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Tablo Listesi

Şekil Listesi
Küresel ekonominin en büyük endüstri kollarından biri 
olan turizm, ekonomik büyümeyi tetikleyen itici güçlerin 
başında gelir. Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde 
önemli yer tutan sektör, yaşam kalitesinin yükseltilmesin-
de de etkilidir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine 
göre, turizm sektörünün küresel ölçekte 5.474 milyar do-
larlık bir hacme (dünya GSYH’sının %9,4’ü) sahip olduğu 
tahmin edilmektedir. Yine küresel ölçekte 210 milyonu 
aşkın kişi için istihdam (küresel istihdamın %7,6’sı) sağla-
maktadır.1 Turizm, Türkiye ekonomisi için de önemli bir 
yere sahiptir. Türkiye’de yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam 
sağlayan sektör (toplam istihdamın %7,2’si), 2009 yılında 
95,3 milyar TL değerinde ekonomik faaliyette (GSYH’nın 
%10,2’si) bulunmuştur.2 

Turizm, sağladığı ekonomik ve toplumsal kazanımların 
büyüklüğü ve kalkınma sürecini hızlandırma özelliğinden 
dolayı, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi için öncelikli sektör-
lerin başında gelmektedir. Sektörün diğer bir özelliği ise, 
değer zincirinde diğer bazı kritik sektörleri barındırmasıdır. 
Kuzeydoğu Anadolu için bu sektörlerin başında, bölgenin 
ekonomisinde önemli yer tutan tarım, gıda ve hayvancılık 
gelmektedir.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Erzurum-Erzincan-Bayburt 
illerini kapsamaktadır. Bölge, başta 4000 yılı aşkın tarihi 
geçmişi, özgün iklimi ve coğrafi yapısı, zengin su kaynakla-
rının başlangıç noktasında bulunması ve termal kaynakları 
nedeniyle farklı turizm tipleri için çok yönlü ve oldukça ge-
niş bir yelpazede değer ve varlık potansiyeli sunmaktadır. 
UNIVERSIADE 2011 oyunlarının ardından bu potansiyeli 
uluslararası platformda da tanınmaya başlanan bölgede, 
turizmin insanlara istihdam ve geçim imkanı sunabilen ve 
ayrıca diğer sektörleri de destekleyen lokomotif bir sektör 
haline gelmesi hedeflenmektedir. 

Bu nedenle, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 
bölgede var olan turistik potansiyelin harekete geçirilmesi 
için bir yol haritası niteliğinde olan ve bölgenin geleceği-
ne yön verecek “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Strate-
jisi ve Eylem Planı”nın hazırlığına ilişkin çalışmayı 30 Mart 
2011’de başlatmıştır. Strateji hazırlığı için katılımcı; strateji-

nin uygulanması için de zemin hazırlayıcı bir süreç olarak 
yapılandırılan bu çalışma, dokuz ay süren bir proje şeklinde 
yürütülmüştür. Proje kapsamında 1300’ü aşkın paydaşın 
aktif katılımıyla gerçekleşen faaliyetlerle, istenen dönüşü-
mün yaşanabilmesi için atılması gereken adımlar belirlen-
miştir. Yine paydaşların katılımıyla, bölgenin turizme ilişkin 
mevcut durumu farklı boyutlarıyla ortaya konmuştur. Proje 
boyunca, bölgede turizm değer zincirini oluşturan alanlar-
da kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversite 
arasında işbirliğini, koordinasyonu, bilgi alışverişini ve or-
tak hareket etme anlayışını tesis etmek amacıyla her ilde “İl 
Çalışma Grupları” oluşturulmuştur. Bu çalışma gruplarında, 
bölgesel paydaşlardan 300’ü aşkın kişi görev almıştır. Bu 
çalışma grupları sayesinde ilgili alt sektörlerde, “Kuzeydo-
ğu Anadolu Turizm Kümelenmesi”nin temelleri de atılmış-
tır. Proje kapsamında ayrıca, bölgede turizmin gelişiminde 
anahtar rol oynayacak alanlara ilişkin uygulamalar da ger-
çekleştirilmiştir. Bu uygulamaların başında, sektör için ino-
vatif girişimci yetiştirme ve üniversite-özel sektör ortaklığı 
programları ile turizmde inovasyon yarışması gelmektedir. 

