
Ekoturizm kavramı, her ne kadar zaman içinde aka-

demik çalışmalarla zenginleştirilen ve anlam bulan bir 

kavram olsa da, doğa-turizm-para üçgeninde daraltıla-

rak değer kaybetmiştir. Üstelik yanlış anlaşılmalardan 

beslenen bu anlam daraltması, sadece doğal alanlara ge-

nişleyerek turizmden daha fazla para kazanma peşinde 

olanlarla değil, doğayı koruma amaçlı duyarlı / gönüllü ki-

şiler ve kurumların da katkılarıyla büyümüştür.  Böylelikle 

ekoturizm bütün akademik zenginliğine, ruhuna ve iyi ni-

yetine karşın itibarsızlaştırılmıştır. Turizm sektörü, sınırlı 

sayıdaki duyarlı acenteleri hariç tutarsak, ekoturizm kav-

ramına kitle turizmini doğaya taşıma fırsatı olarak yak-

laşmış; çevreci gruplar ise buna tepki olarak ekoturizmin 

çevreyi, çevrecilerin gönlünü alarak talan etme yönün-

de bir kurnazlık olarak görmüşlerdir. Öncelikle iyi niyet-

li bir çaba ürünü olan ekoturizmin kavramının tüm da-

raltmalardan kurtarılarak, aslıyla anlaşılabilmesi gerekir. 

Uygulamadan kaynaklanabilecek istismarlar bu kavrama 

yüklenemez. Layıkıyla uygulandığı örnekler göstermek-

tedir ki, gerçekte ekoturizm betonlaşmış 21. Yüzyıl dün-

yasında doğayı meraklılarına anlatarak, koruma bilincini 

aşılayarak, üstelik kısmen de olsa yerel halka gelir geti-

recek şekilde tasarlanmış, zaman içinde geliştirilmiş iyi 

niyetli ve hassas bir kavramdır. Bu anlamda ülkemizde 

yeni yeni dile gelen ekoturizmin şüphelerden arındırıla-

rak hak ettiği tanıma kavuşturulması gerekir. Ekoturizm 

kavramının kamuoyunca horlanmaması için hayata ge-

çen uygulamalarda istismar, talan ve rant kelimelerinin 

akıllardan uzakta tutulması gerekir. Bunun için sarsıl-

maz hukuki bir alt yapı, ne koşulda olursa olsun mevzu-

ata bağlı siyasiler, yerel idareciler ve bürokratlara ihtiyaç 

vardır.

Bu makalenin amacı ekoturizmin kavramının gerçek 

karşılığını hatırlatmak, iyi uygulamaların pek çok fayda-

sından bahsetmek, kötü uygulamaların giderilmesi güç 

olumsuzlukları hususunda uyarılarda bulunmaktır.

Yazımın başında eko turizmin başarıya ulaşması için 

önemli gördüğüm bu gerek şartları vurguladıktan sonra, 

ekoturizmin dünyada nasıl tanımlandığı, nasıl algılandığı 

ile devam edeceğim.

Yaygınlaşan ancak eksik ya da 
yanlış anlaşılabilen bir kavram
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Weavere göre ekoturizm başlangıçtan beri çevre eği-

timinin vurgulandığı, doğaya dayalı seyahat olarak sunul-

maktadır. Ekoturizm doğaya yönelik olması ile, doğal ve 

kültürel kaynakları takdir etme bağlamında, sürdürülebilir 

turizm karakteri taşımaktadır (Weaver, 1999). 

Özellikle 1992 yılında küresel katılımla gerçekleştirilen 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nden sonra, ekoturizmin 

tanımına sürdürülebilir kalkınmayla ilgili ilkeler de eklen-

miştir. Bu ilkeler, devletler ve ilgili endüstriler tarafından 

doğa temelli turizmin uzun dönemli sürdürülebilirliğinin 

ancak ilkeli ve arza göre planlanmış yaklaşım benimsenir-

se olabileceğini anlamasıyla anlam kazanmaya başlamış-

tır. 2000’lerde de yapılan eklemelerle ekoturizmin birçok 

tanımı ortaya çıkmıştır. Bu tanımlardaki ortak faktörler 

şunlardır:

