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KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİ İÇİN  
STRATEJİK BİR SEKTÖR: TURİZM 

KANTARCI, Kemal 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinde, stratejik bir tercih olarak 
turizmin yeri ve önemi ifade edilmektedir. Bu ülkelerde turizmin, yoksulluğun 
azaltılmasında bir strateji olabileceği öne sürülmektedir. Çalışma, ikincil veriler 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada ifade edilen ülkelerde turizmin, güçlü ve 
zayıf yanları analiz edilmiş ve geliştirilmesi gereken anahtar konular ifade 
edilmiştir. Araştırma sonucunda turizmin Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri için 
stratejik bir ürün olduğu ve turizm sektörü ile kıyaslamalı üstünlüğe sahip 
olarak rekabet gücü kazanabilecekleri öne sürülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kıyaslamalı üstünlük, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri, 
yoksulluk, turizm.  

ABSTRACT 

A Stratejik Sector for the North African and Asian Countries: Tourism 

In this study, the place and importance of tourism in the North African and 
Asian countries as a strategic preference is pointed. In these countries, it is 
claimed that tourism is a strategy to reduce poverty. Secondary data were used 
in the study. In the study the strengths and weaknesses of tourism the North 
African and Asian Countries were analysed. and the key topics for development 
are identified. The conclusion of the study put forward tourism a strategic 
product which provides comperative advantages for the North African and 
Asian Countires 

Key Words: Competition advantage, North African and Asian countries, 
poverty, tourism. 

GİRİŞ  

Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri çeşitli organizasyonlar tarafından farklı bir 
şekilde ifade edilmektedirler. Bu kurumlar arasında Dünya Bankası, 
Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
sayılabilir. Bu araştırma, Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinin turizm koşul ve 
stratejisi unsurlarını konu almasından dolayı BMDTÖ kapsamı kullanılacaktır. 
Buna göre Kuzey Afrika Ülkeleri (KAÜ); Cezayir (Algeria), Fas (Morocco), 
Sudan (Sudan), Tunus (Tunusia); Asya Ülkeleri (AÜ) ise BMDTÖ kapsamında 
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Asya ve Pasifik olarak ifade edilmekte, çalışmalarda, veri toplanma ve 
sunumunda bu kapsam kullanılmaktadır. Buna göre, bu kapsam içinde kırk dört 
ülke yer almaktadır. Birbirinden çok farklı koşul ve özelliklere sahip olan bu 
ülkelerin turizm koşul ve stratejilerini bir çalışmada incelemenin zorluğu 
nedeniyle Asya ve Pasifik; Kuzey-Doğu Asya, Güney-Doğu Asya Okyanusya, 
Güney Asya bölgeleri şeklinde ele alınmaktadır (Member States, 2007).  

Turizm, dünyanın en büyük sektörlerinden birisi olarak birçok ülke ve 
bölgenin kalkınmasında, yoksulluğun azaltılmasında, döviz ve istihdam 
yaratmada, doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin korunmasında stratejik bir 
seçenek hâline gelmiştir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre 1998 
yılında küresel seyahat ve turizm endüstrisi 3.6 trilyon ABD dolarlık ekonomik 
aktivite ve 231 milyon iş (doğrudan ve dolaylı) yaratmıştır. Seyahat ve turizmin 
2010 yılında 8 trilyon dolarlık ekonomik aktivite ve 328 milyon iş yaratacağı 
hesaplanmaktadır. 1998 de özel ve kamu sektörü birlikte dünya çapında yaptığı 
yeni seyahat ve turizm sermaye yatırımı 779 milyar dolar iken 2010 yılında 1.8 
trilyon dolar tahmin edilmekte (toplamın % 12.0’si). 1998 yılında 802 milyar 
dolar vergi geliri yaratırken, 2010 yılında 1.8 trilyon dolara ulaşacaktır 
(toplamın % 11.4) (Goeldner ve Diğerleri, 2000: 9). 

BMDTÖ hesaplamalarına göre, turizmin 1995-2020 yılları arasında % 4.1 
büyüme ortalamasıyla 2020 yılında 1.56 milyar kişiye ulaşacağı, 2020’lerde 378 
milyon uzun mesafeli, 1.183 milyon kişinin ise bölgelerarası seyahat edeceği, 
uzun mesafeli seyahatlerin yıllık artış oranının 5.4 iken, bölgeler arası 
seyahatlerin artış oranının 3.8 olacağı hesaplanmaktdır. Uzun mesafeli 
seyahatlerin dünya turizmindeki oranının 1995’te %18 iken 2020’de %24: 
bölgelerarası seyahatlerin oranı %82’den %76’ya gerileyeceği ifade 
edilmektedir (Why Tourism, 2007).  

Bölgelere bakıldığında, Avrupa yıllık 3.4’lük büyüme oranına karşın Doğu 
Asya ve Pasifik 1995-2020 arasında % 6.5’lik büyüme oranıyla ikinci en fazla 
dış turist çeken yer olacağı, Amerika Kıtasının 3. 1 büyüme oranıyla 3. olacağı. 
Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya ise % 5.6 ile 6.2 arasında büyüyeceği ifade 
edilmektedir (Dwyer, 2006: 2).  

Hesaplamalara göre, Afrika için dış turist miktarı, 1995-2020 arasında, 
ortalama % 5.5 büyüme ile 2020’de 75 milyona ulaşacaktır. Afrika’da Güney 
Afrika, bütün Afrika’ya gelen turistlerin % 40’ını (30 milyonun üzerinde) 
alacağı; diğer iki Kuzey Afrika Ülkesi olan Tunus ve Fas’ın ikinci en önemli 
olarak her birisinin 9 milyon civarında turist çekeceği tahmin edilmektedir. 
Aynı zamanda, Afrika’ya bölgeler arası seyahatler uzun mesafeli seyahatlerden 
daha fazla artacaktır (Tourism 2020 Vision Africa, 2007: 9).  

Dış turizm artışlarının yanında iç turizm sayılarında da önemli gelişmeler 
beklenmektedir. BMDTÖ’ne göre iç turizmde esas büyümeler Asya’nın 
gelişmekte olan ülkelerinde, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde 
güçlü bir şekilde olacaktır (Dwyer, 2006: 2) 
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 Tablo 1: 1995-2020 Arasında Dünyada ve Bölgelerde Uluslararası  
Turist Miktarı 

Bölgeler 1995 2000             2010        2020 

Avrupa 335 390 527 717 

Doğu Asya Pasifik 80 116 231 438 

Amerikalar 111 134 195 284 

Afrika 20 27 46 75 

Orta Doğu 14 19 37 69 

Güney Asya 4 6 11 19 

Dünya 564 692 104 1602 

Kaynak: Goeldner, C. R.-Ritchie, J. R. B.-McIntosh, R. W., (2000). 
Tourism, USA, s. 680.  

