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YÖNETĠCĠ ÖZETĠ
MEVKA Bölgesi’nin ekonomik geliĢimini sağlıklı ve planlı bir Ģekilde gerçekleĢtirmek, geliĢtirmek ve
sürdürülebilir hale getirmek amacı ile gerçekleĢtirilen bu çalıĢma ile bölgede faaliyet gösteren turizm sektörünün
(alternatif turizm) sektörel kümelenme analizleri yapılmıĢ ve makro düzey stratejik planı ortaya çıkarılmıĢtır.
Bölgenin ekonomik planlamasına ve geliĢimine önemli katkı sağlayacağı öngörülen çalıĢma ile Bölge’de var
olan turizm alt sektörlerinin rekabetçilik analizleri sonuçlarına istinaden (alt sektörlerin uluslararası rekabetçilik
gücü tespit edilmiş, bu bağlamda, rekabet üstünlüğü taşıyan ve/veya taşıma potansiyeli olan turizm alt sektörleri
belirlenmiştir) öncelikli olarak tavsiye edilen sektörlerin kümelenme analizleri yapılmıĢ; daha sonra, Bölge ve
içinde yer alan sektörel ve destinasyonlar düzleminde makro düzey stratejiler önerilmiĢtir.
ÇalıĢmanın bilimsel araĢtırma yöntemi olarak hem nicel (quantitative) hem de nitel (qualitative) araĢtırma
teknikleri kullanılmıĢtır. Bu metotlar kapsamında hem ikincil hem de birincil veri toplama tekniklerine müracaat
edilmiĢtir. Toplanan verilerin analizinde uluslararası rekabetçilikte geçerlilik ve güvenirliliği olan Elmas Model
(Diamond Model), Kümelenme (Cluster), Kıyaslama (Benchmarking), Stratejik DüĢünce (Strategic Thinking) vs.
gibi yöntemlere müracaat edilerek makro düzey turizm stratejik planı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
Turizm sektörü geleneksel turizmin yanı sıra alternatif turizm adı verilen birçok alt dallardan oluĢmaktadır.
Nitekim her bir alt dal kendi baĢına bir sektör konumunu da taĢımaktadır. MEVKA Bölgesi önemli oranda
alternatif turizm (inanç, kültür-tarih, toplantı ve event, sağlık, spor, doğa, vs.) faaliyetlerini de bünyesinde
barındırmaktadır. Nitekim bazı alt turizm sektörlerine (inanç, kültür turizmleri gibi) yönelik önemli derecede
sektörel yapılanma ve ürünler de geliĢtirilmiĢtir.
Sektörel modellemeye esas olacak tüm değiĢkenlerin (variables) yanı sıra kısıtlar da değerlendirilmiĢtir. Bu
bağlamda, (1) alt sektörlerin küresel rekabetçilik pozisyonu, (2) çevrenin korunması, (3) Bölge’nin taĢıma
kapasitesi, (4) hâlihazırda üretilen hizmetin katma değerinin artırılarak sektörel gelirlerde ve kârlarda sıçrama
sağlanması, (5) tüm turizm faaliyetlerinin 12 aya yaygınlaĢtırılması (6) Bölge’nin çekirdek yetenekleri (core
competences) gibi değiĢkenler-kısıtlar göz önüne alınarak küresel rekabetçilik analizi yapılmıĢ; bu analizde
istinaden sektörel kümelenmeler belirlenmiĢ ve makro düzey sektörel stratejilere ulaĢılmıĢtır.
Bölge’de yapılan araĢtırma sonuçlarına göre farklı turizm alt sektörünün de (inanç, kültür-tarih, sağlık, toplantı
ve event,) öncelikli olarak geliĢtirilmesi öngörülmüĢ (öngörülen sektörler detaylı sektörel kümelenme çalışmaları
ile analiz edilmiş, değer zincirleri-value chain ortaya çıkarılmış, sektörel oyuncular ve rolleri belirlenmiş, eksik
oyuncular tespit edilmiş, oyuncular arasındaki iletişimin dereceleri tespit edilmiş ve ayrıca kümelenme
geliştirme- cluster development çalışmalarının altlığı hazırlanmıştır) ve tüm sistem modellenmiĢtir.
Bölge’nin önemli destinasyonları ve bu destinasyonlarda öncelikli olarak geliĢtirilmesi gereken alt turizm
sektörleri de ortaya çıkarılmıĢtır; bu bağlamda, Konya merkez, Beyşehir, Akşehir ve Karaman odaklı turizm
sektörlerinin kümelenme yapıları değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, sektörlerin küresel rekabetçilik güçlerinin
artırılması için 3 farklı alt sektörde (inanç ve kültür-tarih, sağlık) bölgesel kümelenmeye (regional cluster)
gidilmesi gerektiği ortaya çıkarılmıĢ ve makro düzey stratejik planları (sektörel olarak) yapılmıĢtır.
Proje ile Bölge’de yapılması gereken kümelenme yaklaĢımına dayalı makro düzey uygulama projelerinin bir an
önce yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, her destinasyon düzleminde sektörel kümelenme konseyi ve
uygulama komisyonları kurularak, alt uygulama projelerinin saptanması ve buna bağlı olarak sektörel
kümelenme geliĢtirme (cluster development) çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir.
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GĠRĠġ
KüreselleĢmenin ulusal sınırları ortadan kaldırması; mal, hizmet ve insanların hareketliliğini
artırmıĢ, bu durum yerel ve küresel rakiplerin çoğalmasına neden olmuĢtur. Günümüzde
merkezi binlerce kilometre uzakta olan bir firma, ürettiği ürünü dünya genelindeki herhangi
bir pazara sunabilmekte ve satabilmektedir. Bu durum rekabet ortamını her geçen gün
zorlaĢtırmakta ve rekabet avantajına sahip olmanın önemi daha da artırmaktadır. Bu zorlu
rekabet ortamında istikrarı sağlamak ve rekabetçi bir yapıya kavuĢmak, en azından bugünkü
konumu muhafaza edebilmek için kurum ve kuruluĢların kümelenerek güçlerini
birleĢtirmeleri ve küreselleĢme ile ortaya çıkan yeni yönetim anlayıĢı ve metotları
kullanmaları gerekmektedir.
Sürekli değiĢim içinde olan günümüz dünyasında çevreyi kontrol edebilme, algılama ve bu
değiĢime uyum sağlayabilme açısından en önemli unsur, stratejik yönetim anlayıĢı ve stratejik
planlamalardır. Stratejiler ile mevcut veya gelecek durum ve/veya koĢullar ve rakiplere göre
pozisyon alınmakta, uzun vadeli misyon ve hedefler belirlenerek baĢarıya ulaĢılmaktadır.
Günümüzde stratejisi olmayan bir iĢletme ya da kurum, geleceği sağlıklı bir Ģekilde
görememekte ve yönünü belirleyememekte; böylece bu değiĢime uyum sağlayamayıp yok
olmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde ele alınmıĢ bu çalıĢmanın ilk aĢamasında TR 52 Düzey 2
(MEVKA) Bölgesi’ndeki turizm sektörünün kümelenme analizi yapılmıĢ daha sonra stratejik
planlama çalıĢmaları kapsamında kısa ve orta vadeli hedef ve amaçlar tanımlanarak sektörün
geliĢimi için yapılması gerekenler ortaya konmuĢtur. Plan’daki amaç ve hedeflere ulaĢmak
için belirlenmiĢ faaliyet ve aksiyonların yapılmasıyla Bölge’deki turizm sektöründe geliĢim
sağlanacağı, rekabetin artacağı öngörülmüĢ ve Bölge’nin hem ulusal hem de uluslararası
turizm pazarında vazgeçilmez bir destinasyon olması hedeflenmiĢtir.
Özellikle bölgesel kalkınma stratejilerinde artık önemli bir gündem maddesi haline gelen ve
eĢitlik ilkesinin terk edilerek doğrudan müracaat noktası Ģeklini alan rekabetçilik ve
rekabetçiliği elde etme konusunda birçok çalıĢma yürütülmektedir. Nitekim rekabetçi
pozisyona yükselmek ve bunu sürdürebilir hale getirmek birçok araĢtırmacının da dikkatini
çekmiĢ ve çalıĢmalarını bu yöne kanalize etmelerine vesile olmuĢtur. Bu bağlamda, sektörel
rekabetçiliği elde ederek bölgesel kalkınma hedeflerine ulaĢmak için yöntemler geliĢtirilmeye
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baĢlanmıĢtır. Günümüzde etkin olarak kullanılan bu yöntemlerin baĢında kümelenme
yaklaĢımı ve buna bağlı çeĢitli analiz teknikleri ve modellemeleri gelmektedir.
Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kümelenmenin bir hedef değil, bir
araç olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Çünkü hedefimiz, insanımızın mutluluğunu
gerçekleĢtirmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bu hedefe ulaĢmak için uygun
tekniklerin kullanılması ise çağdaĢ kalkınma anlayıĢının bir gereği olarak görülmektedir.
Kümelenme (cluster), birbirlerine katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı, karĢılıklı
bağımlı firmalar (özelleşmiş tedarikçileri de içerir biçimde), bilgi üreten kurumlar
(üniversiteler, araştırma kurumları, mühendislik şirketleri), destekleyici kurumlar (acenteler,
danışmanlık şirketleri, sivil toplum kuruluşları-STK, bankalar, sigorta şirketleri) ve
müĢteriler tarafından oluĢturulmuĢ ağ (network) olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyiĢ ile
kümelenmeler, belirli bir endüstride birbiri ile iliĢkili Ģirket ve kurumların coğrafî
yoğunlaĢmaları olarak tanımlanmaktadır (Porter, 1985; Bulu ve Eraslan, 2004).
Endüstriyel kümelenmelerde Ģirketler arası iliĢkinin nasıl düzenlenmesi gerekir? Üniversite
gibi kurumlar rekabet baĢarısına nasıl katkıda bulunur? Hükümet, ekonomik geliĢimi ve
kalkınmayı nasıl teĢvik eder?
Kümelenmeler, ilgili endüstriler ile rekabet etmede önemli olan diğer unsurları çevreleyen bir
sınır çizer. Örneğin; parça, makine, hizmet gibi özelleĢmiĢ girdi tedarikçileri, özelleĢmiĢ
altyapı sağlayıcıları kümelenmenin üyeleridir.
Kümelenmeler, diğer yandan, dağıtım kanallarını ve müĢterileri kapsayacak Ģekilde geniĢler
ve daha sonra da tamamlayıcı ürün üreticileri ile beceri, teknoloji ya da genel girdileri
sağlayan endüstrilerdeki Ģirketleri kapsar. Son olarak kümelenmeler, kamu kuruluĢları ile
üniversiteler, standart belirleyici kurumlar, sivil toplum kuruluĢları (STK), mesleki eğitim
kurumları ve özelleĢmiĢ eğitim ve öğretim, bilgi, araĢtırma ve teknik destek sağlayan ticari
birlikler gibi diğer kurumları da içermektedir.
Kümelenmeler, derinliklerine ve özelliklerine göre faklılıklar gösterirler; bununla birlikte,
çoğunluğu son ürün ve hizmet üreticilerini, özelleĢmiĢ girdi, parça, makine ve servis
sağlayıcılarını, finansman kuruluĢlarını ve ilgili kuruluĢları da içermektedir. Aynı zamanda
müĢterileri, tamamlayıcı ürün üreticilerini, özelleĢmiĢ altyapı sağlayıcılarını, eğitim, bilgi,
araĢtırma ve teknik destek sağlayıcı kamu kurumlarını ya da diğer enstitüleri, standart
15

koyucu-düzenleyici acenteleri-kuruluĢları ve kümelenme üyelerini destekleyecek diğer özel
sektör ve ticari birlikteliklerini de içermektedir (Porter, 1990; 1998).
Kümelenmeler rekabeti üç ana yoldan etkilemektedirler; (1) kümelenme içinde kurulmuĢ olan
işletmelerin üretkenliğini artırarak, (2) gelecekte verimliliği yükseltecek ve yeni ürünlerin
oluĢmasını sağlayacak yenilikçiliği yönlendirerek, (3) kümelenmenin kendisini geniĢleten ve
güçlendiren yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını teşvik ederek.
Sektörel kümelenmeler, kümelenmeye dâhil olan iĢletmelere, kendi esnekliklerinden feragat
etmeden, büyük ölçekli ya da diğer iĢletmelerle resmi bağlantılara sahip iĢletmeler gibi fayda
elde etmelerini sağlar. Bir kümelenmenin üyesi olmak, girdilere sahip olmada; bilgiye,
nitelikli-niteliksiz iĢgücüne, teknolojiye ve gerekli kurumlara eriĢmede; iliĢkili Ģirketleri
koordine etmede ve geliĢimi ölçmede ve teĢvik etmede oyuncuların daha etkin ve verimli
olmalarını sağlamaktadır.
Özellikle, geliĢmiĢ kümelenmeler içinde bulunan iĢletmeler, uzmanlaĢmıĢ ve deneyimli bir
iĢçi havuzu içinde bulunurlar. Bu imkân, iĢletmelerin iĢe alımlardaki arama ve iĢlem
maliyetlerini düĢürmekte ve zamanı kısaltmaktadır. Nitekim, kümelenme çeĢitli fırsatlar
sunmakta ve çalıĢanların farklı yerlerde istihdam riskini düĢürmektedir; hatta diğer
bölgelerdeki yetenekli çalıĢanları da kendine çekmektedir.
Ġyi geliĢmiĢ bir kümelenme, diğer önemli girdilerin sağlanmasında da etkin bir yol
sağlamaktadır. Böyle bir kümelenme derin ve özelleĢmiĢ bir tedarikçi tabanına sahiptir. Uzak
mesafedeki bir tedarikçiden kaynak sağlamak yerine yerel tedarikçileri kullanmak iĢlem
maliyetlerini düĢürmektedir. Bu yapı, envanter ihtiyacını en aza indirmekte, ithalat ve
gecikme maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Fiziksel yakınlık iletiĢimi geliĢtirmekte ve bu
durum tedarikçiler için satıĢ sonrası hizmetlerini sağlamalarını kolaylaĢtırmaktadır.
Diğer yandan, pazar, teknik ve rekabet bilgilerinin tamamı kümelenme içinde birikmekte ve
üyeler bu bilgileri kullanabilmektedir. Ayrıca, kiĢisel iliĢkiler ve topluluk bağları, güveni tesis
eder ek bilgi akıĢını hızlandırır ve bu koĢular bilgiyi daha akıcı bir hale getirir.
Öte yandan kümelenme üyeleri arasındaki bağlar, parçalarının toplamından daha büyüktür.
Örneğin; tipik bir turizm kümelenmesinde, ziyaretçilerin görüĢleri sadece çevresel
güzelliklerden etkilenmez, ayrıca oteller, restoranlar, alıĢveriĢ merkezleri ve ulaĢım
kaynakları gibi tamamlayıcı iĢlerin kalitesi ve verimliliklerinden de etkilenmektedir.
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Kümelenme üyeleri karĢılıklı olarak bağımlıdırlar ve birisinin göstereceği iyi performans
diğerlerini de iyi yönde etkilemektedir.
Yapılan araĢtırmalara göre, altyapı ya da eğitim programları gibi kamu kuruluĢları tarafından
yapılan yatırımlar, iĢletmelerin performanslarını geliĢtirmektedir. Örneğin, iĢe alınan
çalıĢanların yerel programlarda eğitilmeleri, eğitim maliyetlerini düĢürmektedir. Sadece
hükümetin değil, özel sektör içindeki iĢletmelerin eğitim programları, altyapı, kalite
merkezleri, test laboratuarları gibi yapmıĢ oldukları yatırımlar da kümelenme içindeki diğer
Ģirketlerin performanslarını artırmaktadır.
Kümelenmeler, ayrıca, iĢletme performanslarının değerlendirilmesini de kolaylaĢtırır. Yerel
rakipler, benzer iĢgücü maliyetleri ve yerel pazarlara eriĢim imkânı gibi genel koĢullara
sahiptirler ve kümelenme içindeki iĢletmeler benzer faaliyetler gerçekleĢtirmektedirler.
Kümelenme içindeki iĢletmeler tipik olarak kendi tedarikçilerinin maliyetleri konusunda
ayrıntılı bilgilere de sahiptirler. Yöneticiler diğer yerel iĢletmeler ile maliyetlerini ve
çalıĢanlarının performanslarını karĢılaĢtırabilir. Yine, finansal kurumlar performansı takip
etmede kullanılacak kümelenme ile ilgili bilgileri toplayabilirler.
Üretkenliğin geliĢtirilmesine ek olarak, kümelenmeler iĢletmelerin yenilikçilik becerilerinde
de önemli bir rol oynar. Örneğin, biliĢim kümelenmesi içinde bulunan bilgisayar Ģirketleri
müĢteri

gereksinimlerini

ve

isteklerini

diğer

bölgelerde

bulunan

Ģirketlerle

karĢılaĢtırılamayacak derecede hızlı bir Ģekilde karĢılarlar. Kümelenme içindeki diğer Ģirketler
ve kurumlarla olan iliĢkiler, Ģirketlerin teknoloji geliĢtirmek, parça ve makine eriĢimi, hizmet
ve pazar kavramları gibi konuları erken öğrenmelerine yardımcı olur. Bu tarz bir öğrenme,
ziyaretler ve çoğunlukla yüz yüze temas yolu ile gerçekleĢtirilir.
Kümelenmeler, yenilikleri görünür yapan fırsatlardan daha fazlasını sunmaktadır. Hızla
hareket etmeyi sağlayan esnekliği ve kapasiteyi de sağlarlar. Kümelenme içindeki bir Ģirket
genellikle yenilikçi çalıĢmalarında kullanacağı bir kaynağı hızlı bir Ģekilde elde edebilir.
Yerel tedarikçiler ve ortaklar yenilik sürecine dâhil olabilirler. Bu, müĢterilerin
gereksinimlerinin daha iyi karĢılanmasını sağlamaktadır. Aksine kümelenme dıĢındaki bir
Ģirket uzaktaki tedarikçiler ve diğer organizasyonlar ile koordine edeceği faaliyetlerde önemli
zorluklar ile karĢılaĢmaktadır.
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Özetlemek gerekirse, endüstriyel kümelenmeler; (1) kümelenme içinde faaliyet gösteren
oyuncuların yeni ve tamamlayıcı teknolojiye eriĢimini sağlamakta, (2) sinerji ekonomisini ya
da karĢılıklı bağımlı faaliyetler ekonomisini elde etmeye vesile olmakta, (3) riskleri yaymakta,
(4) tedarikçiler ve kullanıcılar ile ortak Ar-Ge çalıĢmalar yapmayı gerçekleĢtirmekte, (5)
rekabeti düĢürebilmek için savunmacı bir yaklaĢım sergilemekte, (6) tamamlayıcı varlık ve
bilginin birleĢtirilmiĢ kullanımından sağlanacak karĢılıklı faydaları ortaya çıkarmakta, (7)
öğrenme sürecini hızlandırmakta, (8) iĢlem maliyetlerini (transaction costs) düĢürmekte ve
(9) pazar içinde giriĢ bariyeri oluĢturmakta ve/ veya bariyerlerin üstesinden gelebilmektedir.
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1. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ

Kümelenme analizleri ve stratejik planlamalar; sosyo-ekonomik çalıĢmalar olarak nesnel bir
Ģekilde ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir olguları bünyesinde barındırdığı gibi,
“niçin?” sorusuna cevap aranan sosyal unsurları da içeren çalıĢmalar olarak sayısal ve sayısal
olmayan yöntem ve teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Bu kapsamda; çalıĢma süresince
nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) araĢtırma yöntemlerine müracaat edilmiĢtir. Aynı
zamanda araĢtırma; Iconomy Group – Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık Ltd.’nin daha önceki
projelerde geliĢtirdiği ve uyguladığı vizyon çerçevesinde ele alınmıĢtır.
ġekil 1. AraĢtırma Yöntemi Vizyonu

1-Gelecek
Referanslılık

2-Mevka Turizm
Sektörü
Rekabetçiliğine
Katkı

5-Uygulanabilirlik

3-Holistik Düşünce

4-Paydaş
Beklentilerinin
Hesaba Katılması

Yukarıdaki ġekil’de yer alan vizyon dahilinde araĢtırmanın iĢ paketleri oluĢturulmuĢ ve 6 adet
milestone belirlenmiĢtir. Tamamen bilimsel yöntem ve tekniklere dayandırılan bu çalıĢmada,
MEVKA Bölgesi turizm sektörü faaliyetlerinin en ince detayına kadar ulaĢılmaya çalıĢmıĢtır.
Ġlk etapta projenin amacı, hedefleri ve iĢ planının tartıĢıldığı paydaĢ toplantısıyla baĢlayan
toplantıda akabinde ikincil veri toplama teknikerliyle Bölge’deki turizm sektörünün temel
değiĢkenleri, sorunları ve potansiyeline yönelik daha önce yapılmıĢ araĢtırma, rapor, tez vb
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çalıĢmalar incelenmiĢtir. Bu aĢamayı birincil veri toplama teknikleri izlemiĢ, daha sonra
toplanan bütün veriler detaylı bir Ģekilde analiz edilmiĢtir. 5. aĢamada proje süresince yapılan
bütün faaliyetler değerlendirilmiĢ ve projenin amaçlarından sapmamasına yönelik gerekli
tedbirler alınmıĢtır. ÇalıĢmada son olarak Bölge’nin potansiyeli ve elde edilen veriler
çerçevesinde Bölge Turizm Stratejik Planı oluĢturulmuĢ ve bir tablo Ģeklinde sunulmuĢtur.
ġekil 2: AraĢtırmanın AĢamaları

1

•Projenin Paydaşlara Tanıtılması

2

•İkincil Verilerin Toplanması
(Literatür Taraması)

3

•Birincil Verilerin Toplanması

4

•Toplanan Verilerin Analizi

5

•Araştırmanın Yorumlanması ,
Değerlendirilmesi

6

•Stratejilk Plan'ın oluşturulması

1.1.AraĢtırmanın Veri Toplama Yöntemleri
Bir araĢtırmanın en önemli unsuru, veri ve bilgi toplama yönetiminin seçilmesi ve hangi
araçlar ile hareket edileceğinin tespit edilmesidir. Söz konusu bu aĢama, araĢtırmanın bundan
sonraki süreçlerine birebir etki edeceği için araĢtırma yapılan konu hakkında bir ön araĢtırma
yapılarak kullanılacak yöntem ve araçların doğru bir Ģekilde ortaya konması gerekmektedir.
Bu kapsamda yürütülen çalıĢmada hem nitel hem de nicel verilere yer verilmiĢtir; çünkü
kümelenme, stratejik planlama çalıĢmaları içerisinde matematiksel verilerin yanı sıra sosyal
unsurları da barındırmaktadır. Matematiksel ve istatistiki veriler konu hakkında genel bilgi
vermekte ve genel tabloyu nasıl, kaç adet gibi sorulara yanıt vererek ortaya koymaktadır.
Oysaki sosyal, kültürel vb konular hakkında yapılan çalıĢmaların insan davranıĢlarını çok iyi
bir Ģekilde tespit ve analiz etmesi gerekmektedir. Bu yüzden niçin sorusuna da cevap aranmalı
ve bu durumu yansıtacak teknikler kullanmalıdır. Nitel verilerin kullanılması, araĢtırma
yapılan konuya iliĢkin bütün sorulara yanıt vermesi bakımından öne çıkmaktadır.
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1.1.1. AraĢtırmada Kullanılan Ġkincil Veri Toplama Yöntemi
Ġkincil veri toplama yöntemi olarak, Bölge’deki turizm faaliyetlerine iliĢkin kapsamlı bir
literatür taraması yapılmıĢtır. Bu çerçevede sektördeki ana oyunculara ait bilgiler, sektöre
yönelik daha önce yapılmıĢ araĢtırma, rapor, tez, gazete, dergi, bilimsel yayınlar ve kitaplar,
broĢürler; kısacası MEVKA Bölgesi turizm faaliyetlerine iliĢkin geçmiĢ bütün çalıĢmalar
taranmıĢtır.
1.1.2. AraĢtırmada Kullanılan Birincil Veri Toplama Teknikleri
Daha önce yapılan çalıĢmaların incelenmesi, araĢtırma yapılan konu hakkında önemli bir
zemin oluĢturmakla birlikte sektörün ya da üzerinde çalıĢılan baĢlıkların en güncel halini
yansıtmanın yanı sıra sektör içerisindeki asıl oyunculardan, baĢka bir deyiĢle sektörün temel
yapı taĢları olan oyunculardan bilgi ve veri elde etmede yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan
birincil veri toplama tekniklerinin kullanılması, sektörün altyapısı ve ana değiĢkenlerin
hakkında doğru ve sağlıklı veri ve bilgi elde edilmesinde etkilidir. Bu bağlamda çalıĢma
süresince;
Yarı-Yapılı Yüz-Yüze Anket,
Odak Grup Toplantısı,
Yarı Yapılı Mülakat,
Saha Gözlem,
Katılımlı Gözlem tekniklerine müracaat edilerek birincil elden veri ve bilgiler
toplanmıĢtır.
1.1.2.1.Yarı-Yapılı Yüz-Yüze Anket Yöntemi
(Face-to-Face Semi-Structured Questionnaire)
Ġnsanın sosyal konularda yapılan çalıĢmalardaki en önemli öğe olması, bu kaynaklardan doğru
ve sağlıklı bilgi elde edilmesini gerektirmiĢ, bu açıdan anket yöntemi ortaya çıkmıĢtır. Anket
metodunun en rağbet gören bir teknik olmasının nedenleri arasında; birincil veri kaynağı olan
insana birebir soruların yöneltilmesi ve oluĢturulan soruların asıl cevabı alınmak istenen
sorulardan oluĢturulmasıdır. Ayrıca hedef kitle hakkında homojen bir dağılım yapılması
açısından rassal bir yöntem izlenmesi, anketin tercih edilmesindeki bir baĢka önemli unsurdur.
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Bu bağlamda, rekabetçilik, kümelenme yaklaĢımı ve makro düzey stratejik plan çerçevesinde
araĢtırmanın verilerinin toplanması için anket yöntemi en önemli teknik olarak görülmüĢtür.
Anket, uluslararası rekabetçilik ve kümelenme yöntemine ve makro düzey stratejik plana
uygun yarı-yapılandırılmıĢ (semi-structured questionnaire) sorularla tasarlanmıĢtır. Iconomy
Group’un geliĢtirdiği, geçerliliği ve güvenirliliği daha önce yapılan çalıĢmalarda test edilmiĢ
anket soruları, adı geçen sektörün ana oyuncularına ve paydaĢlarına yöneltilmiĢtir.
Sahaya çıkılmadan önce gerekli eğitimleri alan anketörler ve yerel ekip üyeleri, uygulama
aĢamasında, oyuncular tarafından anlaĢılmayan sorulara açıklık getirerek verilen yanıtların
güvenirliliği korumaya özen göstermiĢlerdir.
Bu bağlamda, Bölge düzeyinde adı geçen oyuncu ve paydaĢlara yönelik olarak anket
uygulanmıĢtır.
1.1.2.2.Odak Grup Toplantıları (Focus Group)
Genelde 8-10 kiĢinin katılımıyla sakin ve ılımlı bir ortamda gerçekleĢtirilen, sektördeki ana
oyuncuların sorunları, düĢünceleri, yapmak istedikleri hakkında birebir bilgi alınmasını
sağlayan odak grup toplantıları, son yıllarda sıklıkla müracaat edilen birincil elden veri
toplama tekniğidir. Katılımcıların araĢtırılan konu hakkındaki belirli soruları cevaplama
sürecine bizzat dâhil olmalarının yanı sıra herhangi bir baskı ortamının oluĢmaması sebebiyle
görüĢlerini rahatlıkla dile getirmeleri açısından etkili bir yöntemdir.
Bununla birlikte grup içerisinde farklı düĢüncelerin oluĢması hem konuyu zenginleĢtirmekte
hem de tez-antitez-sentez sürecini oluĢturarak daha etkin bilgi ve veri toplama olanağı
sunmaktadır. Böylece sektördeki oyuncuların sorunları, davranıĢları, eğilimleri, düĢünceleri
ve gelecek hakkındaki proje fikirleri sayesinde gerçeğe yakın veriler elde edilmektedir.
Ayrıca toplantılar görsel-iĢitsel cihazlarla kayıt altına alınarak süreç içerisinde değinilen her
bir konu muhafaza edilmektedir.
ÇalıĢma kapsamında icra edilen odak grup toplantıları, yine, Iconomy Group’un daha önceki
benzer projelerde geliĢtirmiĢ olduğu ve hâlihazırda uygulamakta olduğu yönlendirme
sorularını da içeren bir yöntem ile yönetilmiĢtir. Hem odak gurup hem de derinlemesine
görüĢmelerde, belirlenen hedefler ile birlikte, toplantı ve görüĢmelerin hangi somut sorunlar
üzerinden yürütüleceği Vezir DanıĢmanlık tarafından tespit edilmiĢ ve Ġdare’nin onayına
sunulmuĢtur.
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Tablo 1: GerçekleĢtirilen Odak Grup Toplantıları
Odak Grup Toplantısının Yeri
Konya
Karaman

Tematik Grup

Toplantı Sayısı

Katılımcı Sayısı

1

16

1

23

Belediye BaĢkanları
Kamu ve Yerel Yönetim
Kurumları

Konya

Ġlçe Kaymakamları

1

28

Karaman

Medya ve STK Temsilcileri

2

16

Konya

Medya ve STK Temsilcileri

1

23

Konya

Bilgi Üreten Kurumlar

1

17

Konya

Sektör Temsilcileri

1

13

2

18

1

11

13

165

Karaman
Konya

Konaklama ve Seyahat
Acenteleri
Ġl/Bölge Müdürleri

Toplam

1.1.2.3.Yarı-Yapılı Derinlemesine Mülakat Tekniği
(Semi-Structured In-Depth Interview)
Katılımcıların kendi kelimeleriyle ifade ettikleri, gündelik hayattaki tecrübelerinin ve bakıĢ
açılarının aktarılmasıdır. Bu bağlamda, sektörel paydaĢlar ile hedef bireylerle birden fazla yüz
yüze yarı-yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢtır.
GörüĢmeler bölgede yaĢayanlar, bilgi üreten kurum ve kuruluĢların temsilcileri, bölgeyle
iliĢkisi olanlar, ilgili kamu yönetimi temsilcileri, sektörel kanaat önderleri, sivil toplum
kuruluĢu liderleri, ilgili ana oyuncular ve sektör temsilcileri üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
GörüĢmeler kiĢilerin kendilerini rahat hissedebileceği, dıĢarıdan müdahalenin olamayacağı bir
ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmelerde kullanılan yöntem ve kaç kiĢi ile görüĢme
yapılacağı Proje Koordinatörü’nün öngörüleri dahilinde belirlenmiĢ ve uygulanmıĢtır.
1.1.2.4.Saha Gözlem ÇalıĢması (Site Visiting)
AraĢtırma yapılan sektör veya konu hakkındaki somut ürün ya da hizmeti gözlemleme
amacıyla yapılan saha gözlem araĢtırmasının diğer metotlardan en önemli farkı, konuya
iliĢkin varlıkların yerinde, birebir olduğu gibi gözlemlenmesidir.

23

Örneğin, turizm sektörüne yönelik daha önceki çalıĢmalarda, hakkında bilgiler ve veriler
sunulmuĢ bir ürün ya da hizmet, çalıĢma yapılan süreç içerisinde farklı bir Ģekilde
gerçekleĢebilmektedir. Bu açıdan saha gözlem çalıĢması, ürün ya da hizmetin, çalıĢma
esnasındaki en güncel halini yansıtması nedeniyle pek çok araĢtırmada kullanılan bir yöntem
olmuĢtur.
Bu kapsamda MEVKA Bölgesi Turizm Sektörü açısında öne çıkan yerlere ve alanlara ziyaret
düzenlenmiĢ, bu varlıklar somut ve yakından incelenmiĢtir.
Tablo 2: Alan Ziyareti Yapılan Yerler
Konya Genelinde Yerinde Gözlemlenen Turistik Yerler-Ġlçelere göre
AkĢehir
Cihanbeyli
Ilgın
Meram
Kulu
Altınekin
Çumra
BeyĢehir
Karapınar
SeydiĢehir
Ereğli
Hüyük
Karaman Genelinde Yerinde Gözlemlenen Turistik Yerler
BinbirkiliseYunus Emre Cami ve Türbesi Karaman Kalesi
MadenĢehir Öreni
Ġmaret Cami
Hatuniye Medresesi
Değle Öreni
Aktekke Cami
Karaman Müzesi
Derbe Antik Kenti
Mümine Sultan Türbesi
TaĢkale Tahıl Ambarları
Manazan Mağaraları
Merkez
Karatay
Selçuk
Bozkır
Hadim
TaĢkent

1.1.2.5.Katılımlı Gözlem (Participant Observation)
Katılımlı gözlem, gözlemcinin olaya doğrudan doğruya katıldığı ve inceleme yaptığı
gözlemdir. Bu tür gözlemin yararlı yanı, gözlenen kiĢilerin araĢtırma yapıldığını bilmemeleri
nedeniyle herhangi bir duygusal yönlendirme olmadan olayların kendi akıĢı içinde cereyan
etme Ģansına sahip olunmasıdır.
Bu bağlamda, Bölge düzeyinde çeĢitli konaklama tesislerinde bir müĢteri (turist) gibi
konaklanmıĢ ve gözlem yapılmıĢtır. Gözlem sonucu elde edilen veriler not edilmiĢ ve analiz
aĢamasında değerlendirilmiĢtir.
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1.2.Analiz Ölçeği
Kümelenme analizinin yapılabilmesi için turizm endüstrisinin temel özellikleri Harvard
Üniversitesi Rekabetçilik Enstitüsü direktörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Michael Porter’ın
elmas ve rekabetçilik modelleri göz önüne alınmıĢ ve faktörler geliĢtirilmiĢtir. Daha sonra bu
faktörler pilot bir çalıĢma ile güvenilirlik ve geçerlilik çalıĢmasına tabi tutulmuĢtur. Ölçeğin
alfa katsayısının (0,87) tatmin edici bir düzeyde elde edilmesi sonucunda uygulanmasına
karar verilmiĢtir. Böylece daha önce yarı yapılandırılmıĢ mülakatlar, odak grup toplantıları
yanı sıra ölçek geliĢtirilerek elde edilen bulgularla konu, çok daha kapsamlı bir
değerlendirmeye tabi tutulmuĢ ve MEVKA Bölgesi’ndeki turizm sektörünün kümelenme
analizi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ölçek iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm Bölge’deki turizm endüstrisinin rekabetçilik
analizini içermekte olup aĢağıda belirtilen performans kriterleri ile değerlendirilmesi
gerekmektedir. Her bir kriter güçlü değerden, zayıf değere doğru sıralanmaktadır.
Çok Ġyi Performans (5)
Turizm sektörü olağanüstü yüksek düzeyde bir performans göstermektedir. ÇeĢitli karmaĢık
problemleri önceden tahmin etmeyi ve çözmeyi, harekete geçirmeyi ve yeni fikirler üretmede
çok baĢarılıdır. Kısaca bölgemde çok baĢarılı bir turizm sektörü olduğunu düĢünüyorum.
Ġyi Performans (4)
Her zaman yüksek düzeyde bir performans söz konusudur. Turizm endüstrisi, müĢteriler için
yaptığı iĢin kalitesi ve etkinliği standartların üzerindedir.
Orta Performans (3)
Turizm endüstrisi performansı, gereken standartları sürekli olarak karĢılamaktadır. Sektörün
geliĢimi için uygun motivasyon vardır.
Kötü Performans (2)
ĠĢletmeler temel olarak faaliyetlerini yerine getirmeye çalıĢmaktadırlar. Ancak sürdürülebilir
bir performans söz konusu değildir.
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Çok Kötü Performans (1)
Turizm sektörü kabul edilmez bir performans standardına sahiptir ve beklentilerinin
dıĢındadır. Turizm sektörü zor öğrenen bir yapıya sahiptir ve sektörle çalıĢmak imkansız
yapıdadır.
Bu ölçek çerçevesinde elde edilen verilerle sektörün geliĢtirilmesi gereken alanların
kümelenme haritaları analiz edilmiĢ temel bulgulara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
1.3.Saha AraĢtırmalarından Toplanan Verilerin Analiz Edilmesi ve
Kümelenme Haritalarının Çıkarılması
Saha araĢtırmasından toplanan tüm veriler Ġçerik Analizi (Content Analysis) ve Sosyal Ağ
Analizi (Social Network Analysis) yöntemleri ile analiz edilmiĢtir.
1.3.1. Ġçerik Analizi (Content Analysis)
Nitel araĢtırma yöntemlerinin kullanıldığı çalıĢmalarda, verileri analiz etmek amacıyla
kullanılan iki temel teknik bulunmaktadır. Bunlardan ilki betimsel analiz, ikincisi ise içerik
analizidir.
Betimsel analiz tekniği; toplanan verilerin önceden belirlenen kavramsal çerçeve
doğrultusunda özetlenerek yorumlanmasını içermektedir. Ġçerik analizinin ise betimsel
analizden farkı, daha geliĢmiĢ bir analiz tekniği olarak toplanan verilerin derinlemesine
incelenmesini ve sonuçta veriler üzerinden bir keĢif yapılmasını sağlamasıdır.
Ġçerik analizi, bir araĢtırmada toplanan verilerden, birbirleri ile benzerlik içerenlerin
belirlenmiĢ temalar etrafında bir araya getirilmesini, bu verilerin organize edilerek
tanımlanmasını ve son aĢamada ise tanımlanan verilerin yorumlanmasını sağlamaktadır.
Böylelikle betimsel bir analizde ortaya çıkartılamayan hususlar, içerik analizi yardımı ile
keĢfedilmiĢ olur.
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AĢağıdaki ġekil standart bir içerik analizi sürecinin aĢamalarını göstermektedir.
ġekil 3 Ġçerik Analizinin AĢamaları

