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• Turizm; pandemi öncesi dönemde dünyanın en hızlı gelişim 

gösteren sektörlerinden biri konumundaydı.

• Küresel ölçekte yıllık ortalama yüzde 6 büyüme oranına sahip 

olan dünya turizm endüstrisi, destek olduğu alt sektörlerle 

birlikte global ekonominin yaklaşık %10’luk kısmını 

oluşturmaktadır. 

• Dünya genelindeki istihdamın %10’u turizm sektöründen 

kaynaklanmaktadır.

• Pandemi öncesi dönemde 2019 yılında uluslararası seyahat 

sayısı 1 milyar 462 milyon ile tarihin en yüksek seviyesine 

ulaşmış, uluslararası turizm gelirleri 1.5 trilyon dolarlık bir 

ekonomik hacim oluşturmuştur.

DÜNYA TURİZMİ



PANDEMİNİN DÜNYA
TURİZMİNE ETKİSİ

• Covid-19 insan sağlığına olumsuz 

etkilerinin yanı sıra ekonomik açıdan da 

küresel ölçekte ciddi zararlara yol açmış 

durumda. 

• Covid-19 salgınıyla birlikte uluslararası 

seyahatlerin askıya alınması ve birçok 

ülkenin sınırlarını kapatması neticesinde 

2020 yılının 10 aylık döneminde 

uluslararası seyahatlerdeki düşüş %72 

oldu.

• 10 aylık dönemde uluslararası seyahat

sayısı 900 milyon azalırken uluslararası

turizm gelirinde yaşanan kayıp 935 milyar

$ oldu.

Kaynak: UNWTO
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PANDEMİNİN DÜNYA TURİZMİNE ETKİSİ

• UNWTO tarafından açıklanan Ocak-Ekim 

dönemi verilerine göre; küresel ölçekte en 

büyük düşüş Asya-Pasifik bölgesinde 

gerçekleşti. 

• Pandemi öncesi dönemde uluslararası 

turizm hareketlerinin yaklaşık yarısını 

oluşturan Avrupa’daki düşüş ise %68 

düzeyinde oldu.  

• Türkiye’nin turizmdeki en önemli rakipleri 

arasında yer alan İspanya’nın kaybı %76 

olurken Yunanistan’ın 9 aylık dönemde 

yaşadığı kayıp %77 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: UNWTO



• 1980’li yıllardan itibaren kaydettiği yükselişle turizm 

alanında dünyanın en önemli ülkeleri arasına giren 

Türkiye, pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında 51,7 

milyon ziyaretçi ağırladı.

• Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir 2019 yılında 34,5 

milyar Dolar oldu. 

• Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 

verilerine göre Türkiye; 2019 yılı itibariyle dünyada en 

çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler arasında 6’ncı olurken 

uluslararası turizm gelirleri sıralamasında 13’üncü 

basamakta yer aldı.

• Elde edilen turizm geliri, 2019 yılında Türkiye’nin dış 

ticaret açığının %96,6’sını kapattı.

• Uluslararası turizm gelirleri Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılası’nın %4,6’sını oluşturdu.

TÜRKİYE TURİZM

VERİLERİ

Dünyada

6. sırada
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PANDEMİNİN 
TÜRKİYE TURİZMİNE 

ETKİSİ

Covid-19 pandemisi dünya turizminde yaşanan daralma Türkiye

turizmini de olumsuz etkilemiştir. 2020 yılının Ocak-Kasım ayları

arasını kapsayan 11 aylık dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi

sayısı %72 oranında düşerek 12 milyon seviyelerine gerilemiştir.
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PANDEMİNİN 
TÜRKİYE 
TURİZMİNE ETKİSİ

• Pandemi nedeniyle Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelirde de önemli oranda gerileme

yaşandı. Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık dönemde Türkiye’nin turizm geliri %69

oranında gerileme ile 26,9 milyar Dolar’dan 8,1 milyar Dolar’a geriledi.

