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ÖNSÖZ

17.08.2008 tarihinde Bakanlýkça onanan "Oymapýnar Kültür ve Turizm Koruma Geliþim 

Bölgesi" çevre düzeni planýnýn (1/25000 ölçekli) revize edilerek alt ölöçekli planlarýnýn yapýlýp 

yatýrýmcýya açýlmasý, bölge turizminin tamamlanmasý, çeþitlendirilmesi adýna çok büyük önem arz 

etmektedir.

2634 sayýlý Turizmi Teþvik Kanunu Manavgat'ýn geliþmesinde önemli bir dönüm noktasýdýr. 

Merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal döneminde saðlanan yatýrým ortamýný fýrsata çevirmeyi bilen 

Manavgat, 30 yýllýk sürecin sonunda Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu konumuna 

yerleþmiþtir. Side Antik Kenti, Manavgat Þelalesi, Köprülü Kanyon gibi turizm ürünlerini modern 

turizm yatýrýmlarý ile birleþtiren Manavgat'ýn tanýnýrlýðý Türkiye sýnýrlarýný çoktan aþmýþtýr.

Manavgat, belgeli yatak sayýsýnda ilçe olarak birinci sýradadýr. Tesise geliþ, geceleme 

süreleri ve ortalama kalýþ süreleri itibarýyla da rakip destinasyonlara oranla açýk ara öndedir. 

Dolayýsýyla Manavgat deniz-kum-güneþ üçlüsüne dayanan kitle turizminin en baþarýlý 

örneklerindendir. Aslýnda Manavgat, turizmin geliþmesi noktasýnda yeniliklerin öncüsüdür. 

Ülkemizde fiziki planlamanýn esamesi dahi okunmazken 1969 tarihli uluslararasý yarýþma sonrasý 

çalýþmalarýna baþlanan “Side ve Çevresi Turistik Düzenleme Projesi” salt turizm planlamasýna 

deðil, ayný zamanda ulusal ölçekli fiziksel planlama anlayýþýna da büyük yenilikler getirmiþtir. Söz 

konusu proje güney sahillerinin kitle turizmine açýlmasý adýna son derece önemli bir adýmdýr.

Manavgat kýyýlarý boyunca ulusal turizm politikalarý sonucunda gerçekleþen turizm 

yatýrýmlarý doygunluða ulaþmýþtýr. Artýk kýyýlarda yatýrým yapacak turizm tesis alanlarý nerede ise 

tükenmiþtir. Mevcut tesislerde ortalama kalýþ süreleri ve tesise geliþ sayýlarý ise zaten Türkiye 
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ortalamasýnýn oldukça üzerindedir. Dolayýsýyla kitle turizminin yapýsal özelliklerinden 

kaynaklanan temel sorunlara çözüm üretmek adýna, mevcut yatak kapasitesinin kýþ döneminde de 

çalýþmasýný saðlayacak ve gelen ziyaretçilerin niteliðini yükseltecek türden politikalar en kýsa 

sürede uygulamaya konmalýdýr.

Bu perspektiften bakýldýðýnda, Manavgat'ýn hinterlandýnda bulunan Oymapýnar Kültür ve 

Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi turizmin çeþitlenmesi açýsýndan önemli potansiyeller 

barýndýrmaktadýr. Özellikle golf turizmi baþta olmak üzere eko-turizm, sportif amaçlý turizm, doða 

turizmi vb. turizm faaliyetlerinin geliþtirilmesi amaçlanan bölge, doðru planlandýðý takdirde 

Manavgat turizminin geleceði ve bölgenin sosyo-ekonomik sorunlarýna çözüm noktasýnda büyük 

öneme haizdir. 

Manavgat'ta turizmin çeþitlenmesine ve golf turizmine vurgu yapan bu çalýþmanýn, sektörün 
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TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

ANTALYA ÖRNEÐÝ VE

MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI

GÝRÝÞ

1980 öncesinde metropol yoðunlaþmalar dýþýnda Türkiye kýyýlarýnda görülen yapýlaþmanýn 

devlet desteðinden yoksun olan yerel sermayenin naif turizm tesis ve ikinci konut yatýrýmlarýndan 

oluþtuðunu söylemek mümkündür. Anýlan tarihten sonra ise özellikle güney sahillerimizde, turizm 

sektörünün öncülük ettiði mekânsal yoðunlaþmalar giderek çoðalmýþtýr. Bu süreçte turizm 

politikalarýnýn kýyý odaklý turizm geliþimini, “öncelik bölgeler”de kitle turizmi üzerinden örgütleme 

yoluna gittiði görülmektedir. Nitekim 16.03.1982 tarihli Turizmi Teþvik Yasasý ve ilgili mevzuat, 

turizm politikalarýna meþru bir zemin kazandýrma ve özel sektörü harekete geçirecek destek 

unsurlarýný geliþtirme çabalarýnýn bir sonucudur. Söz konusu düzenleme “turizm bölgeleri”, “turizm 

alanlarý” ve “turizm merkezleri” tanýmlamalarý ile “turizm öncelik bölgeleri”ni merkezi otoritenin 

planlama uhdesine almanýn yaný sýra bu bölgelere yatýrýmlarý çekecek teþvik ve hazine arazisi tahsis 

uygulamalarýný da devreye sokmuþtur. 

Bu çalýþma kapsamýnda, Türkiye turizminin geliþimine yön veren en önemli politika 

araçlarýndan yatýrým teþvik ve hazine arazisi tahsis verileri üzerinden, Antalya ölçeðinde turizm 

kaynaklý coðrafi kutuplaþmanýn ulaþtýðý boyutlar vurgulanmaktadýr. Yine Antalya örneði üzerinden 

“turizmin çeþitlendirilmesi” ve “yeni turizm türlerinin desteklenmesi” politikalarýna yönelik 

uygulamalar ve sonuçlarý ele alýnmaktadýr. Ayrýca Manavgat turizminin geldiði nokta itibariyle olasý 

golf turizmi yatýrýmlarý tartýþmaya açýlmaktadýr.
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1. Sosyo-ekonomik Politikalarýn Bir Tercihi Olarak Turizm

Tarihsel olarak turizm endüstrisinin geliþimi ekonomik faydalarýnýn anlaþýlmasý sonucunda 

gerçekleþmiþtir. II. Dünya Savaþý sonrasý siyasi atmosferin yumuþamasý, boþ zaman kavramýnýn 

yerleþmesi ve ulaþým teknolojilerinde saðlanan yenilikler sektörün geliþimini destekleyen temel 

unsurlar olmuþtur. Savaþ sonrasý süreçte turizm yatýrýmlarýnýn öncelikli olarak Ýtalya, Fransa ve 

Ýspanya gibi Akdeniz'e kýyýsý bulunan Güney Avrupa ülkelerinde yoðunlaþtýðý görülmektedir. Söz 

konusu ülkelerin, genellikle ulusal ekonomilerine katký saðlamasý ve bölgesel geliþmiþlik 

farklýlýklarýnýn dengelenmesi amacýyla turizm yatýrýmlarýna ilgi gösterdikleri bilinmektedir.

1980'lerden itibaren liberal ekonomi politikalarýnýn uygulama alanýnýn geniþlemesi, Berlin 

Duvarý'nýn yýkýlmasý, Doðu Bloku ülkelerinde yaþanan rejim deðiþiklikleri ve Sovyetler Birliði'nin 

daðýlmasý türünden; seyahat özgürlüðü önündeki engelleri kaldýran siyasi ve ekonomik geliþmeler 

dünyada turizm hareketlerinin yaygýnlaþmasýna, diðer taraftan yeni aktörlerin sahne aldýðý ve yeni 

destinasyonlarýn pazara sunulduðu bir sürecin baþlamasýna neden olmuþtur. Geliþmelere paralel 

olarak, elde edilecek dövizlerle sanayi yatýrýmlarýna finansman saðlamak ve kitlelere istihdam 

olanaklarý sunmak amacýyla geliþmekte olan ülkelerin de turizm sektörüne yöneldikleri 

görülmektedir. Bu süreçte ihracata dayalý büyüme politikalarýný uygulamaya koyan Türkiye'nin 

yaný sýra Akdeniz'e kýyýsý bulunan eski Doðu Bloku ve Kuzey Afrika ülkeleri de turizm 

politikalarýna ekonomik kalkýnma süreçlerinde büyük önem vermiþtir.  

  

Sosyal politikalara uyumluluk göstermesi, emek yoðun yapýsýndan ötürü geniþ istihdam 

olanaklarý yaratmasý, düþük ithalat baðýmlýlýðýna karþýn yüksek miktarda döviz kazandýrmasý, ülke 

imajýna ve tanýtýmýna destek olmasý, yüksek çarpan katsayýsý ile diðer sektörlere ve ekonominin 

geneline katký sunmasý, sosyo-ekonomik geliþme ve bölgesel kalkýnmaya fayda saðlamasý turizmin 

genel tercih nedenlerini oluþturmaktadýr. Avrupa Birliði örneðinde görüldüðü gibi turizm 

politikalarý, son yýllarda sosyo-kültürel bütünleþmenin saðlanmasý ve siyasi ortaklýklarýn olumlu 

geliþmesi süreçlerinde de etkili bir araç olarak kullanýlmaktadýr.
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Turizm hareketleri uzun bir geçmiþe sahip olmasýna karþýn ulusal politikalar arasýnda yerini 

almasý ancak geçen yüzyýlýn ortalarýndan itibaren mümkün olmuþtur. Turizm yatýrýmlarýnýn 

kalkýnma aracý olarak deðer kazanmasý ve sektörden saðlanan ekonomik kazanýmlar kitle turizminin 

geliþimine paralel olarak gerçekleþmiþtir. 1960'lardan itibaren kitle turizmi ölçeðine kavuþan turizm 

endüstrisi geride kalan zaman zarfýnda hýzlý ve istikrarlý bir büyüme sergilemiþtir (Theobald, 1998). 

