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ÖNSÖZ
Rekabetçi Sektörler Programının bir parçası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor
Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.
Projede, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve yöredeki halk ile birlikte çalışılmıştır.
Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Stratejik Eylem Çerçevesi, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde değer yaratan bir iş
geliştirme politika aracıdır.
Şanlıurfa’daki turizm sektörü tarafından tasarlanan ve geliştirilen Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Stratejik Eylem Çerçevesi kapsamında, daha
yüksek gelirlere, daha fazla iş olanağına ve yerel ekonominin güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek, 2030 vizyonu ile 2023 yılına yönelik Şanlıurfa’ya
gelen turizm ile ilgili amaçlar ve hedefler belirlenmiştir.
Bu stratejik ve teknik dokümanı sayesinde artık, Şanlıurfa’daki turizm
paydaşları, tavsiye edilen eylemlerin sahiplenilmesi ve bunların hayata geçirilmesi konusunda daha cesaretli adımlar atacaktır.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Şanlıurfa belki de Türk turizminin gizli mücevheridir. Bu il, Türkiye ölçeğinde eşsiz ve egzotik bir turizm ürünü sunmanın yanı sıra, Ülke’nin en yeni
Dünya Mirası Sit Alanı olan Göbeklitepe ve en büyük müzesi külliyesinin
bulunduğu yerdir. Bu Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Stratejik Eylem Çerçevesi (STP ve SFA) dokümanında, Şanlıurfa’nın bu turizm potansiyelini
gerçekleştirmesine yönelik bir rota çizilmektedir. Ziyaret edilecek ve keşfedilecek bir yer olarak Şanlıurfa İli’nin profilini yükseltmek suretiyle kente
daha fazla ekonomik fayda sağlamayı ve vilayete gece konaklamalı turizm
ve ziyaretçi harcamalarını artırmayı amaçlamaktadır. Plan, bu ildeki İslâm
inanç turizminin potansiyelini Hz. İbrahim ile ilgili özel yerler ve Şanlıurfa’nın
kendi zengin mirasının yeniden canlandırılması yoluyla sunabileceği ürünü
genişletme fırsatını ortaya koymaktadır.

STP ve SFA Bölüm A’da, turizmle ilgili mevcut durum tespiti özetlemektedir. Halihazırda il, öncelikle tatilciler ve yakın illerde ikamet edenlere yönelik günlük geziler için bir turistik yerdir (destinasyon). Konaklama sektörü,
çoğunluğu itibariyle küçük ve yetersiz yatırımın sıkıntılarını yaşayan sınırlı
sayıdaki oteller ile güçsüz bir yapıdadır. İlde zengin bir tarihi bina ve ören yeri
mirası bulunmaktadır; ancak bunların bir kısmı turizm amaçlı olarak veya
uluslararası güvenlik, yönetim, koruma ve sunum standartlarına göre geliştirilmiştir. Şu anda hizmet sunulan başlıca kesimler, bölgede ikamet edenler
ve yerli turistler olup, finansman sağlayan kuruluşlar, yazın hoş bir gölgelik
sunan yerel park benzeri tesislerin geliştirilmesine büyük önem vermişlerdir.
İlde bulunan başlıca turizm destinasyonları, odağında Balıklıgöl’ün yer aldığı
Şanlıurfa’nın tarihi merkezi ile popüler bir günlük gezi yeri olan Halfeti’dir.
Ayrıca Harran’daki çok önemli tarihi mekanlar da önem arz etmekte ve
uluslararası ziyaretçileri kendisine çekmektedir; bununla birlikte, ürün geliştirme burada da sınırlıdır. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, kültürün, bu
turistik merkezin en güçlü alameti farikası olduğunu, ardından da inanç ve
doğa özelliğinin geldiğini düşünmektedir. Durum tespiti bölümünde, turiz-

Şekil 1. Şanlıurfa
İlini gösteren
Türkiye Haritası
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min daha fazla geliştirilmesine yönelik gerçek fırsatların mevcut olduğu ama
aynı zamanda üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorluğun da bulunduğu sonucuna varılmaktadır.
Bölüm B’de, Şanlıurfa turizmi için ileriye yönelik stratejinin ana hatları verilmekte olup, bu bölüm, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan STP ve SFA Yürütme Komitesi ile mutabık kalındığı üzere STP ve
SFA’nın kilit bölümünü oluşturmaktadır. İle ait 2023 yılına yönelik turizm
geliştirme hedefleri aşağıda verildiği şekilde kabul edilmiştir:
• Güneydoğu Anadolu/Mezopotamya bölgesinde turizme yönelik Hükümet ve bölgesel hedeflere katkıda bulunmak.
• Şanlıurfa’da tarihin korunması ve canlandırılmasına yardımcı olmak.
• İl içerisinde önemli turizm kümelenme alanları, ürünler ve turistik konaklama yerleri geliştirerek konaklama süresini uzatmak.
• İlave gece konaklamalı ziyaretçiler sağlayıp turizm harcamalarını artırmak suretiyle turizm yoluyla ekonomik girişim ve iş bulmaya yönelik ekonomik etkileri ve fırsatları en üst düzeye çıkarmak.

Konumlandırmaya yönelik iki yönlü bir yaklaşım uygulanacaktır:
• Türkiye’deki ve bölgedeki ziyaretçilere yönelik olarak: Şanlıurfa, Hz.
İbrahim’in doğduğu ve Göbeklitepe’nin bulunduğu yer olan, ama aynı
zamanda diğer doğal ve tarihi yerler ile geleneksel deneyimler sunan eşsiz ve egzotik bir kültür destinasyonu olarak konumlandırılacaktır. Ayrıca
Türkiye içerisinde de bir spor turizmi destinasyonu olarak konumlandırılacaktır.
• Uluslararası ziyaretçilere yönelik olarak: Şanlıurfa, Doğu Anadolu/Mezopotamya içerisinde “mutlaka görülmesi gereken” bir kültür ve tarih merkez olarak takdim edilecektir. Önemli cazibe yerleri arasında Göbeklitepe
Dünya Mirası Sit Alanı, Hz. İbrahim Havuzu ve diğer kültürel/dini alanlar
yer alacaktır.
Şanlıurfa, bu gruplara gelenek, kültür ve tarih, inanç ve bereket etrafında
inşa edilen stratejik marka değerleri sunacaktır:
STRATEJİK MARKA DEĞERLERİ
Gelenek, kültür ve tarih. Şanlıurfa ili, Türkiye’de, İpek Yolu üzerindeki
zengin tarihi, tarihi mirası, arkeolojik mirası, mozaikleri, vb. yansıtan özgün
bir deneyimin yanı sıra tarihi eski şehri ve Göbeklitepe Dünya Mirası Sit
Alanı’nı sunmaktadır. Ayrıca müzik, yaşam tarzları ve el sanatlarını da bünyesinde bulundurmaktadır.
İnanç. Şanlıurfa ili, binlerce yıldır dini bir merkez konumunda olmuştur;
Hz. İbrahim Havuzu, Harran ve birçok peygamberin türbesi de dahil olmak
üzere, ziyaret edilecek pek çok kutsal mekan sunmaktadır.
Doğa ve bereket. Şanlıurfa eşsiz bir mutfağa sahip olup, günümüzde
uçsuz bucaksız bereketli bir tarımsal alanı merkezi konumundadır. İl, bereketli pazarlara ve gerçek bir misafirperverlik geleneğine sahiptir.
STP ve SFA, her biri bir dizi öncelikli faaliyet alanını içeren altı sütun üzerine bina edilmiştir:

2030 yılı vizyonu şöyledir:
İyileştirilmiş ürün sunumu, kaliteli yatırımlar ve artış gösteren
pazarlamanın bir sonucu olarak Şanlıurfa ili, Türkiye’deki ve
bölgedeki ziyaretçiler için önde gelen bir kültür ve inanç turizmi
destinasyonu kurulacak ve gittikçe artan sayıda uluslararası
turisti çekecektir. İl, turizm alanında özel sektör ve kamu kaynaklarından sağlanan yatırımların artmasını sağlayacaktır.
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• 1. Sütun. Ürün ve deneyimler:
o Mevcut destinasyon cazibe özelliklerinin iyileştirilmesi
o Yeme-içme turizmi deneyimlerinin geliştirilmesi
o İnanç turizmi deneyimlerinin geliştirilmesi
o Spor turizminin geliştirilmesi
o İş turizmi, MICE ve etkinlikler
• 2. Sütun. Turizm altyapısı:
o Konaklama arzının genişletilmesi
o Erişimin iyileştirilmesi ve
o Diğer turistik tesisler
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• 3. Sütun. İldeki özel stratejik girişimler:
o Şanlıurfa Eski Çarşılarının ve Tarihi Hanlarının Yeniden Canlandırılması
o Takoran Vadisi’nde Sürdürülebilir Ekolojik Turizmin Geliştirilmesi
o Halfeti’de Suya Dayalı Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi
o Sürdürülebilir Turizm için Harran Eski Kentine Yeniden İşlev Kazandırılması
• 4. Sütun Pazarlama:
o Markalaşma ve web sitesi
o Yurtiçi turizm pazarlama kampanyası
o Yurtiçi tanıtım stratejisi
o Uluslararası pazarlama
o Pazar araştırması
o Ürün kılavuzu
o Ortak kampanyalar
• 5. Sütun İnsan Kaynağı Geliştirme ve Kaliteli Turizm Programı:
o Şanlıurfa işgücü piyasasındaki aktörler arasında işbirliğinin arttırılması
o Şanlıurfa’da turizm sektörü insangücünün eğitilmesi
o Yeni ürün geliştirme hakkında eğitim
o Marka dağıtımı hakkında eğitim
o İstihdam odaklı iletişim stratejisi
o Turizm kalite programı
• 6. Sütun. Yönetişim:
o Yönetişim modelini en yüksek işlevselliğe çıkarılması
o Turizm yönetişimi ve yönetimi için finansal sürdürülebilirliğin sağlanması
o Turizm Danışma Kurulu’nun rolünün genişletilmesi
o İzleme ve değerlendirme için etkili mekanizmaların oluşturulması

Bölüm C, Bölüm B’deki stratejide belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin zamanları belirten bir Eylem Planından oluşmaktadır. Bu altı adet
sütunun her birinin altında yer alan her eylem için ayrıca açıklayıcı ayrıntı
bilgiler de sunulmaktadır.
Bölüm D’de, Şanlıurfa Turizm Konseyi (ŞTC) ve Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’nin (ŞTDC) uygulamadaki rolünü tanımlayan, gösterge niteliğinde bir Uygulama Planı yer almaktadır. Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor
Projesi ile kurulan yeni şirket, başlangıçta STP ve SFA’da ana hatları verilen
aşağıdaki faaliyetlere odaklanacaktır:
• Şanlıurfa Pass’a yönelik olan bir turizm faaliyetinin gerçekleştirilmesi
• Tur güzergahlarının ve paketlerin özel sektörle birlikte geliştirilmesi
• Şirketin genişleyen tarihi bina varlığı vasıtasıyla turizm hizmetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yardımcı olma
• Proje ile geliştirilen prototipler aracılığıyla kaliteli el sanatları ve hediyelik
eşyaların niteliğinin, gelişiminin ve dağıtımının artırılması
• Şirketin büyümesine ve kaynak sağlamasına bağlı olarak, aşamalı olarak gerçekleştirilecek pazarlama stratejisinde (profesyonel olarak yönetilen kampanyalar, e-pazarlama, seyahat ticareti pazarlaması ve etkinlik
geliştirme, vb.) belirtilen eylemler
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin, oteller, restoranlar ve pansiyonlara
yönelik “Şanlıurfa’nın En İyisi”- turizm kalite programının pazarlanması ve
üyeliği ile desteklenmesi
• Turizm eğitimleri koordinasyonun, ilgili turizm eğitim kurumları (bir başka
deyişle, Şanlıurfa ve Halfeti’deki turizm meslek okulları ve Harran Üniversitesi Turizm Bölümü) ile sağlanması,
Ayrıca bu bölümde, çeşitli girişimleri ileriye götürecek öncü kuruluşlar ortaya konulmakta ve her bir eyleme ilişkin finansman sağlama uygulamaları
etkin hale getirmeye yönelik gösterge niteliğindeki maliyetler verilmektedir.
Burada verilen bütün rakamlar gösterge niteliğinde olup, daha ayrıntılı fizibilite çalışmalarında ele alınmalıdır.
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Balıklıgöl, 2018

BÖLÜM 1

DURUM
TESPİTİ

Uluslararası Turizm
Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, uluslararası seyahatler güçlü
bir şekilde büyümeye devam etmekte ve turizm sektörünü ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak sağlamlaştırmaktadır. Uluslararası gelen
turist (gece konaklamalı ziyaretçiler) sayısının dünya genelinde 2017 yılında
yüzde 7 oranında artarak 1.322 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu
durum, 2010 yılından bu yana sürdürülebilir ve istikrarlı yüzde 4’lük büyüme eğiliminin çok üzerinde olup, yedi yıl içindeki en güçlü sonuçları temsil
etmektedir. Bu güçlü momentumun 2018’de yüzde 4-5 oranında devam
etmesi beklenmektedir.

Uluslararası turizmin
yıllık yüzde 4 ila 5
oranında artması
beklenmektedir.
Dünya çapında
seyahatlerin yüzde
53’ü tatil, rekreasyon
ve diğer serbest
zaman etkinlikleri
amaçlıdır.

Akdeniz’deki destinasyonların öncülük etmesi sonucu Avrupa’da, 2016
yılına oranla yüzde 8 daha fazla uluslararası gelen ziyaretçi sayısı ile böyle
büyük ve oldukça tekamül etmiş bir turizm bölgesi için çok sağlam sonuçlar kaydedilmiştir. Güney Avrupa ve Akdeniz Avrupası, yüzde 13 oranında
büyürken, Avrupa’nın diğer bölgeleri de iyi durumdadır: Batı Avrupa’da artış
yüzde 7’yi bulmuş, Kuzey Avrupa ile Orta ve Doğu Avrupa’nın her ikisi de
yüzde 5 büyüme kaydetmiştir.1
Tatil, rekreasyon ve diğer serbest zaman etkinlikleri için yapılan seyahatler, 2016 yılında tüm uluslararası gelen turist sayısının yarısından fazlasını
oluşturmaktadır (yüzde 53 veya 657 milyon). Tüm uluslararası turistlerin
yaklaşık yüzde 13’ü iş ve mesleki amaçlı olarak seyahat ettiklerini, yüzde
27’si ise, arkadaş ve akrabaları ziyaret etme (VFR), dini nedenler ve hac
yolculukları, tedavi amaçlı sağlık seyahati, vb. gibi başka nedenlerle seyahat
ettiklerini bildirmiştir. Gelen turistlerin geri kalan yüzde 7’si için bir ziyaret
amacı belirtilmemiştir.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne (WTTC) göre, 2015 yılında gayri
safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) gelen doğrudan katkı 2.229,8 milyar ABD Doları (GSYH’nin yüzde 3’ü) olarak kaydedilmiştir. Bu durumun 2016 yılında
yüzde 3,3 oranında artarak 2.304,0 milyar ABD Doları’na yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu yükseliş, öncelikle oteller, seyahat acenteleri, havayolu
şirketleri ve diğer yolcu taşımacılığı hizmetleri (banliyö hizmetleri hariç) gibi
endüstrilerden kaynaklanan ekonomik aktiviteyi yansıtmaktadır. Bununla
birlikte, aynı zamanda, örneğin restoran ve eğlence endüstrilerine ilişkin
faaliyetleri de içermektedir. Seyahat ve turizmin GSYİH’ya doğrudan katkısının yüzde 4,2 oranında artışla 3.469,1 milyar ABD Doları’na (GSYİH’nın
yüzde 3,4) yükselmesi beklenmektedir.2
Uluslararası turizmin yıllık yüzde 4 ila 5 oranında artması beklenmektedir.
Dünya çapında seyahatlerin yüzde 53’ü tatil, rekreasyon ve diğer serbest
zaman etkinlikleri amaçlıdır.
1.
2.
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UNWTO (2018) UNWTO World Tourism Barometer Ocak 2018, Madrid.
WTTC(2017) Travel & Tourısm Economıc Impact 2016- World, London.

Yurtiçi Turizm Kaynağı
Türkiye, 1990’lı yıllar ve 21’inci yüzyılın başlarında kendisini Avrupa-Batı
Asya bölgesindeki lider turizm destinasyonlarından biri olarak inşa etmiştir:
2014 yılı, 36,8 milyon uluslararası ziyaretçi (yurt dışında yaşayan Türkler de
dahil) ile rekor kırılan bir yıl olmuştur. Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya’dan
sonra Avrupa’nın en çok ziyaret edilen dördüncü ülkesi olmuştur. 2017 yılında Türkiye’yi ziyaret eden 32 milyonu aşkın uluslararası turist, 2016 yılına
kıyasla yüzde 28’lik bir artışı temsil etmektedir.3
Şekil 2’de gösterilen uluslararası gelen turist sayısındaki eğilimler, Türkiye’ye yapılan ziyaretin 1990’lı yıllardan bu yana yüzde 83’lük bir artış gösterdiğine işaret etmektedir.
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TURİZM KAYNAĞI

2016 yılında Türkiye’nin turizm geliri, 2015 yılında 31,4 milyar ABD Doları
olan gelire göre azalarak 22,1 milyar ABD Doları olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen verilere göre, turizm gelirlerinin yüzde
77’sinden fazlası (GSM dolaşım ve marina servis harcamaları hariç) yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,6’sı yurt dışında yaşayan vatandaşlardan elde
edilmiştir.4 2016 yılında turizm ve seyahat, Türkiye’de yaklaşık yarım milyon
iş ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 4,1’ini oluşturmuştur. 2027
yılına kadar seyahat ve turizmin yaklaşık olarak 800.000 adet iş oluşturacağı öngörülmektedir.5

Şekil 2. 19902017 yıllarında
Türkiye’ye gelen
uluslararası turist
sayıları
Kaynak: Kültür ve
Turizm Bakanlığı

Rus ziyaretçi sayılarında 2017 yılında görülen artışla bir toparlanma olduğu görülmüştür. Gelen ziyaretçilerle ilgili diğer önemli kaynaklar; Almanya,

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018) Gelen-Giden Ziyaretçiler, Yabancılar ve Vatandaşların Sayısı, www.kultur.gov.tr (22-3-2018) adresinden elektronik olarak erişilebilir.
4. Hürriyet Daily News (2018) Turkey’s tourism revenue rises to $26.3 billion In 2017, 31
Ocak 2018.
5. WTTC (2017) Travel and Tourism Economic Impact 2017 Turkey, London.
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İran, Gürcistan ve Birleşik Krallık’tır. Gelenlerin yaklaşık yüzde 83’ü yabancı
(32 milyondan fazla) iken, geriye kalan yüzde 17’lik oranı, genellikle diğer
denizaşırı ziyaretçilere oranla daha uzun süre kalan ve yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşları oluşturmaktadır. 2017 yılında, çıkış yapan ziyaretçi sayısı
bir önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında artış göstermiştir.6

Turizm, Türkiye ekonomisinde büyük bir sektör konumunda olup, 2017
yılında sektörde önemli bir toparlanma kaydedilmiştir. Hükümet, yeni pazarlar açmayı ve inanç turizminin gelişimi de dahil olmak üzere ürün tabanını
genişletmeyi arzu etmektedir.
Bölgesel Turizm Kaynağı

Gece konaklamaları için pazar oluşturan ilk beş ülke; Almanya (2016 yılında 22 milyon geceleme7), Birleşik Krallık (5,7 milyon), Ukrayna (3,5 milyon),
Rusya Federasyonu (3,4 milyon) ve Hollanda (3,3 milyon) olmuştur.8 Ayrıca
2017 yılında Gürcistan da öncü bir kaynak pazarı olarak ortaya çıkmıştır.
Hükümetin 2014-2018 Dönemi Onuncu Kalkınma Planı’nda, 2018 yılına
kadar 48 milyon denizaşırı turisti hedeflenmiştir.

Turizm, Türkiye
ekonomisinde büyük
bir sektör konumunda
olup, 2017 yılında
sektörde önemli
bir toparlanma
kaydedilmiştir.

2016 yılında yurtiçindeki turizm, 68 milyon yolculuk (yolculuk başına ortalama 8,9 geceleme) neticesinde oluşan 605 milyon geceleme sayısına
ulaşmıştır. Toplam harcama tutarının, 28 milyar TL (7 milyar ABD Doları)
olduğu tahmin edilmektedir. Ziyaretçilerin yüzde 62,6’sı akrabalarını ziyaret
etmek, yüzde 31,3’ü ise serbest zaman etkinliği amacıyla seyahat etmektedir. Yurtiçi turizm, yılın üçüncü çeyreğinde yapılan seyahatlerin yüzde 57,6’sı
ile zirve değerine ulaşmıştır. Yerli turistler, yolculuk başına ortalama 410 TL
(103 ABD Doları) harcamıştır. Büyük çoğunluğu, paketlerin bir parçası olarak değil de, bireysel olarak seyahat etmiştir.9
Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 adlı belgede, aşağıdaki verilen vizyonun
ana hatları çizilmiştir:
Sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek turizm ve seyahat endüstrisi, istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede
turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılacak ve Türkiye´nin
2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm
geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası
ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanacaktır.10
Halihazırda, yeni pazarlara açılma ve sağlık turizminden inanç turizmine,
kış turizminden kongre turizme kadar çeşitlendirilmiş ürünler geliştirme konularına Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 stratejisinde odaklanılmıştır.11

6. Hürriyet Daily News (2018) Turkey’s tourism revenue rises to $26.3 billion In 2017, 31
Ocak 2018.
7. Önemli miktardaki Türk diasporasını içermektedir.
8. UNWTO e-kütüphane, 20-3-2018 tarihinde erişim sağlandı.
9. TÜİK (2018) Basın bülteni 27616, 2 Şubat 2018, www.turkstat.gov.tr (28-03-2018)
adresinden erişilebilir.
10. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007) Türkiye Turizm Stratejisi – 2023, Ankara.
11. Yinanç, B (2018) Turkish tourism will see full recovery in 2018: Culture Minister
Kurtulmuş, “Hürriyet Daily News” gazetesi, 1 Ocak 2018
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Bu alanın bölgesel turizm stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük
ölçekli ve en pahalı projesi olan GAP projesi ile geliştirilmiştir.12 Proje alanı
Fırat-Dicle Havzası ve Yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan dokuz ili
(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve
Şırnak) kapsamaktadır. Bu GAP illeri, Türkiye’nin coğrafya ve nüfus bakımından ortalama yüzde 10,7’sini oluşturmakla birlikte, ülkeye gelen turistlerin yüzde 1’inden daha az bir miktarını almaktadır.

GAP Rekabet Edebilirlik Analizi’nde (2007) bölgedeki turizm sorunlarına ilişkin güçlü bir analiz yer almakta ve aşağıdaki stratejiler önermektedir:
• 1. Turizm Stratejisi: “Sürdürülebilir Medeniyetler Beşiği” başlıklı turizm
destinasyon reklam kampanyasını hayata geçirmek.
• 2. Turizm Stratejisi: Pazar gereksinimleri ve müşteri tercihlerinden gelen
talebe dayalı olarak yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesine
geçiş yapmak.
• 3. Turizm Stratejisi: GAP Bölgesi’nin turizm sektöründeki rekabetçilik ilkelerini kurumsallaştırmak amacıyla dört temel alanda (eğitim, iş ortamı,
fiziksel altyapı ve finansmana erişim) kapasite oluşturmak.
12. GAP (2018) Güneydoğu Anadolu Projesi, elektronik olarak www.gap.gov.tr adresinden ulaşılabilir, erişim tarihi: 20-3-2018
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• 4. Turizm Stratejisi: Sektör paydaşları arasında parçalanmanın üstesinden
gelmek için koordinasyonu geliştirmek, kıt kaynakları en üst düzeye çıkarmak ve sektör içerisinde bir işbirliği kültürü geliştirmek.
STP ve SFA, 2, 3 ve 4 numaralı Stratejilerin geliştirilmesine ve gelecekte
yapılacak olan GAP “Medeniyetler Beşiği” destinasyon marka çalışmasında
ön plana çıkarılacak varlıkları iyileştirmeye yardımcı olacaktır (1. Strateji).
GAP Bölge Turizm Master Planı 2011 yılında onaylanmıştır. Bu planda,
tarihi şehir alanlarının bir bütün olarak koruma, kültür ve sanat yaşamının
merkezi haline gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu alanlar bütünsel
bir yaklaşımla, restorasyon, cadde temizlik işleri (sanitasyon) vb. ile korunacaktır. Aynı zamanda yürüyüş yolları, şehir müzeleri, pansiyonlar ve alışveriş
noktaları bu projelerin bir parçası olarak tasarlanacaktır. Gerekli alanlarda
koruma amaçlı olarak imar planları hazırlanacaktır.

zandırmayı amaçlayan tanıtım ve markalaşma faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Yeni bir bölgesel turizm markası olan “Mezopotamya - Efsaneler
Diyarı” ile www.mezopotamya.travel internet sitesi ve diğer tanıtım materyalleri geliştirilmiştir. Bunlara tarih-kültür, doğa ve yeme-içmeyi kapsayan
dokuz ilde önerilen güzergahlar da dahildir. Ayrıca sosyal medya tanıtım
faaliyetleri ve tüm bölgenin çevrimiçi pazarlaması da üstlenilmektedir. Tarihi
ve kültürel varlıklar ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacak, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. GAP Turizm Pazarlama Stratejisi şu anda
mevcut değildir.

GAP, turizm gelişimi
açısından önemli
bir bölgesel oyuncu
olup, dokuz vilayeti
kapsamaktadır.

GAP, turizm gelişimi açısından önemli bir bölgesel oyuncu olup, dokuz
vilayeti kapsamaktadır. GAP ile Şanlıurfa’da önemli binaların (özellikle camilerin) restorasyonuna ve bazı ilgi çekici yerlere odaklanan bir turizm master
planı geliştirilmiştir. Bölgesel pazarlama stratejisi şu anda mevcut değildir.

GAP Master Planı, Şanlıurfa ve diğer merkezlerde 60’tan fazla cami üzerinde yapılacak restorasyon çalışmalarını desteklemiştir. Ayrıca Urfa Kalesi,
Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa Edessa Arkeoloji Müzesi, Suriçi
Kentsel Dönüşüm Projesi, Şanlıurfa Harran Kalesi, Çarmelik Kervansarayı
(Bozova İlçesi), Kule (Urfa Kapısı) Mescidi (Birecik), Harran Kalesi, Harran
Ulu Camii, Birecik Kalesi, Han-El Barur Kervansarayı, Germüş Kilisesi, Soğmatar Antik Kenti ve Şuayip Antik Kenti’nin tamamı farklı ölçekteki çalışmalar yönünden listede yerini almıştır.
STP ve SFA aşağıda verilenleri kapsamaktadır:
• Kentsel korunan alanlara ilişkin koruma planının hazırlanması
• Kentsel korunan alanlara ilişkin yönetim planının hazırlanması
• Anıtlar için koruma ve geliştirme projelerinin hazırlanması
• Restorasyon ve koruma için denetim bürolarının kurulması
• Halfeti-Zeugma-Rumkale, Balıklıgöl ve Harran’daki turizm danışma ve tanıtım merkezlerinin kurulması
• El sanatları için pazarlama stratejisinin belirlenmesi
• Birecik Baraj Gölü’nün yakınlarında arkeolojik değerlerin geliştirilmesi ve
projelerin taahhüt edilmesi
• Ulaştırma sisteminin yenilenmesi
• Müze Komitelerinin Kurulması
• Harran için yönetim planı hazırlanacaktır (halihazırda burada bir dizi proje
devam etmektedir)
• Harran Kalesi, Harran Ulu Camii, Birecik Kalesi, Han-El Barur Kervansarayı, Germüş Kilisesi, Soğmatar Antik Kenti, Şuayip Antik Kenti Restorasyonları gerçekleştirilecektir
• GAP Bölgesi’ndeki kültürel varlıkların envanteri çıkarılacak
• Cazibe Noktaları Destek Programı
Halihazırda GAP, turizmden kaynaklanan istihdam ve geliri artırmayı ve
bölgedeki turizm faaliyetlerine daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir nitelik ka-
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Şanlıurfa’da Turizm
Şanlıurfa; doğu, batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan eski kervan İpek
Yolu üzerinde yer aldığından ve çağlar boyunca antik bir hac yeri olduğundan turizmde uzun bir geçmişi sahiptir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (KTB) güncel istatistiklerine göre Şanlıurfa, 2016 yılına göre önemli bir artışla 2017 yılında 806.000’den fazla gece
konaklaması kabul etmiştir. İlin daha önceki tarihi ile kıyaslandığında, günümüzde ziyaretçilerin neredeyse tamamı yurtiçi Türk pazarından (yüzde
94) gelmektedir. Proje kapsamında yapılan araştırmalar, çoğu yerli ziyaretçinin İstanbul’dan, Mersin, Adana, Gaziantep gibi Güneydoğu Anadolu’daki şehirlerden ve Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri ve Elazığ gibi bölge
dışındaki yakın şehirlerden geldiğine işaret etmektedir. Ziyaretçilerin çoğu
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genellikle arkadaş veya aileleri ile seyahat etmekte olup, bunlar mükerrer
ziyaretçilerdir.13
Projedeki 2017 Turizm Talep Analizine ilişkin bulgulara göre, tur operatörleri ve seyahat acenteleri, kültürün, bu turistik merkezin en güçlü alâmetifarikası olduğunu, ardından da inanç ve doğa özelliğinin geldiğini düşünmektedir.
Şanlıurfa; doğu, batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan
eski kervan İpek Yolu üzerinde yer aldığından ve çağlar boyunca antik bir hac yeri olduğundan turizmde uzun bir geçmişi sahiptir. Kültür, inanç ve doğa önemli ürünlerdir. Şanlıurfa,
Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir şehir. Günümüzde ziyaretçilerin neredeyse tamamı yurtiçi Türk pazarından gelmektedir.
Stratejik Bağlam

Şanlıurfa, İnanç
Turizm Koridorunun
bir parçası haline
gelecek olup,
doğa turizmi de
vurgulanmaktadır.

İLGİLİ TURİZM VARLIKLARININ VE TESİSLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şanlıurfa turizm ürünü; cazibe alanları, özel ilgi turizm ürünü, konaklama
üssü ve turizmi destekleyici hizmetlerden meydana gelmektedir. Kent, kültürel ve tarihsel olarak Türkiye’de eşsizdir; 1926 yılına kadar, Osmanlının
Suriye Eyaleti’nde Halep vilayetinin (idari bölge) bir parçası olarak kalmıştır.
Fransızların sınır dışı edilmesinin ardından bu topraklar Türkiye’nin bir parçası olmuştur. Zengin tarihi, ayakta kalan mimarisi ve yaşam kültüründe
kendini göstermektedir.
Gece konaklamalı ziyaretçilerin birçoğu Şanlıurfa’ya, Suriyeli krizle ilgili
yardım çalışmaları da dahil olmak üzere, arkadaş ve akraba (VFR) ziyareti
ve iş amaçlı ziyaretler için gelmektedir. Proje kapsamında hazırlanan Talep
Analizi Raporuna göre, serbest zaman ziyaretçileri Şanlıurfa’yı aşağıda verilen başlıca nedenlerden dolayı tercih etmiştir:

KTB’nin 2007 yılı stratejisinde14 Şanlıurfa, sekiz komşu il ve ilçeyi içerisine
alan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kültür Turizmi Geliştirme Bölgesi’nin bir parçasını oluşturmaktadır. Strateji, çok çeşitli seçeneklerle [golf,
sağlık, gençlik turizmi, ekoturizm ve diğer aktiviteler (yamaç paraşütü, trekking, su sporları, kano, kuş gözlemciliği ve kongre turizmi)] ilgili olarak ikincil
geliştirmelerle birlikte birincil kültürel turizm geliştirmesini gerektirmektedir:
Bölgenin, diğer turizm türleriyle bütünleşmiş büyük ölçekli kültür-inanç turizmi geliştirme çabalarına ev sahipliği yapma potansiyeli olduğu görülmektedir. Konaklama tesislerinin sayısının ve yatak kapasitesinin artırılmasına
yönelik ihtiyaç Bakanlığın stratejisinde kabul edilmektedir.

• Görüşülen ziyaretçilerin yüzde 45’i kültürel miras nedenleriyle Şanlıurfa’ya
gelmiştir
• Yüzde 25’i doğa ve parkları ziyaret etmek için gelmiştir
• Yüzde 23’ü dini amaçlar için gelmiştir
• Yüzde 6’sı macera yaşamak amacıyla gelmiştir
• Yüzde 1 ise diğer amaçlarla gelmiştir

Strateji belgesinde aynı zamanda, 2023 yılına kadar, başlangıç noktası
Tarsus ili olmak üzere Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’i de içeren bir
“İnanç Turizm Koridoru” oluşturma hedefi yer almaktadır. Karayolu ve demiryolu gelişmeleri bu hedefi kolaylaştıracaktır. Tarihi binaların küçük otel ve
pansiyonlar şeklinde restore edilmesi ve mevcut konaklama kapasitesinin
artırılmasına yönelik ihtiyaç vurgulanmıştır.

VFR ve iş trafiğini bir kenara bırakırsak, halihazırda ziyaretçileri Şanlıurfa’ya gelmeye motive eden unsurlar; kültürel/tarihi, dini ve doğal cazibe
merkezleridir. İl, ayrıca İran’dan başlayarak Diyarbakır üzerinden geçen
geleneksel Hac güzergahı üzerinde olup, antik İpek Yolu’nun bir parçasını
oluşturmuştur. Kervansaraylar, konaklar ve hanlar, hem kentte hem de il
genelindeki önemli güzergahlarda hala ayakta durmaktadır.

Ayrıca, GAP Bölgesi’nin biyolojik çeşitliliğine ve ekoturizm potansiyeline
dikkat çekilerek, Doğa turizmi de ekoturizm gelişiminin en önemli önceliği
olarak sıralanmıştır. Yerel ürünler, marka geliştirme için çok önemli olarak
görülmekte ve korunan alanların entegrasyonuna yönelik önerilerin ana hatları verilmektedir.

İl, geleneksel Hac güzergâhı üzerinde olup, antik İpek Yolu’nun bir parçasını oluşturmuştur.

Anket için seçilen yerlerden dolayı, görüşme yapılan ziyaretçilerin büyük
bir kısmının günübirlik ziyaretçiler olması muhtemeldir. Anket, Şanlıurfa’ya
gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun Türk olduğunu doğrulamıştır.

İl, geleneksel Hac
güzergahı üzerinde
olup, antik İpek
Yolu’nun bir parçasını
oluşturmuştur.

Cazibe Yerleri
İlde en çok ziyaret edilen turistik yerler şunlardır:
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Hükümetin turizm stratejisi, geniş bir seçenek yelpazesi ile ilgili olarak
ikincil gelişime sahip, birincil kültürel turizm geliştirilmesini gerektirmektedir:
Şanlıurfa, İnanç Turizm Koridorunun bir parçası haline gelecek olup, doğa
turizmi de vurgulanmaktadır.

• Şanlıurfa kent merkezindeki Balıkgöl alanı. Yapılan görüşmeler, bu ücretsiz ve popüler alanın büyük olasılıkla çoğunluğu Türkiye’nin içerisinden
olmak üzere, her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi aldığını göstermektedir15

13.
14.

15. Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi olmayan tahmin (20-3-2018 tarihinde danışmanla
yapılan görüşme).

RHSP (2017) Demand Analysis Report
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007) Türkiye Turizm Stratejisi – 2023. Ankara.
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• Temmuz 2018’de UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak kayıtlı
Göbeklitepe arkeolojik sit alanı
• 2015 yılında açılan Şanlıurfa Müze kompleksi
• Grup halinde tekne gezileri için çok popüler olan Halfeti köyü ve baraj gölü
• Surlarla çevrili antik şehir olan Harran ve Üniversite arkeolojik sit alanı
• Şanlıurfa Kalesi (Şu anda kapalıdır)

İlde, bazıları turizm
potansiyeline sahip,
ancak aynı zamanda
koruması da gereken,
beş ana cazibe
merkezi ve çok sayıda
tarihi, kültürel ve dini
alan yer almaktadır.

Arkeolojik ve dini alanlar da dahil olmak üzere, kent ve il genelinde çok
sayıda başka tarihi yer bulunmaktadır. Ayrıca Şanlıurfa kentinde ücretsiz
bazı müzeler yer almakta olup, bunların en popüler olanları Mutfak Müzesi
ve yeni Kent Müzesidir.

350 adet ceylandan oluşan bir sürü bulunmaktadır. Doğal sit alanlarına ilişkin ziyaretçi sayısı mevcut değildir, ancak özellikle Gaziantep’e yakın Fırat
vadisindeki Halfeti ilçesinde oldukça yaygın olması muhtemeldir. Özellikle
Halfeti’de ziyaretçi yönetimi ile ilgili sıkıntılar mevcuttur; aşırı yaz sıcaklıkları talebi etkilemektedir. Atatürk Barajı’nı ziyaret edenlerin sayısı, bölgedeki
güvenlik kaygılarının artması nedeniyle azalma göstermiştir. Ayrıca, Tek Tek
Dağları 2007 yılında milli park ilan edilmiş olup, Harran’ın hemen doğusunda yer almaktadır. Bölge, bir orman bozkırı olarak tanımlanmakta olup,
dünyanın en son kalan yabani fıstık ormanlarının bir bölümünü içermektedir.
Burası, 19.000 hektarın üzerinde bir alanı kapsar, ancak halihazırda çok az
ziyaret edilmiştir.

İlde, bazıları turizm potansiyeline sahip, ancak aynı zamanda koruması da
gereken, beş ana cazibe merkezi ve çok sayıda tarihi, kültürel ve dini alan
yer almaktadır.

Ziyaretçi yönetimine ilişkin sınırlı kaynaklar ve kentin dışındaki birçok alan, çöp, el sanatları hırsızlığı ve vandalizm açısından koruması olup, bakım yapılmamaktadır. Bu durum, kültür
turizmi için önemli bir zayıf noktadır. Ayrıca, ziyaretçi sayılarının
ve memnuniyetinin doğru bir şekilde kaydedilme işlemi, turizm
yerlerinin birçoğunda yapılmamaktadır.

Şanlıurfa’daki cazibe merkezi ürünü, aşağıdaki gibi iki bölüme ayrılabilir:
Kültürel ve Dini Alanlar:

Göbeklitepe Arkeolojik Sit Alanı:
Bunların büyük bir çoğunluğu, Harran ve peygamberlerin mezarları da
dahil olmak üzere, Şanlıurfa Kenti içerisinde, etrafında ve güney doğusuna
doğru yoğunlaşmış haldedir. Kent Müzesi, Mutfak Müzesi ve Müzik Müzesi
gibi ücretsiz yerlerde ziyaretçi kayıtları tutulmamaktadır. Gerçekten de, bu
yerlerin birçoğunda ziyaretçi sayıları kaydedilmemektedir. Çizelge 1’de, biletle girilen yerlere ilişkin kaydedilen girişler sıralanmıştır.
Çizelge 1. 2016 ve 2017 yıllarında
Şanlıurfa İli’nde biletle girilen
kültürel cazibe merkezlerine ilişkin
ziyaretçi sayıları

2016

2017

Şanlıurfa Arkeopark müzeleri

84.613

63.038

Şanlıurfa Kalesi

75.588

78.624

Harran ören yeri

17.733

22.428

Göbeklitepe ören yeri

20.831

Geliştirme için kapalıdır

Göbeklitepe arkeolojik
sit alanı, 2018 yılında
Dünya Miras Alanı
olarak kaydedilmiştir.

Göbeklitepe arkeolojik sit alanı, 2018 yılında Dünya Miras Alanı olarak
kaydedilmiştir.
Balıklıgöl:

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Doğal Cazibe Merkezleri:
İlin batısına ve kuzeyine doğru yayılmış olup Fırat nehri ve Türkiye’nin en
büyük barajı olan Atatürk Barajı ile ilişkilidir. En çok ziyaret edilen doğal
cazibe merkezi, baraj gölündeki tekne gezilerinin çok sayıda Türk ve bazı
uluslararası ziyaretçiyi çektiği Halfeti ilçesidir. Siverik’in kuzeyindeki Fırat Vadisi de doğal bir cazibeye sahiptir. Kelaynak kuşu (Geronticus eremita) bir
üretim ve tanıtım tesisinin bulunduğu Birecik bölgesi ile sıkı sıkıya bağlantılı
olan nesli tükenmekte olan bir türdür. Bir geyik türü olan Gazella marica,
bölge ile güçlü bir şekilde ilişkisi olan nesli tehlike altındaki başka bir türdür;
Ceylanpınar İlçesi’nde 1500 adet Gazella marica nüfusuna sahip bir koruma ve yetiştirme istasyonu (www.ceylanuretimciftligi.com) yer almaktadır;
Şanlıurfa Şehri’nin doğusundaki tepelik alanlarda doğaya bırakılmış olan,
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Dünyanın en eski kült alanı/tapınağı olarak çok büyük bir uluslararası ilgi
görmüştür. Dünya Mirası listesine dahil edilmesinin ardından Şanlıurfa farkındalığının artırılmasına ve özellikle kısa vadede ilave ziyaretçileri çekmeye
yardımcı olması beklenmektedir. Son zamanlarda beklenen ziyaretçi akışlarını yönetmek amacıyla KTB tarafından söz konusu alanda oldukça kapsamlı ziyaretçi tesisleri temin edilmiştir. Sit alanı yönetimi ve pazarlaması,
kamu-özel sektör ortaklığını gerektirmektedir.

Balıklıgöl, Şanlıurfa’nın ritüel ve sembol merkezidir: Burası, yüzyılları ve
inançları içerisine alan bir hac ve şifa bulma yeridir. Hz. İbrahim’in doğumunun gerçekleştiği mağara, kutsal merkezi oluşturmakta olup alanın hemen
yanı başındaki geniş pazarlar ticari odak noktası olarak çok önem arz etmektedir. Merkez (çekirdek) alan; beş cami, iki kutsal havuz ve külliyenin
(kompleks) yukarısında yer alan kaleden meydana gelmektedir; bunların
tamamı, Kuran-ı Kerim’e16 ve aynı zamanda kadim İsrail’in sözlü geleneğinden gelen ve Talmud ve diğer çeşitli dini eserlerde muhafaza edilmiş
olan bir efsaneye dayanan, Hz. İbrahim’in Kral Nemrut ile yaptığı savaşın
hikâyesi ile bağlantılıdır. Bu alanda ayrıca, Hıristiyanlığı Hindistan’a getiren
ünlü Aziz Thomas’ın mezarı da bulunmaktadır. Burada bir turizm danışma
ofisi mevcuttur.

16.

Enbiya Suresi, 69. Ayet
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Şanlıurfa’nın kutsal merkezi olan Hz. İbrahim’in doğduğu
mağara, son zamanlarda kadınlara ve erkeklere ait ayrı bölümler oluşturmak üzere yerleştirilen bir duvarla ortadan ikiye
ayrılmıştır: Bu durum, bu kutsal mekanın atmosferini önemli
ölçüde değiştirmiş olup, zaten dar olan bir alanda ziyaretçilerin hoş olmayan bir deneyim yaşamasına yol açmaktadır.
Şanlıurfa Müzesi:

Müze
Tarihsel & Arkeolojik Yapılar
İnanç Turizmi
Kaplıca
Mağara
Kayak Merkezi
Hava Limanı
Tarımsal Alanlar
Nehir, Göl ve Şelaleler
Tabiat Parkları
Bitki ve Hayvanlar
İl Merkezleri
İlçe Merkezleri
Anayollar
Otoban

Yeni Şanlıurfa müzesi, Türkiye’deki en büyük müzelerden biridir ve kapsamlı neolitik ve tunç çağı koleksiyonlarına sahiptir. Ayrıca külliyenin bir bölümünü oluşturan Mozaik Müzesi, çok yüksek standart olup, uluslararası bir
cazibeye sahiptir. Bunlar birlikte, kazı yapılan Roma hamamlarını da içeren
Arkeoparkın bir parçasını oluşturmaktadır.
Harran:

DİYARBAKIR
Nemrut Dağı

ADIYAMAN

SİVEREK

Karacadağ
HİLVAN
Atatürk Barajı

BOZOVA

Göbeklitepe

KARAKÖPRÜ

HALFETİ

HALİLİYE

Fırat Nehri

ŞANLIURFA
BİRECİK

EYYÜBİYE

Karaali Kaplıcaları

Mersin - Şanlıurfa
Otoyolu

GAZİANTEP

MARDİN

VİRANŞEHİR

SURUÇ

CEYLANPINAR

Harran, aynı zamanda, bütün Ehl-i Kitap (Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi) tarafından bilinen önemli bir dini merkezdir. Çok eski surlara sahip
bir arkeolojik sit alanıdır. Örneğin, Kitabı Mukaddes’in İlk Kitabında (Yaratılış), “Keldanilere ait Ur şehrinden”17 ayrıldıktan sonra, Azer (Taruh) (Hz.
İbrahim’in babası) ve ailesinin, Harran kasabasının yanına yerleştiği, Azer’in
burada 60 yıldan uzun bir süre yaşadığı söylenmektedir. Pek çok yoruma
göre, Hz. İbrahim Harran’da iken Allah’tan, Vadedilmiş Topraklar’a doğru
yola çıkmasını emreden bir buyruk almıştır; bu, tek tanrılı inanç için sembolik
bir başlangıcı işaret etmektedir. Müslümanlar tarafından fethedilene kadar
uzunca bir süre Harran, putperestlikle, özellikle de Günah (Sin) tanrıçasına
ibadet ile güçlü bir biçimde ilişkilendirilmiştir.
Harran Üniversitesi, kendi alanında ilk İslami kurumdu ve kadim dünyada
dünyaca tanınmış bir eğitim merkezi idi. Atina ve İskenderiye’deki klasik
akademiler, Hıristiyanlık yönetimi altında kapatıldığında, Harran’ın dünyaca
ünlü eğitim-öğretim merkezi, burada toplanan 8.000’den fazla öğrenciyle
kadim dünyanın her yerinden gelen akademisyenlerin için adeta bir sığınak
oldu. Geniş alana yayılmış kalıntılar, yapay höyükten görülebilmektedir.
Şanlıurfa Peygamberler Şehri olarak bilinmektedir. Başlıca ilgili yerler ve
sit alanları aşağıdaki gibidir:

17. Son yüz elli boyunca Yahudi ve Hıristiyan alimleri arasında mevcut olan önde gelen
varsayım, Keldanilere ait Ur şehrinin Güney Doğu Irak’ta bulunan kadim Ur metropolüne
karşılık geldiğiydi. Ancak bununla ilgili sorunlar vardır. Alimler şimdi, Keldaniler teriminin,
M.Ö. 7nci asrın sonuna kadar Ur şehrinde olmayan bir Sami kavmine karşılık geldiğinden, burada bir anakronizm olduğunu kabul etmektedirler. Buna karşın Hz. İbrahim,
M.Ö. 2.000 yılına yakın bir zamanda, bu tarihten 1.300 yıl önce yaşamış olacaktı.
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HARRAN

SURİYE

SURİYE

AKÇAKALE

• İbrahim Peygamber: İbrahim Peygamberin Mevlid Mağarası’nda dünyaya
geldiği ve Balıklıgöl’de Kral Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılmıştır.
• Eyüp Peygamber: Peygamberin içerisinde hastalığını çektiği mağara ve
kendisini yıkadığı kuyu, geleneksel şifa yeri olan Urfa’nın Eyyub Peygamber (Eyyübiye) ilçesinde bulunmaktadır. Mezarı Şanlıurfa’ya yaklaşık 100
km uzaklıkta ve Viranşehir ilçesinin eteklerindeki Eyyub Nebi Köyü’nde yer
almaktadır.
• Elyasa Peygamber: Bu peygamberin mezarı da Viranşehir yakınlarındaki
Eyyubi Nebi köyünde yer almaktadır.18 Bu kutsal alan, bir antik höyüğün
(muhtemelen Hitit) yakınındadır. Bu alanda, otobüs parkı ve küçük dükkânlar ile hoş bir çevre düzenlemesi yapılmıştır. Burası bir Turizm Geliştirme
Bölgesidir. Viranşehir Bizanslılar döneminde Constantia’nın sınır şehriydi.
• Şuayip Peygamber: Şuayip Peygamberin Şanlıurfa’ya 85 km mesafedeki
antik Şuayb şehrinde yaşadığına inanılmaktadır.
• Musa Peygamber: Hz. Musa kuyusu ve asasına ait bir işaret, antik Soğmatar (Yağmurlu Köyü) kentinde yer almaktadır.
• Lut Peygamber: İbrahim Peygamberin erkek kardeşi olan Lut Peygamber,
günümüzdeki Ürdün Haşimi Krallığı’nda yer alan Sodom kentine göç etmiştir. Hz. Lut, Şanlıurfa’da doğmuş ve Harran bölgesinde İbrahim Peygamber
ile birlikte yaşamıştır.
• Yakub Peygamber: Hz. Yakup’un şehrin yaklaşık 10 km doğusundaki
Deyr Yakup (Nemrut tahtı) adlı bir binada yaşamış olduğu düşünülmektedir.

Şekil 3. Ulaşılabilirliği ve
önemli cazibe yerlerini
gösteren Şanlıurfa İl Haritası

18. Diyarbakır ilinin Eğil ilçesinde Hz. Eyüp’e ait bir rakip mezar bulunmaktadır; ayrıca,
Suudi Arabistan’da, günümüzde Vahabi uygulamasına göre yerle bir edilmiş olan, Osmanlı tarzı iyi bilinen bir Hz. Eyüp mezarı da vardı.
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Koyunlarını su verdiği ve karısı Rachel ile karşılaştığı kuyu, günümüzde Harran’daki bir küçük şehir parkı içerisinde bulunmaktadır.
Kutsal yerlere yapılan İslami (çoğunlukla Şii) hac geleneklerini de içerecek
şekilde, inanç turizmi için önemli bir küresel pazar vardır. Türkiye’de yurtiçi
inanç turizmine gösterilen ilgi de kayda değerdir. Sit alanlarının uygun olmayan bir şekilde geliştirilmesine ve arkeolojik kayıtların yok edilmesine engel
olmak için restorasyon/koruma ve yönetim standartlarına dikkat edilmesi
gerektiği belirtilmektedir.
İlde, kilit bölgelerle bağlantılı olarak bir Peygamberler Yolu ve inanç turizminde önemli bir küresel pazar geliştirme potansiyeli vardır.
İlde çok sayıdaki potansiyel ziyaretçi cazibe noktası, Ek 1’de ilçelere göre
daha ayrıntılı analiz edilmiş ve önceliklendirilmiştir. Bazı müzelerde çocuklara yönelik aktiviteler tasarlanırken, kentin yakınlarında bir su parkı da bulunmaktadır; ortaya çıkan sorun, ilde aileler için sınırlı bir cazibe noktası
olmasıdır.

İlde, kilit bölgelerle
bağlantılı olarak bir
Peygamberler Yolu
ve inanç turizminde
önemli bir küresel
pazar geliştirme
potansiyeli vardır.

Diğer Turizm Ürünleri
Yeme - İçme Turizmi
Taze yiyecekler ve eşsiz yemekler Şanlıurfa’nın önemli varlıklarıdır, ancak
bunları turist dostu ve kolay ulaşılabilir hale getirmek için daha fazla çabaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Şanlıurfa’da otel restoranlarının yanı sıra, tahminen
20 tane turist odaklı restoran da bulunmaktadır. Çok az sayıdaki üst düzey
işletmenin yanı sıra, bunların çoğu orta sınıf kategorisindedir. Uluslararası
yeme-içme seçenekleri şu anda mevcut olmayıp, turizm açısından önemli
bir zayıf yön ve gelecek için bir yatırım fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alışveriş merkezine yönelik gelişimler, Şanlıurfa’da restoran arzını artırmıştır;
ancak bu, sadece temel seviyede kalmıştır. Bütün yemekler helal nitelikli
olup, alkol sadece bazı otellerde bulunmaktadır.
Şanlıurfa’da ayrıca çok çeşitli yerel lokantalar ve özellikle et ve sebzeler
olmak üzere taze yerel ürünlere dayalı değişik bir yerel mutfak vardır. Şanlıurfa turizminin bu yönü, Türk ziyaretçilere çok cazip gelmektedir. Bu ürün
önemli bir karaktere sahip olup, çekici bir şekilde sunulan yerel yiyecekler, destinasyonun gelecekteki tanıtımında önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca,
gıda üretimi ile ilgili olarak tarımsal turizmi geliştirmeye yönelik fırsatlar da
olabilir.
Balıklıgöl’ün yakınında yürütülen bir proje kapsamında yüksek profilli binalarla (Bağdadi Evi) gıda turizmiyle ilgili eğitimi teşvik eden aktif bir dernek
vakıf (ŞURKAV) bulunmaktadır. Söz konusu vakıf, bu tür aktivitelere bu özel
binalarda el sanatlarıyla birlikte devam etmeyi planlamaktadır.
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Türkiye’de Halfeti, 25 Cittaslow (Yavaş Yemek) üyesinden biridir.19
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca geleneksel yemek pişirme kurslarının düzenli olarak yürütüldüğü, Balıklıgöl yakınındaki Eski Şehir’deki Mutfak
Müzesi’ni de işletmektedir. Bu kurslar, yörede yaşayan halka ücretsiz olarak
verilmekte olup, turistlerin günlük katılımı memnuniyetle karşılanmaktadır.
Taze yiyecekler ve eşsiz yemekler Şanlıurfa’nın önemli varlıklarıdır. Ayrıca, gıda üretimi ve helal turizm ile ilgili olarak tarımsal turizmi geliştirmeye yönelik potansiyel de olabilir.
Arkeoloji
Sahip olduğu zengin ve hareketli İslami sit alanları, Göbeklitepe ve Şanlıurfa Müzesi’ne ilave olarak ilde, Neolitik ve Tunç Çağlarından, Babil ve
Asur dönemlerinden kalma çok önemli arkeolojik sit alanları, Greko-Romen
kalıntılar, Haçlı ve Sejluk kaleleri, Bizans yerleşim yerleri ve birçok mezhebe
ait kilise kalıntıları da bulunmaktadır. Bunların birçoğu büyük ölçüde keşfedilmemiş olup, yeni pazarları kendisine çekebilecektir. Şanlıurfa İli genelinde 400’den fazla tarihi mağara bulunduğuna ve sadece Harran Ovası’nda
150’den fazla henüz kazı yapılmamış antik yerleşim yeri kalıntısının (höyükler/ tümülüsler) olduğuna inanılmaktadır. 1950’li yıllarda sadece Sultantepe’de bunlardan birinde yapılan küçük bir kazıda Gılgamış Destanı olarak
adlandırılan Mezopotamya mitolojisine ait tabletler ortaya çıkarılmıştır. Hem
üniversiteler tarafından yürütülen arkeolojik araştırmalar hem de KTB
ve uzman tarafından arkeoloji dernekleri tarafından ruhsat verilen kazılar şeklindeki Arkeoloji turizmi teşvik edilebilir. Bununla birlikte önemli
bir gereklilik, bu arkeolojik sit alanlarının korunmasına yönelik önemli gelişmeler olacaktır.20
Suya Dayalı Turizm
Suya dayalı turizmi başta tekne gezintisi olmak üzere Halfeti ve Rumkale’de Fırat Nehri üzerinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Atatürk Barajı’nın kuzey
ucunda küçük ve yerel ölçekte olmak üzere de yapılmaktadır. Karacadağ
Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen bir yüzer iskele (küçük bir marina) ve Halfeti’de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni inşa edilen
bir ziyaretçi giriş noktası ve bilet kesme bölümü de bulunmaktadır. Saklı
Cennet Halfeti Turizm Geliştirme Kooperatifine bağlı olarak, farklı kapasitelerde ve niteliklerde kırk üç adet tekne işletilmektedir: Bu teknelerden 34
adedi, Belediye tarafından tescil edilmiştir. Birecik Baraj Gölü’nde faaliyet
gösteren 16 adet kayıt dışı özel teknenin de bulunduğu bildirilmektedir. Gaziantep’ten gelen ziyaretçiler için Gaziantep (Yavuzeli) tarafında Baraj Gölü’nün karşı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 adet teknenin de mevcut
19. Slow Food International (2018) Convivia in Turkey, www.slowfood.com (28-3-2018)
adresinden elektronik olarak erişilebilir.
20. Örnek olarak, eşi benzeri olmayan Sin Tapınağı günümüzde ahır olarak kullanılmak
olup tahrip edilmiştir.
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olduğu belirtilmelidir. Bu ürünün, yerel endüstri mensupları tarafından iyi
görülmesine karşın, ziyaretçi yönetimi, ziyaretçi deneyimi, kırsal çevre ve
güvenlik standartlarını iyileştirmek yönelik önemli bir potansiyel vardır. Tekne ve ziyaretçilerden kaynakların atıkların yönetimi, özellikle ivedilikle dikkat
edilmesi gereken önemli bir konudur. Teknelerin içine atık toplama tanklarının yerleştirilmesi gerekli olup, Halfeti’deki marinada pompa ile boşaltma
tesislerine de içeren bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Sunulan
turizm ürünleri ve çalışma sezonu Halfeti’de oldukça sınırlıdır, ancak bunu
iyileştirme potansiyeli vardır.
Teknelerin içine atık toplama tanklarının yerleştirilmesi gerekli
olup, Halfeti’deki marinada pompa ile boşaltma tesislerine de
içeren bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Sunulan
turizm ürünleri ve çalışma sezonu Halfeti’de oldukça sınırlıdır,
ancak bunu iyileştirme potansiyeli vardır.

Suya dayalı turizmin belirli bir potansiyeli vardır; ancak daha
iyi yönetmeliklerin sağlanması ve güvenlik ve konfor standartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Toplantılar, Teşvik Etkinlikleri, Konferanslar ve Fuarlar
Şanlıurfa’da halihazırda toplantılar, teşvik etkinlikleri, konferanslar ve sergiler (MICE) için sınırlı nitelikte mekanlar bulunmaktadır; ancak kentin büyüme projeksiyonu, çok belirgin olan önemli mevsimsel zorluklar, İstanbul’daki
havalimanları ve İzmir’deki bazı havalimanları ile iyi bağlantılara sahip yeterli
havalimanı tesisi göz önüne alındığında, bu sektörün yatırım ve pazarlama
ilgisi bakımından bir odak olması gereklidir.
Özel İlgi Turizmi
Sınırlı sayıda özel ilgi turizmi seçenekleri organize edilebilmektedir; ancak,
talebin çok büyük bir kısmının ana akım ürünlere (kültür, hac, doğa) yönelik
olması muhtemeldir.

Halfeti’de SCUBA dalış etkinlikleri düzenlenmiştir; Halfeti’de dalış konusunda bir tanıtım broşürü hazırlanmıştır, ancak bir işletmeciden bahsedilmemektedir; çevrimiçi yapılan arama sonucunda, yapılan herhangi bir aktif
pazarlamaya rastlanmamıştır. Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği (PADI)
standartlarının veya benzerlerinin uygulanmasını temin etmek önemlidir.
Atatürk Barajı da, suya dayalı turizm potansiyeli sunmakta olup, zaman
zaman feribot seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Şanlıurfa ilinde devasa ölçekte
çölün yeşillendirilme öyküsü, tarımsal turizm veya eğitim çalışma grupları
için potansiyel sunabilmektedir. Bununla birlikte, baraj sularının kirlenmesi
ve tarımsal kaynaklı yüzey akışları bir endişe kaynağı21 olup, uzun dönemli
turizm potansiyeline zarar verebilecektir.
Çeşitli su sporları (su kayağı, jet-ski, lastik botla gezintiler, muz botları,
kano sporu, yelkencilik, kürek çekme, tüplü dalış vb.) bir potansiyel sunabilir. Çok sayıda kullanıcının katılım sağlayabildiği göz önüne alındığında,
su sporlarının kontrolü ve su güvenliği denetimi ve kurtarma hizmetlerinin
sağlanması önem arz etmektedir.

21.
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• İlde, güçlü bir at biniciliği geleneği ve mükemmel bir koşu parkuru bulunmaktadır. Şanlıurfa, güzel Arap atlarının mekânıdır. Şehir merkezine 18
km uzaklıkta bulunan, yüksek standartlara sahip büyük bir koşu parkuru
ve at yetiştirme tesisinde düzenli olarak at yarışları yapılmaktadır. Burası,
açık hava etkinlikleri için bir yer olarak da kullanılabilir. Günümüzde at
yarışı, Türkiye’nin birçok bölgesinden ve Şanlıurfa’nın uzağındaki diğer
yerlerden at yetiştiricilerinin ve sahiplerinin ilgisini çekmektedir. At yarışlarına gidenler genellikle yereldeki halktır.
• Uluslararası düzeyde gelişen sağlık ve sağlıklı yaşam alanı ile ilgili olarak.
Balıklıgöl, binlerce yıldır şifa veren bir yer olmuştur: Bu gelenek şu anda
kaybolmuş gibi görünmektedir. Şehirdeki Hz. Eyüp Kuyusu, özellikle cilt
rahatsızlıkları için hala iyileştirici güçleri olduğuna inanılan yerdir. Şehrin,
geçmişte önemli bir yer edinmiş şifa türbeleri de vardı. Karaali Kaplıcalarında, 34 odalı, 68 yataklı özel sektör tarafından işletilen devlete ait bir
otel bulunmaktadır. Karaali Kaplıcaları’nda ayrıca 54 adet daire de vardır.
Tesisler çoğunlukla Şanlıurfa’dan gelen günübirlik ziyaretçiler ve komşu
şehirlerden gelen uzun süreli kalan bazı ziyaretçiler tarafından kullanılmaktadır. Şanlıurfa’da hala şehrin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren en
az beş adet geleneksel ve bazı modern hamamlar bulunmaktadır. Otel
tesislerinin bir parçası olarak spaları ve daha pahalı ve kaliteli hamamları
geliştirmek için potansiyel vardır.
• Kırsal turizm ve tarımsal turizm iyi gelişmemiştir, ancak bazı potansiyellere sahip olabilir: Şanlıurfa’da önde gelen bir tur operatörü ile yapılan
görüşmelerde, pamuk toplama deneyimlerinin ve çiftlik içi mutfakla ile ilgili
paketlerin geliştirilebileceği önerisi yapılmıştır
• Kuş gözlemcileri, kelaynak kuşunun koruma alanını ziyaret etmek üzere
bu ile çekilebilir

GAP Master Planı (2011)
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• Kış aylarında trekking yapmak mümkündür ve geniş bir alana sahip
Tektek Dağı Milli Parkı il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu ürün geliştirilmemiştir
• Tektek Parkında avcılık, turistik bir imkân olarak önerilmiştir; ancak bu
husus, koruma altındaki bir alanda muhtemelen mümkün değildir ve aynı
zamanda sürü yönetim verilerine de bağlıdır
• Bölgede golf sahası bulunmamaktadır22
Turizm Altyapısı
Konaklama
Turizm altyapısının kilit unsuru konaklama tesisi arzıdır. Şanlıurfa’da halihazırda mütevazı bir ziyaretçi konaklama arzı mevcuttur; pek çok tesisin
yükselen ziyaretçi beklentilerini karşılamak amacıyla iyileştirilmeye ihtiyacı
vardır. Gerçekten de Şanlıurfa’da turizmle ilgili işletmelerin birçoğu küçük
ölçekte ve aile işletmesi olup, bu işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inde çalışan
sayısı ondan azdır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne göre, 2017 yılında Şanlıurfa’da toplam 83 adet lisanslı konaklama tesisi bulunmaktaydı. Bunların
büyük bir bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı oteller olup, Belediye, sınıflandırılmamış oteller (yüzde 25) ile ilgilenmektedir; yüzde 24’ü (20
tesis) kamuya açık pansiyonlardan oluşmaktadır.

