
SİGORTA SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRECEĞİZ

KÜLTÜR  VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI UYGULAMA

Turizm sektöründe tarafların olası 
zararlardan doğacak mağduriyetleri 

engellemek adına sigorta enstrumanlarının 
yaygınlık kazanması turist ve turizm 

işletmeleri açısından büyük önem arz 
etmektedir.
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VİZE SIKINTILARINI 
ÇÖZECEĞİZ DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI
ÜST POLİTİKA 

UYGULAMALARI

Türkiye schengen vizelerinde en fazla 
red alan Rusya, Çin, Hindastan'dan sonra 
4. ülke konumundadır. Vatandaşlarımızın 

schengen başvuru süreçleri için 2021 
senesinde harcadığı toplam bütçe 3,6 

milyon Euro seviyesindedir. Bu istatistikler 
ülkemizin kötü yönetim sonucu uğradığı 

itibar kaybı ve ekonomik zararının en 
çarpıcı göstergeleridir. Bu durum başta 
vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü 

negatif yönde etkilemiş, out- going turizm 
alanını neredeyse durdurma aşamasına 

getirmiştir. Etkin ekonomi yönetimi, tutarlı 
dış politikalar ve etkin turizm diplomasisi ile 

yaşanan vize sıkıntılarını çözeceğiz.

360

TURİZM ODAKLI İHTİSAS 
ÜNİVERSİTELERİ 

KURACAĞIZ

TBMM, MİİLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

EĞİTİM 
FAALİYETLERİ

Turizm ihtisas üniversiteleri sayesinde 
Dünyada turizm sektöründe meydana 

gelen değişimleri takip edecek, bu 
doğrultuda yenilikleri ve inovatif fikirlerin 

ülkemize gelmesinde öncülük edecek, 
ihtiyaçlar doğrultusunda turizm eğitimi 

veren ve aynı zamanda diğer turizm fakülte 
ve yüksekokullarına örnek teşkil edecek, 
uygulamalar gerçekleştirecektir. Özellikle 
lisansüstü eğitim programlarında sadece 

akademisyen yetiştirmeyi hedeflemeyecek 
aynı zamanda sektörde kariyer yapmak 
isteyen gençlere uzmanlık alan tercihleri 

sunacak ve bu doğrultuda donanımlarının 
artmasını sağlayacaktır.

360

ÜNİVERSİTE-ÖZEL 
SEKTÖR İŞBİRLİKLERİNİ 
ARTTIRARAK, TURİZM 

ÖĞRENCİLERİNİN 
İSTİHDAMINI 

KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 
ÜNİVERSİTELER

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ

Turizm eğitim kurumlarında okuyan 
öğrencilere belirli koşullar çerçevesinde 

iş garantileri sağlanacak ve böylece 
mesleki eğitime yönelik talep arttırılacaktır. 

Bu sayede, sektördeki kalifye eleman 
ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. 

90

TURİZM EĞİTİM 
KURUMLARINDA 

YABANCI DİL EĞİTİMİNİ 
GÜÇLENDİRECEĞİZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 
ÜNİVERSİTELER

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

EĞİTİM 
FAALİYETLERİ

Turizm sektöründe yabancı dilin öneminin 
bilincinde olarak; orta öğretim ve 

üniversitelerin ilgili bölümlerinde hazırlık 
sınıfı ya da ağrılıklı yabancı dil eğitiminin 

verilmesi sağlanacaktır.

