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TOPLUM TEMELLİ EKOTURİZM
Doç. Dr. Gül Güneş
Atılım Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
gul.gunes@atilim.edu.tr
1.GİRİŞ
Günümüzde turizm, Dünya gayrisafi hasılasının % 9’unu, toplam ihracatın % 6’sını oluşturmakta ve her
11 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre;
1950’li yıllarda 25 milyon kişi olan uluslararası turist sayısı, 1980 yılında 278 milyona, 1995 yılında 527
milyona (UNWTO, 2015) ve 2015 yılı itibarıyla da 1 milyar 184 milyon kişiye ulaşmıştır (UNWTO, 2016).
Benzer şekilde uluslararası turizm hareketleri sonucunda 1950 yılında 2 milyar ABD Doları, 1980 yılında 104
milyar ABD Doları, 1995 yılında 415 milyar ABD Doları ve 2014 yılı sonu itibarıyla da 1 trilyon 245 milyar
ABD Doları gelir elde edilmiştir (UNWTO, 2015).
1950’lerde söz konusu uluslararası turist varışlarının yüzde 98’ini yalnızca on beş destinasyon
paylaşmaktayken, günümüzde gelişmekte olan ülkelerdeki yeni cazibe merkezlerinin de tercih edilir hale
gelmesiyle birlikte bu destinasyonlar çeşitlilik göstermeye başlamıştır (Güneş, 2008). 2015 yılı içinde ise
uluslararası seyahatlerin % 51’, Avrupa’ya, % 23’ü Asya ve Pasifik’e, %16’sı Amerika’ya, % 5’i Afrika’ya,
% 5’i de Orta Doğu’ya gerçekleşmiştir (UNWTO, 2016).
Tüm göstergeler özellikle 21. Yüzyılın sonlarından itibaren önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan
turizmin, önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini göstermektedir. 2030 yılında tüm Dünya
genelinde turist varışlarının 1.8 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, bu seyahatlerin şu an olduğu gibi yine en
büyük kısmının Avrupa’ya (2030 yılında tahminen % 41’i) gerçekleşeceği ve bunu Asya ve Pasifik’in takip
edeceği (% 30) öngörülmektedir (UNWTO, 2011).
Uzun vadede; turizm gelişiminde kişisel güvenlik ve emniyet, artan toplumsal ve çevresel kaygılar ile
ekonominin küreselleşmesi belirleyici rol oynayacaktır (Eagles, McCool and Haynes, 2002). Ayrıca salgın ve
yaygın hastalıklar, bağımsız turistlerin (independent traveler) artışı, doğal afetler, internet, çağrı merkezleri
gibi olanaklar vasıtasıyla rezervasyon esnekliği, bölgesel hava alanlarındaki artış, ekonomik durgunluk ve
seyahat maliyetleri arz ve talep açısından önemli unsurlar olacaktır (Anonymous 2010; Anonymous 2016).
Tüm bu noktalardan hareketle günümüzde turizm sektörünün; eğilimleri takip eden, bugünü kadar ve
geleceğini de kavrayabilen ve değişimleri iyi algılayıp, onlarla uyumlu seçenekler üretebilen bir yapıda olması
gerekmektedir. Sektöründe ilerlemek isteyen destinasyonların da turizmi etkileyen tüm değişimlerin
sonuçlarını çok yönlü değerlendirebilmeleri kadar değişen turist eğilimlerini iyi yorumlamaları ve talebe uygun
hizmeti ortaya koyabilen bir anlayışla yönetilmeleri oldukça önemli olacaktır.

2. Sürdürülebilir Turizm
Sürdürülebilirlik konusundaki tüketici davranışları Dünya genelinde bölgeden bölgeye değişmekle
birlikte, ortaya çıkışından günümüze sürdürülebilirlik konusu tüm Dünya genelinde kabul gören bir gerçek
haline gelmeye başlamıştır (Anonymous, 2011). Sürdürülebilir turizm, hemen her sektörde etkisini gösteren
sürdürülebilir gelişmenin, turizme yansıması sonucu ortaya çıkmıştır. McIntyre, Hetherington and Inskeep
(1993); geleneksel turizm ve sürdürülebilir turizm arasında yaptıkları karşılaştırmada “sürdürülebilir turizm”i,
yerel halkın yaşam kalitesini geliştirme; ziyaretçiler için iyi kalitede bir deneyim sağlama ve çevrenin kalitesini
hem yerel halk hem de ziyaretçilere bağlı olarak korumak ve devam ettirmek gibi ilkeleri sağlamak için
tasarlanmış bir ekonomik gelişim modeli olarak tanımlamıştır.