Türü

Konaklama tesisi sayısı

Oda sayısı

Yatak sayısı

Turizm İşletme
Belgeli

3(5*), 1(4*), 3(3*), 1(1*), 2(ÖB)
=10 Otel

899

1.794

Belediye Belgeli

18 Otel, 11 Pansiyon = 29 Tesis

686

1.718

Kamu Misafirhaneleri

9 Tesis

357

736

Toplam

48

1.942

4.248

Türü

Konaklama tesisi sayısı

Oda sayısı

Yatak sayısı

Turizm İşletme
Belgeli

4 (3*), 1(ÖB) = 5 Otel

170

341

Belediye Belgeli

18 Otel

434

883

Kamu Misafirhaneleri

11 Tesis

254

517

TOPLAM

34

858

1741

Yatırım İşletme
Belgeli

1 (4*) Vefa Park Otel-V.Şehir, 1 (3*’) MMC Çelebi Otel-Hilvan

Çizelge 2. Şanlıurfa şehir
merkezinde konaklama
Çizelge 3. Şanlıurfa
ilçelerindeki konaklama

Kaynak: Turizm Müdürlüğü,
Haziran 2017

Şanlıurfa otellerinde halen yaklaşık 300 kişi çalışmakta olup, bazen göçmen işgücü de kullanılmaktadır.
Daha yüksek bir kaliteye ulaşılması hedefleniyorsa, otellerin sınıflandırılması özel bir dikkat gerektiren alan olarak ortaya çıkmaktadır. Etkili bir
konaklama sınıflandırması amacıyla, standartların mümkün olan en geniş
otel havuzuna göre karşılaştırması ve uluslararası en iyi uygulamalara göre
yönlendirilmesi gerekmektedir.
Hâlihazırda sadece beş otelde yüzme havuzu bulunmaktadır. Türkiye’de
50’den fazla helal otelin neredeyse tamamında, sadece kadınlara yönelik
spa ve havuzlar sağlanırken, Karaali Kaplıcaları’nda ayrı havuzlar bulunmasına rağmen, bu konsept Şanlıurfa’da henüz kapsamlı bir şekilde geliştirilmemiştir.

Şekil 4. Şanlıurfa’da
konaklama 2017

Günümüzde halen devam etmekte olan yeni turizm konaklama projeleri
aşağıdakileri içermektedir:
Konukevleri 20 (%25)
Bakanlık Belgeli Oteller 15 (%18)
Belediye Belgeli Oteller 47 (%57)

Odalar ve yataklar ile ilgili olarak Şanlıurfa’da, toplam 2.807 oda ve toplam 6.003 yatak kapasitesi mevcuttur.23 Çok sınırlı miktarda aile yanında
konaklama ve daire kiralama imkânı vardır. Çizelge 2 ve Çizelge 3’te ayrıntılar verilmiştir.

22. Türkiye’de çoğunlukla kıyı bölgelerinde olmak üzere, yaklaşık 20 adet golf sahası
bulunmaktadır. 100 adet golf sahası oluşturma planı ile ilgili olarak önemli bir ilerleme
kaydedilmemiştir.
23. Mart 2018
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• Şanlıurfa Şehri’ndeki 650 yatak kapasiteli Sheraton Oteli (proje şu anda
beklemededir)
• Harran’daki 11 yataklı eko-otel
• Viranşehir İlçesi’ndeki Vefa Park Oteli (4 Yıldız) ve Hilvan İlçesi’nde bulunan MMC Çelebi Otel’e (3 Yıldız) Yatırım İşletme Belgeleri verilmiş olup,
toplam 65 oda ve 132 yatak kapasitesi olarak inşa edilmesi beklenmektedir.
Ortaya çıkan önemli bir sorun da, İlde otel sahibi olarak hükümetin rolüdür. Birçok dinamik destinasyonda, kamu sektörü konaklama sektöründe
bir işletmeci değildir; otel geliştirmede özel sektörün yatırımlarını kolaylaştırmak için bir çıkış stratejisine ihtiyaç duyulacaktır.
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Şanlıurfa’da toplam gecelik konaklamadaki eğilimler, ildeki geceleme sayısı ile ilgili olarak, 2007 yılında toplamda 146.000’den fazla olan konaklamanın 2017 yılında 806.000’den fazla bir değere ulaştığını göstermektedir. Bu önemli büyüme muhtemelen Türk ekonomisindeki büyümeyi ve
Şanlıurfa kentinin hızla genişlemesini ve ayrıca yardım görevlileri açısından
Suriye’deki savaşın son zamanlardaki etkilerini yansıtmaktadır. Bununla
birlikte, ülkenin yanı başındaki savaşın uluslararası pazar üzerindeki etkisi,
2014 yılından bu yana her yıl sürekli bir şekilde azalan gecelik konaklamalar ve özellikle de Kuzey Batı Suriye’de Türk Ordusu’nun gerçekleştirdiği
son angajmandan (çatışma) beri tur operatörlerinin sınır bölgelerinden uzak
durması şeklinde görülmüştür. 2017 yılında ziyaretçilerin yüzde 94’ü Türklerden oluşuyordu.

Şanlıurfa’da hâlihazırda mütevazı bir ziyaretçi konaklama
arzı mevcuttur; pek çok tesisin yükselen ziyaretçi beklentilerini
karşılamak amacıyla iyileştirilmeye ihtiyacı vardır. Şayet Şanlıurfa’da gece konaklamalı turizm büyüyecekse, kalma süresinin uzatılması ve konaklama imkânlarının genişletilmesi ele
alınması gereken önemli konular olacaktır.
Şanlıurfa’da Yeşil Yıldızlı Oteller bulunmamaktadır.
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Anket, Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilerin ortalama harcamasının düşük
olduğunu göstermektedir: Ziyaretçilerin çoğu (yüzde 54) günde kişi başı
ortalama 50 TL ile 100 TL arasında harcama yapmaktadır; bu grubun yaklaşık olarak yarısı günde 50 TL’den az para harcamakta, çok az sayıda kişi
ise günde kişi başına 101 TL ila 200 TL’den fazla harcama yapmaktadır.
Ankete katılan tek bir katılımcı, harcamasının günde 500 TL’nin üzerinde
olduğunu belirtmiştir.
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2017

Projedeki Talep Analizi Raporuna göre Şanlıurfa’ya gelenlerin çoğu (yüzde 65) sadece bir veya iki gece geçirmekte olup, bu da ortalama kalma
süresinin nispeten kısa olmasına yol açmaktadır: Bununla birlikte, görüşme
yapılan ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 90’ı Şanlıurfa’da geçirilen sürenin ilin
sunabileceği bütün kültürel varlıkların ve cazibe merkezlerinin değerini anlamak için çok kısa olduğunun farkındaydı. Yerli turistler genellikle Şanlıurfa’dan memnun kalmakta olup, yeniden ziyaret etme eğilimindedir.24
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Etkinlik Mekânları
GAP Spor Merkezi (eski adıyla GAP Arena), Şanlıurfa Şehri’nde 30.000
koltuk kapasiteli Olimpik standartlarda bir stadyum, 5.000 koltuk kapasiteli
kapalı bir arena, iki adet açık çim futbol antrenman sahası ve bazı küçük
sentetik futbol/voleybol/basketbol sahalarından meydana gelen çok modern ve büyük bir spor kompleksidir.

Şekil 6.
Şanlıurfa’da 20102018 döneminde
aylık ortalama
gece-yatak sayısı
Kaynak: Kültür ve
Turizm Bakanlığı

Şanlıurfa’da ayrıca şehir merkezinden 7 km uzakta 10.000 m2 kapalı ve
20.000 m2 açık alana sahip, son dönemde tamamlanan bir Fuar-Sergi Salonu bulunmaktadır; bu salon, Tarım Fuarları gibi bazı tematik fuarlara ev
sahipliği yapmaya başlamıştır.
Bunun yanı sıra, Şanlıurfa’nın ilçelerinde futbol sahası ve kapalı spor tesisleri de bulunmaktadır. Bu tesislerde büyük buluşmalar, spor etkinlikleri,
konserler ve açık alan/kapalı alan gösterileri gerçekleştirilmektedir.

RHSP (2017) Talep Analiz Raporu
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Ayrıca, Şanlıurfa’da bazı konferans salonları ve tesisleri de bulunmaktadır.
Kamu tarafından işletilen başlıca tesisler şunlardır:

Şanlıurfa’da, etkinlik
turizmi ve toplantıları/
konferans/sergi
girişimleri turizmin
önemli varlıkları haline
gelebilir ve etkinlikler/
fuarlar mevsimsel
zorlukların üzerine
gitmek için önemli
olabilir.

• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mehmet Akif İnan
Konferans ve Sergi Salonu (en fazla 850 koltuklu)
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Şair Nabi İnan Konferans Salonu (en fazla 310 koltuklu)
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Batıkent Çok Amaçlı
Konferans Salonu (en fazla 284 koltuklu)
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Hayati Harrani Kadın
Destek Merkezi Konferans Salonu (en fazla 180 koltuklu)
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu (en fazla 285 koltuklu)
• Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde, Mülkiyeti Şanlıurfa Valiliği’ne ait olan bir salon (Mar Petrus-Mar Paulos Kilisesi; en fazla 100
koltuklu) bulunmaktadır
• DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından işletilen DSİ Konferans Salonu (500
koltuklu)
• SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından işletilen SGK Konferans Salonu (en fazla 300 koltuklu)
• Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından işletilen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu (en fazla 100 koltuklu)
Ayrıca çarşılar/hanlar, el sanatları sergileri gibi kültürel etkinlikler için ilgi
çekici yerler haline getirilebilir.
Özel sektör tarafından işletilen tesislerin başlıcaları şunlardır:
• Hilton Garden Inn Şanlıurfa, her biri en fazla 155 katılımcı alan, doğal
aydınlatmalı üç esnek toplantı mekanı ile konferans düzeninde en çok
600 misafirin ve yemek düzeninde 330 kişinin oturabildiği Balo Salonuna
sahiptir.
• Nevali Oteli’nde, toplam kapasitesi tiyatro düzeninde 2300 koltuk ve
sıra düzeninde 1114 koltuk olan, altı adet esnek Balo salonu ve toplantı
mekanı bulunmaktadır.
• Dedeman Oteli’nde, bir esnek balo salonu ile toplam kapasitesi tiyatro
düzeninde 700 koltuk olan iki adet toplantı salonu yer almaktadır.
• Harran Oteli’nde, toplam kapasitesi tiyatro düzeninde 1200 koltuk olan
dört adet toplantı salonu vardır.
• El Ruha Oteli’nde, toplam kapasitesi tiyatro düzeninde 1170 koltuk olan
beş adet esnek toplantı salonu bulunmaktadır.

Şanlıurfa’da, etkinlik turizmi ve toplantıları/konferans/sergi girişimleri turizmin önemli varlıkları haline gelebilir ve etkinlikler/fuarlar mevsimsel zorlukların üzerine gitmek için önemli olabilir.
Ulaşım
Başarılı bir turizm destinasyonun iyi bir ulaşıma sahip olması gerekmektedir. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır, doğuda Mardin,
batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman ve Diyarbakır ve güneyde Suriye ile
çevrilidir. İyi gelişmiş otoyollar ile bağlantılı olmasına rağmen, İstanbul (1290
km), Ankara (843 km) ve İzmir (1258km) gibi Türkiye’de iç turizm potansiyeli
olan büyük şehirler, Şanlıurfa’ya karayolu ile kolay ulaşım için çok uzakta
kalmaktadır. Ayrıca bu destinasyona, Antalya ve İstanbul gibi Türkiye’nin
uluslararası turizm için önemli hava merkezlerinden de sınırlı sayıda bağlantı vardır. Şanlıurfa’nın, Akçakale ilçesinden Türkiye’nin diğer bölgelerine
demiryolu bağlantısı bulunmaktadır; ancak bu yol, yolcu taşımacılığından
ziyade sadece yavaş yük taşımacılığı için uygundur.
Şanlıurfa, Türkiye’deki diğer şehirlere son derece iyi şehirlerarası otobüs
seferleri ile bağlanmaktadır. Şanlıurfa, doğudaki şehirler için Türkiye’nin batı
bölgelerine giden güzergâh üzerinde kalmaktadır. Önde gelen şehirlerarası
otobüs şirketleri Urfa Cesur, Astor ve Tatlıses olup, Türkiye’nin doğusundaki şehirlerinden gelen şirketler de Şanlıurfa üzerinden geçmektedir. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı için merkezi olarak konumlandırılmış bir otobüs
terminali, ayrıca ilçe otobüsleri, minibüsler ve diğer bağlantılar için de ana
istasyon olarak hizmet vermektedir; ancak yine de, mesafeler uzun ve yorucu olabilmektedir.
Türkiye’deki şehirler içerisinde büyük hedef şehirlerden ve uluslararası
turizm merkezlerinden Şanlıurfa’ya olan turizmin gelişmesi için tek makul
ulaşım, hava yoludur. İlde uluslararası bir havalimanı bulunmasına karşın,
şu anda hizmetler büyük ölçüde yurtiçine yöneliktir. Bu havalimanı, mevcut
hava trafiği için yeterince büyük olup, ciddi manada daha fazla işlem yapabilme kapasitesine sahiptir. Şanlıurfa şehrinin 30 km kuzeyinde bulunmakta
olup, geniş kargo tesisleri ile bölgesel bir havaalanı olarak planlanmıştır.
İstanbul, Ankara ve İzmir rotaları, Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Pegasus
ve Atlas Jet tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası turizm bağlantılarının yapılabileceği Antalya’ya gidiş/dönüş seferleri bulunmamaktadır. Fiyatlar mevcut uçuşlar için makuldür; ancak, sezon
fiyatları, son dakika fiyatları ve uçuş programları her zaman turizm lehine
değildir. Daha fazla uluslararası rota ve charter trafiği çekmeye odaklanmak
için bir havalimanı pazarlama stratejisine ihtiyaç vardır.

Şanlıurfa, İbrahim Peygamber’in izinde misafirperverliği, paylaşımı, sempatiyi, yardımseverliği, cömertliği ve bolluğu teşvik etmek için her yıl “Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları”na ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın dört
bir yanındaki yardım kuruluşları davet edilmekte, konferanslar ve paneller
düzenlenmektedir. Etkinlik, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte gerçekleştirilmekte ve her yıl Eylül-Ekim aylarında
düzenlenmektedir.
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Türkiye’deki şehirler içerisinde büyük hedef şehirlerden ve
uluslararası turizm merkezlerinden Şanlıurfa’ya olan turizmin
gelişmesi için ana ulaşım, hava yoludur. İlde uluslararası bir
havalimanı bulunmasına karşın, şu anda hizmetler büyük ölçüde yurtiçine yöneliktir. Önemli ölçüde daha fazla trafiği yönetebilecek kapasiteye sahiptir.
Şehirdeki ana cazibe merkezlerine ulaşım kolaydır ve tramvay ağının hizmete alınmasıyla daha da gelişecektir; ancak Halfeti, Harran ve hatta Göbeklitepe gibi şehrin dışında kalan yerler, motorsuz ziyaretçiler için hala bir
sorundur. Günümüzde Balıklıgöl bölgesinden Göbeklitepe’ye ya da başka
yerlere düzenli ulaşım hizmeti bulunmamaktadır.

Göbeklitepe Turizm
Selahaddin Eyyübi Mah. N.Cevheri Bulvarı,
Baran Apt. No: 4A/1, 63100 Haliliye/Şanlıurfa
Tel: +90 (414) 316 75 00
www.gobeklitepe.com.tr
Halihazırda tur önerileri, Hükümet kurumları ve kalkınma ajansları tarafından geliştirilmektedir, ancak özel sektörün bu sürece öncülük etmesi gereklidir.
Şanlıurfa’daki seyahat acenteleri şu anda turistler için sınırlı yurtiçi paketlerine sahiptir.

Seyahat Acenteleri
Destek Tesisleri
Türkiye’deki toplam 11.000 kayıtlı seyahat acentesinin 45’i Şanlıurfa’da
bulunmaktadır. Yapılan görüşmeler, hâlihazırda bunlardan sadece 12’sinin
yurtiçine yönelik turizme ilgi duyduğunu göstermektedir. Çok az sayıda geliştirilmiş tur seçeneği mevcut olup, belirli ilgi grupları için olanlar özeldir (ad
hoc). Önemli yurtiçi şirketleri aşağıda verilmiştir:
Kaliru Turizm
Atatürk Bulvarı Kürkçüoğlu İşhanı Yanı / Lale Pasajı
Haliliye/ Şanlıurfa
Tel: +90 (414) 215 33 44 - 0534 215 33 44
0541 215 33 44 - 0552 215 33 44
info@kaliruturizm.com.tr • www.kaliruturizm.com.tr
Kançul Turizm
Şair Şevket Mahallesi, Atatürk Blv No: 13, 63100
Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa
Tel: +90 (414) 312 09 09
info@kanculturizm.com • www.kanculturizm.com
Travel Aye & Fa
Kamberiye Mahallesi, Atatürk Blv No:71, 63040
Merkez/Şanlıurfa
Tel: +90 (414) 312 22 00
info@ayetur.com • www.ayetur.com
Göncü Turizm
Bahçelievler Mahallesi, 119. Sk. 46/2,
63100 Haliliye/Şanlıurfa
Tel: +90 (414) 312 41 24
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Turizme destek sağlayan tesisler arasında turizm danışma merkezi hizmetleri, alışveriş tesisleri, eğlence tesisleri ve yerel ulaşım tesisleri ile birlikte
şehir içi ve kırsal tesisler (parklar, alışveriş merkezleri ve ziyaretçilerin gidebileceği diğer alanlar) bulunmaktadır.
Turizm Danışma Hizmetleri
Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı (SURÇEV) tarafından işletilen, Şanlıurfa Kalesinin altındaki Balikligöl yerleşkesinde küçük bir turizm danışma merkezi
(TIC) bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Kültür Bahçesi’ndeki
ofislerinde küçük bir danışma merkezi hizmeti sunmaktadır. Belediye, şehir
merkezinde bir TIC işletmektedir (Belediye Binasına yakın bir yerde). Etkili
olarak, çoğu ziyaretçi bilgilendirme hizmeti, özel olarak oteller tarafından ve
bazı seyahat acenteleri tarafından sağlanmaktadır. Otellere, Belediye tarafından bazı yazılı turizm kaynakları temin edilmektedir.

Şanlıurfa’daki seyahat
acenteleri şu anda
turistler için sınırlı
yurtiçi paketlerine
sahiptir.

Şanlıurfa, ziyaretçilerin burada bir yerden kısa sürede bilgi edinebileceği
kolay bir destinasyon değildir: İl içerisinde ve civarında özellikle kültür ve
din ile ilgili etkinlikler için birçok seçenek bulunmaktadır; ancak ziyaretçilerin
bunlar hakkında bilgi edinmesi ve buralara seyahat etmeleri zor olabilmektedir.
Destinasyonla ilgili belli başlı web siteleri şunlardır: www.portalurfa.com
(çalışmıyor, Ağustos 2018) ve www.gobeklitepe.info
Şanlıurfa’da halihazırda sunulmuş refakatçi eşliğinde yürüyüş turu hizmeti
bulunmamaktadır (her ne kadar rehberi kendinden olan yürüyüş turu geliştirilmiş olsa da) ve bu, bir ürün geliştirme fırsat alanıdır. Ulusal turist rehberleri
derneğinin bazı üyelerinin şehirde olmasına rağmen, Şanlıurfa’da eğitimli
rehberlere ait yerel bir meslek birliği bulunmamaktadır. Bir zayıf yön de, Göbeklitepe dahil olmak üzere başlıca turist cazibe merkezlerinde yaka kartı
olan ücretli rehberlerin bulunmamasıdır.
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Alışveriş Tesisleri
Kentte bazı modern alışveriş merkezleri ve kapsamlı geleneksel hanlar
yer almaktadır. Öne çıkan turistik alışveriş bölgesi Balıklıgöl’e yakın konumda olup, eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Şanlıurfa turizm değer zincirinin
önemli tarafının belirgin olduğu yer burasıdır. Bununla birlikte, ziyaretçilerin
ne kadar harcama yaptıklarına ve ilde ne kadar kira ve turist geliri elde ettiğine ilişkin veriler eksiktir. Ayrıca, eski şehrin yollarına ve sokaklarına doğru
olan turizmin bu yönü ile ilgili olarak, modaya uygun perakende, butik konaklama geliştirmek için özel sektör girişimcilerine yönelik binaların geliştirilmesi ve kiraya verilmesine ilişkin karma kullanım yaklaşımının bir an evvel
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, eski şehir içerisindeki yerleşik hayatın
muhafazası da sağlanmalıdır.
Eski Şehir’de özel sektör girişimcilerine yönelik binaların geliştirilmesi ve
kiraya verilmesine dair karma kullanım yaklaşımı

Eski Şehir’de özel
sektör girişimcilerine
yönelik binaların
geliştirilmesi ve
kiraya verilmesine
dair karma kullanım
yaklaşımı

Sokak Sanatlarının geliştirilmesi, halihazırda devam eden olumlu bir girişimdir.
Turistik yönelik olarak sunulan çeşitli ürün yelpazesinin birbirine benzer
olma eğilimi söz konusudur. Parfüm ve bazı mücevherat dışında, yerel el
sanatlarına ilişkin çok az sayıda kanıt bulunmaktadır. RHSP’nin geliştirilmesi de bazı ilave perakende tesisleri sağlayacaktır.
Döviz İşlem Yerleri
Şanlıurfa kentinde çok çeşitli türde bankacılık imkanları mevcut olup, bazı
otellerde, Western Union ofislerinde ve kuyumcularda döviz alım satımı yapılmaktadır. İmkanlar, şehrin dışında daha sınırlıdır. Otomatik vezne makineleri (ATM’ler) şehir içinde ve belli başlı ilçelerde bulunmaktadır.
Eğlence Olanakları
Şehir, zengin bir müzik ürününe sahip olup, kültürün merkezi bir yönü
budur. Yüzyıllar boyunca şehir, günümüze kadar ulaşan kendi özgün müzik
geleneği ile sanatsal mikrokozmos haline gelmek için gerçekten mucizevi
bir şekilde genişlemiştir. Müziğin kentin sosyal yapısında yer aldığı önemli
bir yer ve ustalarına saygı duyma konusundaki yaklaşımı, sadece asırlık
geleneklerin titizlikle aktarılmasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda
müziğin de çok canlı kalmasını sağlamaktadır.
Özellikle Sıra Gecesi, belli başlı yıldızlı otellerin yanı sıra bazı restoranlar
da dahil olmak üzere birçok mekanda turistler için yapılmaktadır. Bu performanslar, Türkiye’den katılan ziyaretçiler ve komşu ülkelerden gelen Kürtler

ile çok popülerdir. Sıra Gecesi, sadece Şanlıurfa ile bağlantılı olarak tanınmış bir halk kültürüdür. Aslında, gruba dahil olan üyelerin birinin evinde, genellikle haftada bir kez düzenlenen bir arkadaş grup toplantısıdır. Yiyecekler,
ev sahibi tarafından (aile fertlerinin yardımıyla) servis edilir ve müzik, dans,
oyunlar, edebiyat tartışmaları vb. gibi gruba ait ilgi alanları, buluşma gecelerinde isteğe bağlı aktivitelerdir. Ticari olarak organize edilen Sıra Gecesi,
günümüzde bu halk kültürünün güçlü bir parçasını oluşturmaktadır; yiyecekler, müzik ve halk oyunu ile turistler için “Organize Edilmiş Sıra Gecesi”
düzenlenmektedir.
Bununla birlikte, gündüz yapılan geleneksel müzik performansının bulunmamasının yanı sıra, diğer biçimlerde akşam eğlencelerinin olmaması da bir
zayıf yöndür. Şehirde yeterince kullanılmayan açık hava performans alanları
bulunmaktadır. Etkinliklerin koordinasyonu, yılın birçok gecesinde ziyaretçiler için aktivitelerin düzenlenmesini ve ziyaretçileri Şanlıurfa’ya çekecek
önemli etkinliklerin, doluluk oranının daha düşük olduğu dönemlerinde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
Ulaşım
Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilerin birçoğu Türkiye içinden, İran/Irak’tan ve
önceki yıllarda Suriye’den karayolu ile gelmektedir. Suriye ile olan sınır geçişleri şu anda kapalıdır.25
Şanlıurfa’daki otobüs terminali yakın zamanda inşa edilmiş olup, oldukça
nitelikli ve merkezi bir konuma sahiptir. Şehirlerarası ve yerel otobüs seferleri
de mevcut olup, genellikle güvenilirdir. Her ne kadar sunulan hizmete dikkat
edilmesi gerekse de, makul standartlarda yeterli bir taksi filosu bulunmaktadır.
Şanlıurfa’da Avis ve Budget da dahil, araç kiralama hizmeti sunan yaklaşık 50 adet şirket vardır. Havalimanından veya şehir merkezinden araç
kiralamak mümkündür; bölgedeki toplam filo büyüklüğü 600 araçtır.
Şanlıurfa GAP Havalimanı, yurtiçi ve bazı uluslararası trafiğe açılan bir
kapıdır. Günümüzde yeterli seviyede kullanılmamaktadır. Şanlıurfa GAP
Uluslararası Havalimanı’nda, Ankara’dan ve İstanbul’dan (hem Atatürk
[IST] hem de Sabiha Gökçen Uluslararası [SAW] havaalanları) günlük olarak
Şanlıurfa’ya gelen uçuşlar vardır. Ayrıca İzmir’den de uçuşlar bulunmaktadır. Türk Hava Yolları ve Anadolu jet ana taşıyıcılar olsa da, Pegasus’un
da uçuşları vardır. Havalimanının tam uluslararası statüye sahip olmasına
rağmen, ara sıra gerçekleştirilen bazı charter seferleri dışında halihazırda
tarifeli uluslararası uçuş bulunmamaktadır. Yıllık geliş ve gidişler Çizelge
4’te gösterilmiştir.

25. 2011 yılında, yaklaşık 400.000 kişi Akçakale sınır kapısından geçerek Şanlıurfa’ya
gelmiştir.
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Çizelge 5. Şanlıurfa GAP
Uluslararası Havaalanı’ndaki
rotalar ve işletmeciler (2018)
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Çizelge 4. Şanlıurfa GAP
Havalimanı’ndaki Yıllık geliş ve
gidiş sayıları
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Şekil 7. Şanlıurfa’ya
hizmet veren önemli hava
rotalarına ilişkin harita

Kentsel Çevre
Son yıllarda, kapsamlı kentsel iyileştirme projeleri devam etmektedir. Tarihi binaların ve ilçelerin korunması ve sunulması, Şanlıurfa’da tarihin yeniden
canlandırılmasında kritik öneme sahiptir.

Ekonomik Durum
1,22 milyon hektarlık tarım alanıyla Şanlıurfa, Türkiye’nin çok önemli bir
gıda üretim bölgesidir. Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisinin % 11’i buradadır ve dünyanın en büyük on barajından biri olan devasa
Atatürk Barajı’ndan yararlanmaktadır. İlde, Türkiyedeki pamuğun % 45’i
üretilmektedir.
Şanlıurfa, Türkiye’nin 230 milyon nüfusa ve devasa ithalat talebine sahip
Orta Doğu pazarına açılan kapısıdır. Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisinde
“Bölgesel Büyüme Merkezi” olarak tanımlanmakta ve en uygun ulusal yatırım teşvikleri grubundan yararlanmaktadır. Yatırım Teşvik Programı kapsamında, Türkiye’deki tüm iller Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 sosyoekonomik
kalkınma endeksinde belirtildiği üzere ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyine göre altı bölgeye ayrılmıştır. Şanlıurfa en elverişli teşviklerden yararlanılan
en az gelişmiş bölgede yer almaktadır. Bu teşvikler aşağıda verilmiştir:
• KDV muafiyeti
• Gümrük vergisi muafiyeti
• Vergi kesintileri
• Sosyal güvenlik primi desteği (işveren payı)
• Gelir vergisi stopaj muafiyeti
• Sosyal güvenlik primi desteği (çalışan payı) (sadece 6. bölgede)
• Faiz oranı desteği
• Arsa tahsisi
Şanlıurfa GAP Uluslararası Kargo Havalimanı, Türkiye’nin en uzun pistine
(4.000 metre) sahip olup, yolcu artışına yetecek büyük bir kapasite mevcuttur.26
Sosyokültürel ve Çevresel Durum
Sosyal Durum

Diğer şehir ve kasabalardaki kentsel çevre daha az gelişmiştir. Örneğin,
Fırat Nehri üzerindeki Birecik antik kenti, önemli ölçüde iyileştirme ve korumaya ihtiyaç duymaktadır.

Şanlıurfa İli, 2015 yılında 1.892.320 nüfusa sahip olup, Türkiye nüfusunun
% 7,4’üne ev sahipliği yapmaktadır.27 İldeki ana kent olan, Şanlıurfa merkez
ilçesinin nüfusu 788.956’dır. Aynı zamanda, genel olarak Türkiye’deki 30
yıl üstü ile karşılaştırıldığında, 19,5 yıllık ortalama yaş ile ülkenin en genç
nüfuslarından birine sahiptir. 2023 yılına kadar, 20,3 medyan yaş değeri ile
Türkiye’de en genç nüfusa sahip olacaktır.28 Çalışma çağındaki nüfus (1526. Karacadağ Şanlıurfa (2018) Önemli gerçekler, www.investsanliurfa.com (21-3-2018)
adresinden erişilebilmektedir
27. Şanlıurfa Valiliği (2018) Nüfus Demografisi elektronik olarak www.portalsanliurfa.
com (26-3-2018) adresinde erişilebilmektedir.
28. TÜİK (2013) Nüfus projeksiyonları 2013-2075, www.turkstat.gov.tr (26-3-2018)
adresinden erişilebilmektedir.
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60 yaş) 940.000 kişiden fazladır. Her yıl 8.600’den fazla öğrenci liselerden
ve 4.400 öğrenci de teknik liselerden mezun olmaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre29 Şanlıurfa, 2023 yılında Türkiye’nin en büyük 5. nüfusuna
sahip olacaktır.
Ancak, kadınlar genellikle aktif işgücünde yetersiz temsil edilmektedir;
sosyal durumları ile ilgili olarak, Antalya ilinde 15 yaş üstü kadınlarda okuma
yazma bilmeme oranı % 2,77 iken, Şanlıurfa’da bu oranın % 16,39’a yükseldiği görülmektedir.30
İl, halihazırda çok büyük bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır;
bunların tahminen sadece % 10’u kamplarda yaşamakta olup, Türkiye’deki
mültecilerin% 1’inden azı için çalışma izni düzenlenmiştir.31

Müzik Şanlıurfa’da yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve düğünler, gelin kına
geceleri ve cenaze törenleri de dahil olmak üzere tüm önemli sosyal etkinliklerde icra edilmektedir. Müzisyenler, şarkılar, halk şarkıları, hoyrat ve
gazeller de dahil olmak üzere ortama uygun olarak sanatlarını icra ederler. Bölgedeki popüler enstrümanlar arasında cura, bağlama, çöğüş, divan
sazı, ud, cümbüş, Urfa tanburu, kanun, kaval, zurna, davul ve darbuka’nın
yanı sıra def ve kemanlar da sayılabilir. Sıra Gecesi, Şanlıurfa müzik ve
sosyal yaşamındaki önemli etkinliklerdir: Genelde geceleri düzenlenen bu
buluşmalar, erkeklerin bir araya gelip sorunları tartışıp toplumdaki sorunları
çözmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulur,
gençler toplum yaşamı hakkında bilgi sahibi olur ve fikirler paylaşılıp tartışılır.
Sadece erkeklerin katıldığı bu etkinlikler, sosyal dayanışma ve işbirliği için
bir platform sağlamaktadır. Yöreye özgü gelenekler beslenir ve geliştirilir.
Müzikal icraları, buluşmalarda önemli bir yere sahiptir. Türkiye’deki ünlü
sanatçıların birçoğunun geçmişi, sıra gecesi geleneğine dayanmaktadır.
Ayrıca turistik amaçlar için uyarlanmıştır.32
Şanlıurfa köylerinde kımıl olarak bilinen bir halk oyunu yaygın bir şekilde
oynanmaktadır. Aynı zamanda süne (Aelia rostrata) olarak da bilinen kımıl,
bitkilere saldıran ve Şanlıurfa çiftçisinin hayatını zehir eden bir tür haşeredir. Halk oyununda, çiftçilerin haşere karşı verdiği mücadele anlatılmaktadır.
Oyun, erkekler ve kadınlar tarafından bir yarım daire veya daire şekli oluşturularak icra edilir.33

Kültürel Durum
İlde ve özellikle de Şanlıurfa kentinde zengin bir kültürel miras bulunmaktadır; bir zamanlar İpek Yolu’nda bulunan bir sınır şehri olarak genellikle
komşu ülkelerden gelen ziyaretçilere karşı hoşgörülüdür. Nüfusun çoğunluğu Kürt olup, Suriye krizinin bir sonucu olarak kayda değer bir Arap nüfusu
akınına maruz kalmıştır. Ayrıca önemli bir Türk nüfusu da mevcuttur.
Binlerce yıllık bir inanç kültürü ve bugün özellikle İslam inancına sahip
saygın bir destinasyon olarak Şanlıurfa kültürü, bu dini ve kültürel değerler
sistemini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. İldeki pek çok cami, medrese ve
kutsal alanlar hala günlük yaşamın merkezinde yer almaktadır. Çarşılar, bazı
eski kervansaraylar veya hanlar, yüzlerce yıldır olduğu gibi bugün de yoğun
alışveriş ve ticaret merkezleridir. Balıklıgöl’deki balıklara, binlerce yıldır şifalı
özellikleri nedeniyle saygı duyulmaktadır.
29. Karacadağ Şanlıurfa (2018) Bazı önemli verilerle Şanlıurfa elektronik olarak www.
investsanliurfa.com (21-3-2018) adresinden erişilebilmektedir.
30. Tekinbas, E. (2016) Turkey striving for sustainability through ‘Women Friendly
Cities’,United Nations Population Fund and United Nations Development Programme,
www.citiesprogramme.org (26-3-2018) adresinden erişilebilmektedir.
31. Kingsley, P. (2016) Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in line for work permits, in
THE GUARDIAN, 24 Nisan 2016, www.theguardian.com (26-3-2018) adresinden erişilebilmektedir.
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İlin mutfağı çok kültürlü geçmişini yansıtmakta ve yemekler Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Türkçe dillerinde isimler taşımaktadır. Ayrıca yemeklerde,
Baharat Yolu mirasını yansıtacak şekilde birçok baharat kullanılmaktadır.
Birçok yemek ve ürün (örneğin, eşsiz tereyağı ve peynirler) “Urfa” başlığına
sahiptir ve Türkiye genelinde iyi bilinmektedir.
Çevresel Durum
Şanlıurfa, Türkiye’nin en verimli tarım arazilerine sahip olan Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep,
kuzeybatıda Adıyaman ve kuzeydoğuda Diyarbakır ile sınır komşusudur.
Suriye sınırı şehrin güneyindedir. Şehrin toplam alanı 19.336 km²’dir. Şanlıurfa şehir merkezinin denizden yüksekliği 518 metredir. Şanlıurfa ili, Arap
Platformu’nun kuzey kesiminde ve Güneydoğu Toros Dağları’nın orta kesiminin güney eteklerinde yer almaktadır. Kentin kuzeyindeki dağların yüksekliği oldukça düşüktür. Bu dağların arasında büyük ovalar bulunmaktadır.
İldeki en önemli akarsu, Fırat Nehri’dir. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)
Projesi’nin bir bölümü olarak yapay bir şekilde oluşturulan Atatürk Baraj
Gölü de, şehrin sınırları içerisinde kalmaktadır. Şanlıurfa kenti genel olarak
bir plato görünümünde iken, belli başlı ovalar Harran, Suruç, Viranşehir,
Hilvan, Ceylanpınar, Bozova ve Siverek’tir.

32.
33.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (2018) Musicurfa (elektronik)
A.g.e.
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Şanlıurfa, yazları sıcak ve son derece kurak olan karasal bir iklime sahiptir,
kışlar ise genellikle yüksek yağışlı olarak ılıman geçer. Denizden uzak bir
bölgede yer alan il, bu nedenle özellikle sıcaklık ve yağış açısından denizin etkilerinden yararlanamamaktadır. Şanlıurfa’nın doğal bitki örtüsü yarı
çöl karakterinde bozkır olmakla birlikte, bu durum, büyük ölçekli sulamadan önemli ölçüde etkilenmiştir. Yöreye özgü menengiç ağaçları (Pistacia
terebinthus) Tektek Dağları’nda bulunabilmektedir. Zamanla, bu ağaçlar,
insanlar tarafından Antep fıstığı üretimi için geliştirilmiştir. Bozkırın ortadan
kaybolduğu yerde çölleşme yaşanmaktadır. Erozyonun önlenmesi amacıyla
Şanlıurfa’nın çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bir zamanlar taşlı çöl ile kumlu çölü arasında bir vaha kenti olarak tanımlanan Şanlıurfa’nın çevresi, 1970’li yılların sonunda Atatürk Barajı’nın yapımıyla tamamen değişmiştir. Bu değişim, kurak bir peyzajı yaygın bir şekilde
sulama yapılan bir manzaraya dönüştürmüştür. Sonuç olarak, ildeki iklim
daha nemli hal almış, yöredeki yaban hayatı önemli ölçüde etkilenmiş ve
çok geniş alanlar ekilip biçilmeye başlanmıştır. Ancak, özellikle sıcaklığın en
yüksek olduğu günlerde, etkin olmayan sulama nedeniyle büyük miktarlarda su kaybedilmektedir.
GAP Turizm Master Planı’nda (2011), Şanlıurfa’da çevre kirliliğinin temel
nedenin altyapı sistemlerinin eksikliği olarak görülmektedir; ancak tarım
ilaçlarının ve yapay gübrelerin yoğun kullanımının içeren tarım yöntemlerinin de bir sorun olarak karşımıza çıkması beklenmektedir. Tarımsal suların tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı ve toprak kirliliğine neden olduğu
belirtilmektedir. Sulanan alanlardaki tek çeşit yetiştiriciliğinden (monokültür)
dolayı, verimli ova alanlarındaki yeraltı suyunun kirlenmesi ve taşması ile
tuzlanma sorunları ortaya çıkmıştır.
Kentsel ve kırsal alandaki yerleşimlerde, katı atıklar, endüstriyel atıklar,
elektrik hatları ve karbon yakıtların (kömür dahil) tüketiminden kaynaklanan
kirlilik, bir kirlilik sorununa yol açmaktadır. Bozova ve Hilvan ilçeleri, atık
sularını doğrudan Atatürk Baraj Gölü’ne deşarj etmektedir. Bozova deşarj
noktası, Şanlıurfa içme suyuna ait su giriş yapısına çok yakın bir mesafededir. Halfeti ilçesi de atık sularını Birecik Barajı’na deşarj etmektedir. Atatürk
Baraj Gölü; Adıyaman şehir merkezinin tüm atık suları, Samsat ve Kahta
ilçe merkezlerinin atık suları, Bozova ilçesinin atık suları doğrudan Atatürk
Barajı’na deşarj edilmektedir. Birecik ve Karkamış ilçe merkezleri ile Halfeti
ve Birecik’in atık suları da arıtılmadan deşarj edilmektedir. Söz konusu baraj
göllerinin su kirliliği sınırları GAP’a göre aşılmış durumdadır.
Bu nedenle çevre sorunları, master plan için ciddi bir konu
olmaya devam etmektedir.
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TURİZM TALEP ÇALIŞMASI
Projede, doğrudan bir ziyaretçi örneğinden alınan ilgili ve güvenilir bilgileri
toplamak amacıyla 2017 yılında bir Talep Analizi Çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın bulguları daha sonra ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlar ile tartışılmış ve Şanlıurfa Markalaşma, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi’nin oluşturulmasında kullanılmıştır (bkz. Bölüm 2).
Temel bulgular şu şekildeydi:
• Şanlıurfa bir iç turizm merkezidir, ancak daha uluslararası bir turizm
destinasyonu olma fırsatı vardır.
• Turizm hizmeti kalitesi geliştirilmelidir.
• Turizm işletmelerindeki insan kaynaklarının kalitesi artırılmalıdır.
• Turizm cazibe merkezlerine giden ve içerisinde bulunan turizm altyapıları geliştirilmelidir.
• Tur paketleri, yolculuk programları ve güzergahlar, yerel tur operatörleri
ve seyahat acenteleri tarafından tasarlanmalı ve ulusal ve uluslararası tur
operatörlerine ve özel ilgi gruplarına sunulmalıdır.
• Etkin ve profesyonel pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine acilen ihtiyaç
duyulmaktadır.
• Türkiye’nin iç bölgeleri ve Şanlıurfa’nın batısındaki komşu iller gibi yeni
iç pazarlar hedeflenmelidir.

Mevcut turizm ürün çeşitleri, aşağıda verildiği çeşitlendirilmeli ve genişletilmelidir:
• Arkeoloji
• Yürüyüş ve trekking
• Tarım ve çiftlik turizmi
• Dini turizm
• Aile yanında konaklama ve yöresel kültürel deneyimler
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rotaları (şehir ve kırsal alanda) ile ilgili sınırlı sayıda teklif bulunmakta ve güncel şehir ve il ziyaretçi haritalarının kullanılabilirliği de sınırlı kalmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Ölçütler
Eğlence
2017 yılında RHSP tarafından yürütülen bir analiz çalışmasında, Bursa,
Nevşehir ve Granada (İspanya), Şanlıurfa’nın kıyaslanabileceği daha geniş coğrafi bölgede yer alan benzer bir ürün-pazar karışımını paylaşan üç
önemli destinasyon olarak tanımlanmıştır.34 Ölçüt destinasyon ile karşılaştırıldığında raporda, Şanlıurfa ile ilgili aşağıda verilen kısıtlamalar belirlenmiştir:

Şanlıurfa’da nispeten sınırlı olan bir festival ve etkinlik takvimi mevcuttur;
alkol alınabilecek yerlerin sınırlı olması nedeniyle turistlere yönelik gece hayatında büyük bir eksiklik vardır.
Ürünler

Havadan ulaşım
Küresel eğilimlere göre, yıl başına düşen tatil sayısı artış gösterirken tatillerin süresinde dramatik bir düşüş yaşanmaktadır. Bu sebeple, kolay ulaşım,
tercihen hava yolu, kritik öneme sahiptir. Şanlıurfa’da çok sınırlı sayıda iç
hat uçuşu ile birlikte, kaynak pazarlara gidiş/geliş uzun mesafeli uluslararası
bağlantıların yaygın ve nispeten yüksek fiyatlara sahip olmasıyla karakterize
edilen, dostça olmayan bir uçuş programı mevcuttur.
Pazarlama ve iletişim
Genel olarak Şanlıurfa, yaygın bir şekilde bir turizm destinasyonu olarak tanınmamakta ve Göbeklitepe gibi önemli cazibe merkezleri çoğunlukla kamuoyu tarafından bilinmemektedir. Şanlıurfa’da, diğer birçok ölçüt
destinasyonu ile kıyaslandığında, otellerde ve az sayıdaki Turizm Danışma
Merkezlerinde (TIC) turizme yönelik kaliteli bilgi eksikliğine bulunmaktadır.
Etkin ve güncel, etkileşimli bir destinasyon web sitesinin olmaması da, ölçüt
destinasyonlarla kıyaslandığında, Şanlıurfa’nın belirgin bir eksikliği olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Koordinasyon
Şanlıurfa bugüne kadar, uzmanlaşmış bir turizm destinasyon yönetimi/
pazarlama organizasyonuna sahip olmamıştır; bunun sonucunda, Şanlıurfa’daki etkinlik ve festivaller de dahil olmak üzere pazarlama ve tanıtım
faaliyetleri politikası ve planlamasının eksikliği çok hissedilmiş ve kurumlar
ile özel sektör arasındaki koordinasyon ve ortak politika sınırlı düzeyde kalmıştır.

Şanlıurfa, kültür ve tarihin en fazla göze çarpması ve üç ölçüt destinasyonun ikisinde sunulması sebebiyle ve inanç ve doğa/açık hava etkinliklerinin
en azından bir ölçüt destinasyonu ile ortak olmasından dolayı, ölçüt destinasyonlara çok benzer bir ürün karışımını paylaşmaktadır;
Konaklama, doluluk oranı ve kalış süresi
Şanlıurfa, misafirhaneler, kamping alanları ve aile yanında kalma, vb. gibi
iyi kalitede alternatif ve düşük maliyetli olanaklar yönünden belirli bir eksiklik
göstermesi nedeniyle, standartları iyi olan sınırlı sayıda konaklama olanağına sahiptir. Şanlıurfa’da, ölçüt destinasyonları ile kıyaslandığında, önemli
ölçüde daha az sayıda otel ve yatak kapasitesi ve daha düşük bir doluluk
oranı bulunmaktadır. Bu durum muhtemelen, erişilebilirliğe dair zorluklar,
daha sınırlı bir ürün teklifi ve uzun ve sıcak geçen yaz mevsimi nedeniyle iki
kısa turizm mevsimine olan bağımlılık gibi etkenlerin bir araya gelmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu eksikliklere rağmen Şanlıurfa, Granada (2,1 gece)
ve Bursa’ya (2,8 gece) göre önemli ölçüde daha düşük olan bir kalış süresi
göstermesine rağmen, Nevşehir ile kıyaslandığında, ortalama kalış süresinden sadece biraz daha düşük bir değere sahiptir (sırasıyla 1,8 gece ve 1,6
gece).
Gelişler
Şanlıurfa, 2017 yılında Bursa ve Nevşehir’de gerçekleşen gece konaklamalı ziyaretçi sayısının sadece üçte birini ve Grenada’daki toplam gece
konaklamalı ziyaretçilerin % 10’undan biraz daha fazlasını elde ederek,
önemli ölçüt destinasyonlara göre, çok daha az sayıda gece konaklaması
çekmektedir.

Tur paketleri ve rotalar
Detaylı ve kapsamlı tur paketlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasının olmayışına ve hedef pazarlara ulaşamayan günlük turlara yönelik bir teklif mevcut değildir. Aynı şekilde, tematik seyahat programları, yürüyüş ve trekking

34. Kıyaslama analizine ayrıca Petra (Ürdün) ve Fez (Fas) de dahil iken, karşılaştırma
için daha geniş bir perspektif sunmak amacıyla, uluslararası ölçüt destinasyonları olarak,
sadece bir uluslararası destinasyon olan Granada (İspanya) eklenmiştir.
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Kıyaslama analizinde Şanlıurfa’daki turizm teklifinin güçlendirilmesine ilişkin vurgulanan tavsiyeler aşağıda verilenleri içermektedir:
• Tur paketleri ve seyahat programları sunan çok dilde basılmış materyal
ve broşürleri tanımlamak, tasarlamak ve dağıtmak
• Yüksek çözünürlüklü görüntülerden yararlanmak, yazıları, basit, kısa
ancak kapsamlı bir şekilde ve seyahat programı ve zaman çizelgesi hakkında teknik bilgiler verecek şekilde kaleme almak
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• Kişi başına fiyatı ve genel koşulları (TURSAB Genel Koşullarına göre)

Gösterge#

Şanlıurfa

Bursa

Nevşehir

Granada, İspanya

yayımlamak

Uluslararası havalimanı

Evet

Evet

Evet

Evet

Yurtiçi havalimanı

Evet

Evet

Hayır

Evet

Anahtar kaynak pazarı 1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Madrid

Ulaşılabilirlik*

5 uçak seferi / gün (2
saat)

16 vapur seferi / gün (2
saat + 1 saat otobüs
bağlantısı)
8 otobüs seferi / gün (3
saat)

5 uçak seferi / gün (1,5
saat)

5 uçak seferi / gün (1
saat)
24 tren seferi / gün (1,5
saat)

Anahtar kaynak pazarı 2

Ankara

Trabzon

Ankara

Londra

Ulaşılabilirlik$

1 uçak seferi / gün (1,5
saat)

3 uçak seferi / hafta (2
saat)

4 otobüs seferi / gün (3
saat)

2 uçak seferi / hafta (3
saat)

Konaklama tesisleri

82

221

452

417

Yatak sayısı

5.989

26.331

28.841

31.157

Seyahat acentesi/ tur
operatörü

42

276

173

248

Gece konaklama sayısı

690.798

2.166.105

2.163.342

5.781.189

Kalış süresi (ort.)

1,6 gece

2,8 gece

1,8 gece

2,1 gece

Otel doluluk oranı2

% 25

% 40

% 40

% 70

UNESCO Dünya Mirası

0

2

1

1

Temel ürün hatları

• Tarih ve kültür
• İnanç
• Doğa ve açık alan

• Plaj ve kıyı
• Kayakçılık /dağ
rekreasyonu
• Termal / sağlık

• Tarih ve kültür
• İnanç
• Doğa ve açık alan

• Tarih ve kültür
• Kayakçılık /dağ
rekreasyonu
• Plaj ve kıyı

Kayıtlı kültürel varlıklar

1.620

4.338

1.318

145

Müzeler

8

24

17

95

Festival ve etkinlikler
(yıllık)

3

9

8

14

Turizm danışma merkezleri

2

1

4

29

Çatı turizm koordinasyon
organı

Hayır

Evet

Evet

Evet

• Basılı tanıtım materyallerini konaklama tesislerine, büyük turistik restoranlara, TIC’lere, havalimanına, havalimanı transfer şirketlerine dağıtmak
• Şanlıurfa merkezinde temalı güzergahlar ve seyahat programları belirlemek ve bunları yörede yaşayan halk ve yerel işletmeler ile mutabık kalarak
yapmak
• Gece aydınlatması ve sinyalizasyon ile şehir merkezi güzergahlarını temin etmek
• Şanlıurfa merkezi ve tüm il için kapsamlı (üç belediye) turizm haritaları
tasarlamak
• Toplu taşıma güzergâhlarının ve turizm cazibe noktalarının yakınında
bulunan belli başlı durakların haritasını çıkarmak ve taksi duraklarını göstermek
• Şanlıurfa’dan km olarak uzaklığı, konaklama tesislerinin listesi, destinasyonun öne çıkan turistik özellikleri dahil olmak üzere, ildeki diğer tüm
turistik cazibe merkezlerine ile ilgili olarak il haritasında kısa bilgiler sunmak
• Otel resepsiyon personeline tur paketleri hakkında eğitim vermek ve
rezervasyon süreci ve komisyon konusunda anlaşmak
• Acil sağlık hizmeti ve polis acil düğmesinin yerlerini, belli başlı turistik
yerler, sokak haritaları ve tur bilgileri üzerinde ve kamuya açık alanlarda
belirtmek
• Merkezi ve görünür bölgede yer alan, haftanın 7 günü 12 saat süreyle
açık bulunan, en az iki adet etkin Turizm Danışma Merkezi kurmak
• Tur paketlerini, güzergahları ve seyahat programlarını yayınlamak ve tanıtmak amacıyla, nerede ve nasıl rezervasyon yapılacağı hakkında bilgi
verilerek, sosyal medya, yerel TV, yerel radyo kanalları ve yerel gazetelerden faydalanmak
• Şanlıurfa’yı, rakiplerinden aşağıda verilen vasıtasıyla farklı kılmak:
• Benzersiz satış tekliflerini belirleme, tanıtma ve bunlara yatırım yapma
• Şanlıurfa’nın arkeolojik, kültürel, dini, mutfak ve doğal sit alanları gibi eşsiz kaynaklarının gelişimini teşvik etmek üzere ürün geliştirme politikaları
(teşvikler) geliştirme ve uygulama
• Sistematik ve güvenilir bir plana göre düzenli olarak çıkarılan yıllık program dahilinde bir dizi ulusal ve uluslararası festival ve etkinlikler geliştirme
• Şanlıurfa’nın GAP Bölgesi’nde ana merkez olarak kurulması; Şanlıurfa
havalimanı, uçuş rotasyonlarını artıracak altyapı kapasitesine sahip olup,
diğer illere ulaşan etkin ve modern bir karayolu ağına ve bölgesel tur seyahat programları için de başlangıç noktası olarak konumlandırılabilen, en
kaliteli ve çeşitlendirilmiş turizm kaynaklarına sahiptir.
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Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri
Ek 2’de, UNWTO ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından geliştirilen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GTSC) kriterlerine
göre Şanlıurfa’nın sıralamadaki yeri verilmiştir. Önemli bulgu, Şanlıurfa’nın
sürdürülebilir ve sorumlu bir turizm merkezi olma yolunda gitmesi gereken
uzun bir yolun bulunduğudur.

Çizelge 6. Şanlıurfa’nın
anahtar ölçüt
destinasyonlarına ile
karşılaştırılması
# İstatistikler 2016 yılı için
veya mevcut olmadığında
2015 yılı için geçerlidir.

* Doğrudan, en yakın 0,5
saate yuvarlanmış
$ En yakın % 5’e yuvarlanmış
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PAZARLAMA ANALİZİ

Şanlıurfa’nın yurt dışında marka bilinirliği çok düşüktür. Uluslararası pazarlar, Şanlıurfa’nın arkeolojik, kültürel, dini, mutfak ve müzik kültürü için
önemli bir turizm destinasyonu olduğunun farkında değildir.

Mevcut Durum
Şanlıurfa, macera arayanlar için tarihi yerleri ile bir seçenek olmaya başlamıştır. Türkiye’de, Şanlıurfa’nın farklı yaşam tarzı ve misafirperverliği nostalji
tutkunlarını cezbetmektedir.

Ayrıca Şanlıurfa’nın üç ana kültürel varlığının da: Şanlıurfa Müzesi, Mozaik
Müzesi ve Göbeklitepe arkeolojik sit alanı yurtdışında yeterince tanınmamaktadır.35
Tanıtım ve Pazarlama faaliyetleri profesyonel ve etkili olmayan bir şekilde
yapılmaktadır. Servis sağlayıcıların neredeyse % 60’ı pazarlama ve tanıtım
için çok sınırlı yatırımlar yapmaktadır (yıllık cirolarının % 5’inden daha az).

900000
800000
700000
600000

Paydaş Analizi

500000

Stratejiyi formüle etmeden önce, mevcut pazarlama faaliyetlerinin ve
Şanlıurfa turizm sektörünün durumunun farkında olmak önemliydi.

400000
300000
200000
100000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015
Ulusal

Şekil 8. Şanlıurfa’da 20102017 dönemindeki yıllık yatakgece sayısı

Kaynak: KTB İl Müdürlüğü

2016
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2017
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Şanlıurfa’da turizmin en yüksek olduğu mevsimler, ilkbahar (Nisan, Mayıs
ve Haziran başı) ve sonbahardır (Eylül ve Ekim ayları). İklim koşulları ile etkinlik ve festivallerin bulunmayışı, diğer aylarda Şanlıurfa’daki turizm talebini
azaltmaktadır.
Etkinlikler ve festivaller çoğunlukla, yerli turistlerin birçoğunun Şanlıurfa’yı
önceden ziyaret ettiği ilkbaharda düzenlenmektedir: Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla düşük sezonun hem hizmet hem de etkinlikler
yönünden özel tekliflerle teşviki halihazırda gerçekleştirmemektedir.
Bununla birlikte, yaz aylarındaki iklim sorunları ve yüksek sıcaklıklar göz
ardı edilmemelidir: yine de Şanlıurfa’daki sıcaklıklar bazı Körfez Ülkelerine
göre daha ılımandır: Yaz aylarında bu yüksek harcama yapan pazarlardan
gelen akışları artırmayı hedefleyen pazarlama faaliyetleri (ve ilgili hizmetler)
devreye sokulmalıdır.
Turistlere sunulacak tur paketleri, seyahat programları ve güzergahlar halihazırda kolayca bulunamamaktadır.
Mutfak, müzik, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, medeniyet tarihi, yerel
hikayeler ve efsaneler, aile yanında konaklama ve yöresel köy hayatı ve kırsal alan deneyimi, inanç turizmi, yöresel taş mimarisi vb. gibi özel ilgi turizmi
etkin bir şekilde pazarlanmamaktadır.

52

Yapılan araştırmalarda, stratejik pazarlama dokümanlarının pazarlama ve
tanıtım faaliyetlerini planlamak üzere paydaşlar (kamu ve özel) tarafından
hangi ölçüde kullanıldığı irdelenmiştir. Bu çalışmada aşağıda verilenler gösterilmektedir:
• Turizm paydaşlarının çalıştığı stratejik belgeler. Turizm Paydaşları, pazarlama konularıyla ilgili stratejik belgeleri takip etmemektedir. Paydaşların
sadece % 10’u (çoğunlukla kamu kurumları), Master planda belirtilen sorumlulukları nedeniyle GAP Turizm Master Planını takip etmektedir. .
• Pazarlama materyalleri (broşürler, tur güzergahları, haritalar, sehpa kitapları). Kurumların% 65’i bölge, tarih, kültür ve din konusunda broşür,
katalog ve haritalar gibi farklı tanıtım materyalleri üretmektedir. Ancak, tüm
bu malzemeleri üretmek yönelik bir plan, turizm ürün bölümü veya stratejisi
bulunmamaktadır. Kurumlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmaya karar vermektedir.
• Belgeseller / filmler. Kurumların yüzde 50’si belgesel veya film üretmemektedir. En etkili olanı, Belediye tarafından turizm tanıtımı ve pazarlaması
hakkındaki filmlerdir. İlçe belediyeleri ve valilikler sadece kendi bölgeleri için
film yapmaktadırlar. Bunların birçoğu ortaklaşa çalışmakta ve Karacadağ
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Belgeseller ve filmler, web
sitelerinde veya sosyal medya kanallarında yeterince yayınlanmamakta /
paylaşılmamaktadır. Turizm sergileri sırasında insanlara veya ziyaretçilere
hediye etmek üzere bunlar, CD’lere veya USB belleklere kaydedilmektedir.

35. Anket, Göbeklitepe’nin 2018’in başlarında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil
edilmeden önce Proje kapsamında gerçekleştirilmiştir; o tarihten bu zaman kadar, algı
değişmiş olabilir.
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• E-pazarlama (sosyal medya, Portal). Kurumların % 30’u tanıtım amacıyla e-pazarlama veya sosyal medya kanallarını kullanmamaktadır. Diğerleri ise, tanıtımı resmi sosyal medya hesaplarından üzerinden yapmaktadır.
Tanıtım ve pazarlama için belirli bir sosyal medya kullanımı mevcut değildir;
bu iş, sadece genel sosyal medya yönetiminin bir parçasıdır. ŞUTUDER ve
Belediye sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor; ancak belirli bir tanıtım
hedefine sahip değiller.

ma Ajansı, KTB İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri gibi kamu
kurumları ve bazı STK’lardan gelmektedir.
• 2018 ve 2019 yılları için planlanan pazarlama faaliyetleri. Pazarlama
faaliyetlerine ilişkin belirli bir planlama mevcut değildir. Kurumların birçoğu,
Fuar Komisyonunun faaliyetleri ve yetkililer tarafından alınan kurumsal kararlar aracılığıyla hareket etmekte, ancak bir plan veya stratejiyi takip etmemektedir.
• Pazarlama ve markalaşma ile İlgili diğer kurumlarla olan İlişkiler/koordinasyon. Kurumların % 95’i, Karacadağ Kalkınma Ajansı, KTB İl Müdürlüğü,
Belediye ve Valilik ile ilişki içinde bulunmaktadır. Diğer kurumlarla ilgili sınırlı
bir koordinasyon vardır, ancak genel olarak ihtiyaç duyulduğunda çoğunlukla koordinasyon sağladıklarını ve birbirleriyle işbirliği yaptıklarını söylemek
mümkündür.
Markalaşma, önemli turizm ürünleri ve rakipler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Markalaşma. Kurumların çoğu Şanlıurfa’da bir kimlik problemi olduğu
konusunda hemfikirdir. Şehir, öncelikle hangi turizm kimliğini ile çalışmak istediğine (inanç, kültür, tarih vd.) karar vermelidir. Paydaşların çoğu, mevcut
logonun Göbeklitepe, Balıklıgöl ve inanç öğeleri kullanılarak geliştirilebileceği konusunda hemfikirdir. Paydaşların hepsi turizm tanıtımı ve pazarlama
için kendi logosunu kullanmaktadır.