Verilerin
Kodlanması

Verilerin Kod ve
Temalara göre
Organize
Edilmesi

Temaların
Bulunması

Bulguların
Yorumlanması

Verilerin kodlanması aĢamasında araĢtırmacı, elde ettiği bilgileri inceleyerek, anlamlı
bölümlere ayırmaya ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğini bulmaya
çalıĢmaktadır.
Temaların bulunması aĢamasında; kodların bir araya getirilip incelenmesinden kodlar
arasındaki ortak yönler bulunur. Bu aĢama aslında kodların kategorize edilmesi iĢlemidir.
Verilerin kod temalarına göre organize edilmesi; verilerin okuyucunun anlayacağı bir dille
tanımlanması, açıklanması ve sunulması aĢamasıdır.
Bulguların yorumlanması aĢamasında; ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan
bulguların araĢtırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların çıkarılması bu son
aĢamada yapılır.
Bu bağlamda, nitel araĢtırma teknikleri ile elde edilen verilerin (saha gözlem, katılımlı
gözlem, derinlemesine mülakatlar vs.) bir kısmı içerik analizine tabi tutulmuĢ ve temel
bulgulara ulaĢılmıĢtır.
1.3.2. Sosyal Ağ Analizi Yöntemi (Social Network Analysis)
Ġnsanlar arasındaki sosyal iliĢkiler incelendiği zaman karĢımıza iki tür durum çıkmaktadır.
Birincisi herkes tarafından görünen bilinen durumdur. Diğeri ise tıpkı buzdağının altına kalan
görünmeyen durumdur. Bu karmaĢık ve derinlikli yapının ortaya çıkarılması yapıların
anlaĢılmasına önemli katkı sağlar. Bu çerçevede sosyal ağ analizi, paradigmanın
anlaĢılmasına temel yapıyı çözümlememizde büyük katkı sağlayacak bir model olarak
değerlendirilmektedir.
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ġekil 4: Ġnanç Turizmi Sosyal Ağ Modeli
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Bir sektör ya da bölgenin kümelenme analizinin yapılmasından önce sosyal ağ analizinin
yapılması gerekmektedir; çünkü sosyal bağlantıları ve iliĢkilerinin tespit edilmesinin ardından
nasıl bir küme oluĢacağı daha gerçekçi bir Ģekilde ortaya konmaktadır.
Sosyal ağ analizinde temel süreç, iki temel iliĢkiyi analiz etmeye ve çözümlemeye
çalıĢmaktadır. Bu çerçevede birinci temel unsur, formel yapının anlaĢılması ve
değerlendirilmesidir. Formel yapının analizi gelen olarak mevcut iliĢkilerden, yazılı olan ve
normatif değerler ile örgüleĢmiĢ bilinen Ģekilleri ortaya koymaktadır. Bu model, analiz
yaparken temel olarak bireylerin toplum içersindeki rollerini ve görünen visible iliĢkilerini
tanımlamaktadır.
Özellikle bireylerin formel iliĢkilerinin anlaĢılması iliĢki kurma sürecinde ve geliĢtirmede
büyük yarar sağlamaktadır. Eğer bireyin toplum içerisindeki temel sosyal formel ağının
analizi iyi bir Ģekilde yapılmaz ise iliĢki kurulması ve geliĢtirilmesi pek mümkün değildir.
Ayrıca formel sosyal ağları anlamadan informel ağların değerlendirilmesini yapmak pek
mümkün değildir. Bu tür ağ analizinde bireyin iĢ çevresi, sosyal çevresi, aile çevresi, üye
olduğu dernekler, yardım kuruluĢları, okuduğu okullar, katıldığı kurum içi ve dıĢı programlar
gibi faaliyetlerine bakılır. Bu çerçevede bireyin sosyal ağına (network) iliĢkin temel çerçeve
belirlenmiĢ olur.
Sonuç olarak sosyal network analizi bir bölgenin anlaĢılmasında temel paradigmasının
anlaĢılmasında büyük katkı sağlayacak önemli modellerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bu yaklaĢım ile sosyal iliĢlerin temel niteliği daha güvenilir ve geçerli veri yapıları ile analiz
edilebilmektedir. Ancak hiçbir zaman sadece formel sosyal networklar ile yapının analizinin
yapılması yeterli değildir. Bu sürecin mutlaka informel yapılar ile desteklenmesi
gerekmektedir.
GeliĢtirilen eklektik modelin sağlayacağı faydalar kısaca Ģu Ģekilde ifade edilebilir: Birinci
olarak sosyal yapı içersinde var olan temel iliĢkiler ve yapıların niteliği anlaĢılmıĢ olur; ikinci
olarak ortak aklı yönlendiren unsurların neler olduğu ve bu sürece etki eden faktörler ortaya
çıkarılmıĢ olur; üçüncü olarak, sosyal ağın (network) geliĢimi ve sürdürülebilirliğinin hangi
faktörlere dayandığını anlamak mümkün olacaktır. Eğer bu temel faktörler ortaya çıkarılabilir
ve sosyal mühendislik doğru bir Ģekilde yapılırsa makro ve mikro düzeyde planlama yapmak,
strateji geliĢtirmek ve yapılanmak çok daha hızlı, etkili ve etkin bir Ģekilde gerçekleĢecektir.

29

Elde edilen bu sonuçlar ve kümelenme analizi aĢamasında toplanan diğer verilerle,
kümelenme analizi yapılmıĢ ve sektörlerin kümelenme haritaları ortaya çıkarılmıĢtır. Bu
çerçevede, kümelenme analizi için Iconomy Group’un ülkemiz özelinde geliĢtirmiĢ olduğu ve
diğer kümelenme projelerinde istimal ettiği yaklaĢım olan Sosyal Ağ Analizi (Social Network
Analysis) tekniği kullanılmıĢ ve kümelenme iliĢki haritasına (Cluster Relationship
Mapping) yer verilmiĢtir.
Toplanan tüm veriler içerik analizine tabi tutulduktan sonra, sosyal ağ analizi yaklaĢımı
çerçevesinde, öngörülen turizm alt sektörlerinin kümelenme analizi yapılarak kümelenme
haritaları (Cluster Mapping) ortaya çıkarılmıĢtır.
Kümelenme analizinde alternatif turizm alanlarına yönelik sektörel değer zinciri analizi
birincil ve ikincil veriler kullanılarak değerlendirilmiĢ oyuncu ve iliĢki analizi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
1.3.2.1.Değer Zinciri YaklaĢımı ve Oyuncu Analizi
Kümelenmede faaliyet gösteren organik oyuncular genel olarak sektörün iĢ yapma sistemini
etkileyen ve sürecin sürdürülebilir kılınmasını sağlayan unsurlar olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda, kümelenmelerin analiz edilmesinde; sektörde faaliyet gösteren
veya göstermesi gereken oyuncuların rolü ve önemi ortaya çıkarılmaktadır. BaĢka bir ifade ile
değer zincirinde yer alan tüm oyuncuların göz önüne alındığı bu yaklaĢımda; kümelenme
içinde yer alması gereken oyuncular (eksik oyuncular) ve bu oyuncuların rolü, kümelenmeyi
etkileme dereceleri vs. dikkate alınarak analiz yapılmaktadır.
Sektörel değer zincirinde yer alması gereken oyuncuların tanımı, rolü ve ilgili alanlara yönelik
faaliyetleri aĢağıda yer alan Tablo’da verilmiĢtir.
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Tablo 3: Turizm Sektörü Değer Zincirindeki Oyuncular ve Küme Ġçindeki Faaliyetleri
Sektörel Oyuncular

Küme Ġçindeki Faaliyetleri

1

Konaklama Tesisleri

Otel, motel, pansiyon, tatil köylerinin konaklama hizmetleri

2

Yeme – Ġçme ĠĢletmeleri

Restoran, lokanta, kafe, bar vb yeme-içme hizmetleri

3

Turizm Acenteleri

Ulusal ve uluslararası tur operatörleri, seyahat acentelerinin temel hizmetleri

4

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmeti kurum/kuruluĢlardaki rehberlerin niteliği, bilgisi,
iletiĢim becerileri ve imaj oluĢturmadaki yetenekleri

5

Bilgilendirme Merkezleri

Bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti veren
özel-kamu kurum ve kuruluĢların turistleri yönlendirmeleri

6

Nitelikli Ġnsan Gücü Tedariki Sağlayan
Kurumlar

DanıĢmanlık firmaları, üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü,
ĠĢkur vb kurumların sektöre iĢgücü sağlaması

7

Bilgi Üreten Kurumlar

Üniversite, enstitü, Ar&Ge merkezleri gibi kurumların sektöre yönelik
iĢ yapma ve hizmet konularını geliĢtirmeleri

8

Medya

Sektöre yönelik basılı malzemelerin niteliksel ve niceliksel durumu;
sektöre iliĢkin yayın, kitap, broĢürler hazırlaması

9

Sivil Toplum KuruluĢları

Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Çevre Dernekleri,
Sektörel Kalkınma Dernekleri, Kültür ve Sanat Dernekleri gibi STKların
sektöre yönelik ortak tutum almaları, panel, çalıĢtay vb faaliyetleri

10

Hediyelik EĢya ĠĢletmeleri

Destinasyona özgü, ilgi çekici hediyelik eĢyalar üretilmesi

11

Temel Hizmet Sunan ĠĢletmeler

Sağlık, bankacılık, sigortacılık faaliyetleri

12

UlaĢım Hizmetleri

Havayolu ĠĢletmeleri, Havalimanları ĠĢletmeciliği, Karayolu TaĢımacılığı,
Otogar ĠĢletmeleri, Demiryolu ve Denizyolu ĠĢletmeleri vb iĢletmelerin
her türlü ulaĢım ve taĢımacılık faaliyetleri

13

Eğlence ĠĢletmeleri

Bar, disko, club gibi gece hayatı sağlayan iĢletmelerin yanı sıra konser,
tiyatro, gösteri, sergi vb kültürel eğlence mekanları

14

Arkeolojik ve Sit Alanları ĠĢletmeleri

Yöredeki arkeolojik ve sit alanlarının yönetilmesi

15

Temel Tedarik ĠĢletmeleri

Toptancı vb iĢletmelerin sektöre yönelik hizmetleri

16

Reklam ve Tanıtım ĠĢletmeleri

Sektörün tanıtım ve reklam faaliyetleri

17

Pazarlama ĠĢletmeleri

Profesyonel pazarlama faaliyetleri

18

Kamu Yönetimi

Hükümet, Valilik, Ġl Müdürlüklerinin sektöre iliĢkin faaliyetleri

19

Yerel Yönetim

Ġl Özel Ġdaresi, Belediye, Birlik ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin
sektöre iliĢkin faaliyetleri

20

AraĢtırma GeliĢtirme Kurumları

Sektörün geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler

21

Sertifikasyon ve Kontrol Kurumları

Sektöre yönelik sertifikasyon ve kontrol iĢlemleri

22

Uluslararası Bağlantılar

Sektörün uluslararası pazar, kurum ve kuruluĢlarla iliĢkisi
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Kümelenme içinde faaliyet gösteren oyuncuların önem derecesi de farklılık göstermektedir.
Nitekim güçlü düzeyde yer alan bir oyuncu, kümelenme içinde yer alan diğer oyunculara
katma değer ekleyerek güçlü iliĢki içinde olduğu gibi, aynı zamanda tüm sosyo-ekonomik ağı
ve iliĢkileri de etkilemekte ve yönlendirmektedir. Diğer yandan, bazı kümelenmelerde yer
alması gereken; ancak kümelenme içinde faaliyet göstermeyen oyuncu tipi de mevcut olup, bu
tip oyuncular eksik oyuncu olarak tanımlanmaktadır. Oyuncuların düzeylerini belirlemede
yeĢil (güçlü), sarı (orta), kırmızı (zayıf) ve gri (eksik) renkleri kullanılmıĢtır.
ġekil 5: Oyuncunun Kümelenme Ġçerisindeki Pozisyonu

Güçlü oyuncu

Orta düzey oyuncu

Zayıf oyuncu

Eksik oyuncu

1.3.2.2.Değer Zinciri YaklaĢımı ve Boylamsal – Düzlemsel ĠliĢki Analizi
Değer zinciri yaklaĢımı bakıĢ açısı ile değerlendirildiğinde sektörel kümelenmelerde faaliyet
gösteren oyuncuların 4 farklı tipte (B2B- B2C- B2S- C2C) iliĢki içinde oldukları
gözlemlenmektedir. Aynı oyuncular, kümelenme içinde güçlü, orta, zayıf ve sıfır iliĢki
düzeyinde bu iliĢkilerini devam ettirdikleri görülmektedir.

32

Tablo 4: Değer Zinciri Analizinde Oyuncular Arasındaki ĠliĢkiler
Oyuncuların Kümelenmedeki
ĠliĢki Tipleri
B2B: ĠĢletmeden iĢletmeye
B2C: ĠĢletmeden müĢteriye
B2S: MüĢteriden paydaĢlara
C2C: MüĢteriden müĢteriye

Oyuncuların Kümelenme Ġçindeki
Oyuncular Ġle ĠliĢkilerinin
Derecesi
Güçlü Düzeyli ĠliĢki
Orta Düzeyli ĠliĢki
Zayıf Düzeyli ĠliĢki
ĠliĢki yok

ĠĢletmeden-iĢletmeye iliĢki (B2B)
B2B turizmde operasyon yapmak için iki iĢletmenin (oyuncunun) ortak bir Ģekilde iĢ yapması
olarak ifade edilebilir. Buradaki model daha çok tedarikçi Ģeklinde de karĢımıza
çıkabilmektedir. Mal ve hizmet akıĢı da bu bağlamda değerlendirilmektedir.
ĠĢ-müĢteri iliĢkisi (B2C)
B2C bu iĢ modelinde ise özellikle acente, turist, ya da konaklama ve yeme-içme tesisi ile
turist (kiĢi) arasındaki iliĢki olarak değerlendirilmektedir.
ĠĢ-paydaĢ iliĢkisi (B2S)
B2S sektördeki iĢletmeler ile sektörün faaliyetlerini yürütebilmek için diğer paydaĢlarla
(stakeholder) kuruduğu iliĢki modelini ifade etmektedir. Özellikle iĢletmelerin kamu
(bakanlık, valilikler, kaymakamlıklar), yerel yönetimler, sertifikasyon kurumları, kontrol ve
derecelendirme kurumları ile olan iliĢkileri bu modelde değerlendirilmektedir.
MüĢteri- müĢteri iliĢkisi (C2C)
MüĢteriler veya kiĢilerin çoğu kez bir aracı platform kullanarak görüĢmesi ve ticaret
yapmasıdır. C2C müĢterilerin kendi aralarında doğrudan iliĢki kurmasını sağlamakta; kiĢilere
mal ve hizmet satmak için yeni bir iĢ yapma Ģekli sağlar.
Oyuncuların kümelenme içindeki oyuncular ile ilişkilerin derecesi ise oklar vasıtası ile ifade
edilmektedir. Örneğin, bir sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde yer alan ana oyuncular
arasındaki iliĢkilerin derecesinin değerlendirmesi yapılırken; kalın ok oyuncunun diğer
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oyuncu ile güçlü iliĢkisi olduğunu, çizikli ok orta düzey iliĢkisi olduğunu, noktalı-çizgili ok
zayıf düzey iliĢkisi olduğunu, sadece noktalı ok ise iliĢki olmadığını göstermektedir.
Öte yandan, yukarıda tanımlanan iliĢkiler hem düzlemsel hem de boylamsal anlamda da
değerlendirilmektedir. Boylamsal iliĢki destinasyonların ve/veya bölgelerin (zone) arasındaki
iliĢki türlerini ifade ederken; düzlemsel iliĢki değer zinciri içinde faaliyet gösteren oyuncular
arasındaki iliĢkiyi temsil etmektedir. Gerek düzlemsel gerekse boylamsal iliĢkiler
pozisyonlama tekniği ile matrisler üzerinde ifade edilmektedir.
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2. MEVKA BÖLGESĠ TURĠZM SEKTÖRÜNÜN
KÜMELENME ANALĠZĠ
Eski çağlarda insanlar ticaret, din ve merak ettikleri yerleri görme istediğinden dolayı seyahat
etmiĢlerdir. O zamanlarda sektörel boyutta değerlendirilmeyen turizm; Ġkinci Dünya
SavaĢı’ndan sonra yaĢanan ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal alanlardaki geliĢmeler
sonucu çok hızlı bir geliĢme göstermiĢ ve günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden biri
haline gelmiĢtir. Bu geliĢme, hem turizm faaliyetine katılan kiĢi sayısı bakımından hem de
yarattığı ekonomik değer açısından küçümsenemeyecek kadar önemlidir (Sarkım, 2008).
Uygulanan ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar sonucu toplumun hemen hemen her
kesiminden insan turizm faaliyetine katılabilir hale gelmiĢ, bunun yanında yarattığı ekonomik
değer nedeniyle de günümüzde turizm toplumsal, kitlesel ve parasal bir olay halini almıĢtır.
Ekonomik ve sosyal alandaki geliĢmelerle birlikte kiĢi baĢına düĢen gelirler artmıĢ, insanların
refah seviyesi yükselmiĢ, ücretli izinler artmıĢ, çalıĢma saatleri azalmıĢ ve sosyal turizm
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anlayıĢının geliĢmesiyle turizme katılamayan insanların da aktif olarak turizme katılımıyla
turistik talepte önemli artıĢlar olmuĢtur (Timur, 1998).
Turizm, yarattığı ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerin yanında birçok sektörle
doğrudan ve dolaylı olarak bağlantılı olması nedeniyle ülkeler için, vazgeçilmez bir sektör
konumundadır. Uluslararası turizm, doğada bulunan serbest mallar olarak nitelenen deniz,
güneĢ, kum ve konukseverlik gibi mal ve hizmetlerden yararlanılması nedeniyle özellikle
geliĢmekte olan ülkeler için çekici bir geliĢme seçeneği haline gelmiĢtir (Berno, Bricker,
2001).
Günümüzde geleneksel turizm potansiyeli olmayan kentler, geliĢtirdikleri alternatif ürünlerle
turist çekmeye baĢlamıĢtır. Dini, tarihi gezilerin yanı sıra kongre, sağlık, sportif vb amaçlı
geziler turizm hareketlerini çoğaltmıĢtır. Alternatif turizm olarak adlandırılan bu alanın
doğmasıyla 2010 yılında turistik harekete katılan kiĢi sayısı 940 milyona, elde edilen gelir ise
919 milyar dolara ulaĢmıĢtır (BMDTÖ, 2011).
Üç yanı denizlerle çevrili ve geleneksel turizm açısından önemli destinasyonlara sahip
ülkemizde, bu potansiyeli taĢımayan kentlerimiz de günümüzde önemli sayıda turist
çekmektedir. Alternatif turizm olarak adlandırılan alt sektörlerde geliĢim sağlayan ve her yıl
binlerce yabancı turist ağırlayan kentlerimize NevĢehir, Denizli, Mardin örnek olarak
verilebilir.
Konya ve Karaman illerini kapsayan MEVKA Bölgesi’nin turizmde yukarıda sayılan Ģekilde
binlerce turist ağırlayan, vazgeçilmez bir destinasyon olması açısından ilk önce turizm
sektörüne iliĢkin uluslararası rekabetçiliği analiz edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada Bölge’de
alternatif turizm içerisinde yer alan 4 farklı alt sektörün faaliyet gösterdiği veya potansiyel
teĢkil ettiği saptanmıĢtır. Buna ilaveten, sektörleĢme ve sürdürülebilir bir faaliyet olma
açısından ise 4 alt sektörün uluslararası rekabetçilik analizi yapılmıĢtır.
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ġekil 6: MEVKA Bölgesi Turizm Sektörü Modeli
(Ġnanç, Tarih-Kültür, Sağlık, Kongre&Event)

MANEVİ
İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMIŞ
HUZURLU
İÇSEL ÇATIŞMALARIN
YOK OLMASI

SAĞLIKLI
YAŞAM KALİTESİ
DAHA YÜKSEK
PİSKOLOJİK
SORUNLARINI
ÇÖZMÜŞ

YENİ ÇEVRE VE
FIRSATLAR
BİLİŞSEL ZENGİNLİK

BİLİŞSEL ZENGİNLİK
YENİ ÇEVRE VE
FIRSATLAR

MEVKA Bölgesi turizm sektörü modelinde de görüldüğü gibi sektörün geliĢmesi dört temel
alanın bütünsel olarak geliĢmesine bağlıdır. Bu alt sektörler, bölgenin tamamını kapsayacak
bütün değerleri içermektedir. Ayrıca bütün bölgenin değerlerini içine alan bir kalkınma ve
geliĢme stratejisinin oluĢturulması gerekmektedir.
BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda yıldızı parlayacak
ülkeler arasında göstermekte, Avrupa’nın en büyük turizm Ģirketi Touristik Union
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International (TUI AG), Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda turizm sektöründe artan oranda
ilerleyeceğini öngörmektedir. Türkiye’nin sektörde bu denli öne çıkmasının ve parlamasının
en önemli nedenlerinin baĢında ise AB’ye üyelik sürecinin getirdiği olumlu yansımalar
gelmektedir.
Bu geliĢmelerin paralelinde, 1980’lerin ortalarından itibaren hızlı bir geliĢim sürecine girerek
ülkemiz ekonomisinde önemli bir konuma yükselen turizm sektörü, dünya sıralamasında da
büyük ilerlemeler kaydetmiĢtir. Günümüzde, ülkemizin hizmet endüstrisi içinde lokomotif
sektör olarak öne çıkan turizm, tüm endüstri dalları arasında da ilk sıralarda yer almaktadır.
KüreselleĢme, ülkemizin liberalleĢme politikaları ve turizm sektörüne yönelik teĢvikleri,
turizm pazarlamasında görülen farklı stratejik yönelimler (örneğin, geleneksel deniz-kumgüneş ürünlerinin yanı sıra alternatif turizm ürünlerinin yaygınlaştırılması) ve ülkemizde
mevcut olan turizm potansiyeli sektörün önünü açıcı unsurlar olarak nitelendirilmektedir.
Türkiye’de denize kıyısı bulunan Batı ve Güney bölgelerinde, Batılı turist kitlelerine hitaben,
özellikle deniz-kum-güneş turizmi oldukça geliĢmiĢtir. Bununla birlikte son yıllarda iç
bölgeler de değerlendirilerek, farklı turist tipleri taleplerine sunulabilecek turizm
potansiyellerinin bulunduğu fark edilmiĢtir. Bundan dolayı, kitlelerin tercih ettiği deniz
kıyılarında gerçekleĢen geleneksel turizm ile birlikte bütün yıl boyunca yapılabilecek
alternatif turizm örneğin, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, spor turizmi, gibi)
çeĢitleri de son yıllarda yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, ülkemizin önemli
destinasyonlarından biri olarak öne çıkan MEVKA Bölgesi, taĢıdığı alternatif turizm
potansiyeli ile sektöre yönelik birçok ürün sunmaktadır. MEVKA Bölgesinde turizm sektörü
ağırlıklı ekonomik gelişimini sağlıklı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve sürdürülebilir
hale getirmek amacı ile gerçekleĢtirilen bu çalıĢma, bölgede faaliyet gösteren turizm
sektörünün uluslararası rekabetçilik gücünün analizini ortaya çıkarmaktadır.
Bölgenin ekonomik planlamasına önemli katkı sağlayacağı öngörülen çalıĢma ile Bölge’de
var olan turizm alt sektörlerinin rekabetçilik analizleri yapılmıĢ, tüm alt sektörlerin
uluslararası rekabetçilik gücü tespit edilmiĢ, bu bağlamda, rekabet üstünlüğü taĢıyan ve/veya
taĢıma potansiyeli olan turizm alt sektörleri belirlenmiĢtir.
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Uluslar arası

Zayıf

Ġyi

Orta

Tarih-Kültür
Turizmi

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Ġyi

Orta

Sağlık Turizmi

Orta

Zayıf

Orta

Ġyi

Orta

Orta

Kongre ve Event
Turizmi

Orta

Zayıf

Ġyi

Orta

Orta

Orta

Spor Turizmi

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Gatronomi
Turizmi

Orta

Zayıf

Zayıf

Orta

Orta

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Orta

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Ġyi

Ġyi

Ġyi

DüĢük

Doğa
Turizmi

(Eko)

Eğlence-AlıĢveriĢ
Turizmi

Proje
alanları

Sektörü destekleyen
uluslararası rekabet
gücü zayıf diğer
turizm alanları

DESTĠNASYON
3.DÜZEY REKABETÇĠ
ALAN
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DESTĠNASYON
1.DÜZEY REKABETÇĠ
ALAN

DESTĠNASYON
2.DÜZEY REKABETÇĠ
ALAN

Pozisyonu

Devlet desteği

Ġyi

Rekabetçilik

Ġlgili ve Destekleyici

Zayıf

Toplam

Girdi KoĢulları

Ġyi

Kurumlar

Firma Stratejisi

Ġnanç Turizmi

TURĠZM

Talep KoĢulları

Tablo 5: MEVKA Bölgesi Turizm Sektörü Konsantrasyon Matrisi

Mevcut yapı itibarı ile bölgede güçlü bir sektörün olduğunu söylemek mümkün değildir.
Sektör, tamamen inanç temelli bir özelliğe sahiptir. Bölgenin geliĢmiĢ bir yapıda büyümesi
için alternatif ürünlerin mutlaka ortaya konması ve sektöre kazandırılması gerekmektedir.
Elmas Modeli ile analiz edilen MEVKA Bölgesi turizm sektörünün 4 farklı alanda (inançtarih&kültür-sağlık-kongre&event); katma değeri yüksek, çevre ile uyumlu, taĢıma
kapasitesine uygun, yıl boyu dönemsel turizme yaygınlaĢtırılabilen ve sürdürülebilir rekabet
edebilirliğe müsait alt sektörleri ortaya çıkarılmıĢtır.
Kentin alternatif turizm potansiyeli ve değerleri çok yüksek bir düzeyde olmasına rağmen
sektörün mevcut durumuna bakıldığı zaman gerek altyapı gerekse de bağlamsal koĢullar,
kentteki turizmin geliĢmesinin önünde engel teĢkil etmektedir.
Sektöre iliĢkin yapılan çalıĢmalarda, iĢletmelerin genel olarak büyümedikleri ve piyasa
koĢullarına uyum sağlamada sorunlar yaĢadığı tespit edilmiĢtir. Bu nedenle geleceğe yönelik
olarak, hizmet sektörlerini öne çıkaran bir kalkınma ve büyüme stratejisi benimsendiği
takdirde Bölge özellikle aĢağıdaki alanlarda küresel bir turizm destinasyonu olma Ģansı
yakalayabilir. Böylece turizm sektörü, kısa zaman içerisinde mesafe alacak önemli dinamik
ekonomilerden biri olabilir.
MEVKA Bölgesi’nde turizm sektörünün geliĢmesi, özellikle bölge ekonomisinin büyüme ve
rekabet stratejilerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bunun temel nedeni, birçok sektörün
turizmin tedarikçisi konumunda bulunmasıdır. Sektörler, talebin sürdürülebilir olmasına
olanak sağlamakla birlikte, kent ekonomisinin pazarını da sürekli olarak büyütmektedir.
Turizm sektörü özellikle gıda ve diğer tüketim ürünlerinin olduğu endüstrileri sürekli olarak
besleyen bir yapıdadır. Sonuç olarak hizmet sektörleri, yerel ekonomilerin rekabetçiliğinin
geliĢtirilmesinde ve sermaye girdileri açısından beslenmesinde kritik bir öneme sahiptir.
Sektörün yaĢam eğrisine bakıldığında, gelecek süreç açısından ne tür bir momentum
göstereceği görülmektedir. Bölgedeki turizm sektörünün yaĢam eğrisi, temel olarak sektördeki
mevcut büyüme rakamları ve talep yapısının niteliği dikkate alınarak geliĢtirilmiĢtir. Bu
çerçevede sektörün geçmiĢ 20 yıldaki temel performansı da göz önüne alınarak gelecekte ne
tür bir yönelim içinde olacağı tahmin edilmiĢtir.
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Özellikle sektörün mevcut performansının gelecek açısından ne tür bir büyüme göstereceğini
tahmin etmek zor değildir. Mevcut koĢullarda sektör analiz edildiğinde, iĢletmelerin geliĢme
ve büyüme eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede sektörde tam olarak
oturmuĢ bir iĢ modeli ve sistemin olmamasının yanı sıra sektörün omurgası ve büyüklüğü de
olgunlaĢma noktasına gelebilmiĢ değildir.
YaĢam eğrisi sürecini kapsamlı bir Ģekilde analiz ettiğimiz zaman 2000-2040 yılları arasında
sektörde temel değerlerin oluĢacağı, iĢletmelerin sektörde operasyonel yapı ve iĢ sistemlerini
geliĢtirebilecekleri düĢünülebilir. Bu dönem daha çok, iĢletmelerin ve sektörün altyapı
sürecinin oluĢum aĢaması olarak değerlendirilebilir. Özellikle bölgenin potansiyelini ön plana
çıkaracak iĢ modelleri geliĢtirildiği takdirde sektörde önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde iĢletme
formları ve yapılarında önemli geliĢmeler olacağı düĢünülmektedir.
Öte yandan, Bölge’de hâlihazırda faaliyet gösteren ve potansiyel teĢkil eden diğer alternatif
turizm sektörlerinin (inanç, kongre-event, kültür-tarih, sağlık) de uluslararası rekabetçilik
güçlerinin

düĢük

olmasına

rağmen

öncü

sektörlere

sinerjik

etkilerinin

olduğu

öngörülmektedir.
ġekil 7. MEVKA Bölgesi’nde Potansiyel Arz Eden Turizm Sektörleri
Ġnanç Turizmi
Tarih-Kültür Turizmi
Sağlık Turizmi
Kongre&Event Turizmi
Doğa Turizmi
Gastronomi Turizmi
Eğlence Turizmi& AlıĢveriĢ Turizmi
Spor Turizmi
1.derece potansiyel