360

TURİZM EĞİTİMİ ALMAKTA 
OLAN HER DÜZEYDEN 
ÖĞRENCİ STAJLARININ  

İŞLEVSEL OLMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 
ÜNİVERSİTELER

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YÖNERGE 
DÜZENLEMESİ

Turizm liselerinde, yüksekokul ve 
fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz 
staj için işyerlerine gönderildiğinde, 

özellikle bazı küçük ölçekli işletmelerde 
en alt pozisyonlarda hatta mesleğinin 

yapısı ve sahip olduğu niteliklerden uzak 
işlerde çalıştırılabilmekte ve bu yüzden 

mesleğinden uzaklaşabilmektedir. 
Bu konuda üniversite ve MEB'in staj 

yönergeleri yeniden incelenip, boşluklar 
giderilecektir.
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TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN 
ZORUNLU STAJLARININ 

EMEKLİLİKTE 
SİGORTA BAŞLANGICI 

KABUL EDİLMESİNİ 
SAĞLAYACAĞIZ

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI

ÇALIŞAN HAKLARI 
İYİLEŞTİRME 

UYGULAMALARI

"Orta öğretim ve üniversite döneminde 
staljlarını yaptıkları kurumlarda her 

personelin sahip olduğu hak ve 
yükümlülükler ile çalıştıralan ve 

ücretlerinden bütün sosyal güvenlik 
kesintileri yapılan öğrenciler emeklilik 
dönemlerinde stajyer öğrenci olarak 

çalıştıkları dönem hem emeklilik 
sürelerinden sayılmamakta ve hem de 

yapılan kesintiler maaş ve ikramiyelerine 
yansıtılmayarak mağdur edilmektedirler. 

"

90

DESTİNASYONLARDA 
YEREL HALK VE 

SEKTÖR PAYDAŞLARINA 
YÖNELİK ÇEVİRİM-İÇİ, 

ETKİLEŞİMLİ SERTİFİKA 
PROGRAMLARI 

TASARLAYACAĞIZ  

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI

EĞİTİM 
FAALİYETLERİ

Yerel turizm aktörlerinin dönemsel ve 
bölgesel ihtiyaçları ve gelişmekte olan 
trendlere geç kalmadan hazır olmaları 

ayrıca gerek duyulan veya yakın gelecekte 
duyulması tahmin edilen eğitimli personel 

ihtiyacınını karşılamaları için yerel ve ülkesel 
turizm uzmanları yardımı ile online kurslar 
açmaları desteklenecektir.. (Örnek olarak 
fotoğrafçılık, gastronomi, kuş gözlemciliği, 

balon turları, macera turları ve birçoğu.)

360

GASTRONOMİ 
ALANINDA YERLİ 

YILDIZLAMA SİSTEMİMİZİ 
OLUŞTURACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YATIRIM VE 
İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME

Gastronomi turizminde standartlar 
oluşturarak, ülkemize özgü bir yıldızlama 
sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece, kaliteli hizmet üretiminin teşvik 
edilmesi, marka değerlerinin yükseltilmesi 

ve ödüllendirilmesi mümkün olacaktır. 

180

SEZONSALLIK İLE 
İLGİLİ SORUNLARIN 
TESPİTİ VE ÇÖZÜM 

YOLLARI KONUSUNDA 
TURİZM PAYDAŞLARI 

İLE ÇALIŞTAYLAR 
DÜZENLEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

ÇALIŞTAY 
DÜZENLEMEK

Ülkemizde turizm genel itibariyle 
sezon turizmine dayanmaktadır. 

Ancak bu sektörün devamlılığının ve 
sürdürülebilirliğinin önünde büyük bir 

engel oluşturmaktadır. Bunu gidermek 
amacıyla, mevsimsel dalgalanmaları 

doğru bir şekilde ölçmek, mevsimsellikten 
bağımsız bir turizm anlayışı geliştirmek 
üzere tüm paydaşları içeren çalıştaylar 

düzenlenecektir.

180

ÜLKEMİZİN ALTERNATİF 
TURİZM ALANLARINA 
YÖNELİK ENVANTER, 

HARİTALAMA VE 
STRATEJİK PLANLAMA 

ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER PLANLAMA

Ülkemizin sahip olduğu doğa, kültür, 
sağlık, spor gibi alternatif turizm kaynakları 

iller bazında sınıflandırılıp, detaylı bilgileri 
ile envanterleri çıkarılacak daha sonra 

bunlar bakanlıkça dijital ortama aktarılıp, 
değerlendirilmeleri konusunda yerel 

yönetimler ile işbirliği içinde planlamalar 
yapılacaktır. 