• Etkinlikler / festivaller. Belediye, Mozaik Atölyesi, tematik anma etkinlikleri, yeme-içme kültürü vb. gibi, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik ve festival düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tanıtımı için özel bir plan
bulunmamaktadır. Bazen diğer şehirlerdeki reklam panolarını, havalimanı
reklamlarını kullanmakta ya da etkinlikleri kendi kişisel ilişkilerini kullanarak
bazı televizyon kanallarındaki duyurmaktadırlar.
• Medya gezileri. Kurumların % 90’ı etkinlikleri desteklemektedir; ancak
bunları kendileri organize etmemektedirler. Etkinlikler çoğunlukla TURSAB
veya tur operatörleri ve Belediye tarafından organize edilmektedir. Paydaşlar, promosyon materyalleri, tur rotaları veya grup konaklamada indirim gibi
destek sağlamaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölgede kendine ait
iletişim stratejileri aracılığıyla bazı medya gezileri de organize edecektir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, pazarlama faaliyetleri için diğer kurumlara
finansal destek sağlamaktadır. Belediye, UNESCO’ya müzik markası için
başvuruda bulunmuştur. Müzik markasına ait bir web sitesi, www.musicurfa.com.tr adresinde yayınlanmakta olup, bu internet sitesi sadece Şanlıurfa’da müzik kültürü hakkında bilgi vermekle kalmamakta, aynı zamanda
kentin turizm değeri ile ilgili pek çok bilgiyi de İngilizce olarak vermektedir.
Ayrıca, “Müzik Urfa” için sosyal medya hesapları açılmış / yayınlanmıştır,
ancak 1,5 yıl boyunca bu sosyal medya hesaplarının aktif bir şekilde yönetilmesi söz konusu değildir. Bu çalışmaların yanı sıra markalaşma faaliyetlerinin mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Buna ek olarak, bir şehir
markasına duyulan ihtiyacın anlaşılmaması söz konusudur.
• Önemli turizm ürünleri. İnanç, tarih, kültür, müzik, yeme-içme, el sanatları ve müze. En önemli ürünler Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran ve Sıra
Gecesi olarak geçmektedir.
Rakip Analizi

• Fuarlara katılım (ulusal / uluslararası). Kurumların % 92’si, Fuar Komisyonu ile turizm fuarlarına katılmaktadır. 2018 yılı için planlanan fuarlar
şunlardır: İstanbul EMITT, Ankara EXPO, ITB Berlin, Boat Show Düsseldorf
ve ITB China. Fuar Komisyonu, turizm pazarlaması konusunda en etkili kurumdur. Komisyon üyeleri, çoğunlukla Valilik, Belediye, Karacadağ Kalkın-
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Şanlıurfa’da üstesinden gelinmesi gereken en önemli zorluklar, rakiplerinki
ile karşılaştırıldığında, farkındalık eksikliği, düşük konaklama kapasitesi, düşük hizmet kalitesi ve tanıtım eksikliği olarak görülmektedir. Aşağıda verilen
Rakip Analizi, iki adet yerli ve üç adet uluslararası turizm destinasyonunun
incelendiği Karşılaştırmalı Analiz Raporunun çıktılarına atıfta bulunmaktadır.
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Göstergeler

Şanlıurfa

Bursa

Nevşehir

Granada / İspanya

Fes / Fas

Petra / Ürdün

Konaklama tesisi sayısı

82

221

452

417

140

40

Yatak sayısı

5.989

26.331

28.841

31.157

9.844

4.170

Seyahat acentesi - tur
operatörü sayısı

42 (sadece 12’si
turizm faaliyetlerinde aktiftir)

276

173

248

30

35

Otele varış sayısı

274.663 (2015)

1.225.709
(2016)

1.444.723
(2015)

2.831.192 (2016)

682.421 (2016)

464.154 (2016)

Yatak-gece sayısı

690.798

2.166.105

2.163.342

5.781.189

1.296.600

152.142

Doluluk oranı

% 26 (2016)
% 37 (2017)

% 40,98
(2016)

% 40,98 (2016)

% 72 (2016)

% 30

% 22 (2016)

UNESCO tarafından
listelenen yerler

1

2

2

4

1

1

Turizm mevsimleri

İlkbahar ve
Sonbahar

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yaz

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Kayıtlı kültürel varlıklar

1.620

4.338

1.318

145

23

1

Müzeler

8

24

17

95

4

2

Festival ve etkinlikler
(yıllık)

3

9

8

14 adet planlanmış
festival ve yaklaşık
150 adet etkinlik

15 adet planlanmış
festival ve 42 adet
etkinlik

Birkaç etkinlik

Turizm danışma
merkezleri

2

1

4

29

1

1

Mevcut değil

Bursa Tanıtım
Birliği

Kapadokya
Turizm Bölgesi
Altyapı Hizmet
Birliği

GDR Kırsal Kalkınma
Grubu

TCRT (Bölgesel
Turizm Konseyi)

Petra Kalkınma ve
Turizm Bölge İdaresi
(PDTRA)

Turizm yönetişim organı

Çizelge 7. Şanlıurfa rakip
analizine ilişkin özet
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Rakiplerle kıyaslandığında, Şanlıurfa’nın tanıtım ve pazarlama konusunda
birçok zayıf yönü bulunmaktadır. Rakiplerin güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir: - Odağında ve hedefinde turizm tanıtımının olduğu yatırımlar, - Turizm bilgilerinin kalitesi, - Tanıtım ve markalaşma, - Turizm yönetişim organı.
Şanlıurfa’da tanıtım ve pazarlama profesyonelce ve etkin bir şekilde yapılmamaktadır. Yönetişim, pazarlama ve tanıtım konularında kamu ve özel
sektör arasındaki koordinasyon eksikliği kritik bir etkendir. Turizm paydaşları
profesyonel bir ekibin tanıtım ve pazarlama yapması gerektiği konusunda
hemfikirdir. Tanıtım faaliyetleri ile ilgili etkili bir turizm yönetişim organı çok
önemlidir.
Değer Zinciri Analizi
Şanlıurfa’nın Turizm Değer Zinciri
Aşağıdaki analiz, Şanlıurfa’nın turizm değer zincirine ait bütün alanların
iyileştirme fırsatları sunduğunu göstermektedir. Şehir içerisindeki turist harcamalarının büyük bir bölümünün gerçekleşme ihtimali olan konaklama,
ziyaretçi cazibe noktaları, yiyecek ve perakende/zanaat alanlarına özel ilgi
gösterilmesi gerekmektedir.

Markalama, Pazarlama ve Tanıtım İçin GZFT Analizi
Bu bölümde, Şanlıurfa turizm sektöründeki özel markalaşma, pazarlama
ve tanıtım konuları, güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri yönünden analiz edilmektedir.

Çizelge 8. Markalama,
pazarlama ve tanıtım için
GZFT Analizi

Sonuçlar

Güçlü yönler
• Turizm paydaşlarının finansal
kaynakları
• Turizm ürünlerinin pazarlanma
potansiyeli
• BPM Stratejisi
• Turizm ürünleri ile ilgili mevcut
veriler
• Turizm ürünlerinin çeşitliliği

Zayıf yönler
• Sınırlı işbirliği
• Ortak bir dilin mevcut olmayışı
• Turizmi geliştirmeye yönelik
vizyon eksikliği
• İnternette bulunan kafa karıştırıcı
ve koordine edilmemiş bilgiler
• Turizm paydaşları arasındaki
kutuplaşma
• Turizm tanıtım deneyimi eksikliği

Fırsatlar
• Turizm sektörünün büyümesi
• Paydaşların hevesli olması
• Göbeklitepe ve Balıklıgöl (USP)
• İnternetin, uygulamaların ve
sosyal medyanın gücü
• Viral tanıtım faaliyetleri

Tehditler
• Turizm ile ilgili kamu farkındalığı
eksikliği
• Olumsuz medya içeriği
• Şehrin olumsuz prestiji (güvenlik
veya günlük yaşam)
• Bölgedeki rekabet

Şanlıurfa Turizm
Değer Zinciri

Tur operatörleri ve İnternet
Erişim ve gelişler
Konaklama
Ziyaretçi cazibe noktaları ve kültür
İçme turizmi
Doğa turizmi
MICE

Şanlıurfa Satışı Yapan Tur Operatörleri ve İnternet Siteleri
Sayıları 40’ı aşan Türk tur operatörünün Şanlıurfa satışını çoğunlukla iç
piyasaya yönelik yaptığı, ama aynı zamanda uluslararası operatörleri de
temsil ettiği tespit edilmiştir. Her ne kadar Trista ve Expedia gibi e-rezervasyon acenteleri doğrudan otel satışı yapmaktaysa da, tur operatörlerinin
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web siteleri de başlıca internet kaynağıdır. Sektördeki belli başlı oyuncular
aşağıdaki gibidir:
• Jolly Tur
• ETS Tur
• Turistica
• Anı Tur

Konaklama Değeri

Birçok tur operatörü için Şanlıurfa, başta Gaziantep olmak üzere, diğer
bölgesel destinasyonlarla birleştirilmekte ve çoğu zaman sadece bir gün
gezilen ya da bir iki gece konaklamalı bir destinasyon olmaktadır. Daha
fazla tur operatörü sadece Halfeti’yi ön plana çıkarmaktadır. Turizmin Şanlıurfa’ya olan katkısının aşağıda verilenleri cazip hale getirerek önemli ölçüde
artırılması gerekmektedir:
• Destinasyonu ön plana çıkaran daha fazla sayıdaki tur operatörü (uluslararası operatörler dahil) ve daha fazla turist ziyareti
• Daha uzun kalma süreleri (ilde ilave gece konaklamaları) ve
• Daha yüksek harcamalar

Bir günlük paketin ortalama maliyeti

Bu değer zinciri öğesi genellikle Şanlıurfa’nın dışında harcanmaktadır. Bununla birlikte, havaalanı vergileri yerel olarak yüklenmektedir.

Şanlıurfa’da sınırlı bir konaklama kapasitesi vardır; standartlar genellikle
Türkiye’deki ana turistik destinasyonlara göre daha düşüktür. Uluslararası
bakımdan konaklama bedeli makul düzeydedir, ancak yoğun zamanlarda
özellikle gruplar için arz sıkıntısı söz konusudur. Halihazırda sadece bir adet
uluslararası markalı otel bulunmaktadır.
Konaklama sektörüne değer katacak pek çok fırsat bulunmaktadır; özellikle eski şehirde kaliteli butik otellerin bulunmadığı ve onu çevreleyen yeni
bölgelerde turistik oteller olduğu görülebilmektedir. İldeki kırsal alanların pek
çoğunda şu anda çok sınırlı bir konaklama olanağı bulunmaktadır.
Konaklamanın Şanlıurfa ekonomisine olan katkısı, tahmin edilen performansın altında kalmaktadır.36 37
Kişi başı gecelik
ortalama otel maliyeti

200 TL 40 AVRO

Diğer konaklamalardaki
ortalama konaklama maliyeti

100 TL 20 AVRO

100 TL		 20 AVRO

Ancak, tur operatörünün kâr miktarlarından dolayı bu değer zincirinin
öğesinin sadece küçük bir yüzdesi Şanlıurfa’da kalmaktadır.
Varış Deneyimi / Uçuş Masrafları

Ziyaretçi Cazibe Merkezleri Değeri
Şanlıurfa otobüs terminali veya GAP Uluslararası Havalimanı’na varış deneyimi Türkiye için ortalama düzeydedir. Özel bir karşılama anlayışı yoktur.
Türkiye ölçeğinde ulaşım maliyeti de ortalama seviyededir. Uluslararası düzeyde GAP Uluslararası Havaalanı’na yapılan bağlantılar halihazırda uluslararası değildir: Bütün tarifeli uçuşlar İstanbul veya İzmir üzerinden yapılmaktadır. Charter trafiği geliştirilememiştir; Şanlıurfa’nın otel arzı önemli ölçüde
artış gösterdiğinde bu bir değer zinciri fırsatı haline gelebilir. Rastgele seçilen bir tarihte (29 Mayıs 2018) İstanbul’dan herhangi bir havayolu şirketi
ile alınabilecek en ucuz direkt tek yön biletler şunlardı: Şanlıurfa 25 AVRO,
Antep 21 AVRO, Diyarbakır 28 AVRO ve Mardin 33 AVRO: Uluslararası
pazarların birçoğu için bu fiyatlar düşüktür.
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IST-GAP tarifeli direkt gidiş-dönüş
uçuşun tahmini bedeli
(Nisan-Mayıs 2018)

430 TL 84 AVRO

Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya
gidiş-geliş otobüs biletinin
yaklaşık bedeli

50 TL

10 AVRO

Şanlıurfa’da çok sayıda miras alanı bulunmaktadır, ancak bunların çoğu
şu anda az ziyaret edilmektedir ya da başka işlevlere (örneğin, dini) sahiptir. Şanlıurfa’daki birçok ziyaretçi cazibe merkezi ücretsiz olup, perakende
satış ya da yemek hizmeti tesislerine sahip değildir. Standartlar geliştikçe,
“zararına satışlar” görülebilmekte olup, eğitimle ilgili bir role sahiptir. Bununla birlikte, sunulan deneyimlere değer katmak ve gelirleri arttırmak için
birçok fırsat bulunmaktadır. Örneğin, rehberlik hizmetleri genel olarak mevcut değildir. Ayrıca, Şanlıurfa ve Harran tarihinin birçok ilginç yönü, Kent
Müzesi’nin (ücretsiz) mevcut durumunun iyileştirilmiş olmasına rağmen, ziyaretçilere gerektiği gibi sunulmamıştır. Kapsamlı yeni Şanlıurfa Müzesi’nin
mütevazi bir giriş ücreti vardır ve Göbeklitepe Arkeolojik Sit Alanında ise,
yeniden açıldığında, daha alışılagelmiş bir giriş ücreti ve ziyaretçi olanakları
olacaktır. Ziyaretçi sayıları birçok cazibe merkezi için bilinmemekle birlikte,
Şanlıurfa Arkeopark müzeleri 2016 yılında yaklaşık 86.000 ziyaretçi çekmiş,38 Şanlıurfa Kalesi de benzer bir sayı kaydetmiştir.
36. RHSP (2017) Talep Analiz Raporu.
37. RHSP (2017) Talep Analiz Raporu.
38. 2017 yılında Şanlıurfa Arkeopark müzelerindeki ziyaretçi sayısı 63.000’e
düşmüştür.
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Ziyaretçi cazibe merkezlerinin değeri daha fazla paraya çevrilebilir ve
önemli ölçüde iyileştirilebilir: Bu sektör şu anda turizm büyümesinin önemli
bir unsuru olarak yetersiz performans göstermektedir.

Şanlıurfa Arkeopark müzelerine
giriş bedeli (2018)

8 TL

1,6 AVRO

Göbeklitepe’ye giriş bedeli (2018)*

20 TL

4 AVRO

(dalışlar başlatılmaktadır) ve doğa yürüyüşü ve macera dahil olmak üzere
karaya dayalı seçenekler sunmak için birçok değer zinciri fırsatı mevcuttur.
Turizm halihazırda Atatürk Barajı veya Siverek ilçesinde önemli ölçüde gelişmemiştir. Tektek Dağları doğa koruma alanında turizm geliştirilmemiştir.
Nesli tükenmekte olan bir tür olan Kelaynak için Birecik yakınlarında bir
kuş korunağı bulunmaktadır. Burada basit perakende satış yerleri mevcuttur.
Bu ürünü geliştirmek için değer zinciri fırsatları vardır.

* Sistematik olmayan geri bildirimlere göre resmi açılış sonrası beklenen
fiyatta değişiklik olabilir.
Kişi başı tekne gezisinin
tahmini maliyeti (grup fiyatı)*

10-15 TL 2-3 AVRO

Yeme - İçme ve Restoranlar Değeri
Şanlıurfa’nın geleneksel yemekleri, mükemmel bir değeri temsil etmekte
ve ildeki ana ekonomik sektör olan tarımla güçlü bağlara sahip turizm ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Türk ziyaretçiler arasında popüler
olup, ana pazarı oluşturmaktadır. Bir Han, ziyafet mekanı olarak geliştirilmiş
olup, geleneksel Şanlıurfa müziğini yaşama fırsatı sunmaktadır. Çok sayıda restoran da, yemek deneyimine katma değer olarak geleneksel müzik
ikram etmektedir. Bununla birlikte, piyasa genişledikçe uluslararası ziyaretçilere hitap etmek ve daha pahalı ve kaliteli pazara yükselmek amacıyla
daha geniş bir yelpazede yiyecek seçenekleri sunarak bu sektörün değerini
ileriye taşıyacak açık fırsatlar bulunmaktadır. Hem Türk hem de diğer İslami
pazarlar (özellikle Orta Doğu) giderek daha çeşitli bir mutfak ürün yelpazesi
arayışına girmekte ve lokantalarda daha yüksek konfor ve ortam standartları aramaktadır.
Şanlıurfa’nın bu önemli ürününü yaygınlaştırmak için değer zinciri fırsatları
vardır.39

Bir öğünün ortalama maliyeti (kişi başı)

20-40 TL 4-8 AVRO
MICE

Müzik eşliğinde geleneksel bir
akşam yemeğinin yaklaşık maliyeti

50-75 TL 10-15 AVRO

Doğa Turizmi
Doğa güzellikleri, turistler tarafından ağırlıklı olarak Halfeti’de yaşanmaktadır; ancak bu ürün çoğunlukla baraj gölünde kısa süreli tekne gezisi (yaklaşık bir saat süren), restoranlar ve bazı konaklama ve perakende satış yerleri oldukça sınırlı olup, çok yüksek standartlarda değildir. Fiyatlar genellikle
düşüktür. Daha uzun süreli tekne gezileri, daha fazla suya dayalı faaliyetler
39.
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RHSP (2017) Talep Analiz Raporu

Toplantılar, konferanslar ve bazı sergiler, özellikle yerel düzeyde olmak
üzere, Şanlıurfa turizminde önemli bir rol oynamaktadır. Otellerde, devlet
dairelerinde, müzelerde ve bazı restoranlarda çok sayıda küçük toplantı
salonu bulunmaktadır; ancak bu segmentin değeri, teşvik edici bir ürün
olmadan nispeten küçüktür. Ürün, sezon sorununa yardımcı olabilir.
Bu ürünü geliştirmek ve pazarlamak için değer zinciri fırsatları vardır.

Toplantı odası kiralamanın
yaklaşık maliyeti (50 kişi)*

3.250 TL 637 AVRO

61

İNSAN KAYNAKLARI İHTİYAÇ ANALİZİ
Perakende Satış Yeri Değeri
Balıklıgöl’e giden eski şehrin caddelerinde turizme yönelik kapsamlı perakende satış yerleri bulunmaktadır. Şu anda ilde bulunan değer zinciri
turizm harcamalarına ilişkin başlıca alan, muhtemelen Balıklıgöl Caddesi,
yakındaki Hanlar ve Demokrasi Caddesi boyunca uzanan yüzlerce dükkandır. Ayrıca, bu alanda küçük otel yoğunluğu da vardır. Burası, otantik bir
deneyim sunmaktadır; yakınındaki alanlara doğru genişleme ve ayakta kalan el sanatları atölyeleri ve yerel olarak üretilen ürünleri ön plana çıkararak
bu alanı zenginleştirme olanağı bulunmaktadır.40
Ortalama günlük harcama (kişi başı)

100 TL		 20 AVRO

Gençler için bir istihdam alanı ve il ekonomisini çeşitleme aracı olarak
turizmin potansiyelinin olduğu kabul edilmektedir. Turizm sektörü, sosyal
koşulların izin verdiği ölçüde kadınlara ve azınlık gruplarına da fırsatlar sunabilmektedir.
Proje kapsamında 2017 yılında bir Eğitim İhtiyaç Analizi gerçekleştirilmiştir. Hedefleri aşağıda verildiği gibiydi:
• Şanlıurfa’da turizm işletmelerinde Turizm Mesleki Öğretim ve Eğitimi
(TVET) ile insan kaynakları gelişimi için bir analiz hazırlamak,
• Turizm sektörü için insan gücü talebi analizi hazırlamak,
• Proje insan kaynakları eğitim programına girdi sağlamak ve
• Şanlıurfa İli Master Planına dahil edilmek üzere bir İKG stratejisi ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek üzere il kapsamında araştırmaları
yürütmek.
Beş kategori incelemeye alınmıştır:
• Şanlıurfa’daki yerleşik nüfusta turizm sektörü hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim.
• Gençler, kadınlar ve öğrencilere yönelik eğitim.
• Seyahat acenteleri ve tur rehberlerine yönelik eğitim.
• İşletmelerin sahipleri/yöneticilerine yönelik eğitim.
• Personele yönelik eğitim.
Önemli Bulgular

Ayrılma / Tekrar Ziyaret Etme
Halihazırda tekrar ziyareti teşvik etmeye ve ziyaretçi geri bildirimi almaya
yönelik bir sistem mevcut değildir. Ancak ziyaretçilerin destinasyonun özgünlüğü karşısında hoşnut kalıp şaşırması söz konusu olabilir.
Sonuçlar
Yapılan analiz, değeri iyileştirmek ve çok düşük fiyatlı konaklama, yeme-içme ve tekne gezilerinden elde edilen değeri gelirleri iyileştirmek için
önemli bir alan olduğunu göstermektedir. Şanlıurfa’daki ücretler diğer Türk
destinasyonlarına aynı düzeyde görünse de, diğer destinasyonlarda daha
fazla uçuş seçeneği ve daha düşük maliyetli taşıyıcılarla (LCC) erişim söz
konusudur. MICE alanı (özellikle toplantılar), oda kiralama için nispeten yüksek ücretler talep edildiğinden şu anda iyi bir getiri sunuyor gibi görünmektedir, ancak bu durum sınırlı arzın bir sonucu olabilir.

Eğitimin; işletmenin büyüklüğü, kapasitesi ve sınıfına bakılmaksızın personele değer, verimlilik ve motivasyon katması nedeniyle, eğitim faaliyetleri,
farklı büyüklükte, tipte ve kapasitede olan turizm işletmelerinde önemli olarak görülmektedir. Modern turizm işletmelerinin eğitimli personel istihdam
etmesi ve mevcut personelinin eğitim ihtiyaçlarını analiz etmesi gerekmektedir. Eğitime öncelik verilmesi ve Şanlıurfa için bunun bir zorunluluk olduğunun kabul edilmesi gerekir. Aşağıdaki eğitim konularının yararlı olacağı
kabul edilmektedir:
Turizm Farkındalığı
• Genel halka yönelik turizm farkındalığı eğitimi,
• Sağlık görevlileri, havaalanı personeli, güvenlik personeli, taksi ve minibüs sürücüleri, küçük ölçekli işletmeler ve gönüllüler için olduğu kadar
ziyaretçilerle temas halinde olan kamu görevlilerine yönelik, kısa süreli yabancı dil eğitimi ve iletişim becerileri eğitimi,
• Sürdürülebilir turizm eğitimi,
• Turizm sektörüne yatırım yapacak KOBİ’ler için girişimcilik eğitimi ve

40. RHSP (2017) Talep Analiz Raporu. Rakam olduğundan az gösterilmiş olabilir;
dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
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• Şehir merkezinde ve ilçelerde yaşayanlara yönelik olarak, misafirhaneler, aile yanında konaklama gibi alternatif turizm çeşitleri, yiyecek ve
içecek işletmelerinin kurulmasına dair girişimcilik, hibeler ve kredi programları hakkında eğitim.

Gençler, Kadınlar ve Öğrencilere Yönelik Eğitim
• Gençler, kadınlar ve öğrencilere yönelik, turizm ile ilgili genel konular
hakkında turizm farkındalığı eğitimi,
• Turizm sektörünün gelişmesiyle ekonomiye destek olarak el sanatları
ve yerel ürünlerin üretimi ve satışı konusunda kadınlar, gençler ve genç
girişimcilere yönelik girişimcilik ve pazarlama eğitimi,
• Krediler, hibeler, vs. gibi finansman kaynaklarına erişim konusunda KOBİ’lere yönelik eğitim,
• İşsiz gençler ve kadınlara yönelik olarak, servis, mutfak, oda hizmetleri,
resepsiyon ile ilgili mesleklere hakkında mesleki eğitim kursları.
Seyahat Acenteleri ve Turist Rehberlerine Yönelik Eğitim
• Seyahat acentesi personelinin standartlarını yükseltmek için iletişim, takım çalışması, ofis ekipmanı kullanımı, web sayfası geliştirme ve yabancı
diller konularında eğitim,
• Şanlıurfa Tur Rehberleri Odası’na kayıtlı bölgesel ve ulusal düzeydeki
rehberlere yönelik yabancı dil eğitimi,
• Tur rehberlerine yönelik uzmanlaşma eğitimi (gastronomi, mozaik, dini
turizm, arkeoloji, Şanlıurfa tarihi ve beceri geliştirme).
Ayrıca, Şanlıurfa ile ilgili bölgesel tur rehberi eğitimine girdi sağlayıp eğitimi
başlatmak ve ilgili lisansa sahip olanlar için uzmanlaşma eğitimi sağlamak
da önemli konulardır.
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İşletmelerin Sahipleri / Yöneticilerine Yönelik Eğitim
İşletme sahiplerine/yöneticilerine göre, eğitim konularını, önem düzeylerine göre almaları gerektiğini düşünmektedirler.
1. Yabancı dil eğitimi,
2. Destek ve girişimler hakkında eğitim,
3. Çevrimiçi/dijital pazarlama eğitimi,
4. Hijyen ve sanitasyon eğitimi,
5. Yönetim becerileri eğitimi,
6. Satış ve pazarlama eğitimi,
7. E-ticaret eğitimi,
8. İnsan kaynakları eğitimi,
9. Maliyetler ve finans eğitimi (Maliyet hesaplama, vb.),
10. Girişimcilik eğitimi,
11. Proje yazma eğitimi,
12. İletişim becerileri eğitimi,
13. Müşteri ilişkileri eğitimi,
14. Kriz yönetimi eğitimi,
15. Kurumsal kültür eğitimi,
16. Turizm farkındalığı eğitimi,
17. Takım çalışması eğitimi,
18. Liderlik eğitimi,
19. Kişisel haklar eğitimi.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre, hijyen ve sanitasyon eğitiminin yanı sıra
pazarlama ve yönetim becerileri eğitim türlerine olan ihtiyaç çok uyumludur.
Bu araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da “İletişim” ve “Müşteri ilişkileri”
eğitimleridir.
Önem düzeyine göre, çalışanların mesleki gelişimleri için almak istedikleri
eğitimler şunlardır:
1. Yabancı dil eğitimi
2. Kalite eğitimi
3. İletişim becerileri eğitimi (retorik ve diksiyon)
4. Kişisel gelişim eğitimi
5. Liderlik eğitimi
6. Takım çalışması eğitimi
7. Çevre ve çevre koruma bilincine yönelik eğitim
8. Müşteri ilişkileri eğitimi
9. Teknoloji araçlarının orta ve ileri düzeyde kullanımı konusunda eğitim
(Bilgisayar, sipariş sistemi)
10. Çalışanlar için mesleki beceriler (servis, oda hizmetleri) eğitimi
11. Motivasyon eğitimi
12. Turizm farkındalığını artırma eğitimi
13. Kişisel bakım eğitimi
14. Hijyen ve sanitasyon eğitimi

65

TURİZM YÖNETİŞİMİ VE POLİTİKA ANALİZİ
Hükümetin Halihazırdaki Rolü
Ulusal Düzeyde
Merkezi hükumet, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ve diğer bakanlıklar
aracılığıyla, aşağıdakilerle ilgili olarak güçlü bir role sahiptir:
• Kültür ve miras varlıklarının korunmasını sağlamak,
• Ulusal turizm politikası ve devlet düzeyinde yatırım,
• Ekonomik kalkınma
• Eğitim-öğretim
• Uluslararası ve yurt içi turizm pazarlaması
• Turistlerin can ve mal güvenliği
• Ulusal kalite ve derecelendirme usulleri
• İşlemler üzerindeki yasal kontroller

15. Temel muhasebe eğitimi
İşletme sahiplerinin/yöneticilerinin eğitim talepleri, kurum çalışanlarının
eğitim ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında, benzer eğitim türlerini talep ettikleri
açıkça görülmektedir: Her iki grup, en acil ihtiyaç olarak “yabancı dil eğitimi”ni birinciyi sıraya almaktadır.
• Hem işletme sahipleri/yöneticileri hem de kurum çalışanları ilk beş sıraya “iletişim becerileri eğitimi”, “müşteri ilişkileri eğitimi”, “kalite eğitimi” ve
“kişisel gelişim eğitimi”ni yerleştirmektedir. Turizm sektörü kişisel iletişim
ve özellikle yüz yüze iletişime dayalı olduğundan, iletişim becerileri, hissedilen ihtiyaçların en başında yer almaktadır.
• Her iki grup da “kaliteli eğitim” ve “takım çalışması” için aynı önem düzeyini belirtmiştir. Diğer eğitim konuları söz konusu olduğunda, işletme
sahipleri/yöneticileri, çalışma verimliliğine katkı sağlayacak “turizm farkındalığı eğitimi”, “çalışanlar için mesleki beceriler eğitimi”, “hijyen ve sanitasyon eğitimi” ve “liderlik eğitimi”ni sıralamaya alırken; çalışanlar, kendi
kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak “Çevre ve çevre koruma hakkında
farkındalık eğitimi”, “müşteri ilişkileri eğitimi”, “teknoloji araçlarının orta ve
ileri düzeyde kullanımı eğitimi”ni sıralamakta ve “çalışanlar için mesleki
beceriler eğitimi”ni 10. sıraya yerleştirmektedir.

KTB, Türkiye’deki kültür ve turizm faaliyetlerinden sorumlu ana organdır. İl
Müdürlükleri, Bakanlığın il düzeyindeki ana temsilcileridir. Bakanlık, kültürel
ve tarihi varlıklar için koruma, tanıtım, pazarlama ve farkındalık artırma faaliyetlerinden sorumludur. Bakanlık ayrıca kültür ve turizm ile ilgili faaliyetlerde
koordinasyon, planlama ve strateji geliştirme faaliyetlerinden de sorumludur. Şanlıurfa’da, çoğunlukla daha yüksek ölçekli projeler ve planlama faaliyetlerinde yer almaktadır.
Bölgesel Düzeyde
GAP Bölge Kalkınma İdaresi: Güneydoğu Anadolu Projesi’nin koordinasyonundan sorumludur. Turizm sektörüyle ilgili, markalaşmadan restorasyon çalışmalarına kadar pek çok projeyi koordine etmektedir. 10 Yıllık
GAP Turizm Master Planının yanı sıra birçok restorasyon ve markalaşma
projesini kapsayan 2014-2018 Master Planını hazırlamıştır. GAP Eylem Planı kapsamında yer alan turizm projelerini desteklemektedir. Bütçe: Özel
bütçeli Bakanlık: Kalkınma Bakanlığı
Karacadağ Kalkınma Ajansı: Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerini kapsamaktadır. Kamusal ve özel sektörleri koordine etmek, bölgesel planlar hazırlamak ve programlar vermekten sorumludur. Şanlıurfa’da turizm projelerinin
geliştirilmesi, uygulanması ve finanse edilmesinde kritik bir role sahiptir.
Şanlıurfa’da bulunan ana organı Yatırım Destek Ofisi’dir. Tanıtıma yönelik
birçok ulusal ve uluslararası faaliyeti desteklemekte ve finanse etmektedir.
Bütçe: Özel bütçeli Bakanlık: Yönetim Kurulu / Kalkınma Bakanlığı Öncelik:
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Çalışmada, bu eğitimlerin organizasyonun, İl Valiliği ile koordineli olarak
kamu kurumları ve diğer kurumlar tarafından desteklenmesini önerilmektedir.
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İl ve İlçe Düzeyinde
Yasal çerçeveye göre Şanlıurfa’da turizm yönetişiminde yer alan başlıca
aktörler kamu kurumları ve belediyelerdir. Dernekler, altyapı yatırımında dolaylı
bir rol üstlenmektedir. Şanlıurfa’da turizm yönetişiminde yer alan önemli kurumların başlıca rolleri ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:
Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Müdürlüğün temel işlevleri arasında; turizmin yönetilmesi, tur rehberliği kursları, politika oluşturma ile ilgili
araştırmaların yapılması, turizm yatırımlarının yönlendirilmesi ve izlenmesi, kültürel ve turistik değerlere ilişkin envanterlerin hazırlanması, turizm tesislerinin
izlenmesi (Turizm İşletme Belgesi), ildeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, seyahat acentelerinin izlenmesi,
Turizm İşletmesi Sertifikalarına sahip işletmelerin fiyatlandırma politikasının
onaylanması, Valilik tarafından oluşturulan turizm komisyonlarına katılım ve ilin
tanıtımının koordine edilmesi yer almaktadır. Bütçe: Merkezi (Bakanlıkça tahsis edilir). Sınırlı olup, tahsis edilen bütçe dışındaki farklı kaynaklara bağlıdır.
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Öncelik: Şanlıurfa Valiliği’nin ana turizm
organı

Özel Sektörün Halihazırdaki Rolü
Özel sektör, konaklama, yeme-içme ve perakende satış dahil olmak üzere en önemli turizm hizmetlerinin sağlanmasından sorumludur. Bu sektör,
turizmin önemli bir tedarikçisidir; ancak şu anda araştırma, planlama veya
strateji oluşturma alanında güçlü bir role sahip değildir. Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği (ŞUTUDER) 2003 yılında Şanlıurfa’da kurulmuştur. Üyeleri,
turizm sektöründe çalışanlar ve turizm gönüllülerinden meydana gelmektedir. Derneğin birincil amacı, profesyoneller ve sektörde yer alan herkesle
ilgili sektörel veriler için bir odak noktası olmaktır. Hedefleri arasında, standart denetimin kurumsallaştırılması ve standartların belirlenmesinde kuruluşlara rehberlik yapılması için çaba sarf etmek yer almaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: İlde altyapının geliştirilmesi ve bakımının
yapılmasından sorumludur. Öncelik tanımaya karar verdikleri görevlere göre
bölümler oluşturabilmektedir. Kültür ve turizm faaliyetlerini koordine edebilmek amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı kurulmuştur. Aynı zamanda
Belediye için gelir getirici şirketler oluşturabilir ve bunlara sahip olabilir. Bütçe:
Özel bütçeli Bakanlık: İçişleri Bakanlığı
İlçe Kaymakamlıkları: İlgili Vilayetin Valisinin emrinde on üç Kaymakam
görev yapmaktadır (Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir). İlçe düzeyinde kamu kurumlarının koordinasyonundan sorumludur. Turizm alanında
yaptıkları çalışmalar, doğrudan bir sorumluluk alanı olarak sayılmamaktadır.
Şanlıurfa KTM’nün bölge düzeyinde temsilcisi olmadığından, turizm projelerine ve ilçede sektörün önemine bağlı faaliyetlere katılabilmektedirler. İl merkezine yakınlığı nedeniyle Halfeti ve Harran Kaymakamlıkları turizm sektöründe
faaliyet göstermektedir. Bütçe: Merkezi bütçeli Bakanlık: İçişleri Bakanlığı
İlçe Belediyeleri: Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir’de yer
almakta olup, yalnızca BB’lerinin görevlerini yerine getirmek üzere çalışmaktadır. Turizm sektörü ile ilgili olarak İlçe Belediyeleri; atık yönetimi, rekreasyon
ve eğlence yerlerine izin verilmesi ve bunların izlenmesi, otoparkların, parkların, rekreasyon ve eğlence yerlerinin yapımı, toplumdaki dezavantajlı gruplara
sosyal ve kültürel faaliyetlerin sağlanması, mesleki eğitim ve beceri kazandırma kurslarının verilmesi, kültürel tesislerin ve binaların yapımı, bakımı ve onarımı, kültürel, tarihi ve doğal varlıkların korunması ve tarihi değerlere sahip yerlerin yeniden canlandırılması ve restorasyonu gibi görevlerden sorumludur.
İB’leri ayrıca bir yönetişim modelinin geliştirilmesinde kritik rol oynamaktadır.
Bütçe: Özel bütçeli Bakanlık: İçişleri Bakanlığı
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Özel sektör aynı zamanda çeşitli yarı özerk sivil toplum kuruluşları (QUANGO’lar) ve dernekler aracılığıyla, aşağıda verilen yerlerde temsil edilmektedir:
• Şanlıurfa Turizm Platformu,
• Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve
• Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD).
Bu üç kuruluşa ait işlevler, aşağıda sunulan sonuçları veren Fonksiyonel
Analiz İncelemesi’nde (RHSP, 2017) irdelenmiştir:
• Turizm faaliyetlerinin koordinasyonunu desteklemeye ilişkin bir yönetişim modeline açıkça ihtiyaç vardır.
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• Yasal bir zeminin olmayışı, STP’nin ve bununla bağlantılı faydaların etkililiğini azaltmaktadır.
• Sınırlı insan kaynakları, STP’nin etkinliğini düşürmektedir.
• Ne STP ne de ŞURKAV, turizm sektörünü tam olarak temsil etmemektedir.
• Faaliyetlerin uygulanması yapılandırılmamış olup, iletişim ve izleme sistemleri etkili değildir.
• ŞURKAV ve STP’nin yönetim modelini/yapısını güçlendirmeye yönelik
siyasi bir irade vardır.
• Kadınlar, gençler ve azınlık gruplarının yeterince temsil edilmemektedir.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), tüccarlar ve işadamlarını temsil
eden kuruluştur. Yarı resmi bir dernek olup, görevleri kanunla belirlenmektedir. Fuarlar, kamu mağazaları, kulüpler, müzeler ve kütüphaneler kurmaktan
sorumludur. Bununla birlikte, turizm sektörünün önemi ve ildeki üyelerin ihtiyaçları ile ilgili olarak bu kapsam dışında da çalışma yapabilmektedir. ŞUTSO,
turizm sektöründen sorumlu bir organ olarak Şanlıurfa Turizm Platformunu
kurmuştur. Ancak Platform şu anda faal değildir.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (UCMC), esnafları ve işyeri sahiplerini
temsil etmektedir. Türk mevzuatına göre, bir işadamı UCMC’ye ya da ŞUTSO’ya tescil edilebilmektedir. UCMC’de, Restoranlar Odası, Sürücüler Odası
ve Pastaneciler Odası gibi turizm sektörüyle ilgili odalar bulunmaktadır. Ayrıca, esnaflar da bu birliğin altında yer almaktadır. UCMC, turistlere kaliteli
hizmet sunmada özellikle önemli bir ortaktır.
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ŞESOB), esnaf ve sanatkarları
bir araya getirmeyi ve aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birlik, 58 odadan meydana gelmektedir. Bu odalar, gümrük ve ticaret alanlarında rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden politikaları ve uygulamaları üretmek, uygulamak ve denetlemek için esnafın ve zanaatkarların
çıkarlarını temsil etmek, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek,
üreticileri ve tüketicileri korumak ve oda hizmetleri, resepsiyon, yemek pişirme, barmenlik ve bakım personeline yönelik eğitimler düzenlemek amacıyla
vergi daireleri, belediyeler ve resmi makamlar gibi hükümet organları ile ilişki
kurmaktadır.
Şanlıurfa Lokantacılar Odası (SULKTO- ŞANLIURFA), 1972 yılında sektörde
çalışan kişiler tarafından kurulmuştur. Federasyona bağlı odalara üye esnaf ve
sanatkarların sorumluluğu; halk sağlığı, gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti,
kent estetiği gibi belli başlı sorumluluklara bağlı kalarak, ulusal ve uluslararası
rekabet ortamında mesleklerinin profesyonel ihtiyaçlarını karşılamak, bu alanda çalışabilmek ve gelişebilmek için tanıtım yapmaktır.
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, TUREB bölgesel odalarından
biridir. Dernek, ülkeyi kültür ve turizm politikaları kapsamında daha aktif bir
şekilde tanıtmak ve yasadışı rehberlik faaliyetlerinin önlenmesine yardımcı
olmak amacıyla rehberleri desteklemektedir.
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Değer Zinciri Tavsiyeleri
Proje’deki Değer Zinciri Analizi’nde41, genel olarak Şanlıurfa’da turizm
sektörünün yönetişimiyle ilgili bazı önemli konulara dikkat çekilmiştir. Bu
durum analizinde özellikle aşağıda verilen hususlara odaklanılmıştır:
• Etkinleştirme ortamı
• Kurallar ve yönetmelikler
• Destek fonksiyonları ve
• Fırsatlar
Etkinleştirme Ortamı
Tavsiyeler aşağıda verildiği gibidir:
• Kamu özel ortaklığı, diyaloğu ve sektör koordinasyonunu güçlendirmek
için düzenli bir şekilde bir araya gelen bir forum oluşturmak.
• Özel sektörle ortaklaşa turizm sektörü stratejisini (planlandığı gibi) geliştirmek ve özel sektör temsilcilerinin uygulamanın gözetiminde yer almasını sağlamak.
• Endişeleri ele alıp diyaloğu ilerletmek amacıyla yetkilileri veya ilgili kuruluşları bir araya getirme konusunda öncülük etmek üzere iş dünyasının
yasal savunma kapasitesini güçlendirmek.
• İş derneklerinin kapasitesini güçlendirmek. Kurumsal gelişim, üyelik
hizmetleri ve yasal savunma kapasitesini desteklemek. İş dünyasında işbirliğinin faydaları konusunda farkındalık yaratma.
• Sektörün koordinasyonu için bir platform/kuruluş (yeniden) kurmak ve
sektördeki iş dernekleri arasındaki işbirliğini ilerletmek.
• Örneğin bir iş derneği ve/veya kooperatifleri biçiminde el sanatının daha
iyi örgütlenmesini desteklemek.
• İle ilişkin güvenlik değerlendirmesini yapmak. Şanlıurfa’da fiili güvenlik durumu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla medya ile etkileşime
geçmek ve olası muhalif kanıtları paylaşmak (oluşturulmuşsa).
• Turizm bölgelerindeki altyapının iyileştirilmesi için özel ve hedefe yönelik
program geliştirmek. Temel kısıtları ve öncelikleri öğrenmek amacıyla sektör paydaşları ile istişarelerde bulunmak.
Kurallar ve Yönetmelikler
• Sıkıntıları tartışmak ve sektöre yönelik zorlukları ortaya koyan ve zorlukları ele alan bir mevzuat envanteri oluşturmak üzere bir forum/grup
oluşturmak. Yasaları gözden geçirmek ve aralarında uyum sağlamak.
• İlgili yasalar ve yönetmelikler hakkında, değişikliklerle yapılan güncellemelerin yanı sıra bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmek.

41. Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi (2017) Şanlıurfa’da turizm sektörüne
ilişkin değer zinciri analizi, RHSP.
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• Kuralların ve yönetmeliklerin uygulanmasını ve bir “eşit şartlara sahip
faaliyet alanı”nın oluşturulmasını sağlamak amacıyla gözetim işlevlerini
güçlendirmek.
• Sorumlu iş uygulamaları hakkında duyarlı olmak. Çalışma standartları
da dahil olmak üzere standartlara uygunluğu ve bunların uygulanmasını güçlendirmek amacıyla iş dernekleri ile işbirliği yapmak. İş dernekleri,
kendi sektörleri için bir davranış kuralları manzumesi oluşturabilir.
• Çalışma standartları, iyi iş yeri uygulamaları ve çalışanların hakları konusunda duyarlı olmak. Daha iyi koşulları teşvik etmek üzere işverenler ile
işçiler arasında diyalog forumu oluşturmak.
• Kadınlara yönelik fırsatları artırmak için bir kampanya düzenlemek ve
sektörde kadın katılımını engelleyen önyargılara meydan okumak ve aynı
zamanda çalışma koşullarının kadınlar için kabul edilebilir olmasını temin
etmek.
• Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için teklif sunmak ve işletmeler şeklinde faaliyet gösterme ile ilgili fırsatlar üzerinde duyarlı olmak ve kadın el
sanatları yapımcıları için muhtemelen dışarıya üretim yapma modelleriyle
bağlantılı olarak kadınlara yönelik ortak hizmetler ve evde üretimi için kooperatifler kurmak.
• Dezavantajlı kadınların yeni ürün tasarımları ve pazar gelişim olanaklarından faydalanmasını sağlamak.
• Sektörün potansiyelini değerlendirmek ve uygun davranışları teşvik etmek amacıyla yerel işletmeler, devlet çalışanları, taksi şoförleri ve yerel
medya arasında farkındalığı artırmak. Şanlıurfa’da kalkınma için bir kaldıraç olarak turizmin potansiyel önemini ortak bir anlayışla kamuoyunun
takdirine sunma konusunda duyarlı olmak.

Destek Fonksiyonları
• Sektöre dair insan kaynakları gelişimi için, muhtemelen turizm sektörü
master planıyla bağlantılı olarak bir strateji geliştirmek. Özel sektörü işe
dahil etmek ve öğretim programı geliştirme, becerileri eşleştirme, vb. konuları ele alacak resmi bir koordinasyon grubu oluşturmak.
• Özel sektör eğitim sağlayıcılarının; a) piyasanın yönlendirdiği eğitim hizmetlerine yönelik olurluk incelemesi geliştirerek ve b) özel sektör eğitim
sağlayıcıları için teşvikler oluşturarak, eğitim (pazarı temel alan) sağlamaları için teşvik etmek,
• Şanlıurfa ilindeki zayıf markalaşma ve pazarlama, tekrarlayan bir sorundur. Birçok kurum/departmanın, turizm sektörü tanıtımına yönelik sorumluluğu ve bütçesi bulunmakta olup, koordinasyonun sınırlı olduğu görülmektedir. İldeki pazarlama faaliyetini tek bir çatı altında koordine etmek
tavsiye edilmektedir. Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa için bir markalaşma
stratejisi geliştirmek. Özel sektörü işe dahil etmek.
• Kısıtlamaları anlamak ve kadınlar için fırsatlar da dahil olmak üzere çözümleri belirlemek için bankalar ve kredi veren diğer kurumlarla işbirliği
yapmak.
• Turizm sektörü işletmecilerine yönelik, muhtemelen girişimcilik eğitimi
(iş planlaması dahil) ve teklif yazımı ile bağlantılı olarak finansmana nasıl
erişecekleri konusunda farkındalık yaratılması. Kadınlar, genç girişimciler
ve potansiyel girişimciler için özel toplantılar yapmak.
• Örneğin, danışma merkezleri biçiminde, turizm sektörü için özel olarak
hazırlanmış iş geliştirme hizmetleri yönünden pazarı değerlendirin.
• Kurumsal gelişimlerinin bir parçası olarak, üyelerine hizmet sağlamak
hususunda iş derneklerini yetkilendirmek. Olurluk incelemesi geliştirmek
ve bir hibe veya belgelere dayanan plan eşleştirmesi aracılığıyla BDS piyasa gelişimini dikkate almak.
Fırsatlar
• Politika belirleyiciler arasında sektörün sosyoekonomik potansiyeli hakkında farkındalık yaratmak.
• Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye odaklanan il veya sektör düzeyinde kalkınma planları oluşturmak (Turizm Sektörü Master Planı
dahil).
• Stratejik çerçeveler ve müdahalelerde gençlere uygun iş imkanlarını
yaygın hale getirmek.
• Gençler için girişimcilik geliştirme programı başlatmak.
• Turizm akışlarından yarar sağlayabilecek ilgili kırsal toplulukları duyarlı
hale getirin ve bunlarla bağlantı kurmak. Güzergah geliştirmenin bir parçası olarak, pilot kırsal turizm ve toplum temelli turizm modellerini tanıtın
ve uygulayın. Bir demonstrasyon örneği oluşturmak (muhtemelen Göbeklitepe yakınlarındaki köyde).
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ŞANLIURFA TURİZMİ: GENEL GZFT
Güçlü Yönler
Geliştirilmiş Turizm Ürünü
• Özgün ve büyük ölçüde bozulmamış kültürel miras destinasyonu
• Simgesel cazibe merkezleri: Hz. İbrahim Havuzu ve Göbeklitepe
• Dünya Mirası Sit Alanı - Göbeklitepe
• Yeni müzeler
• Geleneksel yiyecekler
• Sıra geceleri (Türkiye pazarına yönelik)
• Güzel spor tesisleri
Pazar

• Halfeti yetersiz bir şekilde kötü yönetilmektedir, tekneler ve turların kalitesi yetersizdir, sezon çok sınırlıdır
• Bazı önemli sit alanlarında (örneğin, Harran) ürün teklifi sınırlıdır
• Tur güzergahları oluşturulmamıştır
• Barajlar ve tarımsal alan açma nedeniyle miras kaybı, çok az sayıda
kilise kalmıştır
• Aileye hitap eden cazibe merkezleri sınırlıdır
• Gece turizmi teklifi sınırlıdır
• Düşük sezon (yüksek sıcaklıklar) için iç mekan ürünü sınırlıdır
• Mutfaktaki çeşit yelpazesi sınırlıdır; turistlere yönelik olarak yerel mutfağa alternatif seçenekler yoktur
• Turizm odaklı etkinlikler programı yeterince geliştirilmemiştir
• MICE teklifi sınırlıdır
• Sağlık turizmi, tarımsal turizm, aktivite turizmi şu anda herhangi bir ölçekte sunulmamaktadır
• Turizm eğitim stratejisi bulunmamaktadır

• Şanlıurfa’nın Türkiye içinde eşsiz bir destinasyon olarak yüksek seviyede tanınması
• Dünya Mirası Sit Alanı - Göbeklitepe
• Türkiye’de ve yakındaki İslam pazarlarında Hz. İbrahim ile kurulan güçlü
bağlantı
• Halfeti’nin Türkiye’de yüksek seviyede tanınması
• Doğu Anadolu’nun bölgesel turlarda ön plana çıkarılması
• Bazı web sitelerinde (örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Mezopotamya, Hz. Abraham Path) ön plana çıkarılması
Ulaşım
• Türkiye içindeki ulaşım bağlantıları (Ankara, İstanbul, İzmir)
• Türkiye içinde ve Kuzey Irak ve İran’dan gelen uygun karayolu ulaşım
bağlantıları
Yönetişim ve eğitim

Pazar

• Büyükşehir ve kent yönetimi taahhüdü
• AB Tarihi Yeniden Canlandırma Projesi
• Turizm eğitim kolejleri halen uygulamadadır; ancak turizme yönelik İK
geliştirme stratejisi mevcut değildir.

• Türkiye içinde Şanlıurfa’ya dair bazı olumsuz algılar
• Destinasyona ilişkin uluslararası farkındalık çok sınırlıdır
• Rehber kitaplarda ve çevrimiçi seyahat sitelerinde kapsam sınırlıdır
• Az sayıda uluslararası tur operatörü destinasyonu ön plana çıkarmaktadır
• İçinde sadece Şanlıurfa olan paket çok az sayıdadır
• Turizm marka değerleri geliştirilmemiştir
• Pazarlama stratejisi veya genel destinasyon pazarlama organizasyonu
mevcut değildir.
• Pazarda destek yoktur (Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın/Türk Hava Yolları’nın ara sıra yapılan sunuşları hariç)
• İl çapında kaliteli bir destinasyon web sitesi bulunmamaktadır
• Sınırlı pazarlama değerine sahip basılı malzemelerin fazla miktarda bulunması

Zayıf yönler
Ürün
• Çok sınırlı sayıda otel stoku ve değişken kalite
• Çok sayıda miras alanı denetimsiz olup, kötü yönetilmekte ve alan içi
bilgi sunumu çok sınırlı kalmaktadır. Pek çok lokasyonda alan içi rehberlik
hizmeti yoktur.
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Ulaşım

Pazar

• Tarifeli hizmetler sınırlı olup, halihazırda uluslararası uçuşlar mevcut değildir
• Gelen charter uçuşları çok az sayıdadır
• Demiryolu bağlantısı yoktur

• Merkezden yönetilen, iyi finanse edilmiş ve profesyonelce çalışan turizm
pazarlama organizasyonu oluşturmak
• Dağıtılabilir marka değerleri geliştirmek ve bunları duyurmak
• Türkiye içinde, bölgesel ve uluslararası düzey önemli piyasa segmentlerine odaklanmak
• Dünya Mirası Sit Alanı - Göbeklitepe, hazır fırsat
• Pazarlama faaliyetlerine ilişkin etkili bir karışım benimsemek, sergilere ve
yayınlara aşırı güvenmekten uzak durmak
• Dini turizme odaklanmak, İslami Kültür Başkenti olmayı hedeflemek
(2025’ten sonrası için)42
• İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (OIC) Turizm Başkenti olmayı hedeflemek
• Doluluğun daha düşük olduğu dönemleri doldurmak amacıyla spor turizmi ve etkinlikleri

Yönetişim ve eğitim
• Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden ilde kullanılabilen fon miktarı çok
sınırlı olup, çok sayıda sit alanı yönetim zorlukları bulunmaktadır
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, büyükşehir/ilçe kamu daireleri, GAP, vb. arasında turizme ilişkin sorumluluklar koordineli değildir.
• Turizm pazarlamasına ilişkin fonlar çok sınırlı olup, merkezi pazarlama
koordinasyonu mevcut değildir
• Devlet tarafından işletilen oteller, kaplıcalar, restore edilmiş tarihi yapılar,
diğer turizm varlıklarına yönelik özelleştirme çok sınırlı sayıda olup, turizmin “işletmeleri”nin işletilmesi hususunda hükümete aşırı güven vardır
• Turizm planlamasına özel sektör katılımı sınırlı olup, özel sektör genel
olarak zayıftır
• Mevcut bölgesel turizm stratejilerinde detay eksikliği vardır
• Otel kalite standartları etkili değildir; bir turizm İKG stratejisi mevcut değildir
Fırsatlar
Ürün
• Uluslararası markalar, eski şehirde kaliteli butik oteller dahil olmak üzere
otel geliştirme
• Miras cazibe merkezlerinin iyileştirilmesi
• Oteller, restoranlar ve diğer turizm işletmelerinde yurtiçi yatırımı çekmek
• Dini turizm, helal markalaşma, dini kurallara (şeriata) uygun oteller vb.
• Eski şehir ve çarşı iyileştirmeleri
• Tur güzergahlarının geliştirilmesi
• Tekneler, çevre, ürün sunumunun üst seviyeye çıkarılması - Halfeti
• Fırat Nehri/Takoran Vadisi
• Harran’daki bilgi sunumun iyileştirilmesi (kalenin kullanılabilirliği)
• Yeme-içme turizmi ve restoran türlerinin uluslararası müşterilere hizmet
verecek şekilde genişletilmesi
• Tarımsal turizm ve Atatürk Barajı hikayesi
• Sağlık turizmi
• Spor turizmi

Yönetişim ve eğitim
• APG’ler ve düzenli gözden geçirme süreci ile kapsamlı İl Turizm Master
Planının kabulü
• Uluslararası marka oteller ve Türkiye’deki oteller zincirini çekmek amacıyla özelleştirme ve teşvikler de dahil olmak üzere, turizme yönelik iç
yatırımlar için daha güçlü bir pazarlama
• Dünya Helal Ödüllerini hedeflemek43
• Yeni Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Türk Helal turizm akreditasyonuna kılavuzluk etmek
• Yeni turizm şirketi
Tehditler
• Yerel ve bölgesel toplumsal huzursuzluk ve olumsuzlukla ilişkili olarak
medya ve basında yer alma.
• Yabancı yatırımcıların pazara girmedeki isteksizliği
• Yerel istihdam fırsatlarının bulunmayışı ve ücret oranları yüzünden deneyimli ve eğitimli personel kaybı
• Doğal felaketler (örneğin, depremler, kuraklıklar)
• Turizmin mevsimselliğini artıran iklim değişikliği
• Yeni turizm geliştirme şirketinin (ŞTDC) sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kamu kurumları ile iş sektörü arasındaki yetersiz işbirliği

42. 2025 yılına kadar belirlenmiştir. Karar, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu
(IESCO) tarafından verilmektedir. Türkiye, IESCO’ya 2017 yılında katılmıştır.
43. Kategoriler şunlardır: Dünyanın En İyi Yükselen Helal Destinasyonu, Dünyanın En İyi
Helal Destinasyonu, Dünyanın En İyi Helal Mutfak Destinasyonu, Dünyanın En İyi Helal
Kültür Destinasyonu, Dünyanın En İyi Helal Turizm Web sitesi
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Harran, 2018

BÖLÜM 2

STRATEJİ

SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM POLITIKASI VE
STRATEJIK EYLEM ÇERÇEVESI’NIN AMACI
Turizm sektörünün planlanması ve geliştirilmesine ilişkin ulusal içeriğin
ana hatları, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2023 Türkiye Turizm
Geliştirme Stratejisinde verilmiştir. Bu hususa, STP ve SFA’nın planlamasında atıfta bulunulmuştur (bkz. Bölüm 1).
Bölgesel içerik, GAP Turizm Master Planı ile gözden geçirilmiş olup, plandaki tavsiyeler Şanlıurfa bağlamında daha da ileriye götürülmüştür.
STP ve SFA, ildeki koordineli eylem planına yönelik bir çerçeve olarak
kullanılacaktır. Planda; turizm gelişim planları, güvenli ve sorumlu turizme
hazır hale getirilebilecek başlıca kültürel varlıkları, manzara alanları ile lokasyonlara göre konaklama ve diğer altyapı ihtiyaçları özetlenmiştir. İl içindeki
devlet kurumları, dernekler, ajanslar ve işletmeler Master Plan’daki ilkeleri
gözetmelidir.

STP ve SFA, turizm
endüstrisinin iç
pazarda daha etkin
bir şekilde rekabet
etmesine ve yeni
uluslararası turistleri
çekmesine yardımcı
olacaktır.

İldeki çok özel kültürel, dini ve doğal kaynaklara ve yöre halkına dayanan
kaliteli bir turizm ürünü geliştirme konusuna özel olarak vurgu yapılmıştır.
STP ve SFA, turizm endüstrisinin iç pazarda daha etkin bir şekilde rekabet etmesine ve yeni uluslararası turistleri çekmesine yardımcı olacaktır. Bu
özellikle ilin zengin kültürel mirasına dayanan turizmin gelişmesi ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına ve deneyimlerine yönelik teklifler için temel oluşturabilen
ildeki tarımsal bolluk için de geçerlidir.

2018-2023, VIZYON 2030’A YÖNELIK TURIZM
GELIŞTIRME HEDEFLERI
Şanlıurfa İli’nin 2023 yılına yönelik turizm geliştirme hedefleri aşağıda verildiği gibidir:
• Güneydoğu Anadolu/Mezopotamya bölgesinde turizme yönelik Hükümet ve bölgesel hedeflere katkıda bulunmak.
• Şanlıurfa’da tarihin korunması ve canlandırılmasına yardımcı olmak.
• İl içerisinde önemli turizm kümelenme alanları, ürünler ve turistik konaklama yerleri geliştirerek konaklama süresini uzatmak.
• İlave gece konaklamalı ziyaretçiler sağlayıp turizm harcamalarını artırmak suretiyle turizm yoluyla ekonomik girişim ve iş bulmaya yönelik ekonomik etkileri ve fırsatları en üst düzeye çıkarmak.
2030 yılı vizyonu şöyledir:
İyileştirilmiş ürün sunumu, kaliteli yatırımlar ve artış gösteren
pazarlamanın bir sonucu olarak Şanlıurfa ili, Türkiye’deki ve
bölgedeki ziyaretçiler için önde gelen bir kültür ve inanç turizmi
destinasyonu kurulacak ve gittikçe artan sayıda uluslararası
turisti çekecektir. İl, turizm alanında özel sektör ve kamu kaynaklarından sağlanan yatırımların artmasını sağlayacaktır.

STP ve SFA, turizm endüstrisinin iç pazarda daha etkin bir şekilde rekabet etmesine ve yeni uluslararası turistleri çekmesine yardımcı olacaktır.
İldeki çok özel kültürel, dini ve doğal kaynaklara ve yöre halkına dayanan
kaliteli bir turizm ürünü geliştirilmeye dair yerler özel olarak vurgulanmıştır.
Stratejinin bir diğer önemli bileşeni, konaklama, ulaşım ve ildeki havalimanı dahil olmak üzere tüm turizm altyapısının temel unsurlarının geliştirilmesini
ve iyileştirilmesini kolaylaştırmaktır. Çevresel iyileştirmelerin kolaylaştırılmasına ve enerji ve su tüketiminin azaltılması ve bu değerli kaynağın israfının
önlenmesi de dahil olmak üzere daha yeşil bir turizm ürününe doğru hareket etme ihtiyacına ilişkin daha fazla farkındalık oluşturmaya özel bir dikkat
gösterilmesi gerekmektedir.
STP ve SFA’da, ilgili tüm kamu kurumları arasında koordinasyon sağlamak ve daha güçlü bir özel sektörün, turizmin gelişimini ildeki önemli bir
sanayi olarak yönlendirmesini temin etmek amaçlanmaktadır.
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ŞANLIURFA’DA TURİZMİN KONUMLANDIRILMASI
Konumlandırmaya yönelik iki yönlü bir yaklaşım uygulanacaktır:
• Türkiye’deki ve bölgedeki ziyaretçilere yönelik olarak: Şanlıurfa, Hz.
İbrahim’in doğduğu ve Göbeklitepe’nin bulunduğu yer olan, ama aynı
zamanda diğer doğal ve tarihi yerler ile geleneksel deneyimler sunan eşsiz ve farklı/egzotik bir kültür destinasyonu olarak konumlandırılacaktır.
Ayrıca Türkiye içerisinde de bir spor turizmi destinasyonu olarak konumlandırılacaktır.
• Uluslararası ziyaretçilere yönelik olarak: Şanlıurfa, Doğu Anadolu/Mezopotamya içerisinde “mutlaka görülmesi gereken” bir kültür ve tarih merkez olarak takdim edilecektir. Önemli cazibe yerleri arasında Göbeklitepe
Dünya Mirası Sit Alanı, Hz. İbrahim Havuzu ve diğer kültürel/dini alanlar
yer alacaktır.
Şanlıurfa, bu grupların ikisine de gelenek, kültür ve tarih, inanç, doğa ve
kırsal hayat ile ilgili stratejik marka değerleri sunacaktır:

STRATEJİK MARKA DEĞERLERİ

SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM POLITIKASI VE
STRATEJIK EYLEM ÇERÇEVESI’NIN SÜTUNLARI
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şanlıurfa Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, STP ve SFA’nın geliştirilmesini içeren bir dizi önemli
müdahale vasıtasıyla destinasyonun rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.
STP ve SFA, sürdürülebilir kalkınma ve sektörün sosyoekonomik gelişimini en üst düzeye çıkarmada önemli görülmektedir. STP ve SFA, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve turizm iş kolu sektörü ile yakın
bir işbirliği içerisinde geliştirilmiştir.
STP ve SFA’nın, il düzeyinde turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak
kadar kapsamlı olacağı ve sürdürülebilir turizmin hedeflerini gerçeğe dönüştürerek, somut sonuçlar meydana getirecek faaliyetlerin uygulanmasını
destekleyecek bir araç işlevi göreceği öngörülmektedir.
Bunu başarmak için STP ve SFA’nın, ulusal, bölgesel ve yerel paydaşların hedef ve önceliklerini yansıtacak şekilde tasarlanmış olup, ayrıca turizm
master planın geliştirmede kullanılan uluslararası iyi uygulamaları da yansıtmaktadır.

Gelenek, kültür ve tarih.
Şanlıurfa ili, Türkiye’de, İpek Yolu üzerindeki zengin tarihi, tarihi mirası,
arkeolojik mirası, mozaikleri, Eski Şehri ve Göbeklitepe Dünya Mirası Sit
Alanı’nı yansıtan özgün bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca müzik, yaşam tarzları ve el sanatlarını da bünyesinde bulundurmaktadır.
İnanç.
Şanlıurfa ili, binlerce yıldır dini bir merkez konumunda olmuştur; Hz. İbrahim Havuzu, Harran ve birçok peygamberin türbesi de dahil olmak üzere,
ziyaret edilecek pek çok kutsal mekan sunmaktadır.

STP ve SFA’nın içeriğinin, güncel konularla ilgili olması ve planın etkileyeceği turizm sektörü paydaşları ve bunu uygulamaya koyma sorumluluğunu
üstlenecek olan kişiler tarafından desteklenmesi gereklidir. Bu nedenle STP
ve SFA, bütün paydaşların bakış açısından güncel konuları ve fırsatları yansıtacak şekilde endüstri ve meslek kuruluşlarından gelen öneriler yardımıyla,
çalıştaylar ve toplantılarda gerçekleştirilen kapsamlı paydaş istişareleri ile
geliştirilmiştir.
Sonuç olarak, STP ve SFA, sektörün genel olarak sorumlu bir şekilde
geliştirilmesi için stratejik bir yönlendirme ve zamanında gerçek bir değişim
ortaya çıkarabilmek amacıyla sektör paydaşları tarafından gerçekleştirilebilecek özel eylemleri sağlama kapasitesine sahiptir.

Doğa ve kırsal hayat.
Çerçeve Yapı ve Tasarım

Şekil 9.
Şanlıurfa’nın
stratejik marka
değerleri
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Şanlıurfa, çöl peyzajı içerisinde Fırat Nehri, Tek Tek Dağları, ünlü kelaynak
kuşları ve zengin Arap atı tarihi gibi şaşırtıcı tabiat harikalarına sahiptir. Şanlıurfa ayrıca, Atatürk Barajı’nın inşa edilmesi ile bir dönüşüm geçirmiş olup,
günümüzde, bereketli gıda pazarlarını meydana getiren ve gerçek bir misafirperverlik geleneğini besleyen uçsuz bucaksız bir tarım alanı merkezidir.

STP ve SFA, il planlama politikaları önceliklerini ve master plan ile sürdürülebilir turizm gelişimi alanında uluslararası en iyi uygulamalarını yansıtan
altı ana sütun üzerinde yükselmektedir. Bu altı sütun, Şanlıurfa’nın turizm
sektörünün rekabetçi kalmasını, sürdürülebilirliğe yaklaşmasını ve sektörün sosyoekonomik gelişme potansiyellerini genişletmeye devam etmesini
daha iyi sağlayabilmek amacıyla sektördeki paydaşlar tarafından gerçekleştirilebilecek eylemlerin çerçevesini ve yönünü ortaya koymaktadır.
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Her bir sütun altında, uygulama düzeyinde bir dizi olası tavsiye ile birlikte
eylemler geliştirilmiştir. Tavsiyeler, paydaş girdilerine dayanmakta ve paydaşların destinasyon veya sit alanı düzeyinde belirlenen önceliklere göre
takip edebilecekleri olası girişimlerin bir listesini kullanıma sunmaktadır. Eylem alanları, gerekli spesifik faaliyetleri tanımlamakta ve fiili sonuçları verimli
bir şekilde oluşturabilmek amacıyla paydaş desteği için rol ve sorumluluklar
ortaya koymaktadır.