Bu strateji belgesinin ilk bölümünde Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi’ni tanıtıcı genel bilgiler yer almaktadır. İkinci bö-
lümde, stratejide kullanılan yaklaşımın temel unsurları ele 
alınmaktadır. Üçüncü bölümde yer alan mevcut durum 
analizinde, bölgenin turizm performansı ve turizm değer 
zinciri açısından sektörel durumu iki ayrı başlık altında 
değerlendirilmektedir. Bölgeye ait turizm gelişim strate-
jisi dördüncü ve beşinci bölümlerde yer almaktadır. Dör-
düncü bölüm, Kuzeydoğu Anadolu’nun turizm vizyonu ile 
amaç ve hedeflerinin yanı sıra, turizm pazar konumlandır-
ması, marka kimliği, hedef pazarları ve pazar segmentleri 
ve turizmin gelişiminde izlenecek prensipleri içermektedir. 
Bölge turizminin gelişimi için belirlenmiş stratejik atılım 
alanları ve her bir atılım alanına ilişkin faaliyet, proje ve 
program, beşinci bölümde detaylandırılmaktadır. Strate-
jinin uygulanması için gerekli yapılanma altıncı bölümde 
yer alırken, uygulamanın ve gelişimin izlenmesi ve değer-
lendirilmesine ilişkin çerçeve yedinci bölümde sunulmak-
tadır. Sekizinci ve son bölüm, stratejiye ait eylem planını 
içermektedir. 

Giriş
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Kuzeydoğu Anadolu (TRA1 Düzey 2) Bölgesi Erzurum, 
Erzincan ve Bayburt olmak üzere üç ilden oluşmaktadır. 
Bölge, 40.798 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye yü-
zölçümünün %5,2’sini oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi (2010 Nüfus Sayımı) verilerine göre bölge-

nin kilometrekare başına 26 kişi olan nüfus yoğunluğu, 
ülke nüfus yoğunluğunun (96 kişi) çok altındadır ve Ku-
zeydoğu Anadolu Bölgesi, 26 adet Düzey 2 bölgesi ara-
sında son sırada yer almaktadır. Bölgedeki her üç il de 
tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır.

1. Kuzeydoğu Anadolu Hakkında
 Genel Bilgi3

Şekil 1. Türkiye Haritası Üzerinde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin Üç İli.
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Erzurum

Doğu Anadolu’nun en büyük kenti olan Erzurum’un M.Ö. 
4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzu-
rum’u da içine alan bölge, tarih boyunca Urartular, Kim-
merler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Araplar, 
Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve 
Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından ida-
re edilmiştir. Osmanlılar, 1514 yılında şehir ve çevresini 
fethetmişlerdir. Milli mücadelede, milli birlik ve bağım-
sızlık hareketinin temelinin atıldığı Kongre’nin 23 Tem-
muz 1919’da Erzurum’da toplanmış olması, ili, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde özel bir konuma taşımıştır. Cum-
huriyet ile birlikte 491 Sayılı 20 Nisan 1924 Tarihli Yasa’nın 
89. maddesine göre yeniden düzenlenen idari teşkilatla 
Erzurum Vilayeti kurulmuştur. Erzurum ilinin nüfusu, TÜİK 
2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarına göre 
769.085’tir. Toplam nüfus içinde kentsel nüfus oranı %64 
ve kırsal nüfus oranı ise %36’dır. 

Erzincan

Tunç Çağı’ndan bu yana bir yerleşim merkezi olduğu 
tespit edilen Erzincan, Urartu, Med, Pers, Helen, Roma ve 
Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1071’den sonra Türklerin 
eline geçerek Mengücek, Selçuklu ve Eretna dönemleri-
ni yaşamıştır. Şehir, 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşı ile Os-
manlı hâkimiyetine girmiştir. I. Dünya Savaşı’nda işgale 
uğrayan Erzincan, 13 Şubat 1918’de Türk Ordusu tarafın-
dan kurtarılmıştır. Erzincan, 1939’da şiddetli bir depreme 
maruz kalmış ve şehir neredeyse tamamen yıkılmıştır. 
Depremden sonra yeni bir şehir inşasına başlanarak bu-
günkü Erzincan şehri meydana getirilmiştir. İlin nüfusu, 
2010 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları-
na göre 224.949 kişidir. Kentsel nüfus 134.028 kişi iken, 
90.921 kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. 