Tablo 1’de dünya ve bölgeler arasında uluslararası turist miktarını 1995-
2020 yılları arasında incelediğimizde Avrupa’nın en çok turist çeken bölge 
olacağı, arkasından Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin 2. en çok turist çeken yer 
olacağı, Afrika kıtasının turistik varlıklar bakımından çok zengin bir bölge 
olmasına rağmen ancak 4. sırada yer alabileceği görülmektedir.  

Metot 

Bu çalışmada ikincil veriler kullanılarak makro bir analiz yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bilimsel yayınlara ilave olarak, BMDTÖ, Dünya Bankası ve 
konu ile ilgili uluslararası araştırma merkezlerinin veri ve bulguları kullanılarak 
makro bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bölgenin geniş ve çok sayıda ülkeyi ve 
coğrafyayı kapsaması ülke boyutunda inceleme yapılmasını zorlaştırmaktadır. 
Araştırma da KAAÜ güçlü ve zayıf yanları ele alınarak rekabet koşulları, zayıf 
yanları olarak güvenlik koşulları ve yetersiz alt yapı incelenmektedir. Bu yolla 
araştırma kapsamındaki bölgelerin ortak koşul, problem ve çözüm yolları 
üzerinde durulmaktadır. Bu da araştırmanın sınırlarını belirlemektedir.  

Bulgular 

Bölge Koşulları ve Turizm 

Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin büyük kısmı, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin içinde sayılmakta ve turizm uygulamaları için birçok farklı neden 
bulunmaktadır. Bunlar;  

Turizm üretim noktasında tüketimdir; turist destinasyona gitmek zorundadır, 
birçok sektörde ürün müşteriye ulaşmak zorunda olduğu hâlde, turizmde 
müşteri ürünün yanına gitmek zorundadır. Her türdeki yerel işletmeler ve ticari 
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faaliyetler için fırsatlar sunar ve yerel topluluklar, direk olarak ziyaretçilere mal 
ve hizmet satarak fayda sağlarlar.  

Çoğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler, turistik varlıklar bakımından, 
gelişmiş ülkelerin üzerinde kıyaslamalı üstünlüğe sahiptir ve bunları kültür, 
sanat, müzik, doğal manzaralar, vahşi yaşam, iklim ve dünya mirası alanları 
olarak sayabiliriz.  

Turizmin diğer ekonomik aktiviteleri destekleme potansiyeli vardır. İş 
yaratarak yaşam zincirinin tüm safhasındaki mal ve hizmet üretimine gelir 
yaratır. Turizm emek yoğundur özelliği ile yoksullukla mücadelede özellikle 
önemlidir. Aynı zamanda farklı iş fırsatları bakımından, kadınlar, gençler, 
eğitimliler ve eğitimsizler gibi geniş bir kesimi etkiler.  

Başlangıç ve giriş maliyetleri genellikle düşük veya kolayca azaltılabilecek 
bir endüstri olduğu için küçük ve mikro girişimciler için fırsatlar yaratır.  

Turizm sadece maddesel faydalar sağlamaz, yoksul için kültürel övünme, 
cinsiyetlerin eşitliğinin sağlanması, kültürel ve doğal mirasın korunmasını ve 
daha çok önemsenmesini sağlar. Turizmin gereksinme duyduğu alt yapı, yoksul 
topluluklara da fayda sağlar (taşımacılık ve iletişim, su sağlanması, sağlık, 
kamu güvenliği vb.). Sayılan faydaları sağlayabilmesi için BMDTÖ tarafından 
önerilen yöntemler Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri için de geçerlidir. Bu 
yöntemler;  

Turizm kaynaklarının ve çekiciliklerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve 
turizm yoluyla yoksulluğun azaltılması çaba ve çalışmalarının arttırılması, 
bunun için uluslararası, hükûmet, hükûmet dışı organizasyonlar, özel sektör 
arasında iş birliği geliştirilmesi.  

Diğer sektörlerle bütünleşmiş bir yaklaşım benimsemek ve turizme aşırı 
bağımlılıktan kaçınmak; turizm geliştirme stratejilerinin zenginlik ve 
hizmetlerin eşit dağılımı üzerine odaklandığından emin olmak; ulusal destek 
politikalarının yerel/destinasyon seviyesinde uygulandığına dikkat etmek; 
finansal disiplinin sağlanması ve karar verilen, harekete geçilen her 
uygulamanın uygulanabilir olması; yoksulların bilgiye ulaşma ve karar almayı 
etkileme konusunda güçlenmesi; turizmde çalışanlara ve özellikle kadın ve 
çocuklara karşı her türlü ayırımcılık ve sömürünün her çeşidini engellemek; 
plan ve uygulamaları ve uzun dönemli kaynakların kullanımını taahhüt etmek 
ve turizmin yoksulluk üzerindeki etkisini ölçecek basit göstergelerle sistemler 
geliştirmek. Bu ölçütler temelinde turizmin Kuzey Afrika ve Asya ülkelerindeki 
etkisini en üst seviyeye çıkarmak kolaylaşmaktadır.  

Uluslararası organizasyonların ve projelerin desteğini almak veya ortağı 
olmak da önemli görülmektedir. Örneğin; 2002 de DTÖ tarafından düzenlenen 
Johanesburg toplantısında sürdürülebilir Turizm Yoksulluğu Azaltma Girişimi 
(Sustainable Tourism Eliminating Poverty İnitative (ST-EP)) yürürlüğe kondu 
(ST-EP, 2007). 2004’te Etiyopya, Kamerun ve Zambiya’da yoksulluğu 



 

 

911 

 

azaltmak için bazı pilot projeler yapıldı ve bu misyonla yapılan projelerin sayısı 
2005’te 150 projeye ulaştı.  

Fakat BMDTÖ ve BM’in diğer örgütlerinin çabalarına rağmen bu ülkelerin 
turizmi tam olarak kavradıkları söylenememektedir. Temel özellikli baskılar, 
ülkelerin genel doğasının yanında politik kararsızlık, güvensizlik, rüşvet, 
çürüme, potansiyelin tamamının faaliyete geçmesini engellemektedir.  

Tablo 2: Kuzey Afrika Ülkeleri ve Afrika’nın Uluslararası Turist Sayısı 

           Uluslararası turist sayısı (1000) Bölgedeki Pazar payı Yıllık büyüme oranı 

1990        1995        2000         2005 199       2000      2005 90-00       00-05 

Afrika 15, 231 20, 433 28, 284 37, 312 100        100 100 6.4            5.7 

K. Afrika 8, 398 7, 271 10, 240 13, 730 55.1      36.2 36.8 2.0            6.0 

Cezayir 1, 137 520  866 1,443 7.5         3.1  3.9 -2.7         10.8 

Fas 4, 024 2, 602 4, 278 5,843 26.4      15.1 15.7 0.6           6.4 

Sudan 33  29 38    … 0.2         0.1 1.4 

Tunus 3, 204 4, 120 5, 058 6,378 21.0      17.9 17.1 4.7           4.7 

Kaynak: International Tourist Arrivals by Country of Destination, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/ITA_africa. pdf. 