• Pandemi turizm istihdamında da gerilemeye neden oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

verilerine göre; turizm istihdamı 2019 Ekim döneminde toplam özel sektör istihdamının

yaklaşık %8,4’ünü oluştururken bu oran 2020 yılının aynı döneminde %7,2’ye geriledi.



Pandemi sağlığın ötesinde insanların iş 
yaşamından sosyal hayatına kadar birçok 
alanda köklü değişimlere neden olmuş 
durumda. 

Bu süreçte tüketici tercihleri ve seyahat 
alışkanlıkları da ciddi biçimde farklılaşma 
gösterdi. 

Pandeminin, insanların gündelik yaşamına 
taşıdığı ‘’Sosyal mesafe’’ gibi yeni kavramlar 
tüketici trendlerini de biçimlendirir hale 
geldi.

Daha önce de insanların hayatında olan 
‘’hijyen’’ gibi birçok kavram, pandemi ile 
birlikte yepyeni bir anlam ve öneme 
kavuştu, tüketici trendlerini belirlemeye 
başladı.

COVID-19 SALGINI
TURİZM TRENDLERİNİ 
DEĞİŞTİRDİ



COVID-19 TURİZM TRENDLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

➢ Bu dönemde hijyen, sağlık ve güvenlik 

hassasiyeti fazlasıyla gelişti.  

➢ Seyahat severler, çok kalabalık olmayan daha 

sakin tatilleri tercih etmeye başladı. 

➢ Tüketicilerin özellikle uzun mesafeli 

uluslararası seyahatlere eğilimi düşüş 

gösterdi.

➢ Yakın mesafeli destinasyonlar tercihte öne 

çıktı.

➢ Uçak veya toplu taşımayla gidilecek 

seyahatler yerini, yakın mesafeli ve özel 

araçla gidilebilecek seyahatlere bıraktı



COVID-19 TURİZM TRENDLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

➢ Kitle turizmi yerine; daha butik tatiller 

ve doğayla baş başa kalınabilecek 

destinasyonlar öne çıkmaya başladı. 

➢ Küçük gruplarla yapılan mavi turlar, 

kamp ve karavan tatilleri, butik oteller 

talep gören segmentler oldu. 

➢ Sosyal izolasyon sürecinin uzadığı 

2020 yılında macera turizmi öne çıktı. 

Bisiklet, trekking ve yürüyüş gibi açık 

hava etkinliklerine ve doğa turizmine 

yönelik talep arttı. 



BALIKESİR VE 
ÇANAKKALE 
TURİZMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK 

ÖNERİLER



PANDEMİ DÖNEMİNDE 
TURİZMDE ALINAN 
HİJYEN ÖNLEMLERİ

Pandemi döneminde tüketici 

beklentileri açısından hijyen, güvenlik 

ve sağlık büyük önem kazandı. Bu 

süreçte pandemiyle mücadele 

konusunda Türkiye’nin dünyada örnek 

gösterilen başarılı çalışmalarını 

anlatan bir tanıtım videosu çekilebilir. 

Bu videoda hem sağlık altyapımızdaki 

gelişmişliğin hem de turizm 

tesislerinde hijyen konusunda alınan 

önlemlerin sergilenmesi faydalı 

olacaktır.



DOĞA VE MACERA 
TURİZMİ

Hem Çanakkale, hem de Balıkesir’in doğa 

ve macera turizmi ile trekking açısından 

çok önemli bir turizm potansiyeli 

bulunuyor. 

Bu potansiyeli geliştirecek biçimde mevcut 

yürüyüş ve bisiklet rotalarının 

zenginleştirilmesi, uluslararası düzeyde ses 

getirecek etkinliklerde tanıtılması 

önemlidir.



KAZDAĞLARI’NIN BÖLGE 
TURİZMİNE KATKISI

Covid-19 süreci insanları sağlık konusuna 

daha çok önem vermeye yönlendirmiş 

durumda.

Kazdağları’nın Alpler'den sonra dünyanın 

en yüksek oksijen oranına sahip ikinci bölge 

olduğu tanıtım faaliyetlerinde daha çok 

vurgulanabilir.



