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Öz 

Bu çal mada; do al ortama olan duyarl l n sürdürülebilir turizm aç s ndan 
önemi ve yanl veya do ru birçok anlamda kullan lan sürdürülebilir turizm kavram n n 
ortak özelliklerinin belirlenmesi amaçland . Niteliksel olarak tasarlanan bu çal ma konuyla 
ilgili yaz l metin incelemesi olarak gerçekle tirildi. Sürdürülebilir turizm kavram çok 
çe itli adland r lmas na kar n, sürdürülebilir turizm yerine eko-turizm kavram n n s kl kla 
kullan ld , ekoloji temelli olarak kabul edildi i, yerel halk, yöneticiler, turistler ve turizm 
içerisinde yer alan irketlerin i birli i yapma zorunlulu unun en önemli ortak görü oldu u 
tespit edildi. Sürdürülebilirlik aç s ndan kültürel ve do al ortam n birlikte ele al nmas n n 
gere i vurguland .  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir turizm, eko-turizm, do a turizmi, do al ortam 
duyarl l

  

SUSTAINABLE TOURISM FROM ENVIRONMENTAL SENSITIVITY 
PERSPECTIVE 

Abstract 

The aim of this article is to present an extended definition of the concept of       
sustainable tourism, which has been used and misused in many ways and the importance of 
environmental sensitivity for sustainable tourism. For this, the research was designed a 
qualitative method to using existing text materials. Sustainable tourism has been defined in 
many different ways in the literature, but one of the most central dimensions, sustainable 
tourism must be ecological and the native people, the authorities, tourists and companies 
involved in tourism have to co-operate. The general view is that ecotourism should be used 
instead of the concept of sustainable tourism. As a result, there is a close relationship   
between physical and cultural environment for sustainability. 

Keywords: Sustainable tourism ecotourism; nature tourism; environmental 
sensitivity.  

1.  Giri  

Küreselle me kavram yla özde le en yeni dünya düzeni; insan haklar , 
demokrasi, çevre sorumlulu unun geli mesi temeline dayal d r. Ekolojik dü ünce, 
çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar ya am n her alan nda egemen 
olurken ve çevre sa l bir lüks de il, sa l kl bir ekonominin olmazsa olmaz d r. 
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Dünya kaynaklar ndan alabildi ine yararlanmay öngören tüketime dayal 
Savurgan Dünya Görü ü yerini, artan nüfus ve tüketim nedeniyle bu 

kaynaklar n korunmas n öngören Sürdürülebilir Dünya Görü ü ne 
b rakmaktad r (Özbey, 2002). Sanayi devrimi ile birlikte do al ortam içerisindeki 
madenler ve fosil yak tlar ba ta olmak üzere do al kaynak tüketimi h zlanm t r. 
Dünya nüfusunun h zla artmas kent ve altyap alanlar n n, tar msal alanlar 
kaplayacak ölçüde geli mesi, g da üretiminin azalmas na yol açmaktad r. Daha az 
alanda daha çok üretim amaçlayan ye il devrimin sonucu, kullan lan gübre ve 
tar msal ilaçlar topra n do al yap s n bozmakta ve verimlilik ömrünün 
k salmas na yol açmaktad r. Nüfusu h zla artan ekosistemler üzerinde birçok yöre 
do al olma özelli ini kaybetmekte ve özellikle insan yerle imlerinin ve 
medeniyetlerinin be i i Akdeniz havzas nda bu olay n ivmesi daha da h zl 
olmaktad r. Havzan n kullan m nda sürdürülebilir kalk nma ilkeleri göz ard 
edildikçe, havzan n gelecek y llarda tamamen kirlenmesi kaç n lmaz 
görülmektedir. 

Birle mi Milletler (BM) 1987 Brundtland Raporunda Sürdürülebilir 
Kalk nmay ; Gelecek ku aklar n kendi ihtiyaçlar n kar layabilmelerini tehlikeye 
sokmaks z n bugünün ku aklar n n ihtiyaçlar n kar layabilecek kalk nma olarak 
tan mlam t r (WTO,1998). Böylesi bir yakla m kalk nman n her a amas nda 
ekonomik ve sosyal politikalarla çevre politikalar n birlikte ele al n p, bütünle mi 
(entegre) bir ekilde uygulanmas n zorunlu k lmaktad r (Godfrey 1996, aktaran 
Özbey 2002). Bu yakla mda, sürdürülebilir kalk nmay hedefleyen ülkelerde çevre 
politikalar yla uyumlu, nüfus, gelir da l m , e itim, hukuk, sanayile me, d 
ticaret, bay nd rl k politikalar gibi tüm makro ve mikro nitelikteki politikalar 
birlikte ele al nmaktad r. At k santrallerinin kurulmas , cam i elerin ve ambalaj 
malzemelerinin yeniden de erlendirilmesi, araçlarda kur unsuz ve biyo-benzin 
kullan lmas , elektrikle çal an otomobiller, vb. gibi çal malar, sürdürülebilir 
kalk nma dü üncesini güçlendiren etmenlerdir. Ancak çevresel sürdürülebilirli in 
sa lanmas aç s ndan bölgeler aras farkl l klar, cinsiyet ay r m , e itim seviyesinin 
dü üklü ü ve yayg n olmay , çocuklara yönelik seks turizmi ve kitle turizminin 
do al ve sosyal ortam üzerinde yaratm oldu u problemlerin de dikkate al nmas 
gerekmektedir. Tunçsiper (1996) in belirtti i gibi kalk nman n sürdürülebilir 
olmas için gerek fiziki gerekse be eri sermayeye yap lan yat r mlar n de eri, 
kullan lan do al kaynaklar n de erine en az ndan e it olmal d r. 

Küreselle me ve sürdürülebilirlik kavramlar bugün dünyada tart lan iki 
önemli konudur. Son y llarda sürdürülebilirlik kavram hemen tüm alanlara 
yans m t r. Sosyal ya am n bir gereklili i olarak ortaya ç km ve tar m n, 
kentlerin, turizmin, teknolojinin vb. birçok örne in sürdürülebilirli i, farkl 
alanlarda örnek niteli i ta m t r. Hepsi farkl toplumsal boyuttad r, ancak ortak 
olan özellikleri insan n gelece ini konu almalar ve hangi alan için dü ünülüyorsa o 
alan n kaynaklar n n korunmas n amaç edinmeleridir. Kalk nma ya da bölgesel 
geli mede önemli bir alt sektör olarak nitelenen turizm, çevre ve do al kaynaklarla 
olan s k ili kisi nedeniyle kalk nma ve çevre çeli kisinin uyumlulu a 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (441-460 s.)  

443

 
dönü türülmesi gere ini ortaya koymaktad r (Beyhan ve Ünügör, 2005). Çünkü 
dünyada do aya yönelen turist say s n n kesin istatistikleri bulunmamakla birlikte, 
her geçen y l art gösterdi i dü ünülmektedir (Özgüç 1998). te bu noktada, çevre 
ve ekonomi ile turizm gittikçe artan bir önemle birbirlerinin parças durumuna 
gelmekte ve çevre kalitesini sürekli k lmak, kalk nmay e itlemek temel hedeflerini 
içeren sürdürülebilir turizm kavram ortaya ç kmaktad r.  