2.derece potansiyel

Adı geçen sektörler Elmas Model yöntemi ile kapsamlı uluslararası rekabetçilik analizine tabi
tutulmuĢ ve bu sektörlerden; (1) inanç, (2) tarih-kültür, (3) sağlık, (4) kongre&event
turizmlerinin kümelenme analizlerinin yapılması öngörülmüĢtür.
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Uluslararası rekabetçilik analizine bağlı olarak, MEVKA Bölgesi turizm kümelenmesi analiz
çalıĢması (cluster analysis) yapılmıĢ ve sektörün, alt sektörler özelinde, kümelenme haritası
(cluster map) çıkarılmıĢ ve makro düzey stratejik plana girdi sağlayacak temel verilere
ulaĢılmıĢtır.
Bu çerçevede, Bölge’nin sürdürülebilir bir turizm ve rekabetçi endüstriye sahip olması için
gerekli olan iĢ modelinin yaratılabilmesine yönelik bu alanların kümelenme analizleri
yapılmıĢtır.
2.1.MEVKA Bölgesi’ndeki Ġnanç, Tarih ve Kültür, Sağlık, Kongre& Event Turizmi
Sektörlerinin Kümelenme Analizi
Sektörel kümelenme analizi, ilgili sektöre yönelik değer zincirinde yer alan tüm oyuncuları,
oyuncuların rolleri ve iliĢki ağını yorumlamaya yönelik olarak değerlendirme yapabilmek
amacı ile geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Bu çerçevede özellikle kümelenme geliĢtirilmesine
yönelik olarak çalıĢmaya altlık oluĢturacak yaklaĢım, sektörün temel değer zinciri içerisinde
yer alan unsurları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.
2.1.1. Kümelenme Analizine Yönelik Oyuncu Analizi
Bölge genelinde var olan turizm sektörleri incelendiğinde, sektörün temel olarak operasyonel
modelini yönlendiren organik oyuncuların farklı paydaĢ grupları açısından öne çıktıkları
görülmektedir.
Yapılan analizler sonucunda, sektörlerdeki kritik noktalarda olması gereken ana oyuncuların
eksik olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte bu oyuncuların sektörlerdeki rolleri ve
kümelenme oluĢumunda yönlendirme kapasiteleri ve kabiliyetlerinin farklılık gösterdiği
belirlenmiĢtir.
Bu bağlamda, oyuncuların kümelenme içindeki rolleri ve rekabet düzeyleri çeĢitli renkler
(yeşil-sarı-kırmızı-gri) ile ifade edilmiĢtir. Ayrıca, oyuncular arasındaki mevcut ve olması
gereken iliĢkiler ise matrislerle ayrıntılı bir Ģekilde tanımlanmıĢtır.
AĢağıda, MEVKA Bölgesi turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren oyuncuların rollerinin
detaylı tanımlamaları yapılmıĢtır.
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Konaklama ĠĢletmeleri
MEVKA Bölgesi’ndeki konaklama iĢletmeleri incelendiği zaman genel itibarı ile orta ve
küçük ölçekli yapıdadır. Konya merkezde zincir oteller ve kurumsal konaklama tesisleri
olmasına rağmen Karaman merkez ve Bölge ilçelerindeki diğer iĢletmelerin küçük ölçekli ve
çoğunun aile iĢletmesi olduğu tespit edilmiĢtir. Nitekim söz konusu bu iĢletmeler, Bölge’de
turizm hareketlerinin geliĢmesi açısından yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda sektöre iliĢkin
karar verici kuruluĢların ve ana oyuncuların, Bölge’deki bu tesislere yönelik olarak geliĢen
alternatif turizm kaynaklarına göre yatırım yapmaları ve iĢletmelerde kurumsal yönetim
modellerini benimsemeleri gerekmektedir. Ayrıca daha fazla zincir otel Bölge’ye
çekilmelidir.
Yeme-Ġçme ĠĢletmeleri
Odak grup toplantıları ve saha ziyaretleri sonucunda Bölge’deki yeme-içme iĢletmelerinin
olası bir turizm talebini karĢılayacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu iĢletmeler,
Bölge’ye özgün ürünleri ön plana çıkarmalı, kapasitelerini artırmalı ve yenilikçi bir yapıya
kavuĢmalıdır. Ayrıca turistlere yönelik olarak daha makul ve kabul edici bir fiyat politikası
benimsemeleri gerekmektedir. Son olarak yabancı dil bilen ve gelen turistlerle iletiĢim
kurabilecek insan kaynağı geliĢtirmeleri, turizm hareketlerini geliĢtirebilecektir.
Turizm Acenteleri (Seyahat Acenteleri&Tur Operatörleri)
Bölge özellikle düĢük düzeyde operatörlerin tur güzergâhına girse de Bölge’de kayda değer
bir seyahat acentesi ve tur operatörü etkisi söz konusu değildir. Bu kapsamda Bölge, öncelikle
bu operatörlere tanıtılmalı ve iĢbirliği sonucunda iyi tur paketleri ortaya konarak turist sayısı
artırılmalıdır. Böylece Bölge’nin günübirlik ziyaret yeri olmasından çok konaklanacak ve en
azından 1 gece konaklama yapılacak bir destinasyon olması sağlanacaktır.
Rehberlik Hizmetleri
Turistin bölge ve destinasyon hakkında bilgilendirilmesi ve ilgisini çekecek ürünlerin
tanıtılması bakımından büyük önem taĢıyan rehberler sayesinde gelen turist ve geceleme
sayılarında artıĢlar sağlanabilmektedir. MEVKA Bölgesi’ndeki rehberlik hizmetlerine
bakıldığında diğer bölgelere göre oldukça zayıf kaldığı görülmektedir. Bu açıdan deneyimli
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ve uzman rehberliğin Bölge’ye çekilerek rehberlik hizmetlerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Bu açıdan bölgedeki üniversiteler, bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik faaliyetleri artırılmalıdır.
Bilgilendirme Merkezleri
Rehberler dıĢında turiste bölge hakkında bilgi veren ve yönlendiren tanıtım broĢürü, turistik
harita, yönlendirme levhaları, bilgi merkezleri gibi temel altyapılar, turist memnuniyetini
artırdığı gibi bölgedeki potansiyelin iyi yansıtılması açısından kritik öneme sahiptir. MEVKA
Bölgesi’ndeki bu temel altyapı faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu
açıdan bu tip yerlerin artırılmasının yanı sıra gerekli personelin temin edilmesi ve turistlerle
iyi bir iletiĢim ağının kurulması gerekmektedir.
Nitelikli Ġnsan Gücü Tedariki Sağlayan Kurumlar
Ġnsan kaynakları yetiĢtiren oyuncular bağlamında MEVKA Bölgesi değerlendirildiğinde,
mevcut bütçe olanakları ve insan kaynakları ile özellikle yüksek sezonda nitelikli hizmet
üretmekte zorluk çektikleri görülmektedir. GeçmiĢ yıllarda stratejik bakıĢ açısı ile konuların
uzun dönemli ele alınmaması, yerel yönetimlerin mevcut hizmet üretmelerinde zorluk
yaĢamalarına neden olmaktadır. Özellikle merkezi yönetime ulaĢamadıklarını ve merkezi
yönetim gerekli desteği almakta zorlandıklarını düĢünen Ġl Müdürlükleri, bu durumun
sektörün büyüme ve geliĢme sürecini olumsuz etkilediğini belirtmiĢtir. Buna ilaveten özel
sektörde nitelikli iĢgücü yetiĢtirilmesinde ve Ģirketlere eğitim, kapasite geliĢtirme, büyüme ve
kaynakların optimum kullanılmasında destek ve danıĢmanlık hizmetleri veren kuruluĢların
Bölge’de etkili olamadıkları ve sayılarının az olduğu görülmektedir. Bu açıdan Bölge’deki
iĢletmeler Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir merkezli bu firmalarla iliĢkiler geliĢtirmeli, bu Ģirketlerin
Ģubelerinin Konya ya da Karaman’da açılması sağlanmalı ve yerel danıĢmanlık Ģirketlerinin
ulusal ve uluslararası destek hizmeti veren firmalarla iĢbirliği geliĢtirilmelidir.
Bilgi Üreten Kurumlar
Özellikle Konya ve Karaman’da bulunan, dördü devlet, ikisi vakıf niteliği taĢıyan
üniversitelerin var olması, turizm ve diğer sektörler açısından çok önemlidir. Üniversitelerin
bulunması kenti birçok yönden destekleyen fırsatlar yaratmaktadır. Burada özellikle kültür,
tarih ve inanç, sağlık ve kongre& event bakımından değerlerin, turizm açısından tasarımı ve
yönetilmesine üniversiteler büyük bir katkı sağlayabilecektir. Konu ile ilgili bütün bölümlerin
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üniversitede olması özellikle de turizm, tarih, arkeloji, ilahiyat alanında ortaya konan temel
yaklaĢımlar, kentin bu alandaki değerlerinin daha doğru ve etkili bir Ģekilde algılanmasına
olanak sağlayacaktır.
Ayrıca üniversite hastaneleri, kongreler ve üniversitelerin küresel düzeyde yaptıkları eventleri
çeĢitlendirmeleri ve geliĢtirmeleri, turizm sektörünü önemli oranda destekleyecektir. MEVKA
Bölgesi’nin temel turizm stratejisi daha çok organizasyonel yapıların geliĢtirecekleri
yaklaĢımlara bağlıdır. Özellikle bu süreçlerde üniversitelerin oynayacağı temel roller büyük
önem taĢımaktadır. Kurumsal kapasiteleri, küresel düzeyde geliĢtirecekleri faaliyetler ve
kentin diğer turizm ürünlerini destekleyen alanların bilimsel altyapısını güçlendirme
konusunda üniversiteler daha etkin rol oynamalıdır.
Medya
MEVKA Bölgesi’ndeki medya kuruluĢları turizm sektörüne iliĢkin faaliyetler yürütse de
Bölge’nin tanıtımı ve reklamına yönelik olarak faaliyetlerini geliĢtirmelidir. Genellikle
faaliyetleri bölgesel düzeyde kalan sahip bu kuruluĢlar, turizme iliĢkin haberleri ve
geliĢmeleri ulusal medyaya da aktarmalı ve ülke genelindeki medya kuruluĢlarıyla iĢbirliğine
gitmelidir.
Sivil Toplum KuruluĢları
MEVKA Bölgesi genelinde önemli sivil toplum örgütlenmeleri olmasına rağmen turizm
sektörüne iliĢkin STK’ların sayısının ve etkinliğinin sektörün geliĢmesi açısından yeterli
olmadığı tespit edilmiĢtir. STK’lar Bölge’de turistik ürünlerin geliĢtirilmesi ve artırılması,
kamuoyunun dikkatinin sektöre çekilmesi, halka yönelik bilinçlendirme ve farkındalık
artırmaya yönelik faaliyetlerini geliĢtirmelidir. Bu açıdan kamu ve özel sektördeki
oyuncularla ortak proje sayısını artırmalıdır.
Hediyelik EĢya ĠĢletmeleri
Hediyelik eĢya iĢletmeleri, ülke genelinde sunulan ürünler yerine Bölge’ye özel ürünler
tasarlamalı ve bunların tanıtımını yapmalıdır. Farklı ve yörenin etnografik değerlerini ulusal
ve uluslararası alana taĢıyacak bir üretim modeli geliĢtirmesi gereken bu iĢletmeler, değer
zinciri içerisinde çok büyük bir öneme sahip olmakla birlikte turistin Bölge’ye iliĢkin algısı ve
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hatırası bakımından aktif bir rol oynamaktadır. Bu açıdan bu tür iĢletmelerin mevcut ürünleri
çeĢitlendirmeleri, uygun fiyat politikası uygulamaları gerekmektedir.
Temel Hizmet Sunan ĠĢletmeler
Sigortacılık, bankacılık, posta vb hizmetler, turistlerin seyahatleri süresince söz konusu
olabilmekte ve bu hizmetlerdeki herhangi bir aksama turizme olumsuz bir Ģekilde
yansıyabilmektedir. Bu açıdan Konya merkezde geliĢme gösteren bu sektörlerin Karaman il
merkezi ve Bölge genelindeki diğer ilçelere de yayılması önem arz etmektedir. Böylece bu
hizmetlerdeki geliĢmeler diğer sektörlere yansıyacak ve turist memnuniyetine olumlu katkı
sağlanacaktır.
UlaĢım ĠĢletmeleri
MEVKA Bölgesi, coğrafi yapısı bakımından bütün ulaĢım türlerine elveriĢlidir. Bölge’deki
karayolu ulaĢımı hem altyapı hem de düz yapısı sayesinde oldukça kullanıĢlıdır. Aynı Ģekilde
demiryolu altyapısı da geliĢmiĢ olup özellikle Ankara-Konya hızlı tren seferlerinin
baĢlamasıyla bu alanda yolcu taĢımacılığındaki sirkülasyonda önemli derecede artıĢlar
sağlanacağı beklenmektedir.
Hava ulaĢımı açısından Konya’da bulunan havaalanının sivil bir yapıya kavuĢturulması ve
Karaman kent merkezine de havaalanı inĢa edilmesi gerekmektedir. Havaalanlarının
uluslararası standartlarda ve yüksek kapasiteli olması Bölge’ye doğrudan uçuĢların
gerçekleĢmesine olanak sağlayarak gelen ziyaretçi ve turist sayısını artıracaktır. Ayrıca
Bölge’nin baĢkent Ankara, Kapadokya, Antalya ve Mersin ile komĢu olması, bu yörelere
ulaĢımda geçiĢ noktası konumunda bulunması, turizm sektörü açısından önemli bir avantaj
olmasına rağmen mevcut yapı bu potansiyeli karĢılayacak nitelikte değildir.
Arkeoloji ve Sit Alan ĠĢletmeleri
Tarihi ilk yerleĢim birimlerinden Çatalhöyük, Canhasan, Derbe gibi höyüklerin yanı sıra
Klistra Manastrı, Karaman Kalesi gibi önemli tarihi varlıklara sahip MEVKA Bölgesi, bu
varlıklarını henüz bir turistik ürüne dönüĢtürememiĢtir. Gelen ziyaretçinin bir an önce gezip
gitmesi üzerine kurulu olan yapı, sektörü destekleyecek bir iĢ modeline sahip değildir. Daha
güçlü bir model ile faaliyet gerçekleĢtirmek durumunda olan sektör oyuncuları, mevcut iĢ
modellerini mutlaka değiĢtirmek zorundadır. Özellikle çevrelerini geliĢtirmeleri, gelen
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ziyaretçilere sadece yatay bir hizmet değil, aynı zamanda dikey hizmet olanakları da
sunmalıdırlar. Böylece ziyaretçilerin ilgili yerlerde daha fazla zaman geçirmelerine olanak
sağlanmıĢ olur.
Bunun yanında geçmiĢten gelen temel değerlerin niteliklerini ortaya koyan hatıra objelerinin
geliĢtirilmesi de ziyaretçiler açısından büyük bir değer oluĢturmaktadır. Eğer gelen
ziyaretçiler gezip gördükleri değerler ve yöreler ile ilgili orijinal ve yaratıcı objeler (hediyelik
eĢya gibi) bulabilirlerse bunları mutlaka satın almayı arzu edecek ve bu da Bölge’deki turizm
faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturacaktır. Bu aĢamaya gelmek için ilk yapılması
gereken turistik varlıkların çevre düzenlemelerinin yapılmasıdır.
Tedarik ĠĢletmeleri
Sektör için en önemli tedarik kaynağı, yerel düzeyde Bölge’nin kendi kültürünü oluĢturan
tabak, çanak, kupa, giyim malzemeleri, takılar, keçe, halı ve kilimlerin bugün artık
üretilmediği veya çok az miktarda üretildiği görülmektedir. Böylece yerel pazardan tedarik
olanakları ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle turizm sektörünü besleyen, sektörün
büyümesinde ve geliĢmesinde çok önemli rol oynayan iĢletmelerin yaĢatılması ve teĢvik
edilmesi gerekmektedir. Günümüzdeki koĢullarda yerel piyasanın temel niteliği, bu konuda
nerdeyse kaybolma noktasına gelmiĢ durumdadır.
Mevcut Ģirketlerin tedarik süreçlerine baktığımız zaman ise çoğunlukla uzak doğu kökenli bir
tedarik anlayıĢının yaygın olduğu görülmektedir. Bu Ģekilde bir yaklaĢım, özellikle kentin
turist tarafından algılanmasını olumsuz bir Ģekilde etkilemektedir. Bütün öngörülen turizm
sektörlerinin geliĢtirilmesi ve kârlı hale getirilmesi için mutlaka iyi tedarik iĢletmelerinin
olması gerekmektedir. Bu nedenle kaliteli ve saklamaya değer malzemelerin geliĢtirilmesinin
sektör açısından önemi çok büyüktür.
Eğlence Sektörü
Eğlence sektörü, turistlerin destinasyonda güzel vakit geçirmeleri ve Bölge’den haz alması
bakımından önemlidir. MEVKA Bölgesi’nde eğlence sektöründen bahsetmek pek mümkün
değildir. Bu sektör içerisinde yer alan bar, disko, dans mekânları gibi gece hayatına iliĢkin
iĢletmeler yok denecek kadar az olmakla birlikte tiyatro, sinema, sergi, konser vb kültürel
eğlence yerler de talebi karĢılamakta yetersizdir. Ayrıca yerel halkın boĢ zamanlarında vakit
geçirebileceği kafeterya, pastane, oyun salonları vb iĢletme sayısı da kısıtlıdır. Bu nedenle
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turizm sektörü içerisinde önemli bir yeri bulunan eğlence endüstrisi, MEVKA Bölgesi turizm
sektörünün geliĢiminde eksik bir alt endüstri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Reklam ve Tanıtım ĠĢletmeleri
Bölge’nin hem ulusal hem de uluslararası arenada reklam ve tanıtımı konusundaki temel
faaliyetleri çok sınırlıdır. Özellikle bazı kurumlar bu süreci gönüllü bir Ģekilde desteklemeye
çalıĢarak reklam ve tanıtım yapma yoluna gitse de süreçler çok fazla profesyonel olmadığı
için istenilen etkiyi yaratacak tanıtım ve reklam faaliyetleri ortaya çıkmamaktadır. Bu açıdan
etkin tanıtımı gerçekleĢtirmek için ulusal ve uluslararası ajanslar, reklam kuruluĢları davet
edilerek Bölge bu iĢletmelere tanıtılmalıdır.
Pazarlama ĠĢletmeleri
Sektörün hem tedarik hem de satıĢ süresinde profesyonel pazarlama iĢletmelerinin görev
alması büyük değer oluĢturmaktadır. Ancak kentte pazarlama ve satıĢ örgütlenmesi
konusunda büyük eksikliler vardır. Bu eksikliklerin giderilebilmesine iliĢkin iki model
önerilebilir. Birincisi destinasyonu Ģu an pazarlayan iĢletmelerin iĢ çeĢitlenmesine giderek bu
tür faaliyetleri üstlenmesidir. Ġkinci olarak destinasyona güçlü tecrübi bilgi (know-how)
taĢıyan pazarlama iĢletmelerinin çekilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında Bölge’yi tanıtıcı broĢür, harita, afiĢ gibi materyallerin yanı sıra video
gösterimi yapacak ekranların her 2 kent genelinde yaygın bir Ģekilde kullanılması da
önemlidir. Pazarlama iĢletmeleri ve pazarlama faaliyetleri, sektörün büyümesi ve geliĢmesi
açısından son derece kritiktir. Bu tür iĢletmeler ve faaliyetler olmadan sektörün geliĢmesi ve
küresel düzeyde rekabet gücü kazanması mümkün değildir.
Kamu Yönetimi
Bölge’nin turizm sektöründe öne çıkan 3 kamu paydaşı (1) Valilik, (2) Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu ve (3) Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü ve bağlı ofisleridir. Valilikler ilde
turizmin geliĢmesi konusunda en etkin ve istekli çalıĢan kurumlar olsa da Bölge’de yer alan
sektör oyuncuları arasında ciddi bir iletiĢimsizlik olduğu tespit edilmiĢtir. Nitekim bu
oyuncular birbirlerini anlamakta güçlük çekmektedir. Oysaki kamu paydaĢları, sektörde yer
alan oyuncular arasında bir köprü görevi görmekte ve koordinasyonun sağlanmasında
etkilidir. Bu açıdan Bölge genelinde turizm sektörüne iliĢkin kolektif bir yapının
48

oluĢturulması için kamu paydaĢlarının çalıĢmalarına bu yönde ağırlık vermesi gerekmektedir.
MEVKA Bölgesi’ndeki değer zincirinde yer alan oyuncular arasında en güçlü birimlerden biri
de bahsedilen bu kamu paydaĢları olup bu oyuncular iĢbirliği faaliyetlerine öncülük etmelidir.
Yerel Yönetimler
Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyelerden oluĢan yerel yönetimler, aynı kamu paydaĢları gibi turizm
sektöründe koordinasyonun sağlanması açısından önemli oyunculardır. Nitekim bu kurumlar
stratejik planlarında turizm sektörüne önem vermekte ve bu konuda çeĢitli çalıĢmalarda
bulunmaktadır. Ayrıca turizme iliĢkin temel altyapının düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi
bakımından da faaliyetlerini güçlendiren bu kurumlar, Bölge’deki küme oluĢumu içerisinde
yer alacak en güçlü oyuncular olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kamu paydaĢlarıyla ortak
projeleri olan bu kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle de iĢbirliğini artırmalıdır.
Ar&Ge Kurumları
Turizm faaliyetlerinin geliĢtirilmesine yönelik olarak araĢtırma merkezlerinin kurulması ve
sektör ile ilgili olarak bilimsel bilgilerin üretilmesi büyük önem taĢımaktadır. Böylece
sektörün planlanması gelecek açısından çok daha isabetli bir nitelik kazanacaktır. Bu
çerçevede bir ad hoc yapı oluĢturulabilir. Bu örgütlenme, kurulacak bir sivil toplum
kuruluĢunun içerisinde de olabileceği gibi üniversite ile iĢbirliğine gidilerek de yürütülebilir.
Sektörün daha iyi hizmet verebilmesi için sürekli olarak yeni ve orijinal bir Ģekilde bilgi
üretilmesinin büyük önemi vardır. Günümüzde Bölge’deki üniversiteler bünyesinde yer alan
bu tür kurumları birleĢtirecek ve ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yapıya ihtiyaç vardır.
Sertifikasyon ve Kontrol Kurumları
Turistik ürünü oluĢturan temel bileĢenler özellikle kamu denetçileri tarafından (turizm
müdürlüğü, tarım il müdürlüğü vb.) kanunlar çerçevesinde düzenli ve kapsamlı Ģekilde
denetlenmektedir. Bu durum ürünün kalite düzeyinin, standartların altına düĢmesine engel
olduğu gibi turist sağlığı ve hakları açısından da önem arz etmektedir.
Konya ve Karaman illerine bakıldığında Bölge’ye özgü bir sertifikasyon kurumu
bulunmamaktadır. Nitelikli bir sektörün oluĢması için özellikle kurumların ve faaliyetlerin
piyasa dinamikleri tarafından değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınırsa MEVKA’nın
önderliğinde her sektörün faaliyetlerini değerlendiren bir bölgesel indeks oluĢturulması ve
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bunun da her yıl ilan edilmesi büyük önem taĢımaktadır. Özellikle küresel bir sektör
yaratmanın temel yolu domestik rekabetin güçlü tutulmasından geçmektedir. Bu nedenle
geliĢtirilen modeller bu sürecin oluĢturulmasında önemli rol oynayacaktır.
2.1.2. MEVKA Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenmesi ĠliĢki Analizi
MEVKA Bölgesi turizm faaliyetlerinin temel nitelik ve oyuncu analizi, sektörel değer zinciri
dikkate alınarak yapılmıĢtır. Bu çerçevede sektörün ana oyuncuları, tedarikçi örgütler ve diğer
paydaĢlar arasındaki iliĢkiler kümelenme çalıĢmasında ortaya çıkarılmıĢtır. MEVKA
Bölgesi’nde özellikle alternatif turizm sektörleri içerisinde faaliyet gösteren oyuncuların
çeĢitli Ģekillerde iĢ iliĢkilerinde (B2B, B2C, B2S) bulunduğu tespit ve analiz edilmiĢtir.
AĢağıda MEVKA Bölgesi’nde stratejik olarak geliĢtirilmesi gündemde olan sektörlerin
kümelenme haritası, küresel sürdürülebilirlik açısından temel durumu ortaya koymaktadır.
Sektörlerde (inanç, tarih-kültür, sağlık ve toplantı&event) özellikle yayın üreten iĢletmeler,
rehberlik hizmeti veren kuruluĢlar, tur operatörleri bu sektörde uzmanlaĢmıĢ turizm
acentelerinin (incoming yapanların) eksik olduğu görülmektedir. Bu ana oyuncuların eksik
olması, sektörün stratejik olarak geliĢmesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak
görülmektedir. Bunun yanında ulaĢım, temel hizmetler, insan kaynakları, uzman ve
profesyonel destek mekanizmalarının zayıf olduğu görülmektedir.
Kamu paydaĢları ve yerel yönetimlerin temel yaklaĢımı ve sektöre iliĢkin mevcut çekim
merkezleri, MEVKA Bölgesi’nin turizm açısından en önemli özellikleri olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Ayrıca bölgede iyi oteller olmasına rağmen kapasitelerinin yetersiz kaldığı
görülmektedir. Mevcut otellerin yıllık olarak doluluk oranlarının %60-70 arasında olması, bu
konuda en kısa süre içerisinde yeni kapasite yaratacak otellerin yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Otellerin özellikle bölge için öngörülen diğer turizm ürünlerini destekliyor
olması büyük önem taĢımaktadır. Örneğin mevcut otellerin yapısı büyük event, kongre ve
aktiviteleri destekleme noktasında da yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle mutlaka yeni yapılacak
otellerin kapasite ve mimari olarak kentin temel turizm stratejisine ve yeteneklerine göre
tasarımlanmasında büyük fayda vardır. Kapasitenin sınırlı olması, ayrıca, kenti turizm ürünü
açısından da pahalı hale getirmektedir.
Kümelenme haritasında da görüleceği gibi MEVKA Bölgesi’nin en temel turizm ürünü inanç
temelli olarak geliĢmektedir. Ancak bu sektörün özellikle küresel turizm pazarına yönelik
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olarak geliĢmesi için mutlaka kümelenme analizinde ortaya konulan eksik, zayıf ve gelişmesi
gereken süreçlerin iyi bir düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bu süreçler güçlü bir Ģekilde
yapılanmadığı takdirde sektörün rekabetçi bir modelde geliĢmesi söz konusu olmayacaktır.
ÇalıĢmanın sonunda özellikle Bölge’nin bu alanlarda geliĢmesine yönelik operasyonel proje
önerileri yapılacaktır. Bu proje önerilerinin uygulanması, sektörün orta erimli bir süreçte
geliĢmesine büyük katkı sağlayacaktır. Diğer turizm ürünleri (tarih-kültür, sağlık,
toplantı&event) daha çok inanç turizminin geliĢmesi ve küresel bir standart da oluĢması ile
daha hızlı ve etkin bir Ģekilde geliĢme Ģansına sahip olacaktır. Bu nedenle Bölge’de mevcut
olarak hızlı bir büyüme ve talep gören inanç turizminin niteliği geliĢtirildiği zaman diğer
ürünlerinde etkin bir Ģekilde geliĢmesi sağlanmıĢ olacaktır.
2.2.MEVKA Bölgesi Ġnanç Turizmi Sektörünün Kümelenme Analizi
MEVKA Bölgesi’ndeki insanlık için barıĢ ve dostluk mesajları veren Hz Mevlana’nın varlığı
ile Asya’dan, Amerika’dan ve dünya genelindeki birçok yerden turist çeken çok önemli bir
destinasyon olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin
ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, 2009 yılında 1 milyon 360 bin ziyaretçi sayısına ulaĢarak
Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen üçüncü müzesi olmuĢtur. Müze her yıl 10-17 Aralık
tarihleri arasında düzenlenen Mevlana Haftası’nda gerçekleĢtirilen Vuslat Törenleri ile de
büyük ilgi görmektedir. Bu tarihlerde yabancı ve yerli tur Ģirketleriyle ya da bireysel olarak
Konya’ya gelen ziyaretçiler, otellerdeki doluluk oranını yüzde 100’e çıkarmaktadır.
Nitekim BirleĢmiĢ Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Mevlana’nın doğumunun 800’üncü yılı nedeniyle 2007 yılının Dünya Mevlana
Yılı olması konusundaki önerisini kabul etmiĢtir. Bu geliĢme, ülkemizin dünyaya sunabileceği
en önemli sembol isimlerinden biri olan Mevlana’nın dünyaya tanıtılması açısından çok
önemli bir adım olmakla birlikte bu sürecin devam ettirilmesi gerekmektedir.
Mevlana Müzesi’nin yanında Alaaddin Cami, Aziziye Cami, Ġnce Minareli Cami ve
Medresesi, Ġplikçi Cami ve Medresesi, Sahip Ata Külliyesi, Lala Mustafa PaĢa Külliyesi,
EĢrefoğlu Cami, Nasreddin Hoca Türbesi, Yunus Emre Camisi ve Türbesi, Bölge’de inanç
turizmi çerçevesinde değerlendirilebilecek varlıklardır.
MEVKA Bölgesi’nde Ġslam dünyasının yanı sıra Hıristiyanlık açısından da değer taĢıyan
varlıklar da yer almaktadır. Hz Ġsa’nın havarilerinden Pavlos’un Hıristiyanlığı yaymak için
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yaptığı yolculuklarda Konya ve Karaman illeri önemli bir güzergah olmuĢtur. O dönemde bu
Ģeritte yer alan Lystra, Iconium ve Derbe, günümüzde de Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul
edilmekte ve büyük bir oranda hac merkezi olarak görülmektedir. Bunun yanında Aya Elena
Kilisesi, Binbir Kilise yöresi ve Bölge genelndeki pek çok kilise, Ģapel ve bazilika gibi
kalıntılar, MEVKA Bölgesi’nin kentinin inanç turizmi açısından potansiyele sahip olduğunun
kanıtıdır.
ġekil 8: MEVKA Bölgesi Ġnanç Turizmi’ne ĠliĢkin Önemli Unsurlar

Hz. Mevlana'nın
varlığı

Türk ve müslüman
Selçuklu
medeniyetinin
varlığı

Farklı toplumlara ait
inaçların kentte
uzun süreli olarak
inkişafı

Eski Camiler ve
medreselerin varlığı

Kiliselerin varlığı

Lystra, Sille, Derbe,
Antik kentleri

Görüleceği gibi MEVKA Bölgesi her bakımdan inanç temelli olarak kente insanları
çekebilecek önemli bir destinasyon olarak görülebilir. Kentin inanç ve hoĢgörü merkezi
olarak geliĢmesi için mevcut koĢulların yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Hz.
Mevlana’nın Konya ve Karaman’da olması baĢlı baĢına bir değer olarak ele alınabilir. Bu da
sektörün geliĢmesi açısından çok önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ayrıca Hıristiyanlığa yönelik potansiyeller değerlendirilip Bölge inanç turizmi açısından her
iki dine de açılabilir. Bu kapsamda Lystra, Sille ve Derbe’deki kazılar hızlandırılmalı, antik
kentlerdeki tarihi ve kutsal yapılara ulaĢılmalı daha sonra burada çevre düzenlemeleri
yapılarak turistler için çekici hale getirilmelidir.
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ġekil 9: MEVKA BÖLGESĠ ĠNANÇ TURĠZMĠ SEKTÖRÜ
KÜMELENME ANALĠZĠ
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Bölgenin bu temel oyuncuları arasındaki iliĢkilerin bu model dikkate alınarak analiz edilmesi
sonucunda ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde de mikro, mezo ve makro düzeyde projelerin
yapılması temel hedeflerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
2.2.1. Ġnanç Turizm Sektörü Kümelenmesi Düzlemsel ĠliĢki Analizi
Ġnanç turizm kümelenme çalıĢması incelendiği zaman karĢımıza sektör ile ilgili çıkan temel
sonuçlar sektördeki B2B, B2C ve B2S gibi alanlarda temel iĢleyiĢ ve etkinlik süreçlerine
iliĢkin bazı temel sonuçlar kısaca aĢağıda özetlenmiĢtir.
Ayrıca, elde edilen veriler çerçevesinde sektörün rekabetçiliğinin geliĢtirilmesine yönelik
olarak mikro, mezo ve makro düzeyde ele alınması gereken projelerin neler olacağına iliĢkin
analizleri değer zinciri matrisini kullanarak ortaya konmuĢtur.
Değer zinciri matrisi özellikle çoklu faktörler açısından sektörü analiz etmemize olanak
sağlarken özellikle ne tür mikro, makro ve mezo düzeyde proje yapılacağına iliĢkin temel
bilgileri de ortaya koymaktadır.
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1

UlaĢım

2

Hizmetler

3
4

Tesisleri

Konaklama

Gastronomi

Rehberlik Hizmetleri

Turizm Destek Merkezleri

Ġnsan Kaynakları

Turizm Acenteleri

Yayın ve BroĢürler

Kamu&Bakanlık

Hediyelik Ürünler

Hizmetler

UlaĢım

Tablo 6: Değer Zinciri Matrisi Ġle Ġnanç Turizmi Sektörü Kümelenmesinin ĠliĢki Analizi

Zayıf

Yok

Orta

Zayıf

Orta

Orta

Orta

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

Hediyelik Ürünler

Yok

Zayıf

-

Yok

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

Kamu& Bakanlık

Orta

Zayıf

Yok

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

Orta

5

Yayın ve BroĢürler

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Ġyi

-

Zayıf

Yok

Ġyi

Orta

Zayıf

Zayıf

6

Turizm Acenteleri

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

-

Zayıf

Orta

Orta

Orta

Ġyi

7

Ġnsan Kaynakları

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Yok

Zayıf

-

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

8

Turizm Destek Merkezleri

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Orta

9

Rehberlik Hizmetleri

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

Orta

Orta

Zayıf

-

Ġyi

Orta

10

Gastronomi

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Ġyi

-

Zayıf

11

Konaklama Tesisleri
Proje Alanları

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Ġyi

Orta

Orta

Zayıf

Orta

-

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Kaynak: Değer Zinciri Matrisi Iconomy Group – Vezir DanıĢmanlık tarafından nitel ve nicel veriler kullanılarak MEVKA bölgesi destinasyonu için geliĢtirilmiĢtir©
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Ġnanç turizm ile ilgili olarak 11x11’lik bir matris ortaya konmuĢtur. Bu durum bize, mikro
düzeyde 100’ün üzerinde proje alanının (uygulama projeleri) olduğunu göstermektedir.
Ayrıca sektörün temel olarak yapısını geliĢtirmek için makro ve mezo düzeydeki sorunlar
dikkate alındığı zaman sektörün geliĢim akslarını tanımlama olanağını ortaya çıkarmak
mümkündür.
Kümelenme analizi ile elde edilen bulgular çerçevesinde oluĢturulan matrisi satır ve kolon
düzeyinde analiz ettiğimiz zaman, sektörün rekabetçiliğinin ve planlama modelinin hangi
alanlarda yapılacağına iliĢkin temel ihtiyaçlar çok daha kolay anlaĢılacak, böylece sağlıklı bir
turizm yapılanması öngörülmüĢ olacaktır.
Sektördeki B2B iliĢkileri zayıf bir Ģekilde yapılanmıĢtır. ĠĢletmelerin genel olarak birbirileri
ile olan iliĢkileri, maliyetleri ve iĢ geliĢtirme süreçlerini destekler nitelikte değildir. Bu
nedenle güçlü organizasyonel formlar geliĢtirmek mümkün görünmemektedir.
Sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerin genel olarak iĢ modelleri, rekabeti yönlendirmekten
çok reaktif bir model üzerine kuruludur. Bu durumda, piyasada sürdürülebilir bir model
ortaya koymak söz konusu değildir.
Sektör ile ilgili basılı malzeme miktarı ve çeĢidi açısından sorunlar mevcuttur. Özellikle
yörenin bütünsel bir pazarlama ve satıĢ anlayıĢı ile ele alınmadığı görülmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin yapılandırılması, niteliği ve modelinin zayıf olduğu, bu sürecin de
özellikle markalaĢma ve rekabetçilik açısından sorun oluĢturduğu görülmektedir.
B2C çerçevesinde bakıldığı zaman turistlerin daha çok yörenin temel özelliklerinin etkisi
altında kalarak geldikleri görülmektedir. ĠĢletmelerin temel yapısı ve hizmet modelleri,
müĢterilerin memnuniyetini destekler nitelikte değildir. Bu yapı doğal olarak kaliteli
müĢterinin bölgeye gelmesinin önündeki en büyük engel olarak karĢımıza çıkmaktadır.
B2S çerçevesinde sektörün temel niteliği ele alındığı zaman büyük sorunlar olduğu tespit
edilmiĢtir. Yerel paydaĢlar arasındaki iletiĢim kopukluğu, koordinasyonun sağlanamaması ve
çıkar çatıĢmaları sektörün iĢ yapma modeline büyük zarar vermektedir. Bu durum da
destinasyonun hak ettiği değere ulaĢmasını engellemektedir.
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B2B, B2C, B2S açısından iliĢkiler değerlendirildiği zaman çok zayıf bir iliĢki modelinin
sektördeki operasyonel yapıya yön verdiği, kümelenme çalıĢmaları sonucunda görülen temel
bulgulardan biri olarak değerlendirilebilir.
Sektörün en önemli sorunları arasında yer alan faktörlerden biri de insan kaynakları
süreçlerini besleyen alt yapının yetersiz olmasıdır. Bunun sonucu olarak nitelikli ve kalifiye
iĢgücü sektörde faaliyet gösterememektedir.
Çekim alanlarından yeterince yararlanılmadığı, çalıĢma sonucu ortaya çıkan bir diğer önemli
bulgudur. Oysaki Bölge, destinasyon olma açısından pek çok varlığa sahiptir. Bu turistik
ürünlerin iyi bir Ģekilde değerlendirilmesi ve çevrelerinde gerekli düzenlemelerin yapılması
kritik bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Özellikle sektörü destekleyen yeme-içme iĢletmeleri ile Bakanlık arasındaki temel iliĢkilerin
yapısının zayıf olması nedeniyle standart geliĢtirme ve sürdürme konusunda sorunların olduğu
görülmektedir.
GiriĢimci niteliğine bakıldığı zaman daha çok inĢaat ve imalat sektöründen gelenlerin sektörü
yönlendirdiği görülmektedir. Bu tür giriĢimciler, turizmi yan bir alan olarak değerlendirmekte,
sistem geliĢtirme ve model oluĢturmada çok fazla istekli davranmamaktadır.
Kümelenme oyuncuları arasında yoğun bir taklitçilik (B2B, B2C) olmasından dolayı
sektördeki örgütsel formların homojen bir nitelik gösterdiği görülmektedir. Bu durum
rekabetin Ģiddetini çok fazla artırmakta ve örgütlerin operasyonel sistemlerini sürdürmelerine
izin vermemektedir.
Destinasyonun taĢıma kapasitesinin üzerinde bir örgütsel popülasyon ortaya çıktığı için her yıl
çok yüksek oranda iĢletmenin el değiĢtirdiği ya da baĢarısızlık riski ile karĢı karĢıya kaldığı da
öne çıkan sorunlar arasındadır.
UlaĢım olanaklarının ve kapasitesinin iyi bir düzeyde olmasına rağmen özellikle demiryolu ve
karayolu standartlarının destinasyon olma açısından yetersiz düzeyde olduğu görülmektedir.
Sektörün üst örgütlenmeleri olarak ifade edilebilecek sivil toplum kuruluĢlarının (STK) çok
dağınık olmaları ve bütün paydaĢları kavrayacak yönetim anlayıĢına sahip olmamaları,
sektörün geliĢimine olumsuz yansımaktadır.
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Sektöre yeni giriĢlerin düĢük düzeyde olmasının yanı sıra yenilik ve yaratıcı iĢ modelleri
getirecek yatırımcıların sayısının çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu da sektörün iĢ
modelleri ve ticarî beslenme kaynaklarını kısan önemli bir stratejik sorun alanları olarak
karĢımıza çıkmaktadır.
2.3.MEVKA Bölgesi Tarih-Kültür Turizmi Sektörünün Kümelenme Analizi
MEVKA Bölgesi sahip olduğu tarihi değerleri ve birikimleri ile bütün dünyanın ilgisini
çekmektedir. Özellikle Mevlana ve Yunus Emre gibi büyük zatların Bölge’nin tasavvuf
kültürüne sağladığı katkı nedeniyle, bu kültürü yerinde görmek, öğrenmek ve incelemek üzere
Asya ve Amerika’nın yanı sıra dünya genelindeki pek çok ülkeden turist bu kenti ziyaret
etmektedir. Tasavvuf felsefesi ve kültürü, Bölge genelindeki tarihi varlıklar, düzenlenen
festivaller, yöre mutfağı, Bölge’nin kültür ve tarih turizmine iliĢkin önemli varlıkları olup
Bölge’deki kültür ve tarih turizmi için Konya ve Karaman illeri birlikte değerlendirilmelidir.
Nitekim eski çağlara ve Roma, Bizans, Karamanoğulları, Osmanlı dönemine ait tarihi
varlıklar her 2 kente yayılmıĢtır. Bunun yanında Karaman ilinin Türkçenin baĢkenti ve Türk
Kültür BaĢkenti özelliği, Bölge’nin kültür turizmine kazandırılmalıdır.
ġekil 10: MEVKA Bölgesinin Kültür ve Tarih Turizmine ĠliĢkin Önemli Unsurlar

Türkçe'nin başkenti
olması

Dünyadaki en eski
yerleşim
birimlerinin
bölgede olması

Festivaller

Üniversitelerin
bölgede varolması

Tarihi ve doğal
çekiciliği olan
alanların varlığı

Yöre mutfağı

Görüleceği gibi MEVKA Bölgesi, her bakımdan kültür ve tarih turizminin geliĢmesine katkı
sağlayacak potansiyele sahiptir. Bölgenin tarih ve kültür merkezi olarak geliĢmesi için mevcut
koĢulların yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Konya’da yıl içinde yapılan
etkinlikler/festivallerin yanı sıra Bölge’nin derin tarihi geçmiĢi bu anlamda önemli bir fırsat
sunmaktadır.