Tablo 2’de Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika Kıtası turist sayısının 1990 yılında 
% 55.1, 2000 yılında 36.2, 2005 yılında ise 36.8’ini meydana getirmiştir. İki 
tarih arasında 1990-2000 arasında % 55.1’en 36.2’ye düşme görülmektedir ve 
2005’te 2000 yılındaki düzeyi koruduğu görülmektedir. Kuzey Afrika ülkeleri 
arasında turist sayısı bakımından en başarılı ülkenin Fas olduğu ve Tunus’un 
onu takip etmekte olduğu görülmektedir. Her iki ülkede istikrarlı bir büyüme 
içindedir. Cezayir üçüncü sırada ve Sudan ise en zayıf ülke konumunda 
bulunmaktadır.  

Tablo 3: Kuzey Afrika Ülkeleri ve Afrika’nın Uluslararası Turizm Gelirleri 

Uluslararası turizm gelirleri (ABD $, milyon)   Bölgedeki       Ziyaretçi   
                       pazar payı başına harcama($) 

 1990           1995           2000        2005           1990   2000  2005  
Afrika 6.402 8.500 10.503 21,.526 100 100 100 555 

Kuzey Afrika 2.333  2.867   3.823  6.993 36.4 36.4   32.5 475 

Cezayir 105  33  96  … 1.6  0.9  … 145 

Fas 1.259  1.296 2.039 4.617 19.7 19.4  21.4 715 

Sudan 21  8  5  89  0.3 0.0   0.4  345 

Tunus 948  1.530  1.683  2.063 14.8 16.0   9.6 330 

Kaynak: International Tourism Receipts by Country of Destination, (2007),  
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http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/new/ITR05_ 
africa_US$.pdf. 

Tablo 3’te Kuzey Afrika ile Afrika Kıtası turizm gelirleri ifade edilmekte ve 
kıyaslanmaktadır. Kuzey Afrika Ülkeleri, Afrika Kıtası turizm gelirlerinin 1990 
ve 2000 yıllarında % 36.4’ünü, 2005’te ise % 32.5’ini oluşturmaktadırlar. Bu 
Afrika Kıtasının büyüklüğü ve ülke sayısının çokluğu açısından bakıldığında 
önemli bir başarı olarak görünmektedir. Fas’ın turist sayısında olduğu gibi 
gelirler açısından da lider olduğu, Tunus’un onu takip ettiği, Cezayir ve 
Sudan’ın sırasıyla onları izledikleri görülmektedir. Tabloda görülen önemli 
göstergelerden biriside ziyaretçi başına düşen harcamanın Tablo 5’te görülen 
Asya ve Pasifik ülkelerindeki miktarlara göre oldukça düşük olmasıdır. 

Tablo 4: Asya-Pasifik ve Bölgelerinin Uluslararası Turist Sayısı 

      Uluslararası turist sayısı (1000)   Bölgedeki     Yıllık büyüme 
                                              pazar payı    oranı 

 1990 1995 2000 2004 1990 2000 2005 90-00 

Asya ve Pasifik 56, 138 82, 747 111, 372 145,491  100 100 100 7.1 

Kuzey-Doğu As. 26, 367 41, 256 58, 276 79, 412 47.0 52.3 54. 6 8.3 

Güney-Doğu As. 21, 469 29, 173 37. 763 48, 309 38. 2 33. 9 33. 2 5.8 

Okyanusya 5, 152  8, 085  9, 247 10, 157  9. 2 8. 3 7. 0 6.0 

Güney Asya 3, 150  4, 233  6, 086  7, 613   5. 6 5. 5 5. 2 6.85.8  

Kaynak: International Tourist Arrivals by Country of Destination, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/ITA_asia.pdf.  

Tablo 4’te Asya ve Pasifik bölgesinin alt bölgeleri ile kıyaslamalı turist 
sayılarına göre Kuzey-Doğu Asya Bölgesi’nin 1990’da % 47.0, 2000’de 52.3, 
2005’te ise 54.6 ile en başarılı ve istikrarlı büyüme gösteren bölge olduğu 
görülmektedir. Bunu sırasıyla Güney-Doğu Asya, Okyanusya ve Güney Asya 
izlemektedir.  

Tablo 5: Asya-Pasifik ve Bölgelerinin Uluslararası Turizm Gelirleri 

Uluslararası turizm gelirleri (ABD $, milyon)            Bölgedeki                    Ziyaretçi                                                                                                
.                                          pazar  payı               başına harcama  

 1990 1995 2000 2005 1990   2000 2005 
Asya ve Pasifik 46,474 80,700 90,207 140,765 100 100  100 

Kuzey-Doğu As. 22,651 36,167 44,460 70, 820 48.7  49.3 50.3 

Güney-Doğu As. 14,479 26,981 26,210 33,403 31.2 29.1  23.7 

Okyanusya 7,315 14,148 14,739 26,727 15.7 16.3 19.0  

Güney Asya 2,029  3,404  4,797  9,816 4.4  5.3 7.0  

Kaynak: “International Tourism Receipts by Country of Destination”, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/new/ITR05_ 
asia_US$. Pdf. 
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Tablo 5’te Asya-Pasifik bölgesinin alt bölgeleri ile turizm gelirleri açısından 
durumu görülmektedir. Buna göre; turist sayısında olduğu gibi turizm 
gelirlerinde de en başarılı bölge Kuzey-Doğu Asya bölgesi 1990 yılında % 48.7, 
2000 yılında 49.3, 2005 yılında 50.3 ile âdeta kıtanın yarısını oluşturmaktadır. 
Fakat ziyaretçi başına düşen harcama açısından bakıldığında bölgede üçüncü 
sırada görülmektedir.  

Afrika’yı daha yakından incelendiğinde, Kuzey Afrika bölgenin kabaca 
Afrika kıtasının % 35 turist sayısını kabul ettiği görülür. Afrika’da bir milyonun 
üstünde turist çeken dört ülke vardır. Bunlar, Güney Afrika, Tunus, Fas, 
Zimbave’dir. Kıta içinde bölgelerarası turizm çoğunlukla komşu ülkeler 
arasındaki trafikle ilgilidir. Kuzey Afrika için % 8’dir ve oldukça azdır. Hâlbuki 
Güney Afrika’ya gelen dört yabancı turistten üçü komşu ülkelerden gelir. 
Destinasyon ülkelerin çoğu sıklıkla tarihsel ve kültürel, dil, benzerlik, mevcut 
alt yapı vb. bağlantılarının ilişkili olduğu pazarların kendi özellikli (spesifik) 
profillerine sahiptirler.  

Afrika’yı ziyaret eden % 60 yabancı ziyaretçinin amacı, dinlenme, 
rekreasyon ve tatildir. Diğer % 15 iş ve potansiyel amaçlı ve kalan % 25 diğer 
maksatlar (arkadaş ve akraba ziyareti, dinî ve hac amaçlı, sağlık tedavisi ve 
diğer). Birçok Afrika destinasyonu için havayolu büyük bir önem taşır. 2001’de 
gelen uluslararası turistin yarısı hava yolunu kullandı. Karayolu % 41, deniz 
taşımacılığı %7, demiryolu % 1’dir.  