Sürdürülebilir Turizm; Dünya Turizm Örgütü

 

(WTO), Dünya Seyahat ve 
Turizm Konseyi

 

(WTTC) ve Dünya Konseyi

 

taraf ndan a a daki ekilde 
tan mlanmaktad r: Turizmde Sürdürülebilir Kalk nma; gelecekteki f rsatlar 
koruyup geli tirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipli i yapan 
bölgelerin ihtiyaçlar n kar lama ilkesini benimser . Bu ekilde tüm kaynaklar n 
yönetimi; kültürel bütünlü ün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çe itlili in ve 
ya am destek sistemlerinin devaml l sa lan rken, ekonomik, sosyal ve estetik 
gerekler kar lanacak ekilde öne ç kar l r.  

Ba lang c ndan beri sürdürülebilir turizmin ne oldu u, neden ortaya ç kt , 
amaçlar ve sonuçlar büyük ço unlukla birbirine benzer veya birbirini tamamlar 
biçimlerde betimlenmi tir. Ço unlukla sürdürülebilir turizm ve ekoturizm 
birbirlerinin yerlerine kullan lm ve kullan lmaktad r. Bu turizm ekli, 1990 lardan 
beri artan bir ekilde, tan m , amac ve sonuçlar ile yo un bir ekilde tart lan bir 
konu haline gelmi tir (Blamey, 1997; Orams, 1995; Priskin, 2003, aktaran Erdo an 
ve Erdo an, 2005). Ara t rmalar n hemen hepsi ekoturizmin ne oldu u, amac , 
sonuçlar ve s n rlar üzerinde bir anla ma olmad n belirtmektedir. Tao, Eagles 
ve Smith in (2004) belirttikleri gibi farkl ara t rmac ve akademisyenler farkl 
ölçütlere dayanarak farkl kavramlarla tan mlamalar ve aç klamalar getirmi tir. 
Dolay s yla, kavram n anlam üzerinde bir anla ma yoktur. Herkesçe kabul edilen 
somut bir tan m üretilmemi tir (Pforr, 2001). Kavram n hem anlam hem de 
kullan m nda karma a ve anla mazl k sürmektedir (Weaver, 1999). Ekoturizm 
kavram nda bir tür belirsizlik ve aitlik eksikli i bulunmaktad r (Cullen, Booth ve 
Hughey, 2003, aktaran Erdo an ve Erdo an, 2005). Ekoturizm faaliyetlerinin her 
geçen gün çe itlenmesi ve do al ve kültürel ö elerin turizm pazar na sunulmas ile 
birirlikte tan m, amaç ve sonuçla ilgili konular ve sorunlar daha da 
karma kla maktad r.  Dolay s yle bu inceleme, sürdürülebilir turizmin dünya genelinde ve 
Türkiye özelinde nas l anlamland r ld n ortaya koymak için tasarlanm t r. Bu 
amaçla, çal mada kavram olarak sürdürülebilir turizmin ortaya ç k , tan m , 
türleri, sürdürülebilir turizmde rol alan aktörler, do al ortama duyarl l k ve 
sonuçlar ele al nm t r. Sonra, sürdürülebilir turizm do aya duyarl l k aç s ndan 
de erlendirilerek ekoturizm kavram yla anlamda l tart lm t r. 

Konuyla ilgili yaz l metin incelemesi olarak yap lan bu çal ma niteliksel 
bir karakter ta maktad r. Varolan sürdürülebilir turizm alg lamalar n n 
kar la t r lmas ve ayn l k ve anlamda l l klar ile do aya yans malar n n 
irdelenmesi eklinde olup say sal verilerce desteklenmesi planlanmam t r. 
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2.  Kavram Olarak Sürdürülebilir Turizm 

Çe itli kaynaklarda alternatif turizm olarak tan mlanan, son y llarda 
popüler hale gelen sürdürülebilir turizm; çok farkl adland r lan ve tan mlanan 
(Björk, 2000) karma k (girift) bir kavram (Valentine, 1993) olarak dikkat 
çekmektedir. Valentine (1993) do a temelli turizm olarak tan mlarken 18 ayr 
kriter listelemi tir. Allock vd. (1993) ekoturizmi; be farkl tan mlaman n yer 
ald , e itim içerikli ve sürdürülebilirli i ön planda olan do a temelli turizm 
olarak tan mlam lard r. D Ayala (1995) ise literatürdeki çok farkl 
tan mlamalardan yola ç karak; tarifi ve anla lmas zor bir kavram olarak 
belirtmi tir. Ekoturizm do al sistem üzerindeki ya ama birincil derecede ba l olan 
do a turizmi (Tisdell; 1996) ile s n rland r l rken, Ayala (1996) ekoturizmin hem 
canl ve cans z ortam (çevre) hem de kültürel miras içerdi ini dikkat çekmi tir. 
Burch (1997) ise kültürel ekoturizm ile ekoturizm aras nda ne fark oldu unu aç kça 
belirtmemekle birlikte kültürel eko-turizm kavram n kullanmaktad r (aktaran 
Björk, 2000). Manning ve Dougherty (1995) çal malar nda eko-turizmin 
sürdürülebilir olmak zorunda oldu unu, fakat eko-turizm ile sürdürülebilir turizm 
aras ndaki ili kinin aç kça tart lmad n belirtmektedir (aktaran Björk, 2000). 

Sürdürülebilir turizm s kl kla do a veya ekoturizmle ayn anlama sahiptir, 
fakat sürdürülebilir turizm kalk nmas farkl anlam ta r (Koeman, 1997) ifadesiyle 
turizm geli mesinin do ay korumaktan daha fazla anlam içermekte oldu u ve eko-
turizm kavram n n daha dar kapsaml oldu una dikkat çekilmektedir. Ancak, 2001 
y l nda Avusturya n n Salzburg kentinde gerçekle en Da l k Bölgelerde Ekoturizm 
Konferans n n sonuç bildirgesinde yap lan önemli tespitlerden birisi ekoturizme 
ço u kez yanl perspektiflerle bak ld dikkat çekilerek ekoturizmin sürdürülebilir 
turizm ile e anlaml olmad , tüm turizm türlerinin sürdürülebilirli inden söz 
edilebilece i ancak ekoturizmin turizm türlerinden birisi olarak kabul edilmesi 
gerekti inin tespiti yap lm t r. 

Sürdürülebilir turizm kavram nda yaln zca fiziksel ortam n 
sürdürülebilirli inin yerine sosyal, kültürel ve ekonomik sistemlerin birlikte ele 
al nmas gerekmektedir. Buna kar n fakl alt yap ya sahip ki ilerce farkl 
anlamlar n yüklendi i bir gerçektir. Ama ço unlukla ekolojik temel üzerine 
oturtulan, çevre dostu, do a, alternatif, sorumlu, ye il veya sürdürülebilir turizm 
gibi anlamland r lm t r. Sürdürülebilir turizm, her a amas nda toplumsal 
sorumluluk, ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarl l içermektedir. Bu 
ba lamda, yumu ak turizm, ekolojik turizm, do a turizmi, k rsal turizm gibi çe itli 
tan mlamalar kullan lmaktad r (Atal k ve Gezici, 1994, Beyhan ve Ünügör, 2005). 
Bir anlamda turizm ekonomisinde giderek önem kazanan do a turizmi, deniz, kum, 
güne üçgenini kapsayan kitle turizminin bir alternatifi (Korkmaz, 2001) olarak 
geli mesi nedeniyle baz ara t rmac lar taraf ndan alternatif turizm olarak 
adland r lm t r. Alternatif turizm kavram da, ye il turizm, soft turizm, eko-turizm 
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gibi kavramlarla zaman zaman ayn anlamlarda kullan lmaktad r (Uçkun ve 
Türkay, 2003). Yücel (2002) de ara t rmas nda ekoturizm konusunda çok say da 
tan m mevcut oldu unu ve bu konuda tam bir fikir birli ine var lamad n 
belirtmi tir.  