Söz konusu dönemde kitle turizmi, sektörün sürükleyici ögesi olarak öne çýkmýþ ve ulusal turizm 

politikalarýnýn temel önceliði olmuþtur.

Akdeniz'e kýyý ülkelerin turizm geliþim süreçleri, ekonomik beklentilerin kamusal destekleri kitle 

turizmine yönlendirdiðine iþaret etmektedir. Yapýsal olarak belirli alanlarda yoðunlaþma 

eðilimindeki kitle turizmi yatýrýmlarýnýn, ulusal politikalarla ayný doðrultuda yönlendirilmesi 

bölgesel farklýlýklarýn derinleþmesi sonucunu doðurmuþtur. Yatýrýmlarýn kitle turizmine uygun, 

nispeten geliþmiþ kýyý bölgelere toplanmasý saðlanmýþtýr (Þekil 1, Þekil 2).

Þekil 1. Geleneksel kitle turizminin önemli örneklerinden “Costa Del Sol”ün (güneþ sahili) merkezi konumundaki 

Malaga-Ýspanya.

Kaynak: http://www.nuhart.com/images/malaga-news.jpg adresinden alýnmýþtýr.
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Þekil 2. Yaz aylarýnda özellikle iç turizm talebi sonucu Adriyatik sahillerinin adeta bir yüzme havuzuna dönüþtüðü 

Rimini-Ýtalya.

Bugün itibariyle dünya turizm endüstrisi 1,035 milyar gelen yabancý ziyaretçiye ve 1,075 trilyon 

dolar toplam gelire ulaþmýþtýr (Þekil 3). 1982 sonrasýnda uygulanan politikalarla basamaklarý hýzla 

týrmanan Türkiye ise 2012 yýlý itibariyle 35,7 milyon yabancý ziyaretçi giriþiyle Fransa, A.B.D., Çin, 

Ýspanya ve Ýtalya'nýn ardýndan altýncý sýraya yerleþirken turizm gelirleri ise ancak 25,7 milyar dolar 

ile sýnýrlý kalmýþtýr.

Þekil 3. Dünyada turizmin önemi
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1.1 Turizm Sektörüne Yönelik Politika Araçlarý

Turizm politikalarý yakýn zamana kadar döviz gelirlerinde artýþ saðlanmasý ve geniþ 

istihdam olanaklarý yaratýlmasý amacýyla kamunun sektöre yönelik desteklerini çaðrýþtýrýyordu. 

Günümüzde ise yerelden uluslararasý organizasyonlara kadar çok farklý kesimlerin müdahil olduðu 

bir politika alanýna dönüþmüþtür. Artýk hükümetlerin yaný sýra siyasi çevreler, yerel yönetimler, 

sektörel turizm örgütlenmeleri ve özel giriþimciler sorumluluk sýnýrlarý kapsamýnda geliþtirdikleri 

turizm politikalarýný hayata geçirmektedir. Diðer bir ifadeyle ulusal düzeydeki bir politika alanýnýn, 

ulus aþýrý platformdan bölge ve hatta yerel ölçeðe uzanan bir müdahaleye maruz kaldýðý 

izlenmektedir. Ancak sosyo-kültürel farklýlýklarýn giderilmesi ve birleþme sorunlarýnýn ortadan 

kaldýrýlmasý türünden politik süreçlerde, Avrupa Birliði örneðinde olduðu gibi farklý aktörler sahne 

alýrken turizm ekonomi politikalarýnýn ve turizm sektörünün asli unsuru olan kitle turizmine iliþkin 

projeksiyonlarýn bizzat ulus ölçeðinde yürütülmeye devam edildiði görülmektedir. Üstelik turizm 

politikalarýna yön veren özneler çoðalmakla ve politika baþlýklarý çeþitlenmekle birlikte ulus 

devletlerin öncelikleri hala sektörün ekonomik getirileri üzerine odaklanmaktadýr. Diðer taraftan 

uluslararasý yasalar bazý kurumsal düzenlemeler ve denetim mekanizmalarý için temel 

oluþturmasýna karþýn sýralanan bütün unsurlarýn etkinliði, ulus devletlerin uyguladýðý yasal 

düzenlemelere oranla son derece kýsýtlýdýr (Hall & Page, 2002).

Turizm politikasý ve planlamasý süreçlerinde halen yaygýn olarak kullanýlan araçlar aþaðýdaki 

tabloda gösterilmiþtir (Tablo 1). Tabloda gönüllü bazý araçlardan, parasal teþvik unsurlarýna ve 

zorlayýcý nitelikte katý yasal düzenlemelere kadar uzanan birçok unsur bulunmaktadýr. Bununla 

birlikte Hall & Page'in de (2002) ifade ettiði gibi politika ve planlama sorunlarýný tek baþýna 

çözebilecek sadece bir araç mevcut deðildir. Bu nedenle turizmi geliþtirmek adýna birden fazla 

enstrümanýn eþ zamanlý olarak seferber edildiði örneklere sýklýkla rastlanmaktadýr.
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Tablo 1. Turizm planlama ve politika araçlarý

Kaynak: Hall, 1998; Hall & Jenkins 1998'den aktaran Hall, 2000,

s. 159'dan sadeleþtirilmiþtir.

1.2 Türkiye Kýyýlarýnda Yaþanan Turizm Yoðunlaþmasýnýn Politik Arka Planý

Türkiye'de turizmin geliþim sürecinde çok farklý politik araçlarýn uygulamaya konduðu; 

ekonomik ve siyasi konjonktürün, sektördeki genel eðilimlerin ve iktidarlarýn ideolojik tercihlerinin 

bu araçlarý þekillendirdiði bilinmektedir. Planlý dönem öncesinden baþlayarak turizm sektörüne 

ulusal politikalar arasýnda yer verildiði görülmekle birlikte bu süre içerisindeki geliþmeler sýnýrlý 

olmuþtur. Bu itibarla, 1950 yýlýnda çýkarýlan 5647 sayýlý Turizm Müesseseleri Teþvik Yasasý turizm 

sektörüne yönelik ilk teþvik düzenlemesi olma özelliðine sahiptir. 1953 yýlýnda ikinci bir düzenleme 

gerçekleþtirilmiþ ve 6086 sayýlý Turizm Endüstrisini Teþvik Yasasý yürürlüðe konmuþtur (Tablo 2). 

Planlý dönemle birlikte turizm sektörüne daha fazla önem verildiði görülmektedir ancak gerek genel 

ekonomik tercihler gerek özel sektörü harekete geçirecek teþvik enstrümanlarýnýn 

oluþturulamamasý gerekse kamunun yatýrýmlarý finanse edecek imkânlardan yoksun olmasý ve özel 

sektörün yeterli sermaye birikimine sahip olmamasý liberal ekonomi politikalarýnýn uygulamaya 

konduðu 1980'li yýllara kadar sektörel hedeflerin gerçekleþtirilmesine engel olmuþtur. 

24 Ocak Kararlarý sonrasý dýþa dönük büyüme politikasý ekonominin temel önceliði haline 

gelirken, yatýrýmlara dýþ destek saðlayacak ve dýþ pazarlara kýsa vadede sunulabilecek ulusal bir 

ürün olarak turizm sektörü öne çýkmýþtýr (Türkiye Otelciler Federasyonu, 2008). Söz konusu politik 
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açýlýmlara paralel olarak çýkarýlan, 20.06.1980 gün ve 8/1133 sayýlý Turizmi Teþvik Çerçeve Kararý 

sektörün geliþtirilmesine yönelik mekânsal referanslarý da içeren yeni bir yasal çerçeve 

tanýmlamýþtýr. Yaklaþýk iki yýl sonra gerçekleþtirilen 2634 sayýlý Turizmi Teþvik Yasasý ise turizm 

sektörüne iliþkin en kapsamlý düzenleme olma özelliðine sahiptir. Bu düzenleme yeni dönemin 

ekonomik ve siyasi tercihlerini birebir yansýtmanýn ötesinde özel sektörün öngörülen turizm 

yatýrýmlarýný gerçekleþtirmesine hizmet edecek ayni ve nakdi teþvik unsurlarýný da içermektedir. 

Hibe ve kredi türü parasal teþviklerin ve vergi kolaylýklarýnýn yaný sýra orman vasfýndaki hazine 

arazilerinin turizm yatýrýmcýlarýna uzun süreli tahsisi söz konusu düzenlemenin temel 

enstrümanlarýdýr. Son olarak 24.07.2003 gün ve 4957 sayýlý Turizmi Teþvik Yasasý'nda Deðiþiklik 

Yapýlmasý Hakkýnda Yasa ise yürürlükteki mevzuatýn günün gereklerine uygun hale getirilmesi, 

sektörün taleplerine ve geliþme hýzýna cevap verebilecek yeni bir teþvik modelinin uygulanmasý 

gerekçesiyle hazýrlanmýþtýr (Tablo 2).