Turizm Yoluyla Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Yoksulluğun 
Azaltılması 

Yoksulluğun azaltılması, barış, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma için 
temel bir koşul oluşturmuştur. Bunun ötesinde zengin ve yoksul milletlerin 
ayrıldığı zengin dünyada ahlaki bir zorlamadır. Birleşmiş Milletler 2006 yıllık 
raporuna göre 2,5 milyar insan günde iki dolardan daha az bir gelirle 
yaşamaktadır. Örneğin Bangladeş nüfusunun aşağı yukarı yarısı olan 63 milyon 
insan yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yoksulların üç de ikisi temel ihtiyaçları 
karşılama bakımından aşırı yoksulluk içindedir (Poverty in Bangladesh, 2002: 
4).  

Büyüyen dünya ekonomisine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde birçok insan 
küreselleşmenin yararlarını görmemektedir. Son zamanlarda turizmin 
potansiyelinin yoksulluğun azaltılmasına gittikçe daha fazla katkıda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Coğrafik dağılımı ve emek yoğun yapısı işi yaygınlaştırmakta, 
birçok yoksulun yaşadığı uzak kırsal alanlarda uygun olmaktadır (İnvestment 
Climate Surveys Draft Country Profile, 2002: 5).  

 BMDTÖ istatistikleri turizmin “gelişmekte olan ülkelerde arttığını 
göstermektedir. 2005’te gelişmekte olan ülkelerin (turizm gelirleri 203 milyar 
dolardır). Turizm, gelişmekte olan ülkelerin en büyük ihraç sektörlerinden 
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biridir ve yabancı para gereksinimini karşılayan birincil kaynaktır (ST-EP 
2007).  

Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılmasında bazı anahtar öneriler 
geliştirilmiştir ve bu öneriler KAAÜ için oldukça faydalı ve gerekli 
görülmektedir.  

– Turizm firmalarının yerel işgücünden yararlanmayı taahhüt etmesi ve 
eğitim vermesi 

– Küçük girişimcilerin ve tamamlayıcı girişimlerin teknik pazarlama ve 
kredi alımı konularında desteklenmesi.  

– Yiyecek ve diğer servislerin yöreden sağlanması.  

– Arazi kiralama ücretlerinde ve benzeri uygulamalarda eşitlikçi sözleşmeler 
yapılmalı ve toplumsal projelere destek ve bağış yapılmalı.  

– Turizm için yapılan alt yapı, güvenlik, iletişim, sağlık vb. gibi hizmetlere 
yerel halkın girişini ve faydalanmasının yolunu açmak.  

– Turizm, yerel halkın yer değiştirmesine neden olmamalı, su gibi 
kaynaklara ulaşmayı engellemek, yasaklama, kısıtlama olmamalı.  

– Kültürel gelenekleri istismar etmekten ziyade geliştirmek ve turistlere 
uygun davranışlar ve giysiler konusunda öğüt vermek.  

– Ürün ve pazar çeşitlendirme ile turizme aşırı bağımlılığı engelleme.  

– Anlamlı yöresel katılım ve çok taraflı diyalog ile uygun bir politika ve 
kurumsal çevre sağlama. 

– Bu konuları turizm standartları ile birleştirerek turizmin yoksulluğu 
azaltıcı etkisine olan dikkati arttırmak mümkün olabilir.  

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (BMÇÖ), Sürdürülebilir turizm 
uygulamaları hakkında ölçütler geliştirerek, hükûmetleri sürdürülebilir turizme 
ve ulusal gelişim stratejilerine entegre etmeye çağırmaktadır (Addressing 
Poverty Issues, 2007).  

Bu ülkeler turizmin faydalarını yoksulluğu azaltma stratejisi olarak 
kullanabilirler. Çünkü bu ülkeler, gelişmiş ülkelerden daha fazla nüfus, fakat 
daha az kişi başı millî gelire sahipler ve nüfus artış hızı kişi başına düşen millî 
gelirden daha fazladır.  

Büyümenin, gelişmenin paylaşımı peşinde koşmada turizm makul bir 
yatırımdır. Kritik soru, hangi koşullar altında sektör yoksulluk üzerinde 
etkilidir. Turizm gelişmekte olan ülkelerde son beş yılda yıllık % 7–12 arasında 
büyümesini sürdürdü. Yerel ve ulusal seviyede gelişimin genişletilmesi ve 
büyümenin paylaşımı için bir rota olarak görünmektedir. Artık sadece yabancı 
para sağlayıcısı değildir ve düşük gelirli ülkelerin % 80’inin stratejisinde vardır. 
Fakat bu konuda önemli bir bilgi boşluğu vardır. Turizmin yoksulluğa etkisi 
hakkındaki bilgi boşluğunu azaltmak için Dünya Bankası, Deniz Aşırı Gelişim 
Enstitüsü (Overseas Development Institute (ODI)) 2006 da var olan 
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araştırmaları yayınlamaya başladı (Comment from the 2006 Annual Report, 
2007). Yayınlar turizmin yoksulluğu azaltmada olumlu etkilerinin olduğu 
gösteren oldukça fazla kanıt olduğunu gösterdi.  

Turizm çok farklı şekillerde yoksulluğa etkisi vardır ve bunların çoğu 
araştırma ve politikalarda göz ardı edilir. Bu konuda ifade edilen yollar; 
yoksulluğa turizmin direk etkisi; turizm işlerinden ve küçük girişimcilikten elde 
edilen emek geliri, diğer turizm gelirleri.  

Turizmin yoksulluğa ikincil etkileri; turizm dışı sektörlerden dolaylı 
kazançların elde edilmesi (etkilenen yoksullar destinasyondan uzakta olabilirler) 
bunlara ilave teşvik etkisi yapar. Aynı zamanda turizm çalışanları kazançlarını 
yerel ekonomide yeniden harcayarak ilave bir gelir yaratırlar.  

Ekonomi üzerindeki dinamik etkisi; girişimcilik, diğer ihraç sektörleri veya 
doğal çevre üzerine etkileri sayılabilir. Bunlar makro ekonomi içinde ve yerel 
ekonomi içinde uygulanabilir.  