İyi eğitimli ve uygun davranan bir işgücü, yönetişim kabiliyeti, bilgi ve iş
becerileri, hem turistlerin memnuniyetine hem de yerel halkın yararına katkıda bulunan katılımcı bir toplumun gelişimini desteklemek.

Dokümanda, sorumlu turizm faaliyetlerinin tespit edilmesi ve planlaması
ile sorumlu turizm planlama süreçlerine paydaş katılımını kolaylaştırmaya ve
bunun yanı sıra farkındalık oluşturmaya yönelik kaynak araçlarını ihtiva eden
birçok yararlı güncel uygulama yer almaktadır.

Yön veren, güçlü bir paydaş koordinasyonu sağlayan ve rekabet gücünün artırılmasını, sürdürülebilirliği ve genel sektör sağlığını hedefleyen net,
kapsamlı politikalar ve planlar geliştirerek ve uygulayarak Şanlıurfa’da dinamik ve etkin bir turizm sektörüne katkı sağlamak.

5. Sütun: İnsan kaynağı geliştirme ve kaliteli turizm

6. Sütun: Turizm yönetişimi

STP ve SFA’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ALTI SÜTUN
1. Sütun: Ürün / Deneyim Stratejisi
1. Sütun: Turizm ürünü ve deneyiminin iyileştirilmesi
Şanlıurfa’nın, yerli ve yabancı ziyaretçinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek amacıyla mevcut önemli turizm sit alanları ve deneyimlerini içeren
eşsiz ve özel kültürel, tarihi ve doğal kaynakları geliştirmek.
2. Sütun: Turizm altyapısının geliştirilmesi
Kaliteli turizm konaklama tesisleri, profesyonel bilgi hizmetleri ve diğer
rekreasyon tesislerinin temin edilmesinin yanı sıra, ziyaretçilerin, karayolu,
tren ve hava hizmetlerinin dahil olmak üzere turistik cazibe merkezlerine ve
turistik yerlere kolayca ulaşımını sağlamak.
3. Sütun: İldeki özel stratejik girişimler
Şanlıurfa’nın stratejik marka değerlerini destekleyecek ve vurgulayacak
ve Şanlıurfa’da halkın yararına olacak şekilde turizm yaygınlaşmasını destekleyecek şekilde projeler üretmek ve böylece STP ve SFA’nın belirlenen
ana sütunlarını yaygınlaştırırken ilin rekabet gücünü sağlamak.
4. Sütun: Pazarlama
Şanlıurfa’yı rakiplerinden farklı kılmak ve etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sayesinde ildeki önemli hedef pazarlara uygun olarak gece konaklama sayısı ve ziyaretçi harcamalarını arttırma amacıyla ziyaretçinin deneyimini geliştirerek, farkındalık ve tanınırlığını artırmak.
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Rehber prensip: Ziyaretçi deneyimlerini iyileştiren ve daha fazla turizm
geliri ve istihdam yaratan faaliyet alanları ile güçlü yönler üzerine ekleme
yaparak geliştirmek, zayıf yönleri ele almak ve fırsatları yakalamak.
Faaliyet alanı 1.1: Mevcut destinasyon cazibe özelliklerinin
iyileştirilmesi
Turizm yatırımında öncelik, kümelenmeler oluşturabilecek ve yöre halkına
ekonomik fayda sağlayacak, Şanlıurfa’ya daha fazla ziyaretçi çekecek veya
mevcut ziyaretçilerin kalış sürelerini uzatabilecek potansiyele sahip sit alanlarına verilecektir.
Müzelere ek olarak Şanlıurfa ürün teklifini genişletmek ve artan yerel ihtiyaçları karşılamak amacıyla aileye yönelik diğer cazibe noktalarının geliştirilmesi teşvik edilecektir. Lokasyonlar, şehir merkezlerine yakın olacaktır.
Faaliyet alanı 1.2: Yeme-içme turizmi deneyimlerinin geliştirilmesi
Şanlıurfa’daki geleneksel yeme-içme teklifi, Türk ziyaretçiler için önemli
bir cazibe alanıdır. Bu teklif, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi (HACCP) denetimlerinin ve danışmanlık desteğinin daha fazla uygulanması ile
geliştirilecektir. Yemek festivallerine özen gösterilecek ve Halfeti’nin Yavaş
Yemek markasına ilave önem verilecektir.
Uluslararası ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, otel ve restoran yatırımcıları, daha geniş bir mutfak ürün yelpazesi yüksek standartlarda
sunan restoranlar kuracaklardır. Genişleyen Karaköprü bölgesindeki restoran varlığı teşvik edilecek ve tarihi şehir merkezinde, sektördeki iş insanları
tarafından işletilecek bahçeli lokantaların ve kahve evlerinin gelişimi teşvik
edilecektir.
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Faaliyet alanı 1.3: İnanç turizmi deneyimlerinin geliştirilmesi
Son 15 yılda, Türkiye’de helal turizm konusuna giderek artan bir önem
verilmiştir; o dönemde sayısı 5 olan helal oteller 50’nin üzerine çıkmıştır.1
Şanlıurfa, Müslüman ambiyansı ve birçok önemli dini mekânı nedeniyle, helal tatil alanında büyüme sağlamak için eşsiz bir konuma sahiptir. Türkiye
ayrıca, dünyada Müslüman kadınların kendilerini tümüyle rahat hissedebilecekleri ve keyif alabilecekleri çok az sayıdaki ülkeden biri olması sebebiyle,
seyahat eden Müslüman kadınlar için de bir numaralı seçenek haline gelmiştir.
Buna ek olarak, kentin zengin İslam öncesi tarihiyle olan bağlantıları vurgulama fırsatı, Ehl-i Kitap ve putperestlik dönemi ile ilgili daha geniş bir
yelpazede kültürel alanların geliştirilmesi yoluyla ele alınacaktır.
Faaliyet alanı 1.4: Spor turizminin geliştirilmesi
Daha fazla ziyaretçi çekmek ve otel doluluk oranlarının düşük olduğu dönemleri doldurmak amacıyla, il dışından gelecek katılımcıları ve destekçileri
çeken spor etkinlikleri desteklenecektir. Sıcak havalarda kapalı alan etkinliklerine özel bir önem verilecektir.
Faaliyet alanı 1.5: İş turizmi, MICE ve etkinlikler
Otel standartlarının ve toplantı olanaklarının yükseltilmesini desteklemeye
istekli yatırımcılar teşvik edilecektir. Otel doluluk daha düşük olduğu dönemlerde ziyaretçi çeken etkinlikler de teşvik edilecektir.
2. Sütun: Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
Rehber prensip: Merkez dışında bulunan ilçeler de dahil olmak üzere konaklama, taşıma ve ziyaretçi bilgileri gibi turizm hizmetlerinin üretim ve dağıtımının etkinliğini artırmak ve ayrıca bu hizmetlerin arzını artırmak.

olanağının, geliştirilecek turizm altyapısının temel unsuru olarak ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. Hükümetlerin bu bağlamdaki rolü, özel
sektörün, beklenen turizm pazarlarının ihtiyaçlarına uygun, kaliteli bir konaklama temin etmesini sağlama ile ilgilidir.

Faaliyet alanı 2.1: Konaklama
Mevcut turist konaklama stoğu:
Konaklama arzının genişletilmesinin önemi:
Gelecek vadeden herhangi bir turizm destinasyonunda geliştirilmesi gereken turizm altyapısının ana unsuru konaklama imkanlarıdır. Kaliteli bir konaklama imkanı olmadan, bir destinasyonun cazibe noktaları - ne kadar
güçlü olursa olsun - ekonomik faydayı maksimize etme amacına dayalı
olamaz. Yeterli bir konaklama arzına sahip olmayan bir destinasyon, ziyaretçilerin içinden geçtiği ancak geceyi geçirmek ve para harcamak üzere
durmadığı “koridor turizminden” muzdarip olacaktır. UNWTO, konaklama

Şanlıurfa ilinde, toplam yaklaşık 2.800 odadan ve 6.000 yataktan oluşan
yaklaşık 80’den fazla otel bulunmaktadır. Doluluk oranı ve kalış süresini iyileştirecek bir alan olmasına rağmen, mevcut konaklama stokunun gelecekte beklenen talebi karşılamak için yetersiz olduğu düşünülmektedir. Yoğun
dönemlerde zaten yetersiz bir kaynak arzı bulunmaktadır. Özellikle 3-5 yıldız kademesindeki oda kapasitesinin artırılabileceği görülmektedir. Otellerin
ve yeni inşaatların çoğunluğu Şanlıurfa şehri içerisinde yer almakta olup,
genişlemekte olan Karaköprü bölgesi şu anda yetersiz durumdadır.

1. Halal Holidays UK (2018) Halal Turkey Holidays, elektronik olarak www. www.halalholidays.co.uk (23-3-2018) adresinde erişilebilmektedir.
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Performans göstergeleri ve standartları:
Otel doluluk oranının yüzde 38 (2017) bölgesinde olduğu ve yıldan yıla
dalgalanma gösterdiği bildirilmiştir. 2018 yılındaki performans oldukça iyidir;
bazı otellerde zaman zaman yüzde 80’e ulaştığı ve 2018 yılı sonuna kadar
yüzde 42 olacağının tahmin edildiği bildirilmektedir; bu durum yatırımcıların çekilebileceği anlamına gelmektedir. Standartlar genellikle uluslararası
seviyelerin oldukça, bunun yanı sıra Türkiye’deki belli başlı turizm bölgelerinin de altındadır. Otellerin fiziksel standartlarının yeterli olduğu yerlerde,
genellikle kısa süreli çalışmaktadır. Elbette istisnalar vardır; ancak eksiklikler
genellikle onarım ve geliştirmeler, zayıf yönetim, kötü denetim ve yetersiz
personel eğitimi gibi yatırımların yetersiz olduğu alanlarda ortaya çıkabilmektedir. Tanınmış Türk ve uluslararası otel markaları ilde faaliyet göstermeye teşvik edilecektir.

Teşvikler:
Gece kalmalı turizmin gelişimini sağlayabilmek amacıyla, Şanlıurfa valiliği ve kalkınma ajanslarının, özel sektörün genişletilen otel alanına yatırım
yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Devletin bizzat kendisi otel sahibi
olmamalı veya onları işletmemelidir. Bu, şu şekilde yapılacaktır:
• Yatırımcıları çekmeyi hedefleyen pazarlama
• Alanların her türden konaklamaya uygun bir şekilde belirlenmesi (örneğin, şehir merkezindeki yüksekliği az olan oteller ve pansiyonlar, dışında
ise yüksek katlı yapılar şeklinde)
• Örneğin, GAP Uluslararası Havaalanı, Halfeti’nin yakını ve belli başlı ilçeler gibi şehrin dışında otel geliştirme için alanların belirlenmesi
• Kalkınma ajanslarından otellerin yaygınlaştırılmasına yönelik finansal
destek sağlanması

Gelecekteki konaklama gereksinimleri:
Faaliyet alanı 2.2: Ulaşım
Ziyaretçi gelişlerine ilişkin gelecekteki projeksiyonlar, Bölüm 1‘de an hatları verilen pazar analizinin bir parçası olarak özetlenen bir dizi varsayım ve
hedefe dayanmaktadır. Bu tahminler, tahmini ortalama kalış süresi ve hedef doluluk oranlarının zaman içinde değişmesi beklendiğinden, konaklama
ihtiyaçlarının, bunların uygulanması suretiyle belirlemek amacıyla kullanılır.
Hedefler, otel odası arzına ilişkin yıllık büyümenin 2017 yılında 2.700 odadan 2023 yılında yaklaşık 3.200’e ve 2030 yılına kadar hedef yaklaşık 4.250
oda’ya ulaşacağını öngörmektedir. Projeksiyonlar Ek 4’te özetlenmiş olup,
makul olarak değerlendirilmektedir; bununla birlikte bunlar, turizmin performansını etkileyebilecek çok sayıda etken olduğu için ihtiyatlı bir şekilde görülmelidir. Gece konaklamalı turizme ek olarak, il genelinde nüfus artışı ve
ekonomik büyüme de itici faktörler olacaktır.

Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı:
STP ve SFA hedeflerine ulaşabilmek için önemli olan bir gereklilik ise,
Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı’na yönelik uçuş sayısının (tarifeli ve charter) artırılmasıdır. Ayrıca havalimanında yolcu tesislerinin daha iyi hale getirilmesi ve bekleme salonlarının (lounge) büyüklüğünün ve uçağa biniş kapısı
sayısının artan talebi karşılamak amacıyla arttırması da gerekli olacaktır. Havalimanında tam kadrolu bir TIC geliştirilecek ve perakende satış ve yemek
hizmeti tesisleri genişletilerek geliştirilecektir. Charter trafiğini çekmek amacıyla teşvikler devreye alınmalıdır.
Otobüs terminallerinin iyileştirilmesi:

Kiralanan devlet mülkiyetindeki mülklerde kalite standartlarını ve uygun
yatırım seviyelerini elde etmek her zaman zor olmuştur. Devlet mülkiyetindeki geri kalan bütün turizm işletmeleri, turizm sektörü tekrar büyümeye
başlar başlamaz özelleştirilmelidir. Bu işletmeler; oteller, kaplıcalar ve diğer
ticari işletmeleri içermektedir. Bu mülkler, yatırımcıları çekme ve yüksek değerli turistlere hizmet verme potansiyeline sahip olup, satılmalıdır. Özelleştirmenin mümkün olmadığı sınırlı sayıdaki özel durumda, işletme/yönetim, belirlenen işletme standartlarının ve tam onarım ve yenileme tipi sözleşmelerin
uygulanmasını gerektirecek şekilde, ticari kiralamalar konusunda deneyimli
işletmecilere sözleşme ile devredilmelidir.
Bölgesel dağılım:
Alanın kullanılabilirliği ile yatırımcıların motivasyonu ve istekliliği anahtar
değişkenler olduğundan, konaklama tesislerini ilin farklı bölgelerine tahsis
etmek son derece zordur. Yeni odaların büyük çoğunluğu, ancak hepsi değil, Şanlıurfa şehri ve diğer büyük yerleşim yerlerinde ya da yakınında olması
muhtemeldir.
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Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçiler tarafından kullanılan ana otobüs terminalleri
aşamalı olarak iyileştirilecektir. Perakende satış, yemek hizmeti, tuvalet tesisleri ve bekleme alanları geliştirilecek ve turizm danışma hizmetleri sağlanacaktır. Kamu-özel sektör yatırım fırsatları hedeflenecektir.
İldeki karayolu ağı:
İldeki karayolu ağının standartları yüksek tutulmaya devam edecektir. Tur
şirketi turlarına ait markayı gösteren işaretler asılmaya başlanacaktır.
Trambus hizmeti:
Yeni Şanlıurfa trambusü, şehrin en ünlü yerlerinin çoğunu ve bir çok otelini
birbirine bağlamaktadır. Bu hizmet, şehir içinde turistik bir cazibe unsuru
olarak tanıtılacak ve Şanlıurfa Pass’e dahil edilecektir.
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Sınır kapısı geçişleri:
Suriye ile sınırlar yeniden açıldıktan sonra, tesislerin iyileştirilmesine ve ziyaretçilerin sıcak karşılanmasına öncelik verilecektir.
Turistik yerlere ulaşım:
Güvenlikli araç otoparkın sağlanması da dahil olmak üzere, turistik yerlere ulaşım olanakları iyileştirilecektir. Sadece yönetilen ve denetlenen yerler,
daha erişilebilir hale getirilecektir.
Faaliyet alanı 2.3: Turizm tesisleri
Turizm danışma merkezleri:
Turistler genellikle bilgilerinin çoğunu internetten, seyahat acentelerinden
ve rehber kitaplarından alırlar; ancak Turizm Danışma Merkezleri (TIC) daha
uzun süreli kalmalarını teşvik ederek, güvenlik ve kültürel konularda onlara
tavsiyelerde bulunarak, sorunlarının giderilmesine yardımcı olarak ve ziyaretçi memnuniyetini sağlayarak turistleri bilgilendirmede önemli bir rol oynayabilir. Şikayetlerin takip edilmesi ile TIC’ler aynı zamanda çok değerli bir
araştırma işlevi de sağlayabilir. Şanlıurfa’da çok sayıda yayın, Şanlıurfa’daki
önemli kuruluşlarca üretilmekle birlikte, turistlerin eline ulaştırılması bir sorun
olabilir ve çoğu zaman turistler doğrudan sözlü tavsiyeyi daha çok tercih
ederler.
Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı’nda, belli başlı otobüs terminallerine yakın yerlerde ve Halfeti gibi önemli turizm merkezlerinde yeterince stoklanmış TIC’ler gereklidir. Şanlıurfa’daki Hz. İbrahim Havuzuna yakın bir yerde,
SURÇEV tarafından işletilen bir TIC bulunmaktadır. TIC’ler, ziyaretçilerin acil
ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla, ücretsiz ziyaretçi haritaları, örnek otel listeleri, akşam eğlencesine ilişkin ayrıntılar, turlar ve geziler, taksi bilgileri ve
araba kiralama, otobüs taşımacılığı ve havayolu tarifeleriyle uyumlu olmalıdır. Rehber kitaplar ve Şanlıurfa markalı hediyelik eşyalar da satılabilir.
Çalışanlardan en az biri, İngilizce ve Arapça ya da Şanlıurfa’yı ziyaret
edenlere ait başka bir ana dili konuşabiliyor olmalıdır.

Piknik alanları ve kırsal alandaki restoranlar:
İlde, şehrin doğusundaki ağaçlık alanda bazı cazibe noktaları ve Nissibi
Fırat Köprüsü’nde çok kapsamlı bir tesisi de içeren çok sayıda piknik alanı
bulunmaktadır. Gölge ve şiddetli rüzgar esintileri sunabilen popüler turist
güzergahlarında bulunan yerler seçilmelidir. Çevre düzenlemesi tasarımı,
su ihtiyaçları az olacak şekilde yapılmalıdır. Bu alanlarda kamu-özel sektör
ortaklığı teşvik edilmeli ve daha fazla sayıda pahalı ve kaliteli tekliflere ilişkin
fırsatlar gözetilmelidir: Şanlıurfa yakınlarındaki La Foresta Restoranı, gerekli
standartlara ilişkin iyi bir örnektir.
Halka açık tuvaletler:
Şehir merkezindekilerin dışında ayrıca, mevcut veya gelecekteki turizm
alanlarında veya oralara giden yol üzerinde, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak yönelik kaliteli tesis sıkıntısı vardır. Bu husus, özellikle bir formda
nadiren sağlanan veya turistler için kabul edilebilir standartta olan ya da o
standartlarda yeterince bakım yapılan kamuya açık tuvaletler için geçerlidir.
Turistlerin bir araya geldiği ve ziyaret ettiği her yerde uygun olan noktalara,
yüksek standartlara sahip, kadınlar ve erkekler için ayrı WC’ler (alaturka ve
alafranga) ve lavabolardan meydana gelen tesisler inşa edilmesi ve bunların
bakımının yapılması gerekmektedir. Benzer tesisler, ana güzergahlar üzerinde de sağlanmalıdır. Halka açık tuvaletler, ayrıca tur güzergahlarında Wi-Fi
noktası olarak da hizmet verebilir.
Su ve elektrik beslemesi, kanalizasyon ve katı atık bertarafının tamamı
doğru bir şekilde planlanmalıdır.
Bölge A: Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü
Bölge B: Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir
Bölge C: Siverek, Hilvan, Bozova
Bölge D: Halfeti, Birecik, Suruç

DİYARBAKIR

ADIYAMAN

İl Merkezleri
İlçe Merkezleri
Anayollar
Otoban

SİVEREK

HİLVAN

Ziyaretçi resepsiyon bilgilendirme merkezleri:

BÖLGE

BOZOVA

KARAKÖPRÜ

Turist hizmet merkezleri, önemli turistik destinasyonlarının giriş noktalarına yerleştirilmelidir: Göbeklitepe yakınlarında büyük ölçekli bir örnek geliştirilmiştir. Bunlar, sit alanının niteliğine ve ölçeğine bağlı olarak, ilave özelliklere
(kafe, dükkan, rehberlik hizmeti) sahip temel tesislerden (otopark, danışma,
halka açık tuvaletler) oluşmalıdır. Ayrıca, alanda çalışanların ihtiyaçları karşılanmalı ve ilk yardım sağlanmalıdır.

C

BÖLGE

HALFETİ

A

MARDİN

VİRANŞEHİR

HALİLİYE

BİRECİK BÖLGE

ŞANLIURFA

D

BÖLGE

B

EYYÜBİYE
Mersin - Şanlıurfa
Otoyolu

GAZİANTEP

SURUÇ

CEYLANPINAR
HARRAN

Bu, ilde daha büyük/önemli miras alanlarının turizme kazandırılması halinde büyük ölçekli yatırım gerektiren bir alandır.
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SURİYE

AKÇAKALE

SURİYE
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3. Sütun: İldeki Özel Stratejik Girişimler

o Sulamanın il üzerindeki etkisini ve suyu korumaya yönelik ihtiyacı anlatan bir Atatürk Barajı Ziyaretçi Merkezi’nin geliştirilmesi.
Bu ziyaretçi merkezi, Türkiye’den yurtiçi ve eğitim gruplarını kabul
edecek ve içerisinde, alanının tamamını gören bir kafe yer alacak
şekilde tasarlanacaktır. Bu geliştirme, en azından Gaziantep’teki
Birecik Barajı Ziyaretçi Merkezi kadar çekici olmalıdır2
o Tarımsal turizm alanlarının ziyareti ve mevsimindeki etkinliklere
katılım için Şanlıurfa’daki tur operatörleri ile turizmin geliştirilmesi.
Örneğin: pamuk toplama, fıstık hasadı, zeytin toplama, vb.
o Tektek Milli Parkı merkezinin geliştirilmesi

Rehber prensip: Şanlıurfa’nın stratejik marka değerlerini desteklemek ve
vurgulamak ve Şanlıurfa’da halkın yararına olacak şekilde turizmin yaygınlaşmasını desteklemek.
İlin her yerinde aynı turizm potansiyelinin olmadığı bilinmektedir. Marka
değerlerini geliştirmek amacıyla aşağıda verilen önemli stratejik girişimler
önerilmektedir:
• Gelenek, kültür ve tarih:
o Lüks konaklama, perakende satış, el sanatları, müzeler veya diğer kullanımlar için Kervansarayların/Hanların korunması ve yeniden kullanılması
o Şanlıurfa’da tarihi ve kültürel varlıkların tescilinin tamamlamak.
o Örneğin Barutçu Han gibi seçili mekanlarda gündüz geleneksel
müzik performanslarının geliştirilmesi
o Şanlıurfa Pass’in turist dostu hizmet olarak geliştirilmesi
o Şanlıurfa kenti dışında denetlenen, bilgi verilen, ziyaretçi dostu
miras cazibe merkezlerinin sağlanması ve nihayetinde bunları Göbeklitepe standartlarında sunmak
o Şanlıurfa ve Harran’da İslam öncesi dönemler hakkında bilgiler veren cazibe noktalarını kapsayacak şekilde tarihin yeniden
canlandırılmasını yaygınlaştırmak. Der-Yakub’da yapılan arkeolojik
araştırmaların ardından, Şanlıurfa Şehri ve Harran Ovası’na bakan
bu alanda bir miras cazibe noktasına ilişkin fizibiliteyi araştırmak.
o Urfa Kapısı’ndan Kale’ye kadar Eski Birecik Şehrinden geçen bir
miras yürüyüş yolu planlamak.
• İnanç:
o Mevcut restorasyonların ve iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından, Eski Şehrin İKÖ İslam Kültür Başkenti Yılın Adayı olarak
gösterilmesi için bir teklif sunmak.
o Tarihi camilerle ilgili mimari, gelenekler ve tarihi konularında bu
mekanlarda aydınlatıcı panellerin geliştirilmesi
o Hz. Eyüp’ün mezarının bulunduğu alanı, İl’deki diğer dini yerlere
bağlayan bir yol geliştirmek
o Balıklıgöl’deki üç “Ehl-i Kitap”a ait Hz. İbrahim’den kalan mirasına ilişkin bir bilgilendirme merkezinin geliştirilmesi
o Şanlıurfa’da (muhtemelen Kale’de), Edessa’nın hikayesini ve ilk
Haçlı Lordluğu’nun düşürülmesinde önemli bir Bizans kenti olarak
oynadığı rolü anlatacak bir yerin geliştirilmesi.
• Doğa ve kırsal hayat:
o Şanlıurfa’da tarımın hikayesini anlatan hakim bir Tarım Müzesi’nin
geliştirilmesi
o Takoran Vadisi’nin toplum temelli tarımsal turizm girişimleriyle
UNESCO Biyosfer Rezerv alanı haline gelmesi için teklif geliştirilmesi
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Faaliyet alanı 3.1: A Bölgesi - Şanlıurfa Kenti
Kent, İl içerisinde merkezi olarak konumlanmış olup, burada ana ulaşım
ve konaklama merkezinin yanı sıra Göbeklitepe, Eski Şehir ve Hz. İbrahim
Havuzu gibi birçok önemli turistik cazibe noktası yer almaktadır. Geçmişte
taşlı ve kumlu çöller arasında yer alan bir vaha kenti, geleneksel değerlerini
ve yaşam tarzlarını korurken, sulanan verimli doğa örtüsünün merkezinde
Türkiye’nin en büyük kentlerinden biri haline gelmek için önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Miras ve kültür açısından son derece zengin
bir şehirdir.

Müze
Tarihsel & Arkeolojik Yapılar
İnanç Turizmi
Kaplıca
Mağara
Hava Limanı

Hava Alanı

HALİLİYE

MARDİN

Göbeklitepe

KARAKÖPRÜ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

Balıklıgöl
Ulucami & Fırfırlı Cami
Hz. İbrahim Makamı
Hz. Eyüp Sabır Makamı
Urfa Şehir Müzesi
EYYÜBİYE
Kurtuluş Müzesi
Eski Çarşı
Reji Kilisesi
Haleplibahçe Mozaik Müzesi
Gümrük Han
Şanlıurfa Kalesi
Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi

Senem
Mağaraları
Karaali
Kaplıcaları

Soğmatar
Antik Şehri

2. Gaziantep’teki baraj ziyaretçi merkezi, Birecik Barajı’nın devasa büyüklüğünün tam
anlamıyla görülebileceği bir tepe zirvesinde seyir noktasının yanı sıra, şu anda kısmen
sular altında kalmış olan antik Zeugma kentinden kurtarılan eserleri görme fırsatı sunmaktadır. Merkezdeki alanların düşey dağılımında, bulunulan yerdeki eğimden yararlanılmıştır. Zemin seviyesindeki sergi salonundan, ziyaretçiler bir konferans salonuna, VIP
ve halka açık sunum salonlara ve tesislere doğru ilerler.

Şekil 11. A Bölgesinin haritası
– Şanlıurfa kenti
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Fırsatlar ve kısıtlamalar:
Kent genişledikçe turizm endüstrisinin büyüklüğünü artırmaya ve iş yaratmaya yönelik birçok fırsat ortaya çıkmaktadır. Başlıca fırsatlar arasında;
kaliteli konaklama arzının genişletilmesi, yeme-içme turizminin geliştirilmesi,
dini turizmin ekleme yapılarak geliştirilmesi, spor turizmi, iş turizmi, tarımsal
turizm, Suriye/Irak’a yönelik sağlık turizmi ve perakende satış sayılabilir.
Kısıtlamalar; özel sektör girişimleri, kamu-özel sektör işbirliği için sınırlı
fırsatlar, farklı kültürlere ve özellikle de kadınlara yönelik bazı muhafazakâr
tutumlar ve şu anda çok sınırlı bir olan pazarlama yönünden alanların kullanılabilirliği ile ilgilidir.
Mevcut öneriler:
Turizm geliştirme için mevcut projeler arasında, konaklama sorununu ele
almaya ve Şanlıurfa marka değerlerini geliştirmeye yardımcı olacak aşağıdaki girişimler yer almaktadır:

• Eski Kent’teki “Kültürel Ada”da bulunan tarihi binalar, büyük bir butik
otel olmak için ayrılmıştır
• Büyükşehir bölgesinde bulunan Millet Hanı lüks otel haline gelecektir
• Peygamberler Yolu projesi, Balıklıgöl ile şehirdeki Hz. Eyüp Kuyusu alanının birleştirecektir
• Tarım Müzesi ile diğer müzelerin geliştirilmesi
• Ana cazibe merkezleri ve otelleri birbirine bağlayan şehir merkezi trambusü
• Barutçu Han, Eski Pazar’da karma perakende satış turizm merkezi haline gelecektir
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2023 yılı ve 2030 vizyonuna yönelik diğer gelişim öncelikleri:
Halihazırda üzerinde çalışılan ve yukarıda belirtilen projelerin ortaya konulmasın sağlamaya ek olarak, gelecekteki faaliyetler için önerilen öncelikler
aşağıdaki gibidir:
• Şanlıurfa’ya daha iyi hava ulaşımını çekici kılmaya ve havalimanını (geliş,
gidiş, perakende satış, yemek hizmeti, turist danışma) geliştirmeye yönelik pazarlama
• Mevcut otellerin standartlarını yükseltmek
• Otel ve yatak sayısını, özellikle 4-5 yıldızlı otellerin sayısını önemli ölçüde
artırmak ve yurtiçi yatırımı çekmek
• Tarihi butik otellerin sayısını artırmak ve yurtiçi yatırımı çekmek (en
önemlileri: Millet Han ve Kültür Adası), özel sektör yatırımı ve yönetimini
cazip hale getirmek
• Özel sektörün bazı markalı İslami oteller geliştirmesini teşvik etmek ve
Müslüman pazarını cezbetmek ve özel sektör yatırımlarını ve yönetimini
çekmek için Urfa’da Ramazan’ı tanıtmak.
• Edessa’nın hikayesini anlatmak amacıyla bir müze/oryantasyon merkezi (muhtemelen, Urfa Kale içerisinde) geliştirmek (kamu sektörü projesi)
• Der-Yakub’da yapılan arkeolojik araştırmaların ardından, Şanlıurfa Şehri’ne bakan bu alanda bir miras cazibe noktasına ilişkin fizibilite araştırması yapmak (kamu sektörü projesi)
• Eski Şehir’de sırt çantalı turistlere yönelik pansiyonların özel sektör tarafından geliştirilmesini kolaylaştırmak ve daha genç pazarlar için ürün
geliştirmek
• Şehir çevresindeki ağaçlık alanlarda iyi yönetilen kamp ve karavan yerleri geliştirmek (kamu-özel sektör projesi)
• Yenilikçi sanat projeleri ve turizm işletmeleri için şehir merkezinde bulunan restore edilmiş daha çok sayıda tarihi binayı özel sektöre bırakmak
• MICE tesislerini iyileştirmek/genişletmek ve Şanlıurfa’yı Türkiye’de bir
konferans merkezi olarak geliştirmek (kamu ve özel sektör yatırımı)
• Eski Çarşı için kapsamlı bir alan yönetim planı ile standartları iyileştirmek
ve tema geliştirmek (kamu sektörü projesi)
• Isot Festivalini daha geniş bir Urfa yiyecekleri kutlamasına dönüştürmek
(kamu-özel sektör ortaklığı)
• Özel sektörü, Şanlıurfa kentinden başlayarak daha geniş alanı kapsayacak şekilde paketler geliştirmeye ve pazarlamaya teşvik etmek
Faaliyet alanı 3.2: B Bölgesi - Doğu / Güneydoğu
Bu bölge; Akçakale, Harran, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerini kapsamaktadır. Harran Ovası ile birlikte ve sulama yapılan zengin araziler ve yayla
bozkırları da burada yer almaktadır. Tarımsal refahın yanı sıra, bu bölgede
önemli ölçüde bir kırsal alan yoksulluğu vardır. Bölge, din ve miras bakımından çok aşırı önemlidir; ancak çok sınırlı sayıda turizm tesisine sahiptir.
Günümüzde turizm, sınırlı düzeyde yerel ekonomik etkiye sahip olan gündüz trafiği ile sınırlıdır. Bununla birlikte, bu alanda dini ve arkeolojik turizmin
potansiyeli önemli olabilir.
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Müze
Tarihsel & Arkeolojik Yapılar
İnanç Turizmi
Mağara
Tabiat Parkı
Tarımsal Alanlar
Bitki ve Hayvanlar

Mevcut öneriler:

Eyüp Nebi Köyü

VİRANŞEHİR

MARDİN

ŞANLIURFA

Buğday

Hayati Harrani Cami
Antik Harran Üniversitesi
Harran Kültür Evi
Harran Kalesi
Ulucami

ŞANLIURFA

Bazda
Mağaraları

Ceylan
Şuayıp Şehri

Aşırı yoksulluk ve sınırlı toplum katılımı, üstesinden gelinmesi için uzun
vadeli pozitif müdahale gerektiren önemli kısıtlamalardır.

CEYLANPINAR

Han El Barur

Bu teşvikler aşağıda verilmiştir:
• Yerel geleneksel mimariye sahip butik otel (kamu-özel ortaklığı)
• Hz. Eyüp’ün Türbesi’nin yeniden geliştirilmesi (yeni bir cami için büyük
bir yatırım önerilmiştir)
• Harran’da otopark, tuvalet, bilgilendirme, yeme-içme imkanları olan bir
tur otobüsü kabul merkezinin geliştirilmesi
• Harran Kalesi için çeşitli konseptler önerilmiştir: Harabe korunan bir
yapıdır

HARRAN
AKÇAKALE

Tek Tek
Dağları
Pamuk & Milli Parkı
Buğday

Şekil 12.
B Bölgesinin Haritası

2023 yılı ve 2030 vizyonuna yönelik diğer gelişim öncelikleri

2000 yılında Şanlıurfa ile birlikte Harran, Türkiye Cumhuriyeti Dünya Mirası Sit Alanları aday listesine eklenmiştir. Türk makamları tarafından UNESCO’ya sunulan özet şu şekildedir:
“Peygamberler Şehri” olarak bilinen Şanlıurfa’nın çok zengin ve geniş kapsamlı bir arka plana sahiptir; Yukarı Mezopotamya’nın büyük bereketli ovasında yer alması nedeniyle
Şanlıurfa, burada yaşamış olduğu rivayet edilen Hz. İbrahim,
Hz. Eyüp, Hz. Şuayp ve Aziz George’nin de şehri olarak methedilmiştir Bu kutsal şehir, tarihi, dini, resmi ve sivil mimarili
yapılarla doludur. Bunların hepsi, geleneksel tasarım ve sanatsal taş duvar işçiliğine ait güzel örneklerdir. Eski Harran Kenti
İskenderun’dan Antakya’ya (antik Antioch) ve Kargamlar’a kadar ticaret yollarının geçtiği bir arazide yer almaktadır. Kutsal
İncil’de ve Mari’de (Kuzey Suriye’de bir şehir) bulunan belgelerde Şehirden bahsedilmektedir. Sadece ilk medeniyetlere ev
sahipliği yapmakla kalmayıp, ilk İslam Üniversitesinin kurulduğu yer olması itibariyle de önemlidir. Geleneksel sivil mimariye
sahip konik çatılı kerpiç evleri eşsizdir.3
Fırsatlar ve kısıtlamalar:
Belirlenen başlıca fırsatlar, Harran’daki İbranice hikâyenin ziyaretçilere ve
özellikle Ehl-i Kitaba (üç din) öneminin sunulması ile ilgilidir. Bölgenin birincil
miras alanlarını, ziyaret, denetim ve bilgi verme yönünden güvenli hale getirmek gibi, turizme yönelik toplum katılımı ve potansiyel turizm alanlarına
yakın yerlerde yoksulluğun azaltılması için fırsatlar geliştirilmesi gerekecektir.
3. UNESCO (2000) Harran and Sanliurfa. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1400/ adresinden erişilebilmektedir.
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• Bölgenin belli başlı yerlerinde konaklama olanağının daha fazla geliştirmesi için özel sektör yatırımını çekmek
• Harran’da yeni inşa edilmiş bir yerde, ancak surlarla çevirili şehrin dışında, Hz. İbrahim’in İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik geleneklerindeki
hikayesini anlatan büyük bir bilgilendirme merkezi geliştirmek. Geliştirmede ziyaretçi kabul tesisleri (tuvalet, restoran, perakende satış, otopark)
yer almalıdır
• Geleneksel tarzdaki (arı kovanı biçimli) evleri ve üniversite alanını koruyarak, Harran’da surlarla çevrili şehir için duyarlı ve topluma yönelik bir
ziyaretçi yönetim planını toplum liderleri ile birlikte geliştirmek (Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile irtibat halinde)
• Tek Tek Dağı Milli Parkı için çöl ceylanlarını (Gazella dorcas) ve önemini
anlatan bir giriş kapısı bilgilendirme merkezi geliştirmek
• Urfa Kalesi’nin Harran’da surlarla çevrili şehir, üniversite ve astronomi
merkezi için bilgi veren bir yer olarak turistik amaçlı kullanım seçeneklerini
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte değerlendirme. Ziyaretçilerin güvenliği ve harabelerin mimari bütünlüğünün korunması önemli
hususlar olmalıdır
• Soğmatar şehri ve Şuayib Şehri ile Senemağar’ın tarihi kentlerini güvence altına almak, gözetim ve yerinde bilgi sunmayı sağlamaya yönelik seçenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte değerlendirmek. Hz.
Eyüp’ün mezarı ile yol bağlantısı sağlamak
• Bazda Mağaraları gibi tehlikeli/denetimsiz yerlerdeki tabelaları kaldırmak
ve girişi özendirmemek
Faaliyet alanı 3.3: C Bölgesi – Siverek ve Atatürk Barajı alanı
Bu bölge; Bozova, Hilvan ve Siverek ilçelerini kapsamaktadır. Fırat nehrinin zengin tarihi ile çevredeki tepeler ve vadilerin yanı sıra Atatürk Barajının
modern gelişimi bu alana hakimdir. Siverek, en büyük yerleşim yeridir. Doğuda, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a, Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Da-
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ğı’na giden ana ulaşım yolları ve batıda Şanlıurfa’dan Adıyaman’a uzanan
ulaşım güzergahı geçmektedir. Bu bölge üzerinden doğu-batı yönündeki
taşımacılık zordur; ancak baraj gölü, gelecekte feribotlu turist trafiği için
kullanılabilecek ve insan yapımı gölün uzunluğu kat eden bir Şanlıurfa-Bozova-Siverek-Şanlıurfa tur döngüsü oluşabilecektir. Bölge, batıda su altında
kalmış baraj alanının bitişiğinde uzanan tepelere ve doğuda Fırat Nehri’ne
sahip zengin bir tarım alanıdır. Takoran Vadisi, kuzeydoğu yönünde alışılagelmiş (çoğunlukla sulanmamış) peyzajdan oluşan güzel bir alandır. Gölün
kuzeydeki Takoran Vadisi ucundaki Nissibi Köprüsü’nün yanında, içerisinde
piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları ile açık ve kapalı kafeterya bulunan 40.000 m2 lik bir rekreasyon tesisinin
yapımı yakın zamanda tamamlanmıştır. Baraj gölünün sedde kısmında küçük, harap halde, alanın tamamını gören bir restoran ve bazı piknik tesisleri
bulunmaktadır. Baraj gölünün sedde kısmında küçük, harap halde, alanın
tamamını gören bir restoran ve bazı piknik tesisleri bulunmaktadır.

Baki Köyü

Tarihsel & Arkeolojik Yapılar
Tabiat Parkı
Kayak Merkezi
Tarımsal Alanlar
Nehir, Göl ve Şelaleler

ADIYAMAN
Nissibi
Köprüsü

DİYARBAKIR

Pirinç

SİVEREK

Bulgur

Fıstık

Atatürk Barajı
Limanı

Karacadağ

HİLVAN

ADIYAMAN

BOZOVA

ŞANLIURFA

Nar & Fıstık

ŞANLIURFA

Şekil 13.
C Bölgesinin haritası –
Siverek ve Atatürk
Barajı alanı
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Fırsatlar ve kısıtlamalar
Takoran Vadisi yakınlarındaki Fırat Nehri üzerindeki yeni Nissibi köprüsü,
turistik dağılım paternlerini bu bölgenin yararına değiştirebilecektir: Nemrut
Dağı’na giden yol üzerinde otel gelişimi cazip hale getirilebilir. En önemli
fırsat, ideal olarak Takoran Vadisi’nin UNESCO Biyosfer Rezerv alanı olarak
belirlenmesi ile bu alanda çevresel olarak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesidir. Atatürk Barajının hikâyesi, Türkiye’de bugüne kadarki işletmede olan
en büyük baraj projesi olduğundan, daha fazla dikkat çekmeyi hak etmektedir. Bölgelerin ayrıca, özellikle Türk ve bölge ziyaretçilerine çekici olabilecek kendi mutfağı ve tarımsal ürünleri bulunmaktadır. Cazip manzaralar,
kıyı şeritleri ve büyük şehirlerin ortasında yer alan konum, uygun arazinin
mevcut olması halinde bölgenin turizm yatırımcılarını çekme potansiyeline

sahip olabileceğine işaret etmektedir. Kısıtlamalar arasında, bölgedeki deneyimli turizm girişimcisi ve personelinin eksikliği ve geçmişte bazı siyasi
istikrarsızlıklar yer almaktadır.
Mevcut öneriler
• Fırat Nehyri Nissibi Köprüsü’nde büyük piknik alanı
• Takoran Vadisi’ne yakın yerde Fırat Nehri üzerindeki suya dayalı bazı
turizm faaliyetleri, yerel otorite tarafından geliştirilmektedir
• Yerel otorite tarafından, Takoran Vadisi’nde bir açık hava sporları festivali önerilmiştir
• Mutfak müzesi / aşçılık okulu
2023 yılı ve 2030 vizyonuna yönelik diğer gelişim öncelikleri
• Bölgenin belli başlı yerlerinde konaklama olanağının daha fazla geliştirmesi için özel sektör yatırımını çekmek ve kırsal alanda alan yanında
konaklama ve benzeri olanakları teşvik etmek
• UNESCO Biyosfer Rezerv alanı statüsüne başvuru yapmak amacıyla
Takoran Vadisi’nin ekolojik özelliklerine yönelik araştırmalar başlatmak;
kamu sektörü ve üniversite öncülüğünde
• Çeşitli bölgelere ayrılmış seçenekler menüsü (kano, gezi tekneleri,
kısa ve uzun süreli gezi tekneleri) ve yüksek standartlarda doğa dostu
teknelerle ile güçlü bir doğa odağı (Halfeti’deki sorunları yaşamamak için)
olan suya dayalı turizm yönetim sistemi oluşturmak (kamu-özel sektör
ortaklığı)
• Yüzme (cankurtaranlar ile) ve aile aktiviteleri için kıyıya dayalı gelişimi
değerlendirmek
• Yeme-içme turizmi, özellikle Takoran Vadisi’nden gelen organik ürünler
• Yurtiçi pazarı için tasarlanmış ekolojik pansiyonlar gibi doğa temelli turizm ve doğa yürüyüşü (kamu-özel sektör ortaklığı)
• Nemrut’tan gelen trafiği yakalamak için olası bir resort otel geliştirme
alanı belirlemek (özel sektör)
• Baraj seddesine bakar konumda, çok özel bir Atatürk Barajı Ziyaretçi
Merkezi için mimari yarışma (olası GAP projesi)
Faaliyet alanı 3.4: D Bölgesi – İlin batısı
Bu bölgede; Suruç, Birecik ve Halfeti ilçeleri yer almaktadır. Bölge, batıda
Birecik Barajı tarafından batıda sınırlanmakta ve bu ana turizm ilgi alanı Fırat
Nehri kıyısı boyunca uzanmaktadır. Halfeti ve Birecik, her ikisi de bir kaynak
pazar olarak Gaziantep’e yakınlıktan fayda sağlayan belli başlı merkezlerdir.
Halfeti’nin turistik bir alan olarak ulusal düzeyde yüksek bir profili vardır;
Birecik ise, Kelaynak Koruma Merkezi ile tanınmaktadır; ancak bu tarihi
surlarla çevrili bu önemli şehrin kapsamlı mirası turizm yönünden geliştirilmemiş olup, ileri düzeyde bozulmuştur.
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Tabiat Parkı
Tarımsal Alanlar
Nehir, Göl ve Şelaleler
Bitki ve Hayvanlar

Savaşan Köyü
Fıstık
Rumkale

Karagül Üretme Çiftliği
Halfeti Limanı
Çekem Köyü
Değirmendere Kanyonu

HALFETİ

ŞANLIURFA

Arap Atları

GAZİANTEP

BİRECİK
Kelaynak
Fıstık

Şekil 14.
D Bölgesinin haritası
İl’in batısı

SURUÇ

Fırsatlar ve kısıtlamalar
Halfeti, iyi oluşturulmuş (temel düzeyde de olsa) tur tekne teklifleriyle, yoğun sezonda gelişme gösteren bir turizm sektörüne sahiptir. Ürünü daha
pahalı ve kaliteli pazara sürme ve ziyaretçi deneyimlerini geliştirme potansiyel vardır. Çevredeki manzara dikkat çekici olup, Rumkale Kalesi ile olan
bağlantı, ziyaretçi deneyimini zenginleştirecektir. Yeni ürünler geliştirilebilecektir.
Birecik, potansiyel olarak Fırat nehri kıyısında çekici bir alana sahiptir ve
sunumu geliştirilse, doğu-batı karayolu üzerinde popüler bir durak noktası
haline gelebilir. (Daha önceden) surlarla çevrili eski şehir, korunması gereken
birçok önemli mirasa sahiptir.
Kısıtlamalar açısından bakıldığında Halfeti, önemli bir trafik sıkışıklığından
muzdariptir; teknelere biniş alanına iyi bakım yapılmamış olup, kent merkezi
oldukça harap haldedir. İlk bakışta, yerel olan yapılan destinasyon yönetiminin eksikliği göze çarpmaktadır. Su ortamı güvenliği ve kirliliği ile ilgili ele
alınması gereken önemli sorunlar bulunmaktadır. Geçmişte turizme ilişkin
kötü planlama kararları, bölgenin doğal güzelliğini bozmuştur.
Birecik, doğu-batı ana karayolu üzerindeki konumuna rağmen turizm potansiyelini geliştirememiştir ve şu anda sadece bir otel bulunmaktadır.

2023 yılı ve 2030 vizyonuna yönelik diğer gelişim öncelikleri
• Özellikle Halfeti ve Birecik başta olmak üzere, baraj göllerini kirleten
ilçeler için kanalizasyon çalışmaları geliştirmek
• Bölgenin belli başlı yerlerinde konaklama olanağının daha fazla geliştirmesi için özel sektör yatırımını çekmek
• Özel sektör yatırımcılarının Halfeti’deki Çeken Köyü’nü bir resort otel
olarak geliştirmesi için çabalamak ve bu alanda gelecekteki otel gelişimleri için altyapı (kanalizasyon, su vb.) sağlamak4
• Özel olarak belirlenmiş otel bölgeleri dışındaki göze hoş görünmeyen
otellerden kaçınmak için genel planlama kurallarını gözden geçirmek
• Filonun iyileştirilmesi: Mevcut teknelere ruhsat verip standartlarını iyileştirmek ve Halfeti’deki yeni ilçe kanalizasyon sistemi ile bağlantısı olan
toplama tankları ve kanalizasyon pompa sistemi temin etmek
• Filonun genişletilmesi: Daha fazla üst sınıf grup tur ürünü sunmaya elverişli mutfak olanakları olan güvenli, klimalı ve güvenli tekne tasarımını
başlatmak. Halfeti’de daha küçük gruplar için cam tabanlı tekneleri uygulamaya koymak
• Rumkale Kalesi’ni ziyaret etme seçeneği (Halfeti’de pakete dahil tekne
gezileri ile önceden biletleme) dahil olmak üzere kısa ve uzun süreli tekne
gezileri için farklı fiyat seçenekleri sunmak
• Halfeti’de yangın söndürme teknesi temin etmek ve acil tahliye planı
uygulamak
• Halfeti’deki liman bölgesi yakınında su araçları için güvenli dizel yakıt
doldurma sistemi sağlamak (Özel sektör fırsatı)
• Halfeti’deki ilgili denizcilik otoritesi tarafından teknelere ruhsat verilmesini sağlamak üzere göl kıyısında güvenlik kontrol noktası sağlamak
• Su kıyısının iyileştirilmesi: Halfeti’de su kıyısını iyileştirmek ve iskelelerin
bakımını yapmak için daha kapsamlı bir yaklaşım benimsemek
• En yoğun sezonda çevre dostu bir otopark gidiş-geliş (shuttle) servisi
geliştirerek Halfeti’de su kıyısındaki araçları uzakta tutmak
• Eski Kenti daha cazip hale getirmek için iyileştirmek, güzel manzaralı
yürüyüş parkuru geliştirmek ve mutfak turizmine güçlü bir şekilde odaklanmak (Yavaş Yemek markasını sunarak) ve Halfeti ve Birecik’te perakende satış standartlarını iyileştirmek
• Halfeti’de turizm yönetimi ve çöp toplama, vd. konularda sorumluluk
üstlenmek üzere yerel düzeyde kamu-özel sektör ortaklığı geliştirmek
• Birecik’te, seçili bina restorasyonu ve koruma projeleri ile Urfa Kapısı
ve Kale arasında bir turist yürüyüş güzergahı geliştirmek. Bitişiğinde park
alanı geliştirmek
• Birecik’teki kıyı bölgesini genişletmeye ve suya dayalı faaliyet seçeneklerini uygulamaya ve nehir kenarında daha fazla restoran imkanı sağlamaya devam etmek

4. Ürdün’de Petra yakınlarındaki Hyatt Zaman oteli bir model olarak alınabilir. www.
hyattzaman.com/en/about-us
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Proje konseptlerine ilişkin örnekler
Proje konseptlerine ilişkin örnekler (her bir STP ve SFA bölgesinde bir
tane olacak şekilde) Ek 5’te sunulmuştur. Bunlar, aşağıda verildiği gibidir:
• Şanlıurfa Eski Çarşılarının ve Tarihi Hanlarının Yeniden Canlandırılması
• Takoran Vadisi’nde Sürdürülebilir Ekolojik Turizmin Geliştirilmesi
• Halfeti’de Suya Dayalı Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi
• Sürdürülebilir Turizm için Eski Harran Kentine Yeniden İşlev Kazandırılması

4. Sütun: Pazarlama
Rehber prensip: Şanlıurfa’yı rakiplerinden farklı kılmak, destinasyon farkındalığını artırmak, olumlu bir imaj oluşturmak ve rezervasyonları gecelemeli konaklamaya yönlendirmek.
Tanıtım ve pazarlama stratejisinin bir parçası olarak gerekli araçlar aşağıdaki gibidir:
• Gerçekleştirilebilir marka değerlerine dayalı açık bir marka
• Etkili bir Halkla İlişkiler (PR) yönetimi
• Sosyal medya ve dijital pazarlamanın etkili kullanımı
• Ortaklarla ulusal ve ilgili uluslararası turizm fuarlarına katılım
• Etkinlikler
• Sonuçların izlenmesi

Hedefler ve varsayımlar
Oda arzı: büyüme oranında, mevcut konaklama geliştirme projelerinin
2020 yılına kadar teslim edileceği varsayılmaktadır. Daha geniş bir bölgede
daha barışçıl koşulların 2020 yılına kadar civarında geri döneceği ve oda arzının yıllık bazda yüzde 10 artacağı varsayılmıştır. Bu artış, önemli hedef pazarlarda Şanlıurfa’nın algı ve farkındalığındaki değişikliklerden kaynaklanan
talep artışı nedeniyle olacaktır. Bu talep artışı, odaklanmalı pazarlamanın
iyileştirilmesi, yatırım teşvikleri, Türkiye geneline turizmin artması ve Türkiye
içindeki genel ekonomik büyüme (iç piyasa) nedeniyle olacaktır.
Doluluk oranı; geliştirilmiş otel standartları ve endüstri pazarlaması ve yeni
ŞTDC ile odaklı pazarlama, geliştirilmekte olan yeni ürünler, kalış sürelerinin
uzaması ve Türk ekonomisinin büyümesi ile Türkiye’ye yönelik uluslararası
turizmin artması temel alındığında, mevcut seviyelere (yaklaşık yüzde 45)
göre iyileşme gösterecektir. Şirketin, bu büyümeyi sağlamak için gerekli olacak yaklaşık 750.000 Avroluk bir pazarlama bütçesine sahip olacağı varsayılmıştır. Yıllık ortalama oda doluluk oranı, 2023 yılına kadar yüzde 54’e ve
2030 yılına kadar da yüzde 68’e yükselecektir.
Oda başına düşen kişi sayısı; daha odaklı bir pazarlama sonucunda, MICE’deki artış ve daha yüksek trafikten dolayı biraz azalacaktır.
Ek 4’te, gece konaklamalı ziyaretçi sayısı (arkadaş ve akrabalarını ziyaret
edenler dahil) ile ilgili olarak 2017 yılındaki tahmini 1,2 milyon kişiden 2030
yılına kadar 2,6 milyon kişiye kadar olan büyümeye ilişkin hedefler özetlenmektedir. Ticari konaklama sektörü (oteller, pansiyonlar vb.) ilave ziyaretçileri konaklatabilmek amacıyla bütün sınıflarda yaklaşık olarak 1.400 oda
yapılmasını gerektirecektir.

Mesaj stratejisi iki ana başlık altında sunulacaktır:
Faaliyet alanı 4.1: Markalaşma ve web sitesi

1. İç piyasaya yönelik marka mesajı

Şanlıurfa:
• Yaşayan geleneğin, inançların ve
tarihin eşsiz kavşağı
• Göbeklitepe: Dünyanın en eski
tapınağı, Türkiye’nin en yeni Dünya Mirası Alanı
Çizelge 9.
Mesaj stratejisi

• Gelin ve Şanlıurfa’daki canlı gelenekle eşsiz bir deneyim yaşayın

2. Uluslararası piyasaya yönelik
marka mesajı

Şanlıurfa:
• Yaşayan geleneğin, inançların ve
tarihin eşsiz kavşağı
• Göbeklitepe: Dünyanın en eski
tapınağı
• Doğu Anadolu/Mezopotamya
deneyiminin önemli bir parçası.

Markaya ilişkin hedefler aşağıda verilmiştir:
• Şanlıurfa ili için çeşitli pazarlarda uluslararası rekabetçi ve kaliteli bir imaj
oluşturmak ve bunu sürdürmek
• Turist sunumunda, Şanlıurfa İli’nin miras, kültür, din ve doğasındaki özgünlük (eşsizlik) unsurlarını bir araya getirmek
• Marka değerlerini güvence altına alarak, her yönüyle (ürün, insan, hizmet, bilgi, deneyim) kaliteli bir turizm teklifini sürekli kılmak
• İl’in her bölgesinde ekonomik büyüme ve refahı destekleme aracı olarak
turizme yatırımı cazip hale getirmek
Turizmle ilgili bütün pazarlama faaliyetlerinde Şanlıurfa’da Tarih Yeniden
Canlanıyor Projesi ile geliştirilen marka kimlik kiti uygulanacaktır. Şanlıurfa
turizm web sitesi marka değerlerini duyurmak için önemli bir araç olarak
sürekli kılınacaktır.
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Faaliyet alanı 4.2: Yurtiçi turizm pazarlama kampanyası
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, Türkiye’nin en büyük seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile ulusal düzeyde bilgilendirme faaliyetinin güçlü bir
tanıtımını ve yayılmasını geliştirecektir. Türkiye pazarındaki genel pazarlama
stratejisini desteklemek üzere işbirliği yapacak iyi kurulmuş bir ağ oluşturacaktır. Ulusal düzey ağı kurmak için gerekli başlıca faaliyetler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

Bunların oranları, mevcut bütçeye bağlı olarak en iyi değeri sunacak şekilde PR ajansı tarafından yıllık olarak belirlenecektir. Mesajlar; kültür, tarih,
doğa, yeme-içme vb. dahil olmak üzere önemli marka temalarını kapsayacaktır.
EMITT İstanbul ve Hestourex veya Travel Turkey İzmir de içerisinde olmak
üzere, marka iletişimi için belli başlı Türk turizm sergileri seçilecektir.
Faaliyet alanı 4.4: Uluslararası pazarlama

• Seçilen ortakları, farklı turizm ürünlerini takdim etmek ve onlar hakkında
iyi bilgi sahibi yapmak amacıyla alıştırma turlarına davet etmek
• Acentelerle, tanıtım ve satış yapacakları farklı tur paketleri ile ilgili içerik,
süre ve hizmet düzeylerini konularında mutabık kalmak
• Acentelerle, Şanlıurfa destinasyonuna özel olarak çıkarılacak broşürlerinin sayfa sayısını kararlaştırmak

Şanlıurfa, denizaşırı pazarlamada KTB ile ortaklaşa çalışacaktır. Seçilmiş
pazarlarda, Şanlıurfa turizm markasını en önemli uluslararası hedef pazarlarda tanıtmak ve yurtdışındaki KTB ofisleri ve Türkiye Diplomatik Misyonlarındaki Ticari Ataşelerle işbirliği yapmak için uluslararası bir PR/Temsilci
Ajansı ile anlaşma yapılabilir. Sosyal medya kampanyaları, sergiler ve bazı
PR kanalları, Ajans tarafından yıllık olarak geliştirilecektir.

Bir reklam ajansı aşağıda verilenlere ilgilenecektir:
• Günlük haber, web haber kanalları gibi bir stratejik medya iletişim planı
uygulamak
• Tüm etkinlik ve festivalleri duyurmak için Türkiye’nin dört bir yanındaki
büyük şehirlerde reklam panosu kampanyalarını kullanmak,
• Ulusal medya kuruluşlarını, Şanlıurfa ve özgünlüğü ile tanıştırmak üzere
bütün etkinlik ve festivallere davet etmek
• Gezi blog yazarlarını ve web medyasını, Şanlıurfa ve özgünlüğü ile tanıştırmak üzere bütün yerel etkinliklere davet etmek
• Sosyal medya kanallarının kullanmak ve belirli hedef gruplarının hedef
alınabileceği etkin bir tanıtım yapabilmek için profesyonel dijital pazarlamayı uygulamak
• İşletmeler Arası (B2B) ve İşletmeden Tüketiciye’yi (B2C) etkili bir şekilde tanıtmak ve basılı tanıtım materyallerini ve bilgileri dağıtmak amacıyla
İstanbul’daki EMITT ve Travel Turkey İzmir gibi en büyük ulusal turizm
sergilerine ve ticaret fuarlarına katılmak
• Gece konaklamalı ziyaretçileri Şanlıurfa’ya çeken etkinlikleri tanıtmak

Uluslararası pazarlamanın ana odak noktası başlangıçta yakındaki pazarlar ve Almanya (Türk diasporası) olacaktır. Konaklama standartlarının
iyileştirilmesiyle, gittikçe artan bir şekilde daha çeşitli bir karışım hedeflenecektir (Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan). Kent merkezindeki iyileştirilmiş
butik oteller de daha geniş pazarlar çekecektir. Göbeklitepe Dünya Mirası
Alanı için, günübirlik ziyaretçiler olarak daha çeşitli gruplarla bağlantı kurulup bunlar çekilebilir; ancak, Şanlıurfa esasında günübirlik ziyaretçilerin yanı
sıra bir gece konaklamalı ziyaretçilerin de ilgisini çekebilecek şekilde pazarlanacaktır; çünkü gece konaklamalı ziyaretçiler, daha fazla yerel harcama ve
istihdam ortaya çıkarmaktadır.
Yakın zamanda Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması, Şanlıurfa’nın Türkiye’de “ziyaret edilmesi gereken” bir destinasyon
olması için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte, sit alanı, konumu
ve özellikle Şanlıurfa’nın neler sunabileceği konularındaki farkındalığı artırmak için pazarlama kritik önem sahip olacaktır. Buna ek olarak, otel doluluk
oranını artırmak ve konaklama ve diğer turizm tesislerine daha fazla yatırım
yapmak için pazarlama şarttır.

Faaliyet alanı 4.3: Yurtiçi Tanıtım Stratejisi
Yurtiçi hedef pazar için Şanlıurfa, genel kitle iletişim araçlarından faydalanmak, destinasyon markasının görünürlüğünü ve yayılımını artırmak üzere
profesyonel bir PR ajansına ile anlaşacaktır; ancak mevcut bütçe, kampanyaların sıklığını ve miktarını belirlemek için kritik öneme sahip olacaktır.
Çoğunlukla aşağıda verilen medya kanaları kullanılacaktır:
• TV (seyahat kanalları)
• Gazeteler
• Seyahat dergileri
• Sosyal medya ve dijital pazarlama
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Göbeklitepe, uluslararası pazarlar için bir USP (Benzersiz Satış Önerisi)
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, uluslararası hedef pazar; tarih, kültür ve
inanç turizmi isteyen ülkeler arasında bölünebilir:
• Müslüman ülkeler: İran, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan
• Avrupa: Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Balkanlar
• Asya: Çin ve Japonya
• ABD
Bu pazarlar için konaklama standartlarının iyileştirilmiş olması gereklidir.
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Faaliyet alanı 4.5: Pazar araştırması
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, turizm pazarlarının, ihtiyaçlarının,
trendlerinin periyodik ve hedefe yönelik araştırma ve analizlerini gerçekleştirecektir. Şirket ayrıca büyüyen pazar fırsatlarını yakalamak ve bunlara yanıt
vermek amacıyla, uluslararası trendleri ve gelişmeleri de takip edecektir.
Bu işlevin önemli bir yönü, pazarlama kampanyalarının etkinliğini izlemek
ve sonuçları paydaşlara raporlamak olacaktır.
Faaliyet alanı 4.6: Ürün kılavuzu
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, ildeki farklı turizm ürünleri/ destinasyonları için ve/veya belirli turizm ürünleri için bir Çevrimiçi Ürün Kılavuzu
oluşturacak ve bunun sürekliliğini sağlayacaktır.

olarak tanımlanabilmektedir. Hizmetlerinde özellikle dikkatli ve sıcak kanlı
olan restoran personelinin, servisin soğuk, mesafeli ve yarım yamalak yapıldığı durumdakine göre, ilave ürünlerin satın alınmasını kolaylaştırma ihtimali
daha yüksektir. Buna ek olarak, iyi hizmet, tekrar iş yapma şansını oldukça
artırabilir ve ağızdan ağıza yayılarak yeni iş potansiyeli oluşturma ihtimalini
destekleyebilir. Şirketler iyi hizmet sunmaya odaklandıklarında, bunun yönetsel faydaları da söz konusudur. Memnun müşterilerin yönetimi genellikle
deneyimlerinden memnun olmayan kişilere göre daha kolaydır ve sonuç
olarak işletmeler ve çalışanları operasyonel düzeyde daha az güçlükle karşılaşırlar. Bu husus, daha az şikayet ve diğer takip sorunlarıyla başa çıkma
ihtimali olan geri plandaki personelinin desteklenmesi açısından ve ayrıca
misafirlerle gerçek zamanlı olarak ilgilenmek zorunda olan en ön planda
bulunan çalışanları için de geçerlidir. Son olarak, çağdaş tüketiciler standart
olarak iyi bir hizmet bekler ve kendi bulundukları yerdeki deneyimleri ve
başka yerlere seyahat ederken edindikleri deneyimlerden bu kaliteyi bekleyecek şekilde “eğitim” almışlardır.