Sürdürülebilir turizm; bazı çevrelerce bir turizm türü olarak algılanmakta, hatta kimi zaman ekoturizmle
karıştırılmaktadır. Evet ekoturizm bir turizm türüdür. Oysa, UNEP ve WTO (2005)’nun yayınladıkları
“Making Tourism More Sustainable” isimli çalışmada açıkça ortaya konmuştur ki, sürdürülebilir turizm ayrı
ya da özel bir turizm türü değildir. UNEP vd. (2012)’de de, “sürdürülebilir turizm özel bir turizm türü değildir,
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aksine sürdürülebilirlik prensiplerinin turizm sektörününün tümünü kapsaması gerekmektedir” ifadesi yer
almaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Turizm Örgütü (WTO) (2005) ise, tüm
turizm türlerinin sürdürülebilir olması için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (UNEP ve WTO,
2005:2).
UNEP ve WTO hazırladıkları “Sürdürülebilir Turizm Rehberinde” turizm faaliyetlerinin daha
sürdürülebilir olması için oniki ilke ortaya koymuşlardır. Bunlar:
 Ekonomik Sürdürülebilirlik
 Yerele Katkı
 İstihdam Kalitesi
 Sosyal Eşitlik
 Ziyaretçi Memnuniyeti
 Yerel Kontrol
 Yerel Toplulukların Refahı
 Kültürel Zenginlik
 Fiziksel Bütünlük
 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
 Kaynakların Verimli Kullanımı ve
 Çevresel Saflıktır (UNEP ve WTO, 2005).
Son zamanlarda turistler, turizmde sürdürülebilirliğin önemi konusunda giderek artan bir şekilde
bilinçlenmektedirler. 2015 yılı içinde yapılan araştırmalar, sürdürülebilir turizm konusunda bilinçli ve
harcamalarını çevre dostu tercihler doğrultusunda gerçekleştiren turistlerin özellikle son on yılda 1/3 oranında
arttığını göstermektedir (White, 2016). Hollanda’da kar amacı gütmeyen Uluslararası bir Örgüt olan SNV
Kalkınma Örgütü tarafından 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre; seyahat eden 58.5 milyon Amerika
vatandaşı, çevreyi koruma ve muhafaza etme çabası içinde olan seyahat acentalarını tercih etmektedirler
(UNEP, ITC ve ICTSD, 2012).
Rio+20 konferansı sonucunda ortaya konan 283 maddelik “The Future We Want/İstediğimiz Gelecek”
adlı raporda da sürdürülebilir turizmin önemi vurgulanmıştır. Raporun turizm faaliyetlerinin değerlendirildiği
ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına tavsiyelerde bulunulduğu 130. ve 131. Maddelerinde şu ifadeler yer
almaktadır (Anonymous, 2012):
 İyi planlanan ve yönetilen turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmanın ana amaçlarının
hepsine katkı sağlayabileceği gibi birçok sektörle iç içe olmasından dolayı iş imkanları da sağlayabilir.
 Çevreyi, doğal kaynakları ve ekosistemi oluşturan canlıları koruyan, biyolojik ve kültürel
çeşitliliğe saygılı ve aynı zamanda da turizm faaliyetlerini gerçekleştirirken yerel halka ekonomik
kazanç sağlayan ve refahını arttıran sürdürülebilir turizmin kapasitesinin ve etkinliklerinin
geliştirilmesi önemlidir.
 Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir turizm faaliyetleri desteklenmelidir.
 Ekoturizm ve kültür turizmi kapasitesi yüksek yerlerdeki yoksul veya az gelir sahibi
girişimcilerin, mikro kredilerle desteklenip, küçük ve orta büyüklükte işletmeler açmalarını
sağlayacak adımlar atılmaları sağlanmalıdır.
 Bu potansiyele sahip ülkelerde, ulusal öncelikler ve mevcut yasalar doğrultusunda
sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla rehberlerin hazırlanması gerekmektedir.
