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TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 

23 Haziran 2011, Zonguldak 

ÇALIġTAY RAPORU 

 

 

GĠRĠġ 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen “Turizm Sektörü” 

konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 

toplantısının ardından Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Prof. Dr. Arif Amirov Konferans 

Salonunda düzenlenmiştir. Kalkınma Kurulu üyeleri, yerel kurum-kuruluş temsilcileri, özel 

sektörden temsilciler ve üniversite öğretim üyelerinden sektörle ilgili 16 kişinin katıldığı 

çalıştay, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Halime Barutçu 

moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay, turizm sektörüne ilişkin gerçekleştirilen kısa sunumdan sonra katılımcıların sektörün 

sorunları ve çözümleri hakkındaki görüş ve önerileri ile sonuçlandırılmıştır. Katılımcıların 

memnuniyetlerini dile getirdikleri çalıştayda, Ajans tarafından yapılması planlanan turizm 

sektör analizi raporunda kullanılmak üzere önemli çıkarımlar sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

A. ÇALIġTAY KONULARI 

Katılımcılar tarafından aşağıda sıralanan sorulara yanıt aranmıştır.: 

- Sorunların Kaynakları nedir? Neler olabilir?  

- Çözümler nedir? Neler olabilir?  

- Çözüm araçları neler olabilir?  

- Çözümde rol alacak/alabilecek paydaşlar kimlerdir?  

- Ne tür sorumluluklar yüklenebilir? 

- Bu tür yaklaşımdan ne tür çıktılar beklenebilir? Göstergeler neler olabilir? 

 

 

B. SEKTÖRÜN SORUNLARI 

 

Kamu-özel sektör-üniversite bakış açılarıyla ana sorun alanları tespit edilmiştir. Bunlar: 

 

a) Altyapının yetersiz olması (ulaşım, lojistik, su, elektrik vs.) 

b) Turizm sektörüne yatırımın ve yatırımcının teşvik edilmemesi, doğru yönlendirmeler 

yapılmaması 

c) Potansiyellerin yeterince tanıtılmaması dolayısıyla bölgeye yatırımcı ve turist 

çekilememesi 

d) Deniz turizmine elverişli zamanın kısıtlı olduğu bölgede turizmin sadece deniz-güneş-

kum turizmi olarak düşünülmesi 

e) Bölgedeki yatırımcıların alışkanlıklarından vazgeçmemeleri sebebiyle bölgedeki 

alternatif turizm potansiyelinin göz ardı edilmesi 

f) Kongre turizminin öneminin yeterince anlaşılmaması 

g) Zonguldak özelinde mülkiyet sorunu 

h) İşbirliği ve ortak hareket kültürü eksikliği  

i) Bölgenin tarih, kültür ve turizm envanter eksikliği 

 

olarak belirtilmiştir. 

 

C. ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

ÇalıĢtayda ele alınan soru ve sorunlardan yola çıkılarak çözüm önerilerine gidilmiĢtir. 

Çözüm önerileri aĢağıda sıralanmaktadır.: 

 Bölgenin tarih, kültür ve turizm envanteri çıkarılarak bu envanter üzerinden bir eylem 

planı oluşturulmalıdır. 
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 Yatırımcı ve yöneticiler sektör seçiminde karar vermeli, hedef kitle belirlenmelidir. 

 İyi bir medya planlaması yapılarak bölgenin yeterince tanıtılarak, bölgeye yatırımcı ve 

turist çekilmesi sağlanmalıdır. 

 BAKKA-BAKAB işbirliği yapılmalıdır. 

 Turizm planlı master plan çalışması yapılmalıdır. 

 Paket programlar oluşturulmalıdır. (Örneğin, İstanbul-Zonguldak-Bartın-Karabük 

odaklı, deniz, kültür, doğa turizmi odaklı turizm güzergâhı) 

 Turizmde hizmet kalitesi geliştirilmelidir, temizlik ve hijyene dikkat edilmelidir. 

 Deniz turizmine elverişli zamanın kısıtlı olduğu bölgede turizmin sadece deniz-güneş-

kum turizmi olarak düşünülmesinden vazgeçilerek bölgede potansiyelin yüksek 

olduğu alternatif turizme gereken önem verilmelidir. 

 Özelikle kongre turizmi içim altyapı uygun hale getirilmeli ve doğru isimle yola 

çıkılmalıdır. 

 Yatırımlar, bölgenin doğal değerler korunarak yapılmasına, yapılan binaların karakteri 

olmasına, bulunduğu mekâna değer katmasına dikkat edilmelidir. 

 Birbirleriyle rekabet eden değil birbirini tamamlayan uygulamalara öncelik verilmeli, 

tüm yerel yönetimlerde turizm konusunda sinerji oluşturulmalıdır. (İller bazında 

valilik ve il özel idarelerinin de bulunduğu alt komisyonlar oluşturularak, çalışmalar 

sistematik hale getirilmelidir) 

 Kent siluetinin iyileştirilmesinin yolları aranmalıdır. 

 Kentin simgesi haline gelebilecek “landmark”lar oluşturulmalıdır. (Örneğin, lavuar 

alanı) 

 Kardeş şehir anlaşmaları yapılarak turizmin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Engellileri de gözetecek turizm seçenekleri geliştirilmeli, bu konuya yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Bölgesel teşvikler rekabetçi gücümüzün yüksek olabileceği alanlara yöneltilmelidir. 

Bölge içindeki yatırımcıların turizm sektörüne yatırım yapmalarının desteklenmesinin 

yanı sıra bölge dışından ve yurtdışından yatırımcılar bölgeye çekilmelidir. 

 Türkiye’de ve dünyada gelişen en önemli sektörlerden olan sağlık sektörüne yönelmek 

gerekmektedir. Sağlık turizmi için bölgemiz oldukça ideal bir bölgedir. 

 Ulaşım ve lojistiğin sektörde çok önemli olduğu bir gerçektir ve Batı Karadeniz (TR81 

Düzey-2) Bölgesi denize kıyısı olduğu için avantajlı bir bölgedir. Ulaşımın 

iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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ÇALIġTAY FOTOĞRAFLARI 

 

 

 



 

5 
 

 

 