KAZDAĞLARI-KAMP TURİZMİ

Sosyal mesafeli tatil yaklaşımının bir sonucu olarak pandemi

döneminde dünya genelinde öne çıkan bir diğer turizm konsepti 

kamp-karavan turizmi oldu. 

Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri ise sahip oldukları doğal 

güzelliklerle bu alanda çok ciddi bir gelişim potansiyeline sahip 

bulunuyor. 

Kamp karavan turizmindeki gelişim için belirlenen alanların 

artırılması, düzenlenmesi ve turizm rotalarına girmesi için özel 

tanıtımların yapılması fayda sağlayacaktır.



HİKAYESİ OLAN 
DESTİNASYONLAR

Dünya genelinde artık hikayesi olan 

destinasyonlar ilgi görüyor. İda Dağı (Kazdağı), 

dünyada mitoloji ve efsaneler dağı olarak 

bilmektedir. Turizm pazarlamasında bu 

mitolojik değerlerin ön plana çıkartılması 

sağlanabilir.



BUTİK VE KÜÇÜK OTELLER

Pandemi aynı zamanda büyük ve kalabalık 

oteller yerine butik otel tercihini öne 

çıkartmış durumda. Balıkesir ve 

Çanakkale’nin birçok bölgesinde nitelikli 

hizmetleriyle öne çıkan küçük ve butik 

oteller bulunuyor. Dolayısıyla pazarlama 

süreçlerinde Çanakkale ve Balıkesir’in bu 

yöndeki potansiyeline dikkat çekilebilir.



Pandemi döneminde sağlık turizminin önemi daha fazla ön plana 

çıktı. Balıkesir’in havası, bakir doğası, termal kaynakları ve sağlık 

altyapısı, sağlık turizmi açısından potansiyel barındırıyor. Özellikle 

sağlıklı kalmak isteyen kesimler ve 3. yaş kuşağı için bu potansiyelin 

değerlendirilmesi önemlidir. 

SAĞLIK VE 3. YAŞ 
TURİZMİ



KRUVAZİYER TURİZMİ

Çanakkale tarihi ve kültürel 
değerleriyle son derece zengin bir 
destinasyon. Kruvaziyer turizminin 
geliştirilmesiyle birlikte bölgenin 
turizm potansiyeli daha da artırılabilir. 
Harcama potansiyeli yüksek kesimler 
bölgeye çekilebilir. 

Yat turizmi alanındaki gelişim için 
çalışmalar yapılarak harcama 
potansiyeli yüksek misafirlerin 
bölgede daha çok ağırlanabilmesi 
sağlanabilir.



KONGRE VE TOPLANTI TURİZMİ

Son yıllarda hızla gelişen; kongre, incentive, toplantı ve 

etkinlik sektörlerini kapsayan MICE alanında yeni 
destinasyonlara ihtiyaç duyuluyor. Balıkesir ve 
Çanakkale, lokasyonu, coğrafi güzellikleri ve tesis 

altyapısıyla bu pazardan daha fazla pay alması 
mümkündür. Bu alana yönelik gerekli yatırımların 
planlanarak yapılması ve tanıtım pazarlama 

çalışmalarıyla Çanakkale ve Balıkesir’in bu yöndeki 
potansiyeline dikkat çekilebilir.

KONGRE MERKEZİ VE FUAR ALANI YATIRIMI



GASTRONOMİ
TURİZMİ

Çanakkale ve Balıkesir gastronomi alanında 

zeytin, zeytinyağı, peynir başta olmak üzere 

önemli ürünlere sahip bulunuyor. 

Bu alandaki potansiyelin daha da görünür 

kılınması için mevcut festivallerin ötesinde 

etkinlikler düzenlenmesi önemlidir.

Bölgenin gastronomi alanındaki zenginliğini 

tanıtacak uluslararası düzeyde etkili tv

programları ve sosyal medya çalışmaları 

yapılabilir.