90

DÜŞÜK SEZONA İLGİNİN 
ARTMASI AMACIYLA 
TEŞVİK VE TANITIM 

DESTEKLERİ SUNACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

YASAL 
DÜZENLEME

Ülkemizde sürdürülebilir turizm olgusunu 
yerleştirebilmek için, sezonsuz turizm 

anlayışını hayata geçirmek gerekmektedir. 
Bu doğrultuda öncelikle düşük sezona 

ilginin arttırılmasıyla sezonlar arası 
denge sağlanmalıdır. Bu amaçla, sektör 
yatırımcılarına vergi teşvikleri, tanıtım ve 

pazarlama destekleri, kredi ve yatırım 
olanakları sağlanması hedeflenmektedir.  
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TURİZMDE DESTİNASYON 
TEMELLİ POLİTİKA, 

PLANLAMA VE 
YÖNETİM ANLAYAŞINI 

BENİMSEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER POLİTİKA 

OLUŞTURMA

Turizm paydaşlarının katılımıyla bölgeler 
için özelleştirilmiş pazarlama, ürün 
geliştirme, fiyatlandırma ve tanıtım 

stratejileri oluşturacak; hedef pazarların 
seçimi, üretilen hizmet ve ürünlerin kalitesi 

gibi konularda destinasyonlara özel 
stratejiler geliştireceğiz.

180

ÜLKEMİZİN ALTERNATİF 
TURİZM ALANLARINA 
YÖNELİK ENVANTER, 

HARİTALAMA VE 
STRATEJİK PLANLAMA 

ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER PLANLAMA

Ülkemizin sahip olduğu doğa, kültür, 
sağlık, spor gibi alternatif turizm kaynakları 

iller bazında sınıflandırılıp, detaylı bilgileri 
ile envanterleri çıkarılacak daha sonra 

bunlar bakanlıkça dijital ortama aktarılıp, 
değerlendirilmeleri konusunda yerel 

yönetimler ile işbirliği içinde planlamalar 
yapılacaktır. 

90

 BM DÜNYA TURİZM 
ÖRGÜTÜ TANIM 
VE ÖLÇÜTLERİ 

ÇERÇEVESİNDE 
YENİ TURİZM 

DESTİNASYONLARI 
BELİRLEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER POLİTİKA 

OLUŞTURMA

Ülkemizin sahip olduğu alternatif turizm 
kaynakları envanteri çıkarılmasıyla, 

bölgelerin ve destinasyonların 
sahip oldukları turistik potansiyel 

değerlendirmesi yapılması planlanmaktadır. 
Bu kapsamda BM ölçütleri çerçevesinde 

yeni destinasyonlar belirlenmesini ve uygun 
yatırımlarla turizme açılmasını sağlayacağız.  

360

TURİZM TESİSLERİNİN 
BELGELENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

ALTERNATİF TURİZM 
ÇEŞİTLERİNE HİTAP EDEN 
TURİZM İŞLETMELERİNE 

AYRICALIKLAR 
TANIYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR YÖNETMELİK 

DEĞİŞİKLİĞİ

Alternatif turizm kaynaklarının bulunduğu 
bölge ve destinasyonlarda hizmet vermek 

üzere açılan işletmelere turizm yatırım 
desteklerinin yanı sıra tesis yıldızlama 

konusunda da avantajlar tanıyarak teşvik 
edeceğiz.

90

YATAK SAYISINDA 
YETERLİ ARZA 

ULAŞMIŞ BÖLGELERDE 
SPOR, EĞLENCE, 

KONGRE MERKEZİ GİBİ 
TAMAMLAYICI TESİS 

TÜRLERİNE ÖNCELİK 
VERECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YEREL YÖNETİMLER, 
GENÇLİK VE SPOR 

BAKANLIĞI
PLANLAMA

Turizm alan ve bölgelerinde tamamlayıcı 
tesislerini arttırmak suretiyle, uluslararası 

ve ülke içindeki spor müsabakaları 
organize etme, tiyatro, festival, fuar, müzik, 

eğlence, kongre etkinlikleri için yeterli alt 
yapı hizmetleri sağlanacaktır. Ayrıca bu 

imkanları öne çıkartmak amacıyla tanıtım 
ve pazarlama stratejileri hazırlanacaktır.  