58

ġekil 11: MEVKA BÖLGESĠ TARĠH-KÜLTÜR TURĠZMĠ SEKTÖRÜ
KÜMELENME ANALĠZĠ

59

Bölgenin bu temel oyuncuları arasındaki iliĢkilerin bu model dikkate alınarak analiz edilmesi
sonucunda ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde de mikro, mezo ve makro düzeyde projelerin
yapılması temel hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır.
2.3.1. Tarih-Kültür Turizmi Sektörü Kümelenmesi Düzlemsel ĠliĢki Analizi
MEVKA Bölgesi’nin tarih-kültür turizm kümelenme çalıĢması incelendiği zaman karĢımıza
sektör ile ilgili çıkan temel sonuçlar, sektördeki B2B, B2C ve B2S gibi alanlarda temel iĢleyiĢ
ve etkinlik süreçlerine iliĢkin bazı temel sonuçlar aĢağıda matriste özetlenmiĢtir.
Ayrıca, elde edilen veriler çerçevesinde sektörün rekabetçiliğinin geliĢtirilmesine yönelik
olarak mikro, mezo ve makro düzeyde ele alınması gereken projelerin neler olacağına iliĢkin
analizleri değer zinciri matrisi kullanılarak ortaya konmuĢtur.
Değer zinciri matrisi özellikle çoklu faktörler açısından sektörü analiz etmemize olanak
sağlarken özellikle ne tür mikro, makro ve mezo düzeyde proje yapılacağına iliĢkin temel
bilgileri de ortaya koymaktadır. Bu çerçevede sektörün bütün süreçlerine yönelik temel
iliĢkilerin birbirlerini ne kadar destekleyip desteklemedikleri açık bir Ģekilde ortaya
konmaktadır.
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1

UlaĢım

2

Temel Hizmetler

3
4

Tesisleri

Konaklama

Gastronomi

Rehberlik Hizmetleri

Turizm Destek Merkezleri

Ġnsan Kaynakları

Turizm Acenteleri

Yayın ve BroĢürler

Kamu&Bakanlık

Hediyelik Ürünler

Temel Hizmetler

UlaĢım

Tablo 7: Değer Zinciri Matrisi ile Tarih-Kültür Turizmi Sektörü Kümelenmesinin ĠliĢki Analizi

Zayıf

Yok

Orta

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

Hediyelik Ürünler

Yok

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Kamu& Bakanlık

Orta

Zayıf

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Orta

5

Yayın ve BroĢürler

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

-

Zayıf

Yok

Ġyi

Orta

Zayıf

Zayıf

6

Turizm Acenteleri

Zayıf

Zayıf

Ġyi

Zayıf

Zayıf

-

Zayıf

Orta

Orta

Orta

Ġyi

7

Ġnsan Kaynakları

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Yok

Zayıf

-

Zayıf

Orta

Zayıf

Orta

8

Turizm Destek

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

-

Zayıf

Zayıf

Zayıf

-

Merkezleri
9

Rehberlik Hizmetleri

10

Gastronomi

11

Konaklama Tesisleri
Proje Alanları

Orta

Orta

Orta

Zayıf

Orta

Orta

Orta

Zayıf

-

Orta

Orta

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Orta

Zayıf

Zayıf

Orta

-

Zayıf

Orta

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

Ġyi

Orta

Zayıf

Orta

Zayıf

-

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Mikro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Makro

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Mezo

Kaynak: Değer Zinciri Matrisi Iconomy Group tarafından nitel ve nicel veriler kullanılarak MEVKA bölgesi destinasyonu için geliĢtirilmiĢtir©
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MEVKA Bölgesi’nde tarih-kültür turizm ile ilgili olarak 11x11’lik bir matris ortaya
konmuĢtur bu durumda bize mikro-mezo ve makro düzeyde 100’e yakın proje alanının
olduğunu göstermektedir. Ayrıca sektörün temel olarak yapısını geliĢtirmek için makro ve
mezo düzeydeki sorunlar dikkate alındığı zaman sektörün geliĢim akslarını tanımlama
olanağını ortaya çıkarmak mümkündür.
Kümelenme analizi ile elde edilen bulgular çerçevesinde oluĢturulan matris satır ve kolon
düzeyinde analiz edildiğinde, sektörün rekabetçiliğinin ve planlama modelinin hangi alanlarda
yapılacağına iliĢkin temel ihtiyaçlar çok daha kolay anlaĢılacak, böylece sağlıklı bir turizm
yapılanması öngörülmüĢ olacaktır.
Sektördeki B2B iliĢkileri rekabetçi bir modelde yapılanmamıĢtır. ĠĢletmelerin genel olarak
birbirileri ile olan iliĢkileri; maliyetleri ve iĢ geliĢtirme süreçlerini destekler nitelikte değildir.
Bu nedenle bu tür bir iĢ çevresinde güçlü organizasyonel formlar geliĢtirmek mümkün
görünmemektedir. Özellikle bu yapının geliĢmesi için oteller, acenteler, sektörü destekleyici
diğer iĢletmeler arasında güçlü iliĢkiler kurulması gerekmektedir.
Sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerin genel olarak iĢ modelleri, rekabeti yönlendirmekten
uzaktır. Bölgenin çok önemli bir potansiyelinin olmasına rağmen bunu harekete geçirecek bir
yapının oluĢmadığı görülmektedir. Bu model, küresel pazarda sürdürülebilir bir yaklaĢım
ortaya koyamamaktadır.
Sektöre iliĢkin basılı malzeme miktarı ve çeĢidi açısından sorunlar mevcuttur. Özellikle
yörenin bütünsel bir pazarlama ve satıĢ anlayıĢı ile ele alınmadığı görülmektedir. Gerek tarihi
yerleri tanıtan malzemelerin gerekse de bölgeyi tanıtan resimlerin düĢük kalitede olması ve
sayılarının yetersiz kalması önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bölge’de rehberlik hizmetlerinin geliĢmemesi sektöre olumsuz yansımaktadır. Uzman ve
profesyonel rehber sayısının az olmasının yanı sıra diğer rehberlik etkenleri de zayıftır.
B2C çerçevesinde bakıldığı zaman, Bölge’deki turizm hizmetleri müĢterileri memnun edici
düzeyde değildir. Nitekim Bölge’ye gelen turistin yöreyi tekrar ziyaret oranı oldukça düĢük
kalmıĢtır. Bu durumun temel etkenlerinde biri iĢletmelerde organizasyonel bir yapının
olmamasının yanı sıra altyapılarının zayıf olmasıdır. Turistlerin Bölge’deki turizm
hizmetlerinden ziyade, yörenin temel değerlerinin etkisi altında kalarak geldikleri
görülmektedir.
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B2S çerçevesinde, sektördeki yerel paydaĢlar arasındaki iliĢkilerin zayıf olduğu saptanmıĢtır.
Oyuncular arasında koordinasyon eksikliği ve çıkar çatıĢmaları, sektörün iĢ yapma modeline
büyük zarar vermektedir. Örneğin Konya’da Mevlana Müzesi ve çevresinin acilen trafiğe
kapatılması gerekmektedir. Ancak bakıldığı zaman yerel yönetimler ile iĢletmeler arasındaki
algı sorunları, sektörün geliĢiminde önemli sorunlara yol açmaktadır.
B2B, B2C, B2S açısından iliĢkiler değerlendirildiği zaman tarih-kültür açısından çok zayıf bir
iliĢki modelinin, sektörün operasyonel yapısına yön verdiği, kümelenme çalıĢmaları
sonucunda görülen temel bulgulardan biri olarak değerlendirilebilir.
Sektörün en önemli sorunları arasında yer alan faktörlerden biri de tarihi ve kültürel
değerlerin sektörün hizmetine sunulmasında karĢılaĢılan sorunlardır. Turizme temel altyapı
kaynaklarına iliĢkin Bölge’de büyük eksikliklerin olması, en önemli sorun olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle, sektörde yüksek potansiyeli olan tarihi ve kültürel değerlerin
pazarlanması

konusunda

problemler

oluĢmakta

ve

mevcut

kaynaklar

fırsata

dönüĢtürülememektedir.
GiriĢimci niteliğine bakıldığı zaman sektörde yeni yatırım yapacak iĢletmelerin sayısının
sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut giriĢimcilerin ise büyüme süresi açısından çok fazla
istekli olmadıkları söz konusudur. Bunun nedeni mali ve kurumsal yapı olarak zayıf
kalmalarıdır Bu açıdan kümelenme, iĢbirliği ve büyük yatırımların Bölge’ye getirilmesi
gerekmektedir.
Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm içinde en önemli oyunculardan biri sivil toplum
örgütleridir (STK). Bölge’deki STK’lar, dağınık bir Ģekilde faaliyetlerinin sürdürmekte ve
bütün paydaĢları kapsayacak Ģekilde hareket etmemektedir. Ayrıca STK’ların kamu ve özel
sektörle iliĢkileri zayıftır.
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2.4.MEVKA Bölgesi Sağlık Turizmi Sektörünün Kümelenme Analizi
Sağlık turizmi, tedavi ya da sağlıklı yaĢam sürdürebilmek amacıyla insanların sürekli
yaĢadıkları yerler dıĢına seyahat ederek gittikleri yerlerde tedavi olmalarını ya da geçici bir
süreç içerisinde o yerlerde yaĢamalarını içeren turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Bu
kapsamda bireyin sağlık turizmine katılabilmesini sağlayan tüm ticari iliĢkiler ve iĢletmeler,
sağlık turizmi unsurları olarak değerlendirilmektedir.
Sağlık turizmi ile hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbî seçenekler
sunulmasının yanı sıra onların bu süreçte tatil, alıĢ veriĢ vb. aktiviteleri de yapabilmeleri
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte geliĢmiĢ ülkelerde yaĢlanan nüfusun sağlık giderlerinin
artması, sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu problemi çözebilmek için geliĢmiĢ
ülkelerde bulunan sosyal güvenlik ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbî hizmet sunan
destinasyonlarla paket anlaĢmalar yapmaları sağlık turizmini geliĢtirmektedir.
Sağlık turizmindeki geliĢim, sağlık turizminin kendi içerisinde üç baĢlık altında
değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıĢtır. Bunlar sırasıyla; termal turizm, geriatri turizmi
ve medikal turizmdir.
ġekil 12: Sağlık Turizmi Alt Sektörleri

Sağlık Turizmi

Termal Turizmi

Geriatri Turizmi

Medikal Turizm

MEVKA Bölgesi (Ilgın, Konya Merkez) sağlık turizmi kapsamında önemli bir potansiyel
teĢkil etmektedir. Nitekim gerek fiziksel altyapı gerekse girdi koĢuları bağlamında yukarıda
adı geçen üç farklı sağlık turizmi ürünlerini aynı anda yapmak mümkündür. Öte yandan,
sağlık turizmine yönelik faaliyet gösteren kümelenme oyuncularının büyük bir kısmının da
Bölge düzeyinde olduğu belirlenmiĢtir.
AĢağıdaki ġekil, MEVKA Bölgesi sağlık turizmi kümelenmesinin organik oyuncularını
göstermektedir. ġekil’de organik oyuncuların sağlık turizmi kümelenmesindeki pozisyonları,
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kümelenmedeki iliĢkilerinin türü ve oyuncuların kümelenme ile iliĢkilerinin derecesi dikkate
alınmıĢtır.
Kümelenme haritasında temel oyuncular; hizmetler (tedarik sektörü), sigorta iĢletmeleri, sivil
toplum kuruluĢları, yerel yönetimler, merkezi yönetim, medya, sertifikasyon kurumları, bilgi
üreten kurumlar ve Bölge’nin doğal verilerdir. Ayrıca Afyon’u da içine dâhil ederek
gerçekleĢtirilecek bölgesel sağlık turizm kümelenmesinin MEVKA Bölgesi sağlık turizmi
kümelenmesini destekleyeceği öngörülmektedir.
Sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde hizmetler (tedarik sektörü), sigorta iĢletmeleri ve
merkezi yönetim unsurları ve doğal veriler güçlü düzey oyuncu pozisyonunda olmakla birlikte
kümelenmenin oluĢmasında asıl etkenler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bilgi üreten kurumlar
ve yerel yönetimler, orta düzey oyuncu pozisyonunda yer alırken sivil toplum kuruluĢlarının
ve medyanın pozisyonu kümelenme içerisinde zayıf kalmaktadır.

65

ġekil 13: MEVKA BÖLGESĠ SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜ
KÜMELENME ANALĠZĠ
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MEVKA Bölgesi sağlık turizmi kümelenmesinin yapılanmasında birçok oyuncunun önemli
rol üstlendiği görülmektedir. Bunlar temel olarak doğrudan tıp ile ilgili kurumlar olup bu
kurumlarda yataklı ve ayakta tedaviler yapılabilmektedir.
MEVKA Bölgesi’nde bulunan devlet ve özel sektöre ait hastaneler, ileri tanı konulması
gereken ve zorluk derecesi aĢırı yüksek olan ameliyatlar dıĢındaki durumlar için yeterli
hekim, sağlık personeli ve donanıma sahiptir. Mevcut durum, sağlık turizminde geliĢme
sağlamak için iyi düzeydedir.
Devlet hastaneleri, sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde yer alan tedarik sektörünün güçlü
pozisyondaki oyuncularından birisidir. Sağlık turizmi kümelenmesine mal ve hizmet sunumu
kapsamında katkı sağlamakta ve sağlık turizmi ile olan iliĢkisi güçlü olarak tanımlanabilir.
Bununla birlikte, özellikle, yardımcı sağlık personelinin yabancı dil konusunda geliĢtirilmesi
ve mevzuatın yabancı turistlerin tedavilerine sağlayabilecek Ģekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
Özel sektör sağlık kurumları oyuncuları açısından bakıldığında; MEVKA Bölgesi’nde
özellikle turist yoğunluğunun fazla olduğu merkezlerde bulunan ihtisaslaĢmıĢ poliklinikler ve
az sayıdaki hastaneler, sağlık turizmi arz verisi olarak değerlendirilmelidir. Bu kurumların
sayılarının ve niteliklerinin artırılmasının yanı sıra bu kurumlar ile konaklama iĢletmeleri ve
seyahat acenteleri ve tur operatörleri arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesi gerekmektedir.
AraĢtırma kapsamında ulaĢılan verilere göre bir baĢka olumsuz durum, turizm iĢletme
belgesine sahip spa ve termal otel sayısının az olmasıdır. Bu sayılar ile sektörün geliĢmesi pek
mümkün görünmemektedir. Ayrıca mevcut konaklama iĢletmelerinin sayısı, sağlık turizmi
kapsamında gelecek olan turist talebini karĢılamakta yetersiz kalmasıdır.
Mevcut durumda bu iĢletmelerin sağlık turizmi kapsamındaki pozisyonu zayıf düzeydedir.
Bununla

birlikte

bu

iĢletmelerden

hangilerinin

sağlık

turizmi

kapsamında

değerlendirileceğinin belirlenmesi ve niteliklerinin bu kapsamda geliĢtirilmesi için Avrupa
Birliği müktesebatı dikkate alınmalıdır. Yine, geriatri turizmi için bu iĢletmelerin yeniden
yapılanması gereklidir.

Mevcut yiyecek içecek iĢletmelerinin sayısı, sağlık turizmi kapsamında gelecek olan turistlere
hizmet vermek için yeterli düzeyde olmasına rağmen menülerinin ve yiyecek kalitelerinin
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geliĢtirilmesi gerekmektedir. Mevcut durum itibari ile yiyecek-içecek iĢletmelerinin sağlık
turizmi kapsamındaki pozisyonunun zayıf düzeyde olduğu söylenebilir. Bu iĢletmelerin
dönüĢtürülmesi ve özellikle organik tarım kümelenmesi ile doğrudan iliĢkilendirilmesi
gereklidir.
Sağlık sektörü kapsamında öne çıkan bir baĢka unsur, havayolu yolcu taĢıma iĢletmeleridir.
Sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde bu iĢletmelerin güçlü pozisyonda olmaları gerekirken
mevcut durumdaki yapıda zayıf oyuncu olarak kaldıkları görülmektedir.
Yine MEVKA Bölgesi’nde sağlık turizmi ürününü oluĢturabilecek ve pazarlayabilecek
ihtisaslaĢmıĢ seyahat acenteleri ve tur operatörleri eksiktir. Ulusal ve uluslararası düzeyde
sağlık turizminin ön plana çıkarıldığı ve bu amaçla bölgeye turist getirilmesine yönelik
faaliyetler düĢük düzeyde olup Bölge’de bu faaliyetlerin yürütülmesinde aktif rol oynayan
acente ve operatörlerin varlığından söz etmek mümkün değildir.
Sigorta iĢletmeleri, turistlere sağlık sigortası sağlamaları ve kullandırmaları açısından önemli
kurumlar olup bir ölçüde sağlık turizmini finanse eden iĢletmeler oldukları için sağlık turizmi
kümelenmesi içerisinde güçlü düzey oyuncu pozisyonundadırlar. Bu kapsamda turistlerin
geldiği ülkelerdeki sigorta Ģirketleri ve emeklilik fonları, kümenin oluĢumunu destekleyen
güçlü kuruluĢlardır.
Sivil toplum kuruluĢlarını sağlık turizmi kümelenmesinde iki grupta incelemek mümkündür.
Bölge’de faaliyet gösteren sanayi ve ticaret odaları, özellikle özel sektör sağlık kuruluĢlarına
ticarethane açma ve iĢletme konusunda rehberlik edebilmekte, konuya iliĢkin olarak bu
kurumların sorunlarına çözüm yolları bulmaları için yardımcı olmalarına rağmen sanayi ve
ticaret odalarının, sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde zayıf düzey bir pozisyona sahip
oldukları belirlenmiĢtir. Sektörel sivil toplum kuruluĢları ise Bölge’de faaliyet göstermemekle
birlikte eksik oyuncu olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Merkezi yönetim, MEVKA Bölgesi’nde sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde güçlü düzey
oyuncu pozisyonu sahip unsurlardan birisidir. Sağlık turizmi sektörünün Bölge’deki
planlamalarının yapılmasının yanı sıra kaynakların dağıtımında ve bu sektörlerin
faaliyetlerinin kontrolünde öncelikli sorumluluğunun bulunması, Valilikleri, MEVKA
Bölgesi’ndeki sağlık turizmi kümelenmesinin oluĢumunda öne çıkarmakta ve kümelenme
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içerisinde güçlü düzey oyuncu pozisyonuna taĢımaktadır. MEVKA Bölgesi’nin Valilikleri,
turizmin geliĢmesi konusunda en arzulu çalıĢan oyuncudur.
Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kurumlarının kurulmasında ve iĢletilmesinde doğrudan ya da
dolaylı yatırımcı ya da bilgi tedarikçisi olmasının yanı sıra bu kurumların iĢleyiĢlerini
düzenleyen Bakanlık olması nedeniyle sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde en güçlü
oyunculardan birisidir. Sağlık Ġl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki uygulayıcısı ve
kontrolörü olması nedeniyle sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde güçlü düzey oyunculardan
bir tanesidir. Bu Ģekliyle aynı zamanda sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde sertifikasyon
kurumu niteliği de taĢımaktadır. MEVKA Bölgesi’ndeki Sağlık Ġl Müdürlükleri, bu görev
tanımları kapsamında iyi çalıĢmalar ve faaliyetler yürütmekte bu açıdan güçlü oyuncu olarak
karĢımıza çıkmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, özellikle konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek
iĢletmelerinin kurulması, denetlenmesi gibi konularda etkili olmasının yanı sıra alternatif
turizm ürünleri geliĢtirmede yetkisinin bulunması nedeniyle sağlık turizmi kümelenmesi
içerisinde güçlü düzey oyuncu pozisyonunda olduğu görülmektedir.
MEVKA Bölgesi sağlık turizmi kümelenmesi içerisinde bilgi üreten kurumlar, kümelenmede
orta düzey pozisyona sahiptir. Bunlar, üniversiteler bünyesinde yer alan sağlık yüksek okulları
ve sağlık meslek yüksekokulu olarak küme oluĢumuna katkı sağlamakta ve orta düzeyde
küme ile iliĢkilidir. Tıp fakültelerinin zaman içerisinde bu iliĢkinin derecesini güçlendireceği
beklenmektedir. Üniversitelere bağlı olan Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümü özellikle Spa otelleri için önem arz ediyor olmasına rağmen bu anlamda bir iĢ birliği
henüz yeterince geliĢtirilememiĢtir.
Öte yandan bilgi üreten kurumlar içerisinde araĢtırma enstitülerinin olmayıĢı, enstitüleri eksik
oyuncu konumuna taĢımaktadır. Yukarıdaki değerlendirmelerin dıĢında Sağlık Turizmi
Kümelenmesini oluĢturan oyuncuların kendileri arasındaki iliĢkileri de irdelemek,
kümelenmenin geliĢtirilebilmesi açısından önemlidir.
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Tablo 8: Değer Zinciri Matrisi Ġle Sağlık Turizmi Sektörü Kümelenmesinin ĠliĢki Analizi
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2.4.1. Sağlık Turizmi Sektörü Kümelenmesi Düzlemsel ĠliĢki Analizi
Sağlık turizm kümelenme çalıĢması incelendiği zaman karĢımıza sektör ile ilgili çıkan temel
sonuçlar sektördeki B2B, B2C ve B2S gibi alanlarda temel iĢleyiĢ ve etkinlik süreçlerine
iliĢkin bazı temel sonuçlar kısaca aĢağıda özetlenmiĢtir. Ayrıca, elde edilen veriler
çerçevesinde sektörün rekabetçiliğinin geliĢtirilmesine yönelik olarak mikro, mezo ve makro
düzeyde ele alınması gereken projelerin neler olacağına iliĢkin analizleri değer zinciri matrisi
kullanılarak ortaya konmuĢtur. Değer zinciri matrisi özellikle çoklu faktörler açısından
sektörü analiz etmemize olanak sağlarken ne tür mikro, makro ve mezo düzeyde proje
yapılacağına iliĢkin temel bilgileri de ortaya koymaktadır.
Yukarıdaki matris incelendiğinde, oyuncular arasındaki iliĢkinin çoğunlukla orta ve zayıf
düzey iliĢkilerden oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. Sağlık turizmi kümelenmesinin güçlü düzey
oyuncuları ile orta ve zayıf düzey oyuncuları arasındaki iliĢkinin zayıflığı, sektörün
oluĢmasındaki en büyük engeldir.
Özellikle devlet hastaneleri, özel sağlık kurumları, diyaliz merkezleri ile konaklama, seyahat,
ulaĢtırma ve yiyecek-içecek iĢletmeleri arasındaki iliĢki düzeyinin düĢük seviyede kalması,
sağlık turizminin bir paket ürüne dönüĢtürülememesine neden olmaktadır.
Ayrıca sigorta iĢletmeleri olarak tanımlanan oyuncular ile sağlık turizmi kümelenmesinde
medikal sağlık bölümünü oluĢturan kurumlar arasındaki zayıf iliĢki, sağlık turizmi
potansiyelinin ürüne dönüĢtürülmesini olumsuz etkilemektedir. Kümelenmede değerlendirilen
sigorta kurumları, potansiyel turistlerin sağlık giderlerini finanse edeceği için çok büyük
önem arz etmektedir. Sigorta iĢletmelerinin kümelenme içerisinde pozisyonu güçlü olmasına
rağmen diğer oyuncular ile arasındaki iliĢkinin zayıf olması, ürünün istenilen düzeyde
geliĢtirilmesini güçleĢtirmektedir.
Sertifikasyon kurumlarının Sağlık Turizmi Kümelenmesindeki hizmetleri oluĢturan (tedarik
zincirinde yer alan) oyuncularla iliĢkisinin zayıf olması, bu oyuncuların kendilerini sağlık
turizmi kapsamında geliĢtirmeleri konusunda yönlendirici bilgi almalarına engel teĢkil
etmektedir. Özellikle, sektörel sertifikasyon kurumlarının bölgesel düzeyde yer almaması iĢi
daha da zorlaĢtırmaktadır.
Benzer Ģekilde sivil toplum kuruluĢlarının kümelenme içerisindeki zayıf pozisyonları ve
sektörel sivil toplum kuruluĢlarının bölgede bulunmaması bir sorun olarak algılanmalıdır.
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Sağlık sektörü kapsamında sektörel sivil toplum kuruluĢlarının eksikliği, sağlık kontrol
kuruluĢların turistik ürün oluĢturması konusunda engellemekte ve ortaklaĢa rekabet avantajı
elde etmelerini baĢlangıç aĢamasında ortadan kaldırmaktadır.
2.5.MEVKA Bölgesi Kongre-Event Turizmi Sektörünün Kümelenme Analizi
MEVKA Bölgesinde yapılan event ve toplantılara bakıldığı zaman önemli sayılabilecek
sayıda faaliyetin olduğu görülmektedir. Bunların genel olarak uluslararası nitelikte organize
edilmesi, MEVKA Bölgesi’nin bir destinasyon olarak değerlendirilmesinde önemli katkı
sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle bu tür etkinliklerin niteliğinin uluslararası düzeye
çıkarılması ve daha profesyonel organize edilmesinin yanı sıra içeriğinin zenginleĢtirilmesi
gerekmektedir. YaklaĢık olarak yıl bazında Bölgede 50 civarında etkinliğin düzenlendiği
dikkate alınırsa, bu faaliyetlerin Bölge’nin imajının geliĢtirilmesi ve destinasyon olarak
değerlendirilmesi konusunda ele alınması gerekmektedir.
Hz. Mevlana’yı Anma Törenleri
Büyük Türk Ġslam Mütefekkiri ve Mutasavvıfı Hz. Mevlâna, Konya ve Bölge’nin kültür ve
fikir hayatının geliĢiminde yüzyıllardır etkisini sürdürmektedir. Mevlânâ’nın fikir ve
felsefesinin yanı sıra YeĢil Türbesi, Konya adı ile bütünleĢmiĢtir. Hz. Mevlânâ’nın fikirleri,
Edeb ve Erkânı, Sultan Veled’in oğlu Ulu Arif Çelebi tarafından sistemli bir Ģekle sokularak
Mevlevi Tarikatı kurulmuĢtur. BaĢta Konya olmak üzere Osmanlı Devletinin bir çok ilinde
Dergah ve Semâhaneler inĢa edilerek Mevlevi Ayinleri (Sema Törenleri) bu Semâhanelerde
yapılmıĢtır. Günümüzde ise her yıl 10-17 Aralık arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı
himayesinde Konya Valiliği Ġl Kültür Müdürlüğü’nün Sekreteryalığında Semâ gösterileri
yapılmaktadır. Bu gösterileri yerli ve yabancı binlerce kiĢi ilgi ile izlemektedir.
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali
Mevlana’dan dolayı tüm dünya Konya ilini tanımaktadır. Mevlevi geleneğini sürdürmek,
tasavvuf musikisini tanıtmak için düzenlenen festival, Mevlana’nın doğum gününe
rastlamaktadır. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçılar, mistik müzik resitalleri
ve konserler vermektedir.
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Uluslararası Nasreddin Hoca ġenliği
AkĢehir Belediye BaĢkanlığı-Nasreddin Hoca Turizm Derneği, Türkiye’yi ve insanını gerçek
kültürü

ile

tanıtmak

ve

Nasreddin

Hoca’nın

kiĢiliğiyle

bütünleĢen

gülmeceyi

evrenselleĢtirmek amacıyla 1959 yılından beri her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında
Uluslararası Nasreddin Hoca ġenliği düzenlemektedir. 1974 yılında uluslararası boyut
kazanan Ģenlik, mizah ağırlığı taĢımakla beraber bilim, kültür ve sanatı temel almaktadır.
Etkinlikler ve yarıĢmalar, mizahın farklı alanlarını içermektedir. Özellikle mizahın evrensel
dili olan karikatür önemli bir öğe haline gelmiĢtir. ġenlik süresince yerli ve yabancı
konuklarla Nasreddin Hoca’yı hatırlatan ve değerlendiren söyleĢiler yapılmaktadır. Ayrıca
kimi ulusal, kimi uluslararası boyutta olmak üzere pek çok karikatür, gülmece, öykü, fotoğraf
yarıĢması düzenlenmektedir. Halk oyunları, konserler, tiyatro gösterileri, maçlar, karikatür,
resim ve fotoğraf sergileri ise kutlamaların vazgeçilmez renkleri olarak Ģenlik boyunca
sürmektedir. ġenlikler sırasında çevre il ve ilçelerden, Türkiye’nin baĢka yörelerinden ve
yurtdıĢından gelen ünlü sanatçılar, bilim adamları ve medya kuruluĢları Ģenlik aktivitelerini
izlemek üzere AkĢehir’de bir araya gelmektedir.
Lille Yörük ġöleni
Çumra’nın Lille yöresinde gerçekleĢtirilen Ģölende 1000 yıllık bir kültürün ve geleneklerinin
son temsilcileri olan Yörükler, geleneklerini yaĢatmak için ata sporumuz olan cirit oynamakta,
karakucak güreĢleri yapmakta ve diğer illerdeki akrabaları ile görüĢmektedirler. Lille Yörük
Şöleni Çumra’da Lille yöresindeki (Çumra’daki Yörük köylerinin toplanma merkezi)
Yörüklerin gelenekselleĢen bir Ģöleni haline gelmiĢtir.
Yukarıçiğil Kilim Festivali
Kilimin Türk tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Marka olarak tescil edilmiĢ olan Çiğil
kilimlerini dokuyan halk, geçmiĢten gelen bu geleneği sürdürmekte ve kilim dokumayı
geliĢtirmektedir. Kilim dokumacılığı aynı zamanda aile bütçesine ve çevrenin geliĢmesine de
katkıda bulunmaktadır. Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Beldesi’nde dokunan,
tarihi Orta Asya’ya kadar dayanan ve günümüzde Selçuk Üniversitesi’nin öncülük ettiği
kurslarla yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılan Çiğil Kilimleri bu festival ile yaĢatılmak istenmektedir.
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Yörük-Türkmen Kültür ġöleni
Haziran ayı sonu Temmuz ayı baĢları gibi düzenlenen ve Yörük örf ve adetlerinin
canlandırıldığı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörüklerin çadır kurduğu Ģölende çeĢitli
etkinliklere yer verilmektedir.
Kulu AltınbaĢak Düden Gölü Kültür ve Sanat Festivali
Yaban kazları, flamingolar ve telli turnalar baĢta olmak üzere yüzlerce kuĢ türünü barındıran
Düden Gölü, Rusya’dan gelip Afrika’ya göç eden bazı kuĢ türleri için konaklama yeri
olmuĢtur. Düden Gölü’nün Kulu ile birlikte anılması için Temmuz ayında Kulu AltınbaĢak
Düden Gölü Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir.
Ilgın Kaplıca Kültür ve Turizm Festivali
Ġlçede bulunan kaplıca sularını ve kültürel güzellikleri tanıtmak için Konya’nın Ilgın ilçesinde
gerçekleĢtirilmektedir.
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
Konya Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro
Yapan Ülkeler Festivali’ne farklı ülkelerden tiyatro ekibi katılarak oyunlar sergilemektedir.
Geleneksel AĢıklar Bayramı
Geleneksel olarak gerçekleĢtirilen AĢıklar Bayramı; halk sanatı, edebiyat ve folklorun en
temel dinamiklerinden olan aĢıklık geleneğinin yaĢatılması açısından büyük önem
taĢımaktadır. Farklı Ģehirlerden bir çok aĢık, 24-28 Ekim’de bu bayrama katılmaktadır.
Bozkır Kültür ve Turizm Festivali
Bozkır’ın kültürünü, tarihini ve turistik yerlerini tanıtmak, elma üreticilerini daha kaliteli ürün
yetiĢtirmeleri için teĢvik etmek ve Bozkırlıları bir araya getirmek amacını taĢımaktadır.
Huğlu Tüfek Bayramı
BeyĢehir av silahları alanında ününü dünyaya duyurmuĢtur. Ġlçeye bağlı Huğlu Kasabası’nda
1914 yılında eski silahların tamiri ile baĢlayan sanat, giderek yaygınlaĢmıĢ ve 1962 yılında
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Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin kuruluĢu ile birlikte seri üretime baĢlamıĢtır. Tek
namlulu, alttan kırma tüfeklerle baĢlayan üretime zamanla çift kırma eklenmiĢ, yıllar
ilerledikçe kapasite geniĢlemiĢtir. Süper poza ve otomatik model üretimleri yapılmıĢtır.
Üzümlü ve Gencek kasabalarında bulunan av sanayi tesislerinde ustalar tarafından
teknolojinin son imkânları ile üretilen yapısı ve iĢlemeleri ile zarif bir sanat eseri olan kaliteli
av tüfekleri, dünya pazarlarında aranılan bir marka durumuna gelmiĢtir. Bu yüzden her yıl 13
Haziran’da BeyĢehir’de tüfek bayramı olarak kutlanmaktadır.
Ekonomi ve Kalkınma Bayramı
SeydiĢehir ilçesi, Horasanlı Seyit Harun Veli Hazretlerinin gelip konaklaması ile birlikte kent,
yaklaĢık olarak 1310 yıllarında kurulmuĢtur. Ġlçenin ekonomik yapısı alüminyum fabrikası ile
önem kazanmaktadır. Ġlçenin en önemli mahalli günü 5 Ağustos’u içine alan haftada
düzenlenen Seyit Harun Veli Anma ve Ekonomik Kalkınma Bayramı törenleridir.
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları
Türk kültürünün dünyaya tanıtılması ve Türkçenin daha yaygın bir Ģekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen bu uluslararası organizasyonun bir ayağı bu
yıl ilk kez Karaman’da gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkçenin BaĢkenti olarak kabul edilen
Karaman’ın bu etkinliği sahiplenmesi ve bu etkinliğe öncülük etmesi gerekmektedir. Böylece
kent ve MEVKA Bölgesi’ndeki turizm faaliyetlerine büyük bir katkı sağlanacaktır.
Yunus Emre Kültür ġenlikleri
Yunus Emre’nin felsefesi ve kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl Eylül ayında
düzenlenmektedir. Kültür ve inanç turizmi için önem taĢıyan bu etkinliklerin uluslararası
düzeye çıkarılması ve içeriğinin zenginleĢtirilmesi gerekmektedir.
Dünya Yamaç ParaĢütü ġampiyonası
Ġlki 2010 yılında, ikincisi ise bu yıl düzenlenen organizasyon hem uluslararası nitelik taĢıması
açısından hem de dünya geneline kıyasla en uzun parkur olması sebebiyle iyi bir Ģekilde
değerlendirilmelidir. Bölge’de spor turizminin geliĢimine önemli katkı sağlayacak bu
organizasyon, aynı zamanda, etkinlik kapsamında düzenlenecek kongre ve panellerle kongre
ve event turizmine de kazandırılabilir.
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ġekil 14: MEVKA BÖLGESĠ KONGRE VE EVENT TURĠZMĠ SEKTÖRÜ
KÜMELENME ANALĠZĠ
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MEVKA Bölgesi’nin etkin bir Ģekilde turizm destinasyonu olmasında en önemli faktörlerden
biri, kongre ve event turizminin bölgede etkin bir Ģekilde oluĢturulmasıdır. Bu nedenle
Bölge’nin sektörel açıdan geliĢmesinin temel stratejisi, bu alandaki faaliyetlerin uluslararası
olarak geliĢmesine bağlıdır. Mevcut faaliyetler incelendiği zaman aslında önemli
sayılabilecek sayıda etkinliğin yapıldığı görülmektedir. Ancak bunların uluslararası düzeyde
etki yaratamaması, sektörü bir endüstri haline getirememiĢtir. Bu nedenle bu strateji
raporundan sonra özellikle bölgede yapılan organizasyonların daha profesyonel ve nitelikli bir
Ģekilde yapılmasının yanı sıra uluslararası boyutuna ağırlık vermek gerekmektedir.
Kongre ve event turizminin geliĢmesine yönelik en önemli unsur, bölgede uluslararası etkinlik
yapacak organizasyon firmalarının geliĢmiĢ olmasıdır. Bu nedenle kapasitesi yüksek firmalar,
sektörün geliĢmesinde önemli bir rol oynamaktadır. MEVKA Bölgesi bu anlamda sektörü
geliĢtirmede yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında bu tür etkinliklerin geliĢtirilmesinde küresel
ortaklı ve bağlantıları güçlü Ģirketlerin girmesi büyük önem teĢkil ettiği göz önüne alınırsa
MEVKA Bölgesi bu açıdan da zayıf kalmaktadır.
Konya ve Karaman illeri özellikle inanç, hoĢgörü ve tarım gibi alanlarda dünyanın en önemli
kongrelerine ev sahipliği yapabilir. Bu etkinliklerin sürekli olarak düzenlenmesinin yanı sıra
uluslararası boyut kazanması, Bölge’de önemli bir dinamizm oluĢturacaktır. Bu nedenle bu
sektörün geliĢmesi, Bölge’nin turizm sektöründe kalkınmanın sağlanması açısından önemli
katkı yapacaktır.
Kümelenme analizine bakıldığı zaman özellikle sektörün geliĢmesine yönelik olarak insan
kaynakları, konaklama, rehberlik hizmetleri, yeme-içme ve sosyal olanaklarının oldukça zayıf
kaldığı görülmektedir. Bu nedenle bu alanların, sektöre olumlu katkı yapacak Ģekilde yeniden
tasarımlanması ve geliĢtirilmesi gerekmektedir.
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Tablo 9: Değer Zinciri Matrisi Ġle Kongre ve Event Turizmi Sektörü Kümelenmesinin ĠliĢki Analizi

Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf

Zayıf
Orta
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Orta
Orta
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Zayıf
Orta
Zayıf
Zayıf

Zayıf
Mikro
Makro
Mezo

Mikro
Makro
Mezo

2.5.1. Kongre-Event Turizmi Sektörü Kümelenmesi Düzlemsel ĠliĢki Analizi
Kongre ve event turizm kümelenme çalıĢması incelendiği zaman karĢımıza çıkan temel
sonuçlar çerçevesinde; B2B, B2C ve B2S gibi alanlarda temel iĢleyiĢ ve etkinlik süreçlerine
iliĢkin sonuçlar kısaca aĢağıda özetlenmiĢtir.
Ayrıca, elde edilen veriler çerçevesinde sektörün rekabetçiliğinin geliĢtirilmesine yönelik
olarak mikro, mezo ve makro düzeyde ele alınması gereken projelerin neler olacağına iliĢkin
analizleri değer zinciri matrisini kullanarak ortaya konmuĢtur.
Değer zinciri matrisi özellikle çoklu faktörler açısından sektörün analiz edilmesine olanak
sağlarken özellikle ne tür mikro, makro ve mezo düzeyde proje yapılacağına iliĢkin temel
bilgileri de ortaya koymaktadır.
Yukarıdaki matris incelendiğinde, oyuncular arasındaki iliĢkilerin sektörü ileri düzeye
taĢıyacak Ģekilde geliĢmediği görülmektedir. Kongre ve event turizmi kümelenmesinin
oyuncuları arasındaki iliĢkinin zayıflığı, sektörün oluĢmasındaki en büyük engel olarak ortaya
çıkmaktadır. Özellikle konaklama, seyahat, yiyecek-içecek ve sosyal iĢletmeler arasındaki
iliĢki düzeyinin kopuk ve etkisiz olması, kongre ve event turizminin bir paket ürüne
dönüĢtürülememesi ile sonuçlanmıĢtır.
Benzer Ģekilde sivil toplum kuruluĢlarının kümelenme içerisinde zayıf oyuncu olarak yer
almaları bir baĢka olumsuz durumdur. Sektör kapsamında spesifik sivil toplum kuruluĢlarının
Bölge’de bulunmaması, turistik ürünün oluĢturulması konusunda güçlenmelerini olumsuz
etkilemekte ve ortaklaĢa rekabet avantajı elde etmeleri önünde engel teĢkil etmektedir.
MEVKA Bölgesi kongre ve event turizmi kümelenme haritası ve iliĢki Ģemasından hareketle
kongre ve event turizmi kümelenmesinde birçok eksik oyuncunun olduğu anlaĢılmaktadır.
BaĢka bir ifadeyle bu oyuncular kümelenme içinde yer almaları gerekirken, kümelenme
dıĢında kalmıĢlardır.
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3. MEVKA BÖLGESĠ DESTĠNASYONLARI VE KÜMELENME YAPILARI
MEVKA Bölgesi turizm sektörünü makro düzeyde analiz ettiğimiz zaman, öncelikli olarak
tüm destinasyonların temelde inanç, tarih-kültür Ģeklinde örgütlendiği, oyuncuların bu yönde
geliĢtiği ve sektör ekonomisinin bu alt endüstriler üzerine bina edildiği görülmektedir.
Temel alt sektörler bağlamında değerlendirildiğinde ise, dört farklı alt turizm sektörünün dört
değiĢik lokasyonda icra edildiği ve kümelendiği görülmektedir. BaĢka bir ifade ile, MEVKA
Bölgesi, kümelenme perspektifinde ele alındığında lokasyon olarak dört farklı temel
destinasyonun birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği görülmektedir.
Her destinasyonun kendine özgü değerleri ve birikimleri mevcuttur. Diğer bir deyiĢle her
destinasyonda farklı kümelenmeler mevcuttur. Bu yapıya rağmen tüm lokasyonların ve
faaliyet gösteren kümelenmelerin birbirini destekleyen bir nitelik arz ettikleri görülmektedir.
Bu sinerjik yapı ve kültür, MEVKA Bölgesi turizm sektörünün temel ruhunu oluĢturmaktadır.
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Tablo 10: MEVKA Bölgesi Stratejik Turizm Destinasyonları ve Kümelenme Alanları
KONYA MERKEZ
1.Destinasyon

KARAMAN
2.Destinasyon

BEYġEHĠR
3.Destinasyon

AKġEHĠR
4.Destinasyon

Ġnanç Turizm
Kümelenmesi
Tarih-Kültür
Turizm
Kümelenmesi
Sağlık
Turizm
Kümelenmesi
Kongre ve Event
Turizmi
Kümelenmesi

Yukarıdaki Tablo’da görüldüğü gibi kümelenme merkezleri dört farklı destinasyonda
yoğunlaĢmıĢtır. Her bir destinasyonda rekabetçi gücü yüksek ve taĢıma kapasitesine uygun alt
sektörlerin olduğu ve oyuncuların faaliyet gösterdiği tespit edilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, tüm
destinasyonlar öncelikli olarak geliĢtirilmesi öngörülen alt turizm sektörü değer zinciri
oyuncularına sahiptir.
Öte yandan her destinasyonun kendi içinde turizm açısından özgün bir değerinin olduğu
görülmektedir. Bu durum özellikle Bölge’nin turizm sektörünü diğer alanlardan ayıran faktörü
ortaya koymaktadır. Mevcut koĢullarda bazı yerler çok yüksek talep ile karĢılaĢırken, bazı
yerlerde ise talep düzeyi düĢük kalmıĢ ya da gerileme eğilimine girmiĢtir. Bu tür durumlarda
Ģirketlerin çok acil çözüm getirecek ve Ģirketi sıkıntıya sokmadan kurtaracak bir yönetim
yaklaĢımıyla

problemin

üstesinden

gelmesi

mümkündür.