Bayburt

Bayburt’un tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır. 
Şehir, Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt, daha son-
ra Med, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Saltuklu, Danişmend, 
Selçuklu, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı egemenliğinde 
kalmıştır. 1927’ye kadar Erzurum’a bağlı olan Bayburt bu 
tarihte Gümüşhane’ye bağlanmıştır. 21 Haziran 1989 ta-
rihinde 3578 Sayılı Yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. Bay-
burt ilinin nüfusu, 2010 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarına göre 74.412 kişidir. Nüfusun 37.537 
kişisi şehirde yaşarken, 36.875 kişisi belde ve köylerde 
yaşamaktadır. 

Ekonomik Yapı

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kişi başına gayri safi 
katma değerin yıllara göre değişimi ve Türkiye geneli 
değerler Tablo 1’de verilmektedir. Bölge, bu değerlerle 
2004-2007 yılları arasında 26 Düzey 2 bölgesi içinde 21. 
sırada yer alırken 2008 yılında 1 basamak yükselerek 20. 
sıraya çıkmıştır.

Tablo 1. Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (TL).

2004 2005 2006 2007 2008

Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi (Erzurum,
Erzincan, Bayburt)

4,260 4,620 5,428 6,137 7,071

Türkiye 7,307 8,338 9,632 10,744 12,020

Kaynak: TÜİK İstatistikleri, 2011.

Tablo 2. Yıllara Göre İstihdamın İktisadi Faaliyet Kollarına Dağılımı.

Kuzeydoğu Anadolu  Bölgesi
(Erzurum, Erzincan, Bayburt)

Türkiye

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Toplam 345,000 348,000 354,000 21,194,000 21,277,000 22,594,000

Tarım 175,000 188,000 200,000 5,016,000 5,240,000 568,300

Sanayi 32,000 29,000 28,000 5,682,000 5,385,000 5,927,000

Hizmet 138,000 131,000 126,000 10,495,000 10,652,000 10,985,000

% Tarım 50.6 54.1 56.3 23.7 24.6 25.2

% Sanayi 9.2 8.3 8.0 26.8 25.3 26.2

% Hizmet 40.0 37.6 35.6 49.5 50.1 48.6

Kaynak: TÜİK İstatistikleri, 2011.

TÜİK verilerine göre, bölgesel gayri safi katma değerin 
iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımına bakıldığında, 
bölgede en büyük payın hizmetler sektörüne ait oldu-
ğu görülmektedir (2008 yılı itibariyle %66.4). Tarım ve 
sanayi sektörlerinin payları, 2008 yılı için hemen hemen 
birbirine eşit seviyede seyretmektedir (sırasıyla, %16.8  
ve 16.9)4  

İstihdamın iktisadi faaliyet alanlarına göre dağılımı ince-
lendiğinde, tarım sektörünün %50’nin üzerinde ve yıllar 
içinde artan bir trendle en yüksek istihdam oranına sahip 
olduğu görülmektedir (Tablo 2). Hizmet sektörünün ise 
istihdam içindeki payı son 3 yılda %40’dan %35.6’ya ge-
rilemiştir. Bölgedeki istihdamın sanayi sektöründeki payı 
Türkiye ortalamasının yaklaşık %18 gerisinde, %8 civarın-
dadır ve yıllar içinde düşüş göstermiştir.
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Tablo 4. Kuzeydoğu Anadolu İlleri Bölgesel Göç Verileri.

  Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç Net göç hızı

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Türkiye 71,517,100 72,561,312 73,722,988 2,273,492 2,236,981 2,360,079 2,273,492 2,236,981 2,360,079 0 0 0  0%  0%  0%

Bayburt 75,675 74,710 74,412 2,996 3,101 3,984 4,949 4,420 4,780 -1,953 -1,319 -796  -25.48% -17.50%   -10.64%

Erzincan 210,645 213,288 224,949 10,977 11,966 14,198 11,976 11,189 12,365 -999 777 1,833  -4.73%  3.65%  8.18%

Erzurum 774,967 774,207 769,055 18,999 24,830 23,294 43,585 33,681 35,71 -24,556 -8,851 -12,417  -31.23%  -1.37%  -16.02%

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Göç İstatistikleri.7

Bölgesel Göç

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, mevcut ekonomik yapıdan 

dolayı diğer illere önemli oranlarda göç vermektedir. Tablo 

4’te bölge illerinin 2007-2010 yılları arasındaki göç istatis-

tikleri verilmektedir. Erzurum ve Bayburt, bu yıllar arasında 

dışa göç vermeye devam etmiştir. Erzincan ise 2008 yılın-

dan itibaren göç almaya başlamıştır. Kuzeydoğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ‘TRA1 Düzey 2 Böl-

ge Planı 2011-2013’te de vurgulandığı üzere bölge nüfu-

su, 2000-2010 yılları arasında göçle beraber hızlı biçimde 

azalma eğilimine girmiştir. 

Bölge genelinde nüfus artışının ilçe merkezlerinde yoğun-
laştığı görülmektedir. Kent merkezlerinde ise artış bazı il-
çelerin altındadır. Bayburt’ta kent merkezi nüfusu azalma 
eğilimindedir. Erzurum’un güney ve kuzey ilçelerinde ilçe 
nüfuslarındaki artış, genelde yüksek doğum oranı ve kırsal 
göçten kaynaklanırken, kuzey ilçelerinde ilçe merkezlerin-
de yaşanan artışa, çoğunlukla, bu alanların doğal cazibe-
sinden kaynaklanan tersine göç neden olmaktadır. Bölge, 
il ya da ilçe dışında çalışıp emekli olan kişilerin eskiden 
yaşadıkları yerlere geri dönmeleri ile oluşan bu artış, ilçe-
lerde yaşlı nüfusun artmasına da neden olmaktadır. Kent 
merkezlerinin nüfusunda yaşanan yavaş yükseliş veya dü-
şüş, daha çok bölge dışına olan göçle izah edilmektedir.

İşgücü 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde işgücüne katılma oranı %50’nin üzerinde; istihdam oranı ise yine %50 seviyesindedir. 
İşsizlik oranı 2010 yılında %6,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı kadardır (Tablo 5).

Tablo 5. Kurumsal Olmayan Nüfusun Yıllara Göre İşgücü Durumu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
(Erzurum, Erzincan, Bayburt)

Türkiye

2008 2009 2010 2008 2009 2010

15 ve daha yukarı yaştaki 
nüfus

713.000 722.000 716.000 50.772.000 51.686.000 52.541.000

İşgücü 368.000 376.000 378.000 23.805.000 24.748.000 25.641.000

İstihdam edilenler 345.000 348.000 354.000 21.194.000 21.277.000 22.594.000

İşsiz 23.000 29.000 24.000 2.611.000 3.471.000 3.046.000

İşgücüne katılma oranı (%) 51,6 52,1 52,8 46,9 47,9 48,8

İşsizlik oranı (%) 6,3 7,7 6,2 11,0 14,0 11,9

İstihdam oranı (%) 48,4 48,1 49,5 41,7 41,2 43,0

İşgücüne dahil olmayan 
nüfus

345.000 346.000 338.000 26.967.000 26.938.000 26.901.000

Kaynak: TÜİK İstatistikleri, 2011.

Tablo 6. Kuzeydoğu Anadolu İlleri ve Çevre İllerde Temel İşgücü 
Göstergeleri, 2010.

İşgücüne katılma 
oranı (%)

İşsizlik oranı
(%)

İstihdam 
oranı (%)

Bayburt 57,5 4,7 54,8

Erzincan 53,4 6,1 50,1

Erzurum 52,0 6,5 48,6

Artvin 60,8 5,7 57,3

Gümüşhane 58,8 5,8 55,4

Kars 52,2 7,4 48,3

Ağrı 48,5 11,7 42,8

Elazığ 47,7 12,6 41,6

Bingöl 46,3 12,5 40,5

Muş 42,1 16,4 35,2

Kaynak: TÜİK İstatistikleri, 2010.