180

DİJİTAL GÖÇEBE 
HEDEF KİTLESİNE 

YÖNELİK STRATEJİ VE 
ALTYAPI PROJELERİ 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA VE ALT 
YAPI BAKANLIĞI PLANLAMA

Covid-19 pandemisi ile birlikte günümüzde 
uzaktan çalışma imkanları büyük 

ölçüde artmıştır. Artık özellikle bilişim 
teknolojilerine hakim genç kitle iş yerinden 

uzakta, tatil yaparken ya da eğlenirken 
aynı zamanda internet ortamında işyerinin 

ihtiyaç duyduğu çalışmaları uzaktan 
yapabilmektedir. Sayıları giderek artan 

uzaktan çalışan dijital göçebeler için 
ülkemizi bir çekim merkezi haline getirilmesi 

amaçlanmaktadır.
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KIYI MASTER PLANINI VE 
DENİZ TURİZMİ STRATEJİ 

PLANINI YÖNETİŞİM 
İLKESİ ÇERÇEVESİNDE 

HAZIRLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA VE ALT 
YAPI BAKANLIĞI, 

STK'LAR

YASAL 
DÜZENLEME

Üç tarafı denizler ile çevreli, kıtalar arasında 
köprü konumunda bulunan ülkemizin sahip 

olduğu limanların iyi değerlendirilmek 
durumundadır. Dünyada en fazla turisti 
bir seferde destinasyonlara ulaştırma 

imkanından yeterince faydalanbilmemiz 
için liman yolcu kapasitelerimizin 

derinleştirip geliştirmemiz gerekmektedir. 
Bu kapsamada etkili bir planlama ve 

yönetim stratejisi geliştirilecektir.

180

TURİZM POTANSİYELİ 
YÜKSEK İLLERİMİZİN 

DOĞAL FİLM 
PLATOSU ALTYAPISINI 

KURGULAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI  

MESLEK ÖRGÜTLERİ, 
ÜNİVERSİTELER

YASAL 
DÜZENLEME

Türkiye'nin doğal plato özelliğini ön 
plana çıkarmak,  yerli ve yabancı film 

yapımcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
ve sinema sektörünün yerel kalkınmaya 

katkısını arttırmak amacıyla 'Plato Kentler' 
projesini hayata geçireceğiz. Bu amaçla 
şehirlerin özellikli bölgeleri seçilerek ve  
yerel yönetimlerle işbirliği içinde; çevre 

düzenlemesi, restorasyon, sağlıklaştırma 
ve temizlenmiş bölge çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.

360

FİLM OFİSLERİ 
YAPILANMASINI 

KURACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI  

MESLEK ÖRGÜTLERİ, 
STK'LAR

YASAL 
DÜZENLEME

Dizi ve film ekiplerinin turizm potansiyeli 
yüksek illerimizde projeler üretmelerini 

teşvik edecek Film Ofisleri yapılanmasını 
kuracağız. Kamu-özel sektör işbirliği 

ile yapılandırılacak bu kuruluşlar çekim 
izinleri, lokasyon tanıtımları, film teknik 
altyapı ve insan kaynağı, veri tabanları 

gibi film ekiplerinin ön fizibilite ve çekim 
masraflarını minimize edebilecekleri 

hizmetleri tek elden sunacak yapılar olarak 
kurgulanacaktır. 