Tablo 2. Turizm sektörünün teþvikine yönelik yasal düzenlemeler

Sosyo-ekonomik konjonktüre ve devlet politikalarýna paralel olarak turizm sektörüne 

yönelik önlemlerde temel amaç; döviz girdilerini artýrmak, ödemeler dengesi açýðýnýn 

kapatýlmasýnda turizm gelirlerinden yararlanmak, gelen turist sayýsýný ve ortalama harcamalarýný 

yükseltmek, turizmde öncelikli yöreleri tespit ederek altyapý ve fiziksel planlama çalýþmalarýný 

tamamlamak, kitle turizmine uygun yatýrýmlarý teþvik etmek þeklinde benimsenmiþtir. Turizmi 

Teþvik Yasasý ile “yatýrýmlar, öncelikli turizm geliþme alanlarýna yönlendirilerek kýt kaynaklarýn 

daha etkin kullanýmý saðlanmýþ, temel planlama ve koordinasyon iþlevini yüklenen Turizm 
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Bakanlýðý, devlet arazilerinin tahsisi ile ilgili iþlemleri basitleþtiren, yeni turizm türlerinin 

geliþmesini saðlayan ve tüketici haklarýný koruyan bir kuruluþ olarak etkinliðini sürdürmüþtür” 

(Devlet Planlama Teþkilatý [DPT], 2007, s. 7).

Ulusal kalkýnma planlarý incelendiðinde (Tablo 3), turizmin geliþimine paralel olarak 

politika baþlýklarýnýn zamanla çeþitlendiði görülmektedir. Bu politikalardan bazýlarý uygulama þansý 

bulurken, bazýlarý ise söylemden öteye geçememiþtir. Turizm yatýrýmlarýný destekleyen geliþmekte 

olan diðer ülkelerde olduðu gibi sektörden saðlanmasý beklenen ekonomik faydalar ulusal turizm 

politikalarýnýn deðiþmez öncelikleri arasýnda yerini almýþtýr. Bu kapsamda, konaklama 

kapasitesinin geliþtirilmesine yönelik uygulamalara yedi ve sekizinci plan dönemleri dýþýnda sürekli 

olarak yer verildiði gözlenmektedir. Söz konusu dönemlerde yeni yatak arzýnýn sýnýrlandýrýlmasýný 

öngören uygulamalara karþýn özellikle sekizinci plan döneminde kitle turizmine yönelik konaklama 

yatýrýmlarý artarak sürmüþtür.

Hazine arazisi tahsislerinin yaný sýra sektöre yönelik kredi ve teþvik önlemleri de büyük ilgi 

görmüþtür. Turizm yatýrýmcýsý nakdi anlamda devlet desteðini ilk plan döneminden itibaren arkasýna 

almakla birlikte 2634 sayýlý yasa ve sonrasýnda çýkarýlan yönetmelikler yatýrýmcýlara son derece 

cazip imkânlar sunmuþtur. Anýlan destekler yatýrýmlarýn coðrafi daðýlýmý ve belirli turizm türlerinin 

desteklenmesi süreçlerinde etkin rol oynamýþtýr. Ýkinci ve üçüncü plan dönemlerinde yatýrýmlarýn 

turistik önceliði olan bölge ve merkezlere yönelmesini saðlayacak kredi önlemlerinin devreye 

sokulmasý ve öncelik bölgeleri arasýnda farklý faiz uygulamalarýna gidilmesi yönünde tedbirler 

öngörülürken, sonraki dönemlerde ise kredilerde turizm alan ve merkezlerine, tamamlama, tevsi ve 

iyileþtirme yatýrýmlarýna öncelik tanýnmasý istenmiþtir. 

Turizm ürününün çeþitlendirilmesine yönelik ifadelere, ilk olarak 1978 yýlýnda hazýrlanan Geçiþ 

Dönemi Politikasý kapsamýnda yer ayrýlmýþtýr. Dördüncü plan döneminde sadece yat turizmine 

yönelik destek öngörülmüþtür. Ancak yeni turizm türlerinin desteklenmesine beþinci plan 

döneminden (1985-1989) itibaren karar verildiði gözlenmektedir. Özellikle konferans, termal, yat, 

kruvaziyer, kýþ turizmi, yayla turizmi ve golf turizmi gibi yeni türlerin desteklenmesi konusu plan 

metinlerinde yer bulmuþtur. Kitle turizminin geliþtirilmesine dönük politikalar, altýncý plan 

dönemine kadar ulusal turizm politikalarýnýn temelini oluþturmaktadýr. Sonraki dönemlerde yeni 

turizm türlerinin politika düzeyinde daha fazla destek bulduðu buna karþýlýk kitle turizmi 

yatýrýmlarýnýn yaygýn þekilde devam ettiði görülmektedir.
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Tablo 3. Kýyýlarda turizm yoðunlaþmasýna neden olan ulusal politika baþlýklarý  

Kaynak: Kozak, N., Akoðlan ve Kozak M., 1994, s. 124'teki tablodan geliþtirilmiþtir.

2004 yýlýnda kamuoyuna açýklanan “Türkiye'nin 2010 Yýlý Turizm Vizyonu ve II. Hamle 

Dönemi” çalýþmasýnda (Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2004) 1982 tarihli Turizmi Teþvik Yasasý 

sonrasý uygulanan politikalarýn misyonunu tamamladýðý ve ikinci bir turizm hamlesinin 

baþlatýlmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. Turizm potansiyelimizin deniz-kum-güneþ üçgenine 

sýðmayacak zenginlikte olduðu ve bir taraftan temel ürünlerimizin dünyadaki yeni eðilimler 

paralelinde geliþtirilmesi, diðer taraftan golf baþta olmak üzere kayak, binicilik, futbol ve daha pek 

çok turizm dinamiðini barýndýran spor yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtür. Termal 

kaynaklarýmýzýn turizm amaçlý kullanýlmasý ve saðlýk turizminin desteklenmesi suretiyle kýyý 

bölgelerinde yoðunlaþan turizm hareketliliðinin ülke bütününe daðýtýlmasý projelendirilecektir. 

Karayolu yatýrýmlarýnýn tamamlanmasý sayesinde iç bölgelerimize yönelik kültür turlarý daha fazla 

talep alacaktýr. Sivil havacýlýðýn desteklenmesi ve gastronomi turizminin geliþtirilmesi 

doðrultusunda çalýþmalar baþlatýlacaktýr. 

Yeni dönemin temel vizyonunun çevre odaklý bir turizm yaklaþýmý olarak belirlendiði, kültürel 

mirasýn korunmasý ve kültürel çeþitliliðin geliþtirilmesinin bu vizyonun temel öncelikleri olduðu 

açýklanmýþtýr. Kültür ve turizm bakanlýklarýnýn birleþtirilmesi sayesinde bu önceliðin hayata 

geçirilmesi için gereken örgütsel altyapý hazýrlanmýþtýr. Vergi kanunlarýnda yapýlan deðiþikliklerle 

özel sektörün, þirketlerin ve özel þahýslarýn, kültürel mirasýn korunmasý amacýyla hazýrlanan 

projelere destek vermeleri saðlanmýþtýr. Müze ve ören yeri gelirlerinin kültürel mirasýn korunmasý 

ile ilgili çalýþmalara tahsis edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.
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Çalýþmada Türkiye turizminin dinamosu olarak tanýmlanan Antalya bölgesi için temel 

strateji sürdürülebilirlik, planlý geliþme ve ürün çeþitliliði saðlanmasý yoluyla turizm mevsiminin 

uzatýlmasý ve kapasite kullanýmýn artýrýlmasý olarak saptanmýþtýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý 

tarafýndan bu strateji çerçevesinde yaklaþýk 12.000 ek yatak kapasitesi oluþturulmasý, yeni yatýrým 

alanlarýnýn ve minimum yedi golf sahasýnýn arazi tahsis iþlemlerinin tamamlanmasý ve yatýrýmlara 

baþlanmasý planlanmýþtýr. Golf sahalarýnýn Belek, Kemer ve Oymapýnar bölgelerinde planlanmasý 

öngörülmüþtür.

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda yer alan “turizm sektörünün uzun vadeli ve saðlýklý geliþmesini 

saðlamak üzere 'Turizm Sektörü Ana Planý' hazýrlanacaktýr” ifadesi uyarýnca Türkiye Turizm 

Stratejisi (2023) Yüksek Planlama Kurulu'nca kabul edilerek 02.03.2007 gün ve 26450 sayýlý Resmî 

Gazete'de yayýmlanmýþtýr (DPT, 2006, s. 82). Kabul edilen strateji belgesi ile mekânsal sorunlara 

çözüm olarak turizm potansiyeli yüksek kýyý alanlarýnýn “turizm kentleri” þeklinde, bölgesel ölçekte 

ve yatýrýmcýlarý teþvik edecek biçimde planlanmasý ve geliþtirilmesi öngörülmektedir. Turizm 

sektörünün sürdürülebilirliðini amaçlayan bu politikalar kýyý þeridinin ve hinterlandýnýn bir bütün 

olarak planlanmasýný, bu bölgelerde turizmin çeþitlendirilmesini ve mevcut yerleþmelerin 

rehabilitasyonlarýnýn saðlanmasýný mümkün kýlacaktýr (Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2007).
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2. Turizm Sektörüne Yönelik Desteklerin Deðerlendirmesi

Türkiye'de turizmin geliþmesinde ve yatýrýmlarýn coðrafi daðýlýmýnda sektörel teþviklerin 

önemli rol oynadýðý, özellikle 2634 sayýlý Turizmi Teþvik Yasasý'nýn saðladýðý parasal desteklerin ve 

hazine arazisi tahsislerinin, yatýrýmlarýn ulusal politikalar tarafýndan belirlenen turizm öncelik 

bölgelerinde yoðunlaþmasýnda son derece etkili olduðu görülmektedir. Antalya genelinde turizm 

alanlarýnýn coðrafi daðýlýmý ve ortaya çýkan turizm kaynaklý kutuplaþma, öteden beri uygulanan 

kýyýlara dönük kitlesel turizm politikalarýnýn teþvik mevzuatý sayesinde baþarýya ulaþtýðýný açýkça 

ortaya koymaktadýr. 