25-27 Eylül 2015’de New York’da gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesin”nde de 193 ülkenin imzası ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edilmiştir. Bunlardan 8, 12
ve 14. Hedefler Sürdürülebilir Turizm ile ilişkilidir (UNWTO, 07 Dec 2015):
Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan
onuruna yakışır işleri sağlamak.
Hedef 12.Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.
Hedef 14.Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve
sürdürülebilir şekilde kullanmak (Anonim, 2016).
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Diğer yandan, Birleşmiş Milletler 2017 yılını da “Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı” ilan
etmiştir (United Nations, 15 October 2015).

3. Toplum Temelli Turizm ve Toplum Temelli Ekoturizm
Günümüzde turizm sektörünün karşılaştığı en önemli zorluk, insanlığın refahı için yapabileceği şu üç
büyük katkı olmaktadır;
 Ekonomik fırsatların sağlanması,
 Yaşam kalitesinin arttırılması ve
 Kültürel ve doğal mirasın korunmasının sağlanması.
Bu bağlamda turizm sektörü sosyal gelişme için bu üç amacı gerçekleştirme yolunda bir araç olarak
seçilmektedir. Turizm, genel toplumsal kalkınma stratejilerinden ayrı düşünülmemeli, tam tersine onların bir
parçası olmalıdır (Sonuç, 2014).
Son yıllarda turizm türlerinden ekoturizme giderek artan bir talep söz konusudur. Uluslararası
Ekoturizm Topluluğu’na (TIES-International Ecotourism Society) göre, gelişmekte olan ülkelerin % 83’ü
temel ihracat geliri olarak ekoturizme bağımlıdır. TIES, 2015 yılında güncellediği hali ile ekoturizmi şu
şekilde tanımlamaktadır: “Ekoturizm, doğal alanlara çevre koruma ve yerel halkın refahına katkı sağlama
amacıyla yapılan sorumlu bir seyahat olup; yorumlama ve eğitim içermektedir”. Bu yeni tanımda dikkati çeken
husus, daha önceki tanımda vurgu yapılan koruma ve yerel topluluklar konusuna ilaveten, turizm personeli ve
ziyaretçilerin eğitimine olan vurgudur (TIES, 2015).
Ekoturizmin genel özellikleri ise, UNEP ve WTO tarafından aşağıdaki gibi ortaya konmuştur:
 Yalnızca doğanın değil, doğal alanlarda yaşayan kültürlerin de ziyaretçi deneyiminin bir
parçası olarak takdir edilmesi,
 Eğitim ve yorumlamanın turist arzının bir parçası olarak değerlendirilmesi,
 Genellikle küçük, özelleştirilmiş ve yerel işletmeler tarafından küçük grupların organize
edilmesi (ancak bunu yaparken yabancı tur operatörlerinin ekoturizmi pazarladığı ve yönlendirdiğini
asla unutmamak gerekir),
 Doğal ve sosyokültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerin mümkün olduğunca azaltılması,
 Doğal alan yöneticileri için ekonomik faydalar oluşturulması sayesinde doğal alanların
korunmasının desteklenmesi,
 Yerel halk için ek geçim kaynakları ve istihdam olanaklarınn ortaya konması ve
 Koruma konusunda yerel halk ve ziyaretçilerin farkındalığının artırılması (WWF
International, 2001).
Richards ve Hall (2000)’a göre; sürdürülebilirlik gerçek anlamda, doğal çevreye bağımlı olan, ancak
onu korumanın yanı sıra zarar veren toplum elemanları içinde yer bulmalıdır. Bu durumda bir yerde yaşayan
yerel halk, çevresel, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal düşünceleri bir araya getiren bütüncül bir
sürdürülebilir turizm yaklaşımında odak noktası olmaktadır. Yerel halk, turistler, turizmden ekonomik ve
sosyo-kültürel etkileşimler, turizm alanlarının alanların varoluşu veya yıkımı konusunda anahtar olabilirler.