90

TURİZM POTANSİYELİ 
YÜKSEK KENTLERİMİZE 

NİTELİKLİ MÜZELER 
KAZANDIRACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

KALKINMA BAKANLIĞI, 
HAZİNE VE MALİYE 

BAKANLIĞI

BÜTÇE 
PLANLAMASI 

Gelişmiş turizm ülkeleri, aynı zamanda 
nitelikli müzelere sahip ülkelerdir. Zira 

nitelikli müzeler, turistler için önemli çekim 
merkezleridir. Bu kapsamda ülkemizde, 
turizm potansiyeli yüksek kentler başta 

olmak üzere, nitelikli müzeler inşa ederek, 
yerli ve yabancı turistler açısından 

yeni çekim merkezleri oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

360/
SÜREKLİ

ÜLKEMİZE DÜNYANIN 
EN İYİ 20 MÜZESİ 

ARASINA GİRECEK 
BİR MÜZE PROJESİ 
KAZANDIRACAĞIZ.

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

KALKINMA BAKANLIĞI, 
HAZİNE VE MALİYE 

BAKANLIĞI

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

Louvre Müzesi, Metropolitan Museum of 
Art, British Museum gibi dünyanın en büyük 

müzeleri her yıl sadece buraları ziyaret 
etmek üzere gelen milyonlarca turisti ev 

sahibi ülkelere çekmektedir. Anadolu, 
Avrupa ve Mezopotamya uygralıkları 

üzerinde kurulu bulunan ülkemizde de, 
dünyaca tanınan bir müze inşa etmek 

turizm açısından önem arz etmektedir.

360

"ZİYARETÇİ SAYISI 
AZALAN PAZARLARDA 

TÜRKİYENİN MARKA 
ALGISINI ARTIRACAK 

TANITIM VE PAZARLAMA 
ÇALIŞMALARI 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. 
"

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI Dış İşleri Bakanlığı

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

Ülkeler arası anlaşmazlıklar veya rakip 
ülkelerin rekabeti gibi nedenlerden 

gönderdikleri turist sayısı düşen pazarlara 
özel tanıtım kampanyaları organize 

edilecek ve bu sayede alternatif pazarlar 
sürekli canlı tutulacak.
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ULUSLARARASI  VE 
ULUSAL PAZARLARDA 

NET, TUTARLI VE SÜREKLİ 
TANITIM STRATEJİLERİ 

UYGULAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI Dış İşleri Bakanlığı

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

Defaatle değişen ve her yıl farklı bir 
konsepte bürünen Türkiye tanıtım 

kampanyaları yurt dışında kalıcı bir Türkiye 
imajı ve bilinirliği yaratamamıştır. Uzun 

vaadeli bir tanıtım master planı hazırlanacak 
ve kalıcı bir Türkiye imajı potansiyel 

destinasyonlarda yer ettirilecek.

360

KİTLESEL TANITIMDAN 
UZAKLAŞARAK HEDEF 
KİTLE, DESTİNASYON 

VE ALTERNATİF TURİZM 
ODAKLI STRATEJİLER 

BELİRLEYECEĞİZ.

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI TGA

PROJE 
GELİŞTİRME VE 

UYGULAMA

Büyük bütçeli ve kitlesel tanıtımlar ülkemize 
yüksek sayıda turist getirmekte fakat aynı 
zamanda toplu turizm faaliyetleri ile gelen 

misafirlerin profili düşmektedir. Yüksek 
profilli turistlerin izlediği veya katıldığı 
organizasyonlada Türkiye reklamları 

yapılarak daha üst profil turistlerin ülkemize 
gelmesi sağlanacak.

360

GASTRONOMİ 
ALANINDA YERLİ 

YILDIZLAMA SİSTEMİMİZİ 
OLUŞTURACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

YATIRIM VE 
İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUKİ VE İDARİ 
DÜZENLEME

Gastronomi turizminde standartlar 
oluşturarak, ülkemize özgü bir yıldızlama 
sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece, kaliteli hizmet üretiminin teşvik 
edilmesi, marka değerlerinin yükseltilmesi 

ve ödüllendirilmesi mümkün olacaktır. 