Ekoturizmin dikkat çekici tan mlar ndan birini yapan Do al Hayat 
Koruma Vakf

 

(World Wide Fund For Nature-WWF) ekoturizmi, vah i do ada 
do al çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara ekonomik fayda 
sa layan turizm türü olarak tan ml yor. Benzer bir tan mlama ise Dünya Turizm 
Örgütü (WTO, 1998) taraf ndan u ekilde yap lm t r; Sürdürülebilir turizm 
kalk nmas , turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist kesimlerinin 
ihtiyaçlar n n bugün var olan kaynaklar n gelecekte de erlerinin artt r larak ve 
korunarak, kar lanmas d r. Gerçekten de eko-turizm; ekonomik, toplumsal ve 
estetik gereksinimleri kar larken çevresel kaynaklar n süreklili ini sa layarak 
tatmine dayal kazançlar aramay amaç edinen bir turizm yakla m d r (Özbey, 
2002). Ekoturizm: yerle ik toplumlar n bütünlü üne, varl klar na sayg göstererek, 
ekosistemin korunmas na katk da bulunarak, en az ndan ekosistemle uyumlu bir 
ekilde gerçekle tirilen bir tür seyahat deneyimidir. Wallance ve Pearce (1996, 

aktaran Björk, 2000) gönüllü yard m, e lence ve çal ma amaçl bozulmam do al 
alanlara seyahat deneyimi olarak adland r rken; oradaki flora, fauna ve ekosistem 
içerisinde yer alan yak n çevredeki insanlar n kültürleri ve gereksinimleri ve 
ortamla olan ili kilerinin dikkat edilmesi gere ini vurgulamaktad r. Bunun için 
do a; küresel anlamda hepimizin evi, fakat özelde yak n çevre halk n n evidir 
sözünü hat rlatmaktad r. Sürdürülebilir turizm insan n etkile im içinde bulundu u 
ya da bulunmad çevrenin bozulmadan korunup, ekolojik süreçlerin biyolojik 
çe itlili in ve ya am n devaml l n sa layan sistemlerin idame ettirildi i ve ayn 
zamanda tüm kaynaklar n ziyaret edilen bölgedeki turistlerin ve insanlar n 
ekonomik sosyal ve estetik ihtiyaçlar n kar layacak ekilde gelecek nesillerin de 
ayn ihtiyaçlar n

 

kar layabilecek ekilde yönetildi i bir kalk nma eklidir 
(Çak lc o lu 2002, Özbey 2002). Bu nedenle, sürdürülebilir bir turizm, insan n ve 
çevrenin birlikte var oldu u ekosistem bütünlü ü içerisinde gerçekle tirilebilir. Ne 
insan n do al çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek, ne de do al çevrenin insan 
üzerindeki etkisini en üst noktaya ç karmakla gerçekle emez. Ba ka bir deyi le, 
çevresel determinizm veya kültürel determinizmin birbirlerine üstünlü üyle de il 
birlikteli iyle gerçekle tirilebilir. Do al, çevresel, biyolojik ve sosyokültürel kaynaklar n korunmas nda ve 
kay plar n en aza indirilmesinde, turizm alan ndaki faaliyetlerin ve getirilerinin 
gelecekte de artt r larak, devam n mümkün k lacak tek yol sürdürülebilir 
turizmdir. Bunun en iyi ekli de ekoturizm olarak kabul görmektedir. 
Sürdürülebilir turizmin özünde devingenlik ve etkinlik vard r. Özetle ekoturizm, 
turizmin olumlu ekonomik etkilerini azaltmayan ve turizm yöreleri üzerinde daha 
az olumsuz etkiye sahip bir turizm eklidir (Butler 1990 den aktaran, Mansuro lu 
2006). Buradan anla laca gibi sürdürülebilir turizmde do ay oldu u gibi 
korumaktan çok kullanarak korumak öngörülmektedir. Kullanmak demek, bir 
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anlamda da tüketmek demektir, çünkü hiç bir sistem yüzde yüz geri dönü üm 
sa layamad için sonuçta sorunlu küresel sistem içerisinde gerçekle ecektir. 

3.  Sürdürülebilir Turizmin Ortaya Ç k

 

Dünyada insanlar n ihtiyaçlar n giderecek kadar her ey mevcuttur. Fakat 
dünyan n k t do al kaynaklar ve ekolojik dengesi insanlar n hiç tükenmeyen 
ihtiraslar n kar lamaya yeterli de ildir. Tüketim ekonomisi insanlar n 
gereksinimlerinden daha fazla tüketim yapmalar n , bugünkü durum büyük 
s k nt da olan yerkürenin do al sistemi ve yetersiz kaynaklar üzerindeki bask lar n 
artmas na neden olmaktad r. Yirminci yüzy l n ikinci yar s ndan bu yana dünyada 
kereste, kâ t, bal k, bu day, fosil yak t vb. kullan m , nüfus art na paralel her 
geçen y l katlanarak artm t r. Dünyada her y l planl olarak dünya ekonomisinin 
büyüdü ü ancak ekonominin üzerinde yükseldi i ekosistemin büyümedi i ve ciddi 
ölçüde zarar gördü ü gerçektir. nsanl n tarihte gerçekle tirdi i ilk büyük devrim 
olan tar m devrimi binlerce y l alm t r. kinci devrim olan sanayi devrimi birkaç 
yüzy l içinde yap lm t r. u an insanl n yapmas gereken en büyük devrim çevre 
devrimidir, fakat bu devrimin yap labilmesi için önümüzde en fazla birkaç on y ll k 
süre kalm t r. 

Rio Dünya Zirvesi (1992) ve bunun sonucu olarak imzalanan Gündem 
21 dünya çap nda çevresel aç dan çok kritik ve olumlu bir ad m olmu tur. Al nan 
kararlar n baz lar politik nedenlerle (nüfus art gibi) hiç uygulamaya 
konulmam t r. Baz konularda daha detayl uluslararas k s tlay c artlar getiren 
anla malar yap lm , baz konularda ise s n rlay c uygulamalar ba lat lm t r 
(Birkan, 2003). unu aç kça belirtmek gerekirse, Rio zirvesinde al nan kararlara 
ra men, 1992 y l ndan bu yana dünyan n çevresel aç dan içinde bulundu u durum 
her gün daha da kötüle mi ve buna ra men gerekli radikal önlemler bugüne kadar 
al namam t r.  