Özellike

yaratıcı

turizm

hizmetlerinin yanı sıra gelen müĢteriye doğru ve etkili bir Ģekilde ilgi gösterildiği zaman,
sektörün kalkınması hızlandırılabilir. MEVKA Bölgesi’nin bir bütün olarak turizm sektörünü
inceledikten sonra özellikle daha ekonomik ve planlamacı bir anlayıĢ ile sektör analiz
edildiğinde, alan yönetimini çok daha etkin bir Ģekilde yapma Ģansı oluĢmaktadır. Bu nedenle
1.Destinasyon, 2.Destinasyon, 3.Destinasyon ve 4.Destinasyon baĢlıkları çerçevesinde konu
ele alındığı zaman yönetilmesi ve kurumsal strateji geliĢtirilmesi çok daha kolay
olabilmektedir. Bu çerçevede özellikle segmenetlerin turizm konsantrasyonları belirlendiği
zaman, yapısal bir anlayıĢ ile yönetim tasarımı yapmak mümkün olacaktır.
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3.1.MEVKA Bölgesi Destinasyonlarını Destekleyen Alt Turizm Sektörlerinin Analizi
Uluslararası rekabetçilik analizinde irdelendiği gibi, MEVKA Bölgesi’nde farklı alt turizm
sektörleri tespit edilmiĢ; bunlardan 4 tanesinin öncelikli olarak analiz edilmesi ve
geliĢtirilmesi öngörülmüĢtür. Bununla birlikte, diğer alt sektörlerin, öncelikli geliĢtirilmesi
gereken 4 sektörü (inanç, tarih-kültür, sağlık, kongre-event) ve stratejik lokasyonları
destekleyici mahiyette faaliyette bulundukları ve sinerji ortaya çıkardıkları öngörülmektedir.
Bu diğer sektörler ve Bölge turizmine sağlayabileceği katkılara aĢağıda yer verilmiĢtir.
3.1.1. MEVKA Bölgesi Doğa Turizmi Sektörünün Stratejik Analizi
MEVKA Bölgesi doğa turizmi kapsamında, ciddi bir arz verisini barındırmaktadır. Diğer
taraftan tüm dünyada doğa turizmine olan ilgi de giderek artmaktadır. Bu durumdan
yararlanmak amacıyla MEVKA’nın doğa turizm hareketlerinin geliĢtirilmesine yönelik
çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. Bölge’deki doğa turizmine açılabilecek alanlara; Meke Krater
Gölü, Tuz Gölü, BeyĢehir Gölü, Kilistra, TaĢkale Tahıl Ambarları, Karadağ, Toros dağları
eteklerindeki yaylalar örnek olarak verilebilir.
Doğa turizminin geliĢtirilmesi için öncelikle mevcut arz verilerine ulaĢım imkânları
geliĢtirmeli, ikincil mevzuat oluĢturulmalı ve talep artıĢını sağlamak için tanıtım faaliyetleri
yapılmalıdır. Doğa turizmi hareketlerini geliĢtirmek için önerilecek en iyi yol, doğa turizm
hareketlerinin diğer alternatif turizm sektörleri kapsamında entegre edilmesi ve bu ürünün
kendi baĢına talep çekebilecek düzeye gelince temel turistik ürünlerden ayrılmasıdır.
Sonuç olarak, artan çevresel kaygılar sonucunda doğaya ilgi de artmaktadır. Kitle turizmi
geçmiĢte ne kadar popüler ise günümüzde önemini eskiye göre yitirmektedir. Artık turistler
değiĢik

ürünler

aramakta,

ülkeler

değiĢik

ürün

yaratma

sürecinde

faaliyetlerini

sürdürmektedir. Turizm sektöründe ürün çeĢitlendirme kapsamında, eko-turizm bir faktör
olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat ürünün baĢarısı için güçlü bir imaj gerekmektedir. Bu imajı,
iyi korunmuĢ doğal ve sosyal çevre verecektir.
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3.1.2. MEVKA Bölgesi Gastronomi Turizmi Sektörünün Stratejik Analizi
Gastronomi, turizm sektörü için olmazsa olmaz temel alanlardan biri olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Eğer bu alan geliĢmemiĢ ise ilgili destinasyonların güçlü bir imaj ve müĢteri
memnuniyeti yaratması söz konusu değildir. Özellikle bu çerçevede Bölge mutfağı büyük bir
potansiyel ortaya koymaktadır.
Bamya çorbası, etli ekmek, fırın kebabı, calla vb. yemekler yöre mutfağını özgün kılmaktadır.
Bu açıdan yöre mutfağının tanıtımı yapılmalı, yeme-içme iĢletmeleri geliĢtirilmeli, kente
gelen ziyaretçilere bu ürünler sunulmalıdır.
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MEVKA BÖLGESĠ TURĠZM SEKTÖRÜ
MASTER PLANI

84

KÜMELENME TEMELLĠ MASTER PLAN VE
MAKRO DÜZEY STRATEJĠLER

Son 30 yıl içinde yaĢanan hızlı küreselleĢme süreci, mal ve hizmetlerin kolayca transfer
edilebilmesinin yanı sıra dijital teknolojide gerçekleĢtirilen baĢ döndüren hızlı ilerlemeye,
iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan olağanüstü değiĢime vesile olmuĢsa da, bunlardan daha da
önemlisi mikro, mezo ve makro düzeyde rekabetçilik olgusunu ortaya çıkarmıĢtır. Diğer bir
deyiĢle, artık firmalar (mikro), sektörler (mezo) ve bölgeler (makro) küresel rekabetin etkisi
altına girmiĢtir. Bu etkinin uzun yıllar daha süreceği tahmin edilmektedir. Günümüzde artık
sadece Ģirketler değil, aynı zamanda bölgeler/kentler de rekabet etmektedir.
1970’lerde baĢlayıp hızlı bir Ģekilde dünyayı saran ve moda haline gelen kalite olgusu ve bu
bağlamda geliĢtirilen toplam kalite yönetimi (TKY) tekniği, 1990'lı yılların sonunda yetersiz
kalmaya baĢlamıĢ; kalitenin, müĢterinin kurum ya da ürünü seçmesi için çok da yeterli
olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Çünkü ünlü rekabetçilik gurusu Michael Porter’ın da ifade ettiği
gibi artık operasyonel mükemmellik (operational excellence) kolayca taklit edilebilmektedir.
Yani aynı mal ve/veya hizmet üreten ve kalite farkı olmayan birçok rakip firma, aynı anda
üretimi gerçekleĢtirebilecek kabiliyete ulaĢmıĢtır. Bu durumda karĢısında neler yapılması ve
nasıl önlemler alınması gerektiğine yönelik olarak yine Porter’ın dediği gibi stratejiler
geliĢtirmek zorunludur. Nitekim savaĢların stratejiler ile kazanıldığı gerçeğinden hareketle,
günümüzün küresel ekonomik savaĢı da ancak stratejiler ile kazanılabilir.
Bu nedenle hızla değiĢen dünyanın koĢullarını yeniden yorumlamalı ve geleceğimiz nasıl
olacak? ve neler bizi bekliyor? sorularına yanıtlar aranmalıdır. Bu nedenle, firmaların oturup
rekabet stratejilerini sürekli yeniden gözden geçirmeleri ve devamlı yenilenmeleri elzemdir.
Özellikle küresel ve/veya uluslararası arenaya bakıldığında, rakiplerin sayısı ve kalitesi
arttığından dolayı stratejik yönetim düĢüncesine (strategic thinking) ve stratejik yönetime
(strategic management), bu bağlamda stratejik planlamaya (strategic planning) her
zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu aĢikârdır.
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Burada Ģunu da vurgulamak gerekir ki, günümüzde planlama ile stratejik planlama birbirine
karıĢtırılmakta ve aynı kategoride değerlendirilmektedir. Çünkü stratejiler rekabet üzerine
bina edilmektedir. Diğer bir ifade ile, tüm plan, program ve hedefler, rekabet felsefesi ile
yoğrulmalı ve buna göre tasarlanmalıdır.
Bu kapsam yürütülen bu çalıĢmada, söz konusu bu yöntem takip edilmiĢ, öncelikle MEVKA
Bölgesi turizm sektörünün (alt sektörler dahil) kapsamlı küresel rekabet analizi yapılmıĢtır.
Bu bağlamda, rekabet edebilirlik faktörlerini oluĢturan tüm unsurlar, uluslararası rakipler ile
kıyaslamaya tabi tutulmuĢ ve her bir alt turizm sektörü düzleminde pozisyonu ortaya
çıkarılmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, Bölge’deki turizm sektörünün uluslararası rakipleri
karĢısındaki güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuĢtur.
Güçlü ve katma değeri yüksek sektörler üzerine bina edilen rekabetçilik yaklaĢımı
çerçevesinde her bir alt turizm sektörünün detaylı kümelenme haritalama çalıĢması yapılmıĢ,
sektörel kümelenme içinde faaliyet gösteren tüm oyuncuların kümelenmeye katkıları/etkileri
ve diğer oyunculara yapmıĢ olduğu katma değerler tespit edilmiĢtir. Her bir alt turizm
kümelenmesi oyuncusunun kümelenme içinde göstermiĢ olduğu iliĢki matrisi ile de
sektördeki zayıf-güçlü iletiĢim noktaları ortaya konmuĢtur.
Tüm bu çalıĢmalar, turizm alt sektörlerinin geleceği konusunda hem MEVKA Bölgesi
genelinde hem de Konya, Karaman, BeyĢehir, AkĢehir özelinde önemli bir altlık görevi
üstlenmektedir. Nitekim bu çalıĢmalar, sektörün uluslararası düzlemde nasıl daha rekabetçi
olabileceği, stratejilerin ve sektörün geleceğinin daha sağlam nasıl kurgulanabileceğine
yönelik altyapıyı oluĢturmak amacıyla icra edilmiĢtir.
Sektörün mevcut durumu analiz edildiği zaman orta vadede sürdürülebilir bir turizm
endüstrisinden söz etmek mümkün değildir. Mutlaka bu araĢtırma kapsamında kümelenme
çalıĢması ile teĢhis edilen alanlar dikkate alınarak sektörün her bakımdan ciddi bir Ģekilde reorganize edilmesi gerekmektedir. Bu tür çalıĢmalar yapılmadığı zaman, birim turistin yarattığı
katma değer her geçen gün azalacaktır. Gerekli önlemler alınır ve alternatif turizm
sektörlerine yönelik stratejiler ortaya konursa, sektörün yarattığı katma değer önümüzdeki
dönemde iki-üç kat daha fazla olacaktır. Böylece sektörde ciddi bir sermaye birikimi olacak
ve geliĢim döngüsüne büyük bir katkı sağlayacaktır.
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Yapılan araĢtırmalar ve analizler sonucu bölgenin sektörel temelde geliĢmesine yönelik
öngörülen makro düzey stratejilere aĢağıda yer verilmiĢtir.
MarkalaĢma Stratejileri BaĢlatılmalıdır
Ġnanç turizm sektöründe rekabet edebilmesi, ucuz ürün imajı yerine, kaliteli hizmet üretme ve
turizm bölgelerinin bütün yönleriyle markalaĢmasına bağlıdır. Turizmde rekabetin fiyat
rekabetinden, marka rekabetine doğru kaydırılması için gerekli adımların atılması hem turizm
kaynaklarının korunarak değerlendirilmesi hem de turizm gelirlerinin beklenen düzeyde elde
edilmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu açıdan Bölge’nin markalaĢmasına yönelik
çalıĢmalara ağırlık verilmelidir.
Yeni Hedef Pazarların GeliĢtirilmesi
Turizm tanıtımında hedef pazarlara yönelik tanıtım çalıĢmaları yapılmalı, bu amaçla yukarda
vurgulanan sektörleri tercih eden, Japonya, Güney Kore ve Amerika BirleĢik Devletleri gibi
ülkelere yönelik pazarlama çalıĢmalarına ağırlık verilmelidir. Ayrıca MEVKA Bölgesi’nde
yer alan turistik varlıkların ve çekirdek yeteneklerin dünyanın hangi bölgelerine hitap edecek
yapıyı ortaya koyacak pazar araĢtırmaları yapılmalıdır.
Çevresel Öğelere Önem Verilmelidir
Bilindiği gibi geleneksel turizme dönük olarak turistleri ülkeye getiren en önemli etkenlerden
birisi çevredir. Turistler çevre korumaya oldukça önem vermektedirler. Son yıllarda özellikle
yerel yönetimlerin turizm kaynaklarına sahip çıkması, dünyada çevrecilik anlayıĢının
geliĢmesi ve çevre korumaya dönük teĢviklerin sağlanması, turizm kaynaklarının korunmasını
ve geliĢtirilmesini sağlamıĢtır. Bununla birlikte turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında
çevreye verilecek önem, etkili bir unsurdur. Bu açıdan MEVKA Bölgesi’ndeki turizm
faaliyetlerinin geliĢtirilmesinde çevresel etkenler göz önüne alınmalıdır. Tarihi yapıların çevre
düzenlemelerinin yapılması, Meke Gölü, Tuz Gölü gibi doğal güzelliklerin korunmasına
yönelik çalıĢmalar artırılmalıdır.
UlaĢım Altyapısı ĠyileĢtirilmelidir
Geleneksel turizme sinerjik etkisi bulunan alternatif turizm bölgeleri arasındaki ulaĢım alt
yapısı iyileĢtirilmelidir. Ülkemize gelen turistlerin en çok kullandıkları ulaĢım sektörü
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havayoludur (%71,06). Bunu karayolu (%21,22), denizyolu (%7,35) ve demiryolu (%0,37)
ulaĢımı izlemektedir. UlaĢım kaynaklarının varlığı ve kalitesi, turizme ayrılacak zaman ve
maliyet açısından çok önemlidir. Bu açıdan ülkemiz havayolu ulaĢım kalitesi açısından ön
plandadır.
Ancak MEVKA Bölgesi’nde havayolu ulaĢımı geliĢmemiĢtir. Bunun için gerekli altyapılar
oluĢturulmalı ve acilen sivil havaalanları inĢa edilmelidir. Ayrıca Ģehir içi ulaĢımın yanı sıra
kentler arası, özellikle turistlerin turizm alanlarına kolay eriĢmeleri konusunda düzenlemeler
yapılmalıdır. Bunun için ilk adım özellikle tarihi varlıklara yönelik yeni yollar yapılması ve
asfaltlanmasıdır. Bunu yanında her iki kentin arazi yapısının düz olmasının verdiği avantaj
nedeniyle bisiklet, elektrikli bisiklet kullanımına yönelik yatırımlar yapılmalı, ayrıca turistik
otobüsler hizmete alınmalıdır. Yine Ģehir içi raylı sistemlerin ön plana çıkarılması, trafik
yoğunluğunu azaltacağı gibi kent içi ulaĢımı da rahatlatacaktır.
Turizm Sektöründe Holistik BakıĢ ve Yönetim Yapısı OluĢturulmalı: Sektöre
Yönelik Makro-Mezo-Mikro Düzeyde Planlama Yapılmalıdır
Turizm sektörünün geliĢimine yön verecek MEVKA Turizm Sektörü Eylem Planı
hazırlanmalı ve turizmde standartlardan kaçınmamak kaydı ile turizmin dinamik yapısına
uygun planlama süreciyle birlikte değiĢen dünya koĢullarına göre sürekli bir faaliyet olarak
devam ettirilmelidir.
Turizm sektörü yapısı itibarıyla birçok faktör ile iç içe geçmiĢ bir alandır. Bu nedenle
sektörde mutlaka holistik bir bakıĢ açısına her bakımdan ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bu
yaklaĢım esas alınmaz ise sektör, sahip olduğu potansiyeli ticari anlamda kullanamayacaktır.
Bu kapsamda turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik tüm paydaĢları
içine alan bir kurumsal yapı oluĢturulmalıdır. Akabinde her bir paydaĢın görüĢ, öneri ve
katkılarıyla MEVKA Turizm Sektörü Eylem Planı hazırlanmalı ve Plan’daki eylemler
uygulamaya konmalıdır. Hem hazırlık hem de uygulama aĢamasında sektör oyuncuları
arasında iĢbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.
Güvenlik ve Sigorta Hizmetleri YaygınlaĢtırılmalıdır
Dünya standartlarında bir turizm hizmeti verebilmek, turistlerin sağlık, kaza vb. durumlarda
mağdur olmalarını önlemek ve turistlerin güvenli bir Ģekilde turizm hizmetlerinden
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yararlanmalarını sağlamak için turistlere yönelik Bölge genelinde zorunlu turizm sigortası
uygulamasına baĢlanmalı ve bu uygulama hızla yaygınlaĢtırılmalıdır. Bu amaçla turist
gönderen ülkelerle veya sigorta iĢletmeleriyle iĢbirliğine gidilmeli, anlaĢmalar yapılmalıdır.
Nitelikli Ġstihdam YaygınlaĢtırılmalıdır
Turizm açısından en önemli sorunlarından biri iĢletmecilikteki baĢarısızlıktır. Turizm
iĢletmelerinin profesyonel bir Ģekilde yönetilmeyiĢi, turistlere karĢı standart uygulamalarının
bulunmayıĢı ve en önemlisi sektörde istihdam edilen iĢ görenlerin mesleki bilgi ve yabancı dil
konularında yetersiz olmaları, iĢletmecilikle ilgili sorunların baĢında gelmektedir. Turizm
iĢletmeleri yöneticilerinin iyi eğitim almıĢ olmasının yanı sıra profesyonel yöneticilerden
seçilmesi, aynı kategoride bulunan iĢletmelerin uygun standartlar geliĢtirmeleri ve bu
standartları doğru uygulayabilecek eğitimli iĢ görenler tarafından istihdam edilmesi önemlidir.
Bu konularda ülkemizde eğitim veren lise ve yüksekokulların sayısı oldukça artmasına
rağmen eğitim kurumlarında nitelikli personel yetiĢtirme konusunda önemli eksikliklerin
bulunması, sektörü kısıtlayan etkenlerden birisidir. Turizm sektöründe istihdam edilecek iĢ
görenlerden yüksek verimlilik elde etmek ve hizmet kalitesini artırmak için iĢ görenler
sosyolojik eğitime tabi tutularak, insan iliĢkileri ve turistlerin kültürel yapıları gibi konularda
eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu Ģekilde turistlerin tatmin düzeylerinin arttırılmasına katkı
yapılmıĢ olacaktır. Ayrıca, eğitim kurumlarında uygulama imkânları olan uzmanlaĢmıĢ eğitim
verilmesi önemli bir çözüm olacaktır. Bunun yanında Bölge’de yabancı dil eğitimi
kampanyası baĢlatılarak baĢta Ġngilizce olmak üzere eğitimler verilmeli ve iĢverenler
pozisyona göre yabancı dili olmayan adayları istihdam etmemelidir.
Doğal ve Su Kaynağı Kullanımı Yönetimi Modellenmelidir
Doğal kaynakların kullanımına iliĢkin diğer bir sorun, su kaynaklarının kullanımları ile
ilgilidir. Su, turizmin en önemli kaynaklarından birisidir. Otel iĢletmeleri, yüzme havuzları,
golf alanları ve kiĢisel kullanım nedeniyle su kaynakları turizm sektörü kapsamında aĢırı
derecede kullanılmaktadır. Bu tür kullanımlar, büyük miktarda atık su üretilmesinin yanı sıra
su temini sürecinin bozulması ve su kıtlığı ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca küresel ısınma ve
orman alanlarının yok olması nedeniyle doğal su kaynaklarının azalması ve kıtlık olasılığı
sebebiyle su kaynaklarının artırılması ve korunması önem kazanmaktadır. Bu amaçla doğal su
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kaynaklarını koruma çalıĢmaları ile su israfını önleyici çalıĢmaların ilgili Bakanlıklar ve yerel
yönetimler arasında iĢbirliği ile yapılması gereklidir.
Konya ve Karaman Bölgesi’nin Türkiye’nin en az yağıĢ alan bölgelerinden biri olması ve
genel itibari ile yazları sıcak ve kurak bir iklim yapısının hüküm sürmesi, Bölge’de su
tasarrufu ve sulak alanların korunmasının gerektirmektedir. Bu kapsamda iĢletmelerde,
evlerde, kamuya açık alanlarda, kısacası kent genelinde suyun tasarruflu bir Ģekilde
kullanılmasını sağlamak için bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli, gerekli altyapılar bu
özelliğe göre yapılmalıdır.
Destinasyon Yönetim YaklaĢımı Uygulanmalıdır
MEVKA Bölgesi’nin bütün coğrafyasına dağılan doğal çekim alanları, her bakımdan analiz
edilmesi gereken unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. MEVKA stratejik olarak turizm
sektörünü önümüzdeki süreç içerisinde doğal değerleri korumak ve iyi bir destinasyon
yönetimi ile ele almak zorundadır. Böylece bölgenin uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir
turizm stratejisine sahip olması ancak bu Ģekilde sağlanabilir.
Bölge, uzun vadeli olarak bölge değerlerini korumak için bazı temel yaklaĢımları dikkate
almak zorundadır. Bunlardan birincisi, bölgenin doğal özelliklerinin yerel yönetimler
tarafından legal olarak koruma altına alınmasıdır. Ġkinci olarak, sektördeki bütün paydaĢlarda
konuya iliĢkin duyarlılık yaratılması büyük bir önem taĢımaktadır.
Özellikle tur Ģirketlerinin ve konaklama tesislerinin kendi geleceklerinin bu doğal unsurlara
bağlı olduğunun farkında olması büyük bir önem taĢımaktadır. Üçüncü olarak, uzun erimli
planlar yapılması, bu destinasyonlar için nasıl bir yönetim anlayıĢının benimseneceğinin
ortaya konması gerekmektedir. Bu temel ilkelerin özellikle Bölge yönetimi ve paydaĢları
tarafından kabul edilerek uygulanması büyük değer taĢımaktadır.
Sektörün DönüĢtürülmesi ve Modellenmesi Yapılmalıdır
MEVKA Bölgesi turizm sektörünü makro düzeyde analiz ettiğimiz zaman öncelikli olarak
tüm destinasyonun temelde inanç turizminden gelir elde ettiği görülmektedir. Sektörün
kapasitesini geliĢtirici yapısal dönüĢüm modelinin geliĢtirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu
kapsamda inanç turizminin yanı sıra diğer turizm alanlarına da yatırım yapılması ve turizmin
bu alanlara da yönlendirilmesi gerekmektedir.
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Ġnanç Turizmine Yönelik Rekabet Stratejileri GeliĢtirilmelidir
Özellikle iĢletmelerin inanç turizmi açısından genel olarak farklılaĢma ve stratejilerinin temel
olarak rekabetçi yapıları analiz edildiği zaman karĢımıza çıkan durum farklılaĢmanın olmadığı
yönündedir. Genelde müĢteri portföyü diğer destinasyonlara göre çok daha homojen ve farklı
gelir segmentlerine dayanmamaktadır. Bu açıdan yeme-içme iĢletmelerinden konaklama
iĢletmelerine, ulaĢım firmalarından hediyelik eĢya dükkânlarına kadar alt endüstrileri
oluĢturan her bir iĢletmenin ürün farklılaĢtırmasına gitmesi, bunun yanında Bölge’ye özgü
ürünler geliĢtirmesi gerekmektedir. Ayrıca Bölge’nin Müslümanlığın yanı sıra Hıristiyan
dünyası açısından da önem arz eden varlıklara sahip olduğu göz önüne alınmalı ve buna
yönelik turizm hareketleri de geliĢtirilmelidir.
Ġnanç Turizmine Yönelik Pazarlama Stratejileri GeliĢtirilmelidir
MEVKA ve çevresi temel özellikleri itibarı ile Türkiye’den ve dünyadan pek çok sayıda turist
çekmektedir. Turistlere bakıldığı zaman dünyanın farklı ülkelerinden gelmekle birlikte, temel
olarak büyük oranının Japon, Amerika, Kore orijinli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte,
gelen turistin bıraktığı parasal değerin çok düĢük olduğu ve turist baĢına düĢen kârlılığın ciddi
bir sorun olarak karĢımıza çıktığı yapılan çalıĢmalar sonucunda ifade edilmektedir.
MEVKA Bölgesi dünyada farklı ülke ve kültürlerin temel ilgisini çekecek temel değerler
taĢımaktadır. Bu nedenle özellikle pazarlama ve büyüme stratejilerinin mümkün olduğunca
farklı ülkelere yönelik olarak geliĢtirilmesinin uzun vadede sektörün sürdürülebilirliği üzerine
olumlu bir etki yaratacaktır. Bu kapsamda dikkate alınması gereken en önemli nokta hangi
pazarlar ve ülkelere yönelik stratejilerin geliĢtirilmesi gerektiği üzerine odaklanılmasıdır.
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ġekil 15: MEVKA Bölgesi Ġnanç Turizmi Bağlamında Strateji ve Yeni Pazarlar

ÇEKĠCĠ DEĞĠL

ÇEKĠCĠ

MEVKA BÖLGESĠ ĠÇĠN YENĠ PAZARLAR

Buralardaki temel seçimler, geleceğe yönelik olarak sektörün pazarlarını ve müĢteri
segmentlerini belirleyecektir. Bu nedenle isabetli karar verilmesi ve doğru pazarlara yönelik
politikalar ortaya konması her bakımdan büyük bir değer taĢımaktadır. Mevcut durum analizi
yapıldığı zaman, stratejisiz ve turist niteliğini dikkate almayan bir pazarlama yaklaĢımının
Bölge’ye hâkim olduğu görülmektedir. Bu konudaki dağınık ve bilinçli olmayan
yaklaĢımların önüne geçilerek daha proaktif bir pazarlama stratejisinin dikkate alınması
gerekmektedir. Portföyün geliĢtirilmesi için yapılacak çalıĢmalar birkaç baĢlık altında
toplanabilir.
Öncelikli olarak yapılması gereken, farklı pazarlardan bölgeye yönelmiĢ olan taleplerin iyi
analiz edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bunun yanında özellikle segment değiĢikliği ve ürün
çeĢitliliği yolu ile bu yapının değiĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. Ayrıca
dünyadaki önemli tur operatörleri ile stratejik iĢ görüĢmeleri yaparak müĢteri portföylerini bu
alana kaydırmaları için projeler geliĢtirilmelidir.
Yerel Yönetimler Entegre Edilmeli ve Ortak Bir YaklaĢım GeliĢtirmelidir
Farklı yerel idarenin faaliyet gösterdiği ve her yerel yönetimin iyi ve etkili çalıĢmalarının yer
aldığı bir ya da birkaç önemli alanın mevcut olduğu görülmektedir. Özellikle bu değerler bir
araya getirilebilirse, Bölge için bütüncül (holistik) bir model geliĢtirmek mümkün
olabilecektir. Bu tür bir anlayıĢ, hem maliyetlerin daha düĢük düzeyde gerçekleĢmesine hem
de mevcut yetkinliklerin farklı yapılarla bulaĢmasına olanak sağlayacaktır.
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Özellikle çevre ile ilgili eksiklerin çözümünde ortak bir model oluĢturulması, sorunlara çözüm
modellerinin geliĢtirilmesi; kentin markalaĢması ve ortak bir kimlik yapılanmasına büyük
katkı sağlayacaktır. Bu nedenle ortak bir tasarım anlayıĢı ile MEVKA Bölgesi’nin genel
yapısının gözden geçirilmesi ve bütün bölge için geçerli olabilecek bir yapının
benimsenmesinin çok yaralı olacağı öngörülmektedir. Bölge’deki yerel yönetimlerin en
önemli sorunlarından biri hem nitelik hem de nicelik bakımından yeterli insan kaynağına
sahip olmamalarıdır.
Diğer bir konu yönetim ve liderlik eksikliğinin ortaya çıkarmıĢ olduğu sorunlardır. Bu sürecin
daha etkin ve gelecek odaklı bir Ģekilde ele alınabilmesi için özellikle orta vadede mutlaka
ortadan kaldırılması ve güçlü bir kolektif liderliğin kent yönetiminde tesis edilmesinin yanı
sıra nitelikli iĢgücünün Bölge’ye gelmesi, sektörün geliĢimi için önemlidir. Özellikle kaynak
sıkıntısı ile ilgili olarak, yerel yönetimlerin mutlaka kendi sistemleri çerçevesinde kaynak
oluĢturma çabası içerisine girmelerinin büyük faydası olacağı öngörülmektedir. Böylece
vurgulanan sorunların önemli bir kısmı çözülmüĢ olacak, Bölge’nin yaĢam kalitesi ve
standartları daha iyi bir noktaya gelecektir. Kaynak sıkıntısını genel olarak alt yapı eksikliği
gibi özellikle turizm açısından hayati öneme sahip bir faktör takip etmektedir. Burada önemli
olan sinerji anlayıĢı ile bütün yerel yönetimlerin ortak akıl oluĢturmak için bir araya gelmeleri
ve gelecek için ortak karar verecek yönetim tasarımı yapıları gerekmektedir.
Bölgenin Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Makro Düzey Stratejik Plan ve
Kümelenme GeliĢtirme Programı Yapılmalıdır
Sağlık turizmi Türkiye için giderek artan öneme sahip bir turizm çeĢididir. MEVKA Bölgesi
özelinde konu incelendiğinde girdi koĢulları nedeniyle özellikle medikal ve termal turizm
konusunda potansiyeli sahip olmasına rağmen mevcut durumdaki rekabet gücünün zayıf
olduğu görülmektedir. Öte yandan Spa ve geriatri için hem fiziksel altyapı hem de doğal
imkânlar geliĢtirilebilecek düzeydedir. Medikal turizm açısından da ciddi bir potansiyele
sahip Bölge’deki ameliyat ücretlerinin, turist gönderen geliĢmiĢ ülkelerle ve ülke geneli ile
karĢılaĢtırıldığında daha düĢük olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum medikal turizm alanında
yatırım ve tanıtım faaliyetlerine öncelik verilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu
kapsamda özellikle diyaliz ünite sayılarının mevzuat engeli aĢılarak artırılması ve bu
ünitelerin bulunduğu merkezlerdeki konaklama iĢletmeleri ile yapılacak anlaĢmalar ile böbrek
rahatsızlığı olan turistlerin Bölge’ye gelmesi sağlanabilir.
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MEVKA BÖLGESĠ TURĠZM SEKTÖRÜ
STRATEJĠK PLANI VE
UYGULAMA MODELĠ
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STRATEJĠK PLAN VE EYLEM AġAMALARI

Günümüzde rekabetçi olmanın olmazsa olmazı haline gelen ve kurumun gelecekte yer alacağı
pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsayan stratejik yönetim, sürekli iyileĢtirme ve
kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi, performans
gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getiren yönetim Ģeklidir. Bu yönetim
Ģeklinde en önemli unsur ise, kurumların yol haritası olarak stratejik planlamalardır.
Bir kurum/kuruluĢ/bölge/ülkenin mevcut koĢullardaki durumu, pozisyonu, hedefleri,
hedeflere ulaĢmadaki yöntemleri ve bunların izlenmesi/değerlendirmesi öğelerini içeren
planlama olan Stratejik Planlarda aĢağıdaki 5 soruya yanıt aranmaktadır ve plan bunlara göre
oluĢturulmaktadır:
-

Neredeyiz?

-

Nerede olmak istiyoruz?

-

GeliĢimimizi nasıl ölçebiliriz?

-

Olmak istenen yere nasıl ulaĢabiliriz?

-

Bu yol haritamızı nasıl denetleyebiliriz?