Yoksulluğun azaltılması sürdürülebilir bir turizm politikası ile olanaklı 
görülmektedir. Litvanya’da başkent Vilnius’da 28 Şubat-1 Mart 2007 de 
düzenlenen “Uluslararası Merkez ve Doğu Avrupa’da Turizmin sürdürülebilir 
gelişimi” öne çıkarılmıştır. Buna göre; turizm ve sürdürülebilirlik birlikte 
uygulanması gerekir ve ulusal politikalara yerleştirilmelidir. Ekonominin hayati 
bir sektörü olarak turizm, istihdam, taşıma ve alt yapı gibi alanlara katkı sağlar. 
Turizmin gelir yaratıcı etkisi doğal ve kültürel kaynakların daha fazla 
geliştirilmesini zorlamalıdır (Information and Communucation, 2007). 
Sürdürülebilirlik sınırları aşan bir görevdir; bölgesel iş birliği sonuçlarını 
attırmak için gereklidir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Turizm Koşulları ve Rekabet 
Edebilirliği 

Miller ve Desss (1996) gelecekte başarılı olmak isteyen her yöneticin bugün 
strateji çalışması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü dünya çok hızlı değişen ve 
çok karmaşık bir pazardır ve bu pazarda rekabet edebilmek için rekabet avantajı 
sağlayan yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Strateji geliştirme 
sürecinde, geleceğin görülmesi, rekabet alanları (arenas), rekabet avantajı 
kaynakları temel teşkil etmektedir (Miller & Dess, 1997: 2–10). Küreselleşme 
rekabet koşullarını gittikçe zorlaştırmakta ve acımasızlaştırmaktadır. Adam 
Smith “Mutlak Üstünlük” tezini öne sürmüş, David Ricardo ise “Karşılaştırmalı 
Üstünlük” tezi ile her ülkenin rekabet edebilmesi için kaynaklarını en verimli 
olduğu alana aktarması gerektiğini ifade etmiştir. M. E. Porter ise rekabet 
konusunda “Rekabet Stratejisi” (Competitive Strategy) (1980) ve 1985’te 
“Rekabet Avantajı” (Competitive Advantage), 1986’da da “Küresel 
Endüstrilerde Rekabet” (Competition in Global Industries) kavramlarını 
geliştirdi. Porter, rekabette endüstriyi ve firmayı öne çıkarmıştır. Firmanın ve 
endüstrinin verimli olmasının üzerinde durmuştur (Doğan, 2000: 4–10)  
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KAAÜ kendilerine rekabet avantajı sağlayan koşul ve özelliklere sahiptirler. 
Çekici manzaralar ve zengin flora ile kaplı türlü doğal yaşam alanlarına sahip, 
büyük hayvan nüfusu, büyük çöller ve savanalar, gorillerden, kuşlara kadar 
olağanüstü hayvan varlığı (fauna) ile Afrika ve Asya diğer bölgelere göre 
önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Özellikle eko turizm konusunda rekabet 
gücü oldukça yüksektir.  

Kuzey Afrika zengin ve farklı kültürlere sahiptir. Halkın günlük yaşamı, 
çevreleriyle etkileşimi, turistler için oldukça ilginç deneyimler içermektedir. 
Afrika’nın zengin ve farklı kültürleri, kıta turizminde uzun zaman ihmal 
edilmiştir. Afrika’nın farklı kültürel mirası, edebiyat, sanat, dans ve müziği 
Afrika’ya özgü vahşi yaşamının oluşturduğu biyolojik ve kültürel çeşitlilik 
kıtanın turizm gelişiminin şekillendirilmesinde çok büyük bir servet olarak ifade 
edilebilir.  

Rekabet (competition), turistik destinasyonlarının geliştirilmesinde gittikçe 
daha fazla hesaba katılan bir faktördür. Gittikçe gelişen dünya turizmi, 
destinasyonların büyük çoğunluğunun avantajı olacaktır fakat bu avantajlardan 
rekabet koşullarını uygulamada başarılı olabilen destinasyonlar yararlanacaktır 
ve bu oldukça karmaşık ve uzun süreli bir çaba gerektirir. Bu konuda bazı 
öneriler geliştirilmiştir. Bunlar; turist deneyimlerini zenginleştirmek için 
destinasyonlarımızın tamamlayıcılığını arttırmak ve geliştirmek. Daha yenilikçi 
ve yaratıcı olma yoluyla destinasyonlarımıza ve turistik ürünlerimize değer 
ilave etmek (Balyon, 1998).  

Ülkeler, rekabetçi, esnek ekonomi için koşullar yaratarak kendi rekabet 
avantajlarından faydalar sağlayabilirler. Bölgelerdeki ülkeler Çin ve diğer 
ülkelerle aynı alanda rekabet edebilmek için güçlü yanlarını belirginleştirmeli 
ve güçlendirmelidirler (Subregional summaries, 2007: 30). Rekabeti zayıflatan 
en önemli unsurlardan birisi KAAÜ’nin nüfuslarının ve nüfus artış hızlarının 
çok yüksek olmasıdır. Doğurganlık Güney Asya ve Arap ülkelerinde daha yavaş 
düşmektedir. Asya’nın diğer kısımlarına göre Güney Asya nüfusunun        2000-
2050 arasında % 70 büyüyeceği beklenmektedir. Sayılara göre 2050’ye kadar 
Güney Asya’da artışın hacmi, Hindistan’da ilave 572 milyon, Pakistan’da 162 
milyon, Bangladeş ve Afganistan’da 74 milyon olarak gerçekleşecektir. 
Asya’nın yoksul ülkeleri, bu ilave milyonlarla rekabet koşulları yaratmada 
zorlanmaktadırlar.  

Gelecek 30 yılda dünya nüfusunun % 60’ının Asya’da gerçekleşeceği, 
özellikle Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Filipinler ve Vietnam da olacağı 
öngörülmektedir. 2025’te bölgede bir milyar çocuk ve 676 milyon genç nüfus 
olacaktır. Asya nüfusu 2005’te 378 milyardan, 2025 de 4,57 milyara ve 2050’de 
5,05 milyara çıkacaktır. Bu ülkeler en güçlü stratejilerini yoksulluğu azaltmak 
üzerine kurmaktadırlar (Economic and Social Survey of Asia and the Pasific, 
2007: 30: Pakistan Poverty Assessment, 2002: India, Poverty in India, 2002: 
1).  
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Küreselleşme, ülkeler ve firmalar üzerinde rekabet baskısını arttırmaktadır. 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, 
KAAÜ’de büyüme için büyük potansiyeli vardır. Fakat turizmin artan 
rekabetinden kısa ve uzun vadeli reformlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Bunun için iki ana reform alanı olarak pazarlama ve insan kaynaklarının 
gelişimi öncelik kazanmaktadır. Bu alanlarda reformların başarılı olması için 
sürekli bir çaba gerekir (Eces-Book, 2002: 18).  

Firmalar rekabet edebilirliklerini arttırmalıdırlar. Bununla beraber 
hükûmetler onların bu konudaki çabalarında yol gösterici olmalıdırlar. Porter’a 
göre ülkelerin rekabet stratejileri ile firmaların rekabet stratejileri arasında 
önemli bir ilişki vardır (Porter, 1990: 18). Diğer aktörlerse, örneğin düşünce 
kuruluşları, üniversiteler ve medya üçüncü ortak olarak gelişmede yerlerini 
almalıdırlar. Onların etkili katılımı olmaksızın küresel pazarlara giden yol zor 
olabilecektir. Bütün aktörler, KAAÜ için mükemmel bir imaj inşa etmek için 
aktif bir rol oynamaya çağrılmalıdır ve bu rekabet için gerekli ve önemli bir 
koşuldur (Fawzy, 2002: 23).  