1. Doğa temelli (gidilen yerin doğada olması):

Koruma işlevi

2. Ekoturizmde çevresel eğitim: Eğitimsel işlevi

3. Sürdürülebilir şekilde yönetilmesi: Yerel katılım-

cılık işlevi

Sürdürülebilir turizm ürünleri ve faaliyetlerinin geliş-

mesi, yönetimi ve planlanması üzerine odaklanan eko-

turizm, sosyal bilimlerde yönetimsel yaklaşımların bir 

parçası olmuştur. Bu yaklaşımlarda ekoturizm politika-

sı, çevreye saygı ve duyarlılığının artırılması yoluyla gü-

nümüz  turizm kaynaklarının gelecek nesillere aktarımı-

nı hedefleyen çevreye duyarlı ve yaşama saygılı bir turizm 

olarak sunulmaktadır. Buna gerekçe olarak da özellikle 

1980’lerden itibaren turizm sektöründe artan bir şekilde 

ortaya çıkan doğayı tahrip eden gelişmeler ve bunların or-

taya çıkardığı olumsuz sonuçlar verilmiştir. Bu olumsuz-

luk karşısında sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı, kendi 

geleceğini tehdit etmeyen ve gelecek nesillere de kalma-

sını amaçlayan uzun dönemli bir turizm gelişmesini gü-

vence altına alabilmek amacıyla yeni turizm politikaları ve 

stratejileri oluşturmak ve uygulamak yönünde çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan politikaların or-

tak özelliği, geçmiş dönemlerdeki politikalardan farklı ola-

rak çevre boyutunu ekonomik boyutun yanına koyması ve 

bazen dengeli bazen de çevreyi öne çıkartan stratejileri 

savunmasıdır.

Son yıllarda yoğun olarak tartışılan küreselleşme  ve 

bunun yanında gelişen ekonomik,siyasal ve teknolojik ge-

lişmelere paralel olarak turizm aktivitelerinde de önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Son 10 yıla bakıldığında 

dünyadaki değişikliklerle birlikte, özellikle gelişmiş top-

lumların turizm anlayışı 3S (sea,sand,sun) faktöründen 

uzaklaşarak “3 E“( education, enterainment, environ-

ment) faktörüne duyarlı, sürdürülebilir turizm çeşitlerine 

yönelmektedir. Sürdürülebilir turizm genelde alternatif 

turizm olarak da bilinir. Ağırlıkla doğada yapılan turizm-

dir. Bununla beraber doğada yapılan turizmin ekoturizm 

de dahil olmak üzere 35’e yakın türü vardır. Bu türler ba-

zen o denli ufak ayrımlarla birbirlerinden ayrılmışlardır ki, 

hangi faaliyetin ne tür bir doğa turizmi faaliyeti olduğu-

nun ayrımı güçleşebilir.

O halde, bir diğer deyişle doğada yapılan her etkinlik 

ekoturizm olarak adlandırılamaz. Ve doğada yapılan eko-

turizm ile yakın anlamlı olduğu düşünülen pek çok terim-

ler vardır. Yeşil turizm , yumuşak turizm ,sürdürülebilir 

turizm ,macera turizmi , alternatif turizm   gibi terimler 

en sık dile getirilenlerdir. Tüm bu kavramlar kitle turizmi-

ne alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Eğer bu etkinliklerde 

doğrudan doğa koruma amacı yoksa ekoturizmle eş an-

lamlı olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin bir doğa 

gezisi yada macera gezisine katılan kişiler ziyaret ettikle-

ri bölgeleri tanımaya ilişkin ayrıntılı bilgiler edinebilirler . 

Ancak bu kişilerde doğadan zevk alma duygusu , doğayı 

koruma duygusu ve eylemiyle bütünleşmemişse , bu kişi-

ler ekoturist olarak nitelendirilemez. Bu bakımdan ekotu-

rizme eğlence ve deneyimin yanında anlam yüklenmiştir. 

Bu bakımdan ekoturizm faaliyetleri meraklısına olmasının 

yanında duyarlısınadır.