Faaliyet alanı 4.7: Ortak kampanyalar
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, kamu / özel sektör ortaklıkları ve ortak
pazarlama faaliyetleri aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmalarını geliştirecektir.
5. Sütun: İnsan Kaynağı Geliştirme ve Kalite Turizm Programı
Şanlıurfa, ziyaretçilerine geniş bir doğal ve kültürel cazibe merkezi çeşitliliği sunmakta ve bu özellik, turizmin uluslararası topluma pazarlanmasına
yönelik ulusal yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda, bir ülkenin sadece doğal ve kültürel varlıkları temelinde bölgesel ve küresel rakiplerle rekabet edebileceği fikrine odaklanan herhangi bir strateji acemice
olup, başarısızlığa mahkumdur. Ziyaretçilerin en cesur ve kararlı olanları,
kendi deneyimlerinin bir parçası olarak hizmet standartları açısından asgari
kurallara ilişkin ihtiyaçlarından feragat edecektir; gerçekten rekabetçi olabilmek amacıyla Şanlıurfa’nın, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve ötesindeki
karşılaştırılabilir turizm sektörlerin içerisinde hâlihazırda sunulan standartlara
uyum sağlaması ve bunları aşması gerekecektir. Ziyaretçi üreten destinasyonların birçoğunda, iyi bir hizmetin önemi kısmen, temel bir kural olarak ele
alınmakta olup, tersi durumda, ön hizmet personeli tarafından kötü hizmetin sunulması yaygın bir şekilde kınanmaktadır. Bu varsayımlar, içerisinde,
satın alım işlemleri sırasında tüketicinin seçim ve takdir hakkının bulunduğunu kabul eden tüketicilik kavramlarına dayanmaktadır.
Turizm işletmelerinin ve destinasyonların iyi hizmet sunumundan fayda
sağlayabilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan en başta geleni, iyi hizmetin bir insana, bir destinasyona ve/veya organizasyona ait iyi bir imaj verdiğine ilişkin sosyal ve kültürel düşüncelere dayanmasıdır. Bir başka sebep
ise, bir organizasyonun personeli tarafından ya da bir destinasyon seviyesinde sunulan iyi hizmet, misafir ya da kullanıcının refah duygusunu arttırabilmesi ve daha yüksek harcamalara yol açabilmesi yönünden ekonomik
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Özellikle hizmetle ilgili olarak kalite kavramı geleneksel olarak lüks ve kişiye özgü kılma ile ilişkilendirilmiştir. Böylelikle, tüketiciler yüksek maliyetli,
yüksek değerli bir işlemin parçası olarak iyi bir hizmet alma hakkını elde
etmiş olur; ancak bir sokak satıcısından alışveriş yapma, en düşük kalitede
yatak ve kahvaltı ya da işportacılar tarafından oyalanma; nezaket, müşteri
menfaati ya da müşteri ihtiyaçlarının farkındalığı bakımından herhangi bir
garanti sağlanamadığı şeklinde algılanmıştır. Bu argüman günümüzde çok
yaygın kabul görmemekte ve pazara düşük maliyetli bir teklif sunan birçok
turizm işletmesi, ön büro hizmetlerinin kalitesi ve hassasiyeti nedeniyle kendileriyle gurur duymaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesi, düşük maliyet ve
değer ile uyumlu olmayan bir kavram değildir. Bu aynı zamanda, sosyal,
ekonomik, dini veya kültürel statüden bağımsız olarak tüm tüketicilerin iyi
hizmet beklemeye hakları olduğu anlamına gelir.
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İşletme faaliyeti açısından bu stratejik sütunun tam merkezinde, bir endüstride ve aslında il düzeyinde bir hizmet kültürünün geliştirilmesi yer
almaktadır. Mardin ve Gaziantep gibi rakip destinasyonlar, kendi turizm
sektörlerini hizmet odaklı güçlü bir kültüre göre geliştirmiştir. Bu nedenle,
Şanlıurfa’nın bölgesel rakipleri taklit etmeye gayret etmesi ve ideal olarak
bunları aşması zorunludur. Türkiye’deki önemli turizm destinasyonlarında
bu kültür, her düzeyde ve hem kamu kurumları hem de özel sektörde eğitim
ve öğretimi içeren bir dizi bilinçli ve stratejik olarak yönlendirilmiş entegre
önlemler sayesinde geliştirilmiştir.
Şanlıurfa bağlamında bu kültür, ancak her düzeyde gerçekten etkili bir
eğitim sistemi ile geliştirilecek ve hem sektöre yeni girenler hem de hâlihazırda turizmle iştigal eden çalışanlar olmak üzere, turizm sektöründeki tüm
çalışanlar için ulaşılabilir olacaktır. Kaliteli hizmet, hizmet veren personelin
kişisel özellikleri ve tutumu ile ilgilidir. Aynı zamanda sektörün her alanındaki
teknik yeterlilik ile de ilgilidir; çünkü bu tür beceriler olmadan çalışanlar, en
geniş anlamıyla kaliteli hizmet sunma konusunda kendine güvenemezler.
Şanlıurfa’da turizm sektörünün gelecekteki istihdam projeksiyonlarını karşılamak için önemli çabaların gösterilmesi gerekecektir. Turizm işletmeleri,
önümüzdeki yıllarda işe almayı planladıkları üst düzey yönetici, İK yöneticisi,
şef, kalifiye garson ve resepsiyon görevlilerini nereden temin edeceklerdir?
İşverenler gelecekte personeline nasıl eğitim verecektir? Turizm sektöründeki işgücünü, yeterli düzeyde verimlilik ve kalite ile kimler yetiştirebilecektir? Çalışanlar nerede ve ne zaman eğitim alacaklardır? Finansman kaynakları neler olacaktır? Bunlar, politika yapıcıların ve karar vericilerin uygun
İKG strateji planlarını kullanarak cevaplamaları gereken soruların sadece bir
bölümüdür.
Faaliyet alanı 5.1: Şanlıurfa işgücü piyasasındaki aktörler arasında
işbirliğinin arttırılması
Bu faaliyet, insan kaynakları (İK) politikası odağına yönelik olarak somut
sonuçlar sağlamaya odaklanmaktadır. Sonuçlar, devlet memurları ve iş sektörüne yönelik farkındalık programını da içerecek şekilde bir İnsan Kaynakları Geliştirme (İKG) planının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Şanlıurfa
Turizm Konseyi (STC) bünyesinde, Harran Üniversitesi turizm bölümü, turizm okulları ve iş dünyasından temsilcilerin katılım sağlayacağı bir İK çalışma grubunun oluşturulmasına öncelik verecektir.

faaliyet ayrıca, iyi eğitimli ve uygun davranan bir işgücü, yönetişim kabiliyeti,
bilgi ve iş becerileri, hem turistlerin memnuniyetine hem de yerel halkın
yararına katkıda bulunan katılımcı bir toplumun gelişimini destekleyecektir.
Nitelikli personelin temini ve sektördeki mevcut çalışanların eğitilmesi insan
kaynakları gelişimi için temel unsurdur. Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ne ait Eğitim İhtiyaçları Analizi (TNA) sonucunda, farklı grupların
eğitim ihtiyaçları ile ilgili olarak pek çok konu başlığı belirlenmiştir. Bu konular aşağıdaki çizelgede sunulmuştur:
Temel İKY faaliyeti

Güçlendirilmesi gerekli olan alanlar ve uygulamalar

Kaynak ve personel

• Personelin kalıcılığını iyileştirmeye yönelik önlemler
• İşe alım ve seçim kriterlerinin geliştirilmesi
• İş yeri intibak eğitiminin kalitesi ve tutarlılığı
• Endüstriye ilişkin olumlu imajı destekleyecek önlemler

Eğitim ve geliştirme

• İşle ilgili temel bir yön olarak öğrenmeye yönelik tutumları yetiştirmek
• Öğrenmeye daha yaygın bir şekilde ulaşmayı kolaylaştırmak
• Ekip halinde ve kolektif öğrenmeyi kolaylaştırmak
• İşe dayalı ve yerinde öğrenmeyi desteklemek ve kapsamını genişletmek
• Performans incelemeleriyle öğrenmeyi desteklemek
• Sürekli öğrenimi teşvik etmek
• Yönetim becerileri (özellikle takım liderliği), insan yönetimi, performans
yönetimi, finansal yönetim ve müşteri ilişkilerini geliştirmek
• El becerilerinin üzerinde durmak ve teşvik etmek, özellikle daha ileri öğretime erişimi uygun bir şekilde genişletmek
• Endüstri ile okullar arasındaki bağları güçlendirmek
• Eğitim sağlayıcılarıyla olan diyalogu geliştirmek

Tazminat ve hizmet
bedeli

• İyi yapılmış için hızlı bir şekilde tanıma
• Yüksek seviyede başarılı olanları ödüllendirmek
• Parasal ödüllerin tasarımı
• Personel ödüllerini iş performansına göre belirlemek
• Beceriler, iş performansı, iş sonuçları ve bireysel/takım hizmet bedelleri
arasındaki net bağlantıları belirlemek

Faydalar

• Kariyer yolları oluşturmak ve bu sayede personeli desteklemek
• Çalışan sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak
• Eğitim ve öğretime erişimi kolaylaştırmak
• Çalışma saatlerini esnek bir şekilde yapılandırmak

Çalışan hizmetleri

• Çalışanları aktif olarak yetki vermek ve karar alma sürecine katılımlarını
teşvik etmek
• Yatay bir organizasyon ve açık bir organizasyon kültürü oluşturmak
• İşyerini eğlenceli bir ortam olarak projelendirmek ve bunu sürekli kılmak
• Fırsat eşitliğini teşvik etmek ve uygulamak

Çalışan ilişkileri

• Mükemmel bir takım liderliği ve ön büro yönetimi geliştirmek
• Personele danışmak ve görüşlerini almak
• Personel iletişimine dikkat etmek
• Yönetim tarzını değerlendirmek ve elverişli olanı uygulamak.
• Açık kapı politikasını (görülebilir yöneticiler ve denetçiler) sürekli kılmak
• Personelin işe ve iş tasarımına katılmasını sağlamak

Personel yönetimi
ve kayıtları

• Çalışan el kitabını güncel halde tutmak
• Uygun şikâyet prosedürleri tasarlamak ve çalıştırmak
• Bütün işveren yükümlülüklerini ve istihdam mevzuatını tespit etmek ve
bunlara uymak
• “Personel idaresini” kayıt tutmak amacıyla tutmak; aksi takdirde “insan
yönetimi”ni ön büroya çizgiye devretmek

Sağlık, güvenlik ve
refah

• İş tasarımını ve nöbet listesini değerlendirmek; insanların sadece onlara
işyerinde ihtiyaç duyulduğunda işte olduğundan emin olmak
• İş-özel hayat dengesini teşvik etmek
• Stres yönetimi
• Bir çalışan refahı programı tasarlamak ve bunu yaymak

Organizasyon
yönetimi

• İK ve insan kaynağının, işle ilgili stratejik bir değer olarak tanınmasını sağlamak
• İnsanları maliyet olarak değil bir değer olarak görmek
• İşyerindeki bütün çalışanlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak

Faaliyet Alanı 5.2: Şanlıurfa’da turizm sektörü işgücünün eğitilmesi
Nitelikli personelin temini ve sektördeki mevcut çalışanların eğitilmesi insan kaynakları gelişimi için temel unsurdur. Hizmet kalitesi, bütün başarılı
turizm endüstrilerinin tam merkezinde yer alır ve genellikle rekabet avantajına giden yol olarak kabul edilir. Bu stratejik sütun, Şanlıurfa genelinde
hizmet kalitesi seviyelerini ve sunumunu yükseltmek amacıyla eğitim sağlayıcıları ile iş dünyası arasında koordineli bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu
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Çizelge 10.
Turizm İKY/İKG’nin
güçlendirilmesi
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Faaliyet alanı 5.3: Yeni ürün geliştirme hakkında eğitim
TNA analizinde belirlenen ve 5.2 numaralı faaliyette yer alan çizelgede
yansıtılan ihtiyaçlara göre yeni ürünler sunmak için eğitim verilmesi gereklidir. Şanlıurfa Geliştirme Şirketi, Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ndeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) girişimcilik programının ortaya konulması hususunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacak
ve Halfeti, Harran, Bozova ve Siverek gibi ilde bulunan diğer turistik yerleri
kapsayacak şekilde eğitim çalışmalarını yaygınlaştıracaktır.
Faaliyet alanı 5.4: Marka dağıtımı hakkında eğitim
Marka ile ilgili ana hatları ve Şanlıurfa’nın En İyi Kalite Programı marka
kimliğini yaygınlaştıracak ve bunları uygulamada kullanacak olan kamu çalışanlarına ve iş dünyasına eğitim programının sunulması, uzun süreli marka
tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Geliştirme Şirketi tarafından
gerçekleştirilecek önemli bir eğitim faaliyetidir.
Faaliyet alanı 5.5: İstihdam odaklı iletişim stratejisi
Turizmde girişimcilik fırsatları geliştirmeyi düşünen kadınlara yönelik farkındalık programı geliştirmenin odağında, öncelikle turizm sektörü için büyük
ölçüde keşfedilmemiş bir potansiyel kaynağı ve becerileri oluşturan kadınlar
yer almalıdır. Genel olarak kadınlar eğitim fırsatlarına açıktır ve elde ettikleri
imkânlardan mükemmel şekilde faydalanırlar. Turizmde kadınlar tarafından
üstlenilen iş çeşitliliği, geniş bir aralıkta yer almakta olup, hem doğrudan
alanları hem de dolaylı alanları kapsamaktadır; bununla birlikte, işin büyük
bir bölümü sınırlı düzeydeki yönetim rollerine erişimi olan düşük seviyede
yer almaktadır. Şanlıurfa’daki eğitim sağlayıcılarının en önemli rolü, aşağıda
verilenleri sağlamak olacaktır:
• Turizm sektörüne girmek isteyen kadınları desteklemek için daha geniş
uzmanlık hizmeti sunma
• Turizmde kadınların ekonomik olarak aktif gruplar olarak gelişimini desteklemek amacıyla ŞTDC için sürekli bir rol
• Kadınların turizmdeki istihdama katılımının önündeki sosyal ve kültürel
engelleri ortadan kaldırmaya yönelik için çalışma
Stratejide, turizm sektörünün işgücünü artırmak için aşağıda verilen öncelikli eylemlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Turizm endüstrisinde etkin bir insan kaynakları gelişimi sağlamak için aşağıda verilen üç
önemli ana stratejik yön önerilmektedir:
Faaliyet alanı 5.6: Turizm kalite programı
Birçok turizm destinasyon ve kuruluşu, rekabetçi bir konuma sahip olmak
ve bunu korumak için turizm hizmet kalitesini yönetmenin önemini fark et-
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meye başlamıştır. Şanlıurfa gibi bir ilin bir destinasyon olarak sürdürülebilir
bir geleceğe ulaşması gerekiyorsa, ileri doğru yol almak gereklidir.
Ziyaretçiler, en kaliteli, paralarının karşılığını alacaklarından emin olduklarını düşündükleri ürünleri/hizmetleri talep ederler. Turizmde sistematik kalite
yönetimine ilişkin diğer gerekçeler geniş bir şekilde dokümante edilmiştir:
artan rekabet, hizmet sağlama isteğinin bulunmayışı, ürünlerin standardizasyonu ile kendine özgülüğün gittikçe kaybolması, olumsuz fiyat-performans oranı vb.
Potansiyel müşteriler için bir turizm hizmetinin kalitesini belirlemek ve
kaliteyi tanımak veya standardize etmek sürdürülebilir turizm gelişimi için
önemlidir. Bu bağlamda, Şanlıurfa, bir turist destinasyonu olarak, iç ve dış
rekabet gücünü sağlamak üzere kapsamlı, bütüncül ve evrensel bir kalite
sistemi geliştirecektir.
Bir kalite sisteminin tanımlanması ve yönetilmesinde kamu-özel sektör
ortak sorumluluğu, modelin geliştirilmesi ve uygulanması için kritik öneme
sahiptir. İş kolu temsilci derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar)
sektöre ve farklı turizm alt sektörlerine katılımı, kalite modelinin bağımsız
olarak yürütülmesini ve yönetilmesini sağlayacaktır.
İlin yerel turizm işletmelerinin müşteri hizmet kalitesini sürdürmesini ve
yükseltmesini sağlamak amacıyla, bir kalite sisteminin tanımı ve uygulanması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gerçekleştirilecektir.
Kalite programı, endüstri paydaşları, ortak prosedürler ve süreçler ile kurumsal ve katılımcı bir modele dayanmaktadır. Kriterleri ve değerlendirme
sistemi ile yerel yönetim ve turizm paydaşları için teknik ve yasal bir araç
olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Bu program, işletmelerin, paydaşların ihtiyaç ve menfaatlerini karşılarken, aynı zamanda, turistlerin beklediği kriterlere göre hizmet kalitesine ilişkin etkili prensipleri dengelemeyi de
desteklemektedir.
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Şanlıurfa Büyükşehir bölgesinde ve belediyelerinde bulunan oteller, pansiyonlar ve restoranlar için
“Şanlıurfa’nın Seçimi” olarak markalaştırılan modeli geliştirmek ve kılavuzluk
yapmak üzere, aşağıda verilenler ile destek sağlamıştır:
• Turizm uygulamalarına ilişkin standartlar ve turizm kalite yaklaşımları ile
oteller, restoranlar ve pansiyonlar için programlar içeren bir planın hazırlanması
• Turizm işletmelerine yönelik olarak, ilgili makamlara sunulacak genel
yaklaşım ve standartlara göre bir sertifikasyon programının geliştirilmesi.
• Turizm KOBİ’leri ve diğer ilgili tedarikçilerin kalite iyileştirme ve sürdürme
faaliyetlerini teşvik etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından
bir kalite kontrol ve danışmanlık biriminin kurulması.
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Misyon, Şanlıurfa’yı ziyaret edenlere sunulan hizmetleri, müşterilerinin refahına önem veren, ziyaretçi dostu bir yer olarak en üst düzeye çıkarmaktır.
Şanlıurfa, eşsiz turizm tecrübelerine öncülük eden tüm turizm hizmet zinciri
boyunca kaliteli hizmet sunarak bu misyonu elde edecektir.
Bu Turizm Hizmet Kalitesi Programı çerçevesinde turizm sektörünün
paydaşları ve ilgili tüm taraflar; hizmette yeniliği, sunulan hizmetlerin kalite seviyesini tanımayı ve teşvik etmeyi amaçlayan bir sistem sayesinde
Şanlıurfa’daki turizm işletmelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak
çalışacaktır.

Komitenin işlevleri arasında şunlar yer almaktadır:
• Bir kalite kültürünü tanıtmak
• Bir kalite programının hedeflerini ve faydalarını tanımlamak
• Standartları ve kriterleri gözden geçirmek
• Denetim prosedürleri konusunda anlaşmak
• Kalite programını denetlemek
• Performansı değerlendirmek, düzeltici eylemler önermek ve yürütmek
Pilot denetimler gerçekleştirildikten sonra taraflar arasında işbirliği protokolleri imzalanması öngörülmekte olup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve
belirlenecek olan uygulayıcı kuruluş ile daha fazla uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Komite, paydaşların kesin rollerini ve sorumluluklarını belirler
ve bunlar hakkında nihai bir resmi mutabakat gerçekleştirir. Bu protokoller,
tarafların Şanlıurfa’da turizm uygulama standartlarının kalitesini artırmayı ve
böylelikle sektörün bir bütün olarak sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı taahhüt etmelerini sağlayacaktır.
6. Sütun: Turizm Yönetişimi
Rehber prensip: Yön veren, güçlü bir paydaş koordinasyonu sağlayan
ve rekabet gücünün artırılmasını, sürdürülebilirliği ve genel sektör sağlığını
hedefleyen net, kapsamlı politikalar ve planlar geliştirerek ve uygulayarak
Şanlıurfa’da dinamik ve etkin bir turizm sektörüne katkı sağlamak.
Yönetişim uygulama yapısı

Kalite standartları, ziyaretçilerin deneyimlerini büyük ölçüde etkileyen hizmet standartlarıyla başa çıkarak, turizm yolculuğunu ve deneyimini merkeze taşıyor. Program, turistlerle iletişime geçen ilgili insan kaynaklarını ve turistlerin deneyimini kolaylaştırmak için önem taşıyan olanak ve ekipmanları
içermektedir.
Uluslararası iyi uygulamalara dayanan ve kalite kontrolleri için Şanlıurfa’nın misafirperverliği ve turizm sektörü temsilcileri ile üzerinde mutabakat
sağlanmış olan, oteller, pansiyonlar ve restoranlara yönelik iyice geliştirilmiş
kriterler, aşağıda verilen konuları içermektedir:
• Servis ve müşteri memnuniyeti,
• Olanaklar ve ekipmanlar
• Gıda güvenirliği ve hijyeni
• Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlanması
• Yerel kimlik ve özgünlük
Kalite programı uygulamasının temel taşı, destinasyon liderleri ve kurumlarından (örneğin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ve Belediyelerden katılan temsilciler)
oluşan bir komitedir.
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Türkiye’deki diğer destinasyonlarla karşılaştırıldığında göre Şanlıurfa’da ili
düzeyindeki turizm, gelişmekte olan bir aşamada olup, güçlü ve gelişmiş bir
özel sektörden gelebilecek önemli miktarda ziyaretçi ve turist (gece konaklamalı) hacmi üretememektedir.
Turizm, bölgeler ve belediyeler genelinde ülkenin birçok bölgesinde sunulan çok sayıda farklı ürün türünün toplamıdır. Şanlıurfa’da, bu kültürel, doğal
ve beşeri varlıkların çoğu asgari tesis ve hizmetlerden yoksundur ve bazı
durumlarda özellikle turizm amaçlı olarak kullanılmamaktadır.
Bu nedenle, Şanlıurfa’da turizm deneyiminin yapılandırılmasının yanı sıra,
tanıtım, ticarileştirme ve kalite kontrol süreçlerine de güçlü bir vurgu yapılmalıdır. Ayrıca, hedeflere ulaşmak ve gerçek bir profesyonel uygulamaya
olanak sağlamak amacıyla insan kaynakları geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu kısıtlamalar ve ihtiyaçlar, her kademede ve en önemlisi Şanlıurfa’da il
düzeyinde turizm gelişimini uygulamak için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin doğasını ve kapsamını yönlendirmektedir.
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Aşağıdaki organizasyon yapısı, Türkiye’de ve özellikle Şanlıurfa’da turizm
gelişiminin farklı boyutlarını ele almaktadır:
Öncü Kurumlar / Kuruluşlar

Stratejik ve Operasyonel

Ulusal
Düzeyde

KTB, STB

TURSAB,
TUROFED, Ulusal
düzeyde turizm ile
ilgili odalar ve
dernekler…

Bölgesel
Düzeyde

GAP, Karacadağ
Kalkınma Ajansı

Mezopotamya
Bölgesi DMO,
TURSAB, TUROFED,
KOSGEB, İŞKUR'un
bölge teşkilatları…

İl
Düzeyinde

Şekil 15. Şanlıurfa turizm
yönetişimini etkileyen
kurum /kuruluşlar ve
aralarındaki ilişkiler

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, Şanlıurfa
Valiliği, Şanlıurfa Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğü,
İlçe Belediyeleri ve
Kaymakamlıklar

ŞTC, ŞTDC, ŞURKAV,
İl düzeyinde turizm ile
ilgili odalar ve
dernekler, Turizm
danışma merkezleri…

Ulusal düzeyde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de turizmin gelişmesine öncülük eden kurum olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destekleyici
bir rol oynamaktadır; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar da
turizmle ilgili bazı önemli kararlarda yer almaktadır. Ayrıca turizm alt sektörleri ile ilgili diğer bazı yapılar Bakanlık tarafından denetlenmektedir. KTB’nın
önemli rolleri ve sorumlulukları şunlardır:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de kültür ve turizm faaliyetlerinden
sorumlu ana organdır. Kültürel ve tarihi varlıklar için koruma, tanıtım, pazarlama ve farkındalık artırma faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca kültür
ve turizm ile ilgili faaliyetlerde koordinasyon, planlama ve strateji geliştirme
faaliyetlerinden de sorumludur. Aşağıda verilenler de dahil olmak üzere
bazı derneklerin faaliyetlerinin denetiminin yanı sıra, Oteller için Yeşil Yıldız
Programı da Bakanlığın çatısı altında yürütülmektedir:
o Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB). TURSAB, ülke çapında 20 adet bölge şubesinden oluşmaktadır. Bir bölge şubesinin
ana görevi, yerel yetkililerle ve ilgili diğer kurumlarla ilişki kurarak ve
işbirliği yaparak yerel meselelerle ilgilenmektir.
o Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED): TÜROFED’in amacı;
üyelerine hizmet vermek, sektörü geleceğe hazırlamak ve yönlendirmek, daha etkin ve donanımlı bir organizasyon yapısı sağlamak,
hukuki açıdan hizmetler vermek ve Ankara’da sektöre yönelik
daha güçlü bir şekilde lobi faaliyetinde bulunmaktır. TÜROFED’in
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üyelerine etkili ve düzenli hizmet sunması, mesleki birliği ve işbirliğini tesis etmesi ve üyelerin turizmi ilgilendiren kamu-özel kuruluşları ve teşkilatlarıyla olan ilişkilerini koordine etmesi önemli hedefleri
arasında yer almaktadır.
Bölgesel düzeyde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışan GAP
Bölge Kalkınma İdaresi, bölge turizmini geliştirmeyi ve bölgenin tanıtımını,
markalaşmasını ve altyapısını yenilemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere dokuz ilde birden turizmi tanıtmak ve markalaştırmak için
bölgesel düzeyde Mezopotamya Destinasyon Yönetim Kuruluşu (DMO)
kurulmuştur. Ayrıca, bölgede Karacadağ Kalkınma Ajansı ile koordineli olarak turizm tanıtım ve markalaşma faaliyetlerini yürütmesi de kararlaştırılmıştır. Bölgesel düzeydeki belli başlı organların rolü ve sorumluluğu:
• GAP: 2014 yılından bu yana STB altında çalışan GAP, bölge turizminin geliştirilmesi ve bölgenin tanıtım, marka ve altyapısının yenilenmesi
amacıyla kurulmuştur. GAP Bölgesi’nde Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında Mezopotamya markası oluşturulmuş olup,
bölgeye turizmi teşvik etmek için girişimlerde bulunmaktadır.
• Karacadağ Kalkınma Ajansı: Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın amacı,
bölgesel kalkınma politikalarını yerel düzeyde uygulamaktır. Bu ajans,
bölgesel kalkınmayı ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen
prensipler ve politikalar doğrultusunda hızlandırmayı, sürdürülebilirliği
sağlamayı ve kaynakların etkin ve uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle kamu sektörü, özel
sektör ve kar amacı gütmeyen sektör arasındaki işbirliğini güçlendirerek,
bölgelerin içindeki ve bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemektedir. Karacadağ, turizm çalışma grubunun işletilmesi ve turizm
sektörü girişimcilerine tavsiyeleri, rehberliği ve teşvikleri ile Şanlıurfa’daki
turizmde rol almaktadır.
İl düzeyinde Şanlıurfa’da turizm geliştirilmesine öncü olan kurumlar/kuruluşlar; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğüdür. Stratejik düzeyde bu kuruluş, STP ve SFA’nın
geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan, Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan Şanlıurfa Turizm Konseyi (STC) olup,
operasyonel düzeyde ise, STP ve SFA’da tanımlanan faaliyetlerin önemli
uygulayıcılarından biri olan ŞTDC’dir. Turizmin gelişimini ve STP ve SFA’nın
uygulanmasını destekleyen diğer operasyonel teşkilatlar arasında ŞURKAV,
turizmle ilgili odalar ve dernekler ile turizm danışma merkezleri yer almaktadır.
Şanlıurfa’da turizm sektörü yönetişim ve yönetimine aktif olarak katılan
önemli kuruluşların rolleri ve sorumlulukları şunlardır:
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: İlde altyapının geliştirilmesi ve bakımının yapılmasından sorumludur. Öncelik tanımaya karar verdikleri görevlere

115

göre bölümler oluşturabilmektedir. Belediye, kültür ve turizm faaliyetlerini
koordine edebilmek amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı kurmuştur.
Bu teşkilat, güçlendirilecek önemli bir kurumdur.
• Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İl Müdürlüğü, KTB’nın il düzeyindeki asıl temsilcisidir. İşlevleri arasında; turizmin yönetilmesi, tur rehberliği
kursları, politika oluşturma ile ilgili araştırmaların yapılması, turizm yatırımlarının yönlendirilmesi ve izlenmesi, kültürel ve turistik değerlere ilişkin
envanterlerin hazırlanması, turizm tesislerinin izlenmesi (Turizm İşletme
Belgesi), ildeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, seyahat acentelerinin izlenmesi, Turizm İşletmesi
Sertifikalarına sahip işletmelerin fiyatlandırma politikasının onaylanması,
Valilik tarafından oluşturulan turizm komisyonlarına katılım ve ilin tanıtımının koordine edilmesi yer almaktadır.
• ŞURKAV: 1990 yılında Şanlıurfa Valiliği tarafından, kültürel, doğal, turistik ve sanatsal kaynakları korumak; kültürel ve sanatsal değerleri, edebiyat ve folklor değerleri ortaya çıkarmak, bunlardan yararlanmak ve bunları
tanıtmak; sağlık ve eğitim temaları üzerinde çalışmak; kültürel ve sosyal
potansiyellerden faydalanmak; Ülkenin kalkınması konusunda öncü yatırımlar yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla
bir Vakıf olarak kurulmuştur. Şanlıurfa’da tarihin yeniden canlandırılmasında merkezi rolü vardır.
Yönetişim uygulama araçları
Ulusal düzeyde turizm yönetişiminin uygulanması için temel araç, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 - 2019 Stratejik Planı’dır. 10. Kalkınma Planı’nda (2013-2018) da turizmin geliştirilmesi ve tanıtılmasına atıfta bulunmaktadır. Kent Bazlı Turizm Stratejisi (2010) ve Şanlıurfa Marka Kenti Eylem
Planı, bölgesel düzeyde daha fazla rehberlik sağlar; son olarak Karacadağ
Kalkınma Ajansı tarafından 2014-2023 dönemi için yayımlanan TRC2 Bölgesel Kalkınma Planı’nda da, turizmin geliştirilmesine ve bölge ekonomisindeki payının artırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. İl düzeyinde
rehber doküman, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin desteği ile geliştirilen STP ve
SFA’dır.
Şanlıurfa’da il düzeyinde turizm yönetişimi yapısının geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik önemli faaliyet alanları şunlardır:
Faaliyet alanı 6.1: Yönetişim modelini en yüksek işlevselliğe
çıkarılması
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi daha henüz kuluçka aşamasında olup,
ERA ve kurucu hissedarlardan gelecek devamlılık arz eden danışmanlığa
ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. ERA’nın turizmin geliştirilmesi de dahil olmak üzere kalkınmada süregelen bir rolü olduğu için, yeni turizm şirketinin
başlangıç ve kuluçka dönemi boyunca danışmanlık rolüne devam etmesi
beklenmektedir.
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Şanlıurfa’daki en kaliteli turizm merkezi olma yolunda, Barutçu Han’a ait
Proje sonu ve tam olarak işletilme aşamalarında herhangi bir momentum
kaybı olmamasını sağlayabilmek için ŞTDC’nin yönetim yapısı mümkün
olan en kısa sürede tamamlanmalıdır.
Şanlıurfa’ya yapılan ziyaretler arttıkça ve il daha gelişmiş bir turizm merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ettikçe, Şanlıurfa’nın yönetişim ve idaresine yönelik karar verme sürecine teşvik ve girdi sağlamayı yönlendirme
konusunda özel sektörün rolü özendirilmelidir, bu sayede il, başarılı olmuş
diğer destinasyonlarla uyumlu hale gelecektir.
Fonksiyonel yönetişim yapısının oluşturulması ile bağlantılı olarak ŞTDC’nin, değerini Şanlıurfa turizm paydaşlarına gösterebilmek, bunların sürekli desteğini sağlayabilmek ve şirketin geleceğe yönelik olarak daha fazla
çalışmasını temin hususunda güvenlerini kazanabilmek amacıyla “Hızlı olan
Kazanır” (Quick Wins) yaklaşımını hayata geçirmesi gerekecektir.
Faaliyet alanı 6.2: Turizm yönetişimi ve yönetimi için finansal
sürdürülebilirliğin sağlanması
Yeni turizm yönetişim modelinin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği için,
STP ve SFA’da kendisi için belirlenen kayda değer çeşitlilikteki faaliyetlerin
uygulanmasını finanse etmek üzere gelir yaratmak amacıyla ŞTDC’ye tahsis edilen tarihi bina havuzunu genişletmek kritiktir. Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’nin Şanlıurfa’da kaliteli turizm ile ilgili işletmelerin kurulması
yoluyla turizm Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) yatırımlarının teşvik edilmesindeki
rolünü, ŞTDC’nin faaliyetlerini desteklemeye devam eden kiralamalardan
elde edilen gelirle sürdürebilmesini sağlamak için başta Şanlıurfa Valiliği ve
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarının sürekli desteği gerekmektedir.
Aynı zamanda, özel sektörün ŞTDC’deki yüzdelik hisse katkısı, toplam
hissedar değerinin oranı olarak artırılmalıdır. Bu husus, sadece operasyonel faaliyetlerin uygulanmasını sağlayan şirket için daha büyük bir sermaye
POT’u yaratılmasına yardımcı olmayacak, aynı zamanda iş dünyası, destinasyonları etkin bir şekilde pazarlama ve ticari olarak canlı ürünlerle geliştirme için gerekli olan pazar tecrübesi, bilgisi ve anlayışına sahip olduğundan
daha sürdürülebilir sonuçlar meydana getirecektir.
Son olarak ŞTDC, hediyelik eşya prototiplerinin geliştirilmesi ve perakende satışı, Şanlıurfa Pass’in yaygınlaştırılması ve ziyaretçi haritaları, rehber
kitapları ve sehpa kitaplarını içeren kaliteli turizm tanıtım materyal takımının
üretim ve dağıtımında sponsorluklar, reklam ve ortaklıklar yoluyla gelir elde
edilmesi gibi, Proje desteğiyle geliştirilen ve ŞTDC’ye devredilen gelir getirici mekanizmalarını tam olarak geliştirilmesine ve genişletmesine ihtiyaç
duymaktadır.
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Faaliyet alanı 6.3: Turizm Danışma Kurulu’nun rolünün
genişletilmesi
Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde yakın zamanda kurulmuş olan
ŞTC, ŞTDC için tam yetkili bir kamu-özel sektör turizm danışma kurulu
olarak faaliyet göstermektedir. Gönüllü ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde
faaliyet gösteren konsey, kamu sektörü yetkilileri, turizm işletmeleri ve toplum arasında, turizm endüstrisini etkileyen konularla ilgili olarak bir irtibat
görevi görecektir.
ŞTC, Şanlıurfa turizminin daha büyük kurumsal pazarlama ile güçlenmesine yönelik kritik ihtiyaca cevap verecek olup, ŞTC için ilk önemli odak
noktalarından biri Türkiye’deki turizm pazarlaması çabalarını güçlendirmek
ve bir takım önemli çalışma gruplarıyla insan kapasitesindeki boşlukları ele
almak olacaktır. ŞTC’nin öncelikle turizm pazarlama ve tanıtım çalışma grubunun kurulmasını ön planda tutması, ardından da bir İK ve standartlar
çalışma grubu ve son olarak da politika ve ürün geliştirme çalışma grubu
oluşturması önerilmektedir. ŞTC’nin temel faaliyetleri ve etkilerinden bazıları
aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Temel faaliyetler
• ŞTC, turizm politikası geliştirme ve pazarlama için kilit destekleyici
kuruluş olarak kurulmuştur
• Politika ve ürünler, pazarlama ve tanıtım, İK ve kalite standartları ile
ilgili 3 çalışma grubu mevcuttur
• ŞTC toplantıları desteklenmektedir
• ŞTC, Ocak 2019’da EMMIT İstanbul’da başlatılacak ilk büyük PPP
e-pazarlama girişimini kabul etmiştir.
Etkiler
Çizelge 11.
ŞTC’nin temel faaliyetleri
ve etkileri

• Turizm gelişimi ve politikasına etki eden etkili ve saygın bir kuruluştur
• Üyeleri, üst düzey Hükümet toplantılarına katılmaktadır.

Kamu ve endüstri aktörleri arasındaki gelişmiş etkileşim ve işbirliği; turizm
politikası tasarımının, stratejik kalkınma planlarının, bunlara ilişkin pazarlama
ve tanıtımın, İK’nın çıktılarını güçlendirmek ve turizm ürün karmasına ilaveler
yapma ve bunların çeşitlendirilmesi açısından çok önemlidir.
İçerdiği özel eylemlerle STP ve SFA, turizm endüstrisinin/özel sektörün
turizm geliştirme sürecine daha fazla katılım sağlamasına odaklanacaktır.
Bölge ve il/destinasyon düzeyindeki profesyonel ve dinamik dernekler, kamu-özel diyaloğu ve işbirliğinin arttırılması hususunda idarenin güçlü ortak-
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ları olabilmektedir. ŞTC, kamu sektöründeki politika yapıcıların turizm sektörü ile diyalog zemini olan PPD’yi ortaya koymak amacıyla destinasyon
seviyesinde bir mekanizma olacaktır.
Faaliyet alanı 6.4: İzleme ve değerlendirme için etkili
mekanizmaların oluşturulması
STP ve SFA’nın geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmakla görevlendirilen ŞTC, kendi Eylem Planına uygun olarak yürütülen faaliyetlerin
etkililiği ve etkilerinin izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu ana
kuruluştur.
Faaliyetlerin uygulanmasında etkililiğin sağlanması amacıyla ŞTC’nin, Yönetim Kurulu aracılığıyla ŞTDC’ye sunulabilecek faaliyetlerin uygulanmasına
ilişkin net hedefler belirlemesi gerekecektir. ŞTDC Genel Müdürünün, elde
edilen başarılara ait doğrulanabilir sonuçları, Yönetim Kurulu ve ŞTC’ye vermesi gerekecektir.
Ayrıca, rakip destinasyonlara göre başarının ölçülebilmesi amacıyla diğer
destinasyonlara göre performans ölçütlerinin oluşturulması gerekecektir.
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Göbeklitepe, 2018

BÖLÜM 3

EYLEM
PLANI

Eylem Planı, Strateji’deki her bir sütunu bir adım ileri taşır ve bunları 2023
yılına göre değerlendirir. Eylem Planı aşağıda verildiği yapılandırılmıştır:
• Ürün geliştirme / deneyim konuları
• Konaklama dâhil olmak üzere, altyapı konuları
• Bölgesel girişimler
• Pazarlama eylem planı
• İnsan kaynağı geliştirme eylem planı
• Kalite eylem planı
• Yönetişim eylem planı
Zamana göre eylemlere öncelik verir ve 2018-2023 dönemini kapsar. Eylem Planında belirlenen konular daha sonra, kurumsal sorumlulukların tanımlandığı Bölüm 4’teki Uygulama Planı’nda bir adım ileri götürülmektedir.

1. SÜTUN: ÜRÜN GELIŞTIRME / DENEYİM
STP ve SFA Çalışma Grubu ile bir kapsam belirleme çalışmasının ardından Şanlıurfa İli’ndeki potansiyel turist cazibe merkezleri, aşağıda verilen
kriterlerin bulunup bulunmamasına göre sıralanmıştır:
1. Önemli uluslararası ilgi ve ziyaretçi için hazır olma (Kategori 1)
2. Türkiye içindeki diğer illerden gelen ziyaretçileri çekebilme/ ziyaretçi
tesislerine yatırım yapma ihtiyacı (Kategori 2)
3. Çoğunlukla yerel cazibe merkezleri/tesisleri (Kategori 3)
Bu sıralamanın bir sonucu olarak, (1) ve (2) kategorilerinde yer alan cazibe
merkezleri aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yerel tesisler STP ve
SPA’da daha fazla değerlendirilmemiş olmakla birlikte, yerel kalkınma planlarına dâhil edilebilir.

STP ve SFA
kümelenmesi

İlçe adı

Göbeklitepe Ören Yeri

Şanlıurfa

Haliliye

Balıkgöl, Hz. İbrahim Havuzu külliyesi

Şanlıurfa

Eyyübiye

Harran

Güneydoğu

Harran

Eski Halfeti

Batı

Halfeti

Eski şehir çarşıları

Şanlıurfa

Eyyübiye

Eski şehir sokakları ve restore edilmiş binalar

Şanlıurfa

Eyyübiye

Eski şehirdeki camiler

Şanlıurfa

Eyyübiye

Hz. Eyüp Kuyusu ve Mağarası

Şanlıurfa

Eyyübiye

Eyyüp Nebi

Güneydoğu

Viranşehir

Sit alanları
Kategori 1: Uluslararası ilgi

Kategori 2: Ulusal ilgi (Kategori 1’e dönüşme potansiyeli)

Kategori 3: Ulusal ilgi (Kategori 1/2’ye dönüşme potansiyeli)
Atatürk Barajı

Kuzeybatı

Bozova

Çizelge 12. Şanlıurfa’daki
mevcut turizm cazibe yerleri

Eylem 1.1: Kategori 1 Cazibe Alanlarını İyileştirmek; Y2019-23
Ana sorumlular: KTB; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
• Göbeklitepe Ören Yeri:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
o Taşıma kapasitesi planını uygulamak
• Balıklıgöl, Hz. İbrahim Havuzu külliyesi:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
• Arkeoloji ve Mozaik Müzeleri:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
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o Çevre düzenleme ve Roma Hamamı’nın restorasyonu
o Miras binasını tamamlamak
o Sakıp Köşkü’nün görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini iyileştirmek
Eylem 1.2: Kategori 2 Cazibe Alanlarını İyileştirmek; Y2019-23
Ana sorumlular; KTB; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTDC; Özel Sektör; Vakıf; Diyanet İşleri Başkanlığı;
Karacadağ Kalkınma Ajansı.
• Harran ve Tek Tek Dağı arkeolojik sit alanları:
o Uygun bulunan GAP sit alanı yönetim ve kentsel tasarım planını
uygulamak
• Eski Halfeti:
o Suya dayalı turizm için bir yönetim planı geliştirmek
• Eski şehir çarşıları:
o Sit alanı yönetimi planı uygulamak
• Eski şehir caddeleri ve tarihi binalar ve Eski şehirdeki camiler:
o Üç adet yürüme rotasını desteklemeye yönelik turizm altyapısını
ve hizmetlerini tespit etmek ve geliştirmek
• Hz. Eyüp Kuyusu ve Mağarası:
o Özel bir sit alanı yönetim planı geliştirmek ve uygulamak
• Eyüp Nebi:
o Karacadağ sit alanı planına göre önerilen faaliyetleri gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak
Eylem 1.3: Kategori 3 Cazibe Alanlarını İyileştirmek; Y2019-23
Ana sorumlular: Devlet Su İşleri; GAP; Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe Belediyeleri
• Atatürk Barajı:
o Çok işlevli bir karşılama merkezi geliştirmek
• Takoran Vadisi:
o Sürdürülebilir ekolojik turizmi geliştirmek ve uygulamak
Eylem 1.4: Yeme - İçme Turizmi; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC
Yeme-içme turizmi, hem uluslararası olarak hem de Türkiye içinde önemli
bir potansiyele sahip olup, Şanlıurfa’da hem satış noktaları hem de tedarik
zinciri aracılığıyla binlerce kişiyi istihdam etme potansiyeline ile turizm ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Bu ürün alanı için 2023 yılına kadar olan
STP ve SFA hedefleri, aşağıda verilen önemli eylemleri içerecektir:
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• Programın üyeliğini artırmak
• Mevcut programı diğer illeri ve işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletmek
• “En İyi Restoran” yarışma etkinliğini aşamalı olarak uygulamak ve “Şanlıurfa’nın En İyisi” programına dahil etmek
• Özel Yiyecek ve İçecek (Y-İ) sektörü yatırımcılarını çekebilmek için PPP
programını yaygınlaştırmak
• İzinleri ve yatırım teşviklerini gözden geçirmek/güçlendirmek
• Daha kaliteli yiyecek satış noktaları kurmak ve izleme mekanizmalarını/
kaynaklarını geliştirmek üzere restoranlar için uygulama kuralları, yeni yönetmelikler ve yatırım teşvikleri geliştirmek
• Yiyecek ile ilgili tarımsal turizm turlarını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve
benimsenmesi teşvik etmek (Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi ile geliştirilen 2 adet mutfak turu ile bağlantılı olarak)
• Kırsal gıda ürünleri için ambalajlama, markalaşma, pazarlama ve tanıtım
planı geliştirmek ve uygulamak
Eylem 1.5: İnanç Turizmi; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; İlçe Belediyeleri; Diyanet İşleri Başkanlığı,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; İlçe Belediyeleri; Diyanet İşleri
Başkanlığı
İnanç turizmi de güçlü bir şekilde büyüyen uluslararası turizm alanıdır; ancak Şanlıurfa, bölge dışında bir inanç destinasyonu olarak bilinmemektedir.
Hâlihazırda otel doluluk oranı Ramazan ayı boyunca düşüktür; bununla birlikte, Suudi Arabistan’daki Mekke ve Medine ile Irak’taki Necef ve Kerbela
gibi belli başlı İslami destinasyonlar için durum böyle değildir. Ayrıca Kudüs
şehri, en azından siyaseten sakin olduğu dönemlerde Ramazan boyunca
Müslüman pazarlardan ziyaretçi çekebilmektedir.
Bu turizm alanını teşvik etmek ve ziyaretçi deneyimlerini geliştirmek amacıyla 2018-2023 döneminde aşağıda verilen girişimler gerçekleştirilecektir:
• Diyanet İşleri Başkanlığı irtibatlı olarak Halil İbrahim Festivali’ni daha
yüksek profilli bir etkinlik haline getirmek
• Şanlıurfa’nın doğusundaki mabetleri ziyaret için tur güzergâhları geliştirmek ve Viranşehir ile çevresindeki tesisleri hassas bir şekilde iyileştirmek
• İnanç bazlı tur operatörleri ve bu alanda uzmanlaşmış yayınları hedeflemek
• Türkiye’nin “En İyi Müezzini” yarışması finallerine ev sahipliği yapmak
için teklif vermek ve Şanlıurfa’da İslam ile ilgili uluslararası yarışmalar ve
konferanslar geliştirmek
• “Urfa’da Ramazan Geceleri” paketlerinin seyahat acenteleri tarafından
artırılması teşvik etmek ve bunları geliştirmek
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Eylem 1.6: Spor Turizmi; Y2019-23
Ana sorumlular: Gençlik ve Spor Bakanlığı; Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe Belediyeleri; ŞTDC
Şanlıurfa’da daha fazla spor etkinliğine ev sahipliği yapmak ve hem Türkiye’den hem de daha geniş bir bölgeden daha fazla takım burayı ziyaretini sağlamak amacıyla spor tesislerinin daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.
Spor etkinlikleri ve takımları, pazarlama stratejisi vasıtasıyla özel olarak hedeflenecektir. Ayrıca, yüksek profilli televizyon etkinlikleri (hem ulusal hem
de uluslararası düzeyde) de teşvik edilecektir. Aşağıda verilen öncelik sırasına göre il dışından katılımcıları ve seyircileri çeken spor etkinlikleri ve
yarışmaları düzenlemek:
• Futbol
• Basketbol
• Atçılık
• Diğerleri

Zamanlama

Etkinlik

Marka teması

Mart-NisanMayıs

Şanlıurfa Müzik ve Mutfak Festivali

Yeme-içme/Bereket

Mart-NisanMayıs

Eyüp Peygamberi Anma Günü

İnanç

Mart-NisanMayıs

Halfeti Meyve Yemekleri Festivali

Yeme-içme/Bereket

Eylül-Ekim

Halil İbrahim anma Günleri

İnanç

Ekim

İsot (biber) Festivali

Yeme-içme/Bereket

Ekim

Göbeklitepe Yarım Maratonu

Spor

Ekim

“Her An Harran” Fotoğraf Yarışması

Kasım

Haleplibahçe Mozaik Sanatı Yarışması ve Atölyesi (iki
yılda bir)

Kültür ve miras

Pazarlama stratejisinin temel konularına odaklanmış ve daha düşük doluluk oranına sahip dönemlerini dolduracak şekilde zamanlanmış bir genişletilmiş etkinlikler bütçesi, aşağıda önerilen önemli eylemler ile birlikte tavsiye
edilmektedir:

Sektör paydaşları ile işbirliği yapmak, Şanlıurfa’da bu tür etkinliklerden en
az birine ev sahipliği yapmak amacıyla ulusal düzeydeki spor etkinliklerini
belirlemek ve bunlarla ilgili teklif vermek.
Eylem 1.7: İş Turizmi, MICE ve Etkinlikler; Y2019-23
Ana sorumlular: Gençlik ve Spor Bakanlığı; Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe Belediyeleri; ŞTDC
Bu alan, daha yüksek oda fiyatları ve iş amaçlı ziyaretçilerin sağladığı
daha uzun süreli konaklamalar sayesinde otellerin karlılığını sağlamak için
önemlidir. Stratejinin odak noktası, Şanlıurfa’da yapılacak daha fazla toplantı ve küçük-orta ölçekli konferansı teşvik etmek üzere, isteğe bağlı iş
seyahatleri gerçekleştirenler olacaktır. Halfeti ayrıca 2023 yılına kadar ikincil
toplantı destinasyonu olarak dikkate alınacaktır. Bu girişimler, otel (ve diğer)
toplantı yerlerinde kayda değer iyileşmenin yanı sıra sunulan hizmet standartlarının da artmasını gerektirmektedir.
Sergiler alanında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şehir’e ait tesislerde
iyileştirmeler yapılacaktır. Ayrıca, yeni oteller, konferans olanakları geliştirmek üzere teşvik edilecek ve Müzeler, konferans olanaklarını iyileştirmek ve
teşvik etmek için özendirilecektir.
Halihazırda etkinlikler, çoğunlukla yoğun dönemlere denk gelmektedir;
halbuki bunların, daha düşük doluluk oranlarının olduğu zamanlarda konaklamak için kullanılması gerekmektedir. Ayrıca marka temalarını tanıtmak
için de kullanılabilirler.
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• Toplantı tesislerinin kamu ve özel sektör tarafından iyileştirilmesine (kalite, kapasite, vb.) yönelik yatırımları teşvik etmek
• Kamu ve özel sektörün toplantılarını, etkinliklerini ve konferanslarını
Şanlıurfa’ya taşımasını teşvik etmek amacıyla bir pazarlama stratejisi/
kampanyası geliştirmek ve uygulamak
• İldeki mevcut önemli festival ve etkinlikleri gözden geçirmek ve yerli ve
yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmede en büyük potansiyele sahip önemli
olayları tespit etmek:
o 2017 yılında düzenlenen 3 adet uluslararası konferansın (Uluslararası Arkeoloji Konferansı, Uluslararası Sanat Atölyesi ve Mozaik
Yarışması, Uluslararası Mutfak Atölyesi ve / veya “Urfest” / “İsot
Festivali”) geliştirilmesine öncelik vermek
o Düşük sezona yönelik iki ila üç adet yeni etkinliğin geliştirilmesini
ve uygulanmasını sağlamak
o Pazarlama malzemelerine dâhil edilmek üzere, temin edilecek
önemli festivaller ve etkinliklere ilişkin etkinlik takvimlerinin yeterli bir
süre önce seyahat acentelerine dağıtılması
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2. SÜTUN: TURIZM ALTYAPISI
Eylem 2.1: Konaklama; Y2019-23
Ana sorumlular: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; İlçe Belediyeleri;
ŞTDC, Tarım ve Orman Bakanlığı; İlçe Belediyeleri; Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü; Toplum / özel sektör
Güçlü bir otel denetim sistemi uygulamaya alınacak ve yönetim ve genel
personel eğitimine daha fazla önem gösterilecektir. Bu hususun ayrıntıları,
5. Sütun altında özetlenmiştir: İnsan Kaynağı Geliştirme ve Kaliteli Turizm
Programı. Yatırımcıların varlığı, motivasyonları ve istekliliği anahtar değişkenler olduğundan, konaklama tesislerini ilin farklı bölgelerine tahsis etmek
son derece zordur. Yeni odaların büyük çoğunluğu, ancak hepsi değil, Şanlıurfa şehri ve diğer büyük yerleşim yerlerinde ya da yakınında olması muhtemeldir. Konaklama hizmetlerini güçlendirmekle ilgili olarak aşağıda verilen
önemli eylemler belirlenmiştir:
• Özel sektörün otel yatırımına yönelik alanları belirlemek
• Turizme uygun tarihi binalar için bir PPP planı geliştirmek ve uygulama
• Hedef / öncelikli destinasyonlarda tarımsal turizm için yurtiçi kırsal konaklamayı hedefleyen bir Hibe Programı geliştirmek ve tanıtmak
• Kamp alanı ve pansiyonlar için alanları belirlemek ve buralara özel sektör yatırımını davet etmek

Eylem 2.2: Ulaşım; Y2019-23
Ana sorumlular: Kültür ve Turizm Bakanlığı; Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Karayolları Genel
Müdürlüğü; Ticaret Bakanlığı
STP ve SFA hedeflerine ulaşabilmek için önemli olan bir gereklilik ise,
Şanlıurfa Uluslararası Havalimanı’na yönelik uçuş sayısının (tarifeli ve charter) artırılmasıdır. Ayrıca havalimanında yolcu tesislerinin daha iyi hale getirilmesi ve bekleme salonlarının (lounge) büyüklüğünün ve uçağa biniş kapısı
sayısının ve gelen yolcu alanlarının artan talebi karşılamak amacıyla artırılması da gerekli olacaktır. Havalimanında tam kadrolu bir TIC geliştirilecek
ve perakende satış ve yemek hizmeti tesisleri genişletilerek geliştirilecektir.
Ayrıca ulaşım ile ilgili diğer konulara da dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Yolcu tesislerinin daha iyi hale getirmek ve bekleme salonlarının (lounge)
büyüklüğünü ve uçağa biniş kapısı ve gelen yolcu alanlarının sayısını artan
talebi karşılamak amacıyla artırmak
• Beklenen ziyaretçi sayılarını karşılamak için otobüs terminallerini iyileştirmek
• Trambüsün işletilmesi açısından uygulama planını desteklemek
• Önemli cazibe merkezlerine karayolu ile ulaşılabilirliği geliştirmek için
değerlendirme yapmak ve faaliyetleri uygulamak
• Önemli turizm alanlarının güvenliğini geliştirmek için değerlendirme yapmak ve faaliyetleri uygulamak
Eylem 2.3: Turizm tesisleri; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; KTB; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İlçe
Belediyeleri
TIC’ler; turistleri bilgilendirme, daha uzun süreli olarak kalmalarını teşvik
etme, güvenlik ve kültürel konularda onlara tavsiyelerde bulunma, sorunlarının giderilmesine yardımcı olma ve ziyaretçi memnuniyetini sağlamada
önemli bir role sahiptir. Diğer turistik tesisler arasında piknik alanları ve tuvaletler bulunmaktadır.
• İl genelinde bir TIC ağı geliştirmek (her bölgedeki en az bir tane ana TIC
olacak şekilde)
• TIC’ler için ortak standartlar belirlemek
• Öncelikli turizm destinasyonlarında umumi tuvaletleri ve piknik alanlarını
iyileştirmek/geliştirmek

128

129

3. SÜTUN: İLDEKI ÖZEL STRATEJİK GİRİŞİMLER
Şanlıurfa turizm markasının önemli yönlerini vurgulamak amacıyla ile özel
girişimleri önerilmiştir. Fırsatlar, bölgelere göre incelenmiştir. Her durumda
bu öneriler, fonun kullanılabilirliğine tabi olacaktır.
Eylem 3.1 Yöresel Gelenekleri, Kültürü ve Tarihi Hassas Bir
Şekilde Geliştirmek ve Tanıtmak; Y2019-23
• Lüks konaklama, perakende satış, el sanatları, müzeler veya diğer kullanımlar için Kervansarayları/Hanları korumak ve yeniden kullanmak
• Şanlıurfa’da tarihi ve kültürel varlıkların tescilinin tamamlamak
• Seçilmiş alanlarda gündüz geleneksel müzik performansları geliştirmek
• Şanlıurfa kenti dışında ilaveten ziyaretçi dostu miras cazibe merkezleri
geliştirmek
• Şanlıurfa ve Harran’da İslam öncesi dönemler hakkında bilgi sağlayan
cazibe merkezlerinin geliştirilmesine öncelik vermek (Der-Yakub’daki mirasın cazibe merkezinin fizibilitesi dahil olmak üzere)
• Urfa Kapısı’ndan Kale’ye kadar eski Birecik şehrinden geçen bir miras
yürüyüş yolu geliştirmek
Eylem 3.2 İnanç Turizmi Geliştirmek; Y2019-23
Mevcut restorasyonların ve iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından,
Eski Şehir ile ilgili olarak İKÖ İslam Kültür Başkenti olarak gösterilmesi için
bir teklif sunmak
• Tarihi camilerle ilgili mimari, gelenekler ve tarihi konularında bu mekânlarda aydınlatıcı panellere dair iyileştirmeleri uygulamak
• Hz. Eyüp’ün mezarının bulunduğu alanı, İl’deki diğer dini yerlere bağlayan bir yol geliştirmek
• Balıklıgöl Harran’da üç “Ehl-i Kitap”a ait Hz. İbrahim’den kalan mirasına
ilişkin yüksek profilli bir bilgilendirme merkezi geliştirmek
• Şanlıurfa’da (muhtemelen Urfa Kalesi’nde ya da Dar-Yakub’da) , Edessa’nın hikayesini ve ilk Haçlı Lordluğu’nun düşürülmesinde önemli bir Bizans kenti olarak oynadığı rolü anlatacak bir yer geliştirmek
Eylem 3.3 Doğa ve Kırsal Hayat Ürünlerini Hassas Bir Şekilde
Geliştirmek; Y2019-23
• Şanlıurfa’da tarımın hikayesini anlatan hâkim bir Tarım Müzesi’nin geliştirilmesi
• Takoran Vadisi’nin toplum temelli tarımsal turizm girişimleriyle UNESCO
Biyosfer Rezerv alanı haline gelmesi için teklif sunmak
• Gaziantep’teki Birecik Barajı Ziyaretçi Merkezi tarzında, sulamanın il
üzerindeki etkilerini ve suyun korunmasına neden ihtiyaç duyulduğunu
açıklayan bir Atatürk Barajı Ziyaretçi Merkezi (bir kafe, seyir alanı ile birlikte) geliştirmek
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4. SÜTUN: PAZARLAMA
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında, faaliyetleri detaylı olarak özetleyen bir Pazarlama Stratejisi geliştirilmiştir. Önemli stratejik
girişimler aşağıda özetlenmiştir. Şanlıurfa’nın turizm büyüme hedeflerine
ulaşması için önemli miktarda bir pazarlama bütçesinin sağlanması ve profesyonel pazarlama desteğinin devreye girmesi kritik önem taşımaktadır.
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında, faaliyetleri detaylı olarak özetleyen bir Pazarlama Stratejisi geliştirilmiştir. Önemli stratejik
girişimler aşağıda özetlenmiştir. Şanlıurfa’nın turizm büyüme hedeflerine
ulaşması için önemli miktarda bir pazarlama bütçesinin sağlanması ve profesyonel pazarlama desteğinin devreye girmesi kritik önem taşımaktadır.
Eylem 4.1: Markalaşmayı Yaygınlaştırmak ve Destinasyon Web
Sitesini Güçlendirmek; Y2019-20
Ana sorumlular: ŞTDC
Turizmle ilgili bütün pazarlama faaliyetlerinde Şanlıurfa’da Tarih Yeniden
Canlanıyor Projesi ile geliştirilen marka kimlik kiti uygulanacaktır. Bu kit, 3
yılda bir gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Şanlıurfa turizm web sitesi
marka değerlerini duyurmak için önemli bir araç olarak sürekli kılınacaktır.
Seçilen ürünler ve etkinlikler için mobil uygulamalar geliştirilecektir.
• Marka kimlik kiti, turizmle ilgili bütün pazarlama faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu kit, 3 yılda bir gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
• Şanlıurfa turizm web sitesi marka değerlerini duyurmak için önemli bir
araç olarak sürekli kılınacaktır. Seçilen ürünler ve etkinlikler için mobil uygulamalar geliştirilecektir.
Eylem 4.2: Yurtiçi Turizm Pazarlama Kampanyasını Uygulamak;
Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC:
• Önde gelen Türk tur operatörleri, Şanlıurfa uzmanları ve savunucuları
olmaya davet edilecektir. Ulusal düzey ağı kurmak için gerekli başlıca faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
o Seçilen ortakları, farklı turizm ürünlerini takdim etmek ve onlar
hakkında iyi bilgi sahibi yapmak amacıyla alıştırma turlarına davet
etmek
o Acentelerle, tanıtım ve satış yapacakları farklı tur paketleri ile ilgili
içerik, süre ve hizmet düzeylerini konularında mutabık kalmak
o Acentelerle, Şanlıurfa destinasyonuna özel olarak çıkarılacak
broşürlerinin sayfa sayısını kararlaştırmak
o Türkiye’deki belli başlı şehirlere yönelik ortak kampanyalar geliştirmek
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• Bir pazarlama bilgilendirme dokümanı hazırlanacak ve Türkiye’deki
Şanlıurfa pazarlama kampanyalarına ilişkin öneriler Türkiye’de önde gelen
dört reklam ajansından alınacaktır. Bir reklam ajansı aşağıda verilenlerle
ilgilenecektir:
o Günlük haber, web haber kanalları gibi bir stratejik medya iletişim
planı uygulamak
o Tüm etkinlik ve festivalleri duyurmak için Türkiye’nin dört bir yanındaki büyük şehirlerde reklam panosu kampanyalarını kullanmak
o Ulusal medya kuruluşlarını, Şanlıurfa ve yakın çevresi ile tanıştırmak üzere bütün etkinlik ve festivallere davet etmek
o Gezi blog yazarlarını ve web medyasını, Şanlıurfa ve yakın çevresi ile tanıştırmak üzere bütün yerel etkinliklere davet etmek
o Sosyal medya kanallarının kullanmak ve belirli hedef gruplarının
hedef alınabileceği etkin bir tanıtım yapabilmek için profesyonel dijital pazarlamayı uygulamak
o B2B ve B2C’yi etkili bir şekilde tanıtmak ve basılı tanıtım materyallerini ve bilgileri dağıtmak amacıyla İstanbul’daki EMITT ve
Travel Turkey İzmir gibi en büyük ulusal turizm sergilerine ve ticaret
fuarlarına katılmak
o Gece konaklamalı ziyaretçileri Şanlıurfa’ya çeken etkinlikleri tanıtmak
Eylem 4.3: Yurtiçi Tanıtım Stratejisi Geliştirmek ve Uygulamak;
Y2019-23

Ana sorumlular: ŞTDC
• KTB ve Türk Hava Yolları ile Şanlıurfa’ya yönelik ortak pazarlama yıllık
programı üzerimde anlaşmaya varmak. Seçilen pazarlarda Şanlıurfa turizmini tanıtmak için uluslararası bir PR/Temsilci Ajans ile anlaşma sağlanabilir.
Ajans, sosyal medya kampanyası, sergiler ve bazı PR kanallarını geliştirecek ve yıllık olarak uygulayacaktır
Eylem 4.5: Pazar Araştırması Yürütmek; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC
ŞTDC, turizm pazarlarının, ihtiyaçlarının, trendlerinin periyodik ve hedefe yönelik araştırma ve analizler gerçekleştirecektir. Şirket ayrıca büyüyen
pazar fırsatlarını yakalamak ve bunlara yanıt vermek amacıyla, uluslararası
trendleri ve gelişmeleri de takip edecektir. Bu işlevin önemli bir yönü, pazarlama kampanyalarının etkinliğini izlemek ve sonuçları paydaşlara raporlamak olacaktır.
• Turizm pazarlarının, ihtiyaçlarının, trendlerinin periyodik ve hedefe yönelik araştırma ve analizlerini gerçekleştirmek. Büyüyen pazar fırsatlarını yakalamak ve bunlara yanıt vermek amacıyla uluslararası trendleri ve gelişmeleri
takip etmek.
Eylem 4.6: Ürün Kılavuzu Geliştirmek; Y2019-20

Ana sorumlular: ŞTDC
Ana sorumlular: ŞTDC
Yurtiçi hedef pazar için bir PR bilgilendirme dokümanı hazırlanacak ve
Şanlıurfa, genel kitle iletişim araçlarından faydalanmak, destinasyon markasının görünürlüğünü ve yayılımını artırmak üzere profesyonel bir PR ajansına
ile anlaşacaktır. Çoğunlukla aşağıda verilen medya kanaları kullanılacaktır:
• TV (seyahat kanalları)
• Gazeteler
• Seyahat dergileri
• Sosyal medya ve dijital pazarlama

ŞTDC, ildeki farklı turizm ürünleri/ destinasyonları için ve/veya belirli turizm ürünleri için bir Çevrimiçi Ürün Kılavuzu oluşturacak ve bunun sürekliliğini sağlayacaktır.
• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, ildeki farklı turizm ürünleri/ destinasyonları için ve/veya belirli turizm ürünleri için bir Çevrimiçi Ürün Kılavuzu
oluşturacak ve bunun sürekliliğini sağlayacaktır.
Eylem 4.7: Ortak Pazarlama Kampanyaları Yürütmek; Y2019-23

Bunların oranları, mevcut bütçeye bağlı olarak en iyi değeri sunacak şekilde PR ajansı tarafından yıllık olarak belirlenecektir. Mesajlar; kültür, tarih,
doğa, yeme-içme vb. dâhil olmak üzere önemli marka temalarını kapsayacaktır.
EMITT İstanbul ve Hestourex veya Travel Turkey İzmir de içerisinde olmak
üzere, marka iletişimi için bir Türk turizm sergileri programı seçilecektir. Bu
etkinliklere özel sektör katılımı teşvik edilecektir.