180

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TURİZME OLASI 

ETKİLERİNİ ORTAK 
ÇALIŞMA GRUPLARI 
İLE ANALİZ EDEREK 

PROAKTİF STRATEJİ VE 
PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

YAPACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI ÜNİVERSİTELER ÇALIŞMA 

GRUPLARI

Küresel ısınmanın ülkemize etkileri ve 
turizmde yol açabileceği muhtemel gelir 

ve iş kayıpları ile sezon ve destinasyon 
kaymalarının farklı senaryolarla analiz 

edilme ihtiyacı vardır. Bu suretle, sektörde 
olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir.  

180

DESTİNASYON TURİZM 
PLANLAMALARINI 

TAŞIMA KAPASİTELERİ 
ÇERÇEVESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ÜNİVERSİTELER, 
YEREL YÖNETİMLER

ÇALIŞMA 
GRUPLARI

Turizmin yoğun olduğu bölgelerde, çevre 
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 
Bu durum orta ve uzun vadede geri 
dönülemez sonuçlar yaratmaktadır. 

Sürdürülebilir turizm için çevre duyarlılığını 
gözeterek turizm planlamaları yapılması 

gerekmektedir.

360

 "GÜVENLİ EV 
SERTİFİKASI" 

UYGULAMASI İLE 
TURİSTLERE KISA 

DÖNEM EV KİRALAMA 
UYGULAMALARINI 

KONTROL VE DENETİM 
ALTINA ALACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÖNETMELİK 

DÜZENLEMESİ

Günlük veya dönemsel olarak kiralanan 
evlerin güvenlik, sağlık, hijyen vb. konularda 

değerlendirme ve takipleri İl Turizm 
Müdürlükleri ve yerel yönetimler ile işbiriliği 

halinde gerçekleştirilerek''Güvenli Ev 
Sertifikası'' verilmesi planlanmaktadır.

360

TURİZM BÖLGELERİNDE 
İMAR PLANLARINI 

YENİDEN ELE ALARAK 
İMAR RANTI VE 

İSTİSMARIN ÖNÜNE 
GEÇECEĞİZ

İLGİLİ BAKANLIKLAR YEREL YÖNETİMLER YASAL 
DÜZENLEME

Ormanlık, tarihi, doğal ve kültürel alanların 
şeffaf olmayan kriterlerle ve ranta 

dayalı turizm imarına açılmasının önüne 
geçeceğiz. Bu amaçla mevcut imar 

planlarını yeniden ele alacağız. 

360
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TURİZM TESİSLERİNİN 
AKILLI ENERJİ KARTLARI, 
AKILLI ATIK SİSTEMLERİ 

VE YENİLENEBİLİR 
ENERJİ YATIRIMLARINI 

DESTEKLEYECEĞİZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

YASAL 
DÜZENLEME

Turizm teşvik kanununda yapılacak 
düzenlemeler ile otellerin enerji tasarrufu 
yapmasına katkı sağlayan akıllı oda kartı 

projelerinde teşvik uygulamalarını hayata 
geçireceğiz. Ayrıca otellerde güneş enerjisi 

kullanımı, atık su dönüştürme sistemleri 
ve yeşil yıldız sertifikası gibi kriterler 
çerçevesinde teşvikler sağlayacağız.

180

TURİZMDE YEŞİL TEDARİK 
ZİNCİRİ KURULMASINI 

SAĞLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

"TARIM VE 
ORMAN BAKANLIĞI"

YASAL 
DÜZENLEME

Yeşil tedarik zinciri yönetimi, satın alma, 
üretim ve montaj, paketleme, depolama, 
dağıtım gibi süreçlerin tümüne çevresel 

yönetim faaliyetlerinin uygulanması olarak 
tanımlanabilir. Bu yönetim anlayışının turizm 
işletmelerinde yaygın biçimde uygulanması 

için gerekli planlamalar ve düzenlemeler 
hayata geçirilerek çevreye saygılı turizm 

teminat altına alınacaktır.  