Rio Konferans ile gündeme gelen sürdürülebilir kalk nma kavram , tüm 
sektörlerin kendi i kollar nda sürdürülebilirlik faaliyetlerini ekillendirmeleri 
gere inin alt n çizmektedir. Sürdürülebilir kalk nman n, çevresel de erler üzerinde 
bir olumsuz etkiye sebep olmadan, ekonomik kalk nman n devam ettirilmesi 
oldu u özellikle vurgulanm t r (Ak , 1999). Turizm sektörü birinci derecede 
do al, kültürel ve tarihsel kaynaklara ba l olarak varl n sürdüren bir sektördür. 
Bu nedenle, do al kaynaklar n, kültürel ve tarihsel alt yap n n tahrip edildi i bir 
ortamda rasyonel bir turizm olay ndan söz edilemez. Bu aç dan sürdürülebilirlik 
kavram turizm sektörü için her sektör için ta d ndan daha fazla hayati bir önem 
arz etmektedir (Birkan, 2003). Erdo an (2005) turizm faaliyetlerinin do al ve 
kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin kendi 
gelece ini de tehlikeye att n n anla lmaya ba lanmas ile sürdürülebilirlik 
anlay n n turizme de yans d n ve sürdürülebilir turizm konusunun gündeme 
geldi ini belirtmi tir.  
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Kitle turizmi ile ilgili memnuniyetsizliklerin ortaya ç kmas ve artmas yla 

birlikte turizm faaliyetlerinin çevreye etkileri konusunda ilgi ve tart malar da 
artm , bu durum arzu edilmeyen sonuçlar ve bazen de imajlar de i tirmeye 
yönelik acil ve sürekli çözüm aray lar n ortaya ç karm t r (Erdo an, 2005). 
Do aya dayal , do ayla bütünle mi gibi kelimelerle anlat lmaya çal lan 
sürdürülebilir turizm etkinliklerinin son y llarda h zl bir ekilde geli mesinin 
alt nda yatan en önemli neden kalabal k kentlerde, hava ve gürültü kirlili i, 
betonla ma, vb. gibi yo un çevre sorunlar d r. Bu sorunlarla birlikte ya amak 
durumunda olan ve a rl kl olarak hizmet sektöründe çal an insanlar n, ya ad 
ve çal t ortamlardaki nitelik de i imine gereksinim duymalar na neden 
olmu tur. Bu gereksinimlerin turizm talebine yans mas yeni aray lar

 

gündeme 
getirmi tir.  Sürdürülebilir turizm uygulamalar n , ekolojik, kültürel, sosyal, ekonomik, 
kurumsal ve estetik boyutta birçok maddesel yürütme politikalar izlemektedir. Ad 
geçen politikalar do rultusunda 1980 li y llar etkisi alt na alan deniz-güne 
ikilisine ba l kitle turizmi talebi üzerinde fayda maliyet aç s ndan yap lan 
tart malar turizmin geli iminde yeni aray lara yönlendirmi tir. Tart malar bir 
taraftan kitle turizmi hareketinin ekonomik etkisinin istenilen düzeyde olmamas , 
arz kalitesi ve talep aras ndaki tutars zl k; öte yandan dar bir k y band nda giderek 
artan yo unlu un, kaynaklar n a r kullan m na yol açmas , çevre üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmas , kaliteyi bozmas olmak üzere iki nokta etraf nda 
toplanmaktad r. Bu geli melerle 1980 li y llar n sonlar na do ru sürdürülebilir 
turizm kavram n ve turizmin bu anlamda çe itlendirilmesi (yat, macera-spor, k , 
kültür, yayla, tar msal, ekolojik, termal vb.), politikalar n gündeme ta m t r 
(Alt parmak, 2002). Ekonomiye önemli ölçüde katk sa layan turizm sektöründe de 
sürdürülebilirli in sa lanmas , turizme kaynak te kil eden do al ve kültürel 
de erlerin titizlikle korunmas , bunun yan nda ekolojik dengenin bozulmas n n 
engellenmesi gibi baz ko ullar gerekli k lmaktad r. Turizmin, çevreye kar 
duyarl olmas gereklili i, günümüzde klasik turizm anlay na göre "Alternatif 
Turizm", kitle turizmine göre "Yumu ak Turizm", çevreye kar duyarl l ndan 
dolay "Eko-Turizm", özelliklerinden dolay "Bilinçli Turizm" (Do aner, 1995) 
adlar verilen bir turizm biçimini gündeme getirmi tir  

4.  Turizmin Sürdürülebilir Olmas

 

Turizm sektörünün var olmas ve sürdürülebilirli i turizme kaynak te kil 
eden bölgesel ve yerel alanlara özgü do al ve kültürel de erlerin korunarak 
kullan lmas yla gerçekle ebilir. Sürdürülebilir geli me ve ayn zamanda çevreye 
uyumlu bir ya am için ekolojik ve ekonomik kararlar n bir arada ele al nmas 
(Atabay, 1998) do al alanlar n ve k rsal kesimlerin, gelece in turizm alanlar 
olarak, turizmin olumsuz çevresel etkisinden korunmas , günümüz turizmi içinde 
turistlerin çevresel sorunlar olmayan ortamlarda, do a içinde turistik etkinliklere 
kat lmas (Özbey, 2002) eklinde gerçekle ebilir. 
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Sürdürülebilir turizm ve ekoturizm tan mlar nda, do al ve kültürel 

kaynaklar n hem gelece i dü ünülerek kullan lmas , hem turizm sermayesinin, 
mevcut ziyaretçilerin ve yöre halk n n amaçlar n n maksimum düzeyde 
kar lanmas öne ç kar lmaktad r (Erdo an, 2005). Sürdürülebilir turizm olay nda, 
yerine getirilmesi gerekli asgari sa l k ve konfor sa lamaya yönelik altyap n n 
olu turulmas gereklidir (Özbey, 2002). Ayn zamanda yerel malzemenin 
kullan ld , yöresel mimariyi yans tan mimari ve mevcut yap stokunun 
kullan lmas na öncelik verilmelidir (Çak lc o lu, 2002). Do a içine yay lm , az 
yo un yap lardan olu an ortamlar n (aç k mekân a rl kl ) olu turulmas 
gerekmektedir. Ekoturizm insanlar do aya çekerken, do an n daha fazla 
bozulmas na yol açma tehlikesinin de söz konusu olabilece ine dikkat çekilmi tir.  

Bu tan mlar nas l olursa olsun, sürdürülebilir turizm hakk nda üzerinde 
dü ünce birli i bulunan temel karakteristikler de vard r. Bu karakteristikler öyle 
s ralanabilir (Yücel, 2002);  

 

Do a temelli olmas (ziyaretçiler do al alanlardaki do al ve geleneksel 
kültür unsurlar n gözlemliyor ve anlamaya çal yorlar),  

 

Biyo-çe itlili in korunmas na katk da bulunmas ,  

 

Yerel toplumlar n refah n desteklemesi,  

 

Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi 
için aktivitelerini hem turistler hem de yerel halk n sorumlulu unda 
düzenlemesi,  

 

Yenilenemez kaynaklar n minimum kullan m n gerektirmesi,  

 

Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlar n n 
üretilmesini öngörmesi  