Ana sorumlular: ŞTDC
ŞTDC, kamu / özel sektör ortaklıkları ve ortak pazarlama faaliyetleri aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmalarını geliştirmek
• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, kamu-özel sektör ortaklıkları ve ortak pazarlama faaliyetleri aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmalarını geliştirmek

Eylem 4.4: Uluslararası Pazarlama Stratejisi Geliştirmek ve
Uygulamak;Y2019-23
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5. SÜTUN: İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRME VE
KALİTE TURİZM PROGRAMI
Turizm sektörü; konaklama, hizmetler, ulaşım, rehberlik hizmetleri, altyapı, araç kiralama ve diğerleri gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Hizmetler
sektöründeki personelin kalitesi başarı için temel unsur olduğundan, nitelikli personelin Şanlıurfa için hayati bir ihtiyaç olduğu ve mevcut işgücünün
hijyen, müşteri hizmetleri ve hizmette kalite bilinci gibi konularda eğitime
ihtiyacı olduğu açıktır. MEB HBÖ ve mesleki eğitim birimi ile İŞKUR eğitim
programları çerçevesinde, işveren ve çalışanların bu ihtiyaçlar ve bu konudaki farkındalıklarını Şanlıurfa’da en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla,
hizmet kültürünü yeniden tanımlamak ve sektördeki çalışanlara ilin turizm
potansiyelini teşvik etmeye dönük daha profesyonel bir yaklaşımla hatırlatmak gerekmektedir.

lümlerdeki personelin gerçek beceri düzeyinin ele alınması ve harekete
geçirilmesi gereklidir. Harran Üniversitesi’nde turizm eğitiminin yeniden
başlaması ve Halfeti’de bir turizm okulunun oluşturulmasıyla, kurumlar
tarafından verilen eğitim kurslarının iş sektörünün ihtiyaçları ve ziyaretçilerin beklentileri ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla turizm liderleri
tarafından her türlü çaba gösterilmelidir. Eğiticilerin Eğitimi üzerine bina
edilen bir eğitim programı, boşlukları ele almak için en uygun vasıta olup,
Türkiye’deki diğer bölgelerden gelen yüksek profilli harici eğiticilerle başlatılan bir eğitim programını gerektirmektedir.

Yukarıda sıralanan diğer stratejilerde, çok paydaşlı yaklaşımın, özellikle
turizm sektöründe istihdam konusunda ve eğitimli personelin sektöre kazandırılmasında Karacadağ Kalkınma Ajansı ve devlet kurumlarının sorumluluğu olarak geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, çok paydaşlı bir işbirliği kültürü olması hususu temel alındığında bütün bölge için
projeleri paylaşmak ve şehir meclisleri ve diğer mekanizmaların ile katılımı
teşvik etmek çok önemlidir. Kültürel hayatın ortak yaşama göre yerel hale
getirilmesinden başlayarak, bireysel bakış açısından ziyade sosyal ve işbirlikçi bir bakış açısı geliştirmek; bu husus, geleceğe yönelik önemli katkılar
sağlayacaktır.
İleriye dönük olarak, Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’nden
elde edilen momentumu devam ettirmek ve sürdürülebilirlik için aşağıda
verilen faaliyetleri devam etmek önemlidir:
• Proje ile üretilen materyaller temel alınarak oluşturulan, Projedeki farkındalık oluşturma programlarının sunulmasını desteklemek. Eğitimi, özellikle Halfeti, Harran, Bozova ve Siverek başta olmak üzere kent sınırları
dışında bulunan turizm merkezlerine yaygınlaştırmak. Turizm farkındalık
oluşturma eğitimleri yerel halkı (özellikle kamu personelini), havalimanı
personelini, güvenlik görevlilerini, taksi ve otobüs şoförlerini, küçük ölçekli
işletmeleri ve turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen gönüllüler ve girişimcileri hedef almalıdır.
• İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir farkındalık programının ölçeği,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş sektöründen alınan olumlu geri bildirimler
temel alınarak Projedeki çalışmalarla artırılmalıdır. Farkındalık programı
turistlerin beklentilerini, sürdürülebilirliği, endüstri mekaniğini ve turizmin
sosyo-ekonomik faydalarını kapsamalıdır.
• Şanlıurfa’daki hizmet kalitesinde hala önemli ölçüde bir beceri boşluğu bulunmaktadır. Proje, genel olarak kalite bilinci düzeyini yükseltmeye yönelik olarak bugüne kadar gelmiş olsa da, Şanlıurfa’nın rekabetçi
konumunu muhafaza etmek için yönetim, ön büro ve hizmet harici bö-
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• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ŞTDC arasında, Proje ile oluşturulan
modeli temel alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde uygun bulunan Turizm Kalitesi Programını sunmaya devam etmek ve Kalite
Kontrol ve Danışmanlık Birimi desteklemek amacıyla bir ortaklık yaklaşımı
oluşturmak. Operatörlerin sistemden yararlanmalarına yardımcı olmak
için basit, uygulanabilir faaliyetler yürütmek (örneğin, Urfa web portalına
entegrasyon). Programın daha da genişlemesi, katılmak isteyen operatörlere sağlanabilecek pratik destek türüne bağlı olacaktır. Ayrıca, mevcut üç alt sektör kriterinin gözden geçirilmesi, özellikle oteller, pansiyonlar
ve restoranlar için farklı kriterler üzerinde çalışmak ve gerekli değişiklikleri
yapmak üzere bir çalışma grubu toplanması tavsiye edilmektedir.
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Eylem 5.1: Genel Eğitim; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; STC; Harran Üniversitesi; Turizm Okulları,
KTB, Özel sektör
• Kamu çalışanları ve iş sektörüne yönelik farkındalık programını da içerecek şekilde bir İKG planının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla, Harran
Üniversitesi turizm bölümü, turizm okulları ve iş dünyasından temsilcilerin
katılım sağlayacağı bir İK çalışma grubunun oluşturmak.
• Kalite standartlarının ve hijyen temelinde oluşturulan ve aşağıda verilen
konuları kapsayan Eğiticilerin eğitimi turizm farkındalık programı geliştirmek ve sunmak:
o Turizm sektöründeki iş fırsatları
o İş planı ve finansman
o Pazarlama ve müşteri ilişkileri
• Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ne ait KOBİ girişimcilik
programını sunmak ve Halfeti, Harran, Bozova ve Siverek’i kapsayacak
şekilde genişletmek
• Marka rehberlerinin ve Şanlıurfa’nın En İyi Kalite Programı marka kimliğinin ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için eğitim programını kamu
çalışanlarına ve iş sektörüne ulaştırılmak
• Turizmde girişimcilik fırsatlarını geliştirmeyi düşünen kadınlara yönelik
farkındalık programı oluşturmak
Eylem 5.2: Kaliteli Turizm Programını Yaygınlaştırmak; Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Birçok turizm destinasyon ve kuruluşu, rekabetçi bir konuma sahip olmak
ve bunu korumak için turizm hizmet kalitesini yönetmenin önemini fark etmeye başlamıştır. Şanlıurfa gibi bir ilin bir destinasyon olarak sürdürülebilir
bir geleceğe ulaşması gerekiyorsa, ileri doğru yol almak gereklidir.
Ziyaretçiler, en kaliteli, paralarının karşılığını alacaklarından emin olduklarını düşündükleri ürünleri/hizmetleri talep ederler. Turizmde sistematik kalite
yönetimine ilişkin diğer gerekçeler geniş bir şekilde dokümante edilmiştir:
artan rekabet, hizmet sağlama isteğinin bulunmayışı, ürünlerin standardizasyonu ile kendine özgülüğün gittikçe kaybolması, olumsuz fiyat-performans oranı vb.
Potansiyel müşteriler için bir turizm hizmetinin kalitesini belirlemek ve
kaliteyi tanımak veya standardize etmek sürdürülebilir turizm gelişimi için
önemlidir. Bu bağlamda, Şanlıurfa, bir turist destinasyonu olarak, iç ve dış
rekabet gücünü sağlamak üzere kapsamlı, bütüncül ve evrensel bir kalite
sistemi geliştirecektir.

sahiptir. İş kolu temsilci derneklerinin ve STK’lar sektöre ve farklı turizm alt
sektörlerine katılımı, kalite modelinin bağımsız olarak yürütülmesini ve yönetilmesini sağlayacaktır.
İlin yerel turizm işletmelerinin müşteri hizmet kalitesini sürdürmesini ve
yükseltmesini sağlamak amacıyla, bir kalite sisteminin tanımı ve uygulanması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gerçekleştirilecektir.
Kalite programı, endüstri paydaşları, ortak prosedürler ve süreçler ile kurumsal ve katılımcı bir modele dayanmaktadır. Kriterleri ve değerlendirme
sistemi ile yerel yönetim ve turizm paydaşları için teknik ve yasal bir araç
olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Bu program, işletmelerin, paydaşların ihtiyaç ve menfaatlerini karşılarken, aynı zamanda, turistlerin beklediği kriterlere göre hizmet kalitesine ilişkin etkili prensipleri dengelemeyi de
desteklemektedir.
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Şanlıurfa Büyükşehir bölgesinde ve belediyelerinde bulunan oteller, pansiyonlar ve restoranlar için
“Şanlıurfa’nın En İyisi” olarak markalaştırılan modeli geliştirmek ve kılavuzluk
yapmak üzere, aşağıda verilenler ile destek sağlamıştır:
• Turizm uygulamalarına ilişkin standartlar ve turizm kalite yaklaşımları ile
oteller, restoranlar ve pansiyonlar için programlar içeren bir planın hazırlanması.
• Turizm işletmelerine yönelik olarak, ilgili makamlara sunulacak genel
yaklaşım ve standartlara göre bir sertifikasyon programının geliştirilmesi.
• Turizm KOBİ’leri ve diğer ilgili tedarikçilerin kalite iyileştirme ve sürdürme faaliyetlerini teşvik etmek için Belediye tarafından bir kalite kontrol ve
danışmanlık biriminin kurulması.
Misyon, Şanlıurfa’yı ziyaret edenlere sunulan hizmetleri, müşterilerinin refahına önem veren, ziyaretçi dostu bir yer olarak en üst düzeye çıkarmaktır.
Şanlıurfa, eşsiz turizm tecrübelerine öncülük eden tüm turizm hizmet zinciri
boyunca kaliteli hizmet sunarak bu misyonu elde edecektir.
Bu Turizm Hizmet Kalitesi Programı çerçevesinde turizm sektörünün
paydaşları ve ilgili tüm taraflar; hizmette yeniliği, sunulan hizmetlerin kalite seviyesini tanımayı ve teşvik etmeyi amaçlayan bir sistem sayesinde
Şanlıurfa’daki turizm işletmelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak
çalışacaktır.
Kalite standartları, ziyaretçilerin deneyimlerini büyük ölçüde etkileyen hizmet standartlarıyla başa çıkarak, turizm yolculuğunu ve deneyimini merkeze taşıyor. Program, turistlerle iletişime geçen ilgili insan kaynaklarını ve turistlerin deneyimini kolaylaştırmak için önem taşıyan olanak ve ekipmanları
içermektedir.

Bir kalite sisteminin tanımlanması ve yönetilmesinde kamu-özel sektör
ortak sorumluluğu, modelin geliştirilmesi ve uygulanması için kritik öneme
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Uluslararası iyi uygulamalara dayanan ve kalite kontrolleri için Şanlıurfa’nın misafirperverliği ve turizm sektörü temsilcileri ile üzerinde mutabakat
sağlanmış olan, oteller, pansiyonlar ve restoranlara yönelik iyice geliştirilmiş
kriterler, aşağıda verilen konuları içermektedir:
• Servis ve müşteri memnuniyeti,
• Olanaklar ve ekipmanlar
• Gıda güvenirliği ve hijyeni
• Ürünlerin veya hizmetlerin pazarlanması
• Yerel kimlik ve özgünlük
Kalite programı uygulamasının temel taşı, destinasyon liderleri ve kurumlarından (örneğin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü, Şanlıurfa Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ve Belediyelerden katılan
temsilciler) oluşan bir komitedir.
Komitenin işlevleri arasında şunlar yer almaktadır:
• Bir kalite kültürünü tanıtmak
• Bir kalite programının hedeflerini ve faydalarını tanımlamak
• Standartları ve kriterleri gözden geçirmek
• Denetim prosedürleri konusunda anlaşmak
• Kalite programını denetlemek
• Performansı değerlendirmek, düzeltici eylemler önermek ve yürütmek
Pilot denetimler gerçekleştirildikten sonra taraflar arasında işbirliği protokolleri imzalanması öngörülmekte olup, Büyükşehir Belediyesi ve belirlenecek olan uygulayıcı kuruluş ile daha fazla uygulama yapılmasına karar
verilmiştir. Komite, paydaşların kesin rollerini ve sorumluluklarını belirler ve
bunlar hakkında nihai bir resmi mutabakat gerçekleştirir. Bu protokoller, tarafların Şanlıurfa’da turizm uygulama standartlarının kalitesini artırmayı ve
böylelikle sektörün bir bütün olarak sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı taahhüt etmelerini sağlayacaktır.
Faaliyet alanları aşağıda verildiği gibi olacaktır:
• Uygulama ve süregelen değerlendirme: Bu süreç, sertifikasyon sistemini henüz onaylanmamış alt sektör işletmelerine tanıtmayı, denetimler
gerçekleştirmeyi ve ödüllendirme prosedürlerini yürütmeyi kapsayacaktır
• Kalite sisteminin markalaşması: Bu süreç, güçlü yanların rekabet avantajları olarak geliştirilmesine imkan tanıması nedeniyle, Şanlıurfa’daki sertifikalı işletmelerinin tanıtımı ve konumlandırılmasına yönelik bir argüman
olarak hizmet edecektir
• Kalite sisteminin pazarlanması: Operatörlerin sistemden yararlanmalarına yardımcı olmak için basit, uygulanabilir faaliyetlerin yürütülmesi (örneğin, Urfa web portalına entegrasyon). Programın daha da genişlemesi,
katılmak isteyen operatörlere sağlanabilecek pratik destek türüne bağlı
olacaktır
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• Müşteri hizmet kalitesine ilişkin eğitim: Otellere, restoranlara ve pansiyonlara, müşteri hizmetleri ve kalitesine yönelik sunulan devam eden eğitim kursları, kalite sistemi konusunda farkındalık oluşturmaya ve müşteri
hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır. Sertifika verilen işyerlerine, eğitim ihtiyaçları analizi ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda bir
teşvik olarak uzmanlık eğitimleri verilecektir.
• Ziyaretçi memnuniyet araştırması: Ziyaretçilerin memnuniyetini değerlendirmeye ve geri bildirime göre kalite düzeyini iyileştirmeye yardımcı
olacak ziyaretçi memnuniyeti anketlerini gerçekleştirmek ve müşteri geri
bildirim formlarını doldurtmak
• Ürün/hizmet iyileştirmesi: Belirli araçlarla belirli, sınırlı ve geçici önlemler
vasıtasıyla ürün/hizmet iyileştirmesi (örneğin, eğitimler, çalıştaylar, el kitapları, kılavuzlar)
• Kontrol prosedürleri: Devreye alınan sistemin etkililiğini ölçmek ve gerekli olan güncellemeleri belirlemek amacıyla kayıtlar (şikâyetler, göstergelerin analizi, iç denetimler, anketler vd.) oluşturmaya yönelik kontrol
prosedürleri uygulanacaktır.
• Hizmet Kalitesi İyileştirme Programının Gözden Geçirilmesi: Bu süreçte, oteller, pansiyonlar ve restoranlar için farklı kriterler üzerinde çalışacak ve ihtiyaç halinde gerekli değişiklikleri yapacak bir çalışma grubu yer
alacaktır. Turizm hizmet zinciri içerisinde yeni kriterlerin oluşturulmasına
ve formüle edilmesine yol açabilir: Çalışma grubu, diğer alt sektörler için
asgari standartlar üzerinde çalışacaktır (örneğin, cazibe yerleri, otobüsler,
taksiler, rehberler).
Turizm sektörü; konaklama, hizmetler, ulaşım, rehberlik hizmetleri, altyapı, araç kiralama ve diğerleri gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Hizmetler
sektöründeki personelin kalitesi başarı için temel unsur olduğundan, nitelikli personelin Şanlıurfa için hayati bir ihtiyaç olduğu ve mevcut işgücünün
hijyen, müşteri hizmetleri ve hizmette kalite bilinci gibi konularda eğitime
ihtiyacı olduğu açıktır. MEB HBÖ ve mesleki eğitim birimi ile İŞKUR eğitim
programları çerçevesinde işveren ve çalışanların bu konu ile ilgili ihtiyaçlar
ve eğitimler hakkındaki farkındalıklarını Şanlıurfa’da en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla, hizmet kültürünü yeniden tanımlamak ve sektördeki çalışanlara ilin turizm potansiyelini teşvik etmeye dönük daha profesyonel bir
yaklaşımla hatırlatmak gerekmektedir.
Yukarıda sıralanan diğer stratejilerde, çok paydaşlı yaklaşımın, özellikle
turizm sektöründe istihdam konusunda ve eğitimli personelin sektöre kazandırılmasında Karacadağ Kalkınma Ajansı ve devlet kurumlarının sorumluluğu olarak geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, çok paydaşlı bir işbirliği kültürü olması hususu temel alındığında bütün bölge için
projeleri paylaşmak ve şehir meclisleri ve diğer mekanizmaların ile katılımı
teşvik etmek çok önemlidir. Kültürel hayatın ortak yaşama göre yerel hale
getirilmesinden başlayarak, bireysel bakış açısından ziyade sosyal ve işbirlikçi bir bakış açısı geliştirmek; bu husus, geleceğe yönelik önemli katkılar
sağlayacaktır.
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İleriye dönük olarak, Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’nden
elde edilen momentumu devam ettirmek ve sürdürülebilirlik için aşağıda
verilen faaliyetleri devam etmek önemlidir:
• Proje ile üretilen materyaller temel alınarak oluşturulan, Projedeki farkındalık oluşturma programlarının sunulmasını desteklemek. Eğitimi, özellikle Halfeti, Harran, Bozova ve Siverek başta olmak üzere kent sınırları
dışında bulunan turizm merkezlerine yaygınlaştırmak. Turizm farkındalık
oluşturma eğitimleri yerel halkı (özellikle kamu personelini), havalimanı
personelini, güvenlik görevlilerini, taksi ve otobüs şoförlerini, küçük ölçekli
işletmeleri ve turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen gönüllüler ve girişimcileri hedef almalıdır.
• İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık programının ölçeği, Proje
ile geliştirilen inisiyatif ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş sektöründen alınan olumlu geri bildirimler temel alınarak Projedeki çalışmalarla
artırılmalıdır. Farkındalık programı turistlerin beklentilerini, sürdürülebilirliği,
endüstri mekaniğini ve turizmin sosyo-ekonomik faydalarını kapsamalıdır.
• Şanlıurfa’daki hizmet kalitesinde hala önemli ölçüde bir beceri boşluğu bulunmaktadır. Proje, genel olarak kalite bilinci düzeyini yükseltmeye yönelik olarak bugüne kadar gelmiş olsa da, Şanlıurfa’nın rekabetçi
konumunu muhafaza etmek için yönetim, ön büro ve hizmet harici bölümlerdeki personelin gerçek beceri düzeyinin ele alınması ve harekete
geçirilmesi gereklidir. Harran Üniversitesi’nde turizm eğitiminin yeniden
başlaması ve Halfeti’de bir turizm okulunun oluşturulmasıyla, kurumlar
tarafından verilen eğitim kurslarının iş sektörünün ihtiyaçları ve ziyaretçilerin beklentileri ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla turizm liderleri
tarafından her türlü çaba gösterilmelidir. Eğiticilerin Eğitimi üzerine bina
edilen bir eğitim programının, boşlukları ele almak için en uygun yol olduğuna ve bunun, Türkiye’deki diğer bölgelerden gelen yüksek profilli harici
eğiticilerle başlatılan bir eğitim programını gerektirebileceğine inanıyoruz.
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ŞTDC arasında, Proje ile oluşturulan
modeli temel alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde uygun bulunan Turizm Kalitesi Programını sunmaya devam etmek ve Kalite
Kontrol ve Danışmanlık Birimi desteklemek amacıyla bir ortaklık yaklaşımı
oluşturmak. Operatörlerin sistemden yararlanmalarına yardımcı olmak
için basit, uygulanabilir faaliyetler yürütmek (örneğin, Urfa web portalına
entegrasyon). Programın daha da genişlemesi, katılmak isteyen operatörlere sağlanabilecek pratik destek türüne bağlı olacaktır. Ayrıca, mevcut üç alt sektör kriterinin gözden geçirilmesi, özellikle oteller, pansiyonlar
ve restoranlar için farklı kriterler üzerinde çalışmak ve gerekli değişiklikleri
yapmak üzere bir çalışma grubu toplanması tavsiye edilmektedir.
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6. SÜTUN: TURİZM YÖNETİŞİMİ
ŞTC, STP ve SFA’nın hayata geçirilmesi ve başarılı olmasını destekleyecek ve yönlendirecektir. Gönüllü ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde faaliyet
gösteren konsey, kamu sektörü yetkilileri ve turizm işletmeleri arasında, turizm endüstrisini etkileyen konularla ilgili olarak bir irtibat görevi görecektir.
Bu yapı ve rolü, Uygulama Planında detaylandırılmıştır.
Faaliyet alanı 6.1: Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi (ŞTDC);
Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; Belediye
• Şirket kuruluşundan sonrası ilk çalışma için, şirketin sorumluluğu olarak
belirlenen “Hızlı Olan Kazanır” yaklaşımını dikkate alan, 1 yıllık ayrıntılı uygulama planı geliştirmek
• Şirketin İş Planında belirtildiği gibi, 7 kişilik personel sayısına ulaşma
hedefi ile artan ihtiyaçlar, sorumluluklar ve finansmanın güvence altına
alınması doğrultusunda şirketi desteklemek amacıyla ilave personeli harekete geçirmek
• Pass’e ait İşletme Planı ve Pazarlama Stratejisinde belirtilen çekiciliğin,
deneyimlerin ve hizmetlerin artırılması ile ilgili olan Şanlıurfa Pass 2. Aşama faaliyetlerini uygulamak
• ŞTDC’nin sahip olduğu hediyelik eşya prototiplerinin üretimi, dağıtımı ve
satışı için bir plan geliştirmek. Pazardaki ticari canlılık ve boşluklara göre
aşamalı olarak üretilecek hediyelik eşyaların imali.
• Turizm yatırımları için tarihi binaların ŞTDC PPP havuzuna dahil edilme
potansiyeli ve şirketin devam eden faaliyetlerini desteklemeye yönelik gelir yaratma potansiyelini göz önünde tutarak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen, ilave tarihi evlerle ilgili görüşmeye devam
etmek ve bir neticeye varmak
• ŞTDC, Şanlıurfa’da bir El Sanatları Derneği ve bir Otel Birliği kurmak
üzere ŞTC’yi destekleyecektir
Faaliyet alanı 6.2: Şanlıurfa Turizm Konseyi (STC); Y2019-23
Ana sorumlular: ŞTDC; Büyükşehir Belediyesi
ŞTC’ye ek olarak ŞTDC, STP ve SFA’nın normal hükümet faaliyetlerinin
dışında kalan ya da bunlar üzerine inşa edilen bazı önemli direktiflerinin
operasyonel hale getirilmesini desteklemek için kurulmuştur. ŞTDC, STP ve
SFA’nın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak üzere Şanlıurfa’da turizm
sektörü ve toplumun tamamı adına çalışmalarını yürütecektir. ŞTDC aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:
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• Toplantıların düzenlenmesi, gündemlerin geliştirilmesi, sekreterya hizmetleri vd. için genel bir plan geliştirilerek ŞTC’ye ilişkin çalışma düzenlemelerini resmiyete dökmek.
• Konseyin çalışması için Teknik Teklif’teki Ek 2’ye uygun olarak teknik
çalışma grupları ve faaliyetler oluşturmak ve bunları uygulamak. Çalışma
gruplarının hayata geçirilmesini Pazarlama ve Tanıtım ile başlayacak ve
Konseyin çalışma ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde önceliklendirme
Faaliyet alanı 6.3: İzleme ve Değerlendirme; Y2019-23
Ana sorumlular: Belediye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; KTB,
ŞTDC
• Finanse edilen her kampanya için net hedefler belirlemek ve bu hedeflere yönelik ilerlemeyi rapor etmek üzere alt yüklenici ajanslar talep etmek.
• İlerlemeyi gözden geçirmek ve yön vermek amacıyla zaman zaman bağımsız değerlendiricileri işe dahil etmek
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BÖLÜM 4

UYGULAMA
PLANI

AB/Türkiye Cumhuriyeti Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’nin
genel amacı, etkin bir turizm destinasyonu yönetim modeli ve PPP’yi temel
alan etkili bir yönetişim yapısının geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik çalışmaktır.
Bu Uygulama Planı, turizm destinasyon yönetim modeli ve PPP’ye dayalı bir yönetişim yapısı bağlamında Strateji bölümünde belirlenen ve Eylem
Planı’nda harekete geçirilen girişimleri ileriye götürmektedir.
• Planda, sütunların ve eylemlerin uygulanmasına öncülük etmekten sorumlu olan paydaşları tanımlanmaktadır.
• Bu beş yıllık dönem boyunca olan gerekli yatırım seviyeleri ortaya konulmakta ve potansiyel yatırım kaynaklarını tespit edilmektedir.
• Ayrıca plan, uygulama ilişkin izleme süreçlerini de özetlemektedir.
Strateji kapsamında, Eylem Planında sonradan özel faaliyetlere dönüştürülmüş olan öncelikli faaliyet alanlarını içerecek şekilde altı sütun tanımlanmıştır.
Stratejiyi ileriye taşıyacak olan rehber kuruluş, kamu ve özel sektörleri bir
araya getiren ŞTC olacaktır. Eylem Planının uygulanması amacıyla bir bütün olarak sektörel ortaklık yaklaşımına ihtiyaç duyulması önemlidir. Bununla birlikte, Eylem Planının gerçekleştirilmesinde özellikle önemli olan husus,
tüm paydaş gruplarını temsil eden ŞTDC olacaktır.

1. SÜTUN. ÜRÜN / DENEYİM
ŞTC, STP ve SFA’nın rehberliğini takip ederek, Türk Yasaları’na uygun bir
şekilde destinasyon cazibe merkezlerinin sahipleri ve yasal vasileriyle birlikte çalışacaktır. Genel hedefler, ziyaretçilerin deneyimlerini ve önceliklendirilmiş yerlerdeki güvenliği geliştirirken, aynı zamanda miras ve doğal cazibe
merkezlerini bozulma ve hasarlara karşı korumak olacaktır.
ŞTDC, mükemmellik ve gıda temalı etkinliklere ilişkin örneklerin ön plana
çıkarılması da dahil olmak üzere, bu ürünün pazarlanması yoluyla özellikle
yeme-içme turizmi alanında yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek üzere çalışacaktır. Şirket ve ŞTC, gıda güvenirliğini geliştirmek üzere sorumlu
devlet kurumlarıyla birlikte çalışacaktır.
ŞTDC ve ŞTC, Şanlıurfa İlinin dini bir turizm destinasyonu olarak çekiciliğini artırmak amacıyla Vakıf, bakanlıklar ve yerel çıkar gruplarıyla birlikte
çalışacaktır.

İş turizmi, MICE ve etkinliklere ilişkin daha iyi ürünler geliştirmek, ŞTDC’nin faaliyetlerinin odak noktası olacaktır.

2. SÜTUN. TURİZM ALTYAPISI
ŞTC ve diğer devlet daireleri ile işbirliği içerisinde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı uygulama planına rehberlik etmekten sorumlu olacaktır. Altyapı uygulama planı, aşağıda verilenler üzerine odaklanmıştır:
• Konaklamanın yaygınlaştırılmasına yönelik alanların belirlenmesi de dahil olmak üzere, turizm konaklama imkanlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesini teşvik etmek
• Önemli turizm bölgeleri ve cazibe yerleri dahil olmak üzere ile erişimi ve
il içerisindeki ulaşımı iyileştirmek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özel sektör tarafından sunulan kaliteli konaklama olanaklarında önemli bir büyümeyi teşvik etmek üzere yatırımdan
sorumlu yetkililer ve ŞTDC ile yakın bir şekilde çalışacaktır. İl genelinde gece
konaklamalı turizmin gelişimini kolaylaştırmak amacıyla çok çeşitli konaklama türleri teşvik edilecektir.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, daha fazla havayolu şirketinden daha
fazla uluslararası ve iç hat uçuşunun teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere
GAP Havalimanı hizmetlerinin iyileştirilmesi için ulaştırma yetkilileriyle yakın
bir şekilde çalışacaktır. Karayollarının ve yol kenarındaki tesislerin, otobüs
duraklarının ve yeni şehir trambus servisinin sürekli olarak geliştirilmesini
teşvik edecektir.

3. SÜTUN. İLDEKİ ÖZEL GİRİŞİMLER
Bölge yetkilileri ile birlikte çalışan ve ŞTC ve diğer devlet daireleri ile işbirliği içerisinde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, en önemli özel girişimlerin
uygulanmasına öncülük edecektir. Bunlar, ihale ve sözleşme usulleri ile ilgili
ulusal yasalara uyumlu olacak yüksek bütçeli işlerdir.
ŞTDC ve ŞTC, Şanlıurfa’yı, Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Eylem Planı’na uygun olarak tanıtmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve diğer ortaklarla birlikte çalışacaktır.
Reklam ve PR ajanslarının ve diğer alt yüklenici firmaların faaliyetlerini yönlendirmek üzere ŞTDC bünyesinde pazarlama müdürü görevlendirilecektir.

ŞTDC ve ŞTC, özellikle otel doluluk oranının düşük olduğu dönemlerde Şanlıurfa’yı bir spor turizmi destinasyonu olarak geliştirmek ve tanıtmak
amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışacaktır.
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4. SÜTUN. PAZARLAMA
Pazarlama faaliyetlerinin büyük bir bölümünün, profesyonel ve kalifiye
personele sahip ŞTDC üzerinden uygulanması önerilmektedir.
ŞTDC, pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak, uluslararası ve Türk seyahat
ticareti konusunda farkındalık yaratma, daha iyi erişimi teşvik etme ve Şanlıurfa’daki seyahat ticaretinin uluslararası ortaklarla bağlantılar kurmasını temin etme konularına odaklanacaktır.
Şirket, Şanlıurfa marka değerlerini duyurmak ve Şanlıurfa özel sektörünün
internet üzerindeki irtibatlarını en üst düzeye çıkararak pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla en yeni turizm web sitesini (visiturfa.com)
güncelleyecek ve sürekliliğini sağlayacaktır.
Şanlıurfa’nın marka imajı, haber değeri taşıyan basın bültenlerinden oluşan düzenli bir program, önemli ürün gruplarıyla ilgili yüksek profilli etkinliklerin tanıtımı ve Şanlıurfa’ya gazetecileri ve seyahat yazarlarını davet etmek
suretiyle yönlendirilecektir. STDC, bu bağlamda KTB ve Bakanlığa bağlı
denizaşırı halkla ilişkiler danışmanlarıyla çok yakın bir işbirliği yapacaktır.

ŞTDC ve ŞTC, bir İKG Stratejisi uygulamak için Karacadağ, otel sektörü,
eğitim kurumları ve devlet kurumları ile birlikte çalışacaktır. İki unsur söz
konusudur: (1) Genel turizm eğitimi ve (2) STDC Kaliteli Turizm Programı.
• Kamu çalışanları ve iş sektörüne yönelik farkındalık programını da içerecek şekilde bir İKG planının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla, Harran
Üniversitesi turizm bölümü, turizm okulları ve iş dünyasından temsilcilerin
katılım sağlayacağı bir İK çalışma grubunun oluşturmak.
• Kalite standartlarının ve hijyen temelinde oluşturulan ve aşağıda verilen
konuları kapsayan Eğiticilerin eğitimi turizm farkındalık programının geliştirilmesi ve sunulması:
o Turizm sektöründeki iş fırsatları
o İş planı ve finansman
o Pazarlama ve müşteri ilişkileri
• Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ne ait KOBİ girişimcilik
programını sunmak ve Halfeti, Harran, Bozova ve Siverek’i kapsayacak
şekilde genişletmek

Reklamcılık açısından, ŞTDC’nin her ürün grubu ve yurtiçi tatil kampanyası için bir dizi çok güzel markalı reklamlar düzenlemek üzere bir ajans ile
alt yüklenici anlaşması yapması tavsiye edilmektedir. Bu reklamlar marka
portföyünün bir parçasını oluşturacak ve oluşturulduktan sonra en az üç
yıllık bir süre için tutarlı bir şekilde kullanılacaktır. Ajans, ŞTDC’nin yıllık kısa
programına uygun olarak, reklamların yerleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

ŞTDC, Kaliteli Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı’nı uygulamak için otel sektörü, eğitim kurumları ve devlet kurumları ile birlikte çalışacaktır.

Şanlıurfa’nın duyurulmasını en üst düzeye çıkarmak için ilgili denizaşırı
tanıtım etkinliklerini planlama ve bunlara katılım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve KTB ile işbirliği halinde ŞTDC tarafından yürütülecektir. STDC,
seyahat ticaret bağlantıları ve erişimini geliştirmeyi sağlayabilmek amacıyla
seyahat ticaretine yönelik etkinliklere öncelik verecektir. STDC, pazarlama
faaliyetlerine özel sektör katılımını en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar
yapacaktır.

Şanlıurfa’da turizm yönetişiminin uygulanması iki lider kurum tarafından
yönlendirilecektir: Bir danışma kurulu olarak görev yapan ŞTC ile operasyonel birim ve STP ve SFA’da yer alan faaliyetlerin kilit uygulayıcılarından biri
olarak faaliyet gösteren ŞTDC.

Turizm pazarlamasına yönelik yüksek kalitede basılmış materyaller, ŞTDC
tarafından destinasyon marka kurallarına uygun olarak üretilecektir. Baskı
çalışmaları bir basılı materyal dağılım planı temelinde belirlenecektir. Basılı
materyaller ayrıca internet üzerinden indirilebilir formatta da sunulacaktır.
Basılı materyallerin üretildiği dillerin çeşitliliği zamanla genişletilecektir.
Son olarak ŞTDC, turizm pazar araştırması ve stratejik planlama tavsiyesinin sunulmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, KTB ve STK’lara öncülük edecektir.

148

5. SÜTUN. İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME VE
KALİTE PROGRAMI

6. SÜTUN. TURİZM YÖNETİŞİMİ

Şanlıurfa Turizm Konseyi
Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan ŞTC, Şanlıurfa turizm
sektörü için tam yetkili bir kamu-özel sektör turizm danışma kurulu olarak
faaliyet gösterecektir. Gönüllü ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde faaliyet
gösteren Konsey, kamu sektörü yetkilileri, turizm işletmeleri ve toplum arasında, turizm endüstrisini etkileyen konularla ilgili olarak bir irtibat görevi
görecektir.
Konsey üyeleri arasında, Valilik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü gibi Şanlıurfa’da turizm, eğitim, çevre, kadın ve gençlik
ile ilgili önemli bütün kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler
yer alacaktır.
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Çizelge 14.
Şanlıurfa Turizm
Konseyi’nin kesin
olmayan üyeleri

• Şanlıurfa Valiliği
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
• Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
• Haliliye İlçe Belediyesi
• Eyyübiye İlçe Belediyesi
• Karaköprü İlçe Belediyesi
• Halfeti İlçe Belediyesi
• Harran İlçe Belediyesi
• Halfeti Kaymakamlığı
• Harran Kaymakamlığı
• Birecik Kaymakamlığı
• Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
• Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• GAP Bölge Kalkınma İdaresi

• TÜRSAB - GAP Bölgesi
• Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
• Turizm Geliştirme Derneği
• ŞURKAV
• Harran Üniversitesi
• Karacadağ Kalkınma Ajansı
• Turist Rehberleri Odası
• Esnaf ve Sanatkarlar Odası
• Şanlıurfa Kent Konseyi
• Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı
• Türkiye Otelciler Birliği (Şanlıurfa)
• ŞTDC
• Gençlik Derneği
• Kadın Derneği

ŞTC’nin öncelikli faaliyeti, Şanlıurfa Turizm Master Planı’nın geliştirilmesine öneri ve girdi temin etmek ve bunun yanı sıra planın uygulanması ve
Master Planda tanımlanan hedefler ve stratejilerin başarılı olması ile ilgili
olarak bu tür faaliyetlerin izlenmesi hakkında turizm sektörüne işbirliği ve
rehberlik sağlamak olacaktır.
ŞTC’nin temel odak alanları, destinasyon yönetimine ilişkin ana temalar,
bir başka deyişle, turizm pazarlaması ve tanıtımı, turizm ürünü ve politikası geliştirme ve turizm insan kaynakları geliştirme ve standartları ile ilgilidir.
Konsey tekâmül ettikçe, kararlar verme, odaklanma ve doğrudan eyleme
yardımcı olmak üzere teknik çalışma gruplarının kurulması öngörülmektedir.
ŞTDC, turizm sektöründeki diğer paydaşlarla birlikte STP ve SFA’nın vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere çalışmalara dahil olacaktır.
Böylelikle, tüm paydaş grupların iyi bir şekilde temsil edilmesini ve herkesin
söz sahibi olmasını sağlamak, Konsey’in genel başarısı ve STP ve SFA’nın
başarısı için kritik öneme sahip olacaktır.
Konseyin genel görevlerinin aşağıda verilenlerden oluşacağı öngörülmektedir:
• Şanlıurfa’da turizm sektörü ve ilgili birimlere yönelik olarak makro politikalar, programlar ve planlar, projeler ve düzenlemeler fikir ve öneriler
sunmak
• Turizm ile ilgili sorunları ele almak ve çözümleri sunmak amacıyla için bir
forum olarak hizmet etmek
• Turizm, seyahat, konaklama faaliyetleri ve diğer ilgili hizmetler hakkında
anketler yapmak, bunları değerlendirmek ve bilgi toplamak suretiyle turizm gelişim yönüne ilişkin araştırmalar yapmak

• Turizm sektörünün yerel düzeyde karşılaştığı özel problemleri belirlemek
ve incelemek, uygun ve uygulanabilir çözümler tavsiye etmek, uygulanan
faaliyetleri izlemek ve raporlamak
• Turizm pazarlaması ve tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, turizmle ilgili politikaların, ürünlerin ve altyapının
geliştirilmesi için diğer sosyal kaynakların harekete geçirmek ve turizmde
kalite standartlarını ve insan kaynakları gelişimini kolaylaştırmak amacıyla
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Ticaret Odası, iş sektörü ve sivil toplumu desteklemek
Projenin Değer Zinciri Analizinden elde edilen bulgulara dayanarak, aşağıdaki faaliyetlerin/faaliyet alanlarının Konsey’in önceliği olması teklif edilmektedir:
Alan

Faaliyet

Önerilen Öncelikler

Politika ve
planlama

Turizm ürün geliştirmesini engelleyen yasaların/
kodların/ kuralların/yönetmeliklerin güçlendirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak (standartlar
dahil olmak üzere - İK ve Standartlar Teknik
Çalışma Grubu ile ortak ilgili alanları).

• Miras alanı geliştirme ile ilgili yönetmelikler
• Canlı müzikle ilgili yönetmelikler
• İçki satma ruhsatı verme
• Turist rehberi ücretleri
• Taksi ruhsatı verme ve taksimetrelerin kullanımı
• Otel ziyaretçi kimlik bilgilerinin bildirilmesi
• Minibüs ruhsatı verme ve ücretleri

Politika ve
planlama

Turizm pazarlaması stratejik planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında devlet ve özel sektöre
destek vermek ve tavsiyelerde bulunmak.

• Turizm pazarlama stratejisini düzenli aralıklarla geliştirmek / uygulanmasını desteklemek / güncellemek.

Politika,
planlama, M
ve E

Turizm standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile kayıt gayri resmi sektörler dahil olmak
üzere turizm alt sektörleri için kod, yönetmelik ve
sertifikalandırma programlarının iyileştirilmesine
destek olmak.

• Konaklama, restoran, el sanatları, seyahat ve turları kapsayan turizm insan kaynakları
geliştirme stratejisinin uygulanmasını belirli aralıklarla geliştirmek ve desteklemek.

Tur
güzergahları
ve paketleri

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri (özellikle
İstanbul ve Ankara’daki) için tur güzergahlarının
ve paketlerinin genişletilmesini teşvik etmek.

• Şehirde mola içeren paket turları / güzergâhları
• İl geneli paket turları / güzergâhları
• Bölge geneli paket turları / güzergâhları
• Temalı paket turları / güzergâhları

Yatırım ve
finansman

Turizm ürünü ve altyapı geliştirme ihtiyaçları ve
özel sektörden ve / veya kamu sektöründen
yatırımcıların temini konularında rehberlik sağlamak.

• Turizm yatırım fırsatları raporunun geliştirilmesi / güncellenmesi
• Yıllık turizm yatırım forumunun ve / veya tanıtım turunun (roadshow) koordinasyonu

Ulaşım

Karayolu, demiryolu, havayolu vd. ile destinasyona ulaşımın geliştirilmesine öncülük etmek.

• Aşağıda verilenleri üstlenecek uzmanları işe almak:
• Havadan ulaşımı iyileştirme stratejisini yürütmek ve uygulamak
• Şanlıurfa'yı ulusal demiryolu ağına bağlamaya yönelik fizibilite çalışmasını gözden
geçirmek / güncellemek

Altyapının
iyileştirilmesi

Turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak
altyapının iyileştirilmesi için lobi yapmak.

• Turizm sektörünün çıkarlarını, yollar, enerji, su, kanalizasyon, telekomünikasyon ve
diğer kamu altyapı projeleri gibi alanlarda, reaktif ve proaktif olarak temsil etmek.

Koordinasyon

Turizm alt sektörleri içinde ve arasında koordinasyon, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesini
sağlamak veya desteklemek.

• El sanatları kooperatiflerinin kurulmasını desteklemek.
• Konaklama Ticaret Odası'nın kurulmasını desteklemek.
• Şanlıurfa'da ve ulusal düzeyde turizmin gelişmesine ilişkin meseleler ve fırsatlar üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve fikirleri paylaşmak amacıyla 1-2 gün sürecek düzenli
“mini-kongre” / forum toplantılarının geliştirilmesi ve koordinasyonunu desteklemek.

Yatırım ve
finansman

Yerel turizm sektörünün, yerel ürün ve altyapı
gelişimini destekleyebilecek hibeler, bağış projeleri, mikro krediler ve diğer finansman planlarına
erişimini desteklemek.

• Aşağıdaki konularda ürün geliştirmeyi destekleyen projeler için finansman geliştirmek
ve elde etmek:
• El sanatları tasarımı / üretimi
• Miras alanlarının restorasyonu, bakımı, işletilmesi
• Seyahat ve tur işletmeciliği
• Konaklama işletmeciliği
• Restoran işletmeciliği

Çizelge 15. ŞTC Çalışma Grubu
1. Teması. Politika ve Ürün Geliştirme
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Alan

Faaliyet

Önerilen Öncelikler

Pazar
araştırması

İlgili diğer yetkililer ve kurumlarla birlikte turizm
pazarı araştırma programlarının geliştirilmesi ve
uygulanmasını desteklemek.

• Ziyaretçi gelme sayılarına (şehir, il, ilçeler) ilişkin yıllık anket gerçekleştirmek
• Ziyaretçi memnuniyeti anketi gerçekleştirmek (şehir, ilçeler)

Markalaşma

Bölgesel ve ulusal markalar ve konumlandırmayla bağlantılı olan destinasyon markasının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek.

• Görsel kimliğin geliştirilmesini desteklemek / güçlendirmek
• Marka kullanım kılavuzunun / rehberinin geliştirilmesini desteklemek
• Marka bilinirliği / kapasite geliştirme / eğitim ile destek sağlamak

Tanıtım:
Ticaret fuarlar
ve etkinlikleri

Şanlıurfa’ya yönelik farkındalığı ve ziyaretleri
(satış) artırmak için önemli kaynak pazarlarını
hedefleyen tüm turizm alt sektörlerini kapsayacak şekilde daha büyük tanıtım gezileri, ticaret
fuarları, tanıtım turları (roadshow) ve diğer PR
etkinlikleri organizasyonunu teşvik etmek.

• Turizm sektörü ve alt sektör ticaret fuarlarına (yurtiçi, yurtdışı) katılmak
• Tanıtıma yönelik tanıtım turları (roadshow) düzenlemek (İstanbul, Ankara)
• Tur operatörü, seyahat acentesi, medya tanıtım gezilerini il düzeyinde, yurtiçinde ve
uluslararası düzeyde (İstanbul, Ankara, önemli uluslararası pazarlar) gerçekleştirmek

Tanıtım:
E-pazarlama
ve sosyal
medya

Başlangıçta yurtiçindeki üniversite öğrencileri,
gençler ve macera arayanlar gibi daha az risk
arz eden iç pazar segmentlerini hedefleyerek,
özellikle bölgede “güvenli değil” şeklindeki
olumsuz algıyı karşı koymak için e-pazarlama ve
sosyal medya kampanyalarını desteklemek.

• Temalı kısa YouTube tanıtım klipleri geliştirmek.
• Resmi destinasyon web sitesini faaliyete geçirmek.
• Instagram / Facebook / Twitter'da Şanlıurfa destinasyon alanlarını faaliyete geçirmek.
• Şanlıurfa destinasyonu için akıllı telefon uygulaması geliştirmek.
• Şanlıurfa'yı ziyaret etmek ve hakkında blog yazmak üzere nüfuz sahibi genç Türk
blog yazarlarını devreye almak

Tanıtım: Basılı
yayınlar

Güzergah planlama haritası / haritaları, seyahat
rehberleri, cep kitapları ve broşürler gibi basılı
yayınlar destekleyip geliştirmek ve ziyaretçilere
dağıtımı sağlamak.

• Aşağıdakilerin geliştirmek / güncellemek, üretimine ve dağıtımına destek olmak:
• İl düzeyinde güzergâh planlama haritası
• Şehir için yürüyüş güzergâhı planlama haritası
• Bölgesel güzergâh planlama haritası
• Broşür serisi (temalı)
• Ziyaretçi cep kitabı
• Ziyaretçi rehberi

Çizelge 16. ŞTC Çalışma Grubu
2.Teması. Pazarlama ve Tanıtım
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Alan

Faaliyet

Önerilen Öncelikler

Müfredat
geliştirme

Sürdürülebilir turizm, temizlik ve hijyen, yabancı
diller, turist rehberleri ve müşteri hizmetleri için
bölgesel turizm bilgileri, küçük otel işletmeciliği
ve hizmetleri ile ilgili eğitim kursları, turizm cazibe merkezi ve miras sit alanı yönetimi, taksi
müşteri hizmetleri vd. gibi konularda eğitim
müfredatı / kursları geliştirmek üzere iş sektörü
ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik
etmek

• Turizm işletmelerinin eğitim ihtiyaçları analizine dayalı olarak turizm becerileri eğitiminin geliştirilmesine ve sunumuna girdi teminini sağlamak amacıyla turizm sektörü ve
TVET ortaklık programının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek.

Pazar
araştırması

Turizm yüksek okulları ve eğitim kurumlarının
turizm planlama, araştırma ve geliştirme alanlarındaki rolünü ve katılımını teşvik etmek.

• Turizm stratejik planlama faaliyetlerine, özellikle turizm pazarlaması, turizm ürün geliştirme ve turizm insan kaynakları ile ilgili turizm stratejilerinin ve planlarının geliştirilmesine
katılmak.
• TVET sektörü ile özel ortaklık programının geliştirilmesi yoluyla devam eden turizm
pazar araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek.

Becerilerin
geliştirilmesi

İşbaşı eğitiminin temininde turizm özel sektörü
ile eğitim kurumları arasındaki işbirliği teşvik
etmek ve desteklemek.

• TVET sektörünün işe dahil edilmesi ve aşağıda verilenlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik destek sağlamak:
• Turizm işletmeleri için eğitim oryantasyon programları
• Turizm işletmelerinin yöneticileri için eğiticilerin eğitimi programı
• İşbaşında turizm becerilerine ilişkin bir eğitim planı / programının (bütçeleme, inceleme paneli kurulması, vd. içerisinde olmak üzere) nasıl geliştirileceğine dair yönetim
kapasitesi oluşturma

Becerilerin
geliştirilmesi

Turizm alt sektörlerinin tamamı için sertifikasyon
dahil olmak üzere turizm eğitimi / kurslarına
erişim sağlayarak yerel turizm işletmelerini ve
toplum üyelerini desteklemek.

• Örneğin, aşağıda verilenler gibi turizm eğitimine erişimi iyileştirmeye yönelik girişimleri
gözden geçirmek ve uygulamak:
• Burslar
• Personel eğitini işletmelere verilen sübvansiyonları
• Eğitim ihtiyaçları analizi ile belirlenen ücretsiz / düşük maliyetli eğitim kurslarının
sunulması

Farkındalık
oluşturma

Kamu sektörü, özel sektör, okullar ve genel
toplum içerisinde turizm farkındalığı oluşturma
kampanyalarını uygulamak ve sektöre ilişkin
kamuoyundaki algıları geliştirmek.

• Aşağıdakilere benzer konuları kapsayan ve devam eden, hedefe yönelik turizm farkındalığı oluşturma programları geliştirmek ve uygulamak:
• Turizmin faydaları
• Turistlerin motivasyonu
• Faaliyetler, ihtiyaçlar ve istekler
• Turizm etkilerini ve sürdürülebilirliği yönetmek

Çizelge 17. ŞTC Çalışma Grubu 3.
Teması. Kalite Standartları ve İnsan
Kaynağı Geliştirme

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi
ŞTDC, Temmuz 2018’de Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi
kapsamında kurulmuştur. Turizm şirketinin kapsayıcı amacı, turizm sektörü için genel vizyonun başarılı olmasını desteklemektir: “Şanlıurfa’yı, Türkiye’nin önde gelen kültürel ve tarihi turizm destinasyonu yapmak” ve aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yönelik çalışmalara yardımcı olmak:
• Turizm sektörü ile ilgili organizasyonlar arasındaki koordinasyonu ve birlikteliği geliştirmek
• Faaliyetlerin tekrarını (duplikasyonunu) azaltmak ve geliştirme faaliyetlerindeki işbirliğini ve sinerjiyi artırmak
• Stratejik turizm planlaması geliştirmek ve turizm sektörünün yönetişimi
ve idaresine entegre etmek ve devlet kademesindeki değişikliklerin etkilerini azaltmak
• Turizm sektörünün yönetişim ve gelişimine rehberlik etmek için turizm
sektörü paydaş gruplarının tamamının eksiksiz ve adil temsilini ve katılımını sağlamak
• Turizm yönetişiminde yer alan personelin kapasitesini ve profesyonelliğini teşvik etmek ve artırmak
• Sosyoekonomik gelişmeyi ve turizmin yerel ekonomiye katkısını desteklemek
ŞTDC, kar amacı gütmeyen bir turizm “sosyal girişimi” olarak hareket
edecek ve özellikle STC’nin yön ve rehberliğinde STP ve SFA’nın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, ilin önde gelen kültür vakfı olan ŞURKAV ile uyum
içinde çalışacaktır.
ŞTDC’nin hissedarları arasında Şanlıurfa Valiliği, büyükşehir alanı içerisinde bulunan belediyeler ve ilçeler ile özel sektörü temsil eden kuruluşlar yer
almaktadır (aşağıya bakınız).

• Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat
ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV;
Valilik)
• Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı
(SURÇEV; Valilik)
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
• Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası (SUTSO)
• Eyyübiye İlçe Belediyesi
• Haliliye İlçe Belediyesi
• Karaköprü İlçe Belediyesi
• Siverek İlçe Belediyesi

• Viranşehir İlçe Belediyesi
• Halfeti İlçe Belediyesi
• Harran İlçe Belediyesi
• Bozova İlçe Belediyesi
• Birecik İlçe Belediyesi
• Şanlıurfa Ticaret Borsası
• Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar
Birliği
• Turizm Geliştirme Derneği
• Şanlıurfa Turist Rehberleri
Derneği
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ŞTDC’nin özel rolü, ŞTC’nin “operasyonel kolu” olarak, aşağıda verilen
temel hedefler doğrultusunda faaliyet göstermektir:
• Şanlıurfa’nın genel olumlu imajını geliştirmek ve ili, ziyaret edilecek ve
zaman ve para yatırımı yapılacak arzu edilen bir yer olarak konumlandırmak
• Yerel halk için olumlu ekonomik faydalar ortaya koyacak yüksek kaliteli
sürdürülebilir turizm ürünleri ve hizmetlerinin oluşturulmasını destekleyen
profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmak
• Şanlıurfa sakinleri için yerin genel kalitesini ve konum üstünlüğünü iyileştirmek ve Şanlıurfa’yı Türkiye’de Doğu Anadolu’nun en yaşanabilir ili
haline getirmeye yardım etmek
Bir kamu-özel sektör ortaklığı yaklaşımıyla kurulan ŞTDC’nin çalışması,
aynı zamanda şirketin iş birimlerinin temelini de oluşturan üç temel faaliyet
alanına dayanmaktadır:
• Turizm İşi Geliştirme: tarihi yapıları kaliteli turizm işletmeleri olarak ticari
hale getirmek üzere Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
çalışır
• Turizm Pazarlaması ve Tanıtım: turizm odaklı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütür ve ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek için turizm ürünleri
geliştirir
• Turizm Politikası, Planlama ve Standartlar: kamu ve sivil toplum kuruluşlarına strateji, politika, planlama ve kalite standartları konularında danışmanlık hizmetleri sunar
Operasyonel birimler / iş birimleri, hedefler ve faaliyetlere ilişkin özeti aşağıda gösterilmiştir.

• ŞTDC’nin mali sürdürülebilirliğini desteklemek üzere paket turlar, ziyaretçi kartı/pasosu, turizm akıllı telefon uygulaması ve hediyelik eşyalar gibi
turizm ürünlerini geliştirmek, yönetmek, yaymak/dağıtmak ve/veya satmak
İş Birimi 2. Turizm Pazarlaması ve Tanıtım
Şirketin turizm pazarlaması ve tanıtım çalışmasına ilişkin genel hedefi,
Şanlıurfa’da farkındalığı artırmak ve ziyaretçi deneyimini geliştirmek, ziyaretçilerin kalış süresini uzatmak ve etkili satış ve pazarlama stratejileri yoluyla
ildeki önemli hedef pazarlara göre ziyaretçi harcamalarını artırmaktır. Bu iş
birimindeki temel faaliyetler şunlardır:
• Profesyonel reklam ve halkla ilişkiler ajansı sözleşmelerini inceleyip taslağını hazırlamak ve yönetmek ile uygulanışını takip etmek
• Şanlıurfa’yı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik olarak bir destinasyon web sitesi (işletme ve bakımı dahil), videolar, CD’ler, kitaplar,
broşürler ve haritalar gibi yüksek kaliteli basılı ve elektronik destinasyon
pazarlama materyallerini ısmarlamak ve bu tür materyalleri yaymak
• Seyahat ve ticaret ile ilgili fuar, festival, konferans ve sempozyum gibi
turizm ile ilgili her türlü etkinliği yönetmek, koordine etmek ve katılım sağlamak; yıllık etkinlik takvimini yönetmek ve bu takvime göre kurumları koordine etmek
• Turizm Bakanlığı, PR ajansları, vb. ile işbirliği yaparak, basınla ilişkileri
yürütmek ve koordine etmek, turizme ilişkin PR faaliyetlerini yönetmek
• Turizm sektöründeki önemli kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra
medyaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı tanıtım gezisi delegasyonlarının koordinasyonuna ve kolaylaştırılmasına destek sağlamak
İş Birimi 3. Turizm politikası, planlama ve standartlar

İş Birimi 1. Turizm İşi Geliştirme
Şirketin turizm geliştirme çalışmasının genel hedefi, kaliteli turizm hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması ile Şanlıurfa’da canlı turizm bölgelerinin ve
merkezlerinin oluşturulmasını sağlamak ve desteklemektir. Bu iş birimindeki temel faaliyetler şunlardır:
• Turizm amaçlı olarak özel sektöre açılıp kiraya verilebilecek tarihi bina ve
sit alanı / yerlerine ilişkin bir havuz kurmak ve onu büyütmek
• Mülkleri tanıtmak üzere yatırım faaliyetleri ve etkinliklerini uygulamak ve
çok çeşitli kaliteli turizm hizmetlerini temin etmek üzere turizm özel sektör
yatırımcıları ve geliştiricilerine güvence vermek
• Binaların uygun bir şekilde kullanımı ve turizm bölgelerinin/merkezlerinin
canlılığını sağlamak amacıyla devlet daireleri ile özel sektör arasında tüm
bütün tapu ve kiralama düzenlemelerini sorunsuz bir şekilde yönetmek
• Müzeler, kültür merkezleri, tanıtım merkezleri ve ziyaretçi danışma merkezleri de içerisinde olmak üzere, turizm hizmetlerinin yönetimini gerektiği
şekilde geliştirmek ve desteklemek
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Şirketin turizm politikası, planlama ve standartlar çalışmasının genel hedefi; kaynakların sürdürülebilir kullanımı, artan ziyaretçi memnuniyeti ve
yerel sosyoekonomik gelişmeyi sağlamak için Şanlıurfa turizm sektörüne
profesyonel ve nitelikli danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Bu iş birimindeki
temel faaliyetler şunlardır:
• Önemli paydaşlar için politikalar, stratejiler, planlar ve projeler geliştirmek
• Stratejik planlama ve iş planı hazırlamada kurumlara destek olmak
• Kamu kurumlarına kırsal ve kentsel planlama desteği sağlamak
• Turizm kalite standartlarının geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini teşvik
etmek
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN FİNANSMAN AKIŞLARI
Turizme yatırımın çekilmesi ve turizmin gelirlerinin teşvik edilmesi ve büyütülmesi isteniyorsa, devletten (ulusal, il düzeyinde, yerel) alınan finansmana
kararlı, uzun vadeli bir şekilde bağlanma şarttır. Turizm, Türkiye’de devlet
gelirlerine vergiler ve vize ücretleri yoluyla büyük ölçüde katkı sağlar ve özellikle genç istihdamı başta olmak üzere önemli bir istihdam kaynağıdır.
Devlet yatırımlarına ilave olarak yatırım kuruluşlarının desteği de şarttır:
Bölgeden sorumluluğu olan kuruluşların, STP ve SFA’nın uygulanması için
ana fon sağlayıcıları olması gerekmektedir. Bu raporda turizm ürününe yatırıma ilişkin birçok fırsat tespit edilmiştir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Devlete ait finansman kaynaklarının alınmasında görev alan kuruluşlar, sıkı
izleme kurallarına tabi olacaktır.
ŞTC, ŞTDC için genel bir izleme rolüne sahip olacak ve ŞTDC her yıl
ŞTC’ye rapor verecek, ayrıca ŞTC tarafından talep edildiği şekilde finansman sağlayan her bir kuruluşa da rapor verecektir.
Ayrıca ŞTDC, aşağıda verilen izleme faaliyeti gerçekleştirecektir:
• Finanse edilen her kampanya için net hedefler belirlemek ve bu hedeflere yönelik ilerlemeyi rapor etmek üzere alt yüklenici ajanslar talep etmek.
• İlerlemeyi gözden geçirmek ve yön vermek amacıyla zaman zaman bağımsız değerlendiricileri işe dahil etmek
• Türkiye’deki rakip destinasyonlara göre ölçüt ilerlemesi
• İlde turizm ile ilgili genel sonuçları izlemek (otel oda sayısında artış, çekilen yeni yatırımlar, otel derecelendirmedeki gelişmeler, önemli sit alanlarındaki ziyaretçi sayısı)
• Ziyaretçi memnuniyeti ve ziyaretçi harcamaları ya da gerekli olabilecek
başka temel araştırmalara yönelik ara sıra yapılan anketleri başlatmak

Turizm endüstrisi, iyi araştırılmış ve ölçülebilir bir geri dönüş sağlama olasılığı olan girişimlere bizzat yatırım yapacaktır. ŞTDC, sektörün turizm geliştirme ve pazarlama girişimlerini destekleyip sahip çıkabildiği bir araç olması
öngörülmektedir. Finansman sürdürülebilirliğini sağlamak için ŞTDC’nin,
kendi faaliyetlerini izlemesi ve periyodik olarak değerlendirmesi ve şeffaf sonuçları paydaşlara bildirmesi gerekmektedir.
ŞTDC ve Belediyenin hedefleyebileceği potansiyel finansman kaynakları
şunlardır:
• Karacadağ Kalkınma Ajansı
• GAP Bölge Kalkınma İdaresi
• Diyanet İşleri Başkanlığı
• COMCEC
• Avrupa Birliği
• EBRD
• Dünya Bankası
Finansman planları ve öncelikleri yıldan yıla değiştikçe, mevcut her fırsatın
takip edilmesini sağlamak üzere ŞTDC ve Belediye’nin kilit rollerinden biri
bu kuruluşlarla olan iletişimi sürdürmek olacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETLERİ, ZAMAN ÇİZELGELERİ
VE BAŞROL OYUNCULARI
1. Sütun: Ürün / Deneyim
No.