2.1 Antalya'daki Turizm Ýlanlarýnýn Coðrafi Daðýlýmý

Planlý dönemin baþlamasýnýn ardýndan yürütülen çalýþmalarda, turizmin öncelikli geliþmesi 

öngörülen coðrafyalardan Antalya il sýnýrlarý kapsamýndaki birçok bölgenin, 1982 sonrasýnda 

oluþturulan yasal düzenlemelerle “turizm alaný”, “turizm merkezi” ve “turizm bölgeleri” ile “kültür 

ve turizm koruma ve geliþim bölgeleri”ne dönüþtüðü görülmektedir. Turizm Ýþleri Yüksek 

Koordinasyon Kurulu Kararý ile ilk olarak Side Turizm Alaný'nýn ilaný 25.08.1982 tarihinde 

gerçekleþtirilmiþtir. Birinci grupta ayrýca Güney Antalya Turizm Alaný, Konyaaltý Turizm Merkezi 

ve Kaleiçi Turizm Merkezi ilanlarý da yer almýþtýr. Belek Turizm Merkezi ilaný ise 21.11.1984 gün ve 

18582 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlük kazanmýþtýr. Son olarak 45. grupta ilan edilen 

Alanya'daki beþ Turizm Merkezi ile birlikte Antalya'da yürürlükte olan ilanlarýn sayýsý 30'a 

ulaþmýþtýr (Tablo 4, Harita 1).

Türkiye'deki ilanlar içerisinde bugüne kadar Antalya il sýnýrlarýna karþýlýk gelen toplam 40 ilan 

gerçekleþmiþtir. Bunlardan onu sonraki yýllarda yine Bakanlar Kurulu Kararý ya da Danýþtay'ýn 

aldýðý kararlarla iptal olmuþtur. Türkiye'de halen 227 Turizm Merkezi, 33 Kültür ve Turizm Koruma 

Geliþim Bölgesi (KTKGB), 6 Turizm Alaný ve 2 Turizm Bölgesi ile birlikte 268 ilanýn yürürlükte 

olduðu düþünüldüðünde Antalya'nýn önemi bir kez daha anlaþýlacaktýr. Öte yandan Türkiye 

genelinde mevcut 3 “Turizm Kenti”nden 2'si Antalya'da, bunlardan biri de Manavgat'tadýr. 

Antalya'daki turizm ilanlarýnýn yýllara göre daðýlýmý incelendiðinde ilanlarýn büyük çoðunluðunun 

1982-1991 aralýðýnda gerçekleþtiði ve neredeyse her yýl yeni alanlarýn eklendiði görülmektedir 

(Grafik 1).
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Tablo 4. Antalya'daki turizm alaný ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgeleri

*Turizm Ýþleri Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararý ile ilan edilmiþtir.

Kýrmýzý renkle yazýlanlar iptal edilen turizm alaný ve merkezlerini iþaret etmektedir. 

Grafik 1. Antalya'daki turizm ilanlarýnýn yýllara daðýlýmý
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Harita1. Antalya'daki turizm ilanlarýnýn coðrafi daðýlýmý-2013
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Önceki bölümlerde anlatýldýðý üzere turizm ürününün çeþitlendirilmesi hususu özellikle 

beþinci plan döneminden itibaren turizm politikalarýnýn demirbaþlarý arasýnda yerini almakla 

birlikte söz konusu politika çerçevesinde Antalya'daki ilk ilan 1995 yýlýnda gerçekleþmiþtir. Alanya 

Akdað Kýþ Sporlarý TM bölgede turizm talebinin yýlýn tamamýna daðýlmasýný saðlamak üzere 

oluþturulmuþtur. Ancak turizm merkezinin de içerisinde bulunduðu oldukça geniþ bir alanýn 

“Alanya Dim Çayý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý” ilan edilmesi sonucu henüz uygulama þansý 

olmamýþtýr. Perge Kongre ve Fuar TM 1997 yýlýnda turizmi çeþitlendirmek için havaalanýna yakýn 

konumlandýrýlmýþ ancak Uygulama Ýmar Planý hala tamamlanamamýþtýr. 1998 yýlýnda ilan edilen 

Ýbradý Maþata Yaylasý TM ise yayla turizminin yaný sýra sivil mimari örneklerinin korunarak turizme 

kazandýrýlmasý çerçevesinde önerilmiþtir. Turizm merkezi içerisinde arkeolojik, kentsel ve millî 

park alanlarýnýn bulunmasý nedeniyle, Nazým ve Uygulama Ýmar Planlarý onaylanmýþ olmasýna 

raðmen beklenen hareketlilik saðlanamamýþtýr. Alanya Akseki Turizm Merkezi'nde de mera 

alanlarýnýn varlýðý nedeniyle plan çalýþmalarý sonuçlandýrýlamamýþtýr. 

Turizm Kenti kapsamýnda 19.054 hektarlýk Kuzey Antalya KTKGB'sinde ise 2B arazileri ve 

iþgaller sorun teþkil etmektedir. Yine turizm kenti olarak 44.720 hektarlýk alanda öngörülen 

Oymapýnar KTKGB'sine iliþkin Oymapýnar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 1/25.000 

ölçekli Oymapýnar Çevre Düzeni Planý Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca 17.07.2008 tarihinde 

onaylanmýþtýr. Bölge genelinde, baþta golf turizmi olmak üzere sportif amaçlý turizm, doða turizmi, 

gençlik turizmi, eko-turizm ve hobi bahçeleri, vb. alternatif turizm türlerinin geliþtirilmesi 

planlanmaktadýr. Oymapýnar KTKGB kapsamýna giren su kaynaklarý koruma alanlarýnýn mevcut 

yapýsýndan ötürü alt ölçekli planlara baþlanamamýþtýr. Öte yandan sonraki baþlýklarda detaylý olarak 

ele alýnacaðý gibi kýyýlardaki yoðunlaþma esas olarak Manavgat, Alanya, Kemer, Serik ve 

Muratpaþa ilçelerinde yaþanmaktadýr (Kültür ve Turizm Bakanlýðý verileri).

Kýyý bölgelerde gerçekleþtirilen ilanlar, yer seçim süreçlerinde turistik çekiciliklerin yaný sýra 

bölgedeki orman ve hazine mülkiyeti varlýðýnýn da belirleyici olduðunu göstermektedir. Nitekim 

Antalya ilinde turizm yatýrýmcýsýna saðlanan orman vasfýndaki hazine arazisi tahsisleri konaklama 

kapasitesinin geliþmesinde önemli rol oynamýþtýr. Türkiye Turizm Yatýrýmcýlarý Derneði'nin (bt) 

araþtýrmalarýna göre yatýrýmcýlara tahsis edilen 223 orman arazisinden 156'sý Antalya'da 

bulunurken, Antalya tahsisli orman arazilerinin % 76,2'lik yüzölçümüne sahiptir. 
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Söz konusu veriler belirlenen turizm politikalarý ve öncelik bölgeleri kapsamýnda kýyýlara 

yönelik yoðunlaþmaya iþaret etmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. Turizm yatýrýmlarýna tahsis edilen orman arazileri

Kaynak: http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=906, bt.

2.2 Antalya Turizm Endüstrisinin Rakamsal Yansýmalarý - Yatýrým Teþvik Belgeleri

Kalkýnma planlarýnýn ilk dönemlerinin aksine Turizmi Teþvik Yasasý sonrasýnda devletin 

konaklama yatýrýmlarýndan elini çektiði, turizmde özel sektörün aðýrlýk kazandýðý bir dönem 

baþlamýþtýr. Bu geliþmeler doðrultusunda 1980-2008 aralýðýnda turizm yatýrýmlarýna verilen toplam 

5.021 adet teþvik belgesinin % 98,3'ü özel sektör tarafýndan kullanýlmýþtýr. Bu gösterge, kalkýnma 

planlarýnda bahsi geçen “kamunun turizm sektöründe düzenleyici ve teþvik edici rol üstlenmesi ve 

yatýrýmlarýn özel sektör tarafýndan gerçekleþtirilmesi” politikalarýnýn baþarýyla uygulandýðýný teyit 

etmektedir  (Hazine Müsteþarlýðý istatistikleri). 

Turizme verilen teþviklerin yatýrým türlerine göre daðýlýmý incelendiðinde, komple yeni 

yatýrýmlarýn teþviklerden sürekli olarak daha fazla pay aldýðý görülmektedir. 1980-2008 döneminde 

komple yeni yatýrýmlarýn turizm teþviklerinden yararlanma oraný % 70,9 olarak gerçekleþmiþtir. 

Özellikle hibe türü teþviklerin verildiði 1985-1991 döneminde söz konusu yatýrýmlarýn kaydettiði 

artýþ dikkat çekicidir. Yeni yatak arzý saðlayan tevsi ve tamamlama yatýrýmlarý da eklendiðinde, söz 

konusu dönemde bu oran % 81,8'e çýkmaktadýr (Grafik 2). Konaklama kapasitesinin artýrýlmasý 

politikasýnýn gerçekleþtirilmesinde teþviklerin ne derece etkili olduðu sonraki aþamalarda daha açýk 

biçimde görülecektir.
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Grafik 2. Turizm sektörüne verilen yatýrým teþvik belgelerinin yatýrým türlerine daðýlýmý

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý verilerinden oluþturulmuþtur.