Pamela A. Wight ın bu konu ile ilgili Kuzey Amerika 

da turistlerin talep profili ve seyahat karakteristikleri ha-

kında yapmış olduğu çalışmada ekoturistlerle ilgili olarak;

• 25- 54 yaşları arası

• Eğitim seviyeleri yüksek

• Yaz dönemlerinde seyahati tercih eden

• Yetişkin çiftlerin daha çok katıldıkları

• 8-14 gün süreli gezilerin daha çok rağbet

gördüğü,

• Katılımcıların seyahatlerinde en az 1500 dolar

ve üzerinde bir rakam harcamaya hazır oldukları sonuç-

ları tespit edilmiştir.

Ekoturizmin Beslendiği İhtiyaçlar Nelerdir?

• Korunan alanlar ve yerel toplum için sermaye

artışı ; korunan alanlarının giriş ücretlerinin hiç 

olmaması veya çok az olması dolayısıyla bütçe

sıkıntıları yaşanması ;seyahatçilerin de çevresel

bakımdan daha bilinçli oldukları için bu alanla-

rın korunmasına destek istemeleri (Örneğin tu-

rist sirkülasyonunun olduğu yerlerde alınan giriş

ücretleri Japonya’da bu alanların korunmasında

idarelerin mali yükünü hafifletmiştir. Turistler 

için göze batmayacak meblağlar, yekünde kay-

da değer gelirlere dönüşmektedir. Bu gelir-

ler yine korunan alanları finanse etmektedir.

Böylelikle korunan alanlar kendi kendini finanse

etmeye başlamıştır)

• Yerel halka iş imkanlarının oluşturulması 

• Ekoturizm uygulandığı alana önemli oranda is-

tihdam etkisi yapabilir ;tur rehberliği , park ko-

ruyuculuğu, konaklama tesisleri , hediyelik eşya

imalatı ve yiyecek – içecek gibi .(Bu tür istihdam

alanları kırsal kesimdeki işlerden ve tarımdan

daha kazançlı olabilmektedir.)

• Ziyaretçiler için çevresel eğitimi,  çevrenin ve bo-

zulmaların farkına varılması, bu ürünlere karşı

davranışları ve kullanım şekillerini değiştirmesi

ve koruma için çevreye sahip çıkma eğilimlerinin

arttırılması

• Çevre bilincinin nasihat ya da cezai şeylerle değil

yerinde ve dolaylı anlatımla özfarkındalık sağ-

lanarak verilmesinin daha etkili olduğunun fark

edilmesi

• Ekoturizmin bozulmuş veya tahrip olmuş pey-

zajlarının restorasyonu için teşvik edici bir rol

oynaması .Diğer ek katkıları ise ; alan içinde katı

atık uzaklaştırılması ,habitat gözlemleme ve

yürüyüş yollarının bakımı gibi etkinliklerin daha

sistemli yapılmasını.

• Turizm gelirlerinin devamı için hükümet tarafın-

dan yöreye yapılan daha fazla altyapı yatırımları



Uzman Görüşü

Turizm ve Çevre İlişkisi

Turizm ve çevre birbirleriyle yakın ilişkisi olan iki ol-

gudur. Turizm fiziksel çevrenin çekicilikleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olmasıyla birlikte turizmin çevre 

üzerindeki etkilerinin büyük kısmı doğanın sunduğu veri-

lerin sergilenmesi ve ya sunulması ile gerçekleşmektedir.

( Kahraman ve Türkay 2004:32) Bu açıdan çevre turizmin 

en önemli ve en kıt sermayesidir denilebilir. Üstelik bu ser-

mayenin sürekli yenilenmesi gerekir. Bu yenileme faaliyeti 

turizmin sürdürülebilir olması için, yani uzun vadeli gelir-

lerin temini için elzemdir. Bu durumda turizm, çevreyi tah-

rip edebileceği gibi, akıllı ve etkili bir kontrolle çevreyi ko-

ruyan, düzenleyen ve yenileyen bir sektöre dönüşebilir. Bu 

bir anlamda çevrenin amortismanının  geri ödenmesi de-

mektir.  Çevre, turizmin temel kaynağı olup, bu kaynağın 

sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi , tahrip edilme-

mesi aksine arttırılması da bir gerekliliktir. Aynı şekilde bir 

ülkenin sosyal, tarihi , doğal ve kültürel değerleri o ülkenin 

turizm potansiyelini oluşturan değerlerdir. Dolayısıyla tu-

rizm aktivitesinin sürekliliği için bu değerlerin korunması, 

durumların iyileştirilmesi gerekir.