Rekabet koşullarından birisi de nispeten yeni bir olay olan turizm 
standartlarıdır. 1980’lerde ilk çalışmalar ve 1990’larda gittikçe daha fazla 
sertifikasyon tasarıları takip etti. DTÖ, 59 eko sınıflandırma veya sertifikasyon 
planı tamamladı (2002) ve bunların çoğu konaklama üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Fakat plajlar, tur rehberleri, koruma alanları vb. gibi özellikli standartlarda 
vardır. Turizmdeki emek standartları Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
tarafından belirlenmektedir.  

DTÖ iki yıllık geniş bir iş birliği ve danışmadan sonra üye devletler ve diğer 
katılımcılarla 1999 da Global Code of Ethics for Tourism’i hazırladı. Avrupa 
Tur Operatörleri Birliği (European Tour Operators Association (ETOA)) 
çevresel rehber geliştirdi (1992) (Addressing Poverty Issues in Tourism, 
2007: 3).  

Bir grup münferit firma kendi politikalarını ve kurallarını geliştirdi. 
Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) birleşik çevre koruma sistemini, TUI, 
Avrupa’daki en büyük tur operatörü, çevresel ve sosyo-ekonomik ölçütlerini 
geliştirdi. Bazı tur operatörleri ise, müşterilerden gelen geri bildirimle satın 
aldıkları servis ve ürünlerin çevresel faktörlerini değerlendirmekteler. 
Dolayısıyla firmalar, performanslarını bu ölçütlere göre ölçmeli ve 
değerlendirmeli, örneğin enerji kullanımı, su tüketimi, çöp minimizasyonu,  
çöp-su kalitesi, kimyasal alımı ve kullanımı, çevre ve topluma katkı gibi. 
Firmalar bu konudaki performanslarını dünyadaki diğer otellerle kıyaslamalı, 
çevre kullanımı konusundaki tasarruflarını hesaplamalı, iyileştirme programları 
geliştirmelidirler (WTO-Asia_Pasific Conference, 2003: 5) 

Rekabet avantajı elde etmek isteyen her turistik destinasyonun, insan 
kaynaklarına önem vermesi gerekmektedir. Küresel ekonomi ve teknolojinin 
gelişimi, yüksek eğitimli, nitelikli işgücüne ihtiyacı arttırmaktadır. Turizm, 
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turizm pazarlaması, planlaması ve politikaları uzun dönemli eğitim 
gerektirmektedir. Destinasyonlar küresel olarak acımasız bir rekabet içindedirler 
ve rekabet koşullarının karmaşıklığı ve güçlükleri nedeniyle profesyonelce ve 
çok dikkatli yönetilmelidirler (Özdemir, 2006: 215). Ürün kalitesi, rekabet 
avantajı sağlayan en önemli ölçütlerden biridir ve bu da büyük ölçüde sektöre 
servis veren personele, destinasyona ev sahipliği yapan toplumun davranışlarına 
bağlıdır.  

Ulusal ve uluslararası artan rekabet, turistik destinasyonların planlamasında 
ve yönetiminde sistematik sistemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu 
yaklaşım, destinasyonların yönetiminde merkezileşmeyi hem gelişmiş, hem de 
gelişmekte olan ülkelerde azaltmakta ve yerelleşmeyi arttırmaktadır (Milman, 
2006). Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri, iç ve dış turizm, yabancı yatırımcılar ve 
tur operatörleri için büyük ve çok zengin potansiyele sahip destinasyonlardır. 
Fakat bu potansiyelin uygulamaya dönüşmesi uzun, karmaşık, pahalı 
uygulamaların sonucu olacaktır. Bu ülkelerde yerli sermaye sınırlı olduğu için 
yabancı sermaye ihtiyacı görülmektedir. Doğrudan yabancı sermaye çekebilmek 
için gerekli koşullar, seyahat koşulları ve imaj koşulları temel faktörlerin 
başında gelmektedir (Uysal & Kantarcı, 2006: 139: Kantarcı, 2007: 820).  

KAAÜ’nin çoğunluğu, turistik faaliyetlerde, konaklamadaki yetersizlikler ve 
zayıf imaj hatta imaj yokluğu ile yüz yüzedir. Münferit destinasyonlardan 
ziyade kıtanın bir bütün olarak imajı daha önemlidir. Bu çevrede rekabet etme 
ihtiyacı içinde olan organizasyonlardan sadece yaratıcı ve yenilikçi arz 
yaratanlar yeni milenyumdaki yarışmada hayatta kalabileceklerdir.  

Gelecekte rekabet koşullarında başarılı olmak için KAAÜ 2020’ye doğru 
küresel turizmdeki gelişmeleri, zorluklar ve fırsatları iyi analiz etmesi 
gerekmektedir. 29 Nisan 1998’de DTÖ Afrika için Mauritis’de 32 Afrika ülkesi 
turizm bakanları, turizm özel sektörü, operatörler, uluslararası ve bölgesel 
organizasyonlar ve akademik kurumlar toplanarak bazı kararlar aldılar ve 
öneriler geliştirdiler; buna göre; önemli turizm türlerini ve anahtar turist 
gönderen Afrika içerisinde ve dışında pazarları analiz etmek. Afrika’nın farklı 
bölgelerinde mevcut ve gelecekteki yatırım fırsatlarının ortaya konması. Özel 
sektör ve uluslararası yatırımcılar arasında ortaklıkların teşvik edilmesi, yabancı 
yatırımcıları çekme koşullarının yaratılmasında hükûmetlerin çalışmalarının 
arttırılması. Hava yolunun özellikle uluslararası ve bölgelerarasında 
geliştirilmesi, bölgede politik istikrarın ve barışın gerçekleşmesi, turizmin 
gelişimini koordine etmek için turizm, finans ve ulaştırma bakanlıkları arasında 
iş birliğinin yaratılması, Afrika turizmini çeşitlendirmek ve pazarlama 
bütçesinin etkinliğini arttırmak için uzman medyanın kullanılması rekabetin 
başarılması için sayılabilir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Güvenlik ve Turizm İlişkisi Terörizm 

Turizm, barış ve sürdürülebilir bir gelişme; bu konu özellikle 39. DTÖ 
komisyonu Afrika toplantısı Luanda- Angola 27-30 Mayıs 2003’te tartışıldı. 
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Anlaşmaya varılan noktalar; barış turizm gelişimi için esastır, güvenlik ve 
turizm arasında önemli bir ilişki vardır. İnsanlar kendini güvende hissetmediği 
(algılamadığı) sürece seyahat etmek istememektedirler. Turist güvenliği 
konusunda Afrika Hükûmetleri, kendileri diğerlerinden daha az güvenli olarak 
algılanan bir destinasyon olarak imajlarını geliştirmeye yardım etmelidirler 
(WTO in Africa 1996-2003: 7).  