Sürdürülebilir turizmin de i ik tan mlar n n turizmin çevreye duyarl 
formlar yla paralellik göstermesi dikkat çekicidir. Do a turizmi, dü ük etkili 
turizm, yumu ak turizm, do al ya am turizmi, ye il turizm, çevreyle dost turizm, 
çevresel yolculuk, özel ilgi turizmi, uygun turizm, sorumlu turizm, etik turizmi, 
ortakl a dayal turizm, k rsal turizm ve alternatif turizm, eko-turizm gibi adlarla 
an lan ve hepsinin de temelde dayand do al kaynaklara sorumlulukla yakla m 
ifade eden turizm türlerinin hepsinin sürdürülebilir turizm yakla m na örnek te kil 
edebilece i dü ünülebilir. Ancak turizm çevrelerinde özellikle sürdürülebilir turizm 
ve eko turizm kavramlar n n yanl anla lmakta oldu u görülmektedir. Bu 
kavramlar birbirine kar t r lmaktad r. Eko-turizm do ay temel alan turizm çe idi 
(Uçkun ve Türkay, 2003) olarak tan mlanmaktad r. Burada dikkatle üzerinde 
durulan do ay temel almas , ele tiriye aç kt r. Çünkü kitle turizmi olarak 
adland r lan ve deniz, kum ve güne le özde le en turizm türü do a üzerinde 
gerçekle miyor izlenimi do urmaktad r. O nedenle sürdürülebilir turizm 
tan mlamas daha do ru olabilir. Ancak sürdürülebilir turizmin bundan ayr olarak 
ekonomik ve sosyal yönleri de vard r. Bu yönden bak l rsa eko turizmin 
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sürdürülebilir turizm yerine kullan lmaktan ziyade sürdürülebilir turizme bir giri 
niteli i ta d

 
ve sürdürülebilir turizmin bir a amas olabilece i görülmektedir.  

Sürdürülebilir turizm kavram yine, yürüyü , da c l k, macera turizmi, 
rafting, kano, kayak, do al ya am incelemesi, ku gözlemcili i, foto rafç l k, 
manzara izlemek, küçük kasaba ve köy turlar , k rsal festivaller, rmak ve kanal 
yolculu u, küçük ölçekli kongre ve konferanslar, çiftlik turizmi, yayla turizmi gibi 
k rsal turizm formlar ile ayn anlamda dü ünülmektedir (Ceylan, 2001). Bütün bu 
turizm çe itlerinin a rl kl olarak çevresel de erlere dayanmalar sürdürülebilir 
turizm kavram n n bir turizm çe idi gibi alg lanmas na ve bu turizm çe itleri ile 
birebir ili kilendirilmesine sebep olmaktad r. Oysa sürdürülebilir turizm, hangi 
turizm çe idi olursa olsun, çevresel de erlerin turizmin temel ö esi olarak 
korunmas n , turizm faaliyetlerinin çevreye sorumlu bir ekilde yürütülmesini ve 
turizmin ekonomik geli mesi ile çevresel de erlerin korunmas çabalar n n 
e güdümle yürütülmesi gereklili ini ifade etmektedir (Uçkun ve Türkay, 2003). 
Her ne adla adland r l rsa adland r ls n, bütün turizm türlerinin sürdürülebilirli in 
ilkeleri do rultusunda yap lmas kaç n lmazd r.  

5.  Sürdürülebilir Turizmde Do al Ortam Duyarl l

 

Do a temelli turizm olarak adland r lan sürdürülebilir turizmin özellikle de 
endüstriyel ya da finansal üretimlerin daha zay f oldu u geli mekte olan ülke 
ekonomileri için ya amsal bir rol üstlenmektedir. Bununla beraber bu ülkelerde 
turistlerin çokça ziyaret etti i merkezler oldukça kritik koruma alanlar olabiliyor 
ve bu tip turizme ba ml olan bu merkezler ço u zaman turizmin yaratt 
ekonomiden faydalanam yor ya da ekosistemler için gerekli koruma buralarda 
sa lanam yor olmas konunun önemini biraz daha art rmaktad r. Uluslararas Do a 
ve Do al Kaynaklar Koruma Birli i (International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources-IUCN) dünyadaki park programlar n n birço unun 
finansal kaynak yetersizli inden korumaya minimum düzeyde fon ay rabildi ini 
vurguluyor. Böyle olunca da turizm bu merkezlerde zararl etkide bulunabiliyor. 
Geçen on y l içinde ulusal parklara yap lan ziyaretlerde büyük bir art ya anmas 
turizm talebinin yönünü geleneksel Avrupa ülkelerinden, geli mekte olan ülkelere 
yöneldi ini gösteriyor. Örne in Kosta Rica n n ulusal parklar n

 

1987 y l nda 65 
bin ki i ziyaret ederken, bu rakam 1998 y l nda 400 bine ç km t r. Di er ülkeler de 
ayn dönemde benzer e ilimlerle kar la m t r (Yücel, 2002). Bu rakamlar da çok 
aç k olarak göstermektedir ki; do a temelli, do aya sayg l veya s n rl say da 
turistin kat l mc olaca gibi ifadeler gerçe i yans tmaktan uzakt r. Bir anlamda, 
dokunulmam veya bozulmam olarak kabul edilen, bu tip korunmu alanlar n 
turizm endüstrisi yoluyla tahribi kaç n lmaz olabilir. 

Yerel yönetimlerin denetimi alt nda, çevreye sayg l , yap la mada yerel 
mimari özelliklerin korunmas na, arkeolojik kal nt ve tarihsel yap lar n özgün 
ortamla uyumunun bozulmamas na özen gösteren bu turizm biçimi yeni yap lanma 
yerine, var olan yap lar n yeniden kullan m n özendirir ve yöresel ekonomik 
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u ra lar korur ve geli tirir. Sürdürülebilir turizmde esas olan, do al alanlar n ve 
k rsal kesimlerin, gelece in turizm alanlar olarak, turizmin olumsuz çevresel 
etkisinden korunmas , günümüz turizmi içinde, turistlerin çevresel sorunlar 
olmayan ortamlarda, do a içinde turistik etkinliklere kat lmas d r (Çak lc o lu 
2002). Turizme kat lan ki ilerin say lar n n ta ma kapasitesinin alt nda 
tutabilmenin garantisi olmad için, do al ortam n ve üzerinde bulundurdu u 
kültürel dokunun korunmas kolay olmayacakt r. Turizme kat lanlar n say lar ve 
istekleri do rultusunda çevresel dokunun de i tirilmesi zorlanabilecektir. 

Kitle turizminin çevresel bozulma ile e it anlamda görülmesi bir anlamda 
alternatif turizm aray lar na zorlam gibi gözükmektedir. Buna kar n planl bir 
turizm geli imi ve kontrollü yürütülen kitle turizmi faaliyetleri de çevre üzerinde 
en az etki seviyesini yakalayabilecektir (Lickorish ve Jenkins, 1997). Bu nedenle 
kitle turizmi ve alternatif turizm modellerinin çevre ile ili kilerini ortaya koyan 
özelliklerinin belirlenmesinde fayda vard r. Kitle turizminin, do al çevreyi 
etkileyen ba l ca özellikleri unlard r (Uçkun ve Türkay, 2003); 

 

Ta ma kapasitesini zorlayan çok say da kat l m 

 

Mekân ve zamanda yo unla ma 

 

H zl ve denetimsiz geli im 

 

Büyük ölçekli, uluslararas standartlara uygun konaklama düzeni 

 

Genellikle k y lara ve özgün do a parçalar na yöneli

  

Yerel mimariyi d layan, anonim turizm mimarisi 

 

Yerel halk ve turist aras ndaki ili kinin kopuk oldu u, kapal turist 
bölgeleri 

 

Çok uluslu tur operatörlerine ba ml l k 

 

Yerel turistik ürünlerin özelliklerini yitirerek standartla mas

  

Ölçek ekonomilerine dayal bir geli me ve yat r m. 