Faaliyet Alanı

1.1

Cazibe alanlarını iyileştirmek

1. Sütun: Ürün / Deneyim
Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

No.

• Göbeklitepe Ören Yeri:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
o Taşıma kapasitesi planını uygulamak
1.3
• Balıklıgöl, Hz. İbrahim Havuzu külliyesi:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
Kategori 1 cazibe alanlarını
iyileştirmek

• Arkeoloji ve Mozaik Müzeleri:
o Mevcut sit alanı yönetimi planını uygulamak
o Çevre düzenleme ve Roma Hamamı’nın
restorasyonu
o Miras binasını tamamlamak
o Sakıp Köşkü’nün görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini
iyileştirmek

2019-2023

KTB; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi; Valilik; Sit
Alanı Yönetimi

• Harran ve Tek Tek Dağı arkeolojik sit alanları:
o GAP sit alanı yönetimini ve uygun bulunan kentsel
tasarım planını uygulamak
• Eski Halfeti:
o Suya dayalı turizm için bir Yönetim Planı geliştirmek
• Eski şehir çarşıları:
o Sit alanı yönetimi planı uygulamak
Kategori 2 cazibe alanlarını
iyileştirmek

• Eski şehir caddeleri ve tarihi binalar ve Eski şehirdeki camiler:
o Eski kentteki 3 adet yürüyüş yolunu desteklemeye
yönelik turizm altyapısını ve hizmetlerini tespit etmek
ve geliştirmek

2019-2023

• Hz. Eyüp Kuyusu ve Mağarası:
o Özel bir sit alanı yönetim planı geliştirmek ve
uygulamak

KTB; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTDC;
Özel Sektör;
Vakıf; Diyanet
İşleri Başkanlığı;
Karacadağ Kalkınma
Ajansı; Valilik

1.4

• Eyüp Nebi:
o Karacadağ sit alanı planına göre önerilen faaliyetleri
gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak

1.2

2020-2023

Devlet Su İşleri; GAP;
Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri

Yeme-içme turizmi geliştirmek
“Şanlıurfa’nın En İyisi” Kalite
Geliştirme Programı

• Programın üyeliğini artırmak
• Mevcut programı diğer illeri ve işletmeleri de kapsayacak şekilde
genişletmek

En İyi Restoran Yarışması

• “En İyi Restoran” yarışma etkinliğini aşamalı olarak uygulamak ve
“Şanlıurfa’nın En İyisi” programına dahil etmek

İçe Dönük Yatırımı Çekmek

• Özel Y-İ sektörü yatırımcılarını çekebilmek için PPP programını
yaygınlaştırmak
• İzinleri ve yatırım teşviklerini gözden geçirmek/güçlendirmek

Eski Çarşı yiyecek
sunumlarının iyileştirilmesi

Tarımsal turizm
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• Takoran Vadisi:
o Sürdürülebilir Ekolojik Turizmi Geliştirmek ve
Uygulamak

• Turizm

• Yiyecek-içecek ile ilgili tarımsal turizm turlarını geliştirmek,
yaygınlaştırmak ve benimsenmesi teşvik etmek (Proje ile geliştirilen
2 adet mutfak turu ile bağlantılı olarak)

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

Gıda ürünü pazarlaması

• Kırsal gıda ürünleri için ambalajlama, markalaşma, pazarlama ve
tanıtım planı geliştirmek ve uygulamak

2020-2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Tarım ve
Orman Bakanlığı; İlçe
Belediyeleri

Halil İbrahim Festivali
Geliştirmek

• Diyanet İşleri Başkanlığı irtibatlı olarak Halil İbrahim Festivali’ni
daha yüksek profilli bir etkinlik haline getirmek

2019 -

ŞTDC; İlçe
Belediyeleri; Diyanet
İşleri Başkanlığı

Viranşehir’e Kadar İnanç
Turizmi Güzergahını
İyileştirmek

• Şanlıurfa'nın doğusundaki mabetleri ziyaret için tur güzergahları
geliştirmek ve Viranşehir ile çevresindeki tesisleri hassas bir şekilde
iyileştirmek.

2020-2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; Diyanet
İşleri Başkanlığı

Özel dini ilgi turları
hedeflemek

• İnanç bazlı tur operatörleri ve bu alanda uzmanlaşmış yayınları
hedeflemek.

2019-2020

ŞTDC

Türkiye’nin “En İyi Müezzini”
yarışması finalleri

• Türkiye'nin “En İyi Müezzini” yarışması finallerine ev sahipliği
yapmak için teklif vermek ve Şanlıurfa'da İslam ile ilgili uluslararası
yarışmalar ve konferanslar geliştirmek

2019

Vakıf; Diyanet İşleri
Başkanlığı

Ramazan Gecelerini
Pazarlamak

• “Urfa'da Ramazan Geceleri” paketlerinin seyahat acenteleri
tarafından artırılması teşvik etmek ve bunları geliştirmek

2019

ŞTDC; TURSAB;
Turist Rehberleri
Birliği

2019

Gençlik ve Spor
Bakanlığı; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTDC

İnanç turizmi geliştirmek

Spor turizmini geliştirmek

Daha fazla spor
müsabakası ve etkinlikleri
geliştirmek

• Atatürk Barajı:
o Çok işlevli bir karşılama merkezi geliştirmek
Kategori 3 cazibe alanlarını
iyileştirmek

Faaliyet Alanı

2019-2023

ŞTDC

2019 -

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, İlçe
Belediyeleri; ŞTDC

2019 -

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi;
Karacadağ Kalkınma
Ajansı; ŞTDC

2019-2020

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Eyyübiye
Bld.; Sit Alanı
Yönetimi. Tarım ve
Orman Bakanlığı

2019-2021

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Tarım ve
Orman Bakanlığı;
TÜRSAB; Turist
Rehberleri Birliği;
ŞTDC; Şanlıurfa
Mutfağı Turizm
Derneği; Şanlıurfa
Aşçılar ve Pastacılar
Derneği

• İl dışından katılımcıları ve seyircileri çeken spor etkinlikleri ve
yarışmaları düzenlemek. Öncelik sırası:
o Futbol
o Basketbol
o Atçılık
o Diğerleri
• Sektör paydaşları ile işbirliği yapmak, Şanlıurfa'da bu tür
etkinliklerden en az birine ev sahipliği yapmak amacıyla ulusal
düzeydeki spor etkinliklerini belirlemek ve bunlarla ilgili teklifler
vermek.

1.5

İş turizmi, MICE ve etkinlikler geliştirmek
Konferans tesislerini
iyileştirmek

• Toplantı tesislerinin kamu ve özel sektör tarafından
iyileştirilmesine (kalite, kapasite, vb.) yönelik yatırımları teşvik etmek

2020-2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTSC;
Özel sektör

Konferans ve MICE
pazarlaması

• Kamu ve özel sektörün toplantılarını, etkinliklerini ve
konferanslarını Şanlıurfa'ya taşımasını teşvik etmek amacıyla bir
pazarlama stratejisi/kampanyası geliştirmek ve uygulamak

2019

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTSC;
Özel sektör

Festivalleri ve etkinlikleri
güçlendirmek ve
yaygınlaştırmak

• İldeki mevcut önemli festival ve etkinlikleri gözden geçirmek ve
yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmede en büyük potansiyele
sahip önemli olayları tespit etmek:
o 2017 yılında düzenlenen 3 adet uluslararası
konferansın (Uluslararası Arkeoloji Konferansı,
Uluslararası Sanat Atölyesi ve Mozaik Yarışması,
Uluslararası Mutfak Atölyesi ve / veya “Urfest” / “İsot
Festivali”) geliştirilmesine öncelik vermek
o Düşük sezona yönelik 2-3 adet yeni etkinliğin
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak
o Pazarlama malzemelerine dahil edilmek üzere, temin
edilecek önemli festivaller ve etkinliklere ilişkin etkinlik
takvimlerinin yeterli bir süre önce seyahat acentelerine
dağıtılması

2019-2020

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; ŞTSC;
Özel sektör

Çizelge 19. 1. Sütun: Ürün / deneyim
faaliyetleri, zaman çizelgeleri ve başrol
oyuncuları
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2. Sütun: Turizm Altyapısı
No.

Faaliyet Alanı

2.1

Konaklama
Oteller için alan tahsisi

2.3

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

• Özel sektörün otel yatırımına yönelik alanları belirlemek

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

2019-2023

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, İlçe
Belediyeleri;

• Hedef / öncelikli destinasyonlarda tarımsal turizm için yurtiçi
kırsal konaklamayı hedefleyen bir Hibe Programı geliştirmek ve
tanıtmak

2020-2023

Tarım ve Orman
Bakanlığı; ŞTDC;
İlçe Belediyeleri;
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü; Toplum /
özel sektör

• Kamp alanı ve pansiyonlar için alanları belirlemek ve buralara
özel sektör yatırımını davet etmek

2020-2023

• Turizme uygun tarihi binalar için bir PPP planı geliştirmek ve
uygulama

Tarımsal turizm çiftlik
pansiyonları

No.

Faaliyet Alanı

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Gelenek, kültür ve tarih
ürünleri geliştirmek

• Lüks konaklama, perakende satış, el sanatları, müzeler veya
diğer kullanımlar için Kervansarayları/Hanları korumak ve yeniden
kullanmak
• Şanlıurfa ilindeki tarihi ve kültürel varlıkların tescilini tamamlamak.
• Seçilmiş alanlarda gündüz geleneksel müzik performansları
geliştirmek
• Şanlıurfa kenti dışında ilaveten ziyaretçi dostu miras cazibe
merkezleri geliştirmek
• Şanlıurfa ve Harran'da İslam öncesi dönemler hakkında bilgi
sağlayan cazibe merkezlerinin geliştirilmesine öncelik vermek (DerYakub'daki mirasın cazibe merkezinin fizibilitesi dahil olmak üzere)
• Eski Birecik Kenti’nden Urfa Kapısı’na kadar miras yürüyüş
güzargâhı geliştirmek

İnanç ürünleri geliştirmek

• Mevcut restorasyonların ve iyileştirmelerin tamamlanmasının
ardından, Eski Şehir ile ilgili olarak İKÖ İslam Kültür Başkenti olarak
gösterilmesi için bir teklif sunmak
• Tarihi camilerle ilgili mimari, gelenekler ve tarihi konularında bu
mekanlarda aydınlatıcı panellere dair iyileştirmeleri uygulamak
• Hz. Eyüp’ün mezarının bulunduğu alanı, İl'deki diğer dini yerlere
bağlayan bir yol geliştirmek
• Balıklıgöl’de üç “Ehl-i Kitap”a ait Hz. İbrahim’den kalan mirasına
ilişkin yüksek profilli bir bilgilendirme merkezi geliştirmek Harran
• Şanlıurfa'da (muhtemelen Kale'de ya da Dar-Yakub’da) ,
Edessa'nın hikayesini ve ilk Haçlı Lordluğu'nun düşürülmesinde
önemli bir Bizans kenti olarak oynadığı rolü anlatacak bir yer
geliştirmek

Doğa ve bereket ürünleri
geliştirmek

• Şanlıurfa'da tarımın hikayesini anlatan hakim bir Tarım Müzesi'nin
geliştirilmesi
• Takoran Vadisi'nin toplum temelli tarımsal turizm girişimleriyle
UNESCO Biyosfer Rezerv alanı haline gelmesi için teklif sunmak
• Gaziantep'teki Birecik Barajı Ziyaretçi Merkezi tarzında,
sulamanın il üzerindeki etkilerini ve suyun korunmasına neden
ihtiyaç duyulduğunu açıklayan bir Atatürk Barajı Ziyaretçi Merkezi
(bir kafe, seyir alanı ile birlikte) geliştirmek

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, İlçe
Belediyeleri; ŞTDC

2019-2023

Konaklamaya uygun kamu
binaları kullanmak

Kamp alanları ve pansiyonlar
2.2

3. Sütun: İldeki Özel Stratejik Girişimler

3.1

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri
3.2

Ulaşılabilirlik

GAP Uluslararası Havalimanı

• Yolcu tesislerinin daha iyi hale getirmek ve bekleme salonlarının
(lounge) büyüklüğünü ve uçağa biniş kapısı ve gelen yolcu
alanlarının sayısını artan talebi karşılamak amacıyla artırmak

2020-2023

Kültür ve Turizm
Bakanlığı; Devlet
Hava Meydanları
İşletmesi Genel
Müdürlüğü

Otobüs

• Beklenen ziyaretçi sayılarını karşılamak için otobüs terminallerini
iyileştirmek

2023 -

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Kültür ve
Turizm Bakanlığı

Trambus

• Trambüsün işletilmesi açısından uygulama planını desteklemek

2019 -

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; ŞTDC

Karayolları

• Önemli cazibe merkezlerine karayolu ile ulaşılabilirliği geliştirmek
için değerlendirme yapmak ve faaliyetleri uygulamak

2019-2023

Karayolları Genel
Müdürlüğü; Ticaret
Bakanlığı

Turistik yerlere güvenli
ulaşım

• Önemli turizm alanlarının güvenliğini geliştirmek için
değerlendirme yapmak ve faaliyetleri uygulamak

2019

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri; KTB

Turizm danışma merkezleri

• İl genelinde bir TIC ağı geliştirmek (her bölgedeki en az bir tane
ana TIC olacak şekilde)
• TIC’ler için ortak standartlar belirlemek

2019-2023

ŞTDC; KTB;
Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi

Piknik alanları ve umumi
tuvaletler

• Öncelikli turizm destinasyonlarında umumi tuvaletleri ve piknik
alanlarını iyileştirmek/geliştirmek

2019-2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; İlçe
Belediyeleri

3.3

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

ŞTDC; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi; ilgili İlçe
Belediyeleri; Birecik
İlçesi;

2019-2022

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; Tarım ve
Orman Bakanlığı; ilgili
İlçe Belediyeleri

2019-2021

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi, Kültür ve
Turizm Bakanlığı
Siverek İlçesi ,
Bozova İlçesi ve
diğer ilgili İlçe
Belediyeleri

Çizelge 21. 3. Sütun: İl düzeyinde özel
stratejik girişimlere ilişkin faaliyetler,
zaman çizelgeleri, başrol oyuncuları

Diğer turistik tesisler

4. Sütun: Pazarlama Faaliyetleri, Zaman Çizelgeleri, Başrol Oyuncuları
No.

4.1

Faaliyet Alanı

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

Markalaşma ve web sitesi

• Turizmle ilgili bütün pazarlama faaliyetlerinde Şanlıurfa’da
Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi ile geliştirilen marka kimlik
kiti uygulanacaktır. Bu kit, 3 yılda bir gözden geçirilecek ve
güncellenecektir.
• Şanlıurfa turizm web sitesi marka değerlerini duyurmak için
önemli bir araç olarak sürekli kılınacaktır. Seçilen ürünler ve
etkinlikler için mobil uygulamalar geliştirilecektir.

2019 - 2020

ŞTDC

Yurtiçi turizm pazarlaması

• Önde gelen Türk tur operatörlerini, Şanlıurfa uzmanları ve
savunucuları olmaya davet etmek:
o Seçilen ortakları, farklı turizm ürünlerini takdim
etmek ve onlar hakkında iyi bilgi sahibi yapmak
amacıyla alıştırma turlarına davet etmek
o Acentelerle, tanıtım ve satış yapacakları farklı tur
paketleri ile ilgili içerik, süre ve hizmet düzeylerini
konularında mutabık kalmak
o Acentelerle, Şanlıurfa destinasyonuna özel olarak
çıkarılacak broşürlerinin sayfa sayısını kararlaştırmak.
o Türkiye'deki belli başlı şehirlere yönelik ortak
kampanyalar geliştirmek.
• Türkiye'de Şanlıurfa pazarlama kampanyalarına yönelik
pazarlama bilgilendirme dokümanı ve teklifleri hazırlamak

2019 – 2023

ŞTDC

Yurtiçi turizm PR’ı

• Yurtiçi hedef pazar için bir PR bilgilendirme dokümanı
hazırlamak. Destinasyon markasının görünürlüğünü ve yayılımını
arttırmak amacıyla genel kitle iletişim araçlarından faydalanmak
üzere profesyonel PR ajansı kullanmak. Çoğunlukla aşağıda verilen
medya kanaları kullanılacaktır: TV (seyahat kanalları), gazeteler,
seyahat dergileri, sosyal medya ve dijital pazarlama

2019 - 2023

ŞTDC; STC

Çizelge 20. 2. Sütun: Turizm altyapısı
faaliyetleri, zaman çizelgeleri, başrol
oyuncuları

4.2

4.3
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Önerilen
Tamamlanma Tarihi
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4. Sütun: Pazarlama Faaliyetleri, Zaman Çizelgeleri, Başrol Oyuncuları
No.

6. Sütun: Turizm Yönetişimi Faaliyetleri, Zaman Çizelgeleri, Başrol Oyuncuları
Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

Faaliyet Alanı

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

4.4

Uluslararası pazarlama

• KTB ve Türk Hava Yolları ile Şanlıurfa'ya yönelik ortak pazarlama
yıllık programı üzerimde anlaşmaya varmak. Seçilen pazarlarda
Şanlıurfa turizmini tanıtmak için uluslararası bir PR/Temsilci Ajans
ile anlaşma sağlanabilir. Ajans, sosyal medya kampanyası, sergiler
ve bazı PR kanallarını geliştirecek ve yıllık olarak uygulayacaktır

2019 - 2023

ŞTDC; STC

4.5

Pazar araştırması

• Turizm pazarlarının, ihtiyaçlarının, trendlerinin periyodik ve hedefe
yönelik araştırma ve analizlerini gerçekleştirmek. Büyüyen pazar
fırsatlarını yakalamak ve bunlara yanıt vermek amacıyla uluslararası
trendleri ve gelişmeleri takip etmek.

2019 - 2023

ŞTDC; STC

4.6

Çevrimiçi ürün kılavuzu

• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, ildeki farklı turizm ürünleri/
destinasyonları için ve/veya belirli turizm ürünleri için bir Çevrimiçi
Ürün Kılavuzu oluşturacak ve bunun sürekliliğini sağlayacaktır.

2019 - 2020

ŞTDC; STC

4.7

Ortak kampanyalar

• Kamu / özel sektör ortaklıkları ve ortak pazarlama faaliyetleri
aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmaları geliştirmek.

2019 - 2023

ŞTDC; STC

No.

7.1

Faaliyet Alanı

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

Şanlıurfa Turizm Geliştirme
Şirketi (ŞTDC)

• Şirket kuruluşundan sonrası ilk çalışma için, şirketin sorumluluğu
olarak belirlenen “Hızlı Olan Kazanır” yaklaşımını dikkate alan, 1
yıllık ayrıntılı uygulama planı geliştirmek
• Şirketin İş Planında belirtildiği gibi, 7 kişilik personel sayısına
ulaşma hedefi ile artan ihtiyaçlar, sorumluluklar ve finansmanın
güvence altına alınması doğrultusunda şirketi desteklemek
amacıyla ilave personeli harekete geçirmek
• Pass’e ait İşletme Planı ve Pazarlama Stratejisinde belirtilen
çekiciliğin, deneyimlerin ve hizmetlerin artırılması ile ilgili olan
Şanlıurfa Pass 2. Aşama faaliyetlerini uygulamak
• ŞTDC'nin sahip olduğu hediyelik eşya prototiplerinin üretimi,
dağıtımı ve satışı için bir plan geliştirmek. Pazardaki ticari canlılık
ve boşluklara göre aşamalı olarak üretilecek hediyelik eşyaların
imali.
• Turizm yatırımları için tarihi binaların ŞTDC PPP havuzuna
dahil edilme potansiyeli ve şirketin devam eden faaliyetlerini
desteklemeye yönelik gelir yaratma potansiyelini göz önünde
tutarak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen,
ilave tarihi evlerle ilgili görüşmeye devam etmek ve bir neticeye
varmak.
• ŞTDC, Şanlıurfa'da bir El Sanatları Derneği ve bir Otel Birliği
kurmak üzere ŞTC'yi destekleyecektir

2019 - 2023

ŞTDC; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi

Şanlıurfa Turizm Konseyi
(STC)

• Toplantıların düzenlenmesi, gündemlerin geliştirilmesi, sekreterya
hizmetleri vd. için genel bir plan geliştirilerek ŞTC’ye ilişkin çalışma
düzenlemelerini resmiyete dökmek.
• Konseyin çalışması için Teknik Teklif’deki Ek 2'ye uygun olarak
teknik çalışma grupları ve faaliyetler oluşturmak ve bunları
uygulamak. Çalışma gruplarının hayata geçirilmesini Pazarlama
ve Tanıtım ile başlayacak ve Konseyin çalışma ihtiyaçlarına uygun
olacak şekilde önceliklendirme.

2019 - 2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi

İzleme ve değerlendirme

• Finanse edilen her kampanya için net hedefler belirlemek ve bu
hedeflere yönelik ilerlemeyi rapor etmek üzere alt yüklenici ajanslar
talep etmek.
• İlerlemeyi gözden geçirmek ve yön vermek amacıyla zaman
zaman bağımsız değerlendiricileri işe dahil etmek
• Türkiye'deki rakip destinasyonlara göre ölçüt ilerlemesi
• İlde turizm ile ilgili genel sonuçları izlemek (otel oda sayısında
artış, çekilen yeni yatırımlar, otel derecelendirmedeki gelişmeler,
önemli sit alanlarındaki ziyaretçi sayısı).
• Ziyaretçi memnuniyeti ve ziyaretçi harcamaları ya da gerekli
olabilecek başka temel araştırmalara yönelik ara sıra yapılan
anketleri başlatmak.

2021 - 2023

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi; KTB,
ŞTDC

Çizelge 22. 4. Sütun: Pazarlama
faaliyetleri, zaman çizelgeleri, başrol
oyuncuları

5. Sütun: Turizm İnsan Kaynakları Geliştirme ve Turizm Kalite Programı Faaliyetleri, Zaman Çizelgeleri,
Başrol Oyuncuları
No.

Faaliyet Alanı

Önerilen Faaliyet Öncelikleri

Önerilen
Tamamlanma Tarihi

Sorumlu Paydaş
/ Paydaşlar

7.2

5.1 Genel eğitim

5.2

Şanlıurfa işgücü
piyasasındaki aktörler
arasında işbirliğinin
arttırılması

• Kamu çalışanları ve iş sektörüne yönelik farkındalık programını
da içerecek şekilde bir İKG planının geliştirilmesi ve uygulanması
amacıyla STC bünyesinde, Harran Üniversitesi turizm bölümü,
turizm okulları ve iş dünyasından temsilcilerin katılım sağlayacağı
bir İK çalışma grubunun oluşturmak.

2019 – 2020

ŞTDC; STC; Harran
Üniversitesi; Turizm
Okulları

Şanlıurfa’da turizm sektörü
insan gücünün eğitilmesi

• Kalite standartlarının ve hijyen temelinde oluşturulan ve aşağıda
verilen konuları kapsayan Eğiticilerin eğitimi turizm farkındalık
programının geliştirilmesi ve sunulması:
o Turizm sektöründeki iş fırsatlarını artırmak
o İş planı ve finansmanı artırmak
o Pazarlama ve müşteri ilişkilerini artırmak

2019 - 2023

ŞTDC; Özel sektör

Yeni ürün geliştirme
hakkında eğitim

• Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi'ne ait KOBİ
girişimcilik programını sunmak ve Halfeti, Harran, Bozova ve
Siverek'i kapsayacak şekilde genişletmek

2019 - 2023

ŞTDC; KTB

Marka dağıtımı hakkında
eğitim

• Marka rehberlerinin ve Şanlıurfa'nın En İyi Kalite Programı marka
kimliğinin ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için eğitim
programının kamu çalışanlarına ve iş sektörüne ulaştırılması

2019 - 2023

ŞTDC; KTB

İstihdam odaklı iletişim
stratejisi

• Turizmde girişimcilik fırsatlarını geliştirmeyi düşünen kadınlara
yönelik farkındalık programı oluşturmak

ŞTDC Kaliteli Turizm
Geliştirme Planı

• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yeni turizm şirketi arasında,
Proje ile oluşturulan modeli temel alan ve Büyükşehir Belediyesi
tarafından il genelinde uygun bulunan Turizm Kalitesi Programını
hayata geçirmeye devam etmek ve Kalite Kontrol ve Danışmanlık
Birimi desteklemek amacıyla bir ortaklık yaklaşımı oluşturmak.
o Uygulama ve süregelen değerlendirme; 2019-2023
Yılları
o Kalite sisteminin markalaşması; 2019-2023 Yılları
o Kalite sisteminin pazarlanması;
o Ziyaretçi memnuniyet araştırması
o Ürün/hizmet iyileştirmesi
o Kontrol prosedürleri
o Hizmet kalitesi iyileştirme programı gözden
geçirmek

2019 - 2023

ŞTDC; Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi

7.3

Çizelge 24. 6. Sütun: Turizm yönetişimi
faaliyetleri, zaman çizelgeleri, başrol
oyuncuları

Çizelge 23. 5. Sütun: Turizm insan
kaynakları geliştirme ve turizm kalite
programı faaliyetleri, zaman çizelgeleri,
başrol oyuncuları
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Halfeti, 2018

BÖLÜM 5

PROJE
KONSEPTLERİ

TAKORAN VADİSİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR
EKOLOJİK TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

Takoran Vadisi’nin toplum temelli tarımsal turizm girişimlerine sahip bir
UNESCO Biyosfer Rezerv alanı haline gelmesi yönelik bir fizibilite çalışmasının geliştirilmesi, STP ve SFA’daki “Doğa ve Bereket” Stratejisiyle daha ileri
bağlantıların kurulması sağlar.
Ekoturizm, mevcut olanın yanı sıra, inceleme, hayranlık uyandırma, manzara, mevcut vahşi hayvanlar ve bitkilerden keyif alma özel hedefi ile nispeten bozulmamış doğal alanlara yapılan seyahat olarak tanımlanmaktadır.
Alternatif bir turizm kolu olarak Ekoturizm, çevre dostu faaliyetleri öğrenmek, incelemek veya gerçekleştirmek amacıyla doğal alanlara yapılan
ziyaretleri içerir; bir başka deyişle, yerel toplulukların ekonomik ve sosyal
kalkınmasını mümkün kılan, doğa deneyimine dayalı bir turizmdir.
Takoran Vadisi’nde Neden Bir Ekoturizm Projesi Var?
Takoran Vadisi, Şanlıurfa İli’nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde alışılagelmiş (çoğunlukla sulanmamış) peyzajdan oluşan güzel bir alandır. Bu
bölge, Şanlıurfa ilinde kalan en son yeşil el değmemiş doğal alan olduğundan eşsizdir ve biyolojik olarak benzersiz bir flora ve fauna içerdiğine inanılmaktadır. Gölün Atatürk Barajı uç kısmında, seyir alanına sahip küçük bir
restoran ve ayrıca bazı temel piknik tesisleri de dahil olmak üzere, çok sınırlı
sayıda hizmet bulunmaktadır.
Takoran Vadisi henüz turist haritasında yer edinmemiştir; bununla birlikte,
Güney Doğu Anadolu’daki bu el değmemiş ve keşfedilmemiş doğal peyzaja hayran kalan sırt çantalı gezginlerin ve yürüyüşçülerin ilgisini çekmeye
başlamıştır.

Proje Özeti
Ana aktörler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, Turizm dernekleri; Karacadağ Kalkınma Ajansı
Konum: Baki, Bahçe, Divan ve Ergen köylerini içerisine alan Takoran Vadisi, Siverek İlçesi, Şanlıurfa İli
Zaman aralığı: 2019 – 2024
Bütçe: 1.000.000 Avro (gösterge niteliğinde)
Giriş
2030 Vizyonu ile 2023 Yılı STP ve SFA’daki GZFT analizinde, “Fırat Nehri
/ Takoran Vadisi” Turizm Geliştirme için bir fırsat olarak tanımlanmıştır. Planın Turizm Stratejisi ve Eylem Planı bölümünde, özellikle aşağıdakilerle ilgili
olarak Takoran Vadisi’nde yapılacak faaliyetler tanımlanmıştır: ‘Turizm ürünü
ve deneyiminin iyileştirilmesi’ ve ‘İldeki özel stratejik girişimler’.
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En önemli fırsat, ideal olarak Takoran Vadisi’nin UNESCO Biyosfer Rezerv
alanı olarak belirlenmesi ile bu alanda çevresel olarak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesidir. Türkiye’de ekoturizme yönelik gittikçe artan bir talep
bulunmaktadır. Takoran Vadisi, bölgenin doğal güzelliklerinden ilham alan
kampçıları ve yürüyüşçüleri zaten cezbetmektedir. Bu bölge, Nemrut Dağı
Milli Parkı ve Göbeklitepe’deki UNESCO Dünya Mirası alanlarına yakınlığıyla eşsiz olup, Fırat Nehri üzerindeki Takora Vadisi’ne yakın bir konumda
bulunan, yakın zamanda inşa edilmiş olan Nisibi Köprüsü ile Şanlıurfa ve
Diyarbakır’dan buraya kolayca ulaşılabilmektedir.
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Kamu-Özel Sektör Diyaloğunu (PPD) içeren daha iyi bir turizm destinasyon yönetimini teşvik etme
sürecini başlatmıştır. Önemli bir başarı, kamu kurumları, iş sektörü ve turizmden sorumlu önemli kurumlardan gelen başrol oyuncularını bir araya
getiren Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’nin kurulması olmuştur. Şimdi,
öğrendiklerimizin üzerine inşa ederek bu momentumu ileriye taşımak için bir
fırsat vardır. Takoran Vadisi’ndeki tüm önemli paydaşlarla birlikte ekoturizm
sorunları, stratejik planlama ve iyi yönetişim çalışması üzerine özel olarak
yoğunlaşılmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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2. Hedef: Kamu-özel sektör ortaklık yaklaşımını benimseyen, ilgili imar
planına sahip yönetişim modeliyle bir ekoturizm planı geliştirmek. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Kamu kurumları ve iş dünyası ile yakın işbirliği içinde ekoturizm destinasyon geliştirme planı taslağını hazırlamak
• Ana paydaşlarla derinlemesine işbirliği ve istişare yoluyla planın onaylanmasını sağlamak
• Yönetişim ve yönetim modelini kurmak
3. Hedef: Ekoturizm destinasyon geliştirme planını uygulamak. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:

Vizyon
Sürdürülebilir ekoturizm gelişimi, Takoran Vadisi için genel nihai vizyon
olup şöyledir: sürdürülebilir ekoturizm gelişimi yoluyla el değmemiş yaşam
alanları, biyoçeşitlilik, doğa, su kalitesi ve peyzajı korumak; Takoran Vadisi’nde yetiştirilen organik ürünleri teşvik ederek yerel ekonomiye katkıda
bulunmak ve buna karşılık karşılığında topluma bu faaliyete katılımını sağlamak.
Hedefler ve Potansiyel Faaliyet Alanları
Takoran Vadisi’nde Sürdürülebilir Ekolojik Turizmin Geliştirilmesi ile ilgili
olarak önerilen temel hedefler ve faaliyetler şunlardır:
1. Hedef: Koruma alanı statüsü kazanma amacıyla Takoran Vadisi’nin
ekolojik değerini anlamak. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler
yer alacaktır:
• Takoran Vadisi ve çevresindeki biyoçeşitliliğe ilişkin bir etüt gerçekleştirmek
• Ekoturizm fizibilite analizi ve çevresel etki çalışması yapmak
• UNESCO Biyosfer Rezerv alanı statüsü veya başka bir biçimde koruma
alanı mekanizması (örneğin, Milli Park, Doğal Rezerv, vb.) için taslak hazırlayıp başvuru yapmak
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• Altyapı: suya dayalı turizm tesisleri, örneğin; tekne iskelesi, kano yanaşma istasyonu; karadaki tesisler, örneğin; kamp alanı, yeşil oteller (eco-lodge), merkezi hizmet noktası, yürüyüş / doğa yürüyüşü parkurları, plaj
tesisleri, mağara altyapısı, vb.
• Turizm İKG / farkındalık / kapasite oluşturma: yerel topluluklar için turizm farkındalık programı, yeni ekoturizm alanının beklenen ihtiyaçlarına
odaklanan turizm girişimciliği eğitimi, turist rehberi eğitimi, yiyecek-içecek
becerileri eğitimi vb.
• Pazarlama ve tanıtım: pazarlama materyalleri (örneğin; broşür, harita,
web sitesi, video klip), PR (medya ve seyahat acentesi tanıtım gezileri,
basın bültenleri vb.)
4. Hedef: Takoran Vadisi’nde yetiştirilen organik ürünlere odaklanan bir
tarımsal turizm planı geliştirmek ve uygulamak. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Bölgede yetiştirilen mevcut ve potansiyel gıda ürünlerine ilişkin referans
analiz
• Çiftlik bazlı ürün geliştirme girişimlerini desteklemek (örneğin; markalaşma, paketleme, etiketleme, satış)
• İçerisinde önemli ilgi yerlerinin belirlendiği, yönlendirme ve açıklama işaretleri, bilgilendirme ve pazarlama materyallerine (örneğin; broşür, harita, web
sitesi, video klip) bir planın yer aldığı Tarımsal Turizm Yiyecek-İçecek Yolu
• Takoran Vadisi Yemek Festivalini, il düzeyindeki turizm etkinlikleri takviminin bir parçası olacak şekilde belirlemek
Proje Faydaları
Takoran Vadisi’nde, büyük bir bölümü çiftçilik ve bahçecilikle uğraşan
yaklaşık 1.500 kişi yaşamaktadır. Ekoturizm projesi yerel topluma alternatif
bir geçim kaynağı sağlayıp, böylece yerel ekonomiyi güçlendirerek ve sosyoekonomik kalkınmayı iyileştirerek toplumun gelişmesine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, proje, özellikle bölgenin biyolojik çeşitliliği başta olmak
üzere doğal kaynakların korunması ile destek sağlayacak ve aynı zamanda
seyahat edenlere eşsiz bir ekolojik deneyim sağlayacak olan kaynakların
sürdürülebilir kullanımını teşvik edecektir.
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HALFETİ’DE SUYA DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ

Paydaşlar
Kurumsal
Bu teşvikler aşağıda verilenleri içerecektir:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Siverek İlçe Belediyesi
• Siverek Kaymakamlığı
• Devlet Su İşleri
Endüstri, PPD çalışma grupları ve dernekler
Turizm sektöründe bunlara aşağıda verilenler dahildir:
• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi
• Şanlıurfa Turizm Konseyi
• TURSAB
• Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası
Sivil Toplum
Takoran Vadisi’ni önemli bir ekoturizm destinasyonuna dönüştürmek için
yapılacak olan bütün istişarelere ve planlamalara yerel toplumun tam olarak
katılımını sağlayabilmek amacıyla projede aşağıdan yukarıya ve yukarıdan
aşağıya doğru bir yaklaşım benimsemesi çok önemlidir.
Gösterge Niteliğindeki Bütçe

Proje Özeti
Hedef

Tanım

Bütçe (milyon Avro)*

1

Takoran Vadisi'nin ekolojik değerini araştırmak ve
koruma sağlamak

0,15

2

Yönetişim modeliyle ekoturizm planı geliştirmek

0,15

3

Ekoturizm destinasyon geliştirme planını uygulamak

0,50

4

Tarımsal turizm planını geliştirmek ve uygulamak

0,20

Toplam

1 milyon Avro

* Rakamlar gösterge niteliğinde olup, daha fazla inceleme ve detaylandırma gerektirmektedir.

Ana aktörler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Turizm Geliştirme
Şirketi, Turizm dernekleri; Karacadağ Kalkınma Ajansı
Konum: Halfeti su havzası (Birecik Baraj Gölü), Eski Halfeti Kenti, Halfeti
İlçesi, Şanlıurfa İli
Zaman aralığı: 2019 – 2024
Bütçe: 1.250.000 Avro (gösterge niteliğinde)
Giriş
2030 Vizyonu ile 2023 STP ve SFA’daki GZFT analizinde, su havzası da
dâhil olmak üzere Eski Halfeti, Şanlıurfa ilinde öncelikli gelişme destinasyonu olarak belirlenmiştir.
Tekne yolcularının, gezi teknelerinin ve tüplü dalış operasyonlarının güvenliğini sağlayarak Halfeti’de suya dayalı turizme ilişkin güçlendirilmiş yönetişim, planlanma ve imar planı faaliyetleri, yüzer restoranların yanı sıra
teknelere ait iyileştirilmiş atık yönetimi ve insan kaynakları farkındalığı ve
kapasitelerinde artış, STP ve SFA içinde yer alan Strateji ve Eylem Planı ile
bağlantılıdır.

170

171

Türkiye çapında muazzam bir turistik ilgi çekmiştir. Bugün, alanda kayda
değer bir genel turizm ilgisi ve yüksek düzeyde yerel kullanım söz konusu
olup, buraya çevre düzenleme ve alan iyileştirme konusunda çok az yatırım
yapılmıştır. Turizm yönetim planının bulunmadığı, bilgilendirmenin çok sınırlı
olduğu, rehber hizmetinin olmadığı, gölde ve kıyı boyunca atık yönetiminin yetersiz olduğu bu alan, yoğun dönemlerde aşırı kalabalık olmaktadır.
Yüksek sezonlarda Halfeti, başa çıkabileceğinden çok daha fazla sayıda
ziyaretçi çekmektedir. Bu alan, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan gidiş-geliş olarak ünlü GAP Turları’nın güzergahı üzerinde olup, bölgedeki ilgi çekici tek
su cazibe merkezidir.
En büyük zorluk, alanda daha sürdürülebilir bir turizmi, ideal olarak suya
dayalı turizm için yönetişim, planlama ve imar planı ve ilgili tedbirler marifetiyle geliştirmektir.

Bir yandan turizmin, yörede yaşayan halkın yaşam kalitesi ve ticareti üzerinde sıkıntı vermeyen olumlu bir etki oluşturmasını temin ederken, diğer
yandan içe yönelik turizmi sağlıklı ancak yönetilebilir düzeyde tutabilmek
amacıyla Turizm Yönetişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu pilot projede ortaya konan destinasyon yönetim yaklaşımı, Eski Halfeti örneğinde olduğu
gibi ani ve hızlı bir büyümenin söz konusu olduğu destinasyonlarda giderek
daha da önem kazanmaktadır.
Halfeti, geleneksel evleri, bahçeli konutları, halkın yaşam tarzı ve nehir
kültürü ile geçen yüzyıldan bu yana kültürel mirası bakımından önemlidir.
Günümüzde suya batık minareleri, tekne turları, evleri ve lokantaları ile Gaziantep ve Şanlıurfa’dan gelen turistleri ve günübirlik ziyaretçileri çekmektedir.
GAP otobüs turları ve Rumkale Kalesi’ne giden yol üzerindeki popüler bir
duraktır. Yapılan ziyaretlerle ilgili olarak, gece konaklama sayısı son derece
düşük olmasına karşın, günübirlik ziyaretçi sayısı yıllık olarak 500.000’i geçmektedir.
Halfeti Su Havzası’nda Neden Suya Dayalı Sürdürülebilir Turizm
Var?
Eski Halfeti, Fırat Nehri’nin kıyısında yer almakta olup, neredeyse üç bin
yıllık bir geçmişe sahiptir. Ekim 2001’de Birecik Barajı’nın yapılması sonucunda Eski Halfeti’nin büyük bir bölümü sular altında kalmıştır. Kentin
kalan üçte birinde batık minareler yer almakta olup, yeni göl, yakınındaki
Zeugma Antik Kenti ve Rumkale’nin kurtarılmasına dair haberler sayesinde

172

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, Kamu-Özel Sektör Diyaloğunu (PPD) içeren daha iyi bir turizm destinasyon yönetimini teşvik etme
sürecini başlatmıştır. Önemli bir başarı, kamu kurumları, iş sektörü ve turizmden sorumlu önemli kurumlardan gelen başrol oyuncularını bir araya
getiren Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’nin kurulması olmuştur. Şimdi,
öğrendiklerimizin üzerine inşa ederek bu momentumu ileriye taşımak için
bir fırsat vardır. Halfeti’ndeki tüm önemli paydaşlarla birlikte sürdürülebilir
turizm sorunları, stratejik planlama ve iyi yönetişim çalışması üzerine özel
olarak yoğunlaşılmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Vizyon
Suya dayalı sürdürülebilir turizm geliştirme, Halfeti Su Havzası için genel
nihai vizyondur; Halfeti Su Havzası’nda suya dayalı etkinliklere ilişkin daha
yüksek sağlık ve güvenlik standartları ve yönetmelikleri ile yerel ekonomiye
katkıda bulunacak suya dayalı sürdürülebilir bir turizm geliştirme vasıtasıyla,
bir yandan yolcuların ve teknelerin güvenliğini arttırırken, diğer yandan atık
yönetimini iyileştirerek rezervuardaki doğal su kaynağını korumak ve su kalitesini sağlamak.
Hedefler ve Potansiyel Faaliyet Alanları
Halfeti’nde Sürdürülebilir Suya Dayalı Turizm Geliştirme Projesi ile ilgili olarak önerilen temel hedefler ve faaliyetler şunlardır:
1. Hedef: Suya dayalı turizm için yönetişim, planlama ve imar planı çalışmalarını güçlendirmek. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer
alacaktır:
• Suya dayalı turizm yönetmeliklerine ilişkin değerlendirme yapmak ve
mevcut kaynakları kullanmak
• Suya dayalı turizm yönetmeliklerinin taslağını hazırlamak
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• Su havzasının imar planı, temalaştırılması ve kullanımını içeren bir suya
dayalı turizm planının taslağını hazırlamak
• Ana paydaşlarla derinlemesine işbirliği ve istişare yoluyla yönetmeliklerin
ve planın onaylanmasını sağlamak
• Motorlu tekne işletmecilerini güneş enerjisine geçiş konusunda teşvik
etmek üzere taslak yatırım teşvik programının taslağını hazırlamak.
2. Hedef: Teknelerin ve yüzer restoranların atık yönetimini iyileştirmek.
Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Yolcu tekneleri için atık çıkarma ve arıtma tesisleri
• Tekne ve yüzer restoran atıklarına ilişkin yönetmelikler, izleme ve uygulama
• Çevre koruma ve atık yönetimi konusunda eğitim programları

Paydaşlar
Kurumsal
Bu teşvikler aşağıda verilenleri içerecektir:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Devlet Su İşleri
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
• Halfeti İlçe Belediyesi
• Halfeti Kaymakamlığı
Endüstri, PPD çalışma grupları ve dernekler
Turizm sektöründe bunlara aşağıda verilenler dahildir:

3. Hedef: Tekne yolcuları, gezi tekneleri ve tüplü dalış operasyonlarının
güvenliğini artırmaya yönelik eylemleri uygulamak. Bu çalışmada aşağıda
verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Acil müdahale tekneleri ve yanaşma istasyonunun temini
• Yolcu teknelerinde güvenlik gerekliliklerine ilişkin yönetmelikler, izleme
ve uygulama
• Suda acil müdahale personeli için eğitim
• Tekne işletmecileri için acil yardım kitlerinin geliştirilmesi ve dağıtılması
4. Hedef: Suya dayalı turizm için insan kaynaklarının farkındalığı ve kapasitesini artırmak. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Tekne sahiplerini / işletmecilerini ve yüzer restoran yöneticilerini kapsayacak şekilde “Şanlıurfa’nın En İyisi” Kalite Programını genişletmek
• Yüzer restoranlar, gezi tekneleri ve kafelerde yemek ve içecek servisine
ilişkin beceri eğitimi
• Turizmde çalışan tüm ön büro personeli için genel turizm farkındalık
programı (örneğin; tekne bileti satıcıları, hediyelik eşya dükkanı personeli,
tekne kaptanları ve mürettebatı, vb.)
• Yeni suya dayalı turizm yasaları, yönetmelikleri ve planlarını yaymak
amacıyla kamu çalışanları ve ticari işletmecilerin teknik eğitimi
Proje Faydaları
Önerilen pilot projenin faydaları çok çeşitlidir; bununla birlikte öncelikle
bu proje, turistlerin sağlık ve güvenliğini ve aslında uluslararası sınır aşan su
temini de dahil olmak üzere Birecik Barajı’ndan alınan temiz su kaynağını
kullanan genel halkı koruma altına almayla ilgilidir. Önemli bir proje çıktısı,
Halfeti’deki suya dayalı turizm teklifinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve turizm sektöründe faaliyet gösteren yerel toplumun uzun vadeli sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır.
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• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi
• Şanlıurfa Turizm Konseyi
• TURSAB
• Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası
• Cittaslow Türkiye
Sivil toplum
Eski Halfeti’de suya dayalı turizmi geliştirmek ve Halfeti Su Havzasının
korunmasına katkıda bulunmak için yapılacak olan bütün istişarelere ve
planlamalara yerel toplumun tam olarak katılımını sağlayabilmek amacıyla
projede aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım benimsemesi çok önemlidir.
Gösterge Niteliğindeki Bütçe

Hedef

Tanım

Bütçe (milyon Avro)*

1

Suya dayalı turizm için yönetişim, planlama ve imar
planı

0,30

2

Teknelerin ve yüzer restoranların atık yönetimi

0,70

3

Tekne yolcuları, gezi tekneleri ve tüplü dalış
operasyonlarının güvenliği

0,15

4

İnsan kaynakları ile ilgili farkındalık ve kapasite
oluşturma

0,10

Toplam

1,25 milyon Avro

* Rakamlar gösterge niteliğinde olup, daha fazla inceleme ve detaylandırma gerektirmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN HARRAN ESKİ
KENTİNE YENİDEN İŞLEV KAZANDIRILMASI
PROJESİ

yerleşim yeri kalıntılarını (“buzul çökeli (till)”) içeren 20 metre yüksekliğinde
bir tepe görülebilmektedir. Bu buzul çökelinin kuzeydoğusunda, Emevîler
döneminden kalma Ulu Cami ve giriş kapıları olan pazar külliyesine ait kalıntılar bulunmaktadır.
Hem buzul çökelinde hem de Ulu Cami alanında arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Tarihi üç katlı bir kale, surlarla çevrili
kentin güneydoğu köşesinde yer almakta olup, son zamanlarda kazı ve
restorasyon çalışmaları için kapatılmıştır.
Eski Harran kenti İskenderun’dan Antakya’ya (antik Antioch), oradan da
Kargamlar’a kadar uzanan Eski İpek Yolu güzergahı üzerinde yer almaktadır.
Ayrıca, Kutsal İncil’de ve Kuzey Suriye’de Mari şehrinde bulunan belgelerde de şehirden bahsedilmektedir. Harran, sadece ilk medeniyetlere ev
sahipliği yapmakla kalmayıp, ilk İslam Üniversitesinin kurulduğu yer olması
itibariyle de önemlidir.
Harran’daki Turizm Hizmetleri Geliştirme Projesi’ne yönelik bu pilot projede ortaya konulan yaklaşım, GAP İdaresi tarafından geliştirilen ve uygun
bulunan Harran Yönetim Planı [2016 - 2021] ile de uyumludur.
Pilot proje aynı zamanda STP ve SFA 2018-2023, Vizyon 2030’daki 1.
Sütun ile de uyumludur: Ürün Deneyimi, Faaliyet Alanı 1.1: Cazibe Merkezlerinin Geliştirilmesi.
Sürdürülebilir Turizm için Harran Eski Kentine Neden Yeniden
İşlev Kazandırılıyor?

Proje Özeti
Ana aktörler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı;
Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, Karacadağ Kalkınma Ajansı; Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi; Harran Belediyesi; Harran Kaymakamlığı
Konum: Harran Antik Kenti, Harran İlçesi, Şanlıurfa
Zaman aralığı: 2019-2024
Bütçe: 2.000.000 Avro (gösterge niteliğinde)
Giriş
Pilot proje, surlarla çevrili Harran tarihi sit alanına, koni biçiminde yaklaşık
200 adet çamur evdeki geleneksel yerleşimleri de içerisine alan 110 hektarlık (1.10 km2) bir kent kalıntı alanı üzerine, odaklanmıştır. Bu yerleşimin
büyük bir kısmı, batı tarafında daha az sayıda olmak üzere, surlarla çevrili
kentin güney kısmında yer almaktadır. Surlarla çevrili kentin merkezinde, bir
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Harran, geleneksel kent mimarisi ve Türkiye’de benzeri olmayan koni biçimli çatılara sahip kerpiç evleriyle Şanlıurfa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.
Günümüzde turizm, sınırlı düzeyde yerel ekonomik etkiye sahip olan gündüz trafiği ile sınırlıdır. Bununla birlikte, Harran ve çevresindeki alanlarda
dini ve arkeolojik turizm potansiyeli de önemlidir (yani, azda Mağaraları, Hz.
Şuayip Şehri, Soğmatar).
Harran, çok büyük bir dini ve tarihi öneme sahip olmasına karşın, surlarla
çevrili kentteki turizmi tesisi sayısı, neredeyse yok denecek kadar çok az
miktarla sınırlıdır. Dahası, surlarla çevrili kentte; danışma ve bilgilendirme
merkezi, düzgün umumi tuvaletler, dinlenme alanları, yiyecek-içecek tesisleri ve günümüz yerli ve yabancı gezginlerinin diğer ihtiyaçlarını karşılayacak
tesisler bulunmamaktadır. Ayrıca, bu alan, tutarlı ve profesyonel olmayan bir
yönetimin sıkıntılarını çekmektedir.
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Hedefler ve Potansiyel Faaliyet Alanları
Sürdürülebilir Turizm için Eski Harran Kentine Yeniden İşlev Kazandırılması Projesi ile ilgili olarak önerilen dört ana hedef ve faaliyet şunlardır:
1. Hedef: Bir Eski Şehir turizm güzergahı geliştirmek ve uygulamak; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Harran İlçe Belediyesi ile yakın işbirliği içerisinde
ihtiyaç duyulan temalar, hizmetler ve altyapıyı teklif etmek ve paydaşlarla
birlikte kabul etmek. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer
alacaktır:
• Eski Şehir’deki tarihi evlerin mevcut kullanımlarının ve turizm akışlarının
derinlemesine analizini yapmak
• Bütün paydaşları ile birlikte turizm ürünü boşluk analizi gerçekleştirmek
ve gelecekteki gelişimle ilgili seçenekleri belirlemek
• İlgili hizmetler ve altyapıya sahip bir turizm bölgesi olarak geliştirilecek
bir öncelikli güzergâh belirlemek ve ilgili paydaşların tarafından onaylanmak üzere planlı bir vizyon sunmak.
2. Hedef: Tarihi evlere yeniden işlev kazandırılması ve bağlantılı tur güzergahının geliştirilmesi için bir kamu-özel sektör ortaklık stratejisi geliştirmek
ve uygulamak. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:

Onaylanmış 2016 - 2021 Harran Yönetim Planı ile artık, turizmden kaynaklanan artan baskı ve bu varlığın geçici bir UNESCO Dünya Mirası Alanı
olarak potansiyelini koruma ve güvence altına alma ihtiyacından dolayı öncelikli faaliyetlerin hayata geçirilmesine acil bir ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle miras alanını geliştirmek ve gelecek nesiller için buradaki kültürü
ve mirası korumak amacıyla imar planı, temalar, kullanım, danışma ve ziyaretçi merkezi gereklidir.
Önerilen pilot projede, surlarla çevirili kentte sürdürülebilir turizm için gerekli olan iyileştirmeleri analiz etme, tanımlama ve uygulama ile ilgili olarak
kademeli bir yaklaşım benimsenecektir. Bu çalışmada, kümeler, güzergahlar ve gelişmiş altyapı oluşturmak, böylece turist deneyimini en üst düzeye
çıkarmak ve turizmin yerel ekonomiye faydalarını artırmak amacıyla 200 tarihi eve ait bir referans analiz yer alacaktır.
Vizyon
Vizyon; kale, İslam Üniversitesi arkeolojik sit alanı ve karma kullanıma sahip konik evlerin bulunduğu alanı da içerecek şekilde Surlarla Çevrili Harran
Kenti içindeki 200 tarihi ev ve kamusal alan için bir Yeniden İşlev Kazandırma Planı hazırlamaktır.
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• Turizm güzergahı boyunca tarihi evlere ve kamusal alanlara yeniden işlev kazandırılması için temalar geliştirmek ve telif etmek. Öncelikli temalar
arasında; bir ziyaretçi / karşılama merkezi, restoran / kafe, tematik müze,
el sanatları / hediyelik eşya dükkanı/dükkanları ile çevre düzenlemesi, aydınlatma, umumi tuvaletler, dinlenme alanları vb. gibi halka açık tesisler
yer alacaktır.
• Tarihi evlerin mülkiyetini elde etmek ve PPP stratejisinin uygun bulunmasını sağlamak amacıyla önemli paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak
• Yatırımcı tanıtım faaliyetlerini geliştirmek ve uygulamak, ardından, kira
sözleşmelerini imzalamaya hak kazanan girişimcilerin son listesinin çıkarılması ve kesinleşmesi ile neticelenen bir kamu ihale süreci yürütmek
3. Hedef: Kamu sektörü, iş dünyası ve kamuoyunun turizm farkındalığını
ve kapasitelerini arttırmak. Bu farkındalık ve kapasite oluşturma çalışmasında aşağıda verilen temel faaliyetler yer alacaktır:
• Kamu çalışanları, iş dünyası ve yerel toplum için turizm farkındalık programı
• Turizmde KOBİ gelişimine odaklanan ve kadınların işgücüne katılımını
teşvik eden turizm girişimciliği eğitimi
• Turist rehberliği, oteller, restoranlar ve pansiyonlardaki ön büro personeli
için beceri kazandırma
• Sorumlu kuruluşlara ilişkin işletmeci kuralları ve yönetmeliklerinin izlenmesi ve uygulanması hakkında eğitim programı
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Proje Faydaları
Önerilen pilot projenin faydaları çok çeşitlidir; ancak öncelikle proje, Eski
Harran Kenti içindeki ziyaretçi deneyimini, ziyaretçilerin ilgilisi çekecek zenginleştirilmiş etkinlikler ve hizmetlere sahip bir turizm bölgesi geliştirmek
suretiyle iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tanımlanmış turizm alanı, Eski
Şehri, hem yerel ekonomiyi hem de destinasyonun bir bütün olarak rekabet
edebilme gücünü desteklemenin yanı sıra, yerel halk ve ziyaretçilere faydalı
olacak daha dinamik bir turizm destinasyonuna dönüştürmenin ilk adımı
olacaktır.

ŞANLIURFA ESKİ ÇARŞILARININ VE TARİHİ
HANLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI
PROJESİ

Paydaşlar
Kurumsal
Bu teşvikler aşağıda verilenleri içerecektir:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

• Harran İlçe Belediyesi
• Harran Kaymakamlığı

Endüstri, PPD çalışma grupları ve dernekler
Turizm sektöründe bunlara aşağıda verilenler dahildir:
• Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi
• Şanlıurfa Turizm Konseyi
• GAP Kalkınma Ajansı
• Karacadağ Kalkınma Ajansı
• Önemli turizm sektör dernekleri
Sivil toplum
Teklif edilen projedeki bütün istişare ve planlamalara yerel toplumun tam
olarak katılımını sağlayabilmek amacıyla projede aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım benimsemesi çok önemlidir.
Gösterge Niteliğindeki Bütçe

Hedef

Tanım

Bütçe (milyon Avro)*

1

Eski Şehir turizm güzergahı geliştirmek

0,20

2

Tarihi evler ve kent alanları için kamu-özel sektör
ortaklığı stratejisi

1,60

3

Turizm farkındalık programı

0,20

Toplam

2 milyon Avro

* Rakamlar gösterge niteliğinde olup, daha fazla inceleme ve detaylandırma gerektirmektedir.

180

Proje Özeti
Ana aktörler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi, Karacadağ Kalkınma Ajansı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi; Eyyübiye
Belediyesi; Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı (SURÇEV)
Konum: Eski Çarşı, Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa Kenti
Zaman aralığı: 2020-2025
Bütçe: 1.500.000 Avro (gösterge niteliğinde)
Giriş
Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen tarihi Şanlıurfa Eski Çarşısı, Türkiye’nin
en önemli çarşılardan biri olarak tanımlanmış olup, sadece İstanbul, Bursa
ve Edirne’deki kapalı çarşılar ile rekabet etmiştir.
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Şanlıurfa Eski Çarşısı aslında, tarihi olarak her biri belirli bir ürün türünün
üretiminde veya satışında uzmanlaşmış olan çok sayıda münferit çarşı ve
hanlardan meydana gelen bir koleksiyondur. Ticaret için bir yer sağlama
amacının dışında, Şanlıurfa’daki kapalı çarşı, aynı zamanda yerel halkı ve
pazar ürünlerini yazın kavurucu güneşe karşı ve kışın da yağmurdan koruma gibi pratik bir işlev de sunmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen
labirent şekilli çarşıların en ilgi çekicileri arasında; Sipahi Halı Çarşısı, Bedesten Tekstil Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı ve İsot Biberi Pazarı yer almaktadır.
Günübirlik ziyarete gelenler ve Eski Çarşı’yı kullananların sayısının yılda
3.000.000 kişi olduğu göz önüne alındığında, yerel halk için bir ticaret yeri
olmanın yanı sıra turizm için bir kültürel ve tarihi varlık olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çarşının yeniden canlandırılması şarttır.
Bu pilot projede ortaya konulan, çarşı ve hanların yeniden canlandırılmasına yönelik yaklaşım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 tarihli
Balıklıgöl Bölge Yönetim Planı taslağı ile uyumludur.
Pilot proje aynı zamanda STP ve SFA 2018-2023, Vizyon 2030’daki 1.
Sütun ile de uyumludur: Ürün Deneyimi, Faaliyet Alanı 1.1: Cazibe Merkezlerinin Geliştirilmesi.

Şanlıurfa Eski Çarşıları Neden Yeniden Canlandırılıyor?
Eski Çarşı ve Balıklıgöl bölgesi, yoğun turizm, ticaret ve yaşayan tarihi ile
Şanlıurfa turizminin tam merkezinde yer almaktadır. Balıklıgöl, İslami gelenekte özel bir öneme sahip olan binlerce yıllık kutsal bir yerdir. Kentteki
“mutlaka görülmesi gereken” cazibe merkezlerinin birçoğu Eski Şehir’de
yer almakta ve Balıklıgöl ve Eski Çarşı bölgesinde yoğunlaşmaktadır; bu
durum, kayda değer ölçüde bir genel turizm ilgisi ve yüksek düzeyde bir
yerel kullanım oluşturmaktadır.
Şanlıurfa Eski Çarşısı, şimdiye kadar bir turizm yönetim planı olmaması
nedeniyle, aşırı kalabalık, sınırlı bilgilendirme, turist rehberlik hizmetlerinin olmayışı, yetersiz atık yönetimi, sınırlı araç park alanı ve trafik sıkışıklığı sıkıntısı
çekmektedir. Çarşı ve hanlar gittikçe bozulmakta olup, hassas restorasyonların yapılması gereklidir. Tarihi eski şehir merkezi ve turizm için bu bozulma
derecesi, tehlike sınırlarının ötesine geçmeden önce derhal harekete geçilmesi gerekmektedir.
Balıklıgöl için önerilen sit alanı yönetim planı göz önüne alındığında, Eski
Çarşı, hemen Balıklıgöl alanının yanında olduğundan öncelikli faaliyetleri
uygulamak ve varlıklara ait kültürel miras potansiyelinin, yerel toplum ve
perakendecilerin yanı sıra bu alandaki eşsiz atmosferi yaşamaya gelen ziyaretçiler için güvence altına alınmasını sağlamak bugün derhal yapılması
gereken faaliyetlerdir.
Ayrıca, Barutçu Han’a Şanlıurfa’daki yemek, moda, sanat ve el sanatlarının en iyilerinin sunulduğu yüksek kaliteli bir turizm perakende satış merkezi olarak yeniden işlev kazandırılması ışığında, çok sayıdaki han da dahil
olmak üzere Eski Çarşı’yı yeniden canlandırmaya yönelik faaliyetlere, Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi tarafından uygulanan ve Şanlıurfa’da Tarih
Yeniden Canlanıyor Projesi ile geliştirilen kamu-özel sektör ortaklığı yaklaşımını takip ederek stratejik ve planlı bir şekilde devam etmek gerekmektedir.
Önerilen pilot proje, Şanlıurfa’daki mevcut zorlukları daha iyi kentsel çevre, turizm kalitesi ve halk sağlığı için akıllı çözümler aracılığıyla avantajlara
dönüştürebilecektir. Eski Çarşı ve Balıklıgöl Bölgesi’nin, tarihi özelliklerin
korunması için akıllı planlama; sürdürülebilir hareketlilik; kalabalıkların akıllıca ele alınması; kentsel oturma ve dinlenme düzenlemeleri; atık, su ve enerji tüketimi ile ilgili çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalar; temalaştırma
ve davranış kurallarını içerecek şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Akıllı
otopark çözümleri, toplu taşıma ve güvenlik konularının yanı sıra, yangın
söndürme önlemleri, sokak havalandırma çözümleri ve bakım konularının
da dikkate alınması gereklidir. Toplum katılımının, turistlerin görüş ve ihtiyaçlarında olduğu gibi tüm süreç boyunca önemli bir husus olması şarttır.
Önerilen pilot projede, çok sayıdaki gerekli iyileştirmelerin üstesinden gelmek için kademeli yaklaşım benimsenecek ve öncelikli dört temel müdahale alanına özellikle dikkat edilecektir.
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Vizyon
Şanlıurfa Eski Çarşısı ve Hanlarını, bir yandan 21. yüzyıla ait ticaret ve
alışveriş gerçeklerini sürdürürken, diğer yandan binanın özgün tasarımlarını
yansıtan eski ihtişamını restore etmek. Daha kaliteli alışveriş ile birleştiğinde, iyileştirilmiş imar planı ve işaretler gibi geliştirilmiş unsurlar, bu çok
sevilen Şanlıurfa mücevheri için taze bir ambiyansa katkıda bulunacaktır.
Hedefler ve Potansiyel Faaliyet Alanları
Şanlıurfa Eski Çarşılarının ve Tarihi Hanlarının Yeniden Canlandırılması
Projesi ile ilgili dört temel hedef ve faaliyet şunlardır:
1. Hedef: Eski Çarşı ve Hanların planlama, yönetim ve organizasyonunu
güçlendirmek. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Tarihi materyaller ile çarşı ve hanların fonksiyonları üzerine bir masa başı
araştırması yapmak
• İşletme modelindeki boşlukların yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel
konuları da içeren bir perakende satış ortamı denetimi gerçekleştirmek
• İmar planı, temalaştırma ve kullanım da dahil olmak üzere Eski Çarşı ve
hanlara yeniden işlev kazandırma planını geliştirmek
• Ana paydaşlarla derinlemesine işbirliği ve istişare yoluyla planın onaylanmasını sağlamak
• Hizmetlerin yükseltilmesini teşvik etmek üzere yatırım teşvik programı
taslağını hazırlamak
2. Hedef: Eski Çarşı ve hanların işletmesini etkileyen yönetişim, kural ve
yönetmelikleri güçlendirmek. Bu çalışmada aşağıda verilen önemli faaliyetler yer alacaktır:

• Sokak yol kaplamaları, dükkan cepheleri ve çatı kaplama gibi unsurları
içerecek şekilde bir restorasyon planı geliştirmek
• Turizm altyapısı ve hizmetleri denetimini gerçekleştirmek ve halka açık
oturma ve dinlenme alanları, umumi tuvaletler, sokak peyzajı, yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri, atık toplama tesisleri, vd. gibi tesisleri iyileştirmeye yönelik bir planı uygulamak
4. Hedef: Kamu kurumları ve iş sektörü için insan kaynakları personelinin
farkındalığını ve kapasitelerini arttırmak. Bu eğitimde aşağıda verilen temel
faaliyetler yer alacaktır:
• Sorumlu kuruluşlara ilişkin işletmeci kuralları ve yönetmeliklerinin izlenmesi ve uygulanması hakkında eğitim programı
• “Şanlıurfa’nın En İyisi” Kalite Programı’nı restoranlar, kafeler ve perakende satış mağazalarının işletmecilerini kapsayacak şekilde genişletmek
• Restoranlar ve kafelerde yemek ve içecek servisine ilişkin beceri eğitimi
• Ticari işletme ve ön büro personeline yönelik yeni kural ve yönetmelikler
hakkında turizm farkındalık programı
Proje Faydaları
Önerilen pilot projenin faydaları çok çeşitlidir; ancak, öncelikle bu proje,
Şanlıurfa Eski Çarşısı ve hanlarının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
ile ilgilidir. Proje, Çarşı ve hanların canlı tarihinin korunmasını sağlayacak
ve müşteri memnuniyeti ve genel ziyaretçi deneyimini geliştirecektir. Proje ayrıca, kalite standartlarını iyileştirecek ve artan rekabet gücüne katkıda
bulunacaktır.
Paydaşlar
Kurumsal

• Faaliyetlerle ilgili kural ve yönetmeliklere dair referans analiz gerçekleştirmek ve boşlukların yerini tespit etmek
• Türkiye’deki benzer şehir ve bölgelerdeki diğer kapalı çarşı ve hanlara
ilişkin en iyi uygulamaları gözden geçirmek
• Atık yönetimi, perakende satış teşhiri için sokakların kullanımı, restoranlar ve kafeler için gıda hijyeni gibi alanları içerecek şekilde önerilen yeni
işletme ortamına uygun kuralları ve yönetmelikleri olan yönetişim modeli
geliştirmek
3. Hedef: Tarihi mirasın restorasyonu ve turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik bir plan geliştirmek ve uygulamak. Bu çalışmada aşağıda verilen
önemli faaliyetler yer alacaktır:
• Mimari açıdan inceleme gerçekleştirmek ve önemli tarihi veya kültürel
unsurları restore etme, yenileme veya iyileştirmeye yönelik bir plan geliştirmek

Bu teşvikler aşağıda verilenleri içerecektir:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

• Eyyübiye İlçe Belediyesi

Gösterge Niteliğindeki Bütçe

Hedef

Tanım

Bütçe (milyon Avro)*

1

Eski Şehir turizm güzergahı geliştirmek

0,20

2

Tarihi evler ve kent alanları için kamu-özel sektör
ortaklığı stratejisi

1,60

3

Turizm farkındalık programı

0,20

Toplam

2 milyon Avro

* Rakamlar gösterge niteliğinde olup, daha fazla inceleme ve detaylandırma gerektirmektedir.
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EKLER

EK 1: ŞANLIURFA’DAKİ BELLİ BAŞLI ZİYARETÇİ
CAZİBE YERLERİ
Kategori 1 Cazibe Yerleri - Uluslararası İlgi
A. UNESCO Dünya Mirası Alanı - Göbeklitepe
Turizm potansiyeli:
Göbeklitepe Arkeolojik Sit Alanı, hem yerli hem de uluslararası ziyaretçiler
için “mutlaka ziyaret edilmesi gereken” bir alan olarak iyi bilinmeye başladığından, Şanlıurfa’nın gelecekteki turizm gelişimi açısından çok büyük
öneme sahiptir.