Barış, güvenlik, emniyet, ve politik istikrar destinasyon seviyesinde temel 
esaslardır. Hükûmetler ve turizm operatörleri turizmle ilgili özellikli güvenlik 
konularına yönelmelidir. Terör kaygısına ilave olarak seyahatin yaygınlaşması 
bulaşıcı hastalıklarında bulaşmasını ve taşınmasına neden olmaktadır. 
Beklenmedik ve hesaplanamayan bu tür olasılıklar için destinasyonların yeni 
stratejiler geliştirmesi önerilmektedir (Dwyer, 2006: 13; Uysal & Kantarcı, 
2006: 142).  

11 Eylül 2001 hâlen ekonomik ve politik yansımalarını yaymaktadır. Bu 
olayda turizm endüstrisi özellikle sert bir darbe yedi. Son ILO tahminlerine göre 
(www.ilo.org, 2007), yaklaşık 6.6 milyon turizm ile ilgili iş (turizm işgücünün 
yaklaşık % 8.5’u) küresel durgunluk ve terörizm korkusu yüzünden son iki yılda 
(2001, 2002) kaybedildi. Yinede bir tüketim türü olarak seyahatin arkasında 
muhteşem isteklendirme güçleri; dinlenme, kaçma, fantezi, sosyal statü, zevk, 
şımartılma ve merak, canlı ve iyi görünmek turizm sektörünün yeniden 
canlanmasını sağlamaktadır (Bramwell&Lane, 2003: 1).  

İklim Değişikliği 

Gezegenimizde gittikçe hızlı bir şekilde gelişen iklim değişiklikleri, 
uluslararası dikkati çekmektedir. Doğal çevre, insanlar ve ekonomik aktiviteler 
üzerine etkileri ile beraber daha çok görünür olmaktadır. İklim değişikliğinin 
turizmi etkilemesi uzak bir olay değildir. Özellikle dağlık bölgeler ve kıyı 
destinasyonları etkilenmeye başlamıştır ve özellikle turistlerin taşınması sera 
gazı emisyonlarını arttırarak bu süreci hızlandırmaktadır.  

İklim, turizm için temel kaynaktır. Özellikle plaj, doğa, kış sporu sevenler 
için. Turist destinasyonlarında ve turist yaratan ülkelerdeki iklim değişiklikleri 
turistin rahatını ve seyahat kararını anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Değişen 
talep, turist akışı, turizm ticareti ve ev sahibi ülkeler üzerinde, yıkıcı etkiler 
yaratabilir. Küçük adalarda ve gelişen ülkelerde turist sayısındaki düşüş 
istihdam üzerine ciddi etkiler ve yoksulluk yaratabilir. Örneğin, Maldivlerde 
Aralık 2004 de Hint Okyanusu’nda meydana gelen Tusunami ve denizdeki 
deprem yıkıcı bir şekilde Sri lanka, Thailand, ve İndonesia gibi diğer 
destinasyonları da yıkıcı bir şekilde etkiledi. Aralık 2004’teki Tsunami’den 
etkilenen ülkler arasında Maldivler % 39 Endonezya % 6, Sri Lanka % 3, 
Tayland % 1.4’e düştü.  

İklim değişikliği koşullarının ve buna turizm endüstrisinin etkisinin 
gelecekteki zararlarını azaltma uygulamaları konusunda şimdi turizm endüstrisi, 



 

 

920 

 

hükûmetler ve uluslararası kuruluşlar acil olarak yeni stratejiler geliştirilmesi ve 
uygulanması konusunda geniş bir iş birliği isteği vardır.  

Destinasyondaki elverişli iklim koşulları, segmenti olan güneş ve deniz 
segmenti olmak üzere, dağ ve kış turizmi, spor turizmi turistler için çok önemli 
çekiciliklerdir (Why Climate change matters for tourism destinations and 
operations, 2007: 2). Bu turistik faaliyetler, uygun ısı, nem, güneşlilik, yeterli 
yağış ve uygun kar seviyesi gibi iklim ve hava koşullarına oldukça 
bağımlıdırlar.  

Turizmin şekilleri, bütün dünyada birçok yerel ekonominin belkemiğidir ve 
uygun olmayan iklim koşulları ev sahibi toplumların bağımlı olduğu turizm 
uygulamalarına ve gelirlerine ciddi zararlar verebilir. Örneğin, İsviçre’deki 
Zermatt yerel halkı sembol hâline gelmiş zirvede ve geniş kayak pistlerinde 
yeterli kar olmazsa nasıl yaşamını sürdürebilir. Veya Havai’deki waikiki 
plajında uygun dalgalar ve güneşli hava, Maldivler’in tropik cenneti veya 
İspanya’da Costa del Sol’da sayısız golf alanlarını sulamak için su kaynakları 
eksikliği binlerce örnekten sadece birkaçı olarak sayılabilir.  

İklim koşulları dinamik bir şekilde değişmekte, turizm uygulamalarına yeni 
riskler getirmektedir. Kanada’daki bir araştırmada (Lakeland kayak bölgesinde) 
mevcut iklim değişikliği senaryoları ve kar yapımı teknolojileri ile ortalama 
kayak mevsimi 2020’lerde % 0-16 oranında, 2050’lerde % 7-32 ve 2080’lerde 
% 11-50 oranında düşeceği tahmin edilmektedir (Frangialli, 2005). KAAÜ’de 
daha çok açık hava turistik faaliyetleri uygulanmakta ve eko-turizm öne 
çıkmaktadır. Bu nedenle KAAÜ iklim değişikliklerinden daha çok zarar 
görebileceği varsayılabilir. Bu konudaki öneriler; aşırı iklim olaylarını, hava ve 
iklim hareketlerini izleme ve bilgi edinme, iklim değişikliğinin turizm 
uygulamaları için artan bir risk olduğunu görme, hükûmetlerin ve özel sektörün 
iklim bilgilerini kullanma konusunda araştırmalar yapması, turizmde 
politikaları, uygulamaları, gelişmeleri ve yönetim planlarının iklim faktörleriyle 
birleştirilmesi olarak ifade edilmektedir.  