Kitle turizmine bir tepki olarak geli en alternatif turizm politikalar n n 
ortak çevresel özellikleri öyle s ralanabilir: 

 

Bölgenin ta ma kapasitesini zorlamayan s n rl kat l m 

 

Turizmin mekân ve zaman aç s ndan yay lmas

  

Yava ve denetimli geli im 

 

Küçük ölçekli turistik i letmeler 

 

Çevreye uyumlu, özgün turizm mimarisi 

 

Yerel halk ve turist aras ndaki ileti imde uyumluluk  

 

Ba ms z çal an uzmanla m tur operatörleri 

 

Geleneksel ve özgün de erlerin korunmas

  

Yerel ölçekte turizm planlamas

  

Yöre halk na turistik istihdamda öncelik vermek  
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ki farkl turizm politikalar kar la t r ld nda kitle turizminin d nda bir 

turizm anlay olacakm izlenimi sunulmaktad r. Ancak, kitle turizmini 
pazarlayanlar n reklâm ve bro ürleri incelendi i zaman her birinin do al 
güzellikleri tüketicilerine sunmak için söz verdikleri gözükmektedir. Hemen bütün 
kitle turizmi düzenleyicilerinin ayn zamanda eko turizm olanaklar n pazarlamalar 
dikkat çekicidir. 

Bu nedenle, sürdürülebilir turizm bir turizm çe idi olmay p, tüm turizm 
çe itlerinin çevreye duyarl bir yap ya kavu turulmas n n sa lanaca bir süreçtir. 
Bu süreç baz aktif uygulamalar kapsamaktad r. Bu uygulamalar, planlama , 
Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) uygulanmas

 

gibi kontrollü geli im 
formülleridir (Uçkun ve Türkay, 2003). Öncelikli olan ülkelerin turizm ve çevre 
politikalar uygulan rken, özellikle ÇED in, al nmas gereken belge olmaktan 
ç kart lmas gerekmektedir. Yoksa sürdürülebilir turizm politikalar

 

da kitle 
turizminin ele tirilen uygulamalar n n bir ba ka ekli olabilecektir. 

Uygulamada alternatif türlerin dahi çevresel anlamda olumsuzluklar n 
kontrol etmekten uzak olu u, bu türler için sürdürülebilir yakla m n önemini 
ortaya ç karmaktad r. Çünkü çevresel duyarl l ktan uzak olarak ortaya konan 
alternatif turizm türleri de çevresel de erlerin bozulmas na yol açacak ve bu 
bozulma büyük boyutlara ula abilecektir. Sürdürülebilir bir anlay içerisinde, kitle 
turizmi için öngörülen önlemler alternatif türler için de al nmazsa, bu türlere olan 
talebin artmas , alternatif türleri çevresel tehlike aç s ndan kitle turizmiyle ayn 
noktaya ta yacakt r. Bu bak mdan, sürdürülebilir yakla m alternatif türlerin 
yönetilmesinde de yüksek derecede öneme sahiptir  

Alternatif türlerin çevresel duyarl l k vurgusunun tersine, çevresel 
bozulmaya yol açacak ekilde geli mesine uluslararas turizm pazar ndan de i ik 
örnekler vermek mümkündür. Bir alternatif turizm çe idi olarak kaya t rman 
s ras nda kayalara çak lan metallerin zamanla kayan n yüzeyini düzle tirerek do al 
yap y bozdu u tespit edilmi tir. Yo un kayak bitkilerin büyümesini azaltmakta ve 
alanlar düzle tirmektedir (OECD, 1994). Bu tür örnekler ço alt labilir. Kapadokya 
bölgesinde kayadan oyma kiliseler, yeralt ehirleri ve eski eserlerin giri lerinde 
turistik kullan mdan ötürü giri e iklerinin a narak yok oldu u da bilinmektedir.  

Ekoturizmin olas etkileri aras nda a r kalabal n yaratt tehdit, 
erozyon, ormanlar n tahribi, artan ula m olanaklar n n ve in a faaliyetlerinin 
yaratt tahribat, nadir kaynaklar için artan rekabet ortam , tüm bu etkileri absorbe 
etme yetene inin çok az oldu u ekoturizm merkezlerinde y k c etkilere yol 
açacakt r (Yücel, 2002). Ekoturizm faaliyetlerinin ço u ulusal parklarda cereyan 
etmektedir. Ulusal park, do a park ve benzeri korunan alanlar n 
olu turulmas ndaki temel amaç, bu alanlarda bulunan tür ve genetik çe itlili i, 
do al ve kültürel de erleri korumakt r. Ulusal parklar belirli bir koruma ve 
kullanma statüsüne ve yasal bir yap ya sahiptir. Ekoturizm amaçl kullan m için 
birincil alanlar olarak görülen ulusal parklar ve do al alanlar yap lan yasal 
düzenlemelerle turizm ve rekreasyon (e len dinlen) amaçl olarak dinlenme ve 
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e lenme tesislerinin kurulmas na ve kullan ma aç lmaktad r (Erdo an 2005). Bu 
parklarda ekoturizmin do ru ve yeterli kaynaklarla yönetilmesi çok önemlidir. Aksi 
takdirde süreç içinde ekoturizmin a r kullan m, çevresel tahribat ve potansiyel 
faydalar n gittikçe azalmas gibi olumsuz etkileri görülecektir. Ulusal parklardaki 
ziyaretçi say lar her geçen gün artmakta olup, örne in Ku adas -Kalamaki 
(Güzelçaml ) de yaban l hayattaki baz hayvanlar n bile evcille ti i bilinmektedir. 
E er, planl ve kontrollü ekilde geli tirilmezse alternatif türlerin de çevresel 
bozulmalara neden olaca a ikârd r. 

Eko-turizmde yerele katk ön planda olmas gerekmektedir. Bu aç dan ele 
al nd nda bazen, ekoturizm diye nitelenen faaliyetlerin do as n n ne kadar 
ekoturizm oldu u üphelidir. Turistlerin yerelde ço u kez hiç harcama 
yapmamas yla sonuçlanan faaliyet düzenlemesi ekoturizmin yerele fayda ilkesini 
ortadan kald rmaktad r. Yerelde nerede nas l harcama yap laca (ve 
yap lmayaca ) tur operatörleri taraf ndan örgütlenmektedir. Harcama yap lacak 
yerler önceden belirlenmektedir. Bu nedenle bazen yerel giri imcilere çok az ve 
yerel halka yok denecek kadar az ekonomik fayda getirilmektedir.  

Çe itli dönemlerde ve bölgelerde çevre e itim projeleri ad alt nda da l k 
veya ormanl k alanlar n nas l turizme sunulabilece i anlat lmaktad r. Sorun 
öncelikle art k çevre e itimi yoluyla, yerel halk n ve hükümetin tutumlar n 
de i tirmenin ötesindedir. Çünkü çevre bozulmas na as l neden olan halk veya 
devletin tutumu olmaktan ötedir. As l neden endüstriyel üretim tarz ve i yap 
biçimidir (Erdo an 2005). Toplumun geli mesini ve do a korumay sa lamak için 
ekoturizm yapma iddias da giderek büyüleyicili ini yitirmektedir. E er ulusal ve 

yerel kalk nma/geli me stratejinin bir parças olarak ekoturizm planlanacaksa, 
ekoturizm endüstrisinin yönlendirdi i etkinlikleri ve bu etkinliklere kat lan 
turistlerin etkilerini izleyecek ve kontrol edecek yasalar n ve uygulamalar n 
olu turulmas gerekmektedir. 