Özellikle insan toplulukları, sürdürülebilir turizmin bağlı olduğu en önemli kaynaklardandır. Bu nedenle sahip
oldukları doğal, tarihi ve sosyo-kültürel özelliklerin korunması ve sürekliliklerinin sağlanması konusunda
bilinçlendirilmeleri ve turizm planlamasına katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
Bu anlamda; bir destinasyondaki turizm gelişiminin yerelden sahiplenilmesi konusunda, toplum temelli
turizm ve toplum temelli ekoturizm, gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Toplum temelli turizm; ekoturizm
amacıyla yapılan sorumlu seyahatin, sosyal boyutunu daha da ileri taşır. Bu şekildeki bir ekoturizm
gelişiminde ve yönetiminde, yerel halkın oldukça fazla hakimiyeti ve katılımcılığı söz konusudur. Ayrıca, elde
edilen faydanın büyük kısmı toplum içinde kalır. Toplum temelli ekoturizm, sürdürülebilir kullanımı ve toplum
içinde ortaklaşa bir sorumluluğu teşvik eder. Bunun yanısıra, bireysel girişimlerin de desteklenmesi söz
konusudur. Toplum temelli turizm, peyzaj ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda da oldukça önemli
araçlardan biridir. Toplum temelli turizm sayesinde;

Yerel halk için daha sürdürülebilir geçim kaynaklarının sağlanması;
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Toplumların, koruma içinde doğrudan yer almaları gerektiği konusunda
cesaretlendirilmeleri ve

Korunan alanlar gibi daha iyi niyetli ve yerel fayda sağlayan koruma önerilerinin
ortaya konması mümkün olabilir (WWF International, 2001).
Bir yerdeki turizm gelişiminin, yerelden sahiplenilmesinin yanı sıra; yerel ürün ve hizmetlerin
kullanımı, yerel ekonomi ile bütünleşme ve yerele katkı sağlaması da son derece önemlidir. Tarım, el sanatları
gibi yerel ekonomi açısından önemli unsurlar göz ardı edilmemeli, turizm gelişimi yerel ekonominin söz
konusu diğer unsurlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Turizm açısından yerel kalkınma potansiyelini oluşturan
özgün kaynak değerleri (o alanı diğer turizm destinasyonlarından farklı kılan, ziyaretçilerin turizminin geliştiği
destinasyonda farklı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak tüm kaynaklar) belirlenmeli ve bu değerlerin

turistik bir ürüne dönüştürülmesi esnasında, koruma öncelikli kullanımları benimsenmelidir. Bu
noktada turistik bir destinasyonu diğerlerinden farklı kılan, oraya özgü, otantik unsurların neler
olduğu önem kazanmaktadır ki; bunlar yerel peyzajlar ve alan kullanımlarındaki çeşitlilik, doğal ve
kültürel miras, bakir / el değmemiş alanlar (köyler/küçük kasabalar), geleneksel yaşam/gelenekgöreneklerde çeşitlilik, yerel konukseverlik, yerel ürünler ve bu kaynaklara dayanan deneyimler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Güneş, 2015).
4. Son Söz
Turizm, sahip olduğu özel konumu ile sürdürülebilir kalkınma için bir araç olabilir. Bu durum herşeyden
önce sektörün dinamik ve sürekli büyümekte olan yapısı ile ilişkilidir. Bu anlamda, birçok ülkede ekonomiy
ve yerel destinasyona temel katkıyı sağlar. İkinci olarak, ziyaretçiler, çevre ve yerel halk arasında özel bir ilişki
ortaya koyar. Bu özel ilişki, diğer sektörlerin aksine, turizmin tüketicisi durumundaki turistin üretici ve ürüne
olan seyahatinden kaynaklanır. Bu durum, turizm ile sürdürülebilir kalkınma arasında etkileşim, bilinçlenme
ve bağımlılık şeklinde üç önemli ve eşsiz ilişkinin oluşmasına neden olur:
 Etkileşim: Yerel halk, ziyaretçi ve çevre arasında doğrudan ve dolaylı etkileşim.
 Bilinçlenme: Çevresel konularda ve farklı ülke ve kültürler konusunda bilinçlenme söz konusu
olur. Bu durum sadece seyahat esnasında değil, tüm yaşamı boyunca bir insanın davranışlarını ve
sürdürlebilirlik konunun önemine olan ilgisini etkileyebilir.
 Bağımlılık: Birçok turizm türünde ziyaretçiler, temiz ve el değmemiş (bozulmamış) bir çevre,
cazip doğal alanlar ve iyi ilişki içinde olabilecekleri konuksever bir yerel halk görmeyi arzu
etmektedirler. Dolayısıyla, turizm olayının gerçekleşebilmesi açısından sektör bu değerlere bağımlı
durumdadır. Bu yakın ve doğrudan ilişki, hassas bir durum oluşturur ve turizm, ne şekilde
yönetildiğine bağlı olarak büyük bir zararlanma da oluşturabilir, sürdürlebilir kalkınma için olumlu bir
araç da olabilir (UNEP ve WTO, 2005).