Bulaşıcı Hastalıklar 

Bulaşıcı hastalıkların başında AIDS gelmektedir ve turizm endüstrisi için 
önemli bir risk sayılmaktadır. Afrika’da 25,4 milyon insanın AIDS’li olarak 
yaşadığı ve bunun tüm dünyadaki AIDS vaka sayısının % 64’ünü oluşturmakta 
olduğu bilinmektedir. (UNAIDS May 2006 Report, 2007: Multi-Country 
HIV/AIDS program for Africa, 2003). HIV/AIDS’ lilerin yaklaşık % 97’si 15-
49 üretim yaşlarında ve işgücü içindedir. Bulaşılıcılık, erkeklerden daha hızlı 
kadınlar arasında yayılmakta ve 15-16 yaşlarında bir kız, aynı yaşlarda bir genç 
erkekten 6 kat daha fazla (HIV pozitive olmada) risk taşımaktadır. Hindistan 
şimdi Afrika dışında en fazla HIV virüsü taşıyan insanın yaşadığı yer (5 milyon) 
olarak kabul edilmektedir (Realizing Decent Work in Asia, 2007). Güney 
Asya’da ise 5,5-6 milyon insan HIV ve AIDS virüsü ile birlikte yaşamaktadır. 
Bölgedeki yapısal ve sosyo-ekonomik faktörler AIDS yayılma riskini 
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arttırmaktadır. Dünyada tahmini 40,3 milyon (36,7-45,3 milyon arasında) insan 
HIV virüsü ile yaşamaktadır (2005). % 95 HIV ve AIDSli insan az ve orta 
gelirli ülkelerdedir (Data, 2007).  

 2003 yılında Irak savaşı gibi küresel sonuçlar yaratan savaşlar, SARS, 
bitmek bilmeyen zayıf ekonomi, 12 milyon turist azalması (% 9) ile sonuçlandı. 
Özellikle Asya ve Pasifik, SARS paniği nedeniyle olağanüstü düşüşler yaşadı. 
Amerika kıtası da- % 2 düşüş kaydetti. Avrupa 2002 rakamlarını ancak 
muhafaza edebildi. Turist sayısında bölge olarak Kuzey Doğu Asya % 19, 
Güney Doğu Asya-% 15’lik kayıp yaşadı.  

Ülke boyutunda ise Ocak ve Şubatta olumlu başlangıçlar olmasına rağmen 
çoğu ülkede gelen aylarda SARS nedeniyle % 50’nin üzerinde düşüşler görüldü. 
Örneğin Tayvan’da-% 25, Malezya’da-% 26, Endonezya’da-% 21, Singapur’da-
% 19, Tayland’da-% 13, Güney Kore’de-% 11 ve Çin’de %-10 gerçekleşti.  

IATA (International Air Transport Association) 2003’te Irak savaşı, 
Güvenlikle ilgili belirsizlik ve SARS hava taşımacılığına geçmişte benzeri 
görülmeyen bir etki yaptı. 2002 ye göre 2003 de % 4 civarında bir düşüş yaptı 
(WTO Barometer 2004, 2007: 6).  

 SONUÇ 

Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri kapsam olarak kongre tarafından 
belirlenmiştir ve bu çalışmada benzer ve farklı koşulları olan bu ülkelerin sahip 
oldukları coğrafik, kültürel, tarihsel ve ekonomik koşulları birbirinden çekici ve 
özgün destinasyonlar ortaya çıkarmıştır ve bu koşullar ülkeler için önemli 
stratejik üstünlüklerdir. Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri tanım olarak çeşitli 
kuruluşlar tarafından tanımlanmakta ve farklılıklar göstermektedir. Kuzey 
Afrika Ülkeleri; Cezayir, Fas, Sudan, Tunus Asya Ülkeleri ise Okyanusya 
ülkeleri ile birlikte kırk dört ülkedir. Bunlardan bazıları Çin, Japonya, Kuzey 
Kore, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Kamboçya, Endonezya, Malezya, 
Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, İran, Maldivler, 
Nepal, Pakistan olarak sayılabilir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri arasında Japonya gibi gelişmiş sayılan ülke 
olduğu gibi en az gelişmiş ülkelerin de bulunduğu çok geniş ve farklı koşullara 
sahip ülkeler bulunmaktadır. Fakat bu coğrafya bir bütün olarak ele alındığında 
sosyo-ekonomik bakımdan yoksulluk, turizm açısından bakıldığında ise çok 
zengin çekiciliklere sahip, fakat bunları yeteri kadar ekonomik ve sosyal 
gelişimde kullanamama öne çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada turizm 
yoluyla yoksulluğun nasıl azaltılabileceği ve bunun önündeki engeller olarak da 
alt ve üst yapı yetersizliği, güvenlik riski ve boyutları analiz edilmektedir. Ülke 
sayısının fazlalığı ülke boyutunda analizi güçleştirmektedir. Bu yüzden konu 
bölgesel boyutta ve genel kavramlar ve uygulamalar şeklinde ifade 
edilmektedir. Bu durum çalışmanın sınırlandırılmasıdır. Başka çalışmalarda, 
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bölgedeki ülkeler ifade edilen kavram ve uygulamalar açısından ilginç ve yararlı 
çalışmalara konu olabilir.  

 Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılması, bütün dünyada yeni anlaşılmaya 
çalışılan bir konudur. BMDTÖ bu konuda çalışma ve yayınları ile öncülük 
etmekte, aynı zamanda koordinasyon görevi yapmaktadır. Bu konuda 
geliştirilen kurumlar bilgi ve proje üreterek önemli bir eksikliği 
gidermektedirler. Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılabileceği KAAÜ’de 
uygulamalarda ispatlanmıştır. Çünkü turizmin en temel hammaddesi güneş, 
deniz, kar, dağ, kültür, tarih vb. gibi aslında doğada ve yaşamda zaten var olan 
varlıklar ve değerlerdir. Bu coğrafya doğal ve kültürel varlıklar açısından 
eşsizdir ve güçlü bir rekabet avantajı elde etmektedir. KAAÜ doğal ve kültürel 
değerler açısından tek tipli değildir. Her ülke, doğal ve kültürel değerler 
açısından bir birinden çok farklı özellikler taşımaktadır.  

KAAÜ’de zayıf yanlar olarak güvenlikle ilgili koşullar öne çıkmaktadır. 
Savaşlar ve terörizm, SARS ve AIDS gibi hastalıklar; iklim değişiklikleri gibi 
gittikçe büyük bir risk oluşturan doğa olayları turizmin sürdürülebilir olmasını 
olumsuz etkilemektedir. Oysa yoksulluğun azaltılmasında ve turizmin 
gelişmesinde sürdürülebilirlik temel olmaktadır. Tahminlere ve gerçekleşen 
sonuçlara bakıldığında bölgenin ifade edilen riskler açısından özellikli 
stratejilere gereksinim duyduğu ifade edilebilir. Bölgenin pazarlama ve 
promosyon açısından eksiklikleri olduğu, imaj yokluğu ve/veya eksikliği, 
küresel turizm endüstrisine entegrasyon gibi konularda çeşitli stratejiler 
geliştirmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir (UNWTO and Malaysia on 
Marketing Methodology, 2007: 1: Strong World Tourism Growth in 2007, 
2007: 1).  

Bütün koşullar birlikte incelendiğinde KAAÜ için turizmin stratejik bir 
tercih olduğu ifade edilebilir. Çünkü turizm için geliştirilen ve değiştirilen 
koşullar, ekolojik sistemin korunması ve geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal 
gelişimin sürdürülebilirliği, enerji ve su kaynaklarının arttırılması, kirlenmenin 
en aza indirilmesi, kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda anahtar 
rol oynayacaktır  
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