Özellikle 90’lı yıllardan sonra gündeme gelen stratejik planlamaları diğer planlamalardan
ayıran en önemli fark; bu çalıĢmaların rakip odaklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesidir. Rekabet
ortamının kızıĢtığı günümüzde rakipleri göz önüne almadan yapılan planlamalar, rekabetçi bir
yapıya sahip olmada yetersiz kalmaktadır.
Konya ve Karaman illerindeki turizm sektörünün ele alındığı bu çalıĢmada ilk etapta sektörün
mevcut durumu incelenmiĢtir. Bu kapsamda Bölge’deki turizm sektörünün tarihsel geliĢimi,
paydaĢ analizi, çevre analizi yapılmıĢ, sektörün mevcut durumu tespit edilmiĢtir.
Akabinde dünya ve Türkiye genelindeki turizm sektörlerine yönelik araĢtırma çalıĢmaları
yapılmıĢ ve Bölge’nin hem ulusal hem de küresel rakipleri belirlenmiĢtir. Daha sonra
Bölge’nin rakiplerine göre durumu ve pozisyonu (Uluslararası Rekabetçilik Analizi) ortaya
konmuĢtur.
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Bu analiz sayesinde Bölge’de öne çıkan ve Bölge kapsamında geliĢmeye uygun alt turizm
sektörleri belirlenmiĢ ve bu alt sektörlere yönelik kümelenme analizi yapılmıĢtır. Kümelenme
analizi çerçevesinde, ilk etapta sektördeki oyuncular incelenmiĢ (oyuncu analizi) ve sektörün
temel yapısı (değer zinciri analizi) analiz edilmiĢtir.
Kümelenme analizinden sonra sektör(lerin) geliĢimine yönelik master plan ortaya konmuĢtur.
Master plan, Bölge’de sektörün geliĢmesi için yapılması gereken ana uygulamalar ve eylerden
oluĢmaktadır.
Bu aĢamada ise Bölge’nin Turizm destinasyonu olma hedefine rakipler göz önüne alınarak
nasıl ulaĢılabileceğine yönelik yapılması gerekenler (Makro Düzey Stratejiler) sunulmaktadır.
Bu bölümde ilk olarak Bölge’nin küresel turizm destinasyonu stratejisinin operasyonel
modelinin ardından strateji uygulamalarının Eylem – Zaman Çizelgesi’ne (Gantt Chart) yer
verilmiĢtir.
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ġekil 16: MEVKA Bölgesi Küresel Turizm Destinasyon Stratejisi Operasyon Modeli - 1
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ġekil 17: MEVKA Bölgesi Küresel Turizm Destinasyon Stratejisi Operasyon Modeli - 2
MEVKA Bölgesi
Küresel Turizm
Destinasyon Stratejisi
Operasyon Modeli
Süre
Maliyet
365

Uygulama Planının
Çıkarılması
Süre
Maliyet
120

Projelerin
Operasyonel Modeli
Süre
Maliyet
271

Faaliyetlerin
YaygınlaĢtırılması
Süre
Maliyet
365

Projenin
Uygulama
YaklaĢımı
Süre
Maliyet
307

Benchmarking
Süre
Maliyet
111

Proje Takım
Yapıları
Süre
Maliyet
6

Operasyon Planı
GeliĢtirilmeleri
Süre
Maliyet
15

Bütçelemelerinin
Yapılması
Süre
Maliyet
35

Tedarikçiler ile
ÇalıĢmalar
Süre
Maliyet
40

Modelin
Tanıtımı
Süre
Maliyet
1

Küresel Fuarlara
Katılım
Süre
Maliyet
266

Kurumsal
Mekanizmalar
Süre
Maliyet
5

Takımların
OluĢturulması
Süre
Maliyet
10

Etkin
Yönlendirilmesi
Süre
Maliyet
270

Kaynak Tedariği

Tedarik Modelinin
Kurulması
Süre
Maliyet
40

Bölgenin Küresel
Tanıtımı
Süre
Maliyet
261

Tanıtım
Malzemelerinin
GeliĢtirilmesi
Süre
Maliyet
200

DanıĢmanlık
Alınması
Süre
Maliyet
5

Takım
Yapılarının
Değerlendirilmesi
Süre
Maliyet
5

Kurumlar
Arasında
Koordinasyon
Süre
Maliyet
101

Güçlü Bir Liderlik
Modeli
Süre
Maliyet
365

Uygun
Tedarikçinin
Seçilmesi
Süre
Maliyet
5

Yerel Değerlerin
Harekete
Geçirilmesi
Süre
Maliyet
301

Ad-Hoc
Organizasyon
Modeli
Süre
Maliyet
16

Süre
65

Maliyet

Takım Yapısına
Karar Verilmesi
Süre
Maliyet
6

Projelerin
Seçilmesi
Süre
Maliyet
6

Takımın Büyüklüğünün
ve Üyelerinin
Belirlenmesi
Süre
Maliyet
6

Eylem
Planlarının
Çıkarılması
Süre
Maliyet
20

Takımın
Toplanması
Süre
Maliyet
1

Sektörün
Motivasyonu
Süre
Maliyet
365

Proje Kontrol ve
Değerlendirme
Sistemi
Süre
Maliyet
222

Projenin
Sürdürülebilirliği
Süre
Maliyet
301
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NevĢehir
Süre
Maliyet
11

Ġstanbul
Süre
Maliyet
10

Süre
10

Kamunun
Motivasyonu
Süre
Maliyet
365

Uluslar arası
Aktörlerin
Motivasyonu
Süre
Maliyet
365

Mardin
Süre
Maliyet
16

Çeyrek Dönem
Değerlendirmeler
Süre
Maliyet
6

Yıllık Stratejik
Değerlendirmeler
Süre
Maliyet
6

Roma
Maliyet

Stratejik
Vizyon
Süre
Maliyet
30

Hedeflemelere
Uygunluğun Analizi
Süre
Maliyet
20

Revizyon ve 2.Dönem
Stratejik GeliĢim
Süre
Maliyet
30

ġekil 18: MEVKA Bölgesi Küresel Turizm Destinasyon Stratejisi Operasyon Modeli Gantt Chart
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MEVKA BÖLGESĠ TURĠZM SEKTÖRÜNE
YÖNELĠK STRATEJĠK PLAN MATRĠSĠ
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Tablo 11: MEVKA Bölgesi Turizm Sektörü Stratejik Plan Matrisi ve Uygulama Projeleri
MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
1. TURĠZM ALANLARININ
ETKĠN YÖNETĠLMESĠ

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
1.1. MEVKA TURĠZM ALAN
YÖNETĠMĠNĠN
KURUMSALLAġTIRILMASI

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
1.1.1. TURĠZM YÖNETĠMĠNĠN
SĠSTEMATĠKLEġTĠRĠLMESĠ

UYGULAMA PROJELERĠ
1.1.1.1.MEVKA TURĠZM
KÜMELENME
KONSEYĠNĠN
KURULMASI

2.1. BÖLGENĠN TURĠZM
DEĞERLERĠNĠN
TANITIMININ YAPILMASI

2.1.1. PAZARLAMA
FAALĠYETLERĠNĠN
ARTIRILMASI

ZAMAN
ÇĠZELGESĠ

-KONSEY SAYISI
-KOMĠTE SAYISI
-TOPLANTI SAYISI

* 2011 – 2012

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* ĠġLETMELER
* STKLAR
* MEVKA

-STRATEJĠK PLAN SAYISI
-AMAÇ VE HEDEFLERĠN
SAYISI

* 2011 – 2012

2.1.1.1.KONYA KARAMAN
MĠNYATÜR KENTĠ

* VALĠLĠK
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* BELEDĠYELER

-PARK SAYISI
-MĠNYATÜR SAYISI
-ZĠYARETÇĠ SAYISI

* 2011 – 2012

2.1.1.2.MEVKA TURĠZM
PORTALININ
OLUġTURULMASI

* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* MEVKA

-WEB SĠTESĠ
-ĠÇERĠK SAYISI
-ZĠYARETÇĠ SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

2.1.1.3.BÖLGENĠN TANITIM
VĠDEOSUNUN KENT
GENELĠNDE
GÖSTERĠLMESĠ

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER

-GÖSTERĠLEN VĠDEO SAYISI
-EKRAN SAYISI

* 2012 - SÜREKLĠ

*VALĠLĠKLER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ

-FOTOĞRAF SAYISI
-KATALOG SAYISI

* 2013 – SÜREKLĠ

2.1.1.5.HER BĠR KURUM VE
ĠġLETMEYE PAZARLAMA
DEPARTMANININ
OLUġTURULMASI

* TĠCARET VE SANAYĠ ODALARI
* STKLAR
* KAMU KURUMLARI
*ÖNDE GELEN ġĠRKETLER

-ULAġILAN ĠġLETME SAYISI
-YENĠ KURULAN PAZARLAMA
DEPARTMANI SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

2.1.2.1.MEDYANIN ĠLGĠSĠNĠN
SEKTÖRE ÇEKĠLMESĠ

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* TĠCARET VE SANAYĠ ODALARI
* STKLAR

-BÖLGEDEKĠ TURĠZM
SEKTÖRÜNE ĠLĠġKĠN HABER
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

2.1.1.4.BÖLGEDE YENĠ
FOTOĞRAFLAMA
ÇALIġMALARININ
YAPILMASI

2.1.2. MEDYANIN TURĠZME
ĠLĠġKĠN FAALĠYETLERĠNĠ
ARTIRMASI

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR
* MEVKA
*ĠġLETMELER

1.1.1.2. KÜME KONSEYĠ
STRATEJĠK PLANININ
HAZIRLANMASI

2. MARKALAġMANIN
SAĞLANMASI

UYGULAMA BĠRĠMĠ
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
3. TURĠSTĠK ÇEKĠRDEK
YETENEKLERĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.1. ĠNANÇ TURĠZMĠ
SEKTÖRÜNÜN
GELĠġTĠRĠLMESĠ

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.1.1. MEVLANA
POTANSĠYELĠNĠN
KULLANILMASI

(ÜRÜN
ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠNE
GĠDĠLMESĠ)

3.1.2. HIRĠSTĠYANLIĞA
ĠLĠġKĠN DEĞERLERĠN
ÖN PLANA
ÇIKARILMASI

UYGULAMA PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN
ÇĠZELGESĠ

3.1.1.1.SEMA TÖRENLERĠNĠN
YAYGINLAġTIRILMASI

* VALĠLĠKLER
* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR

-GÖSTERĠ SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.1.1.2.SUFĠZĠM VE TASAVVUF
DÜġÜNCESĠNĠN
KURUMSAL EĞĠTĠM
PROGRAMLARIYLA
ANLATILMASI

* VALĠLĠKLER
* ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM
MÜDÜRLÜKLERĠ

-EĞĠTĠM SAYISI
-EĞĠTĠME KATILAN KĠġĠ
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.1.1.3.MEVLANA DOKTRĠNĠNĠN
ORTA VE YÜKSEK
ÖĞRENĠMDE
GÖSTERĠLMESĠNE
YÖNELĠK EĞĠTĠM
PROGRAMLARI
GELĠġTĠRĠLMESĠ

* ÜNĠVERSĠTELER
* ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM
MÜDÜRLÜKLERĠ

-OLUġTURULAN PROGRAM
SAYISI
-VERĠLEN DERS SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.1.1.4.ULUSLARARASI MĠSTĠK
MÜZĠK FESTĠVALĠNĠN
TANITIMININ
ARTIRILMASI

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR

-DÜZENLENEN FESTĠVAL
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.1.1.5.ULUSLARARASI DĠNĠ
YAYINLAR FUARININ
DÜZENLENMESĠ

* DĠYANET ĠġLERĠ
BAġKANLIĞI
* VALĠLĠKLER

-DÜZENLENEN FUAR SAYISI

* 2011 – 2015

3.1.1.6.MEVLANAYI ANMA
TÖRENLERĠNĠN
KÜRESELLEġTĠRĠLMESĠ

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* BELEDĠYELER
* STKLAR

-KATILIMCI-SEYĠRCĠ SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.1.1.7.ULUSLARARASI ĠNANÇ
VE HOġGÖRÜ
KONGRESĠNĠN BÖLGEDE
DÜZENLENMESĠ

* TÜM PAYDAġLAR

-KONGRE SAYISI

* 2012 – 2020

3.1.2.1.KĠLĠSTRA, SĠLLE VE
DERBE ĠNANÇ TURĠZMĠ
BÖLGESĠNĠN VE KUTSAL
YÜRÜYÜġ YOLUNUN
OLUġTURULMASI

* VALĠLĠKLER
* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* TUR OPERATÖRLERĠ

-HAC ĠÇĠN GELEN TURĠST
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.2.KÜLTÜR VE TARĠH
TURĠZMĠ SEKTÖRÜNÜN
GELĠġTĠRĠLMESĠ

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.2.1. TARĠHĠ
VARLIKLARIN
KORUNMASI

UYGULAMA PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN
ÇĠZELGESĠ

3.2.1.1.TARĠHĠ YAPILARIN
OLDUĞU BÖLGELERE
YERLEġĠMĠN
ENGELLENMESĠ

* KÜLTÜR VE TURĠZM
BAKANLIĞI
* TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA KURUMU

-NÜFÜS VE KONUT SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.2.1.2.TARĠHĠ YAPILARIN
RESTORE EDĠLMESĠ

* TÜM PAYDAġLAR

-RESTORE EDĠLEN YAPI
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.2.2. TARĠHĠ YAPILARDA
VE ANTĠK
KENTLERDE GEREKLĠ
ÇEVRESEL
DÜZENLEMELERĠN
YAPILMASI

3.2.2.1.* ÇATALHÖYÜK
NEOLĠTĠK TARIM KÖYÜ
* ZENGĠBAR KALESĠ
(ĠSAURA HARABELERĠ)
* EFLATUN PINAR
* SĠLLE
* KĠLĠSTRA
* FASILLAR ANITI
* MANAZAN
MAĞARALARI
* TAHIL AMBARLARI
* ALAADDĠN TEPESĠ

* TÜM PAYDAġLAR

-PROJE KÜNYELERĠNE BKNZ

* 2011 – 2015

3.2.3. YÖRENĠN KÜLTÜREL
VE FOLKLORĠK
DEĞERLERĠNĠN
TURĠZMDE
KULLANILMASI

3.2.3.1.TÜRK KÜLTÜR
BAġKENTLĠLĠĞĠN
TANITIMININ YAPILMASI

* KARAMAN VALĠLĠĞĠ
* KARAMAN TURĠZM MD
* STKLAR

-ZĠYARETÇĠ SAYISI
-ETKĠNLĠK SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.2.3.2.YÖRE MUTFAĞININ
TURĠZMDE
KULLANILMASI

* YEME-ĠÇME
ĠġLETMELERĠ
* OTELLER

-MENÜLERDEKĠ ÜRÜN
SAYISI
-SATIġI YAPILAN ÜRÜN
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.2.3.3.CANLI ETNOĞRAFYA
MÜZESĠNĠN KURULMASI

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRÜLÜKLERĠ

-MÜZE SAYISI

* 2012 – 2015

3.2.3.4.ULUSLARARASI GENÇLĠK
FESTĠVALĠ VE
KONGRESĠNĠN
DÜZENLENMESĠ
,
3.2.3.5.KONYA TASARIM
HAFTASININ
DÜZENLENMESĠ

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR

- DÜZENLENEN FESTĠVAL
SAYISI
- KATILIMCI SAYISI

* 2013 – 2018

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR
* ĠġLETMELER

-ETKĠNLĠK SAYISI
-KATILIMCI SAYISI

* 2014 – 2018

3.2.3.6.HĠTĠT MEDENĠYETĠ
ġENLĠKLERĠ VE ĠVRĠZ
TARIM HAFTASI

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ

-ETKĠNLĠK SAYISI
-KATILIMCI SAYISI
-DÜZENLEME YAPILAN
ALAN SAYISI

* 2013 – SÜREKLĠ
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.3.

SAĞLIK TURĠZMĠ
SEKTÖRÜNÜN
OLUġTURULMASI

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

UYGULAMA
PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN ÇĠZELGESĠ

3.3.1. KAPLICA VE TERMAL
KAYNAKLARIN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

3.3.1.1.PPP ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE
SAĞLIK VE SPA
SEHRĠNĠN
KURULMASI

* VALĠLĠKLER
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI

-YAPILAN TESĠS SAYISI
-HASTA SAYISI

* 2012 – 2020

3.3.2. TUZ GÖLÜNÜN
TEDAVĠ
POTANSĠYELĠNDEN
YARARLANILMASI

3.3.2.1.TUZ SAĞLIK VE
AGING MERKEZĠNĠN
KURULMASI

* ĠL SAĞLIK
MÜDÜRLÜKLERĠ
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI

-ĠNġA EDĠLEN HASTANE
SAYISI
-HASTA SAYISI

* 2012 – 2020

3.3.3. BÖLGEDEKĠ
HASTANELERĠN
KÜRESEL PAZARA
AÇILMASI

3.3.3.1.HASTANELERE
YURTDIġINDAN
HASTA GETĠRĠLMESĠ

* TUR OPERATÖRLERĠ
* ĠL SAĞLIK
MÜDÜRLÜKLERĠ

-YABANCI HASTA SAYISI

* 2012 – SÜREKLĠ

3.3.3.2.SAĞLIK TURĠZMĠ
SEKTÖRÜNDEKĠ
UZMAN
ACENTELERLE
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI

* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ

-ACENTE SAYISI

* 2012 – SÜREKLĠ
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
3.4.KONGRE VE EVENT
TURĠZMĠ SEKTÖRÜNÜN
OLUġTURULMASI

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

UYGULAMA
PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN ÇĠZELGESĠ

3.4.1.1.ULUSLARARASI
ORGANĠZATÖR
FĠRMALAR VE
ÖRGÜTLERLE ĠġBĠRLĠĞĠ
YAPILMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYLER
* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* STKLAR

-ÜYE OLUNAN ÖRGÜT
SAYISI
-DÜZENLENEN KONGRE
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.4.1.2.EXPONUN KONYADA
DÜZENLENMESĠNE
YÖNELĠK ÇALIġMALAR
YAPILMASI

*MEVKA
* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYLER
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* STKLAR

-TOPLANTI SAYISI
-PROTOKOL SAYISI

* 2020 – 2040

3.4.2. MEVCUT ÖNEMLĠ
ORGANĠZASYONLARIN
SEKTÖRE
KAZANDIRILMASI

3.4.2.1.*ULUSLARARASI
YAMAÇ PARAġÜTÜ
ġAMPĠYONASI
*ULUSLARARASI
TÜRKÇE
OLĠMPĠYATLARI
*NASREDDĠN HOCA
ġENLĠĞĠ

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYLER
* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* STKLAR

-ETKĠNLĠK SAYISI
-KATILIMCI SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.4.3. MEVCUT
ÜNĠVERSĠTELERĠN
BÖLÜM-FAKÜLTE
UZMANLIKLARINA
GÖRE KONGRE,
SEMĠNER, ÇALIġTAY
VE PANEL GĠBĠ
ORGANĠZASYONLARIN
ARTIRILMASI

3.4.3.1.ÜNĠVERSĠTELERLE
BĠRLĠKTE ORGANĠZE
EDĠLEBĠLECEK BU TÜR
ORGANĠZASYONLARIN
PLANLANMASI VE
LĠSTESĠNĠN
HAZIRLANMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* STKLAR
* ÜNĠVERSĠTELER

-PLAN SAYISI
-FAALĠYET SAYISI
-ORGANĠZASYON SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

3.4.1. ULUSLARARASI
ORGANĠZASYONLARIN
BÖLGEDE
DÜZENLEMESĠNĠN
SAĞLANMASI
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
4. TEMEL TURĠZM
ALTYAPISININ
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

4.1. ULAġIM ALTYAPISININ 4.1.1. BÖLGEYE VE BÖLGE
DÜZENLENMESĠ
ĠÇĠ ULAġIM AĞININ
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

4.1.2. KENT ĠÇĠ TRAFĠK
YOĞUNLUĞUNUN
AZALTILMASI

UYGULAMA
PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN ÇĠZELGESĠ

4.1.1.1.HER 2 KENTE SĠVĠL
HAVAALANI
YAPILMASI

* ULAġTIRMA BAKANLIĞI
* ĠġLETMELER

-HAVAALANI SAYISI
-UÇUġ SAYISI
-YOLCU SAYISI

* 2011 – 2015

4.1.1.2.ANKARA-KONYA
HIZLI TREN
PROJESĠ KARAMAN
BAĞLANTISININ
HIZLANDIRILMASI

* ULAġTIRMA BAKANLIĞI
* ĠġLETMELER

-ĠSTASYON SAYISI
-SEFER SAYISI
-YOLCU SAYISI

* 2011 – 2015

4.1.2.1.KENT ĠÇĠ TURĠSTĠK
ALANLARIN
YAYALAġTIRILMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER

-TRAFĠĞE KAPATILAN
ALAN SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.1.2.2. ELEKTRĠKLĠ
BĠSĠKLET
PARKLARININ
OLUġTURULMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER

-OLUġTURULAN PARK
SAYISI
-BĠSĠKLET SAYISI

* 2014 – SÜREKLĠ

* BELEDĠYELER

-ASFALTLANAN YOL
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

* BELEDĠYELER

-TURĠSTĠK OTOBÜS
SAYISI
-YOLCU SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.1.3. TURĠSTLERĠN TURĠZM 4.1.3.1.GEREKLĠ YOLLARIN
VARLIKLARINA
ASFALTLANMASI
ULAġIMLARININ
SAĞLANMASI
4.1.3.2.TURĠSTĠK
OTOBÜSLERĠN BÖLGE
ĠÇĠNDE FAALĠYETE
GEÇĠRĠLMESĠ
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MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
4.2. BEġERĠ VE ĠNSAN
KAYNAKLARININ
GELĠġTĠRĠLMESĠ

4.3. KONAKLAMA
ENDÜSTRĠSĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ,
YATAK
KAPASĠTESĠNĠN
ARTIRILMASI

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
4.2.1. SEKTÖR ÇALIġANLARININ
KAPASĠTESĠNĠN
ARTIRILMASI

UYGULAMA PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN ÇĠZELGESĠ

4.2.1.1.SEKTÖR
ÇALIġANLARINA
HEM SEKTÖREL HEM
DE YABANCI DĠL
EĞĠTĠMĠ VE KURS
VERĠLMESĠ

* ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* ÖZEL EĞĠTĠM
KURUMLARI
* STKLAR

-EĞĠTĠM VE KURS
SAYISI
-KATILIMCI SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.2.1.2.UZMAN VE
PROFESYONEL
KURULUġLARIN
BÖLGEYE
ÇEKĠLMESĠ

* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI

-OFĠS – ġUBE SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.2.2. HALKIN TURĠZM
SEKTÖRÜNE BAKIġININ
DEĞĠġTĠRĠLMESĠ

4.2.2.1.MEDYA, STKLAR VE
DĠĞER PAYDAġLARLA
ĠġBĠRLĠĞĠNE GĠDEREK
FARKINDALIK
KAMPANYASININ
UYGULANMASI

* ĠL TURĠZM
MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR
* MEDYA MENSUPLARI

-KATILIMCI SAYISI

* 2012 – SÜREKLĠ

4.2.3. ÜNĠVERSĠTELERĠN
ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTIRILMASI

4.2.3.1.ÜNĠVERSĠTELERĠN
ALTYAPI VE ĠNSAN
KAYNAĞI SORUNUNUN
GĠDERĠLMESĠ

* YÖK
* ÜNĠVERSĠTELER

-AKADEMĠSYEN SAYISI

* 2011 – 2015

4.2.3.2.ÜNĠVERSĠTELER ĠLE
SEKTÖR ARASINDAKĠ
ĠġBĠRLĠĞĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ

* ÜNĠVERSĠTELER
* ĠġLETMELER
* STKLAR

-ORTAK PROJE SAYISI
-AKADEMĠK ÇALIġMA
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.3.1.1.BÖLGENĠN TURĠZM
YATIRIM
POTANSĠYELĠNĠN
TANITILMASI

* ARGE KURUMLARI
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI

-FĠZĠBĠLĠTE RAPOR
SAYISI
-TOPLANTI YAPILAN
ZĠNCĠR OTEL SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

4.3.1.2.FRANCHASING
MODELĠNĠN
UYGULANMASI

* ĠġLETMELER

-FRANCHASING
UYGULANAN ĠġLETME
SAYISI

* 2011 - 2020

4.3.1. ZĠNCĠR OTELLERĠN VE
YATIRIMLARIN BÖLGEYE
ÇEKĠLMESĠ

107

MAKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
5. SEKTÖRE YÖNELĠK
GĠRDĠ KOġULLARININ
GELĠġTĠRĠLMESĠ

MEZO DÜZEY
STRATEJĠLER
5.1. ALT ENDÜSTRĠLERĠN
ETKĠNLĠĞĠNĠN
ARTIRILMASI

MĠKRO DÜZEY
STRATEJĠLER
5.1.1. EĞLENCE
SEKTÖRÜNÜN
GELĠġTĠRĠLMESĠ

UYGULAMA
PROJELERĠ

UYGULAMA BĠRĠMĠ

PERFORMANS
GÖSTERGESĠ

ZAMAN ÇĠZELGESĠ

5.1.1.1.EĞLENCE
TESĠSLERĠNĠN
ARTIRILMASI

* ĠġLETMELER
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ

-EĞLENCE TESĠSĠ SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

5.1.1.2.MĠSTĠK MÜZĠK
YAPACAK
ĠġLETMELERĠN
KURULMASI

* STKLAR
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI
* KÜLTÜR MÜDÜRLÜKLERĠ

-ĠġLETME SAYISI

* 2012 – 2017

5.1.2.1.UZMAN
REHBERLERĠN
BÖLGEYE
GETĠRĠLMESĠ

* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* ĠġLETMELER

-BÖLGEDEKĠ UZMAN
REHBER SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

5.1.2.2.REHBER YETĠġTĠRME
PROGRAMLARININ
UYGULANMASI

* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* ÜNĠVERSĠTELER

-PROGRAM SAYISI
-KATILIMCI SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

5.1.2.3. LEVHA VE
TABELA SAYISININ
ARTIRILMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ

-LEVHA VE TABELA
SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

5.1.2.4. BĠLGĠLENDĠRME
PANOLARININ
TANITIM VE
ENFORMASYONDA
KULLANILMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER
* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ

-PANO SAYISI

* 2011 - SÜREKLĠ

5.1.3. BÖLGEDE ACENTE VE 5.1.3.1.ULUSAL VE
OPERATÖRLERĠN
ULUSLARARASI
ETKĠNLĠKLERĠNĠN
ACENTE VE TUR
ARTIRILMASI
OPERATÖRLERĠNE
BÖLGENĠN
TANITILMASI

* ĠL TURĠZM MÜDÜRLÜKLERĠ
* STKLAR
* TĠCARET VE SANAYĠ
ODALARI

-GÖRÜġÜLEN ACENTE VE
OPERATÖR SAYISI

* 2011 – SÜREKLĠ

5.1.4. YEME-ĠÇME
ĠġLETMELERĠNĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ

5.1.4.1.KAFE,
RESTORANLARDA
GEREKLĠ
DÜZENLEMELERĠN
YAPILMASI

* VALĠLĠKLER
* BELEDĠYELER

-YEME-ĠÇME ĠġLETME
SAYISI

* 2011 – 2013

5.1.5. BÖLGEDEKĠ
HEDĠYELĠK EġYA
ÜRÜNLERĠNĠN
TURĠZME
KAZANDIRILMASI

5.1.5.1.HEDĠYELĠK EġYA
PAZARININ
OLUġTURULMASI

* ĠġLETMELER
* STKLAR

-ÜRETĠLEN HEDĠYELĠK
EġYA SAYISI

* 2012 – SÜREKLĠ

5.1.2. REHBERLĠK VE
BĠLGĠLENDĠRME
HĠZMETLERĠNĠN
ETKĠNLĠĞĠNĠN
ARTIRILMASI
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MEVKA BÖLGESĠ TURĠZM SEKTÖRÜ
STRATEJĠK PLANI UYGULAMA
PROJELERĠ
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UYGULAMA PROJESĠ – 1
MEVKA Turizm Kümelenme Konseyi’nin Kurulması
Konya ve Karaman’daki özel-kamu kurum ve kuruluĢlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri
turizm sektörüne iliĢkin birçok proje hazırlamakta ve uygulamaktadır.
Sektörde iĢbirliğini sağlamak ve bu kurum/kuruluĢların güçlerini birleĢtirmeleri açısından
kümelenmeleri gerekmektedir. Her iki ilin birlikte hareket ederek kümelenmesi Bölge’nin
turizm sektörü için oldukça önemlidir.
Nitekim Bölge’deki turizm sektörüne iliĢkin oyuncu ve kümelenme analizi yapılmıĢtır. Bu
çalıĢmalar referans alınıp küme geliĢtirme aĢamasına geçilmelidir. Küme geliĢtirme
çalıĢmalarının kurumsallaĢması bakımından MEVKA Turizm Kümelenme Derneği (Konseyi)
çatısı altında Bölge’deki sektör oyuncuları bu kurumsal yapıda buluĢmalı ve Bölge’de öne
çıkan 4 alt sektörün (inanç, tarih-kültür, sağlık, kongre-event turizmi) komisyonları
kurularak hem alt endüstriler hem de sektör geneline iliĢkin yapılanma tamamlanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 2
Kümelenme Konseyi Stratejik Planının Hazırlanması
MEVKA Turizm Kümelenme Konseyi’nin kurumsal yapısı oluĢturulduktan sonra sistematik
bir Ģekilde faaliyetlerini sürdürmesi için stratejilerini belirlemesi gerekmektedir. Bu açıdan
küme oyuncularının bir araya gelerek hem Konsey hem de Komitelerin stratejik planlarını
oluĢturmalı; hedef, amaç, stratejiler tanımlanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 3
Konya – Karaman Minyatür Kentinin Yapılması
MEVKA Bölgesi’nde Ģüphesiz en çok turist çeken alan Mevlana Müzesi’dir. Gelen turistlere
Bölge’yi ve turizm alanlarını tanıtmak, aynı zamanda, yeni bir turistik alan oluĢturmaya
yönelik olarak Mevlana Müzesi çevresinde Konya ve Karaman illerindeki turistik bölgelerin
minyatürlerinin yer aldığı bir park alanı yapılmalıdır.
Her bir minyatürün yanında esere iliĢkin bilgiler yabancı dillerde sunulmalı ve sesli
bilgilendirme yapacak cihazlar konulmalıdır. Bu projeyle hem kent merkezinde yeni bir
turizm alanı oluĢacak hem de Bölge’deki turistik varlıklar ziyaretçilere tanıtılmıĢ olacaktır. Bu
konuda Ġstanbul’daki Minatürk Parkı örnek alınabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 4
MEVKA Turizm Portalının Hazırlanması
Konya ve Karaman illerinin ikisini birlikte ziyaretçiye sunacak bir web sitesi (portal)
hazırlanmalıdır. Valilikler, Belediyeler ve bazı özel sitelerde yer alan Bölge’ye iliĢkin bilgiler
tek bir site altında toplanmalıdır.
Konya ya da Karaman’a ait portal Ģeklinde internet siteleri mevcuttur. Bunun yanı sıra her iki
ili tanıtıcı ve bazı bölgelerine ait 3D Sanal Turu hizmetleri de sunulmaktadır. Ancak bu
sitelerle birlikte Valilik, Belediye, MEVKA ve Bölge’ye iliĢkin diğer kamu kurumlarında ayrı
ayrı Ģekilde yer alan bilgiler ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak portal oluĢturmak ve
akabinde yabancı dillere çevirerek yayın yapmak; tanıtıcı faaliyetlerin tek elden yürütülmesini
sağlamakla birlikte daha etkili olabilir.
Bu konuda goturkey portalı örnek alınabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 5
Kent Merkezleri Genelinde Tanıtım Videolarının Gösterilmesi
MEVKA Bölgesi’ni ve turizm varlıklarının tanıtıcı afiĢ, broĢür, pano gibi araçların turizmde
etkili bir Ģekilde kullanılması söz konusu değildir. Bu tür araçlara daha fazla baĢvurulması
gerekmektedir.
Bu proje ile Bölge’nin ve turizm alanlarının tanıtımının daha etkili bir Ģekilde yapılması
amacıyla her iki kent geneline büyük ekranlar yapılmalıdır. Söz konusu bu ekranlarda Konya
ve Karaman illerindeki turizm alanlarını ve turistik varlıkları tanıtan, bu bölgelere ulaĢımın
nasıl sağlanabileceğini belirten, kentin merkezi bölgelerini, çarĢılarını, yeme-içme
mekanlarını gibi turistlerin zaman geçirebileceği ve hediyelik ürün satın alabileceği alanları
aktaran bilgileri farklı yabancı dillerde sesli bir Ģekilde anlatan videolar oynatılmalıdır.
Ayrıca turistlerin cep telefonlarından yukarıdaki bilgilere eĢ zamanlı bir Ģekilde
ulaĢabilecekleri güncel kent haritaları, trafiğin durumu gibi bilgilerin aktarılmasını sağlayacak
bir teknolojik altyapı hazırlanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 6
Bölgede Yeni Fotoğraflama ÇalıĢmalarının Yapılması
Valilikler, Belediyeler, Mevlana Kalkınma Ajansı, Ġl Özel Ġdareleri, Ġl Turizm Müdürlükleri,
medya vb bütün oyuncuların Bölge’yi tanıtıcı fotoğraflarına bakıldığında büyük bir
çoğunluğunun geçmiĢ dönemlerde çekildiği ve bazı kurumların bu çalıĢmaları kendi imkanları
ile bunu gerçekleĢtirdiği görülmektedir.
Fotoğrafın bir ürün ya da objenin görsel açıdan yansıtılması ve görücüye aktarılmasındaki
önemi göz önüne alınırsa; Konya ve Karaman illerindeki turizm alanlarının, tarihi ve kültürel
yapıların, binaların vb Bölge’ye iliĢkin her türlü nesnelere yönelik profesyonel fotoğrafçılar
tarafından yepyeni bir fotoğraflama çalıĢması yapılması, Bölge turizmine üst düzey bir katkı
sağlayabilir.
Daha sonra bu fotoğrafların yer aldığı bir katalog oluĢturulması, fotoğrafların altına
bilgilendirici metinlerin konulması ve bunların yabancı dilde hazırlanması, Bölge tanıtımına
önemli derecede olumlu katkı yapması öngörülmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 7
ĠĢletmelerde Pazarlama Departmanlarına Yer Verilmesinin TeĢvik Edilmesi ve Eğitimi
Konya ve Karaman illerindeki konaklama, yeme-içme, eğlence vb turizme hizmet eden
iĢletmelere bakıldığında çoğunluğu kırılgan bir yapıda olup aile Ģirketi statüsündedir.
Bu iĢletmelerin; ürünlerinin satıĢı, markalaĢması gibi konulara yönelik olarak profesyonel bir
Ģekilde pazarlama faaliyetlerini uygulamaları gerekmektedir. Bu açıdan iĢletmelere
pazarlamanın önemini anlatacak, profesyonel pazarlama yöntemlerini nasıl uygulamaları
gerektiğini aktaracak bir programın hazırlanması ve iĢletmelerin, bünyelerinde pazarlama
departmanlarına yer vermelerine yönelik bir bilgilendirme ve eğitim programı hazırlanarak
uygulanması, pazarlama faaliyetlerini geliĢtirebilir.
Bu program; uzman ve profesyonel kuruluĢların öncülüğünde ve baĢta sanayi ve ticaret
odaları olmak üzere ilgili STKlar, kamu kurumları, Bölge’nin önemli Ģirketlerinin
temsilcilerini kapsayan geniĢ bir katılım kitlesi tarafından uygulanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 8
Medyanın Ġlgisinin Sektöre Çekilmesine Yönelik ÇalıĢtay Yapılması
KuĢkusuz medya, halkı bilgilendirme ve halkın bir konuya dikkatini çekme ve konu hakkında
kamuoyu oluĢturma konusunda en önemli aktördür. Konya ve Karaman illerindeki turizm
sektörüne iliĢkin yerel ve ulusal medyada sektöre gereken ilginin gösterilmediği
görülmektedir.
Bu raporda da yer alan halkın turizm bilincinin artırılması ve farkındalığın artırılması
konusunda medya önemli bir görev üstlenecektir. Hem bu proje hem de bölgenin turizm
potansiyeli ve endüstrine medyanın ilgisi çekilmelidir. Bu açıdan medya temsilcileri ile
iliĢkiler geliĢtirilmeli ve kamu-özel-medya iĢbirliği içerisinde projeler yürütülmelidir.
Bu kapsamda ilk etapta yerel medya mensuplarının yanı sıra ülke genelindeki önde gelen
yayın kuruluĢlarının temsilcileri Bölge’ye davet edilmeli ve Bölge turizmi bir çalıĢtay
yapılarak tanıtılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 9
Sema Törenlerinin YaygınlaĢtırılması – Diğer Kentlerde Sahnelenmesi
Mevlana felsefesi ve yaĢam tarzının en önemli üç unsuru Ģiir, sema ve musikidir. Bunlar
arasındaki Sema Töreni, Mevlana’nın yolundan giden insanların kurmuĢ olduğu Mevlevi
Dergâhı’na mensup kiĢilere özgü bir ibadet türüdür. Sema, sembolik olarak, kainatın
oluĢumunu, insanın alemde diriliĢini, Allah’a olan aĢk ile harekete geçiĢini ve kulluğunu idrak
edip insana doğru yöneliĢini ifade etmektedir. Bu açıdan Sema Törenleri, Mevlana felsefesini
görsel ve iĢitsel açıdan anlatmanın en etkili yollarından biridir.
Bu proje ile günümüzde özgünlüğünü yitiren sema gösterilerinin eğlence yerlerinde dahi
sahnelenmesinin önüne geçilerek Mevlevi kültürüne sahip çıkmak, Mevlana ekolünü
tanıtmak, yaygınlaĢtırmak ve dünya ile paylaĢmak amaçlanmaktadır. Proje, Mevlana ve
Mevlevilikle ilgili sivil toplum örgütleri baĢta olmak üzere, diğer paydaĢlarla iĢbirliği
içerisinde Sema Gösterileri’nin 1 yıllık takviminin oluĢturulmasının akabinde bu gösterilerin
Türkiye’nin diğer illerinde ve yurtdıĢındaki kentlerde daha fazla sayıda ve sistematik bir
Ģekilde sahnelenmesini içermektedir. Günümüzde bazı sivil toplum örgütlerinin bu yönde
faaliyetleri bulunsa da birbirinden kopuk bir Ģekilde yürütülen bu faaliyetlerin tek elden ve
disiplinli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 10
Sufizm ve Tasavvuf Eğitim Programı Paketinin Hazırlanması
Türk Ġslam Kültürü, Mevlana ve Yunus Emre felsefesini musiki, edebiyat vb bütün sanat
dallarıyla halka anlatma, tanıtma ve öğretmeyi hedefleyen bu proje ile baĢta Konya ve
Karaman il merkezleri olmak üzere Mevlana ile ilgili sivil toplum örgütlerinin Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlükleri, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iĢbirliğine giderek hem kendi
bünyelerinde hem de farklı mekanizmaları kullanarak, ders ve kurs programlarının
belirlenmesi ve halka ücretsiz olarak verilmesi, projenin temel faaliyetleridir.
Günümüzde bazı derneklerin bu konu hakkında çalıĢmaları ve faaliyetleri mevcuttur; ancak
bu proje ile birlikte Mevlevilik, Sufizm ve Tasavvufa iliĢkin kurs ve eğitim programlarının
kurumsal ve sistematik bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi, tek çatı altında iĢbirliği içinde
yürütülerek daha yaygın ve etkili bir Ģekilde yapılması hedeflenmektedir.
Ayrıca proje kapsamında, özellikle Konya’yı gezmeye gelen turistlerin Mevlana Müzesi’ni
ziyaretlerinden sonra isteyenlere 3 saatlik bir eğitim düzenleyerek bir anı olarak katılım
belgesi verilmesi, bu faaliyetin bir tur paketi olarak sunulması ve acenteler tarafından
yürütülmesi planlanmaktadır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 11
Mevlana Ve Mevlevilik Doktrinin Ġlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Anlatılmak Üzere
Eğitim Programının OluĢturulması
Mevlana ve Mevlevi kültürünün ilk, orta (lise) ve yüksek öğrenim (üniversite) programlarında
bir seçmeli ders olarak okutulmasıyla bu kültürün gençler tarafından tanınmasının yanı sıra bu
gençler aracılığıyla daha geniĢ kitlelere ulaĢtırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Bu açıdan Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversitelerin konu hakkında bir ders programı
oluĢturması, seçmeli ders olarak öğrencilere ders verilmesi projenin temel bileĢenleridir.
Bu konuda Selçuk Üniversitesi bünyesinde 2005 yılında Mevlana AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi olarak faaliyetlerine baĢlayan ve 2010 yılında Mevlana AraĢtırmaları Enstitüsü
olarak kurulan enstitü iyi bir örmektir. Akademik kadrosunu oluĢturma aĢamasındaki enstitü,
henüz öğrenci alımına baĢlamamıĢtır. Bu sürecin hızlandırılması ve ileriki dönemlerde
öğrenci değiĢim programlarıyla bu düĢüncenin yabancı öğrencilere de anlatılması, yurtdıĢı
üniversitelerle