360

DİJİTAL TURİZM STRATEJİ 
BELGESİNİ YÖNETİŞİM 
İLKESİ ÇERÇEVESİNDE 

HAZIRLAYACAĞIZ

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

STK'LAR, 
ÜNİVERSİTELER, 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI, TÜBİTAK

PLANLAMA

"• Turizm işletmelerimizin dünya 
standartlarına adapte olan hızlı, yüksek 

hizmet ve yönetim kapasitelerine 
ulaşmaları amacıyla turizm sektöründe 
hizmet üreten her boyutta işletmenin 

teknolojik ve dijital altyapı sistemlerinin 
asgari standartlarının belirlenmesi, 

bu doğrultuda yasal düzenlemelerin 
belirlenerek hayata geçirilmesi;  

• Dijital destinasyon pazarlamasına 
yönelik altyapı, dijital varlık yönetimi 

alanlarında asgari gereklilik ve 
standartların belirlenmesi ve turizm 

büyük veri altyapısının tamamlanabilesi 
amacıyla DİJİTAL TURİZM STRATEJİ 

BELGESİ'ni yönetişim ilkesi çerçevesinde 
hazırlayacağız."

360

SEKTÖRÜN KAMU 
KURUMLARI İLE 

İLİŞKİLERİNDE (İZİN 
VE TEŞVİKLER) VE 

DEĞER ZİNCİRİ İÇİNDEKİ 
YURTİÇİ/YURTDIŞI 

PAYDAŞLAR ARASINDAKİ 
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BLOKZİNCİRİN AKTİF 
KULLANIMININ ÖNÜNÜ 

AÇACAĞIZ.  
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sektördür. Böylelikle lüzumsuz bürokrasi 
ve kırtasiyeye (kağıt, mühür, imza) son 
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TURİZMDE BÜYÜK VERİ 
ALTYAPI ÇALIŞMALARINA 

BAŞLAYACAĞIZ

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANLIĞI

BTK, ÇEVRE 
VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI, TÜBİTAK, 
YEREL YÖNETİMLER, 

STK'LAR

VERİ TABANI 
ÇALIŞMASI, 
PLANLAMA, 

YASAL 
DÜZENLEME, 

TEŞVİK 
UYGULAMALARI

Akıllı turizm destinasyon uygulamaları, 
akıllı turizm yönetimi, sanal turistik çekicilik 

uygulamaları konusunda şehirlerimizin, 
işletmelerimizin ve turizm destinasyon 

ve koridorlarımızın altyapı standartlarının 
belirlenmesi, stratejilerin ve gerekli 

yatırımların belirlenerek bir üst politika 
yapım sürecine dönüştürülmesi konusunda 

çalışma başlatacağız. Belirlenen strateji 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yasal 

çerçeve ve destek mekanizmalarının 
oluşturulmasını mümkün kılacağız. 

Bu hedef doğrultusunda kişisel veri 
mahremiyeti hassasiyeti ile büyük veri 

kullanımı önem taşımaktadır. Büyük veri, 
yatırım yönetimi, kurumsal kaynak ve tesis 

planlama, gelir yönetimi ve ömür boyu 
müşteri değerinin ölçülmesinde önemli 
bir planlama aracı olarak kullanılmakta 

böylece hedef odaklı ve azami müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasında büyük 

bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, 
turizm endüstrilerine de etki eden büyük 

veri yönetim platformu altyapısını hem 
sektör hem yerel yönetimler hem de 

kamu alanında yapay zeka gibi güncel 
sistemlerin de bu yapıya entegre edilmesini 

sağlayacağız.
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E-TURİZM: TURİZMDE 
DİJİTAL TEK KAPI 
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ÇALIŞMASI, 
PLANLAMA, 

YASAL 
DÜZENLEME

Turizm sektörüne ilişkin tüm verilere 
ulaşılabileceği, başvuruların yapılabileceği, 
süreçlerin takip edilebileceği, tek bir dijital 
merkez oluşturulacaktır. Böylece turzimde 

veriye kolay erişimi mümkün kılarak tüm 
paydaşların işlerinin kolaylaştırılması 

hedeflenmektedir.  
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