İllere göre işgücü ve istihdam verilerine bakıldığında, 
Bayburt %4,7’lik işsizlik oranı ile çevre iller arasında işsiz-
liğin en düşük olduğu il olarak dikkat çekmektedir. Bay-
burt’ta işgücüne katılımın da oldukça yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Bölgenin kuzeyinde kalan iki komşu il olan 
Artvin ve Gümüşhane’nin de işgücüne katılım ve işsizlik 
oranları bölgeye yakın değerlerdir. Bu iki ildeki istihdam 
oranı ise Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a göre daha yük-
sektir (Tablo 6).
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi için turizm sektörü eko-
nomik ve toplumsal kalkınma açısından kritik önem ta-
şımaktadır. Dolayısıyla, sektörün gelişimi için belirlenen 
stratejik yaklaşım, bölgede toplumun ve çevrenin ihti-
yaçlarını göz önünde bulundururken aynı zamanda böl-
gesel paydaşların ortak bir gündem etrafında harekete 
geçmelerini ve güçlerini birleştirmelerini öngörmektedir. 
Turizm, bölgede bir kalkınma aracı olarak kullanılacağın-
dan, bu dokümanda çerçevesi çizilen strateji, bölge için 
bir “ziyaretçi ekonomisi” oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ziyaretçi ekonomisi yaklaşımının özünde; turizm gelir-
lerinin değişken ve öngörülemez doğası nedeniyle, bu 
sektörü destekleyen, ancak kendi başına da katma değer 
yaratan sektörlerin eşzamanlı olarak geliştirilmesi yat-
maktadır. Bu açıdan ele alındığında, ziyaretçi ekonomisi-
nin iki ana bileşeni bulunur. Bunlardan ilki, turizm sektö-
ründeki ana aktörlerin sunduğu ekonomik değer yaratan 
turizm ürün ve hizmetleridir. Diğer bileşen ise, turizm 
değer zincirinde yer alan ve turizmin gelişimine dolaylı 
katkı sağlayan diğer sektörlerdeki (örneğin tarım ve gıda) 
ekonomik faaliyetlerdir. 

Turizm sektöründe “değer zinciri”, turizm ürün veya hiz-
metlerinin tasarlanmasından üretimine; müşteriye satı-
şından/sunumundan kullanım sonrası bertarafına kadar 

geçen süreçlerde yer alan tüm faaliyetleri ifade eder. Bu 
faaliyetlerde yer alan tüm kuruluşlar (kamu sektörü, özel 
sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vb.) değer 
zincirinde yer alan halkaları temsil eder (Şekil 2). Turizm 
sektörünün doğası gereği, yerel halk da değer zincirinin 
bir öğesi olarak görülmelidir. Turizm değer zincirindeki 
tüm aktörler, ürün ve hizmetleri ne kadar nitelikli üretip 
sunarlarsa sektörün gelişimi de o derece güçlü olur. Bu, 
aynı zamanda, zincirdeki tüm aktörlerin birbirleri arasın-
da etkin bir iletişim ve işbirliği içinde olmalarını da ge-
rektirir. 

Ziyaretçi ekonomisi yaratma anlayışı, bölgede turistlerce 
yapılan harcamaların daha yüksek oranda gerçekleşmesi-
ni sağlar; bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde pazara 
sunacağı ürün ve hizmetler geliştirip satmasını mümkün 
kılar; bölgedeki yeni yatırımların, istihdamın ve gelirin 
artmasında katalizör görevi görür. Aynı zamanda, yerel 
halkın sektör gelirlerinden daha fazla pay almasına ve ya-
şam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur. Böylece 
bölge, insan kaynağını elinde tutma ve yeni yatırım ile ni-
telikli işgücünü çekme konusunda ilerleme kaydeder. Bu 
bakımdan, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi için geliştirilen 
strateji, salt turistler için sağlanan altyapı ve çekim unsur-
larıyla sınırlandırılan klasik turizm stratejisi anlayışından 
farklı bir yaklaşım içermektedir. 