Ekoturizm ad alt nda kurulan tesislerin ve faaliyetlerin sosyal, ekonomik, 
kültürel ve ekolojik çevre üzerindeki etkilerinin (getirdikleri ve götürdüklerinin) 
rutin olarak izlenmesi ve de erlendirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm, 
çevresel de erlerin turizmin temel ö esi olarak korunmas n , turizm faaliyetlerinin 
çevreye sorumlu bir ekilde yürütülmesini ve turizmin ekonomik geli mesi ile 
çevresel de erlerin korunmas çabalar n n e güdümle yürütülmesi gereklili ini 
ifade etti i unutulmadan planlanmal ve gerçekle tirilmelidir.  

Ekoturizmin ilkelerini ve gerekliliklerini yerine getirmek oldukça zordur; 
fakat ekoturizm geli mekte olan ülkelerde biyolojik çe itlilik ve ekosistem 
fonksiyonlar n korumaya katk da bulunabilir. Tüm dünyada oldu u gibi 
Türkiye de de ekoturizm etkinlikleri için en uygun alanlar olarak ulusal parklar 
görülmektedir. Her ne kadar ekoturizm ideal olarak çevreye sayg l ve duyarl bir 
turizm anlay olarak görülse de ekoturizmin uygulama alanlar olarak görülen 
korunan alanlar üzerinde yapay peyzaj düzenlemesinden, kullan m n karakterinden 
ve içeri sokulan maddelerden dolay çevresel bozulmalar olmaktad r. Dolay s yla 
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kullan m sonucunda kaç n lmaz olarak do ada ve do al hayatta baz istenmeyen 
de i imler ve sonuçlar ortaya ç kmaktad r.  

Özellikle de korunan alanlarda yap lan ekoturizm etkinliklerinde alanlar n 
ta ma kapasiteleri de dikkate al narak, ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar 
maksimuma ç karan, olumsuz etkileri en aza indiren bir düzenleme ve planlama 
yakla m n n benimsenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sahip oldu u kaynak 
de erleri nedeni ile koruma alt na al nm olan alanlar ekonomik katk sa lanmas 
u runa büyük zararlara u rayacakt r ki ço u ülkede, özellikle geli mekte olan 
ülkelerde bunun örnekleri çok görülmektedir (Erdo an, 2005). Birle mi Milletler 
Çevre Program

 

(United Nations Environment Programme-UNEP) 1995 y l nda 
sürdürülebilir geli me kavram n : nsan hayat n n kalitesinin destekleyici eko 

sistemlerinin ta ma kapasitelerinin içerisinde geli tirilmesidir . Konuya bu aç dan 
yakla ld nda sürdürülebilir turizm olay n n gerçekle ebilmesi için ta ma 
kapasitesi kavram n n merkezi bir prensip olarak kar m za ç kt görülmektedir. 
Bir bölgenin ta ma kapasitesi o bölgenin do al kaynaklar na, halk na, 
ekonomisine ve kültürüne olumsuz etki yaratmadan ve ziyaretçilerin tatmin 
seviyesini azaltmadan maksimum miktarda kullan lmas n belirleyen seviyedir. Bu 
seviyenin ötesinde yap lan turizm, kelime anlam yla artan, geli en bir turizm olarak 
sürdürülebilir bir görünüm arz etse dahi ta ma kapasitesinin geçildi i seviyeden 
itibaren sürdürülemez bir duruma gelmektedir. Burada söz konusu edilen 
tolerans seviyesi bölgeye, bölgenin y l içerisindeki de i ik zamanlar na, çevresel 
yap ya, o bölgenin insanlar n n karakteristik özelliklerine göre de i iklik arz 
edece inden ta ma kapasitesinin hesaplanmas son derece güç olmaktad r. Fiziki 
kapasitenin belirlenmesinde say sal parametrelerin ve limitlerin tespit edilmesi 
nispeten kolay olmaktad r (maksimum yatak say s , otopark alan gibi). Kültürel ve 
sosyal alanlarda ise limitlerin belirlenmesi son derece güç olmaktad r (Birkan, 
2003). Bu yönüyle, bölgenin ta ma kapasitesini zorlamayan s n rl kat l m 
ilkesinin ne kadar gerçekçi olaca tart ma konusudur. 

6.  Sürdürülebilir Turizmin Aktörleri 

Turizm alanlar nda fiziksel çevre kimli inin sürdürülebilme sürecinde rol 
alanlar yani aktörler öyle s ralanabilir: merkezi yönetim görevlileri, yerel 
yönetim görevlileri, koruma gruplar (UNESCO ve an tlar ve sitler uluslararas 
komisyon), halk, turist (yerli ve yabanc ), tur operatörleri, yat r mc , i letmeci, 
tasar mc lard r (Beyhan ve Ünügör, 2005). Sürdürülebilir turizm kesinlikle yerel 
kurulu lar n, yerel halk n, hizmet ve ürün sunucular n n bir araya gelerek 
olu turacaklar bir yönetimsel organizasyon, plan ve program konusudur (Yücel, 
2002). Buna göre dört temel aktör, yerel halk, yöneticiler, turizm irketleri ve 
turistlerden (Björk 2005) olu maktad r ( ekil 1). 
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ekil 1. Sürdürülebilir turizmin ana aktörleri 

Sürdürülebilir turizm, bu turizm türüne kat lan tüm taraflar aras nda etkili 
bir i birli ini ve koordinasyonu gerektirmektedir. Bunun yan s ra do al ortam n 
gerçek sahipleri olarak adland rabilece imiz ve ekosistemin bir parças olan yerel 
halk faaliyetin her a amas nda projeye dâhil edilmelidir. Çevre ve toplumsal 
konularla ilgili kamu kurulu lar , sivil toplum örgütleri ve di er aktörler aralar nda 
ekoturizm aktivitelerini düzenleyecek bir anla ma yapar ve sürdürülebilir 
ekoturizmi yürütecek ve kontrolünü yapacak bir üst örgüt kurarlar.  

7.  Sürdürülebilir Turizmin Yerel Halk ve Çevresine Katk s

 

Sürdürülebilir turizme kat lanlar n gittikleri bölgelerdeki do al çevre 
de erlerine ve kültürel ya am tarz na aktif olarak kat lma iste i eko-turizmi kitle 
turizminden farkl k lmaktad r. Sürdürülebilir turizm çe itlerinin geli tirilmesi ile 
yerel üretici ve sat c lar n turistle temas n n sa lanmas , hem turistin sosyo-kültürel 
deneyimlerinin en üst seviyede gerçekle mesi, hem de olay n bölge ekonomisine 
katk s amaçlanmaktad r. Ekoturizm ile yarat lm olan gelir yerel halka do rudan 
akar. Oysa geleneksel turizm talebi büyük çapl organizasyonlara ve geli mi 
kaynaklara do rudur. Bu etkinliklerin k rsal alanlara yapt k rsal kalk nma 
yönünden olumlu etkiler de önem arz etmektedir (Korkmaz, 2001, Uçkun ve 
Türkay, 2003). Ancak, son y llarda ise her ey dâhil sistem gibi geli tirilen yeni 
formüllerle turistin otelin d na ç karak al veri yapmas bile önlenir bir duruma 
gelmi tir. Bu durumda sürdürülebilir turizmin yerel ekonomiye katk ilkesi 
gerçekle meyecektir. Yerel halka sosyal olarak bir katk sa lamayacakt r. 