TURİZMDE TANITIM 
STRATEJİLERİ

• Çanakkale ve Balıkesir’in tanıtımına yeni 

bir soluk getirecek nitelikte birçok farklı 

dilde yayın yapan Web sitesi 

tasarlanması ve tanıtım sloganı 

oluşturulması bölgedeki turizm 

potansiyelinin geliştirilmesine önemli 

katkı sağlayabilir. Bu konuda dünya 

genelinde önemli turizm potansiyeli 

taşıyan kentlerin web siteleri ve tanıtım 

stratejileri örnek alınabilir.



MİTOLOJİK DEĞERLER

Mitolojik ve tarihi önemi yüksek olan Truva 

Antik Kenti, turizm açısından çok değerli bir 

üründür. Turizm pazarlamasında bu mitolojik 

değerlerin ön plana çıkartılması sağlanabilir.



Pandemi döneminde değişen tüketici talepleri ile birlikte uzak 

mesafeli yurt dışı seyahatlerin yerini yurt içi turizm almış 

durumda. 

Özellikle kendi aracıyla yakın destinasyonlara ulaşılabilen 

destinasyonlara talep yüksek seviyede bulunuyor. Balıkesir ve 

Çanakkale de büyükşehirlere yakınlıklarıyla yurt içi turizm 

pazarından halihazırda yüksek talep alsa da bu talebi daha üst 

seviyeye çekmek mümkün olabilir. 

YURT İÇİ TURİZM PAZARI



DİJİTALLEŞME VE TANITIM

• Yeni kuşağın satın alma tercihleri 
üzerinde etkisi olan 
“instagrammer”, “blogger” ve 
sosyal medya fenomenlerinin eş 
zamanlı olarak Balıkesir ve 
Çanakkale’ye davet edilmesi bölge 
tanıtımı için önemlidir. 



FİLM VE DİZİ 
ÇEKİMLERİ

• Sinema ve televizyon endüstrisi 

tanıtım için çok önemli mecralardır. 

Özellikle son yıllarda öne çıkan dijital 

platformlar üzerinden yayınlanan dizi 

ve filmler çekildikleri kentlere ve 

bölgelere turizm açısından ciddi talep 

doğurmaktadır. Bu bakımdan bölgenin 

sahip olduğu tarihi ve mitolojik 

değerleri öne çıkaracak ve turizm 

potansiyelini canlandıracak yapımların 

çekilmesini sağlamak amacıyla film ve 

dizi yapımcıları bölgeye davet edilebilir.



BÖLGESEL TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Turizm alanında bölge illerinin bir araya gelerek işbirliği yapması, ortak tanıtım pazarlama çalışmaları 
yürütmeleri bölge turizminin kalkınmasında önemlidir. Yapılacak işbirlikleriyle yeni rotalar 
belirlenmesi, ve yeni ürünlerin sunulması turizm açısından değer katacaktır. 



ULAŞIM – MARMARA HIZLI TREN-ISTANBUL HAVALİMANI



DESTİNASYON YÖNETİMİ
BALIKESİR  - ÇANAKKALE TURİZM PLATFORMU/BİRLİĞİ
AYRI AYRI YAPI, ORTAK ÇALIŞAN BİR YAPI

YÖNETİM YAPISI
• ORTAK YÖNETİM
• BÜTÇESİ OLMALI
• EKİBİ OLMALI

ANA KRİTERLER
• ORTAK AKIL
• SÜRDÜRÜLEBİLİR

KAMU TARAFI
• VALİLİK
• BELEDİYE
• İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜDRLÜĞÜ
• KALKINMA AJANSI
• HAVALİMANI 

MÜDÜRLÜĞÜ
• ÜNİVERSİTE

ÖZEL SEKTÖR TARAFI
• OTELCİLER BİRLİĞİ
• TÜRSAB BTK
• AŞÇILAR DERNEĞİ
• REHBERLER ODASI
• GASTRONOMİ TURİZMİ 

DERNEĞİ

YARI KAMU TARAFI
• TİCARET  ODASI
• SANAYİ ODASI
• ESNAF ODASI



Teşekkürler 