2.  Stratejik Yaklaşımın                               
Temel Unsurları 
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•	 Oteller

•	 Butik otel, pansiyon ve alter-
natif konaklama tesisleri

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Sayı ve çeşitlilik

•	 Çalışan profili ve niteliği

•	 Gelir artırıcı ve geliri tabana 
yayıcı faaliyetler

•	 Tesis imkanları ve sunulan hiz-
metlerin çeşitliliği

•	 Yüksek iş etiği

•	 Bağımsız (konaklama tesisleri-
nin dışındaki) lokantalar

•	 Kafeler, pastaneler, barlar vb.

•	 Büfe, küçük market, seyyar 
tezgah vb. yolüstü satış nok-
taları

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Çeşitlilik, kalite  ve hijyen

•	 İstihdam artırıcı ve geliri taba-
na yayıcı faaliyetler

•	 Yüksek iş etiği

•	 Otel içi satış noktaları

•	 Turiste yönelik seçkin mağa-
zalar

•	 Hediyelik eşya

•	 Yöresel ürünler (el sanatları, 
gıda vb.)

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Çeşitlilik ve kalite

•	 İstihdam artırıcı ve geliri taba-
na yayıcı faaliyetler

•	 Turiste spontan ve nakit harca-
ma yaptıracak faaliyetler

•	 Yüksek iş etiği

•	 Tur operatörleri ve acenteler

•	 Rehberler

•	 Doğa sporları, kültür turları vb. 
etkinlik organizatörleri

•	 Festival ve yarışma organiza-
törleri

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Etkinlik çeşitliliği ve organizas-
yon kalitesi

•	 Yöre coğrafyası, tarihi, kültürü 
vb. hakkında cezbedici bilgi, 
öykü ve efsaneler

•	 İstihdam artırıcı ve geliri taba-
na yayıcı faaliyetler

•	 Üst düzey yabancı dil bilgisi ve 
etkin kullanımı

•	 Yüksek iş etiği

•	 Turizm danışma büroları

•	 Internet kafeler

•	 Döviz büroları

•	 GSM noktaları

•	 Diğer bilişim hizmetleri (kab-
losuz internet erişim noktaları, 
teknoloji marketler vb.)

•	 Taksiler

•	 Araç kiralama

•	 Diğer küçük işletmeler (spor 
malzemeleri kiralama vb.)

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Çeşitlilik ve kalite

•	 İstihdam artırıcı ve geliri taba-
na yayıcı faaliyetler

•	 Yabancı dil bilgisi ve etkin kul-
lanımı

•	 Turiste spontan ve nakit harca-
ma yaptıracak faaliyetler

•	 Yüksek iş etiği

•	 Kara, hava ve demiryolu ulaşım 
hizmetleri

•	 Bölge içi ulaşım hizmetleri

•	 Şehir içi toplu taşım hizmetleri

•	 Turist taşıma ve transfer (shutt-
le) hizmetleri

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Yollar ve güzergahlar

•	 Fiziki altyapı

•	 Turistik bölgelere ulaşım

•	 Sefer sıklığı, tarifelere uyum ve 
güzergah optimizasyonu

•	 Çalışan profili ve niteliği

•	 Ulaşım araçlarının temizliği ve 
kalitesi

•	 Yabancı dil bilgisi ve etkin kul-
lanımı

•	 Yüksek iş etiği

•	 Belediye hizmetleri

•	 Mimarlar odası ve diğer ilgili 
sivil toplum örgütleri

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Hava, su ve çevre temizliği

•	 Görüntü ve gürültü kirliliğini 
azaltıcı tedbirler

•	 Şehir ve bölge planlaması

•	 Rekreasyonel düzenlemeler 
(park, bahçe vb)