Ekolojik aç dan hassas bölgelerde ya ayan insanlar bu alanlar için hem en 
büyük tehdidi hem de en önemli ümidi temsil eder. Ço u zaman bir yörenin 
kültürel özellikleri do al ortam özellikleri ile uyum içinde olu tu u için, 
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sürdürülebilir turizmin önemli bir hedefi de yerel örf ve adetlerin, alan n geleneksel 
kullan m n n ve etkile imin devam etmesini sa lamakt r (Ba ak, 2005). Bunun için 
sürdürülebilir turizm projelerine yerel halk n planlama a amas ndan itibaren 
kat l m çok önemlidir. Bu güvenin ve i birli inin olu abilmesi sab r ve zaman 
gerektirir. Bir sürdürülebilir turizm projesinin ba ar s yöre halk n n 
memnuniyetiyle do ru orant l d r denilebilir. 

Bir sürdürülebilir turizm projesi her ne kadar do ru de erler üzerine 
kurulmu olsa da, ekonomik ba ar s sa lanmad takdirde sürdürülmesi mümkün 
de ildir (Ba ak, 2005). Ba ar ya ula amayan sürdürülebilir turizm öncelikleri ise 
yörede ya ayan insanlar , gerçekle emeyen beklentileri yüzünden hayal k r kl na 
u ratabilir.  

8.  Sonuç 

Sürdürülebilir turizme ili kin farkl tan mlamalar yap lsa da, bütün 
tan mlamalar n ortak özelli i do al kaynaklar korumal ve yerel kültürlerin ve 
belirlenen alanlar n sürdürülebilir geli imine katk da bulunmal d r. Sürdürülebilir 
turizmin do al ve kültürel kaynaklar ile ilgi çeken bir yörede olu turulacak ve 
sonu mutlaka katma de er ve sürdürülebilirlikle bitecek sistemli ve mümkün 
oldu u kadar yerel süreç olarak görülmesi gerekiyor. Özetle ekoturizm, turizmin 
olumlu ekonomik etkilerini azaltmayan ve turizm yöreleri üzerinde daha az 
olumsuz etkiye sahip bir turizm eklidir. 

Daha çok ekoturizm olarak adland r lan sürdürülebilir turizm insanlar 
do aya çekerken, do an n daha fazla tahribine yol açma tehlikesi de ilgili 
politikalarda göz önünde bulundurulmal ve mutlaka bununla ilgili denetimler 
olu turulmal d r. Gelecekte, dünya turizm hareketinden en karl ç kacak olanlar 
do alar n bozulmadan koruyabilenler olacakt r. Bu nedenle, turizmin ve 
sürdürülebilir turizmin temel hammaddelerini olu turan do al, tarihi ve kültürel 
de erlerin süreklili inin sa lanmas ile turizm pazarlamas ndaki en önemli 
tan t m n çevre duyarl l na dayanmas , koruma-kullanma dengesine dayal 
turizmin fiziksel planlamas ile mümkün olmas n öngörmektedir. Daha da 

önemlisi, sürdürülebilir turizm uygulamalar için ta ma kapasitelerine ba l turizm 
geli mesini sa layacak planlamalar yap lmas çe itli ara t rmac larca 
belirtilmektedir. Ancak, bölgenin y l içerisindeki de i ik zamanlar na, do al 
yap ya, o bölgenin insanlar n n karakteristik özelliklerine göre de i iklik 
göstermesi nedeniyle ta ma kapasitesini hesaplaman n güç olaca 
unutulmamal d r. E er, planl ve kontrollü ekilde geli tirilmezse sürdürülebilir 
turizmin de do al ortam bozulmalar na yol açmas kaç n lmazd r.  Turizm planlamas sektörün kendisi ile s n rl olmamal , yerli halk ve 
di er sektörleri de içermelidir. Turizmde sürdürülebilirli in sa lanmas nda turist, 
yerel halk, ilgili kurum ve kurulu lar n birlikte çal mas mutlak gereklidir. Bu 
planlama, öncelikleri, de erleri ve yerel halk n bilgilerini entegre etmeli, yerli 
halk n kat l m n güçlendirmeli, takip ve kontrol mekanizmalar na imkan 
tan mal d r.  
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Sürdürülebilir turizm veya ekoturizm, kitle turizminin do aya ve kültürel 

ö elere vermi oldu u zararlara kar alternatif gibi gösterilmektedir. Ancak, 
ekoturizmin kitle turizmine ne aç dan alternatif oldu u tart lan konular 
aras ndad r. Ekoturizm alternatif turizmin do a temelli ve do aya yönelik bir 
biçimidir diye tan mlanmakta ve bu tan mlaman n da geçersiz oldu u öne 
sürülmektedir: Kitle turizmi do aya yönelik de il mi? Sorusuna verilecek yan t, 
asl nda kitle turizmi en gözde k y lara ve yerlere yönelen bir hareketlilik ve etkinlik 
oldu udur. O halde, ay r c ö e veya ö eler nelerdir? Tüm bu ele tirel ve 
destekleyici görü ler do rultusunda, sürdürülebilir bir turizm ve ekoturizm ancak 
(a) çevresel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir; (b) ekonomik anlamda 
uygulanabilir; (c) sosyal ve kültürel anlamda kabul edilebilir özelliklere ba l 
olarak, çevreci bir yönetim ve planlamalarla gerçekle me olas l na sahiptir. 

Sürdürülebilir turizmin; ekoturizm, alternatif turizm, yumu ak turizm ve 
do a turizmi gibi farkl adland rmalara sahip olsa da hemen hepsinin ortak noktas 
do al ve kültürel ortam n bir anlamda kullan larak korunmas öngörülmektedir. 
Her ne isimlerle adland r l rsa adland r ls n, sürdürülebilir turizm gittikçe k rsal 
alana, orman içine, ulusal parklara, kültürel-tarihi dokuya ve korunan alanlara 
yay lan turizmin çevre dostu bir biçime dönü ece ini ummak yan lt c olacakt r. 
Ayr ca ekoturizmin ba lang ç s n rlar içinde kalaca n da beklemek do ru 
de ildir. Kentli nüfus her geçen gün artmakta ve artmaya devam edecek 
görünmektedir. Bu nüfus kitlesinin ekonomik ve sosyal geli imi artt kça insanlar n 
merak duygular ile gezme ve görme istekleri de artacakt r. Böylece, sürdürülebilir 
turizm alanlar n n bir tür kitle turizm hareketine dönü mesi olas d r. Sonuç olarak; 
turizm, hangi adla adland r l rsa adland r ls n, çe itli kullan mlar sonucu ekolojik 
bozulmalar olacakt r. Bu nedenle, ekosistem aç s ndan hassas olan ve korunan 
alanlar n s n rl

 

da olsa turizme aç lmamas daha mant kl olacakt r. Sürdürülebilir 
turizmin temel felsefesi olarak, do al ortam için ekonomi veya ekonomi için do al 
ortam yok say lmamal d r.           
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