Sürdürülebilir turizm kendiliğinden gerçekleşen bir 

olay değildir. Çok iyi bir planlama ,uygulama ve kontrol ge-

rektirir. Buna karşın gerçekleşen turizm faaliyetleri fiziksel 

çevre üzerinde çeşitli şekillerde etki göstermekte, bu et-

kiler doğal ve tarihi çevrenin tahribatı şeklinde olabileceği 

gibi ,onların kazanılmasına yönelik ciddi önlemlerin alın-

ması şeklinde olumlu yönde olabilmektedir. Talan turizmi 

ile sürdürülebilir turizm arasında çevre bilincinin yanında 

(sürdürülebilir çevre), ticari bir aklın (sürdürülebilir gelir) da 

olması, turistik yerlerin korunmasını sadece insanlığa ve 

doğaya bir saygı olmaktan öteye taşıyan önemli bir husus-

tur. Uzmanlar Japonya’da aktif olarak eko turizme açılmış 

yerlerin, Japon kırsalındaki diğer yerlere göre daha düzen-

li, daha bakımlı, daha korunaklı olduğu gözlemlenmiştir.

Turizmin çevresel zenginliğe katkı sağlayacak olumlu 

etkileri ( Lickorish ve Jenkins 1997; Akpınar 2003)

Turizm tarihi alanların anıt ve yapıların restorasyo-

nu ya da iyileştirilmesi yönünde itici bir güçtür. Turizm bu 

yönüyle tarihi öneme sahip alanların korunmasına olum-

lu yönde katkıda bulunmaktadır. Turizm bu yöreleri çekim 

öğesi olarak kullanmaktadır.

Turizm eski yapıların yeni kimlikleriyle bugün de yaşa-

malarını sağlayacak düzenlemeleri özendirir. Eski hanlar, 

kışlalar, sarnıçlar , kaleler restore edilerek otel, restoran vb. 

tesislere dönüştürülmektedir.

Turizm çevrenin korunmasına hız verilmesini sağlar 

. Turizmin para kazandırdığı en önemli meta çevre oldu-

ğundan turizmin hizmetine sunmak amacıyla pek çok ül-

kede ulusal parklar koruma alanları ,doğal ve tarihi değer-

ler bulunmaktadır.

Turizm çevrenin korunmasına ilişkin önlemlere plan-

lama ve yönetsel bir boyut eklenmesini sağlar. Çünkü 

uluslararası turizm talebinin arttırılması ve bu talebin sü-

rekli kılınabilmesi , çevresel değerlerin varlılarını sürdürü-

lebilmesine bağlıdır. ( Akdoğan ve Kozak 1996 )

Turizmin bulunduğu yörenin altyapı hizmetlerinin sü-

ratle yapılması açısından da çevreye olumlu etki sağladığı 

söylenebilir.



Turizmin Sosyal ve Kültürel Değerler Üzerine Etkileri

Turizmin  sosyo- kültürel çevre üzerinde de değişik 

etkiler meydana getirdiği bilinmektedir. Turizmin sosyo-

kültürel çevre üzerindeki tarihi ve kültürel mirasın korun-

ması , toplumsal yapıda olumlu değişiklikler ,yerli halk 

için eğlence olanaklarının yaratılması gibi olumlu etkile-

rin yanında ; sosyo-kültürel değerlerin istenmeyen yön-

de değişmesi ,kültürel kimliğin kaybolması ,insan dav-

ranışlarında aşırı ticarileşme ,yöresel dil üzerindeki etki 

ve kötü alışkanlıklar gibi olumsuz etkilerine vurgu yapıl-

maktadır. 

Geleneksel yapı, yerel törenler ,yaşam şekilleri tu-

rizm ile değişikliğe uğramaktadır. Turistin yaşam şek-

li yerel halk üzerinde olumsuz etki meydana getirmek-

te , bazen bu etkinin dışa vurumu turistten nefret etme 

,istememe gibi duyguların gelişimine olanak sağlayarak 

kültürel çatışma alanları yaratmaktadır. 