•	 Tarihi eserlerin restorasyonu 
ve restorasyon zamanlaması

•	 Şehir/sokak sanatları

•	 Sokak rehabilitasyonu

•	 İşaretlendirme ve tabelalan-
dırma

•	 Bina bütünlüğü ve estetiği

•	 Şehir renkleri ve ışıklandırma

•	 Bölge markasını vurgulamaya 
yönelik düzenlemeler

•	 Reklam ajansları

•	 Turizm il müdürlükleri

•	 Görsel, işitsel, online (yerel, 
ulusal ve uluslararası) medya

•	 Sosyal medya

•	 Sosyal ağlar

•	 Film ve dizi endüstrisi

•	 Bilişim endüstrisi

Odaklanılması gereken boyut-
lar:

•	 Ses getiren kampanya ve rek-
lamlar

•	 Filmler ve diziler

•	 Bilgisayar oyunları

•	 Çeşitlilik, içerik ve kalite

•	 Profesyonel ve çoklu yabancı 
dil kullanımı

•	 Çoklu platform desteği

Girişimcilik

Eko İnovasyon (Sürdürülebilir Çevre ve Enerji)

Eğitim

Ekolojik Tarım, Gıda ve Hayvancılık

Şekil 2. Turizm Değer Zinciri Öğeleri ve Her Bir Öğe için Öncelikle Odaklanılması Gereken Boyutlar.
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi turizm stratejisi, aynı zamanda 
günümüz turist profilindeki değişimi de göz önünde bu-
lundurmaktadır. Buna göre, “yeni turist” profilinin belli başlı 
özellikleri şunlardır:

•	 Yeni	ve	farklı	deneyimler	arar	ve	bu	deneyimlerin	kendi	
ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını bekler;

•	 Otantiklik	peşindedir;

•	 Daha	sık	ve	daha	kısa	süreli	tatil	yapar;

•	 Tercih	edeceği	destinasyonu	seyahat	tarihinden	kısa	bir	
süre önce seçer;

•	 Uluslararası	seyahat	konusunda	daha	istekli	ve	bilgilidir;

•	 Çevre	konusunda	hassastır;

•	 Yüksek	standart	ve	kaliteli	hizmet	arar;

•	 Destinasyon	ve	turizm	ürünleri	hakkında	kaliteli	bilgiye	
hızlı bir şekilde ulaşmak ister;

•	 Daha	eleştirel;	daha	az	sadık	ve	fiyatlar	konusunda	daha	
hassastır;

•	 Tercihlerini	 yaparken,	 seyahatini	 planlarken	 ve	 turizm	
faaliyeti süresince bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun 
şekilde kullanır.

Yukarıdaki açılımların doğal bir sonucu olarak; stratejinin 
odaklandığı diğer bir husus “sektörel inovasyon” konusudur. 
Turizm sektöründe inovasyona olan ihtiyacın boyutu son 
yıllarda daha açık şekilde kendini göstermektedir. Turizm 

ürünleri birçok açıdan diğer ürünlerden farklıdır: Sektörde 
üretim ve tüketim aynı anda gerçekleşir; müşterinin de bu 
sürece aktif katılımı söz konusudur; genellikle önemli yatı-
rımlar gerektirir. Bu özellikler, çoğu zaman sektör üzerinde 
kısıtlayıcı etkiye (örneğin, ürünlerin depolanamaması) ya da 
sorunlara (örneğin, düşük kar marjlarıyla çalışmak zorunda 
kalınması) sebep olabilmektedir. Bu nedenle, söz konusu 
kısıtların ve sorunların üstesinden gelmek ve sektördeki 
ürünlerin değerini artırmak için inovasyon kritik önem ta-
şımaktadır. 

İnovasyonun gerekliliğine diğer bir neden ise, günümüz-
de turistlerin istekleri ve ihtiyaçlarının gittikçe artması ve 
çeşitlenmesidir. Bunda çok çeşitli dinamiklerin (ekonomik, 
demografik, çevresel, teknolojik, politik, vb.) de büyük etkisi 
bulunmaktadır. Turizm sektöründeki hedef kitlenin profi-
lindeki değişim, sektörde rekabeti kızıştırmakta ve sektörel 
kuruluşların aktif şekilde inovasyon yapmasını gerekli kıl-
maktadır. Tüm turizm değer zinciri göz önünde bulundu-
rulduğunda, inovasyonun hem yeni pazarlama stratejileri 
uygulamak hem de yeni ve farklı ürünler, hizmetler ve sü-
reçler geliştirmekle ilgili olduğunun altını çizmek gerekir. 
Turizmde inovasyon, devam eden ve dinamik bir süreçtir. 
Değişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, gelişen tek-
noloji, müşterilerin değişen beklentileri ve yaşam şekilleri 
bu süreci etkilemekte ve canlı tutmaktadır. 