Yatýrým teþviklerinin sektörel daðýlýmýnýn yorumlandýðý grafik çalýþmasý Türkiye genelinde 

ve özellikle Antalya'da turizm sektörünün aðýrlýðýný ortaya koymaktadýr (Grafik 3). Turizm yapýsal 

özelliklerinden ötürü devlet desteklerine diðer sektörlere oranla daha fazla ihtiyaç duymaktadýr. Bu 

itibarla teþvik belgelerinden faydalanmada turizmin sektörel payý bir bölgede turizmin geliþimini ve 

bölgesel önemini vurgulamasý açýsýndan son derece önemlidir.

Aþaðýdaki veriler turizmin Antalya ekonomisi için temel sektör olduðuna iþaret etmektedir. 

Nitekim Türkiye'de 1980-2008 döneminde turizm yatýrýmlarý teþvik belgelerinin % 6'sýna karþýlýk 

gelirken, Antalya'da % 57,1'lik paya ulaþmýþtýr. Türkiye genelinde turizm teþvikleri toplam 

yatýrýmlarda % 8,1 ve istihdam saðlamada % 8,7'lik orana sahiptir. Antalya'da bu oranlar sýrasýyla % 

68,5 ve % 75,1 olarak gerçekleþmiþtir. 1985-1991 aralýðýnda ve 2000'li yýllarýn ilk yarýsýnda Antalya 

genelindeki teþviklerin büyük çoðunluðu turizm sektörü tarafýndan yatýrýma dönüþtürülürken, 1985 

yýlýnda turizm sektörü toplam yatýrýmlarýnýn tüm sektörler içerisinde aldýðý pay % 99,2 olmuþtur.
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2000 yýlýndan sonra turizm sektöründe yatýrým ölçeðinin büyük oranda arttýðý ve buna paralel 

olarak istihdam yaratma kapasitesinin geliþtiði gözlenmektedir. Sektörler arasýnda teþvik belgesi 

baþýna ortalama yatýrým tutarý farkýnýn turizm sektörü lehine ilk olarak 1992 yýlýnda açýldýðý ve 2005 

yýlýnda farkýn en yüksek seviyeye ulaþtýðý görülmektedir. Sektörlerin istihdam yaratma kapasiteleri 

karþýlaþtýrýldýðýnda da turizm sektörünün emek yoðun yapýsý göze çarpmaktadýr. “Turizm 

sektörünün ekonomi ve toplumsal yaþama katkýsýnýn bir diðer boyutu da yarattýðý istihdamdýr. 

Sektör hem büyük ölçekli istihdam yaratmada hem de bir kiþiye iþ saðlamak için yapýlan yatýrým 

harcamalarýndaki pozisyonuyla öne çýkýyor” (TÜROFED, 2008, s. 45) (Tablo 6). Nitekim kitle 

turizminin gereklerine paralel olarak konaklama tesis ölçeklerinde önemli oranda büyüme gözlenen 

turizm sektöründe 2005 yýlýnda teþvik belgeleri ile toplam 36.295 kiþiye istihdam yaratýlmasý 

öngörülmüþtür.

Tablo 6. Sektörlerde bir kiþiye istihdam yaratmanýn maliyeti (turizm = 100)  

Kaynak: TÜROFED, 2008, s. 47'de bulunan tablodan uyarlanmýþtýr.

1980-2008 döneminde Antalya turizm sektörüne ayrýlan teþvik belgelerinin % 27,2'sini almýþ, 

teþvik belgeli toplam yatýrýmlarýn % 43'ünü gerçekleþtirmiþ ve turizm kaynaklý toplam istihdamýn % 

37,2'sini saðlamayý taahhüt etmiþtir. Söz konusu dönemde Antalya'da belgeli turizm yatýrýmlarýnýn 

toplam teþvikler içerisindeki payý % 56,2, öngörülen toplam yatýrým tutarý % 68,5 ve istihdam 

taahhüdü % 75,1 olarak gerçekleþmiþtir (Tablo 7).

Tablo 7. Turizm teþviklerinin oransal daðýlýmý

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý verilerinden oluþturulmuþtur.
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2.3 Antalya Turizminin Rakamsal Yansýmalarý - Konaklama Kapasitesi

Turistik yatak kapasitesinin geliþimi turizm sektörünün geçirdiði evreleri göstermesi 

açýsýndan önemlidir. Turizmi teþvik uygulamalarý sonucu 2012 itibariyle ülke genelinde yatýrým 

belgeli 960 tesiste toplam 273.877 yatak bulunurken, iþletme belgeli 2.870 konaklama tesisindeki 

yatak sayýsý 706.019'dur. 1980'de 82.332 olan belgeli yatak sayýsý 2012 yýlý itibariyle yaklaþýk on iki 

katýna çýkarak 979.896'ya ulaþmýþtýr (Kültür ve Turizm Bakanlýðý verileri). Söz konusu göstergeler 

sektöre yönelik teþviklerin etkinliðine iþaret etmektedir.

Belgeli yatak kapasitesinin ve niteliðinin artýrýlmasý politikalarý baþarýya ulaþýrken, fiziksel 

planlama çalýþmalarý ve tahsis uygulamalarý paralelinde turizm yatýrýmlarýnýn özellikle kitle 

turizmine uygun kýyý alanlarýnda yoðunlaþtýðý gözlenmektedir. Antalya'daki konaklama 

kapasitesinin ülke geneline oranla geliþimini gösteren aþaðýdaki grafik, turizm yatýrýmlarýndan aslan 

payýný bu ilin aldýðýna iþarettir (Grafik 4). Antalya genelindeki yatak sayýsý 1983 itibariyle % 

14,4'lük paya sahipken, bu oran 2012 sonunda % 42,2'ye ulaþmýþtýr. Antalya özelinde yaþanan 

yoðunlaþma Türkiye turizmindeki kutuplaþmanýn açýk bir göstergesidir (Tablo 8).

Grafik 4. Antalya'daki konaklama kapasitesinin ülke geneline oranla geliþimi (%)

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlýðý istatistiklerinden oluþturulmuþtur.

Söz konusu kutuplaþma Antalya il sýnýrlarý içerisinde daha açýk bir biçimde karþýmýza 

çýkmaktadýr. 30.06.2013 itibariyle Manavgat, Alanya, Kemer ve Serik ilçelerindeki bakanlýk belgeli 

tesislerin il genelindeki oraný % 84,55'tir (Tablo 8).
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Tablo 8. Bakanlýk belgeli konaklama tesislerinin seçilmiþ iller bazýnda daðýlýmý - 2012

Bakanlýk belgeli konaklama tesislerinin Antalya'nýn ilçeleri bazýnda daðýlýmý - 30.06.2013

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý (Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü)

Kaynak: Antalya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü

2.4 Konaklama Kapasitesi ve Turizm Talebi Karþýlaþtýrmasý

Türkiye turizm teþvik uygulamalarý ile birlikte konaklama kapasitesinde önemli miktarda artýþ 

saðlamýþtýr. Ancak kapasite artýþý turist giriþlerinin üzerinde gerçekleþmiþ ve turizm harcamalarý 

ayný oranda büyümemiþtir. Bu durum her þey dâhil sistemi ve ucuz ülke imajý ile iliþkilendirilirken, 

çözüme yönelik önlemler henüz baþarýya ulaþamamýþtýr. Aþaðýdaki grafikte görüleceði üzere gelen 

yabancýlarýn bakanlýk belgeli yataklara daðýlýmýnda; Türkiye genelinde daha istikrarlý bir geliþme 

izlenirken, Antalya'da 2000 yýlýndan sonra hýzla artan yatak kapasitesinin ayný oranda talep 

görmediði son derece açýktýr (Grafik 5). Yeni yatýrýmlarýn büyük yatak kapasitelerine sahip olmasý 

bu sonucun temel nedenidir. 2012 itibariyle bakanlýk belgeli tesislerde ortalama yatak kapasitesi 

Antalya'da 484'ü bulurken, Türkiye ortalamasý 284'te kalmýþtýr. Son dönemde gerçekleþen büyük 

ölçekli yatýrýmlarla beþ yýldýzlý yatak kapasitesi il genelindeki bakanlýk belgeli yataklarýn % 

51,7'sine karþýlýk gelirken, dört yýldýzlý tesislerin payý % 25,7'dir. Türkiye'de ise söz konusu oranlar 

sýrasýyla % 37,7 ve % 26,4 þeklindedir (Grafik 5). 
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Grafik 5. Türkiye ve Antalya'ya gelen yabancýlarýn bakanlýk belgeli yatak sayýsýna oraný

2.5 Turizm Talebinin Mevsimsel Daðýlýmý

Türkiye 1980 yýlýnda 1,3 milyon turist aðýrlarken, 2012 itibariyle ülkemizi ziyaret edenlerin 

sayýsý yaklaþýk yirmi dört kat artýþ göstererek 31,8 milyona ulaþmýþtýr. Söz konusu dönemde 

Antalya'nýn payý büyüyen yatýrýmlara paralel olarak istikrarlý bir artýþ göstermiþtir. 1980 yýlýnda 

Antalya, ülkemizi tercih eden turistlerin ancak % 0,4'ünü aðýrlarken, 1985'de bu oran % 2,5 ve 2000 

yýlýna kadar olan sürede en ciddi sýçramasýný yaparak % 31 olmuþtur. Antalya 2012 yýlý itibariyle % 

32,4'lük paya sahiptir (Grafik 6). Uzun vadede turist sayýsý artmakla birlikte ziyaretçilerin 

mevsimsel daðýlýmý sorunu ise hâlen çözülememiþtir.