Turizmle ilgili konular:
• Çok sınırlı düzeyde bilgilendirme mevcut olup, rehber hizmeti bulunmamaktadır.
• Bu sit alanının putperestlik zamanlarına kadar uzanan eşsiz tarihini daha
fazla anlatma potansiyeli ile ilgili olarak, geliştirmelerden önce arkeolojik
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
• Yoğun dönemlerde aşırı kalabalık vardır.
• İnanç turizmi ile ilgili gelecekteki gelişmelerin merkezinde olacaktır ya da
bölgesel Hac ve Umre trafiğinin Şanlıurfa üzerinden yeniden canlanması
muhtemeldir.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli
ihtiyaçlar

Kategori 1: Uluslararası

Henüz kaydedilmemekle birlikte, sayının 3 milyonu
aşması muhtemeldir (yerel, turizm dışı trafik dahil
olmak üzere)

Bilgilendirmenin geliştirilmesi ve alanda rehber
hizmetinin sağlanması

Tarihi yapıların
korunması ve
arkeoloji

Turizmle ilgili konular:
• Göbeklitepe Arkeolojik Sit Alanı, 2018 yılında Dünya Miras Alanı olarak
listeye alınmıştır.
• Alanın hava koşulları ve turistlerin vereceği zararlardan korunması amacıyla, belli başlı arkeolojik kazı alanlarının üzerine, herhangi bir ihtilaf olmadan, korumalı bir yürüme yolu, bariyer ve kalıcı bir çatı yapılmıştır. Araç
erişimi kısıtlanmış ve arkeolojik sit alanından güvenli bir mesafede bir ziyaretçi merkezi ve otopark inşa edilmiştir. Bilgilendirme merkezi faaliyet
göstermektedir. Alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği ruhsat ile özel
bir şirket tarafından yönetilmekte ve pazarlanmaktadır.
• Sit alanı, şu anda ön açılış aşamasında olup, ziyaretçi yönetiminde bazı
zorlukların yaşandığı aşikardır. Yaya yolları boyunca ve kazı alanların yakınında sit alanına ilişkin bilgilendirme panoları hala sınırlı sayıdadır. Restoran çalışmaktadır. UNESCO denetimleri ve raporları, sit alanının gelecekteki yönetimine ve geliştirilmesine rehberlik edecektir.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Kategori 1:
Uluslararası

yeniden geliştirme öncesi yaklaşık 80.000

Bilgilendirme desteği ve panoları ile personel sayısını
tamamlamak

Uzun vadeli
ihtiyaçlar

B: Balıklıgöl, Hz. İbrahim Havuzu külliyesi
Turizm potansiyeli:
Erişime açık olan bu sit alanı, Şanlıurfa’nın tam merkezinde olup, binlerce
yıldır kutsal bir alan olarak bilinmektedir. İslami gelenekte özel bir öneme
sahip olan bu alan, Hz. İbrahim Mağarası da dahil olmak üzere şehrin “mutlaka görülmesi gereken” bir cazibe merkezidir. Alanda kayda değer bir genel turizm ilgisi ve yüksek düzeyde yerel kullanım söz konusu olup, buraya
çevre düzenleme ve alan iyileştirme konusunda önemli yatırımlar yapılmıştır.
Bu alandaki bakım iyi seviyededir.
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C. Harran
Turizm potansiyeli:
Şanlıurfa’nın 48 km güneyinde bulunan Harran Antik Kenti, M.Ö. 6000
yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Bir efsaneye göre Harran, Nuh
Tufanı’ndan sonra kurulan ilk şehirdir: Şehrin kurucusu, Hz. Nuh’un torunlarından biri olan Kenan’dı. Yazılı kaynaklarda, özellikle de Ebla’daki kil tabletlerde, Harran’ın bu bölgede kurulan tüm kültürlerin ilgi odağı olduğunu
bildirilmiştir. Bu kaynaklara göre, yöre halkı ay ve güneş tanrılarına tapmaktaydı. Buna ilişkin kanıt, ay ve güneşin şahitler olarak adlandırıldığı Hititler
ile Mitanni arasında yapılan sözleşmedir. Harran’da M.Ö. 2000 yılında Sin
Tapınağı’nda bir felsefe okulu vardı ve astroloji ile uğraşmaktaydı. Edessa,
Hıristiyanlık inancını benimserken, Harran sakinleri kesin olarak putperestti.
Muhteşem bir İslam dönem geçirmesine karşın, 13. yüzyılda Moğollar tarafından tahrip edildi. Günümüzde, surlarla çevrili şehir kalıntıları, Hz. İbrahim
ile olan bağları da dahil olmak üzere, konik arı kovanı biçimindeki eşsiz evleri
ve derin tarihi ile yerli ve yabancı ziyaretçileri çekmektedir.
Turizmle ilgili konular:
• Bilgilendirme ve rehber hizmeti bulunmamaktadır. Kale’nin, Harran’da
surlarla çevrili şehir, üniversite ve astronomi merkezi için bilgilendirme
merkezi olarak turistik amaçlı kullanım seçenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte değerlendirilmelidir. Ziyaretçilerin güvenliği ve
harabelerin mimari bütünlüğünün korunması önemli hususlar olmalıdır.
Eğer bu mümkün değilse, surlarla çevrili şehrin dışındaki yollarına ilişkin
alternatif bir yer düşünülmelidir.
• Düzgün tuvaletler, kahve/çay evi, hediyelik eşya dükkânı gibi hiçbir tesis
bulunmamaktadır.
• Serbest Hareket Eden Turistler (FIT) için şehir merkezinden ulaşım hizmeti yoktur.
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Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli
ihtiyaçlar

Kategori 1: Uluslararası

Mevcut değil

İyi imkanlara sahip bir bilgilendirme ve rehber hizmeti
merkezi kurulması.

Tarihi yapıların
korunması ve
arkeoloji

Kategori 2 Cazibe Yerleri – Ağırlıklı Olarak Yerli İlgi
D. Halfeti
Turizm potansiyeli:
Halfeti, Fırat Nehri’nin kıyısında yer almakta olup, neredeyse üç bin yıllık
bir geçmişe sahiptir. Birecik barajının tamamlanmasından sonra, ilçenin büyük bir kısmı baraj göl sularının altında kalmış ve kent üst kotlara taşınmıştır.
Fırat Nehri’nin diğer kıyısında bulunan Rumkale Kalesi, sembollerinden birisidir. İlçede Akdeniz iklimi hakim olup, burada yetiştirilen ünlü siyah gülün
yanı sıra, muz, greyfurt ve hurma dahil olmak üzere çeşitli sebze, meyve
ve çiçek türleri yetiştirilmektedir. Halfeti ayrıca, geleneksel evleri, bahçeli
konutları, halkın yaşam tarzı ve nehir kültürü ile geçen yüzyıldan bu yana
kültürel mirası bakımından da önemlidir. Günümüzde suya batık minareleri,
tekne turları, evleri ve lokantaları ile Gaziantep ve Şanlıurfa’dan gelen turistleri ve günübirlik ziyaretçileri çekmektedir. Otobüslü GAP turları için popüler
bir duraktır.
Turizmle ilgili konular:
• Yoğun sezonda ve hafta sonlarında trafik sıkışıklığı vardır.
• Mevsimsellik
• Kirlilik, özellikle göl kirliliği.
• Ruhsatsız tekneler.
• Alan yönetimi mevcut değildir.
Sıralama

Kategori 2: Yerli

nı ileri sürülmektedir. Bu olay, 1145 yılında Urfa’yı ele geçiren Müslümanların
komutanı İmadeddin Zengi’ye, Süryani Kilisesi’nin başkanı olan Basil Bar
Şumana tarafından şöyle aktarılmıştır: “Urfa’daki ziyaretçilerden biri, Hz.
İsa Mesih’in mendilini çalıp cebine koyar. Geceleyin Kosmas manastırında
konaklarken, mendil çok parlak bir şekilde parlamaya başlar. Yakılmaktan
korkan hırsız, mendili Hz. Eyüp peygamberin kuyusuna atar, daha sonra
kuyudan etrafı iyice aydınlatacak şekilde parlak bir ışık yükselir. Böylece
mendil bulunur ve manastırdaki yerine geri döner. ” Günümüzde bu alan,
dua etmek ve şifa bulmak amacıyla Müslüman hacılar tarafından ziyaret
edilmektedir.
Turizmle ilgili konular:
• Yoğun sezonda ve hafta sonlarında trafik sıkışıklığı vardır.
• Mevsimsellik
• Alan yönetimi mevcut değildir.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Kategori 2: Yerli

Mevcut değil

Bir alan yönetimi planı.

Kuyu suyu besleme sisteminin iyileştirilmesi. Alan çevresinin ivedilikle
iyileştirilmesi.

F: Eski şehir çarşıları
Turizm potansiyeli:
Yabancı turistler açısından İstanbul’daki Kapalı Çarşı gibi yerlere göre
daha az ilgi çekici olsa da, sokaklarında enerji dolu uğultularla koşuşturmanın yer aldığı, Şanlıurfa’daki çarşılar, hanlar ve dükkanlardan oluşan labirent,
yerli ve bölgesel ziyaretçileri için çok ilgi çekicidir. Dükkân çeşitliliği daha
da genişletilebilir; B Hanı için sunulan mevcut öneriler, bunu başarmaya
yardımcı olacaktır.
Turizmle ilgili konular:

Mevcut ziyaretçi
sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Mevcut değil

Bir alan yönetimi planı. Çevre
Koruması. Tekne güvenlik
kontrol sistemi ve yangın
söndürme sistemi.

Taş ev restorasyonları, perakende sektörünün iyileştirilmesi, turizmin
çeşitlendirilmesi, gezinti teknelerinin iyileştirilmesi ve büyütülmesi,
yüzer oteller.

• Yoğun dönemlerde aşırı kalabalık vardır.
• Bazı özensizliklerin giderilmesi ve hassas iyileştirmelerin yapılması gereklidir.
• Turizm yönetimi bulunmamaktadır.

E. Hz. Eyüp Kuyusu ve Mağarası (Eyyüp Peygamber)
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli
ihtiyaçlar

Kategori 2: Yerli

Henüz kaydedilmemekle birlikte, sayının 3 milyonu
aşması muhtemeldir (yerel, turizm dışı trafik dahil
olmak üzere)

Balıklıgöl Alanı ile birlikte bir yönetim planı, Tabelalar,
iyileştirmeler,

Tarihi binalar ve
el sanatlarının
korunması

Turizm potansiyeli:
Hz. Eyüp Peygamberin hastalığını çektiği mağara ve iyileşmek amacıyla
içerisinden su çektiği kuyu, şehirdeki Eyyüb semtinde bulunmaktadır. Hz.
Eyüp’ün bu mağarada hastalığından dolayı acı çekmesi yedi yıl sürmüştür.
“Hamam” olarak bilinen kuyunun doğusundaki kayalara oyulmuş mağaradan, buranın bir zamanlar şifa merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka
efsanede ise, Hz. İsa Mesih tarafından Urfa Kralı’na gönderilen mucizevi
mendilin bir zamanlar hırsız tarafından çalınarak Hz. Eyüp kuyusuna atıldığı-
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G: Eski şehirdeki sokaklar ve binalar

Sıralama

Turizm potansiyeli:

Kategori 2: Kategori 1’in
potansiyeli ile birlikte yerli

Yabancı turistler açısından görsel cazibesi Mardin’den az, canlılığı ise
Diyarbakır’a göre düşük olmasına rağmen, Şanlıurfa’nın kireçtaşlı eski binaları ve sokakları, daha fazla avluya erişilebilmesi ve işletmeler daha çekici
hale getirilmesi halinde, turistler için çok daha fazla çekici olabilecektir. Şu
anda eski şehirde turistlere yönelik mağaza ve faaliyetlerin eksikliği hissedilmektedir. Bazı basit oteller bulunmakla birlikte, kaliteli butik ürünler mevcut
değildir.
Turizmle ilgili konular:
• Bazı özensizliklerin giderilmesi ve daha hassas restorasyonların yapılması gereklidir.
• Restore edilen binalar için acilen ticari kiralamalara ihtiyaç duyulmaktadır; özel sektör kiracıları ya da önemli alanlardaki binaların özelleştirilmesi
gereklidir.
• Kalite butik otel fırsatı.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Kategori 2: Yerli

Kaydedilmemektedir

Yürüyüş yapılan sokakların iyileştirilmesi,
tabelalar, yürüyüş güzargâhları ve haritaları

Tarihi binaların korunması ve dükkan, kafe ve
turist konaklama yerlerinin geliştirilmesi

Mevcut
ziyaretçi sayısı

Turizm potansiyeli:
Şanlıurfa kentinin içinde ve çevresinde geçmişi 7. yüzyıla kadar uzanan
on adet tarihi cami ve yine tarihi 5. yüzyıla kadar uzanan beşten fazla kilise
ve manastırdan bulunmaktadır. Bu yapılar, mimarlık tarihi için eşsiz olup,
birçoğu erken Hıristiyanlık ve İslamiyet dönemine ait önemli kalıntılardır.
Turizmle ilgili konular:
• Camilerin hepsi sağlam durumda olup, kiliselerin birçoğu harabe halinde ya da camiye dönüştürülmüş durumdadır.
• Deyr Yakub Manastırı, tarihi öneminden dolayı büyük bir turizm potansiyelini haiz olup, Harran Ovası manzarasıyla çok elverişli bir konuma
sahiptir, ancak büyük çaplı bir restorasyona ulaşım yoluna gerek duyulmaktadır.
• Tuvaletleri iyi durumda olmamasına karşın, camilerin çoğu tuvaletleri için
kullanılmaktadır.
• Camilerin birçoğunda çok hoş avlular bulunmaktadır; ancak buralar halkın dinlenmesi amacıyla kullanılmaz.
• Bunların tamamında, tarihi önemi ve mimari gelecekleri vurgulayan,
düzgün bilgilendirici yön işaretlerine gerek duyulmaktadır.
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Uzun vadeli ihtiyaçlar

Camilerdeki tuvalet tesislerinin
iyileştirilmesi. Bilgilendirici yön işaretleri
temin etmek.

Manastırların turizm amaçlı olarak restore edilip açılması.
Cami avlularının halkın dinlenmesi amacıyla iyileştirilmesi.

I: Harran’ın Doğusuna doğru, Bazda Mağaraları, Hz. Şuayib Şehri,
Soğmatar, Senemağar ve Hz. Eyüp’ün kabri
Turizm potansiyeli:
Çok önemli tarihi yerler olmalarına karşın, nadiren ziyaret edilmektedir
Sadece Hz. Eyüp’ün kabrine Şanlıurfa’dan, Viranşehir yolu üzerinden, kolayca ulaşılabilmektedir. Burası, İslami yönden önemli olması nedeniyle en
çok ziyaret edilen yerdir. Diğer alanlar, harabe halindedir. Bununla birlikte
bu yerler, Orta Doğu ve Mezopotamya tarihindeki çok önemli arkeolojik sit
alanları ve simgesel yapılardır.
Turizmle ilgili konular: (Hz. Eyüp’ün Kabri dışında)
• Mesafe (ulaşım zordur)
• Yoksulluk ve sınırlı toplum katılımı
• Ziyaretçi güvenliği ve alan koruma önlemleri mevcut değildir.
• Bilgilendirici yön işaretleri ve rehberlik hizmeti yoktur.
• Yiyecek-içecek tesisleri bulunmamaktadır.
Mevcut ziyaretçi
sayısı

Sıralama

H: Eski şehirdeki camiler, kiliseler ve manastırlar.

Acil turizm ihtiyaçları

Kategori 2: Kategori 1’in
potansiyeli ile birlikte
yerli

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Ziyaretçi güvenliği ve alan koruması. Yön
işaretleri, bilgilendirme ve rehberlik.

Halkın desteği ve katılımı.

J: Birecik
Turizm potansiyeli:
Birecik, aslında sadece nesli tehlike altında bir tür olan Kelaynak kuşuna
ait kuş korunağı için ziyaret edilmektedir; Birecik, Fırat Nehri’nde cazip bir
kıyıya sahip olup, turist/hizmet sunumunun iyileştirilmesi halinde doğu-batı
karayolu üzerinde potansiyel olarak popüler bir durak noktası haline gelebilecektir. Daha önceden surlarla çevrili eski şehir, potansiyel ilgiye sahip
birçok önemli mirasa sahiptir.
Turizmle ilgili konular:
• Miras yapılarının ve Birecik kalesinin korunması gereklidir.
• Eski şehir ve sokaklarında önemli bir iyileştirme yapılması gereklidir.
• Yürüyüş yollarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi gereklidir.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi
sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Kategori 2:

Mevcut değil

Eski şehir ve sokakların iyileştirilmesi.
Yürüyüş güzergâhlarının geliştirilmesi.

Miras yapılarının ve Birecik kalesinin korunması.
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Kategori 3 cazibe yerleri – Potansiyel Geliştirme ile Ağırlıklı
Olarak Yerli İlgi
K: Atatürk Barajı
Turizm potansiyeli:
Türkiye’nin en büyük barajı, baraj gölü ve hidroelektrik santrali, ekonomik
ve sosyal etkilerinin yanı sıra muazzam görünümü nedeniyle çoğunlukla
yerli turistleri çekmektedir. İyileştirilmesi gereken gelişmemiş bir seyir terasına sahiptir.
Turizmle ilgili konular:
• Yiyecek-içecek tesisleri bulunmamaktadır
• Gölgelikleri olan küçük oturma alanı
• Bilgilendirme yoktur
Sıralama

Mevcut ziyaretçi
sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Kategori 2: Yerli

Mevcut değil

Baraj seddesine bakar konumda, çok özel bir Atatürk
Barajı Ziyaretçi Merkezi için mimari yarışma.

Tam teşekküllü bir ziyaretçi merkezinin kurulması ve
işletilmesi.

L: Takoran Vadisi
Turizm potansiyeli:
Takoran Vadisi, ilin kuzeydoğu yönünde Fırat Nehri üzerinde alışılagelmiş
(çoğunlukla sulanmamış) peyzajdan oluşan güzel bir alandır. Gölün ucunda
küçük, harap halde, seyir terası olan bir restoran ve bazı piknik tesisleri
bulunmaktadır. Takoran Vadisi, kampçıların ve yürüyüşçülerin ilgisini çekmeye başlamıştır. En önemli fırsat, ideal olarak Takoran Vadisi’nin UNESCO
Biyosfer Rezerv alanı olarak belirlenmesi ile bu alanda çevresel olarak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesidir.

• Çevreye duyarlı konaklama tesisleri için mevcut köylerin yakınındaki
yerler belirlemek
• Takoran Vadisi’nden sağlanan organik ürünlere dayalı gastronomi turizmi de geliştirilebilir.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

Kategori 2:

Mevcut değil

Takoran Vadisi’nin ekolojik özelliklerine yönelik
araştırmanın başlatılması

Sürdürülebilir ekolojik turizmin geliştirilmesi.

M: Bozova ve Atatürk Baraj Gölü
Turizm potansiyeli:
Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Gölü’nün yanında yer alan piknik
alanı, yakındaki ve hafta sonları uzaktaki yerlerden ziyaretçi çekmektedir.
Seyir noktası ve kafeteryanın yanında barajın inşası sırasında vefat edenler
adına yapılmış küçük bir anıt olmasına rağmen, barajın hikâyesine ilişkin
açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca baraj alanında su sporları ve eğlence için
de bir potansiyel bulunmaktadır.
Turizmle ilgili konular:
• Atatürk Barajı’nın hikayesini anlatmak üzere çok güzel bir ziyaretçi merkezinin geliştirilmesi.
• Güçlü bir ekolojik özene sahip suya dayalı turizm için bir yönetim sisteminin kurulması
• Yüzme (cankurtaranlar ile) ve aile aktiviteleri için kıyıya dayalı gelişimi
değerlendirmek.
• Hizmetler için altyapıların geliştirilmesi.
Sıralama

Mevcut ziyaretçi sayısı

Acil turizm ihtiyaçları

Uzun vadeli ihtiyaçlar

İyileştirme
potansiyeli olan
Kategori 3:

Mevcut değil

Hizmetler için altyapıların geliştirilmesi.

Yüzme ve aile aktiviteleri için kıyıya dayalı gelişim. Bir
yönetim sisteminin kurulması.

Turizmle ilgili konular:
• UNESCO Biyosfer Rezerv alanı statüsüne elde etmek amacıyla başvuru
yapmak için Takoran Vadisi’nin ekolojik özelliklerine yönelik araştırmaların
başlatılması.
• Bir Biyosfer Rezervi’nin yönetimi, yürütme yetkilerine sahip bir Otoriteye
emanet edilmelidir.
• İçerisinde yüksek standartlarda doğa dostu teknelerin yer aldığı çeşitli
seçenek teklifleri (kano, tur tekneleri, kısa ve uzun süreli tekne gezileri) ile
güçlü bir doğa odağı (Halfeti’de ortaya çıkan aksaklıkları yaşamamak için)
olan suya dayalı turizm yönetim sistemi oluşturmak; Kamu-Özel Sektör
Ortaklığı.
• Yüzme (cankurtaranlar ile) ve aile aktiviteleri için kıyıda yer alan geliştirmeler.
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EK 2: GSTC KRİTERLERİNE GÖRE
DESTİNASYONUN SIRALANMASI
GSTC kriteri

Şanlıurfa’daki mevcut durum

A. Sürdürülebilir destinasyon yönetiminin gösterilmesi
A1 Sürdürülebilir turizm stratejisi
Destinasyon, kümülatif etkiler de dahil olmak üzere çevresel, sosyokültürel, kalite, sağlık ve güvenlik konularını ele alan,
kamuya açık, ölçeğine uygun ve çok yıllık sürdürülebilir bir turizm stratejisi oluşturmuş olup uygulamaktadır.

Yapıldı

A2 Turizm yönetim organizasyonu
Destinasyon; çevresel, sosyokültürel ve sürdürülebilir turizm konularını yönetmeye ilişkin hesap verebilir taraflar için
belirlenen sorumlulukları olan, turizm sektörü, yerel yönetimler ve topluluk paydaşlarının katılımı ile sürdürülebilir turizme
yönelik koordineli bir yaklaşımdan sorumlu bir işleyen bir organizasyona sahiptir.

Turizm şirketi kuruldu

A3 Sürdürülebilir turizm izlemesi
Destinasyonda; kümülatif çevresel, sosyokültürel ve sürdürülebilir turizm konuları ile ilgili destinasyon seviyesinde
verilen tepkileri izlemek, kamuya açık bir şekilde raporlamak ve desteklemek amaçlı bir program bulunmaktadır.

STP ve SFA’da sürecin ana hatları
verilmektedir.

A4 Turizmin mevsimselliğini yönetme
Destinasyonda, bu tür programların ekolojik ve kültürel etkilerini göz önünde bulundurarak, uygun olduğunda turizmin
mevsimsel değişkenliğinin etkilerini azaltmaya yönelik tasarlanmış programlara vardır.

Pazarlama Stratejisinde mevsimsellik ele alınmaktadır

A5 İklim değişikliğine adaptasyon
Destinasyon, iklim değişikliğiyle ilişkili riskleri tanımlamak ve potansiyel değişimler karşısında destinasyonun
sürdürülebilirliğine ve dayanıklılığına katkıda bulunacak gelişim, imar planı, tasarım ve yönetim alanlarında adaptasyonu
teşvik etmek amacıyla bir programa sahiptir.

Geliştirilecek. STP ve SFA’da su
tüketimi, doğaya görsel uyum,
enerji kullanımı vb. konularla
ilgili daha sorumlu yaklaşımlar
önerilmektedir.

A6 Cazibe alanlarına ilişkin envanter
Destinasyon, önemli turizm varlıkları ile cazibe merkezlerini ve ayrıca bunların üzerindeki önemli potansiyel etkileri
(olumlu ve olumsuz) belirlemek üzere devam etmekte olan bir sürece sahiptir.

STP ve SFA’da sürecin ana hatları
verilmektedir.

A7 Tasarım ve İnşaat
Destinasyon, doğal ve kültürel mirası korumak amacıyla planlama, imar planı, tasarım, inşaat, malzeme, yenileme,
yıkım ve etki değerlendirmesi ile ilgili planlama gerekliliklerine ve kurallarına sahiptir.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

A8 Alana ulaşılabilirlik
Sit alanına ulaşım araçlarının yanı sıra konaklama, yeme ve içme tesislerini de içerecek şekilde altyapı ve olanaklara
sahip olan, destinasyondaki önemli turist cazibe yerlerine, uygun olan yerlerde, özel ihtiyaçları tarafından
erişilebilmektedir; erişim ile ilgili tüm yasal gereklilikler karşılanmaktadır.

STP ve SFA’da iyileştirmeler
tavsiye edilmektedir.

A9 Yerel mülkiyet hakları
Mülkiyet edinimleri yasal olup, ücretleri, önceden ve bilgilendirilerek alınan rızaları dahil olmak üzere, yöresel topluluk ve
yerli haklara uygundur ve zorunlu olarak yapılan yeniden yerleşim gerektirmemektedir.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

A10 Turist memnuniyetinin izlenmesi
Destinasyonda, turist memnuniyeti, algıları, davranışları ve endişelerini ölçmek ve raporlamak amacıyla bir program ve
politika yer almaktadır.

Yeni turizm şirketi bu konuyu ele
almaktadır.

Şanlıurfa’daki mevcut durum

B3 Halkın katılımı
Destinasyon, sürekli olarak turizm planlaması ve karar verme süreçlerine halkın katılımını teşvik etme ve kolaylaştırmaya
yönelik bir programa sahiptir.

Yeni Şanlıurfa Turizm Konseyi
önerilmiştir.

B4 Yerel memnuniyet
Toplulukların turizmle ilgili arzuları, endişeleri ve memnuniyetleri düzenli olarak izlenmekte ve destinasyon tarafından
kamuya açıklanmaktadır.

Yeni Şanlıurfa Turizm Konseyi
önerilmiştir.

B5 Yerel ulaşım
Destinasyon, arazi ve sucul kaynakları kullanımı, geçiş hakları, ulaşım ve barınma dahil olmak üzere doğal, tarihi,
arkeolojik, dini, manevi ve kültürel alanlara ve cazibe yerlerine yerel ulaşımı korumaktadır.

İyi seviyede temin edilmektedir.

B6 Turizm farkındalığı
Turizm farkındalık programları, destinasyon sakinlerine yönelik olarak düzenli bir şekilde önerilmektedir.

HRD Stratejisinde bu husus
tavsiye edilmektedir.

B7 İstismarın önlenmesi
Destinasyon; özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve azınlıklara yönelik olmak üzere ticari, cinsel veya başka bir
biçimdeki istismar ve tacize karşı bir politika uygulamaktadır.

HRD stratejisinde bu konu ele
alınmaktadır.

B8 Yerel toplum desteği
Turizm sektörü ve bütün paydaşlar, yeterli topluluk ve altyapı geliştirme girişimlerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine
aktif bir şekilde katılmaktadır.

Şanlıurfa Turizm Konseyi

B9 Dürüst ticaret prensipleri
Destinasyon, yerel küçük girişimcileri desteklemek ve bölgedeki sürdürülebilir ürünler ve hizmetleri ile birlikte bölgedeki
doğa, tarih ve kültüre (yiyecek ve içecekler, el sanatları, performans sanatları, tarım ürünleri vd. dahil olmak üzere)
dayalı dürüst ticaret prensiplerini teşvik etmeye yönelik bir programa sahiptir.

Yeni Turizm Şirketi bu konuyu ele
almaktadır.

B10 Turizm işletme performansı
Destinasyon, küçük ve orta ölçekli turizmle ilgili işletmelerde ekonomik sürdürülebilirliği desteklemeye yönelik
programlara sahiptir.

Evet - STP ve SFA

C. Topluluklar, ziyaretçiler ve kültürel mirasa yönelik faydaların en üst seviyeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en düşük seviyeye indirilmesi
C1 Cazibe yerinin korunması
Destinasyon, peyzajın, ekosistemlerin ve yaşam alanlarının (habitat) korunmasını sağlamak amacıyla önemli
kültürel ve doğal turistik yerleri emniyet altına almaya yönelik bir politika ve programa sahiptir. Tehditler tespit edilip
değerlendirilmekte ve buralara ulaşım ve kullanım sürdürülebilir bir şekilde yönetilmektedir.

Evet - STP ve SFA

C2 Ziyaretçi yönetim planları
Destinasyon, önemli doğal ve kültürel varlıkları olduğu gibi muhafaza etmeye ve korumaya yönelik önlemler de dahil
olmak üzere, önemli cazibe yerlerine ait bir ziyaretçi yönetim planına sahiptir.

Evet - STP ve SFA

C3 Hassas alanlardaki ziyaretçi davranışı ve bilgilendirme
Destinasyon, ziyaretçinin etkisini en aza indirmek ve beğeniyi en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla, kültürel
veya ekolojik olarak hassas alanlara yapılan ziyaretler için bilgilendirme ve davranış kurallarına yönelik yönergeler
geliştirmiştir.

Evet - STP ve SFA

C4 Kültürel mirasın korunması
Yerel ve uluslararası hukukun izin verdiği durumlar dışında, tarihi ve arkeolojik eserler satılamaz, ticareti yapılamaz veya
teşhir edilemez.

Ulusal Hukuk geçerlidir.

A13 Krize hazırlıklı olma
Destinasyon; turistler, turizm işletmeleri ve turizm kuruluşları ve yerel topluluklar için kullanılabilir olan bir krize hazırlıklı
olma planına ilişkin kaynaklar oluşturmuş ve temin etmiştir.

C5 Alana ilişkin bilgilendirme
Doğal çevre, yerel kültür ve kültürel mirasa ilişkin bilgilendirme ve açıklamalar, aynı zamanda doğal alanlar, yaşayan
kültürler, kültürel miras alanları ve toplulukları ziyaret ederken uygun davranışın nasıl olduğuna ilişkin açıklamalar,
ziyaretçilere çeşitli dillerdeki sunulmaktadır.

İyileştirilecek – STP ve SFA

A14 Sürdürülebilir turizm için pazarlama
Destinasyon; ekolojik, sosyal ve kültürel koşullarıyla uyumlu sürdürülebilir ürünler ve hizmetleri geliştirme ve tanıtmaya
yönelik bir programa sahiptir.

C6 Topluluk mülkiyeti ve haklarının korunması
Destinasyon, yerel toplulukların fikri mülkiyet haklarının ve yöredeki tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi açıdan önemli
mülklerin ve sit alanlarının mülkiyet haklarının korunmasına ve olduğu gibi muhafaza edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ulusal Hukuk geçerlidir.

A15 Promosyon malzemeleri
Promosyon malzemeleri, sürdürülebilirlik talepleri de içerisinde olmak üzere, destinasyon, ürünleri ve hizmetleri
açısından doğru ve eksiksizdir. Bu malzemeler, teslim edilmekten daha fazlasını vaat etmemektedir.

C7 Gezginlerin Yardımseverliği
Destinasyon, koruma alanlarını ve yüksek kültürel ve biyoçeşitlilik değerine sahip alanları desteklemek de dahil olmak
üzere, turistlerin toplumun kalkınmasına ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik katkılarını kolaylaştırmaktadır.

Şu anda mevcut değildir.

B. Ev sahipliği yapan topluma yönelik sosyal ve ekonomik faydaların en üst seviyeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en düşük seviyeye indirilmesi

D. Çevreye yönelik faydaların en üst seviyeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en düşük seviyeye indirilmesi

B1 Ekonomik fayda
Turizmin destinasyon ekonomisine olan ekonomik katkısı izlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

D1 Çevresel Değerlendirme
Destinasyon, önemli çevresel zorlukları belirlemiş olup, bunları ele almaya yönelik politika ve süreçlere sahiptir.

Turizm Master Planı

D2 Ekosistemin Korunması
Destinasyon, turizmin etkisini ölçmek ve hassas ve tehdit altındaki yaban hayatı ve yaşam alanları dahil olmak üzere
peyzaj ve ekosistemler üzerindeki yoğun turizm etkilerini yönetmek için bir sisteme sahiptir.

Milli Parklar yürürlüktedir.

D3 Enerjinin korunması
Destinasyon, enerji korumasını teşvik etmek, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ölçmek ve azaltmak ve turizm işletmelerini
enerjiyi izleyip korumak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik teşvik etmek için bir programa sahiptir.

Şu anda mevcut değildir.

A11 Özel sektör sürdürülebilirliği
Destinasyondaki turizm sektörü, belirli sürdürülebilir turizm politikaları veya güvenilir sertifika programları ve kalite
güvence programlarını uygulamıştır.
A12 Turist can ve mal güvenliği
Destinasyon, turizme bağlı suç, güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikelerle mücadele etmeye yönelik bir programa sahiptir.

B2 Yerel kariyer fırsatları
Destinasyon; kadınlar, gençler, azınlıklar ve korunmasız diğer nüfuslar açısından, adil ücret ödemesi ve yönetim
kadrolarına eğitim sağlama da dahil olmak üzere, turizm alanında adil ve eşit istihdam olanakları ve eğitim sunmakta ve
diğer taraftan çocuk işçiliğini kısıtlamaktadır.
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GSTC kriteri

HRD stratejisinde bu konular ele
alınmaktadır.
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GSTC kriteri

Şanlıurfa’daki mevcut durum

D4 Sera Gazlarının Azaltılması
Destinasyon, turizm işletmecilerine sera gazı emisyonlarını ölçme ve azaltma konularında desteklemeye ve turizm
sektörünü yerel karbon dengeleme ve azaltma girişimlerine katılmaya teşvik etmeye yönelik bir programa sahiptir.

Şu anda mevcut değildir.

D5 Suyun korunması
Destinasyon, su kullanımını destinasyon seviyesinde izleme ve muhafaza etmeye ve turizm işletmelerinin suyu izleyip
muhafaza etmesine yönelik bir programa sahiptir.

Şu anda mevcut değildir kampanya gereklidir

D6 Su tüketimi
Destinasyonda turizm için kullanılan su beslemesi ekolojik olarak sürdürülebilir olup, genel kümülatif etkileri veya
yöredeki bütün yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarının kullanımını dikkate alarak topluluk kullanımlarını olumsuz yönde
etkilememektedir.

Atatürk Barajı’ndan besleme

D7 Yüzey ve deniz suyu kalitesi
Destinasyon, sucul alanlarda ve içme suyu kaynaklarındaki su kalitesini izlemeye yönelik bir sisteme sahiptir.

Halfeti’deki sorunlar ele alınacaktır
– STP ve SFA

D8 Atık yönetimi
Destinasyon, turizm alanlarından ve işletmelerinden gelen atıkların, yerel nüfusa ve çevreye herhangi olumsuz bir etkisi
olmadan, uygun bir şekilde arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını ya da güvenli bir şekilde bırakılmasını sağlamaya
yönelik sistemlere sahiptir.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

D9 Katı atık kirliliğinin azaltılması
Destinasyon, turizm kaynaklarından gelen atıkların en aza indirilmesini, yeniden kullanılmasını veya geri
dönüştürülmesini sağlayan sistemlere sahiptir. Turizm ve destekleyen topluluk için kalıntı artık katı atıkların bertarafı,
tekrar kullanılmayan veya geri dönüştürülemeyen atıkları en aza indirmeye ilişkin nicel hedeflerle birlikte sürdürülebilirdir.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

D10 Kirliliğin azaltılması
Destinasyon, atık su, yüzey akışı, erozyon, gürültü, ışık, zararlı maddeler, ozon tabakasına zarar veren bileşikler ve
hava, su ve kirletici maddelerinden kaynaklanan kirliliği en aza indirecek uygulamaları hayata geçirmekte ve turizm
işletmelerinin bu uygulamalara bağlı kalmasını zorunlu kılmaktadır.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

D11 Yerel taşımacılık
Destinasyon, toplu taşıma dahil olmak üzere destinasyondaki düşük etkili taşımacılığın kullanımını arttırmaya yönelik bir
politika ve plana sahiptir.

STP ve SFA’da bu konular ele
alınmaktadır.

D12 Çevre yönetimi
Destinasyon, turizm işletmelerinin, bitki örtüsü, yüzey akışı, istilacı türlerin girişinin önlenmesi ve diğer kirlilik kontrol
önlemlerini içeren bir çevre yönetim planına sahip olmasını gerektirmektedir.

Şu anda mevcut değildir.

D13 Biyoçeşitlilik, ekosistemler ve peyzajın korunması
Destinasyon, yaban hayatının (fauna ve flora, yaşam alanları) korunması, hasadı ve sınırlı alan içinde tutulması ve
turizmin yaban hayatı üzerindeki etkilerinin yönetilmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun bir programa sahiptir.

Ulusal yasal düzenlemeler
geçerlidir.

EK 3: GELECEKTEKİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI
(KONAKLAMA)
Türkiye’deki turizm sektörü eğitimleri
Türkiye’deki turizm eğitimi iki şekilde yürütülmektedir: 1. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı’ndaki TUREM
Merkezleri tarafından verilen yaygın turizm eğitimi veya 2. Meslek okulları ve
üniversiteler tarafından verilen planlı turizm eğitimi.
Türkiye’de Verilen Turizm Eğitimi

Yaygın
Turizm
Eğitimi

TUREM (Turizm Bakanlığı)
MEB Hayat Boyu Öğrenme Bölümü Kursları
İŞKUR Mesleki Kursları
Dernekler ve Özel Sektör Tarafından Açılan Kurslar
Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri

Hükümet
Tarafından
Düzenlenen
Turizm Eğitimi

Meslek Okulları
Üniversiteler

TUREM Eğitimleri
Turizm Bakanlığı, sektörde nitelikli ara eleman yetiştirebilmek amacıyla
başlatmış olduğu eğitim programını sürdürmektedir. 1967 yılından bu yana,
Turizm Eğitim Merkezlerinden (TUREM) mezun olan ve turizm sektöründe
istihdam edilen öğrencilerin sayısı 14.971’e ulaşmıştır. TUREM tarafından
düzenlenen kurslar dört bölümden oluşmaktadır: Ön Büro, Yiyecek ve İçecek Servisi, Kat Hizmetleri ve Gıda Üretimi. 30 haftalık kurslara katılabilmek
için öğrencilerin en az 21 yaşında olması gerekmektedir. Ön Büro bölümü
için asgari gereklilikler; lise mezuniyeti ve bir yabancı dil bilme olup, diğer
bölümler için, en az ortaokul mezunu olmak gereklidir. Programlarda, aşağıdaki konulara odaklanılmaktadır:
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• Personel eğitimi temel kursları dahil olmak üzere konaklama ve catering
(yemek hizmeti) işletmeleri,
• Profesyonel tur rehberi kursları,
• Danışma bürosu görevlisi kursları,
• Turizm hizmetleri ve konukseverlik hakkında seminer.
TUREM Eğitimleri, Bakanlık Müfettişliği tarafından yürütülmekte ve merkezi düzeyde düzenlenmektedir. Şanlıurfa’ya özel programlar TUREM tarafından geliştirilebilir.

Harran Üniversitesi’nin Turizmle İlgili Bölümlerinin Kapasitesi
Kurum Adı

Bölüm

Eğitim Süresi

Öğrenci Kapasitesi

Birecik Meslek Yüksekokulu (MYO)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 yıl

24

Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu (MYO)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2 yıl

30+15

Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu (MYO)

Aşçılık

2 yıl

35+30

Halfeti Meslek Yüksekokulu (MYO) (2019)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 yıl

40

Halfeti Meslek Yüksekokulu (MYO) (2019)

Aşçılık

2 yıl

40

Harran Üniversitesi

Turist Rehberliği

4 yıl

60+10

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

2 yıl

25

MEB Hayat Boyu Öğrenme Bölümü Kursları
Meslek Okulları
MEB HBÖ Müdürlüğü, tüm Türkiye çapında çok aktiftir; herhangi bir ilden
bir talep gelmesi halinde, mesleki gelişime yönelik eğitim programları MEB
tarafından kolaylıkla düzenlemektedir.
İŞKUR Mesleki Eğitimleri
İŞKUR, iş arayanlar ve ayrıca dezavantajlı gruplar için geniş bir yelpazede birçok eğitim programı yürütmektedir. İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları,
bütün mesleklerde işsizlerin istihdamı ve gelişimi amacıyla ücretsiz olarak
düzenlenmektedir. Mesleki Eğitim Kursları, günde en az 5, en fazla 8 saat
olacak ve toplamda haftanın altı günü (haftada en az 30, en fazla 40 saat)
olmak üzere en fazla 160 gün süreyle düzenlenmektedir. Eğitimler; resepsiyonist, aşçı veya muhasebeci gibi farklı bölümlere yönelik olabilmektedir.

Şanlıurfa’da öğretim faaliyetlerini aktif olarak yürütülmekte olan Harran
Üniversitesi çatısı altında, mutfak ve turizm işletmeciliği konularında iki adet
lise (Karaköprü Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haliliye Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ile iki adet meslek yüksekokulu
bulunmaktadır. 4 yıllık akademik eğitim verecek olan Harran Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, akademik kadro eksikliği nedeniyle henüz faaliyete geçmemiştir. Şanlıurfa’da turizm bölümünden mezun
olan öğrencilerin, orada çalışmak yerine başka destinasyonlar için ilden ayrıldıkları gözlenmektedir: Şanlıurfa’daki mevcut eğitimli personel sayısı bu
yüzden çok sınırlıdır. Yöneticiler arasında da benzer bir eğitim eksikliği göze
çarpmaktadır. Bu eksiklik, Şanlıurfa’da nitelikli personel ve eğitim kurumları
bulma sorununu teyit eden, özel sektör işletmeleri arasındaki güçlü işbirliğinin önemini göstermektedir.

Dernekler ve Özel Sektör Tarafından Açılan Kurslar
MEB
Otel zincirleri ve uluslararası turizm şirketleri kendilerine ait gelişim programlarına sahiptir. Bu işletmelerin çoğu insan kaynakları gelişimi için kurumsal sistemlere sahip olup, eğitimleri kendi ihtiyaçlarına göre ve kurum
kültürüne özgü olarak düzenleyebilmektedir.
Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri
Üniversiteler, işgücü piyasasındaki profesyonellere ve aynı zamanda sektörde mesleki uzmanlık için belirli konularda kendi mezunlarına yönelik eğitim programları yürütmektedir.
Şanlıurfa’da Turizm Eğitiminin Sağlanması
Üniversite
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’daki tek üniversitedir.
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2012-2017 yılları arasını kapsayan son beş yılda, Şanlıurfa’da MEB HBÖ
müdürlüğü tarafından 24 eğitim programı düzenlenmiş ve 586 katılımcı eğitim görmüştür. Eğitimler ve katılımcıların sayısı, aşağıda verilen çizelgede
listelenmiştir:
İlçe
Adı

Kurum
Türü

Kurs Alan Adı

Kurs Program Adı

Açılan
Kurs Sayısı

Toplam
Kursiyer

Sertifika Alan
Erkek Kursiyer

Sertifika Alan
Kadın Kursiyer

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Çamaşırhane Görevlisi

1

22

0

0

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Kat Hizmetleri Elemanı

2

47

0

23

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Ön Büro Elemanı

1

12

0

0

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Havuz Suyu Operatörlüğü

4

93

73

9

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Kırsal Turizm Etkinlikleri

1

70

32

38

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Bagaj Taşıyıcı

1

20

5

4

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Çamaşırhane Elemanı

1

17

9

1

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Kırsal Turizm Etkinlikleri

1

21

7

4

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Ön Kasa Elemanı

3

79

15

10

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Rezervasyon Elemanı

1

30

10

0

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Santral görevlisi

7

144

67

25

Birecik

HEM

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

Ön Büro Elemanı

1

31

5

18
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İşgücü Piyasası Analizi

Uluslararası Otel Zincirleri
Şanlıurfa’da Hilton gibi uluslararası otel zincirleri kendi eğitim faaliyetlerini
yürütmektedir.

Turizm sektöründe “personel/oda” oranı, konaklama tesisleri için ihtiyaç
duyulan personelin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Personel/oda oranı,
daimi personel ile otel oda kapasitesi arasındaki optimum denge seviyesini
belirleyen kritik faktörlerden biridir. Bu oran, otellerde tek başına en büyük
masraf kalemi olan işçilik maliyetini etkilemektedir.

İŞKUR
İŞKUR tarafından çeşitli Kurslar yürütülmektedir:
• Çalışanların Mesleki Eğitimi
• Engelli Kursu / Komisyon Kaynaklı
• Engelli Kursu / Kurum
• Girişimcilik Eğitim Programı
• Yönetim Kursu / Kurum
• İşbaşı Eğitim Programı (İEP)
• MEK / İstihdam Garantili
• MEK / Özel Poliçe
• UMEM Projesi / İEP
• UMEM Projesi / MEK

Bu ölçü genellikle, personel/misafir oranından ziyade personel/oda olarak
hesaplanmaktadır. Oteldeki personel sayısı aşağı yukarı sabit olup, sadece
doluluk oranı ile bir miktar değişmektedir. Bu oran ayrıca otelin türüne de
bağlı olup, sınırlı hizmete sahip bir şehir otelinde müsait oda başına 0,3–0,5
personel kadar düşük bir seviyede olabilirken, resort otellerde oda başına
en çok 2-2,5 personel bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen
kurs sayısı

Erkek Katılımcı
Sayısı

Kadın Katılımcı
Sayısı

Toplam Katılımcı
Sayısı

Bu programların tamamı, her yıl İŞKUR il müdürlüklerinin hepsinde talep
doğrultusunda yürütülmektedir.

Çalışanların Mesleki Eğitimi

0

0

0

0

Engelli Kursu / Komisyon Kaynaklı

0

0

0

0

Engelli Kursu / Kurum

0

0

0

0

Eski Hükümlülere Yönelik Kurs / Kurum

0

0

0

0

Girişimcilik Eğitim Programı

0

0

0

0

Eski Hükümlülere Yönelik Kurs / Devlet
Kurumu

0

0

0

0

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

10

5

3

8

MEK / İstihdam Garantili

19

290

298

588

MEK / İstihdam Garantili

0

0

0

0

MEK / Özel Poliçe

5

29

103

132

UMEM Projesi / İEP

0

0

0

0

UMEM Projesi / MEK

0

0

0

0

Toplam

34

324

404

728

Kurs Türü
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Turizm Sektöründe Kullanılan Ölçüler ve Oranlar, Şanlıurfa’ya
Uyarlanması

Restoran olup olmamasına veya bar ya da oda servisi gibi diğer olanakların bulunup bulunmamasına göre bütçe özellikleri, misafir odası başına 0,25
(dörtte bir) çalışan kadar düşük bir seviyede ortaya çıkmaktadır. 80 odalı
bir oteldeki çalışan sayısı, 20 kişi kadar düşük bir seviyede olabilmektedir.
Personel sayısının ne kadar azaltılabileceğine ilişkin bir sınır bulunmaktadır.
Gayrimenkul, yasal olarak otel statüsüne sahipse, genel kural olarak günün
her saatinde personelin bulundurmak gereklidir.
Gece güvenliği ve bakım işleri gibi birden çok becerisi olan tek bir personelin bulunması oranı değiştirmektedir. Çoğunluk itibariyle bu oran, otel
tarafından sağlanan hizmetlerin karmaşıklığına bağlı olarak, oda başına 0,5
(yarım) çalışan ile en çok 1:1 oranı arasında değişmektedir. Bu oranı etkileyen diğer faktörler şunlardır:
• Otelin yerinin gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkede olup olmaması,
• Becerikli ve iyi maaşlı personel istihtamına ilişkin otel personel alım politikası,
• Bazı hizmetler için dışarıdan hizmet alımı imkânı
Şanlıurfa otellerinde böyle bir oran kullanılmamaktadır, çünkü her zaman
çok farklı konularla ilgilenen birden çok görevi olan personel tercih edilmektedir.
Farklı otel departmanları için personel tahsis yüzde değerleri aşağıda verildiği gibi belirlenebilir:
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Oteldeki İşlevlerin Dağılımı

Personelin %’si

Kat Hizmetleri ve Çamaşırhane

23

Yiyecek ve İçecekler

21

Mutfak

12

Ön büro

10

Kontrol ve Hesaplar

5

Şanlıurfa’daki Ruhsatlı Oteller ve Turizm İşletmelerinin Kapasitesi

2326
2200
2000
1800

Kıdemli amirler ve yöneticiler

3.5

1600

Güvenlik, bakım vd.

25,5

1400
1200

Gelecek için Öngörülen İstihdam

800

Personel/oda oranı
0,25 alındığında

Personel/oda oranı
1 alındığında

Personel/oda oranı
0,5 alındığında

Oda sayısı (2018)

Personel/oda oranı dikkate alındığında, geleceğe yönelik istihdam projeksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şanlıurfa, Turizm İşletmesi Ruhsatlı Oteller

1.159

1.159

579

290

Şanlıurfa, Belediye Tarafından Ruhsat Verilenler

1042

1042

521

260

Şanlıurfa, Devlete ait Misafirhaneler

606

606

303

151

Şanlıurfa Toplam

2807

2807

1403

701

İşletme türü, 2017

Her ne kadar gerçek sektörel verileri yansıtmasa da, turizm işletmeleri ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması ve kayıtlı işletmelerin yaklaşık yarısının
bir turizm işletmesi olarak tescil edilmesi nedeniyle il düzeyinde net bir veri
bulunmamaktadır: bu bilgi eksikliği yüzünden, bu işletmelerdeki personelin
turizm sektöründe çalışıp çalışmadığı belli değildir.
Şanlıurfa bulunan birçok otel tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi, ağırlıklı olarak personel-oda oranı 0,50 kadar düşük bir değerde olması nedeniyle, çok temel ve zayıf olarak değerlendirilmektedir.
Aşağıda v erilen projeksiyonlar, son yıllarda oda sayısındaki artış eğilimine
dayanmakta olup, gelecekteki istihdam sayıları ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili
genel sayıları verebilmektedir.

204

1159

1000
600
400
200

411
197
4

17
2002

2017
Yatak Sayısı

Oda Sayısı

İşletme Sayısı

2002 yılında 197 olan oda sayısı, 2017 yılında 1159’a yükselmiştir: oda
sayısı artış yüzdesi, 15 yılda yüzde 588 olup, yılda ortalama yüzde 32’lik bir
temel artışı göstermektedir; 2023 ve 2030 yıllarına kadara oda sayılarındaki
artışa ilişkin tahminler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir:
Sonuç olarak Şanlıurfa’da 2017-2030 yılları arası iş fırsatlarındaki tahmini
artış aşağıdaki gibidir:
Toplam oda

Personel sayısı

Artış

% Artış

Dönem

2017

1159

579

2023

2225

1111

532

% 192

6 yıl

2030

4984

2488

1377

% 224

7 yıl

2017-2030 yıllarını kapsayan döneme ilişkin turizm büyüme projeksiyonuna ve mevcut arza eklenecek oda sayısına göre, otel sektöründe sadece
2023 yılına kadar ilave 1.111 personel ve 2030 yılına kadar da 2.487 personel eklenmesi gerekeceği tahmin edilmektedir. Sınıflandırma ve branşlara
göre dağılım, aşağıdaki çizelgede verildiği gibi ayrıntılandırılmış ve hesaplanmıştır:
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Oteldeki İşlevlerin dağılımı

Üniversite çıktısı

Personelin %’si

2017

2023

2030

Kat Hizmetleri ve çamaşırhane

23

133

256

572

Yiyecek ve içecekler

21

122

233

522

Mutfak

12

69

133

299

Ön büro

10

58

111

249

Üniversite

319

Kontrol ve hesaplar

5

29

56

124

İŞKUR

728

Kıdemli amirler ve yöneticiler

3.5

20

39

87

MEB Hayat Boyu Öğrenme (Son 5 yılda 586)

117

Güvenlik, bakım vd.

25,5

148

283

634

Bütün eğitim programları, yukarıda tahmini olarak verilen sayılara göre
düzenlenmelidir.

Personel-oda oranının 0,5 olduğu varsayıldığında, 2017 yılı için personel
ihtiyacı 1403 olup, eğitimli personel sayısı şu şekildedir:
Kaynak (Kurum)

Kişi sayısı

Üniversite (2 ya da 4 yıllık) mezunlarının çoğunlukla sektör tarafından talep
edildiğine dikkat edilmelidir; İŞKUR ve MEB kursları düzenli olarak organize
edilmekle birlikte, bu kurslardan mezun olanlar genellikle hemen istihdam
edilebilecek şekilde tam yeterli olarak olarak kabul edilmemektedir: bu kişilerin istihdamı üniversite mezunları ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür.

Şanlıurfa’da İşletmelerin Personel Kapasiteleri
Şanlıurfa’daki turizm işletmelerinde personel yeterliliğine ilişkin TNA (Eğitim İhtiyaç Analizi) önemli sonuçlar vermektedir: Çalışanların 11’i (yüzde
3,4) yatırımcı ve yönetici, 76’sı (yüzde 23,3) ikinci müdür/şef, 125’i (yüzde
38,2) kalifiye personel, 103’ü (yüzde 31,3) ise vasıfsız personel olarak görev
yapmaktadır. Turizm işletmelerinde toplam 328 personelin istihdam edildiği
kaydedilmiştir: 315’i daimi personel ve 13’ü stajyer.
Çalışanlara ait eğitim düzeyi analizi sonucunda; yüzde 42’sinin ilkokul mezunu, yüzde 34’ünün lise mezunu, yüzde 16’sının yüksek okul mezunu,
yüzde 3’ünün ise üniversite mezunu olduğunu görülmüştür; stajyerlerin eğitim seviyesi ile ilgili olarak bunların yüzde 3’ü lise öğrencisi veya mezunudur.
Yarı zamanlı çalışan personel istihdam edilmediği kaydedilmiştir.
Ne yazık ki, Şanlıurfa İşletmelerinin istihdam analizinde işlev dağılımının
belirlenememiştir. İşlevden ziyade, personelin çoğunluğu sadece kalifiye
(yüzde 38,2) ve kalifiye olmayan (yüzde 31,3) şeklinde sınıflandırılmıştır.
Odak grup toplantıları sırasında otel istihdamına ilişkin asıl sorun aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
• Kalifiye personel eksikliği
• Sezona bağlı turist akışları
• Kalifiye personel sorunları nedeniyle hizmetlere sürdürülebilirliğin olmaması
Daha doğru projeksiyonlar elde edebilmek amacıyla otel işletmeleri için
ayrıca, kadrolarda işlevsel istihdam ve yeterlilik tavsiye edilmektedir.
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İŞKUR ve MEB tarafından eğitim verilen öğrenciler daha temel kadrolarda
istihdam edilmektedir; turizm sektörünün gelişimini artırabilmek amacıyla
üniversite mezunlarının sayısı en az iki katına çıkması gerekir.
Dolayısıyla, 2:1 oranıyla 2017 yılı için talebin 1403 kişi olması durumunda,
sektörde 934 üniversite mezunu ile MEB ve İŞKUR kurslarını bitirmiş 467
çalışanın olması gerekmektedir.
Harran Üniversitesi bu boşluğu doldurmak amacıyla vakit kaybetmeden
turizm bölümleri açmalıdır. Harran Üniversitesi, en azından bu ihtiyacın yarısını eğitmeye odaklanmalıdır ki, bu sayı 467 kişidir. Diğer yarısı ise Türkiye’deki diğer üniversitelerden temin edilebilir.
Şu anda Harran Üniversitesi’nde 319 öğrenci bulunmakta olup, acil ihtiyacın 467 mezun olduğu görülmektedir. Tüm Harran Üniversitesi lisans
öğrencilerinin sektörde yer alacağı ve Şanlıurfa’da çalışmaya başlayacağı
varsayımıyla personel açığı 148 mezun olmaktadır.
Diğer taraftan, önceden belirtildiği şekilde ve 2017-2038 yıllarını kapsayan döneme ilişkin turizm büyüme projeksiyonu ve artan oda sayısına göre,
otel sektöründe 2023 yılına kadar ilave personel ihtiyacının 532 kişi ve 2030
yılına kadar 1377 kişi olacağı tahmin edilmektedir.
Bu yıllık bakış açısına göre, üniversite mezunları ve İŞKUR MEB mezunlarına yönelik ilave ihtiyaç aşağıdaki gibi olacaktır: (Üniversite mezunları: kurs
mezunları oranı 1:2 olduğunda)
Mezunlar

2023

2030

2038

Üniversite

355

918

2588

İŞKUR ve MONE

177

459

1293

Toplam

532

1377

3881
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EK 4: 2016-2030 DÖNEMİ BÜYÜME
PROJEKSİYONLARI

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Yılın başındaki
oda sayısı

2.512

2.612

2.724

2.807

2.907

3.007

3.107

3.207

3.317

3.438

3.571

3.718

3.879

4.056

Net ilave oda

100

112

83

100

100

100

100

110

121

133

146

161

177

195

2.612

2.724

2.807

2.907

3.007

3.107

3.207

3.317

3.438

3.571

3.718

3.879

4.056

4.251

953.380

994.260

1.024.555

1.061.055

1.097.555

1.134.055

1.170.555

1.210.705

1.254.870

1.303.452

1.356.891

1.415.675

1.480.337

1.551.465

Yıllık oda doluluk
oranı (%)

29

37

45

47

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Satılan oda-gece
sayısı

276.480

367.876

461.050

498.696

548.778

589.709

632.100

677.995

727.825

782.071

841.273

906.032

977.022

1.054.996

33

25

8

10

7

7

7

7

7

8

8

8

8

Gece
konaklamalı
ziyaretçiler

Ticari konaklama

Yılsonundaki oda
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(x365)

Satılan odagece sayısındaki
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Oda başına
varsayılan kişi
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1.061.475

1.137.779

1.152.591

1.237.302

1.329.521

1.346.036

1.449.651
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1.687.994
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895.796

1.191.919

1.493.801
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1.708.976

1.820.447

1.832.620

1.954.937

2.087.347

2.099.816

2.246.959

2.423.015

2.616.390

Arkadaşlar ve
akrabalarla, vd.
kalma

% Tahmini

Gece
konaklamalı
ziyaretçi toplamı
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Varsayımlar:
Oda arzı: Büyüme oranında, mevcut konaklama geliştirme projelerinin
2020 yılına kadar teslim edileceği varsayılmaktadır. Daha barışçıl koşulların
2020 yılına kadar civarında geri döneceği ve oda arzının yıllık bazda yüzde
10 artacağı varsayılmıştır. Bu artış sonuç olarak, pazarlamanın iyileştirilmesi,
yatırım teşvikleri, Türkiye geneline turizmin artması ve Türkiye içindeki genel
ekonomik büyüme (iç piyasa) nedeniyle, Şanlıurfa’da algı ve farkındalıkta
değişimlere yol açacaktır.
Doluluk oranı; geliştirilmiş otel standartları ve endüstri pazarlaması ve
yeni Şanlıurfa Geliştirme Şirketi ile odaklı pazarlama, geliştirilmekte olan
yeni ürünler, kalış sürelerinin uzaması ve Türk ekonomisinin büyümesi ile
Türkiye’ye yönelik uluslararası turizmin artması temel alındığında, mevcut
seviyelere göre iyileşme gösterecektir. Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’nin 2019 yılında 610.000 AVRO’luk bir pazarlama bütçesine sahip olacağı
ve bu büyümeyi sağlamak için 2023 yılına kadar kademeli olarak 930.000
AVRO’ya çıkacağı varsayılmaktadır. Yıllık ortalama oda doluluk oranı, 2023
yılına kadar yüzde 54’e ve 2030 yılına kadar da yüzde 68’e yükselecektir.
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Bu Yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bu yayının içeriğinden yalnızca yüklenici sorumludur ve hiçbir şekilde
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

