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TURİZME DAYALI BÜYÜME ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN AZ 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ, TURİZM VE 

KALKINMA İLİŞKİSİ  

1. OTURUM NOTLARI 

9-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul dördüncüsü gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Az 

Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nın 10-11 Mayıs 2011 tarihlerinde Harbiye Kültür Merkezinde 

gerçekleştirilen turizm ve kalkınma başlıklı oturumuna başta azgelişmiş ülke temsilcileri olmak 

üzere Türkiye’den ve Birleşmiş Milletler Kurumlarından pek çok temsilci katılmıştır. 

10 Mayıs tarihli toplantının sabahki oturumunda turizm sektörünün potansiyeli ve 

sürdürülebilir kalkınmaya katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Oturum Devlet 

Bakanı Ali BABACAN’ın konuşmaları ile başlamış, daha sonrasında Birleşmiş Milletlerin farklı 

birimlerinden ve Dünya Turizm Örgütü’nden yetkililer turizm sektörünün geldiği noktayı, 

sektörde yaşanan gelişmeleri aktarmışladır. 

Sabahki oturumun ikinci bölümünde ise, özel sektörden pek çok üst düzey yönetici turizm 

yatırımlarındaki kritik noktaları, turizme dayalı bir büyümenin nasıl yakalanabileceğini ve kamu 

ile nasıl bir işbirliği gerektiğine ilişkin bilgilendirme ve önerilerde bulunmuşlardır. Bu bölümde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kemal Tahir Genç, Bakanlığın yürütmekte olduğu çalışmalar 

hakkında bilgi vermiş, son yıllarda Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan ilerlemeyi ve buna 

ilişkin olarak Bakanlığın aldığı tedbirleri ve uygulamalarını aktarmıştır.  

Öğleden sonraki oturumda ise 4 paralel çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylardan ilkinde 

Etopya’da kültürel mirasın, Uganda’da ise el sanatlarının değerlendirilerek turizm sektörünün 

geliştirilmesi ve yeni pazar alanlarının oluşturulması konuları ele alınmıştır.  İkinci oturum ise 

kadın üreticilerin turizm değer zincirine katılımına ilişkin başlıklar tartışılmıştır. Diğer iki 

çalıştay ise kriz sonrasında (ekonomik kriz ya da doğal afet) turizmin nasıl yeniden 

geliştirilebileceği ve Tanzanya’daki bahçeciliğin turizm sektörüne gıda temini konusunda katkısı 

üzerine gerçekleştirilmiştir. 

Kültürel miras ve el sanatlarının turizme kazandırılmasına ilişkin çalıştayda Etopya ve 

Uganda temsilcileri ülkelerinde yürütmekte oldukları projeler hakkında bilgilendirmede 

bulunmuş, sunumlar sonrasında çalıştay katılımcıları bu konularda farklı neler yapabileceği 

hususunda önerilerde bulunmuşlardır. Kadın üreticinin turizm sektöründeki rolü ve yarattığı 

değer üzerine yapılan çalıştayda ise farklı ülkelerden temsilciler farklı örnekleri sunarak kadının 

turizm sektöründeki kritik rolünden ve kilit pozisyonundan bahsetmiş, kadının turizm sektöründe 

etkin bir aktör konumunda bulunmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. 

Forumun ikinci gününde ise çalıştay sonuçları tüm katılımcılar ile paylaşılarak kamu-özel 

sektör işbirliğine ilişkin olarak tespit edilen önemli noktalar ve öneriler özetlenmiştir. 
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2. DEĞERLENDİRME 

Turizm, az gelişmiş pek çok ülke için dünya ekonomisine dâhil olmak ve yoksulluğu 

azaltmak adına önemli bir sektör olarak değerlendirmektedir. Gelişmiş ülkeler turizmi büyüme 

sektörlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada kamu, özel sektör ile ilgili tüm taraflar 

arasındaki işbirliği turizmin kalkınmanın aracı konumuna gelmesi için oldukça önemli olduğu 

vurgulanmıştır. 

Oturumlar esnasında çeşitli ülkeler kendi tecrübelerini aktararak turizm sektöründe başarı 

sağlanan noktaları ve bu başarıların nasıl elde edildiğini aktarmışlardır. Turizmin geleceğin öncü 

sektörlerinden biri olduğu, halkın turizm gelirlerine ve projelerine dâhil edilmesi durumunda 

önemli bir “yoksullukla mücadele aracı” olduğu, dezavantajlı grupların bu sektör içerisinde 

mutlaka konumlandırılması gerektiği, özellikle kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi gerektiği, 

sektörün dünya çapında bir rekabet anlayışına dayandığı, turizmin büyümeyi tetikleyen bir sektör 

olarak sürdürülebilirliği de göz ardı etmemesi gerektiği, çevre dengesini gözetmesi gerektiği, 

kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi ve kamu düzenlemelerinin yatırımcının önünü açar 

nitelikte olması gerekliliği, turizm sektöründe hizmet kalitesinin ve özel ürün tasarımı ve 

üretiminin önemi dile getirilmiştir.  

Toplantı boyunca yapılan sunumlarda ve çalıştaylar esnasında pek çok kez Türkiye’nin 

turizm konusunda önemli gelişmeler kaydettiği ve az gelişmiş ülkeler için örnek alınabilecek bir 

model olduğu vurgulanmıştır. 

3. ÇALIŞTAYLARDAN GÖRÜNTÜLER 
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