Grafik 6. Türkiye ve Antalya'ya gelen turistlerin yýllara göre daðýlýmý
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Türkiye'ye gelen yabancýlarýn aylara göre ortalama daðýlýmlarý aþaðýda verilmiþtir. Ülkede 

turizm kavramýnýn tam olarak oturmadýðý 1958, 1959, 1961 ve 1962 yýllarýnýn ve Türkiye turizmin 

uluslararasý tanýnýrlýðýnýn saðlandýðý elli yýl sonrasýna iliþkin turist giriþlerinin aylara göre ortalama 

daðýlýmlarýnýn karþýlaþtýrmasý ilginç sonuçlar ortaya koymaktadýr. 1958-1962 döneminde 

“turistlerin en fazla geldikleri aylar Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýdýr. Bununla beraber 

memleketimiz için turistik mevsimin Nisan'da baþlayýp Ekim ortalarýna kadar sürdüðünü söylemek 

yanlýþ olmaz” (Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý, 1964, s. 34). 2008-2012 yýllarýna iliþkin aylýk daðýlýmlara 

bakýldýðýnda ise yarým asýrlýk sürede uygulanan “turizm mevsiminin yýlýn tamamýna yayýlmasý 

politikalarý”nýn baþarýdan uzak kaldýðý açýkça görülmektedir. Bilakis Nisan ve Eylül dönemlerinde 

giriþ yapan yabancýlarýn oranýnda azalma mevcuttur. Bu sonuca varýlmasýnda tercih edilen 

politikalarýn farklý turizm türlerinin geliþtirilmesi sonucunu saðlayamamasý ve teþviklerin kitle 

turizmi yatýrýmlarýna yönelmesinin payý büyüktür. Sonuç olarak 2008-2012 dönemi ortalamalarýna 

göre sadece deniz-kum-güneþ üçlüsüne dayalý kitle turizm sezonundaki turist giriþlerinde bir artýþ 

yaþanmýþtýr (Grafik 7 ve Grafik 8).

Grafik 7. Türkiye gelen turistlerin yýllara ve aylara göre oransal daðýlýmý

Kaynak: 1958-1959-1961-1962 verileri Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý, 1964, s. 34'den alýnmýþtýr.

Antalya'da da kitle turizmi altyapýsýnýn sonucu olarak yaz sezonunda yaþanan yýðýlma dikkat 

çekmektedir (Grafik 9). 2012 itibariyle gelen ziyaretçilerin aylýk oransal daðýlýmýnýn gösteren 

grafikten okunacaðý üzere Antalya'nýn Mayýs-Eylül dönemi paylarý Türkiye ortalamasýnýn 

üzerindedir. Türkiye genelinde ise nispeten daha dengeli bir daðýlým mevcuttur (Grafik 10).
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Grafik 10. Türkiye ve Antalya'ya gelen turist sayýlarýnýn aylara göre oransal daðýlýmý - 2012 (%)

Grafik 9. Antalya'ya gelen turist sayýlarýnýn aylara göre daðýlýmý

Grafik 8. Türkiye'ye gelen turist sayýlarýnýn aylara göre daðýlýmý
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3. Turizmin Yapýsal Sorunlarýna Çözüm Arayýþý: 

Turizmin Çeþitlendirilmesi ve Yýlýn Tamamýna Yayýlmasý Uygulamalarý

Ulusal turizm politikalarýnýn Antalya coðrafyasýndaki yansýmalarýna genel bir 

perspektiften bakýldýðýnda: 

òTurizmin geliþiminin 

?olasý etkilerinin (tarým alanlarýnýn yapýlaþma baskýsýna maruz kalmasý, ikincil konut 

alanlarýnýn mevzi planlarla kontrolsüz geliþmesi) kontrol altýna alýnamadýðý,

?kýyýlar boyunca orman mülkiyetleri çerçevesinde gerçekleþtiði,

?yasal statüye sahip alanlarla (sit alanlarý, milli parklar, yaban hayatý koruma 

alanlarý vb.)  yakýn konumlandýðý, çoðu örnekte ise çakýþtýðý,

?deðiþen politika baþlýklarýna karþýn kitle turizmi üzerinden artarak devam ettiði 

gözlenmektedir.

Önceki bölümlerde ifade edildiði üzere kitle turizmi odaklý bu sorunlarýn önüne geçebilmek 

ve tüketici eðilimlerindeki geliþmelere ayak uydurabilmek adýna yeni turizm türlerinin 

desteklenmesi çalýþmalarý, ulusal turizm politikalarý arasýnda Beþinci Kalkýnma Planý'ndan itibaren 

ifade bulmuþtur. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlýðý saðlýk ve termal turizmi, kýþ turizmi, 

yayla turizmi, kongre turizmi, spor turizmi, golf turizmi, vb. turizm türlerini geliþtirmeye yönelik 

çalýþmalar baþlatmýþtýr.   

Turizmdeki yapýsal sorunlara çözüm olarak sunulan ulusal turizm stratejisinin önemli 

bileþenlerinden biri de turizm kentleridir. Türkiye'de hâlihazýrdaki 3 turizm kentinden biri olan 

Oymapýnar KTKGB golf turizmi baþta olmak üzere eko-turizm, sportif amaçlý turizm, doða turizmi, 

vb. turizm faaliyetlerinin geliþtirilmesini öngörmektedir. Hazýrlanan Turizm Geliþim Projesi 

çerçevesinde ulusal turizm politikalarýna uygun olarak, bölgenin nitelik ve ihtiyaçlarý; genel çevre 

deðerleri; fiziki, sosyal ve kültürel çevre ile uyumu ele alýnmýþ olup ürün kalitesi ve içeriðiyle 

geliþen ve çeþitlenen turizm taleplerini karþýlayacak alternatif turizm geliþimi önerilmiþtir (Kültür 

ve Turizm Bakanlýðý, 2013).

Antalya kýyý þeridinde yeni konaklama yatýrýmlarýna uygun alanlarýn neredeyse tükenmiþ 

olmasý, ayrýca kitle turizminin yukarýda sözü edilen sorunlarýndan ötürü alternatif turizm 

yatýrýmlarýnýn desteklenmesi politikasý Oymapýnar KTKGB baþta olmak üzere ilde, kýyý haricindeki 

diðer turizm türlerini son derece önemli kýlmaktadýr. Elbette bu ürünlerin desteklenmesi turizmde 

sözü edilen sorunlara kýsa vadede çözüm olamayacaktýr. Ancak tüketici taleplerindeki deðiþim ve 

sözü edilen temel sorunlar düþünüldüðünde, bu dönüþümün derhal baþlatýlmasý gerekmektedir. 
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Bugün itibariyle kitle turizmini baþka türlerle ikame etmek hayalcilikten öteye geçmemektedir. Bu 

itibarla “alternatif turizm türleri” yerine kitle turizmini dengeleyen, yaz turizm sezonu dýþýndaki 

dönemlerde sektöre hareketlilik kazandýran ve yatýrýmlarýn coðrafi mekânda dengeli daðýlýmýna 

olanak saðlayan “tamamlayýcý turizm türleri” ifadesi daha doðru olacaktýr. Nitekim geceleme 

sayýlarýna ve ortalama kalýþ sürelerine iliþkin aþaðýdaki göstergeler kitle turizmi kapasitesinin 

hegemonyasýný açýk biçimde gözler önüne sermektedir. 

Antalya genelindeki bakanlýk belgeli tesislerde, 2012 yýlýnda yabancýlar tarafýndan 

gerçekleþtirilen 60.373.209 gecelemenin % 96,8'i 5-4-3 yýldýzlý konaklama tesislerinde ve tatil 

köylerinde olmuþtur. Salt 5 yýldýzlý otellerin payý ise % 54,8 olarak kaydedilmiþtir. Diðer taraftan 

Türkiye kýyaslamasý çok daha çarpýcý sonuçlar ortaya koymaktadýr. Türkiye'deki bakanlýk belgeli 5 

yýldýzlý otellerde 2012 yýlýnda yabancýlar tarafýndan gerçekleþtirilen gecelemelerde Antalya'nýn payý 

% 78 düzeyindedir. Bu sonucun alýnmasýnda elbette ortalama kalýþ sürelerinin uzunluðu ve doluluk 

oranlarýnýn nispeten yüksek olmasý büyük etkendir. 5 yýldýzlý otellerde ortalama kalýþ süresi 

açýsýndan Türkiye ortalamasý 4,8 iken Antalya'da bu oran 5,7'dir. Dolayýsýyla bu veriler ýþýðýnda 

Antalya için yapýlacak dünyadaki önemli kitle turizmi destinasyonlarýndan biri tanýmlamasý çok da 

yanlýþ olmayacaktýr.
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3.1 Golf Turizminin Türkiye'deki Mevcut Durumu: 

Belek Turizm Merkezi Ýncelemesi

Turizm Yatýrýmcýlarý Derneði tarafýndan yayýmlanan “Golf Turizmi Raporu - 2010”a göre; 

dünya genelinde “119 ülkede toplam 32 bin civarýnda golf sahasý bulunduðu belirtilmektedir. Bu 

sahalarýn % 60'ý Kuzey Amerika'da, % 20'si Avrupa'da, % 12'si Asya'da bulunmaktadýr. (…) Golf 

turizmi, dünya turizminden 3 kat hýzlý büyümektedir (yýlda % 10-12 civarýnda). Bir golf 

oyuncusunun harcamasý da ortalama bir turistin yaptýðý harcamanýn yaklaþýk üç katýdýr. 2010 yýlý 

itibariyle golf turizminde elde edilen gelirin 100 milyar $ civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Bu 

gelir, 2010 yýlýnda toplam 919 milyar $ olan dünya turizm pastasýnýn yaklaþýk % 11'i kadardýr. (…) 

Akdeniz çanaðýndaki yakýn rakiplerimiz olan Ýspanya ve Portekiz golf turizminden önemli gelir elde 

etmektedirler. Ýspanya'da yýlda 3 milyon, Portekiz'de 1 milyon yabancý turist golf oynamaktadýr. 