Bu risk kültürleri tanıma arayışında olan ekoturist 

için düşüktür. Ekoturist gittiği yerden kültürel anlam-

da da deneyimlerle dönmek istemektedir. Bu yerel halk 

için kültürlerini ve diğer değerlerini korumak adına bir fır-

sattır. Bu turistleri ağırlarken, yani kazanarak yapmaları, 

bazı el sanatları ,geleneksel öğeler , turistik ürüne dönüş-

mek kaydı ile yaşam sürelerinin uzamasına , hatta daha 

da yaygınlık kazanmasına olanak sağlar. 

Turizm ayrıca ulusal mirasın korunmasını ve sürek-

liliği sağlamaktadır. Ulusal ve bölgesel parklar buna ör-

nektir  Bu parklar sayesinde bölgenin flora ve faunası 

korunabilmektedir. Kültürel mirasın turizm amaçlı kul-

lanım için yeniden keşfedilmesi de turizmin olumlu et-

kileri arasındadır. Bu şekilde, turizm ,terkedilmiş yerlerin 

yeniden kullanımı ve bu yörelerin geliştirilmesine yol aç-

makla çevresel ve sosyo-kültürel anlamda olumlu katkı 

sağlamaktadır.

Turizm Planlaması ve Çevre

İnsanlığa ve kültürel mirasa ait turistik kaynakla-

rın korunması , turizmin gelişmesini sürdürülebilir kılan 

önemli temel unsurlar arasında yer almaktadır. Rezervi 

koruma planları , ulusal parklar, ören yerlerinde tarihi 

ve doğal zenginliklerin korunmasına yönelik yatırımlar “ 

kültürel geleceğe” yapılan yatırımlar olarak değerlendiril-

mektedir. Bunların yanında kullanılmayan alanların ko-

runması da “ çevresel planlama “ da dikkate alınmalıdır.

Toplumsal alanda sürdürülebilirlik için yapılması ge-

rekenleri şu şekilde açıklamak mümkündür.

• Yerel halkın önceliği

• Yerel halkın kararlara katılımı

• Sosyal ve kültürel kimliklerin korunması ve

geliştirilmesi

• Kültürel yaşam ve kültürel varlıkların korunması.
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Ekoturizm ağırlıkla doğada, yani kırsalda olduğundan 

ve önemli aktörlerinden birini yerel halk oluşturduğundan, 

ekoturizmin idaresi, yönetimi ve sürdürülmesi anlamında 

yöre sakinlerinin, topluluk liderlerinin – kırsalda sözü ge-

çen kişilerin katılımı önem teşkil eder. Japonya’da bunun 

için yerel halkın görüşleri alınmakta ve bu kanaldan gelen 

bildirimlerin (ihtiyaç, şikayet, öneri vs.) temel teşkil ettiği 

aşağıdan yukarı bir bilgi akışıyla düzenlenen bir idari yapı 

da bulunmaktadır.

Ekoturizmin Yerel Çevreye Olumsuz Etkilerinin 

Azaltılması Yönünde Alınabilecek Tedbirler

Ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı do-

ğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 

azaltmada yardımcı olası tedbirlerden ba-

zılar şunlardır;

Ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı böl-

gelere girişte ücret alınması; Giriş ücretleri 

korunan alanın kamu üzerinde oluşturdu-

ğu mali yükü hafifletecektir. Ayrıca belir-

li ölçüde tayınlama yaparak, alanın turist 

taşıma kapasitesinin zorlanmasını kısmen 

önleyecektir. Giriş ücretlerinin etkileri ile il-

gili bir diğer husus, giriş ücretlerinin alanda, bu maliyete 

katlanan turistleri, yani ekoturizmin hedef profili olan du-

yarlı ve meraklı ekoturistleri toplayacak olmasıdır.

