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1-2 Mart 2006 tarihlerinde Litvanya´nin baskenti Vilnius´ta gerceklesen“ Avrupa 
Birligi´ndeki Genislemenin Avrupa´daki Turizm Gelisimine Etkileri“ basligi ile  
genislemeye iliskin yansimalarinin ele alindigi bu toplanti Dünya Turizm Örgütü 
tarafindan düzenlenmistir. Yaklasik 50 ülkeden turizmle ilgili yetkili birimlerin 
temsilcileri, akademisyenler ve basinin katildigi bu toplantida ülkemizi de yakindan 
ilgilendiren bazi gelismelere dikkat cekmeye calisacagim. Özellikle Avrupa Birligi ile 
müzakere sürecinin baslamasinin ardindan turizmde ortaya cikan yeni fikirlerin ve 
gelismelerin yakindan takip edilmesinin ülkemiz acisindan son derece önemli oldugu 
kanaatindeyim. 
 
Toplantida özellikle 2005 yilindaki gelismeler ve 2006 yilina ait beklentiler üzerine 
odaklanildi. Doha, Amman, Kahire, Sharm el Sheik, Bali, Yeni Delhi ve Amman´daki 
terörist saldirilardan Irak´taki askeri müdaheleye, Tsunami felaketinden Kasirga 
yikimlarina, artan petrol fiyatlarindan son olarak kus gribine kadar olan gelismeler 
paralelinde 2005 yilina bir bakis ortaya kondu. 
 
Tüm bu olumsuz gelismeler ragmen dünya turim hareketinde sürpriz bir sekilde 
gelismeler oldugu belirtilirken uluslararasi turizm hareketinin 2004 yilina göre %5,5 
artarak 808 milyona ulastigi ifade edildi. Bu rakamin 2010 yilinda 1 milyar, 2020 yilinda 
ise 1,6 milyar olmasi öngörülmektedir. 
 
2005 yilinda Avrupa´daki turizm hareketinin en fazla gelisim gösterdigi bölge olarak 
Kuzey Avrupa ülkeleri oldugu belirtilirken bunu Akdeniz ve Güney Avrupa ülkeleri 
izledi(Sirasiyla %7,1 ve %6,2). 
 
Avrupa´nin genel olarak ifade edilen rakamlar ve istatistikler isiginda en duragan bölge 
oldugunu söylemek mümkündür. Uluslararasi turizm hareketine katilanlara iliskin 
degisimin 2004 ve 2005 yillarinda %5´in altinda iken, 2006 yilinda ise bu oranin %3,1 
civarinda olmasi beklenmektedir. Ancak bu degisimin -duragan olmasina ragmen- toplam 
turizm hareketine katilanlarin orani Avrupa bölgesini secenler olarak %55´tir( 2000 
yilinda bu oran %57 idi). 
 



2006 yilinda Avrupa ekonomisinde beklenen olumlu gelismelere de dikkat cekilen 
oturumlarda bu gelismelerin turizm hareketi acisindan carpan etkisi yaratabilecegine 
dikkat cekildi. Euro bölgesi olarak ifade edilen bölgelerde ekonomik büyümenin 
%1,2´den %1,8´e cikmasi beklenirken, özellikle Avrupa Birligi icerisinde önemli bir guc 
olan ve turizm hareketlerine aktif katilimiyla bilinen Almanya´da bu oranin %0,8´den 
%1,2 olarak beklenmesi ve diger onemli turizm katilmicisi Ingiltere´de de bu rakamin 
%1,9´dan %2,2´ye ulasmasi turizm hareketlerinin seyrini belirleyebilecektir. Bunun 
yaninda ucuz ucuslarin devami ve euronun diger kurlar karsindaki gücü turizm acisindan 
olumlu sonuclar doguracaktir. 
 
 
 Son genisleme ile birlikte yeni ülkelerin Avrupa turizmine katkisi( 2004 yili itibariyle 
turist sayisi bazinda 44 milyon) %13 olarak gerceklesmistir. Yine Avrupa turizmine gelir 
olarak katkisinin da (2004 yili itibariyle turizm geliri olarak 17 milyar Euro) %8 
civarinda oldugu görülmektedir. 
 
2005 yilindaki gelismelere bakildiginda ise Birlige yeni katilan bu 10 ülkedeki turizm 
hareketlerinde olumlu gelismeler olduguna da dikkat cekilirken en önemli artisin Baltik 
ülkelerinden Letonya ve Litvanya´da gerceklestigini belirtmek mümkündür(turist sayisi 
olarak). Genisleme ile birlikte dikkati ceken bölgelerden Baltik ülkelerini Slovakya ve 
Slovenya izlemistir. Bunun yaninda gekeneksel turizm olarak ifade edilen deniz kum, 
günes baglaminda Akdeniz ülklerinden Malta ve Kibris dikkatleri üzerinde toplamaya 
devam etmektedir. Macaristan, Cek Cumhuriyeti ve Polonya ise sahip oldugu kültürel 
degerlerle turizm hareketlerine katilmaktadir. 
 
Tüm bu gelismeler paralelinde yine Mart ayinda Avusturya´nin baskenti Viyana´da 
gerceklesen Turizm Bakanlari toplantisinin ardindan Avrupa Birligi, yeni bir turizm 
politikasi gelistirilmesine yönelik calismalara baslamistir. Bunula ilgili olarak ilk olarak  
Avrupa tanitimini gerceklestirecek bir internet sitesi olusturularak Avrupa turizminde 
daha güclü isbirligi alanlarinin yaratilmasi cabalanmaktadir(www.visiteurope.com). 
 
Bu gelismeler pararlinde Türk turizminin gelecek yillarda Avrupa turizmi icerisinde daha 
aktif olmasi gerektigi sonucunu cikarmak mümkündür. 2006 yilinda Avrupa turizminin 
genelinde bir düsüs beklenmesine ragmen Türkiye´nin turizmde en önemli partneri olan 
Avrupa Birligi ülkelerindeki gelismeleri yakindan irdelemesi ve buna göre tanitim 
politikalarini gözden gecirmesi gereklidir.Avrupa Birligi ile baslayanm müzakere 
sürecinin devam ettigi bu günlerde hemen her alanda turizm olgusunun karsimiza 
cikmaktadir.Bu gelismeler paralelinde Dünya Turizmi ve Avrupa Turizmindeki son 
durum orta ve uzun vadede ülkemiz acisindan etkilerini daha net gösterecektir. Burada 
ifade edilen tüm rakamlarin ve gelismelerin yansimalarini 2006 sonu itibariyle daha net 
hissedecegimizi ifade etmek istiyorum. 
 
 
*Bu calisma 06.04.2006 tarihinde www.turizmgazetesi.com adresinde 
yayinlanmistir. 