Golf turizminden elde edilen gelir Ýspanya'da 5 milyar Euro (7 milyar $), Portekiz'de 2 milyar Euro 

(2,8 milyar $) civarýndadýr. Her iki ülkede de toplam turizm gelirinin yaklaþýk % 10'u golften elde 

edilmektedir.

Avrupa Golf Birliði tarafýndan yayýmlanan istatistikler incelendiðinde 1985 yýlýnda 2.914 

olan golf sahasý sayýsý 2010 yýlýnda üye 38 ülkede 6.723'e ulaþmýþtýr. 1985 yýlýnda golf sahasý baþýna 

ortalama 450 oyuncu düþerken 2010 yýlýnda ortalama 660 olmuþtur. Golf oyuncularýnýn toplamý ise 

4,5 milyona yaklaþmýþtýr (Tablo 9).  

01.01.2013 itibariyle Avrupa ülkeleri golf istatistikleri incelendiðinde; 1.867 adetle en fazla golf 

sahasýnýn Ýngiltere'de olduðu, Akdeniz çanaðýndaki rakiplerimizden Ýspanya ve Ýtalya'da ise 

sýrasýyla 345 ve 278 golf sahasýnýn bulunduðu görülmektedir. Türkiye'de yalnýzca 19 saha 

bulunmasýna karþýn saha baþýna 154 genç oyuncunun düþmesi federasyonun golf sporunun 

geliþmesi adýna göstermiþ olduðu gayretlerin bir yansýmasýdýr. Zira Ýngiltere'de bu oran 34, 

Ýspanya'da 116 ve Ýtalya'da sadece 41'dir (Tablo 10).
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Tablo 9. Avrupa'daki golf sahalarý ve oyuncu sayýlarý*

*Ocak 2010 itibariyle üye 38 ülkedeki toplam göstergeler verilmiþtir.

**Üye ülkelerin hepsi oyuncu bilgilerini paylaþmadýðýndan toplamlar farklýlýk göstermektedir.

Son olarak Türkiye'deki golf istatistiklerine bakýldýðýnda 1997 yýlýnda 6 olan golf sahasý 

sayýmýzýn süreç içerisinde dalgalanmalar olmakla birlikte 2013 itibariyle 19'a ulaþtýðý 

görülmektedir. Söz konusu sahalardan sadece 2 tanesi Ýstanbul'da konumlanýrken diðerleri turizme 

yönelik olarak Belek (15), Bodrum ve Aydýn'da planlanmýþtýr (Tablo 11).
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Tablo 10. Avrupa ülkeleri golf istatistikleri*

*01.01.2013 itibariyle Avrupa Golf Birliði'ne üye ülkeler listelenmiþtir.  
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Tablo 11. Türkiye golf istatistikleri*

Türkiye'nin ilk golf kulübü 1895 yýlýnda Constantinapole Golf Club adýyla Okmeydaný'nda 

kurulan ve halen Maslak'ta faaliyetini sürdüren Ýstanbul Golf Kulübü'dür. Ýstanbul Golf Kulübü'nü 

sýrasýyla 1905 yýlýnda kurulan Ýzmir-Bornova Golf Kulübü, 1911 yýlýnda kurulan Bebek Golf 

Kulübü ve 1949 yýlýnda kurulan Ankara Golf Kulübü izlemiþtir. Bu sahalardan Bebek Golf Kulübü 

1923, Ýzmir-Bornova Golf Kulübü 1970 ve Ankara Golf Kulübü 1980 yýlýnda çeþitli nedenlerle 

kapatýlmýþtýr (BAKA, 2011).

1980'lerde Türkiye'de çöküþe uðrayan golf sporu, 1990'lý yýllarýn ortasýnda bu alanda 

yapýlan yatýrýmlarýn faaliyete geçmesi ve federasyonun kurulmasýyla tekrar ivme kazanmýþtýr. 

Türkiye'deki PGA lisanslý ilk profesyonel golf sahasý olan Klassis Golf and Country Club 1994 

yýlýnda kurulmuþ olup 170 hektarlýk bir alanda hizmet vermektedir. Belek Turizm Merkezi 

kapsamýndaki golf yatýrýmlarý ise 18 Kasým 1994'te açýlan National Golf Club ile baþlamýþtýr. Bu 

geliþmeler üzerine Türkiye Golf Federasyonu 1995 yýlýnda kurulmuþtur. 

“Deniz, kum ve güneþ'ten çok daha fazlasý”ný vaat eden Belek Turizm Merkezi kitle turizminin 

yaný sýra kongre, spa, futbol ve en önemlisi golf turizmi alanýnda önemli yatýrýmlara imza atmýþtýr. 

Türkiye'deki 19 golf tesisinden 15'ini bünyesinde barýndýran, yatýrým aþamasýndaki bir tesisle 

birlikte 45 otel ve 11 golf kulübüne sahip Belek TM yaklaþýk 50 bin konaklama kapasitesine sahiptir 
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(BETUYAB, 2013). Belek bölgesindeki golf yatýrýmlarý ülkemizde golf sporunun geliþmesinde de 

önemli bir kilometre taþý olup Uluslararasý Golf Tur Operatörleri Birliði (IAGTO) tarafýndan 2008 

yýlýnda Belek Beldesi Avrupa'da Yýlýn En Ýyi Golf Bölgesi ödülüne layýk görülmüþtür (Kültür ve 

Turizm Bakanlýðý, 2013a), (Þekil 3). 

Þekil 3. Belek Turizm Merkezi kapsamýndaki golf sahalarýnýn havadan görünümü

Kaynak: www.geziantalya.com adresinden alýnmýþtýr.

Turizm yatýrýmcýlarýna tahsis edilen orman arazileri üzerinde kurulan (Harita 2 ve Harita 3) 

Belek Turizm Merkezi'nde sezonu yýlýn tamamýna yaymak ve gelen ziyaretçilerin niceliðinin yaný 

sýra niteliðini de artýrmak adýna yeni turizm türlerinin geliþtirilmesine öteden beri yoðun çaba 

harcandýðý bilinmektedir. Yukarýda anlatýldýðý üzere ülkemizde mevcut 19 golf sahasýnýn, üstelik 

uluslararasý düzeyde tanýnmýþ kiþilerin imza attýðý tasarýmlara sahip 15'i Belek bölgesindedir.
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Belek TM kapsamýnda hazine arazisi kesin tahsis iþlemlerinin 1989 yýlýnda baþladýðý 

düþünülürse, bugüne kadar gerçekleþen turizm yatýrýmlarý sonucunda yaklaþýk 1.600 hektarýn 

üzerinde orman arazisinin konaklama tesisi, golf alaný (Harita 2 ve Harita 3), ulaþým ve altyapý 

kullanýmlarýna ayrýldýðý bilinmektedir.

BETUYAB web sayfasýnda vurgulandýðý üzere golf baþat sektör olmakla birlikte spa, kongre ve 

futbol turizmi de bölgenin cazibesini ve tanýnýrlýðýný artýran önemli enstrümanlardýr. Bölgedeki 16 

tesiste farklý ölçeklerde 50 futbol sahasý ve 2 animasyon sahasý mevcuttur. Yine BETUYAB 

verilerine göre 2009 yýlýnda toplam 587 ulusal ve uluslararasý ölçekte kongre ve toplantý 

gerçekleþtirilmiþtir. Bu veriler ýþýðýnda özellikle golf ile turistik ürün çeþitliliðini ve kalitesini 

yakalamýþ olan Belek Turizm Merkezi'ndeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarýna ve ortalama 

kalýþ sürelerine bakmak yerinde olacaktýr.

Grafik 10. Belek'teki bakanlýk belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranlarý (%)

Kaynak: BETUYAB tarafýndan yayýmlanan istatistiklere dayanarak oluþturulmuþtur.

Antalya'nýn diðer ilçelerine iliþkin emsal istatistikler yayýmlanmadýðýndan kapsamlý bir 

karþýlaþtýrma yapmak mümkün olamamaktadýr. Ancak Belek TM kapsamýndaki ilk golf sahasýnýn 

1994 yýlýnda hizmete girdiði düþünülürse 2000 yýlýnda aylýk doluluk oranlarýnýn sonraki yýllara göre 

daha dengeli ve özellikle Ekim-Aralýk dönemine iliþkin yüzdelerin daha yüksek olduðu 

gözlenmektedir (Grafik 10). Öte yandan Serik'teki bakanlýk belgeli konaklama tesislerinin büyük 
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oranda Belek TM kapsamýnda olduðundan hareketle; Serik'te yabancýlarýn 2012 yýlýnda ortalama 

kalýþ süreleri 5,6 iken bu oran Antalya genelinde 5,9; Side'de 7,5;  Manavgat ve Aksu'da 6,7;  

Alanya'da ise 5,9'dur. Ayrýca Antalya'daki tatil köylerinde 6,2 ve 5 yýldýzlý otellerde 5,7 iken golf 

tesislerinde bu oran sadece 1,7'dir. 

Sonuç olarak Belek TM nitelikli golf altyapýsýnýn yaný sýra futbol, kongre ve spa çeþitliliði ile 

fark yaratmasýna ve Antalya Uluslararasý Havaalaný'na yakýn konumuna karþýn doluluk oranlarý ve 

ortalama kalýþ süreleri anlamýnda Antalya'daki diðer destinasyonlara göre büyük fark 

yaratamamýþtýr. Ancak Turizm Yatýrýmcýlarý Derneði'nin yayýmlamýþ olduðu “Golf Turizmi Raporu 

- 2010” çalýþmasýnda vurgulandýðý gibi golf turisti ortalama bir turiste oranla 2-3 kat, bazý 

araþtýrmalara göre ise 4-5 kat daha fazla harcama yapmaktadýr. Buna paralel olarak Belek 

bölgesindeki konaklama tesislerinde düþük sezonda dahi konaklama ücretlerinin tesis kalitelerine 

de baðlý olarak Manavgat, Alanya, Kemer gibi yakýn bölgelere oranla daha yüksek olduðu 

bilinmektedir.