Şu durum oldukça açık olmalıdır: Sürdürülebilir kalkınma prensiplerine dayanan sürdürülebilir turizm,
“tüm turizm türlerinin sürdürülebilir olması gerektiği” şeklinde bir amaca sahiptir. Sürdürülebilir turizm
gelişimi için ortaya konan rehberler ve yönetim uygulamaları, kitle turizmi ve niş pazarlamanın
uygulanabileceği farklı turizm türleri için uygulanabilir olmalıdır (UNEP ve WTO, 2005).
Turizm türlerinden biri olan ve özellikle doğal alanlarda turizm gelişiminde oldukça önemli olan ekoturizmin
yanı sıra toplum temelli ekoturizm de sürdürülebilir turizm gelişimi açısından oldukça iyi bir seçenektir. Toplum
temelli turizm; yerel toplumun katılımını sağlarken, kırsal toplumların turizm kaynaklarını yönetebilecek becerilerini
güçlendiren bir araçtır. Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi gelişmiş ekonomilerde de, Vietnam, Endonezya,
Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaktadır (Hamzah ve Khalifah, 2009).
Bir yerde “toplum temelli ekoturizm gelişimi” söz konusu olduğunda, aşağıda yer alan unsurlara dikkat
edilmelidir:
A.Ekoturizmin bu alan için uygun bir seçenek olup olmadığı düşünülmelidir.
 Ekoturizmin koruma konusunda sağlayacağı fayda düşünülmeli,
 Ekoturizm için gerekli ön koşulların varlığı kontrol edilmeli,
 Bütünleşik bir yaklaşım ortaya konmalı ve sorumlu bir ekoturizm gelişiminin sağlanabilmesi
için araçlar geliştirilmelidir.
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B. Ekoturizm yerel halk ve diğer ilgi gruplarıyla birlikte planlanmalıdır.
 Yerel toplumu tüm sürece dahil edecek en iyi yol bulunmalı,
 Üzerinde görüş birliğine varılacak bir stratejinin ortaya konması için çalışmalar yapılmalı ve
 Çevresel ve kültürel bütünlük sağlanmalıdır.
C.Uygulanabilir bir toplum temelli ekoturizm projesi geliştirilmelidir.
 Pazar gerçekçiliği ve etkin tanıtım sağlanmalı (Ekoturizm projeleri, pazarın gereksinimlerinin,
tüketici beklentilerinin ve ürün arzının bu pazar içinde nasıl etkin bir şekilde konumlacağının
anlaşılmasına dayandırılmalıdır. Bir tur operatörü ile birlikte hareket edilmeli ve uluslararası turizm
pazarı içinde iyi konumlandırılmalıdır),
 Kaliteli ürün ortaya konmalıdır.
D. Topluma ve çevreye faydalar arttırılmalıdır.
 Etkiler yönetilmeli (olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve ekoturizmin yerele
faydasının arttırılması konusunda adımlar atılmalı),
 Teknik destek sağlanmalı (Yerel toplum; sorumlu, iyi kalitede ekoturizm ürünlerinin
pazarlanması konusunda sürekli yönlendirilmeli),

 Ziyaretçilerin ve tur operatörlerinin desteği alınmalı ve
 Verimlilik izlenerek sürekliliği sağlanmalıdır (Ekoturizm projeleri, uzun vadeli
uygulanabilirlik ve başarı için tasarlanmalı ve yönetilmeli) (WWF International, 2001).
Unutulmamalıdır ki; turizm her ne kadar bir destinasyonun ekonomik kalkınması için değerli
bir araç olsa da, ancak o destinasyonun doğal ve kültürel kaynaklarını korumak için ortaya konan ana
hedeflere ulaşılması garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir. Bu nedenle de turizmin gelişiminin
söz konusu olduğu yerlerde (ekoturizm, toplum temelli turizm ve toplum temelli ekoturizm de dahil
olmak üzere) hangi turizm türü uygulanırsa uygulansın, “Sürdürülebilir Turizm Gelişiminin” ilke
edinilmesi şarttır.
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