ortak

çalıĢmalar

yapılması

amaçlanmaktadır.
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aracılığıyla

konunun

yaygınlaĢtırılması

UYGULAMA PROJESĠ – 12
Uluslararası Mistik Müzik Festivalinin 30 Gün Boyunca Düzenlenmesi
Ġlki 2004 yılında düzenlenen festival, Konya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya
BüyükĢehir Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl Eylül ayında organize edilmektedir. Dünya
genelindeki inançların ve dini törenlerinin sahne aldığı, bu inançlara ait musiki örneklerinin
sunulduğu ve sergilerin düzenlendiği festival kapsamında Ġslam kültürü, tasavvuf ve
Mevleviliğe iliĢkin musikilere de yer verilmektedir.
Festivalin Ramazan ayı boyunca (30 güne yaygınlaĢtırılarak) düzenlenmesi, dünyanın farklı
ülkelerinden ve kültürlerinden önemli sanatçıların bu programa katılımlarının sağlanması ve
tur acenteleri aracılığıyla bu tur paketlerin uluslararası pazarda satıĢının gerçekleĢtirilmesi
projenin ana temasıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 13
Uluslararası Dini Yayınlar Fuarının Organize Edilmesi
Benzer bir konseptle ülkemizin bazı kentlerinde organize edilen fuarın bir benzerinin
Konya’da düzenlenmesi sağlanmalıdır. Ġslam kültürü, Mevlevilik, Yunus Emre felsefesinin
yanı sıra diğer dinlere ait yerli ve yabancı yayımların sergileneceği fuar kapsamında panel,
söyleĢi, imza töreni gibi etkilikler aracılığıyla okuyucu ve yazarları buluĢturacak faaliyetlere
yer verilmeli, özellikle inanç temelli yayın yapan uluslararası kuruluĢlarla iletiĢime geçerek
fuarın sonbaharda düzenlenmesi sağlanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 14
Mevlana’yı Anma Törenlerinin KüreselleĢtirilmesine Yönelik Organizasyon Modeli
GeliĢtirilmesi
Her yıl 10-17 Aralık arasında düzenlenen etkinliklerle birlikte Konya önemli sayıda ziyaretçi
akınına uğramakta ve otellerdeki doluluk oranları %100’e varmaktadır. BaĢta Konya Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere Valilik, BüyükĢehir Belediyesi, ilgili sivil toplum örgütleri
iĢbirliğinde pek çok etkinlik düzenlenmekte ve yerli-yabancı çok sayıda turist Konya’da
ağırlanmaktadır.
Her geçen yıl seyirci ve ziyaretçi sayısı artan Mevlana’yı Anma Törenleri’nin özellikle
yurtdıĢındaki tanıtımı artırılmalıdır. Nitekim 2007 yılının UNESCO tarafından Mevlana Yılı
olarak ilan edilmesiyle bu konuda büyük bir adım atılmıĢtır. Bunu yurtdıĢındaki Türk dernek
ve vakıflarıyla iĢbirliği yaparak günümüzde 10-17 Aralık tarihinde yurtdıĢında da etkinliklerin
sürmesi ve kurumsal bir Ģekilde düzenlenmesi izlemelidir. Bu çerçevede, Konya’da bir
organizasyon modeli geliĢtirilerek bu faaliyetlerin her yılın baĢında stratejik olarak çalıĢmalar
koordine edilmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 15
Uluslararası Ġnanç ve HoĢgörü Kongresinin Düzenlenmesi
Projenin ana içeriği, ülkemizde daha önce KuĢadası, Ġzmir ve Ġstanbul’da Uluslararası Ġnanç
Turizmi Zirvesi olarak düzenlenen organizasyonun bir benzeri olarak Uluslararası Ġnanç ve
HoĢgörü Kongresi’nin Konya’da gerçekleĢtirilmesi ve içeriğinin inanç turizminin yanı sıra
Sufizm ve tasavvuf kültürünün en önemli unsurlarından hoĢgörüyü içerecek Ģekilde her yıl
organize edilmesidir. Böylece Bölge’nin hem inanç hem de kongre turizmine olumlu katkı
sağlanacaktır.
Uluslararası Davos Ekonomik Kongresi gibi bu Kongre’ye konuyla ilgili küresel liderler,
kanaat önderleri, üst düzey dini yetkililer, uzman akademisyenler, gazeteciler, turizmciler ve
sivil toplum örgütleri gibi bütün paydaĢların katılımı sağlanmalıdır. Kongre sayesinde
Konya’nın Küresel Tolerans Merkezi olması ile birlikte turizm cazibe hürriyetini kazanması
hedeflenmektedir. Ayrıca kongre kapsamında, MEVKA Bölgesi’nde yer alan Mevlana
Müzesi, Derbe, Sille ve Kilistra gibi kutsal yerlere bir inanç tur programı oluĢturularak bu
yörelerin tanıtımı yapılabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 16
Lystra, Sille Ve Derbe Ġnanç Turizmi Bölgesinin ve Kutsal YürüyüĢ Yolunun
OluĢturulması
Hz Ġsa’nın havarilerinden Pavlos’un Hıristiyanlığı yaymak üzere sıkça ziyaret ettiği önemli
merkezler arasında yer alan ve bu nedenle Hıristiyan âlemi açısından kutsal sayılan Kilistra,
Sille ve Derbe’nin1 bu özelliğinin kullanılması, tur operatörleriyle özel bir inanç rotası
oluĢturularak inanç turizmine açılması projenin amacıdır.
Ġlk aĢamada antik kentlerde çevre düzenlemelerinin yapılması, ulaĢım altyapısının
geliĢtirilmesi gibi temel gereksinimler giderilmelidir. Özellikle Ġncil’de adı geçen ve
Hıristiyanlarca hac mekanı olarak kabul edilen Derbe olmak üzere bu bölgelerde kazı
çalıĢmalarına hız verilerek antik kalıntılar ortaya çıkarılmalıdır. Anadolu’da Roma Çağı’nın
kapanmasından sonra semavi dinlerin yayılmalarının en iyi örneklerinin sergilendiği bu
alanlar aynı zamanda sosyal bilimler, tarih ve teoloji ile uğraĢan akademik çevrelere de
açılarak bilimsel çalıĢmalara ıĢık tutacak mekanlar olarak düzenlenmelidir.
Antakya’dan baĢlayan Kıbrıs, Antalya güzergahından Isparta, Konya ve Karaman’a uzanan
bir Kutsal Yolculuk Turizm Paketi (Kutsal Arınma Paketi)’nin hazırlanarak bütün dünyada
tanıtımının ve satıĢının yapılması, bu yörenin inanç turizmi faaliyetlerini olumlu
etkileyecektir.
1

Pavlos Hıristiyanlığı yaymak için 2 kere yolculuk yapmıĢ ve bu 2 seyahatinde de bu üç merkeze uğramıĢtır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 17
Tarihi Yapıların Olduğu Bölgelerde YerleĢimin Engellenmesi
Tarihi varlık ve alanlar yönünden zengin olan MEVKA Bölgesi’nde bu yapıların korunması,
turizme kazandırılması önem taĢımaktadır. Ne yazık ki göçler ve bu varlıkların olduğu
bölgelere yerleĢim olması, yapıların orijinalliğine zarar vermekte hatta bu yapılardan alınan
taĢlar bazı bina ya da yapıların yapımında kullanılmasıyla sonuçlanmıĢtır.
Bu tür olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve tarihi varlıkları korumayı hedefleyen bu
projede Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Valilikler ve diğer sorumlu kuruluĢlar
yükümlülüklerini yerine getirerek tarihi dokuyu korumalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 18
Tarihi Yapıların Restore Edilmesi
Tarihi yapıların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması
konusunda restorasyon, renovasyon, rehabilitasyon projelerinin önemi büyüktür. Bu tür
projeler maliyeti yüksek projeler olsa da sektördeki oyuncuların iĢbirliğinde çözümlenmesi
gereken bir konudur.
MEVKA Bölgesi çok sayıda turistik varlığa sahip olmasına rağmen bunları henüz turizme
kazandıramamıĢtır. Günümüzde bu varlıkların büyük bir çoğunluğu terk edilmiĢ bir Ģekilde
kendine özgü yapılarını kaybetmektedir.
Bu açıdan tarihi yapıların restore edilmesi projesinin bir kampanyaya dönüĢtürülerek
Bölge’de yer alan her bir aktörün bu varlıkları sahiplenmesi ve iĢbirliği içerisinde her bir
kesimin bu projelere hem maddi hem de manevi desteğinin sağlanarak bu yapıların tarihi,
mimari ve kendine özgü dokusunun korunarak turizme açılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç için kapsamlı bir sponsorluk modelinin geliĢtirilmesi ve uygulanması, finansal
sorunları ve bütçe yetersizliğini ortadan kaldırabilir.

127

UYGULAMA PROJESĠ – 19
Çatalhöyük Neolitik Tarım Köyünün Kurulması
Tarihteki en eski tarım toplumlardan biri olan Çatalhöyük yerleĢimi, hak ettiği ilgiyi
görmemiĢ ve turizme tam olarak kazandırılamamıĢtır.
Bu potansiyeli turizme kazandırmak için baĢta tanıtım faaliyetleri artırılmalıdır. Akabinde
Çatalhöyük çevresine dönem mimarisine uygun malzeme kullanılarak bir Neolotik Tarım
Köy’ünün inĢa edilmesi ve aynı zamanda bu köyün bir film platosu olarak sinema ve görsel
sanatlar sektörünün kullanımına yönelik olarak açık bir Ģekilde dizayn edilmesi, ürün
çeĢitlendirmesi için gereklidir.
Topraktan yapılmıĢ apart evlerin olacağı bu yerleĢim bölgesinde zirai ve tarım faaliyetlerine
uygun düzenlemeler yapılarak konukların organik bir Ģekilde günlük ihtiyaçlarını karĢılamaya
yönelik tarım faaliyetleriyle uğraĢmaları sağlanması planlanmaktadır. O dönemin yaĢam
biçiminin sunulacağı ve o dönemdeki koĢulların yer alacağı bu köyde insanlar, modern
hayatlarındaki iĢ ve stres ortamından uzak bir Ģekilde Neoletik Çağı yaĢama imkanına sahip
olabileceklerdir.
Bu proje ile Bölge’de kültür-tarih turizminin canlanması ve yerli-yabancı turist sayısının
artırılması hedeflenmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 20
Zengibar Kalesinin Turizme Kazandırılması
Bizans-Roma dönemine ait olduğu belirlenen Zengibar Kalesi (Ġsaura Harabeleri); Karaman,
SeydiĢehir, Hadim bölgesini kontrol altında tutan bir tepeye inĢa edilmiĢtir. Bu yapı, ilgisizlik
ve bakımsızlık nedeniyle özgünlüğünü yitirme tehlikesi ile karĢı karĢıya olup turizme
kazandırılamamıĢtır.
Bu açıdan bölgede turistik hareketlerin geliĢmesine yönelik ilk etapta yapılması gereken
faaliyet; Zengibar Kalesi’ne ulaĢımın sağlanması, dolayısıyla çok basamaklı bir patika
merdiven yolun yapılmasıdır. Bu yolun yapımını takiben turistlerin kaleye eriĢmelerinin
sağlanmasında “EĢek Taksi” modelinin kullanılması, hem yöre insanı için bir gelir kaynağı
oluĢturabilir hem de turistlerin kaleye ulaĢımlarında bir alternatif olarak görülebilir.
UlaĢımın akabinde ziyaretçilere yönelik yeme-içme, dinlenme gibi ihtiyaçların karĢılanması
ve alanda vakit geçirebilmeleri için sosyal tesislerin yapılması gerekmektedir. Yönlendirici
arkeolojik tabela ve bilgilendirme levhalarının alana yerleĢtirilmesi de önemlidir. Turistlerin
alana dair deneyimlerini somutlaĢtıracak hediyelik eĢyaların sunulması bir diğer gerekli
faaliyettir.
Daha sonraki dönemde, bir teleferik sisteminin inĢa edilerek ulaĢımın daha hızlı ve konforlu
bir Ģekilde sağlanması yörede turizm faaliyetlerini artıracaktır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 21
Eflatun Pınar Hitit Anıtının Çevre Düzenlemesi ve Renovasyonunun Yapılması
Göğü taĢıyan ve yerle gök arasında iliĢki kuran tanrıları tasvir eden Eflatun Pınar Anıtı,
kenarında dikdörtgen taĢlar üzerinde kabartmalardan oluĢmaktadır. Anıtın blok taĢları
üzerindeki figürler; üstte güneĢ kursu, ortada tanrıça ve tanrı diye kabul edilen figürlerin
arasında, yanlarında ve en alttaki figürler elleri yukarıya doğru kaldırıp tanrı ve tanrıçayı
selamlamaktadır. Hitit Krallık dönemine tarihlendirilen bu anıt, çok önemli bir turistik
varlıktır.
Proje ile günümüzde adeta terk edilmiĢ ve oldukça bakımsız bir halde bulunan, aynı zamanda
turist gruplarının çok az görüldüğü bu alanda yer alan bu ünlü eserin turizme kazandırılması
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, abidevi esere uygun çevre düzenlemesinin yapılması, ön
tarafta yer alan kaynak su havuzunun taĢlarının onarılması, yürüyüĢ ve gezi parkurunun
yapılmasının yanı sıra profesyonel yeme-içme iĢletmeleri gibi sosyal tesislerin inĢa edilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca arkeolojik kazıların hızlandırılarak anıtın aktif turizme açılması
projenin temel hedefidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 22
Sillenin Açık Hava Müzesi Olarak Düzenlenmesi
Sille, Müslüman Türkler, Türk asıllı gayrimüslimler, Rumlar vb pek çok kültürün bir arada
yaĢadığı, her bir kültürün kendi dil, din ve ibadetlerini serbestçe yerine getirdikleri önemli bir
tarihi kent olup Aya Elena Kilisesi gibi inanç turizmine yönelik iyi bir potansiyele sahiptir.
Alanda kazı çalıĢmalarına ağırlık verilmesi, bu tarihsel potansiyelin gün yüzüne çıkarılması
açısından önemlidir. Sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bölgenin temel sorunu diğer
turistik alanlarda da olduğu gibi gerekli bakım ve onarım faaliyetlerinden geçmemiĢ
olmasıdır. Bu kapsamda çevre düzenleme çalıĢmalarının yapılması Ģarttır. Bölgedeki tarihi
evlerin mimari özelliklerinin korunması da önemlidir.
BaĢta Aya Elena Kilisesi olmak üzere bölgedeki tarihi varlıklara ulaĢım altyapısının
geliĢtirilmesi, yapılar hakkında bilgilendirme panolarının yerleĢtirilmesi, ıĢıklandırma
çalıĢmalarının yapılması; kafeterya, büfe, tuvalet vb tesislerin kurulması, turizm açısından
baĢlıca ihtiyaçlardır. Ünlü Sille halılarının kent dokusuna uygun mimari yapılara sahip
alanlarda teĢhir edilmesi, halıcılık ve dokumacılık hakkında gelenlerin bilgilendirilmesi de
turizme hizmet edebilir. Bu faaliyetlerin yapılmasıyla Sille hem kültür-tarih turizmine hem de
inanç turizmine kazandırılabilecektir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 23
Kilistra Bölgesinin Renovasyonunun Yapılması
Tarihi Ġpek Yolu üzerinde yer alan Kilistra, dönemin en önemli yerleĢim merkezlerinden biri
olmuĢ ve birçok savaĢa ev sahipliği yapmıĢtır. Kapadokya benzeri yerleĢmenin görüldüğü bu
antik kent, döneminde önemli bir Hıristiyan Ģehri olma özelliğine de sahiptir.
Kilistra’nın yerleĢim alanlarında yapılan kazılarla, kentin antik yol giriĢleri, güvenlikle iliĢkili
(gözetleme kuleleri, karakol ve benzeri) yapılar, aralarında MS 7.-8. yüzyıldan itibaren
kullanılan kaya oyuğu Ģapellerin bulunduğu dini yapılar, konutlar, sarnıçlar, Ģaraphane ve
çanak çömlek atölyesi gibi üretim birimleri, Ģehir meclisi ve toplantı odası gibi toplumsal pek
çok yapı ortaya çıkarılmıĢtır.
Bu tarihsel dokunun özgünlüğünün korunması ve Bölge’de turizm faaliyetlerinin artırılması
için alanda çevresel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. BaĢta bölgeye ulaĢımı sağlayan
ulaĢım

altyapısının

modernize

edilmesi

gelmektedir.

Akabinde

bölgeye

turistleri

yönlendirecek tabela ve levhaların yerleĢtirilmesi, tarihi yapıların önüne yapıya iliĢkin
bilgileri içeren panoların konulması, görsel açıdan ıĢıklandırma gibi iyileĢtirme çalıĢmaları,
gelen turistlerin yeme-içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik sosyal
tesislerin yapılması gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 24
Fasıllar (TaĢbaba) Anıtının Renovasyonu
YaklaĢık 70 ton ağırlığında, bazalt taĢından yapılmıĢ bu anıtın, Hitit TaĢ Ocağı’na yakın bir
yerde bulunması, anıtın baĢka bir yer için yapıldığını göstermektedir. Anıtın bazı yerlerinin
son derece ayrıntılı, bazı yerlerinin kaba bir Ģekilde iĢlenmiĢ oluĢu; onun tamamlanamadan
yarım bırakıldığı izlenimini vermektedir. Anıtın üzerine bir tanrı, iki aslan ve ikinci derecede
bir tanrı daha iĢlenmiĢtir. Bu anıtın üzerindeki figürlerin Eflatun Pınar’daki figürlere
Alacahöyük’teki Ortostatlara benzerliği dikkate alınacak olursa, anıtın 4. Tuthaliya (MÖ
1250-1220) döneminde yapıldığı sanılmaktadır.
Bu anıtın Eflatunpınar’a yakın bir merkezde oluĢu, bu bölgelere yapılacak turizm
aktivitelerine önemli bir basamak oluĢturmaktadır. Ancak anıtın bakımsızlığı, terk edilmiĢliği,
korumasız ve doğal yıpranmalara açık oluĢu; bu anıtı görmek için olası ziyaretleri ve turizm
potansiyelini düĢürmektedir. Anıtın bir kaide üzerinde yer alacak Ģekilde mimari
düzenlenmesinin yapılması, enforme edici bilgi levhalarının uygun noktalara yerleĢtirilmesi
turizm aktivitelerini olumlu yönde etkileyecektir. Benzerinin Anadolu’da görülmediği bu eser
Bölge turizmi için oldukça önemli bir potansiyeldir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 25
Manazan Mağaralarının Turizme Kazandırılmasına Yönelik ĠĢ Modeli GeliĢtirilmesi
YeĢildere Vadisi’nin üzerindeki kil oranı yüksek kireç taĢı arazide, yüksek bir kaya kütlesine
tamamen insan eli ile oyulmuĢ beĢ katlı toplu meskenler halinde bulunan bu mağaraya ilk
yerleĢimin Bizans döneminde gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir. Meskenlerin bütün
kısımlarının birbirleri ile olan bağlantıları, beĢ kat arasındaki iniĢ ve çıkıĢlar, dağ kitlesinin
oyulması ile meydana getirilmiĢtir.
Tarihi ve doğa bakımından eĢsiz bir değere sahip bu mağarada da gerekli çevresel
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ġlk etapta gelecek turist kafilesini taĢıyan araçların
park edeceği bir otopark alanının tahsis edilmesi önemlidir. Akabinde asansör tipi bir yaylı
taĢıma aracının inĢa edilerek mağara giriĢine kadar ulaĢımın rahatlatılması, ayrıca acil
durumlar ve yaĢlı ziyaretçiler için yerleĢimlerin her 5 katına da dıĢarıdan giriĢ-çıkıĢ
sağlayacak asansör tipi bir yapının inĢası gereklidir.
Mağaranın içinin bakımsızlığının giderilmesi ve temizlenmesi en acil ihtiyaçtır. Akabinde
ıĢıklandırmanın sadece salon Ģeklinde oyulan sofalara konması, bazı salonlara kafeteryahediyelik eĢya gibi küçük tezgahların yerleĢtirilerek turistlerin mağaranın içinde vakit
geçirmesinin sağlanmasına yönelik kullanım alanlarının oluĢturulması gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 26
Tahıl Ambarları Konaklama Tesislerinin OluĢturulması
Karaman’ın TaĢkale ilçesinde killi kireç taĢından oluĢan yüksek bir kaya kütlesine tamamen
insan eli ile oyulmuĢ 250’nin üzerinde ambar bulunmaktadır. Ambarlar tek veya iki odalı
olarak oyulmuĢtur. Kaya yüzeyindeki niĢlere tutunarak çıkılan ambarlara makara sistemi ile
tahıl ürünleri taĢınmaktadır. Killi kireç taĢının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu tahıl
ürünlerini uzun süre saklayabilen bu ambarlar, Bizans devrinde oyulmuĢ ve kullanılmıĢtır.
Tarihi ve görsel açıdan turizm potansiyeline sahip bu ambarların sektöre kazandırılması için
ilk aĢamada ambarların içindeki yerleĢimin engellenmesi gerekmektedir. Proje kapsamında bu
ambarların küçük bir oda (en fazla 2 kiĢilik) Ģeklinde konaklama tesisi olarak yapılandırılması
tasarlanmıĢtır. Tur operatörleriyle 1-2 günlük turlar oluĢturarak, Manazan Mağarası, Ġncesu
yer altı mağarası ve yakın bölgedeki mesire yerlerini gezen turistlerin Tahıl Ambarları’nda
konaklamaları sağlanarak gelen turist ve geceleme sayısı artırılabilir.
Ayrıca doğal ve görsellik bakımından büyük bir avantaja sahip bu turistik varlık, sinema ve
film endüstrisine de kazandırılarak tanıtımı artırılabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 27
Alaaddin Tepesinin Çevre Düzenlemesinin Yapılarak:
Selçuklu Medeniyeti Açık Hava Müzesinin OluĢturulması
Alaaddin Tepesi, Konya’daki turizm faaliyetleri açısından önemli bir yerdir. Alaaddin Cami,
2. Kılıçarslan KöĢkü, Selçuklu Sarayı gibi önemli turistik varlıklara sahip olmakla birlikte
Konya’ya gelen turistlerin çoğu bu alanı ziyaret etmektedir.
Tepedeki turizm hareketliliğinin sürdürülebilir olmasına yönelik olarak, ilk etapta türbelere
giden yolun Alaaddin Cami yolundan ayrılması ve ayrı bir turistik giriĢ kapısının yapılması
gerekmektedir. Çoğu zaman dini günlerde bu giriĢ kapanmakta ve turistik faaliyetleri
engellemektedir. Ġkinci olarak tepede yer alan kafeterya, restoran vb iĢletmelerin turizm
standartlarına yükseltilmesi önemlidir. Yine bu iĢletmelerden doğan çöplerin hem koku hem
de görsellik açısından oluĢturduğu sorun giderilmelidir.
Diğer bölgelerdeki benzer sorunlar, Alaaddin Tepesi için de geçerlidir. Bilgilendirme
tabelalarının daha iyi hale getirilmesi, ıĢıklandırma-aydınlatmanın güçlendirilmesi, tarihi
yapıların korunarak restore edilmesi, gerekli diğer çalıĢmalardır.
Ayrıca Sit alan üzerine kurulmuĢ olan yapıların kaldırılarak bu alanların müze Ģeklinde
tanzim edilmesi, Selçuklu Medeniyeti ve değerlerinin uygun bir Ģekilde sergilenmesine
yönelik yapılar oluĢturulmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 28
Karaman Türk Kültür BaĢkenti Özelliğinin Küresel Düzeyde
Organizasyonunun Yapılması
Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığı ilk devlet olan Karamanoğulları Beyliği’nin baĢkenti
Karaman bu özelliği ile Türkçenin BaĢkenti olarak ilan edilmiĢ, ayrıca, Türkî Cumhuriyetler
(Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri) tarafından da Türk Kültür Başkenti olarak kabul
edilmiĢtir.
Kentin bu özelliğinin kullanılarak kültür turizmine kazandırılması gerekmektedir. Bu
kapsamda Türkçe Müzesi ve Türkçe Ġhtisas Kütüphanesi geliĢtirilmeli, müze bütün
araĢtırmacılara açılmalı, Türkçeye iliĢkin geniĢ bir arĢiv oluĢturularak bir araĢtırma müzesine
dönüĢtürülmelidir.
Türkçe Olimpiyatları ve Türk Dil Bayramı etkinliklerinin Karaman’da yapılmasının
sağlanması ve içeriklerinin geliĢtirilmesi ile birlikte Dünya Dil Olimpiyatları gibi diğer dünya
dillerini de kapsayan uluslararası bir organizasyon düzenlenmesiyle, sadece Türk
Cumhuriyetlerine değil dünya genelindeki ülkelere de Türkçe ve Türk Kültürü’nün tanıtımı
gerçekleĢtirilebilir,

Karaman’ın

Türkçenin

BaĢkenti

olma

konusundaki

bilinirliğini

artırılabilir.
Yine kent giriĢinde yer alan tabela, görsel açıdan geliĢtirilmeli, yolun üstünden geçecek
Ģekilde büyütülmeli ve ıĢıklandırılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 29
Konya - Karaman Mutfağının Turizmde Kullanılması
Yemek-Gastronomi Turizmi (Culinary Tourism), kültür turizminin bir alt bileĢeni olarak
değerlendirilmekte ve insanların değiĢik ülkelere ait yemeklerini tatmak ve yemek kültürünü
deneyimlemek üzere oluĢan turizm hareketleri olarak tanımlanmaktadır.
Yemek ve mutfak kültürü açısından zengin bir yapıya sahip MEVKA Bölgesi’nin bu çekirdek
yeteneğinin turizmde kullanılması için tanıtım faaliyetleri çok önemlidir. Bölge genelindeki
yeme-içme iĢletmeleri ve otellerin menülerinde yöre mutfağına ağırlık vermeleri ve sipariĢ
alırken bu yemekleri tanıtmalarının yanı sıra Bölge mutfağının bir belgeselinin çekilmesi
turizme olumlu katkı sağlayabilir.
Tanıtım faaliyetlerinden biri de kente kongre, toplantı ya da baĢka nedenlerle gelmiĢ
ziyaretçilere yöre mutfağına ait yiyeceklerin ikram edilmesidir. Bunun yanında Dünya Gıda
Fuarı, (World Food Expo) Uluslararası Yemek Festivali ve benzeri diğer organizasyonlara
katılım sağlanmalıdır. Ayrıca YavaĢ Yemek Modeli (Slow Food Model) göz önüne alınarak
Uluslararası Konya–Karaman Mutfağı Yemek Festivali düzenlenmelidir. Festivalde yöre
mutfak kültürünü anlatan panellere yer verilmeli, tüm yemek çeĢitlerinin fotoğraf ve tariflerini
içeren kitap ve broĢürler kullanılabilir hale getirilmelidir. Bu organizasyon sayesinde yöre
lezzetleri katılımcılara tadılmalı ve tanıtılmalıdır. Daha sonraki dönemlerde Dünya Gıda Fuarı
gibi önemli bir organizasyon Bölge’de düzenlenmelidir.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten Uluslararası Yemek Turizmi Derneği’ne (International Culinary
Tourism Association) üye olunması ve derneğin organize ettiği eventlere katılım sağlanarak
yöre mutfağı ve yemek kültürü uluslararası çapta tanıtılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 30
Canlı Etnografya Müzesi’nin Kurulması
8.000 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan MEVKA Bölgesi, günümüzde
kendine has kültürel dokusunu muhafaza etmeyi baĢarmıĢ bir bölge olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu açıdan Bölge kültürünün günlük hayatını yansıtacak bir müze kurulmalıdır.
Canlı Etnografya Müzesi’nde, yöreye özgü kıyafetleri üzerinde taĢıyan model heykellerle
yöreye özgü bir ev yaĢamı yeniden canlandırılmalı, aynı zamanda dönemsel giysi ve kullanım
eĢyaları sergilenmelidir.
Bu konuda Ġstanbul Ġbrahim PaĢa Sarayı Eski Bursa Evi düzenlemesi örnek alınabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 31
Uluslararası Gençlik Festivali ve Kongresi’nin Düzenlenmesi
Üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer kuruluĢların iĢbirliğinde Avrupa, Asya ve
dünyanın diğer bölgelerinden üniversitenin yanı sıra ortaöğretimde yer alan öğrenciler ve
kurumları bir araya getirecek bir Gençlik Festivali düzenlenmelidir.
Festival kapsamında fotoğraf ve kısa film gösterilerinin yanı sıra müze ve tarihi alan
ziyaretleri, dans gösterileri, tiyatro, konser gibi etkinlikler ve söyleĢiler yer almalıdır. Bütün
bu etkinlikler uzman kiĢilerce hazırlanmalıdır.
Proje ile yöreye özgü kültür, sanat etkinlikleriyle gençlerin Bölge’yi tanımaları, sonrasında
ülkelerine döndüklerinde yörenin kültür elçiliğini üstlenmeleri hedeflenmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 32
MEVKA Tasarım Haftası’nın Organize Edilmesi
Konya ve Karaman illeri pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ, bu açıdan yöreye has bir
mimari doku oluĢmuĢtur.
Bölge’nin bu mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla MEVKA Tasarım Haftası
düzenlenmelidir. Türkiye ve dünyanın önde gelen mimarları, tasarımcıları, üniversiteleri ve
ilgili kuruluĢ temsilcilerini buluĢturacak bu organizasyonda atölye çalıĢmalarına yer verilerek
deneyim paylaĢımının sağlanması ve Bölge mimarisinin tanıtılması hedeflenmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 33
Hitit Medeniyeti ġenlikleri ve Ġvriz Tarım Haftası’nın Düzenlenmesi
Geç Hitit Dönemi’nde Bölge Kralı Varpalavas’ın Bereket Tanrısı Santaj’a Ģükranını tasvir
edilen bu kabartmalar (anıt), dünyadaki ilk yazılı tarım anıtı ve ilk yazılı kabartma kaya anıtı
olma özelliğine sahiptir.
Günümüzde bakıldığında bu potansiyelin değerlendirilmediği görülmektedir. Bu açıdan proje
çerçevesinde gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması, en az 500 araçlık modern bir
otoparkın inĢa edilmesi, rekreasyon alanlarının herkesin kullanabileceği bir Ģekilde
düzenlenmesi, profesyonel bir Ģekilde yiyecek-içecek iĢletmeciliğinin kurulması, organik
sebze ve meyve yetiĢtiriciliğinin bölgede teĢvik edilmesiyle yöre ekonomisine ve turizme
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Özellikle Ereğli Bölgesi’nde mevcut olan Hitit Uygarlığı’nın yaĢatılabilmesi ve turizme
kazandırılması için düzenli bir Ģekilde kurumsal bir içerikle Hitit Medeniyet değerlerine
uygun olarak Ģenlikler hazırlanmalı ve bölgenin temel tarımsal değerlerinin etkin bir Ģekilde
sunumunun yapıldığı Uluslararası Tarım Haftası ve Festivali düzenlenmelidir.
O dönemin değerlerini yansıtan bir Hitit ġehri prototip olarak inĢa edilmelidir. Ayrıca o
dönemin tarımsal araç, gereç, kıyafetleri ile faaliyetler ve etkinlikler gerçekleĢtirilmelidir.
ġenlikler boyunca Hitit Tarihi’nin uzmanları tarafından paneller ve atölye çalıĢmaları
düzenlenmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 34
Sağlık ve Spa ġehrinin Kurulması
Termal suların ve bunlara ait çamurların, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılması, ayrıca
iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet vb. yan
tedavilerle birleĢtirilmesi ile oluĢturulan uygulamaların uzman hekim denetiminde tedavide
kullanılması, termal ve kaplıca turizmini oluĢturmaktadır.
MEVKA Bölgesi özellikle Konya ili kaplıca ve termal kaynaklar açısından zengindir. Burada
Ilgın ilçesi, KöĢk ve Ġsmail kaplıcaları olmak üzere 3 bölge ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda
yapılan yatırımlarla sağlık turizmi sektörü hareketlense de altyapı bakımından halen istenilen
düzeye gelinememiĢtir.
BaĢta Ilgın olmak üzere kaplıca çevresine daha modern, kapasitesi yüksek yeni tesisler inĢa
edilerek bir Termal ġehir kurulmalıdır. Termal tedavinin yanı sıra spa, medikal tedavi,
psikoterapi gibi diğer sağlık hizmetlerinin de verileceği bu alana tesisin kurulması için
gereken finansal kaynak, kamu ve özel sektör iĢbirliği ile sağlanmalı, yap-iĢlet-devret modeli
uygulanarak yatırımlar hızlandırılmalıdır.
Alternatif olarak uluslararası finansman kanallarının harekete geçirilmesi de bu projenin
gerçekleĢme süresini kısaltabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 35
Tuz Sağlık ve Anti Aging Merkezinin Kurulması
Tuz, özellikle astım hastaları olmak üzere solunum hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Sodyumsülfat iyonlarının antiseptik özelliği nedeniyle solunum yolları enfeksiyonları,
özellikle astım, bronĢit gibi hastaların tedavisinde tercih edilmektedir.
Ülkemizde tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karĢılayan Tuz Gölü’nün 10.000 km2’lik alanı
Konya sınırları içerisindedir. Bu açıdan tuzun tedavi edici özelliği kullanılarak sağlık
turizmine katkı sağlanabilir.
Kulu ya da Cihanbeyli ilçeleri sınırları içerisinde Tuz Gölü’ne yakın bir yerde tuzdan yapılmıĢ
ve en az 750 yatak kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi yapılmalıdır. Modern tıbbi cihazlarla
donatılacak ve branĢında uzman hekimlerin yer alacağı bu merkezde tuz odası terapi
merkezileri de bulunacaktır. Bu konuda özellikle Çek, Macaristan gibi ülkelerde çok baĢarılı
uygulamalar mevcuttur. Özellikle projelerin uygulanmasında bu modellerin de detaylı bir
incelenmesi yapılabilir.
Tesislerde cilt bakımı, rejenarasyon ve antiaging gibi hizmetler de verilmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 36
Yabancı Hastaların Bölge’ye Gelmesine Yönelik ÇalıĢtay Yapılması
Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda insanın, kendi ülkelerinden veya baĢka ülkelerden
tıbbın birçok dalından sağlık hizmeti satın almak üzere sağlık merkezlerine seyahat
etmektedir. Bu seyahatler sonucunda sağlık turizmi olarak adlandırılan bir endüstri ortaya
çıkmıĢ ve dünya genelinde büyük bir pazar haline gelmiĢtir.
Ülkemizdeki sağlık sektörüne bakılırsa, geliĢmiĢ ülkelerle aynı seviyede teknik ve teknolojik
cihazlarla yapılan tıbbî tedavi ve cerrahî müdahaleler, Türkiye’de diğer ülkelere oranla
oldukça cazip fiyatlarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra medikal merkezlerin yüksek kalitesi,
hekimler ve diğer sağlık personelinin deneyim ve baĢarıları, doğal, tarihi ve kültürel
zenginlikler, termal kaynak potansiyeli gibi unsurlar ülkemize sağlık turizmi konusunda
oldukça avantajlar sunmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere ilaveten özellikle Konya ilindeki kaplıca ve termal kaynakları göz önüne
alınırsa sağlık turizmi açısından önemli bir arz kaynağı mevcuttur. Bu potansiyelin
değerlendirilmesi için yerli hastaların yanı sıra yabancı turistlere de yönelmek gerekmektedir.
Bu açıdan yurtdıĢındaki zincir medikal merkezlerle iĢbirliği yapmak ve protokol imzalamak
için ilk etapta bir çalıĢtay düzenlenmelidir. ÇalıĢtayda Bölge’nin özellikleri tanıtılarak, uluslar
arası medikal merkezlerin yabancı hastaları Bölge’ye yönlendirmesi ve Bölge’nin tanıtım
faaliyetlerine katkı yapması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Türkiye Sağlık Turizmi
Organizasyonu gibi ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliğine gidilmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 37
Sağlık Acenteleriyle ĠĢbirliği Yapılması
Turizmin sektöründe, destinasyona turistik akıĢ sağlanmasında seyahat acentelerinin rolü
kritik ve önemlidir. Sağlık turizminde ise bu önem daha da artmaktadır.
Bu açıdan yörenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtılması, yabancı hastaların bölgeye
gelmesinin ve sağlık turizminde geliĢimin sağlanması için sağlık turizmindeki lider acenteler
bölgeye davet edilmelidir. Acentelere bölgenin tanıtılması, kaynakların ve potansiyelinin
anlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği gibi önemli sivil
toplum örgütleriyle iĢbirliğinde bir tanıtım programı uygulanmalı, yabancı acentelerle uzun
dönemli iĢbirliği protokolleri imzalanmalıdır. Estetica gibi Ģirketlerle iĢbirliği yoluna gidilerek
sürecin geliĢtirilmesi hızlandırılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 38
Uluslararası Organizatör Firmalarla ĠĢbirliği Yapılması
Günümüzde çok katılımcılı kongre, panel vb etkinliklerin düzenlenmesinde organizatör
firmalar oldukça etkilidir. Katılımcıların davet edilmesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri,
ağırlama-ikram ve konaklama programlarının ayarlanması vb tüm faaliyetlerde bu
kuruluĢların rolü büyüktür. Nitekim bu kuruluĢlar organizasyon bünyesinde birçok hizmet
sağlayan kuruluĢlar arasında koordinasyon görevini görmekte, birbirinden bağımsız ve
aralarında