Yörenin ekolojisine ilişkin bilimsel nitelikteki bilgilerin 

bu faaliyetlerin programlarına dahil edilmesi; Söz konusu 

bilgilerin gerek doküman halinde yayınlaması, gerekse de 

ekoturlar sırasında ekorehberler aracılığı ile turistlere ak-

tarılması. Ekoturistler doğayla ilgili ilginç ayrıntıları ilgiyle 

dinlerler. Bu bakımdan bilimsel veriler ve analizler önem-

lidir. Ancak ekoturun bir turizm faaliyeti olduğu unutul-

mamalı, akademik ve sıkcı detaylarla turistler boğulma-

malıdır. Didaktik çabalar ile doğaya hayranlık uyandırma 

çabaları arasında hoş bir denge kurmak ekorehberin kali-

tesini gösteren unsurlardan biri olacaktır. 

Nesli tükenmekte olan canlıların korunması ve üre-

melerinin sağlanması; İnsanın elinin değdiği yer, tah-

rip olabileceği gibi, bilinçli ellerde yenilenedebilir. Doğaya 

ekoturistlerin çekilmesi, çevre koruma adına kamu oto-

ritelerini de harekete geçiren bir unsur olacaktır. Zira göz 

önünde olması, kamuoyunun turizm saikiyle alanı takip 

etmesi kamu otoritelerini tedbirler almaya zorlayıcı bir 

unsur olacaktır. Ekoturistlerin duyarlı tepkileri ya da kamu 

otoritesinin ekoturizm potansiyelini beslemek için resen 

gerçekleştireceği projeler doğal ve biyolojik çevrenin ko-

runmasında önemli bir katkı olacaktır.

Doğal çevrenin rehabilitasyonuna ve ağaçlandırılma-

sına önem verilmesi; Bu da benzer şekilde ekoturizmin 

bölgede gelir yaratması, bu gelirin sürekliliğini sağlama 

çabaları ya da bölgeye kamu vicdanının ekoturizm faali-

yeti ile taşınması noktalarında çevreyi koruma adına si-

vil toplumun ve kamunun hedeflerinden biri 

olacaktır.

Koruma altındaki bölgede izin kağıdı kul-

lanılması; İlgili kamu otoritelerinin belirleye-

ceği alanlarda, bilhassa nesli tükenmekte olan 

canlıların ya da endemik türlerin bulunduğu 

alanlarda giriş ve çıkışların izne tabii olması.

Ekoturizmin Sosyo – Ekonomik Etkileri 

Ekoturizm eğilimini destekleyenler onun 

sosyo ekonomik değerlerini vurgulamakta ve 

aşağıda belirtilen olası bazı sosyo-ekonomik faydalar içer-

diğini savunmaktadırlar.

• Ekoturizm sayesinde doğrudan iş imkanı yaratıl-

mış olur 

• Ekoturizm yerel ekonominin gelişmesine öncü-

lük ederek ;oteller ,restoranlar,hediyelik eşya sa-

tan yerler ve seyahat hizmetleri gibi turizm en-

düstrisi ile ilgili aktiviteleri destekler.

• Mal ve döviz kazancı sağlayarak ülkelerin geliş-

mesini sağlar

• Tarımın olmadığı ya da az olduğu bölgelerde yerel

ekonomiyi çeşitlendirir.

Ekoturizmin özellikle korunan alanlarda uygulanma-

sına yönelik teşvik edilme ve uygulama sebeplerini incele-

mek gerekirse ( Drumm and MMoore 2002)



Sonuç

Sonuç olarak ekoturizm, doğa-turizm-para üçgeninde hassas bir terazinin gözetilerek uygulanması gereken bir ko-

nudur. Çevre ve karın söz konusu olduğu bir alanın iyi niyetli (çevreciler) ya da kötü niyetli (ticari kaygılar) tarafları çoktur. 

Bu zaman içinde ekoturizm kavramının hak etmediği şekilde yıpranmasına neden olur. Bu durumda uzun vadeli bir plan-

lama ve hukuku bir altyapı ile iyi niyetli çabalar desteklenmeli, kötü niyetle hareket edecek kişilerin önü alınmalıdır. Aksi 

halde doğayı tanıma, anlama ve koruma niyeti güden ekoturizm hayali ölü doğar ki, bir başka tehlike geçen zamanda pek 

çk koruma alanının geri dönülemez şekilde tahribata uğratılma riskidir.