Belek TM tecrübesinden hareketle sonraki baþlýk kapsamýnda, Manavgat'taki olasý golf turizmi 

yatýrýmlarý Oymapýnar KTKGB üzerinden deðerlendirmeye çalýþýlacaktýr.
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4. Manavgat'ta Golf Turizmi Yatýrýmlarýna Ýliþkin Düþünceler

Antalya Manavgat Oymapýnar Turizm Kenti doða ve golf turizmi temasý kapsamýnda 

planlanmýþ olup 17.07.2008 tarihinde onaylanan Oymapýnar Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim 

Bölgesi Çevre Düzeni Planý ile en az 12 adet konaklamalý golf sahasý öngörülmüþtür. Planlama 

alanýnýn doðusunda Avsallar (Alanya), kuzeyinde Ýbradý ve Akseki ilçeleri, güneyinde Manavgat, 

batýsýnda ise Çolaklý bulunmaktadýr. Alan kapsamýnda ayrýca Oymapýnar ve Manavgat barajlarý 

bulunmaktadýr.

Plan Açýklama Raporu'nda bölgenin doðal ve coðrafi yapýsý ile mevcut su varlýðýnýn golf 

turizminin geliþimi için son derece uygun olduðu vurgulanmaktadýr. Planlama sýnýrlarý içerisinde 

fiziksel yapý, eþikler, arazi özellikleri vb. hususlar dikkate alýnarak golf turizmi alanlarý ayrýlmýþtýr. 

Golf sahalarý genellikle planlama alanýnýn doðusunda ve güneyinde konumlandýrýlmýþtýr. Planda 

golf turizmi alanlarý leke olarak tariflenmiþ olup bu bölgeler içinde kalan orman alanlarýnýn 

korunmasý öngörülmüþtür. Söz konusu planýn hazýrlandýðý tarihlerde orman vasfýndaki hazine 

arazilerinin turizm yatýrýmlarýna tahsisine iliþkin yasal düzenleme askýya alýndýðýndan bu strateji 

izlenmiþtir. Ayrýca 2B alanlarý da yine o tarihlerde yürürlükte olan mevzuat uyarýnca kurgulanmýþtýr.

Planda tanýmlanan 1, 2, 3 ve 8 no.lu bölgelerde en az ikiþer adet golf tesisi ile 4, 5, 6 ve 7 no.lu 

bölgelerde en az birer adet 120 hektar ve daha büyük kullaným alanýna sahip uluslararasý 

þampiyonalara uygun golf tesisinin planlanmasý zorunluluðu getirilmiþtir. Planda ayrýca bir golf 

sahasýnýn parkur alanýnýn 75 hektardan az olmamasý; golf sahalarýnýn beraberinde, golf kulüpleri, 

golf villalarý, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eðlence tesisleri ile yine bu kullanýmlara dönük 

diðer donatý ve kullaným alanlarý yer almasý, aðaçlandýrma ve arazi düzenlemeleri yapýlmasý 

kararlaþtýrýlmýþtýr. Planlama alaný içerisinde ayrýlan golf turizmi yerleþme alanlarýnýn toplam 

büyüklüðü 2.777,9 hektar olup, planlama alaný içindeki oraný % 6,44'tür (Oymapýnar KTKGB 

1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planý Açýklama Raporu, 2008) (Harita 4).
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Harita 4. Oymapýnar KTKGB 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planý
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Manavgat kýyýlarý boyunca ulusal turizm politikalarý sonucunda gerçekleþen turizm 

yatýrýmlarý doygunluða ulaþmýþtýr. Artýk kýyýlarda yatýrým yapacak turizm tesis alanlarý nerede ise 

tükenmiþtir. Mevcut tesislerde ortalama kalýþ süreleri ve tesise geliþ sayýlarý ise zaten Türkiye 

ortalamasýnýn oldukça üzerindedir. Dolayýsýyla kitle turizminin yapýsal özelliklerinden 

kaynaklanan temel sorunlara çözüm üretmek adýna, mevcut yatak kapasitesinin kýþ döneminde de 

çalýþmasýný saðlayacak ve gelen ziyaretçilerin niteliðini yükseltecek türden politikalar en kýsa 

sürede uygulamaya konmalýdýr. Bu itibarla Oymapýnar Turizm Kenti'nin yaný sýra Manavgat'ýn 

hinterlandýnda bulunan Ýbradý Maþata Yaylasý TM ile Alanya Akseki TM önemli potansiyele 

sahiptir. Söz konusu bölgelerin desteklenmesi, turizm ekonomisine katma deðer saðlayacaðý gibi 

bölgede turizm kaynaklý nüfus hareketlerine ve demografik sorunlara da çözüm olma potansiyeline 

sahiptir.  

1965 yýlýnda 49 bin olan ilçe nüfusunun sadece % 13'u merkezde yaþamaktadýr. 1980'de ilçe 

nüfusu 74 bin olurken özellikle Side'de turizm yatýrýmlarýnýn hareketlenmesi ile birlikte bu oran % 

19 olarak gerçekleþmiþtir. 2012'ye gelindiðinde ise 201 bine ulaþan ilçe nüfusunun neredeyse yarýsý 

ilçe merkezinde ikamet etmektedir. Bu rakama belde nüfuslarý da eklendiðinde oran % 73 

olmaktadýr. Öte yandan Manavgat'ýn hinterlandýndaki ilçelerdeki nüfus hareketleri ise tam aksi 

yönde seyretmiþtir (Grafik 11).

Grafik 11. Manavgat ve hinterlandýndaki bazý ilçe nüfuslarýnýn geliþimi

Özellikle Oymapýnar Turizm Kenti, Bakanlýkça benimsenen yeni strateji uyarýnca Belek 

TM tecrübesinden hareketle planlandýðýnda önemli potansiyeller barýndýrmaktadýr. Ancak 

Oymapýnar KTKGB kapsamýndaki Oymapýnar ve Manavgat barajlarýnýn koruma kuþaðýna iliþkin 

tedbirler dikkate alýnarak, orman alanlarý ve 2B alanlarýna iliþkin güncel mevzuat çerçevesinde 
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mevcut Çevre Düzeni Planý (ÇDP) tekrar gözden geçirilmeli ve ivedilikle alt ölçekli planlarýn 

uygulamasýna baþlanmalýdýr. 

Sonuç olarak Manavgat turizminin geliþimine genel bir perspektiften bakýldýðýnda;

?kýyý alanlardaki turizm yatýrýmlarýnýn doygunluða ulaþtýðý,

?kýyýlarda turizm yatýrým alanlarýnýn tükenme noktasýna geldiði,

?kitle turizmi anlamýnda tüm baþarýlarýn yakalandýðý;

dolayýsýyla mevcut yatak kapasitesinin kýþ döneminde de kullanýlmasýný saðlayacak ve 

gelen ziyaretçilerin niteliðini yükseltecek politikalarýn ivedilikle devreye sokulmasý 

gerektiði,

?Oymapýnar Turizmi Kenti'nin yaný sýra Manavgat'ýn hinterlandýnda kalan diðer turizm

 ilanlarýnýn da üst ölçekli planlama çalýþmalarýnda dikkate alýnmasý gerekliliði, 

?turizm kaynaklý bölgesel dengesizliklerin önüne geçilebilmesi ve iç bölgelerden kýyýya

yönelen ilçe içi göçe önlem alýnmasý adýna bu hususun büyük önem taþýdýðý açýkça  

görülmektedir.

Bu itibarla Oymapýnar Turizm Kenti'ne iliþkin planlama süreci bölgede, koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek süratle tamamlanmalý ve bölge yatýrýmlara açýlmalýdýr. Ancak bu surette, kitle 

turizmi kaynaklý yapýsal sorunlarýn önüne geçilebilecek ve Manavgat turizminin ulusal ekonomiye 

katkýsý artarak devam edecektir. Belek TM deneyiminden hareketle planlanacak golf turizmi 

yatýrýmlarý, önemli potansiyele sahiptir. Mevcut ÇDP ile önerilen 12 golf sahasý ve beraberindeki 

kompleksler Manavgat'ýn golf turizminde de tanýnýr bir destinasyon olmasýna olanak tanýyacaktýr. 

Golf turizminin yaný sýra diðer tamamlayýcý turizm çeþitlerine yapýlacak yatýrýmlarla, Oymapýnar 

Turizm Kenti kitle turizminin yapýsal özelliklerinden kaynaklý mevsimsellik sorununa ve bölgesel 

dengesizliklere çözüm olacaðý gibi mevcut yatak kapasitesinin kýþ döneminde atýl kalmasýnýn önüne 

geçecektir. Bu itibarla Oymapýnar Turizm Kenti, Türkiye'de kýyý bölgelerde sýkýþan turizm 

yatýrýmlarýnýn önünün açýlabilmesi ve orta-uzun vadede turizmdeki yapýsal sorunlara çözüm 

bulunabilmesi açýsýndan önemli fýrsatlar barýndýrmaktadýr. Oymapýnar deneyimi diðer kýyý 

bölgelerde de rahatlýkla uygulanabilecek bir rol model olma potansiyeline sahiptir.
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