organik

iliĢki

bulunmayan

bu

hizmet

sağlayıcıların

yaptıkları

iĢleri

uyumlaĢtırmaktır.
Bu açıdan bölgedeki organizasyonların kongre-event turizmine kazandırılması ve uluslararası
boyut kazanması için uluslararası organizatör firmalar Bölge’ye çekilmeli ve uluslararası
örgütlerle iĢbirliği yapılmalıdır. Bu açıdan Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği ile
iliĢkiler geliĢtirilmeli, organizasyonların sponsorluğuna yönelik özel sektör temsilcileri ile
görüĢmeler yapılmalıdır.
CNR, DDF gibi alanında uzman Ģirketlerle iĢbirliği yapılarak Bölge’nin event kapasitesi ve
faaliyetleri uluslararası düzeye çıkarılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 39
Exponun Konya’da Düzenlenmesi
Ġngilizce “Exposition”ın kısaltması olan Expo’nun Türkçe karĢılığı uluslararası sergidir. 150
yılı aĢkın bir süredir Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından 5 yılda bir düzenlenen bu
sergi, dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra dünyadaki 3. büyük organizasyon olan Expo, on
milyonlarca ziyaretçi çekmekte ve Dünya Fuarı olarak kabul edilmektedir. Farklı ülkelerin
çok çeĢitli ürünlerinin bir araya getirilmesini sağlayan Expo’nun amacı, bu ürünlerin
pazarlanmasından çok temsil ettikleri ülkelerin kültür, tarih ve sahip oldukları varlıkların
ortaya konmasıdır.
Ez 3 en fazla 6 ay süren bu organizasyon için 1.500.000 m2 arazi tahsis edilmekte ve
milyonlarca dolar yatırım yapılmaktadır. Londra’daki Crystal Palace, Paris’teki Eiffel Kulesi,
Atomium Anıtı Expo organizasyonu için inĢa edilmiĢ mimari yapılara örnek verilebilir.
Expo 2020 için Türkiye’den Ġzmir aday olmuĢ ve bu organizasyonun kentte düzenlenmesi için
kulis çalıĢmalarına hız vermiĢtir. Bu doğrultuda Valilik, BüyükĢehir Belediyesi, ĠZKA, ĠZTO
gibi kentin kanaat önderleri iĢbirliği içerisinde çalıĢmalarını sürdürmektedir.
Ġleriki yıllarda bu organizasyonun Konya’da düzenlenmesi, hem kent hem de bölgenin
geliĢmesi bakımından olumlu katkı sağlayacaktır. Yatırımların hızlanmasının yanı sıra, 8
milyona yakın turist çekilecek ayrıca tüm dünyaya Konya’nın ve Bölge’nin tanıtımı yapılmıĢ
olacaktır. Bu kapsamda Expo 2025 ve sonrası için baĢta MEVKA olmak üzere kanaat
önderlerinin çalıĢmalara baĢlamalı ve konu ile ilgili uzman acenteler ile iĢbirliği protokolü
yapılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 40
Uluslararası Yamaç ParaĢütü ġampiyonası’nın Sistematik Bir ġekilde Düzenlenmesi
Ġlki 2010 yılında ikincisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Yamaç ParaĢütü ġampiyonası, Bölge
turizmi için önemli bir unsurdur. Özellikle Karadağ’da baĢlayan parkurun dünyanın en uzun
yamaç paraĢütü parkuru özelliği ön plana çıkarılarak tanıtım faaliyetleri artırılmalı,
organizasyon kapsamında daha fazla etkinlik düzenlenmelidir. Ayrıca bu yıl ilki düzenlenen
Üniversitelerarası Yamaç ParaĢütü ġampiyonası da bu açıdan ele alınarak sistematik bir
organizasyona dönüĢtürülmelidir.
ġampiyonanın yanı sıra Türkiye Yelken Kanat ve Yamaç ParaĢütü Federasyonu ile ortaklaĢa
çalıĢmalar yapılarak Karadağ bir yamaç paraĢütü eğitim üssü haline getirilmelidir. Bu
kapsamda Fethiye-Ölüdeniz bölgesinde olduğu gibi yamaç paraĢütü eğitimleri Karadağ’da
verilmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 41
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Etkinliklerinin Karaman’da Düzenlenmesi
Türkçe Öğretim Derneği’nin öncülüğünde her yıl Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleĢtirilen
etkinliklere bu yıl 130 ülkeden katılım sağlanmıĢtır. Olimpiyatlar kapsamında konuĢma,
yazma, dilbilgisi, Ģarkı, Ģiir, ses, okuma, genel kültür, halk oyunları gibi yarıĢmalar
düzenlenmiĢ, ödüller verilmiĢtir. Bazı etkinlikler bu yıl ilk kez Karaman’da yapılmıĢtır.
Oysaki Türkçenin BaĢkenti Karaman’ın bu organizasyonu sahiplenmesi, TÜRKÇEDER ile
iĢbirliğine gitmesi ve gerekli resmi kuruluĢlarla bu konuda lobicilik yapması gerekmektedir.
Bu kapsamda TÜRKÇEDER’in bir Ģubesinin Karaman’da açılması ve Olimpiyatların
Karaman’da düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Türkçe Olimpiyatları etkinliklerin açılıĢ ve kapanıĢ törenlerinin Karaman’da düzenlenmesi ve
Türkçenin BaĢkenti’nin Karaman olduğunun organizasyon boyunca görsel ve iĢitsel araçlarla
hatırlatılması, Karaman’ın bilinirliğini artıracağı gibi kültür turizminin geliĢmesine de olanak
sağlayacaktır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 42
Uluslararası Nasreddin Hoca ġenliği Konseptinin GeliĢtirilmesi ve
Küresel Düzeyde MarkalaĢtırılması
Ülkemizi ve insanımızı gerçek kültürü ile tanıtmak ve Nasreddin Hoca’nın kiĢiliğiyle
bütünleĢen gülmeceyi evrenselleĢtirmek amacıyla, 1959 yılından beri her yıl 5-10 Temmuz
tarihleri arasında düzenlenen bu Ģenlik, 1974 yılında uluslararası boyut kazanmıĢ ve mizahın
yanı sıra bilim, kültür ve sanatı temel almıĢtır. ġenlikler kapsamında karikatür, gülmece,
öykü, fotoğraf yarıĢmaları düzenlenmekte, halk oyunları, konserler, tiyatro gösterileri, maçlar;
karikatür, resim ve fotoğraf sergilerine yer verilmekte, yerli ve yabancı çok sayıda katılımcı
ilçeye akın etmektedir.
Bölge’deki diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu Ģenliğinde en önemli sorunu tanıtım
eksikliği ve bilinirliğinin düĢük olmasıdır. Bu kapsamda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine
ağırlık verilmelidir. Ayrıca bu tür faaliyetlerin event organizasyon firmaları tarafından daha
profesyonel bir Ģekilde pazarlanması ve icra edilmesinin sağlanması gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 43
MEVKA Bölgesi Organizasyon Listesinin Hazırlanması
Konya ve Karaman illerinde yıl içerisinde çok sayıda panel, konferans, çalıĢtay, sempozyum
vb etkinlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonların çoğunluğu kurumların kendi çabaları
ile gerçekleĢmektedir.
Bu tür etkinliklerin daha etkili düzenlenmesi, tanıtımının yapılması ve katılımcı sayısının
artırılması için Bölge’deki Valilik, Belediye, üniversite, sivil toplum örgütleri, ticaret ve
sanayi odaları gibi paydaĢlar bir araya gelmeli, yıllık organizasyon listesi hazırlamalı ve hangi
kuruluĢun hangi etkiliğe ne tür bir katkı sağlayabileceği ortaya konmalıdır. Daha sonra
belirlenen organizasyonlar bir kitap haline getirilerek plana dönüĢtürülmeli ve paydaĢlara
dağıtılmalıdır. Böylece bu tür organizasyonlar, kolektif bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecek, daha
planlı bir Ģekilde düzenlenebilecek ve tanıtımı daha yaygın olabilecektir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 44
Sivil Havaalanı Yapılması
Konya’da askeri-sivil kategoride bir havaalanı yer alırken, Karaman’da ise havaalanı
bulunmamaktadır. 141,000 m² lik bir alana sahip Konya havaalanı 2 milyon yolcu/yıl
kapasitede olup doğrudan sefer sayısı oldukça düĢüktür.
Turizm destinasyonu olması hedeflenen MEVKA Bölgesi’nin acil olarak havaalanına ihtiyacı
vardır. Bu kapsamda her 2 kente de modern ve yüksek kapasiteli havaalanı yapılması Ģarttır.
Daha sonra havayolu firmalarıyla protokol yapılarak Bölge’ye doğrudan uçuĢların
baĢlatılması gerekmektedir.
Projelerin finans ihtiyacını karĢılamaya yönelik olarak yap-iĢlet-devret modeli uygulanabilir
ve dünya genelindeki fon ve finans kuruluĢlarıyla anlaĢmalar yapılabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 45
Ankara – Konya Hızlı Tren Projesi Karaman Bağlantısının Yapılması
Yapımı yaklaĢık 5 yıl süren ve Ağustos 2011 tarihinde hizmet vermeye baĢlayan Ankara –
Konya Hızlı Treni, günümüzde karĢılıklı olmak üzere 8 sefer yapmaktadır. 2 kent arasındaki
mesafeyi 1,5 saate indiren bu projenin Karaman’a kadar uzatılmalıdır.
Bu projenin bitiĢ süresinin erkene çekilmesi, Bölge içindeki ulaĢımı rahatlatmasının yanı sıra
turizm sektörüne de olumlu yansıyacaktır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 46
Konya ve Karaman Ġllerinde Kent Merkezlerindeki Turistik Alanların YayalaĢtırılması
UlaĢım altyapısının zayıf olması, mevcut yolların taĢıt trafiğini karĢılamada yetersiz kalması
her 2 kentte trafik yoğunluğuna sebep olmaktadır. Turistik varlıkların çoğunluğunun trafiğe
açık bölgelerde yer almasından dolayı turizm sektörü olumsuz etkilenmektedir.
Her 2 kentin önemli yerlerindeki (Konya Mevlana Müzesi ve çevresi, Karaman Aktekke
Meydanı vb) alanlar, Ġstanbul Sultanahmet bölgesindeki gibi özel araç trafiğine kapatılarak
çevre düzenlemeleri yapılmalı, yayalaĢtırılmalı ve turizm alanları olarak düzenlenmelidir.
Bu konuda Karaman Belediyesi’nin Aktekke Kent Meydanı Projesi iyi bir örnektir.
Meydandan Karaman Kalesi’ne kadar uzanan alanın düzenlemeleri yapılacak ve turizm
bölgesi olarak ön plana çıkacaktır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 47
Elektrikli Bisiklet Parklarının OluĢturulması
Konya ve Karaman kent merkezlerindeki arazi düz bir yapıya sahiptir. Bu açıdan kent içi
trafiğin azaltılması ve turistlerin turistik alanlara ulaĢımlarının sağlanması bakımından
Belediyelerin öncülüğünde kentin belirli bölgelerine bisiklet park alanları kurulmalı ve var
olanların kapasitesi artırılmalıdır.
OluĢturulacak bisiklet park yerlerinin yanı sıra bu alanlarda hem kentliler hem de turistler için
bisiklet ve elektrikli bisiklet kiralama hizmeti verilmelidir. Ayrıca mevcut yollarda gerekli
düzenlemeler yapılarak özel bisiklet yolları yapılmalı ve özel Ģeritler hazırlanmalıdır.

156

UYGULAMA PROJESĠ – 48
Gerekli Yolların Asfaltlanması ÇalıĢmalarına Ağırlık Verilmesi
Hem Konya hem de Karaman illerinde yapılan alan ziyaretlerinde turistik varlıklara ulaĢımın
zor Ģekilde sağlandığı ve bazılarının yollarının dahi olmadığı görülmüĢtür. Buna ilaveten
kentlerin bazı bölgelerinde stabilize ve toprak yolların olduğu gözlenmiĢtir.
Bu kapsamda hem kent içindeki hem de turizm alanlarına yönelik yollarda asfaltlama
çalıĢmalarının yapılması ve bunun düzenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 49
Turistik Otobüslerin Hizmete Sunulması
Benzer uygulamaların Ġstanbul, Ġzmir gibi kentlerde görüldüğü, kent içinde turizm alanlarına
özel olarak üstü açık bir otobüs hizmete sunulmalıdır. Bu otobüste, farklı dillerde hazırlanmıĢ
ve otobüsün güzergahı ve turizm alanların anlatan ve kentleri tanıtan videoların
gösterilebileceği ekranlar olmalıdır. Bu otobüsü kullanacak Ģoförlere yabancı dil eğitimi
verilmelidir. Ayrıca Ģehir merkezi dıĢındaki turizm alanlarına yönelik aynı Ģekilde özel bir
baĢka otobüs hattı kurulmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 50
Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi Verilmesi
Bölgenin turizm sektöründeki en önemli sorunlardan biri, nitelikli eleman sayısının kısıtlı
olmasıdır. Hem sektör tecrübeli hem de yabancı dil bilen personel sayısı oldukça azdır.
Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Selçuk, Konya üniversitelerinin yanı sıra
Turizm Müdürlükleri ile birlikte iĢbirliğinde sertifikalı bir kurs programı oluĢturulması ve
nitelikli eleman sayısının artırılması gerekmektedir. Eğitim ve kurslar hem HEM’de hem de
özel eğitim kuruluĢlarında gerçekleĢtirilebilir. OluĢturulacak kurslarda sektöre iliĢkin dersler
ile birlikte yabancı dil eğitimlerine de yer verilmelidir. Mesleki bilgisi ve yabancı dil yeteneği
artan mevcut personel, sektör için oldukça önemlidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 51
Sektöre Yönelik Uzman ve Profesyonel KuruluĢların Bölge’ye Çekilmesi
Ġnsan kaynakları, yönetim, pazarlama, eğitim, üretim, finansal hizmetler, dıĢ ticaret,
belgelendirme vb iĢ süreçlerinin her aĢamasına yönelik kurumsal danıĢmanlık hizmeti veren
kuruluĢlar; iĢ yaĢamında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür kuruluĢlar özellikle KOBĠ’lerin
geliĢiminin sağlanması ve kapasite artırmada etkin bir rol üstlenmektedir.
Konya ve Karaman illerindeki bu yapıya bakıldığında Ģirketlerin turizm sektörüne iliĢkin
profesyonel bir Ģekilde destek alacağı, konusunda uzman danıĢmanlık Ģirketlerinin sayısının
az olduğu görülmektedir. Ayrıca il dıĢındaki bu tür kuruluĢlarla iliĢkiler de zayıftır.
Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen uzman ve profesyonel kuruluĢları ile iliĢkiler
geliĢtirilmeli ve ortak projeler yürütülmelidir. Bunun için o Ģirketlerle irtibata geçilmeli ve
mümkünse bir Ģubelerinin Konya veya Karaman’da açılması sağlanmalıdır. Özellikle
Bölge’deki iĢletmeler gibi KOBĠ statüsündeki Ģirketlerin kurumsal yapılandırma, kapasite
geliĢtirme, planlı bir Ģekilde büyümelerini sağlayan bu tür kuruluĢların Bölge’de daha aktif
olması gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 52
Turizm Bilinçlendirme Kampanyası’nın Hazırlanması ve Uygulanması
Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen turizme iliĢkin MEVKA Bölgesi’ndeki
halkın bilincinin düĢük olduğu gözlenmiĢtir. Bölge’deki tarihi ve kültürel varlıklar, halk
tarafından tam olarak bilinmemekte olup Bölge’nin sahip olduğu potansiyelin tam olarak fark
edilmediği görülmektedir. Bunun yanında yerel halkın turizm alanlarına yaptığı ziyaretlerin
yanı sıra kültürel etkinliklere katılım düzeyi oldukça düĢüktür. Bu durum turizm açısından
Bölge’nin kaynakları ve potansiyelinin tam olarak değerlendirilememesine neden olmaktadır.
Halkın turizm konusunda bilincini artırmak ve farkındalık oluĢturmak için tüm paydaĢların
(Valilik, Belediye, iĢletmeler, STKlar, bilgi üreten kurumlar, medya vb) katılımı ve katkısı
sağlanarak büyük bir Turizm Kampanyası düzenlenmelidir. Bu çerçevede bir ajansla ortak bir
çalıĢma modeli çerçevesinde Konya’nın turizm kenti olarak kurumsal kimliğinin yeniden
tasarımlanması gerekmektedir. Örneğin “Dünya Ġnanç Turizm Bölgesi MEVKA” “MEVKA
turizmi seviyor” “Kim olursan ol yinede MEVKA’ya gel” “MEVKA dünya hoĢgörü baĢkenti”
gibi birkaç konsept üzerinden tasarımlamalara gidilmesi gerekmektedir.
Söz konusu bu kampanya kapsamında turizm sektörüne iliĢkin bilgilendirmeler yapılmalı,
Bölge’nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılmalı, bu yerlere ücretsiz geziler düzenlenmeli,
turistler ile nasıl iletiĢim kurmaları gerektiği anlatılmalı, reklam ve tanıtım faaliyetleriyle
halkın konuya ilgisi çekilmelidir. Bu açıdan Konya veya Karamanlı ünlü isimlerle iĢbirliği
yapılabilir.
Böylece halkın turizmi bir sektör olarak görmesinin yanı sıra turizmin Bölge için cazip bir
ekonomi olduğunun farkına varması sağlanmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 53
Üniversitelerin Altyapı Sorunlarının Giderilmesi
MEVKA Bölgesi’nde Konya’da 4, Karaman’da 1 adet olmak üzere toplamda 5 üniversite yer
almaktadır. Bunlardan Selçuk Üniversitesi 1975 yılında kurulmuĢ, diğer 4’ü ise 2007-2010
yılları arasında hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Günümüzde 100 bini aĢkın öğrenci ağırlayan bu
üniversitelerin hem akademisyen hem de altyapı olarak gereksinimleri bulunmaktadır.
Aynı Ģekilde turizm sektörüne iliĢkin fakülte ve yüksekokul bilgilerine bakılırsa, üniversiteler,
Bölge turizm sektörünün talebini karĢılayacak seviyede değildir. Nitekim sadece Konya
Üniversitesi’nde 1 Turizm Fakültesi (5 bölüm) ve Selçuklu Üniversitesi’nde 2 Yüksekokul
bulunmaktadır. Konya Üniversitesi 2010 yılında kurulmuĢ olduğundan bu yapılanma henüz
hayata geçmemiĢtir. Aynı Ģekilde akademik personel sıkıntısı Selçuk Üniversitesi içinde
geçerlidir. Üniversite bünyesindeki 2 Turizm Yüksekokulu’nda 19 akademik personel görev
almaktadır.
Bu açıdan her iki üniversiteye gerekli akademik personelin temin edilmesi gerekmektedir.
Akademik personelin yanı sıra üniversitelerin bina, sosyal alan gibi diğer ihtiyaçları da
giderilmelidir.

162

UYGULAMA PROJESĠ – 54
Üniversite – Sektör Arasındaki ĠĢbirliğinin Artırılması
Güçlü ve rekabetçi bir sektörel yapılanma olabilmesi için en önemli faktörlerden biri aktörler
arasında iĢbirliğinin var olmasıdır. Bu çerçevede Bölge’nin turizm sektöründe güçlü bir
konuma gelmesi için mutlaka sektör ile üniversiteler arasında ortak bir Ģekilde projelerin
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Özellikle destinasyon yönetim modelleri, insan kaynakları yetiĢtirilmesi ve marka iĢletmelerin
oluĢturulmasına yönelik bu kurumların çalıĢmaları büyük değer oluĢturmaktadır. Bu
çerçevede sektör ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik olarak üniversitelerin sürekli bir
Ģekilde araĢtırmalar yapması büyük önem taĢımaktadır. Yapılan tezlerin ve araĢtırmaların
kentin bu değerlerini geliĢtirmek üzerine kurulması büyük önem taĢımaktadır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 55
Bölge’nin Turizm Yatırım Potansiyelinin Tanıtılması
Her ne kadar Dedaman, Rixos ve Hilton Garden Inn gibi bazı zincir otellerin Ģubeleri
Konya’da olsa da bu sayı yetersiz ve yatak kapasiteleri olası bir talebi karĢılamakta sınırlı
kalmaktadır.
Bu açıdan Nova, Ibis, Swiss Otel, Mövenpick, Sheraton, Crown Plaza gibi diğer zincir
otellerin yatırım yapmasına yönelik Bölge’yi tanıtıcı ve yatırım imkanlarını anlatan bir
bilgilendirme kampanyası baĢlatılmalıdır. Akabinde gerek bu zincirler Bölge’ye davet
edilerek gerek kendi merkezlerine gidilerek Bölge’deki yatırım olanakları, artılar, eksileri
ortaya koyan bir sunum gerçekleĢtirilmelidir. Ayrıca gerekli yasal düzenlemelere uygun bir
Ģekilde bu yatırımcılara otel yapımı için yap-iĢlet modeli çerçevesinde arazi olanakları
sağlanabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 56
Sektördeki ĠĢletmecilik Modellerinin Franchasing Yapısı Üzerine Kurulması
BaĢarılı, konusunda uzman bir zincirin isim hakkının kullanılması anlamına gelen franchising
sistemi; know-how ve imtiyaz hakkı sahibinin belirli süre, koĢul ve sınırları kapsayan bir
anlaĢmayla sistemini ve markasını bağımsız giriĢimcilere kullandırması olarak tanımlanabilir.
Örneğin dünyaca ünlü bir otel zinciri olan Dedeman’ın belli bir anlaĢma çerçevesinde
bağımsız bir giriĢimci tarafından açılması ve iĢletilmesi, franchisinge örnek olarak verilebilir.
Bu modelin giriĢimciye sunduğu en öneli avantaj, yapacağı iĢin ispatlanmıĢ ve baĢarısını
kanıtlamıĢ bir fikre dayanmasının yanı sıra bilinen bir ticari adın ve markanın kullanılmasıdır.
MEVKA Bölgesi’ndeki yatak kapasitesini artırmak ve zincir otellerin Bölge’ye gelmesini
sağlamak için franchising modeli kullanılabilir. Bu kapsamda Bölge’de olmayan zincir
otelleriyle görüĢmeler yapılmalı ve bu model uygulayarak Bölge’ye yatırım çekilmelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 57
Eğlence Tesislerinin Artırılması
Konya ve Karaman illerinde yapılan odak grup toplantılarında paydaĢların gündeme getirdiği
en önemli sorunlardan biri, eğlence mekanlarının ve tesislerinin azlığı, dolayısıyla bu alt
endüstrinin turizme tam olarak katkı sağlamadığı olmuĢtur. Nitekim yapılan alan ziyaretleri
de bu önermeleri doğrulamıĢtır. Sadece turizm açısından değil Bölge’deki halkın, özellikle
öğrenci ve gençlerin sosyal tesisler konusunda bir takım sıkıntılarının olduğu dile
getirilmiĢtir.
Bir turistin geceleme yapması ve kentte daha fazla kalması için eğlence mekanları önemli bir
yer tutmaktadır. Geleneksel turizm (deniz-kum-güneĢ) yörelerinde disko, bar vb mekanlar
turistlerin en çok zaman geçirdiği yerlerden biridir. Nitekim bu sayede turistin memnuniyeti
artmakta ve turist daha fazla döviz bırakmaktadır.
Konya-Karaman Bölgesi’ndeki turizmin yapısı günümüz itibari ile inanç turizmine dayalıdır.
Bu açıdan geleneksel turizm alanlarındaki gibi bir yapının kurulması söz konusu değildir.
Ancak inanç turizminin yanı sıra kültür-tarih, kongre-event ve sağlık turizmi potansiyeli
taĢıdığından bu tür yatırımlar da Bölge’de bulunmalıdır. Bu mekanlar sadece disko, bar olarak
düĢünülmemeli, cafe, eğlence salonu gibi yerlerinde bu kapsama girdiği unutulmamalıdır.
Bunun yanı sıra kültürel eğlence yerleri sayısı artırılmalıdır. Örneğin sinema, tiyatro, sergi,
konser salonları, alıĢveriĢ merkezleri gibi alanlarda sosyal mekanlar olarak Bölge’de yerini
almalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 58
Mistik Müzik Mekanlarının Çoğaltılması
Mevlana, Yunus Emre ve tasavvuf kültürünün önemli bir yer tuttuğu MEVKA Bölgesi’nde,
bu kültüre ait musikiler, halkın ilgi alanına girmektedir. Her yıl düzenlenen Mistik Müzik
Festivalinin yanı sıra sema gösterileri, musiki dinleti etkinleri, bölge halkının rağbet
gösterdiği aktivitelerdir.
Bu musikilerin kafeterya gibi sosyal yaĢam alanlarında dinletilerinin sağlanması ve bu tür
iĢletmelerin çoğaltılması, yöreye özgü bir sosyal mekan yapısını oluĢturabilir ve turizme
hizmet edebilir.
Hem canlı performansların hem de banttan dinletilerin sunulacağı bu mekanların kent
merkezlerinde artırılarak tasavvuf kültürünün yaygınlaĢtırılmasına da olumlu katkı
sağlanabilir. Böyle bir yapının oluĢması, yatırım ve giriĢimci sayısını da artırabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 59
Uzman Rehberlerin Bölge’ye Getirilmesi
Nitelikli ve uzman rehberler tarafından sunulan hizmet, turizmde tüketici memnuniyetinin
sağlamasındaki en önemli unsurlardan biridir. Bölge ve yöre konusunda turistlerin
bilgilendirilmelerinin yanı sıra turistin tercihine göre yönlendirilmesi ve seyahatinin daha
verimli geçmesinde rehberlerin rolü kritiktir.
Konya ve Karaman illerindeki turizm hareketleri incelendiğinde sektörün en önemli
sorunlarından birisi Bölge’deki acente ve rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğu ve
niteliğinin düĢük kalmasıdır. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen rehberleri ve rehberlik
örgütleriyle iĢbirliği yapmanın yanı sıra uzman ve nitelikli rehberlerin Bölge’ye çekilmesi
gerekmektedir.
Bu açıdan ilk olarak Turist Rehberleri Birliği, Turizm Otel Rehberleri Derneği gibi örgütlere
Bölge’nin tanıtımına yönelik görüĢmeler yapılmalıdır. Bu örgütlerin temsilcilerinin Bölge’ye
davet edilmesi, ilk adım olarak atılabilir. Ayrıca Konya Profesyonel Turist Rehberleri Derneği
ile ortak turların sayısı artırılmalı ve iĢbirliği kanalları geliĢtirilmelidir. Benzer Ģekilde
Karaman ilinde de bir rehberlik derneği kurulmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 60
Rehberlik Programlarının GeliĢtirilmesi
Selçuklu Üniversitesi’ndeki 2 Meslek Yüksekokulu’nda 1802 kontenjan bulunmakta, Konya
Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği bölümü yeni kurulmakta, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi’nde ise rehberlik bölümü yer almamaktadır.
Mevcut durum Bölge’deki turizm hareketlerinde rehberlik hizmetleri talebini karĢılayacak
düzeyde değildir. Ġlk etapta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde turizm fakültesi
açılmalı ve rehberlik programı oluĢturulmalıdır.
Buna ilaveten Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılında Konya’da açtığı rehberlik
kursunun tekrar verilmesi sağlanmalı ve bu kurslara Karaman ili de dahil edilmelidir.

2

Selçuk Üniversitesi’nin ayrıca Mersin’in Silifke ilçesindeki Meslek Yüksekokulu’nda Turizm Rehberliği
Bölümü 120 kontenjana sahiptir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 61
Levha ve Tabela Sayısının Artırılması
Bir ziyaretçinin turistik alana ulaĢmasında levha ve tabelalar büyük bir iĢlev görmektedir.
Ayrıca turizm alanlarına yönelik özel tabelalar, kent veya bölge için turizm merkezi havasını
vermektedir.
Konya ve Karaman illerinde turistleri ya da ziyaretçileri yönlendirici tabelaların yetersiz
kaldığı görülmüĢtür. Bu açıdan özellikle kent merkezi dıĢındaki alanlar için bilgilendirme
tabela ve levha çalıĢmalarına ağırlık verilmelidir.
Nitekim bu konuda Ġl Turizm Müdürlükleri ile Belediyelerin ortak çalıĢmaları ve projeleri
sürmektedir. Bu sorumlu kuruluĢlar, bilgilendirme levha ve tabela sayısının artırılması
konusundaki çalıĢmalarına ağırlık vermelidir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 62
Bilgilendirme Panolarının Tanıtım ve Enformasyonda Kullanılması
Bilgilendirme panoları bir ürün ya da objenin tanıtılması ve aktarılmasında hem görsellik hem
de iĢitsel olarak etkili bir araçtır. Turistik ürünler açısından bu bilgilendirme panolarının
önemi daha da artmaktadır.
Konya ve Karaman illerindeki turizm alanlarında objeler ya da turistik ürünler hakkında bilgi
verilmesi ve tanıtımının yapılmasında genellikle sadece yazıların bulunduğu tabelaların
kullanıldığı görülmektedir.
Bun görselliğin zenginleĢtirilmesi ve buna iĢitsel öğelerin eklenmesi bilgilendirme ve
yönlendirme hizmetlerini geliĢtirebilir. Bu kapsamda levhalarla birlikte büyük panoların ve
afiĢlerin kullanılması, video oynatıcı ekranların kent geneline yerleĢtirilmesi ve bu ekranlarda
ürün, alan ve bölgeye iliĢkin tanıtım videolarının 24 saat boyunca oynatılması gerekmektedir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 63
Ulusal Ve Uluslararası Acente ve Tur Operatörlerine Bölge’nin Tanıtılması
Bölge’nin tanıtımına yönelik uluslararası tur operatörleri için bir program oluĢturulmalıdır.
Pakette tanıtım seminerleri ve Bölge turlarına yer verilmeli, operatör temsilcilerinin Bölge’de
bir hafta konaklamaları sağlanmalıdır. Bu programın periyodik olarak her yıl düzenlenmesi,
Bölge’yi tanıyan operatör sayısını artırabileceği gibi Bölge’nin uluslararası arenada
tanınmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
Buna ilaveten Bölge’yi tanıtıcı ve 5 farklı dilde turistik haritaların yanı sıra bilgilerin yer
aldığı broĢür, afiĢ gibi görsel materyaller, kataloglar hazırlanarak tur operatörlerine
dağıtılması gerekmektedir. Bu görsel araçlar da periyodik ve düzenli bir Ģekilde hazırlanmalı,
kentlere gelen turistlere dağıtılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 64
Kafe, Restoranlarda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması
Bir bölgenin turizm açısından cazip hale getirilmesi için ilk yapılması gereken iĢlemler; çevre
düzenlemeleri ve görselliğin zenginleĢtirilmesidir. Görsel açıdan kötü bir imaj oluĢturan yapı
ve düzenlemeler, turizmi olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan kent merkezlerinde yer alan
çarĢıların görselliği bölgedeki turizm hareketlerini doğrudan etkilemektedir.
Görselliği iyileĢtirme açısından Avrupa’da bazı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin
kebapçılar, Verona ve Floransa gibi Ġtalya’nın önemli turistik kentlerinde yasaklanmıĢtır.
Hükümet bunların yerine kafe kültürünü geliĢtirmek için bu yöndeki yatırım ve çalıĢmalara
ağırlık kazandırmıĢtır. Bunun yanı sıra bu tür iĢletmelerde yapılan kızartma türü yiyeceklerin
etrafa yaydıkları kokular ve itici görünen et ürünlerinin vitrinlerde sergilenmesi turizm
bağlamında düĢünüldüğünde pozitif değildir.
Bu bakımdan Konya ve Karaman’daki çarĢılarda yer alan dükkanların ve kafe, restoran gibi
iĢletmelerin turizme yönelik oluĢturabileceği kötü imaj ve olumsuz etkilere yönelik
düzenlemeler ve gerekli iĢlemler, sorumlu merciler tarafından yapılmalıdır.
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UYGULAMA PROJESĠ – 65
Hediyelik EĢya Pazarının OluĢturulması
Bölge turizmine hizmet edebilecek hediyelik ürünler; keçe, halı, kilim, Mevlana temalı
eĢyalar, biblo, küçük büst, tablo gibi eĢyalardan oluĢmaktadır. Bunun yanı sıra Konya ve
Mevlana ġekeri de turistlerin ilgisini çekmektedir. Ancak Bölge’ye gelen turist ile hediyelik
eĢya satıĢları arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Bu açıdan bu ürünlerin sektöre
kazandırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Konya Mevlana ÇarĢısı ile Karaman Aktekke Meydanı civarındaki esnafın ürün
çeĢitlendirmesi gerekmektedir. Örneğin küçük gramafonlarda tasavvuf müziğinin çalması,
oyuncak semazenlerin müzik kutusu Ģeklinde sunulması, Mevlana Müzesi, Aya Elena
Kilisesi, Alaaddin Cami, Ġvriz Kabartmaları, Eflatunpınar Anıtı, Manazan Mağaraları, TaĢkale
Tahıl Ambarları gibi eserlerin minyatürü, oyuncak etli ekmek, bamya çorbası tablosu, yöre
türkülerinin yabancı dillerde CD olarak sunulması vb gibi Bölge’ye has özelliklerin ve turizm
varlıklarının hediyelik eĢyalarda daha fazla kullanılması, turizme olumlu katkı sağlayabilir.
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UYGULAMA PROJESĠ – 66
Doğal Güzelliklerin Turizmde Kullanılması
Konya ve Karaman illeri turizm açısından tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal
güzellik açısından da önemli bir potansiyele sahiptir.
Meke Krater Gölü; oluĢumu, jeolojik yapısı gibi özellikleriyle benzerlerinden ayrılan ve
görsellik açısından muhteĢem bir görüntü sunan bu gölün turizme kazandırılması bakımından
yapılması gerekenler arasında, fotoğraf sanatçılarına açılması ve çekilen fotoğrafların
yurtdıĢındaki doğa, turizm dergilerinde yayınlanmasının sağlanmasıdır.
BeyĢehir Gölü: Günümüzde milli park olan göl ve çevresi, eĢsiz görüntüsünün yanı sıra gün
batımının benzersiz bir Ģekilde izlenmesi bakımından ön plana çıkmaktadır. Göl turistler için
balık tutma, tekne turu yapma ve günbatımını izleme açısından cazip halde olup bu
özelliklerinin tanıtılması gerekmektedir.
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