Bu yaklaşım çerçevesinde, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
inovasyona dayalı turizm sistemi aşağıdaki temel unsurlar-
dan oluşur (Şekil 3).

Küresel İnovasyon Sistemi
Küresel Turizm Aktörleri

Ulusal İnovasyon Sistemi Paydaşları
Ulusal Turizm Aktörleri

Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Rekabetçilik
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Şekil 3. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Sistemi.
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İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023)
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt)

3.1 Mevcut Turizm Varlık ve Değerleri 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizm değer zincirinde-
ki çalışma gruplarının katkılarıyla bölgeye ait 430 turizm 
varlık ve değeri tespit edilmiştir. Kar ve kış sporları; kongre, 
incentive ve fuar turizmi; tarih ve kültür turizmi; mace-
ra ve doğa sporları turizmi; eko-turizm ve sağlık turizmi 
açısından önem arzeden bu değer ve varlıklar, bölgenin 
sahip olduğu yüksek potansiyele ve dört mevsim turizm 
için zengin ürün çeşitliliğine işaret etmektedir. Bölgenin 
turizm değer ve varlıklarının listesi http://www.kudakatu-
rizm.org/duyurular/tra1-duezey-2-boelgesi-turizm-varlık-
ları-envanteri.aspx  adresinde yer almaktadır.

3.2 Mevcut Turizm Performansı 

Bu bölümde, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut 
turizm performansını ortaya koyan Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistikleri; 
bölgeye tur düzenleyen operatörlerle yapılan mülakat 
sonuçları ve strateji çalışması kapsamında Temmuz-
Ağustos 2011 döneminde bölgede gerçekleştirilen 
turist memnuniyet anketinin sonuçları yer almaktadır. 
Elde edilen bulgular, bu dokümanın takip eden bölüm-
lerinde ortaya konan stratejiye girdi sağlamıştır.

3. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
Turizm Performansı ve Sektörün 
Mevcut Durumu
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İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023)
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt)

Tablo 7. 2009 yılı itibariyle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve çevre illerdeki turist sayıları.

Kuzeydoğu 
Anadolu ve 
çevre iller

Yabancı Turist Yerli Turist Toplam

Yabancı turist 
sayısı

İle gelen 
turist sayısı 

içindeki payı  
(%)

Türkiye’ye 
gelen 

yabancı 
turist sayısı 

içindeki 
payı (%)

Yerli turist 
sayısı

İle gelen 
turist sayısı 

içindeki 
payı (%)

Türkiye’ye 
gelen 

yerli turist 
sayısı 

içindeki 
payı (%)

Toplam 
turist sayısı

Türkiye’ye 
gelen 

toplam 
turist sayısı 

içindeki 
payı (%)

Erzurum  32 212 7,22 0,17  413 688 92,78 1,61  445 900 0,99

Erzincan  1 937 1,85 0,01  102 693 98,15 0,40  104 630 0,23

Bayburt   7 0,11 0,00  6 489 99,89 0,03  6 496 0,01

Kuzeydoğu 
Anadolu 
Bölgesi

 34 156 6,13 0,18  522 870 93,87 2,03  557 026 1,24

Kars  8 865 8,68 0,05  93 298 91,32 0,36  102 163 0,23

Ağrı  5 740 10,76 0,03  47 589 89,24 0,18  53 329 0,12

Van  16 178 5,79 0,08  263 180 94,21 1,02  279 358 0,62

Sivas  3 221 1,97 0,02  160 659 98,03 0,62  163 880 0,36

Giresun  3 352 3,66 0,02  88 231 96,34 0,34  91 583 0,20

Trabzon  38 509 7,62 0,20  466 793 92,38 1,81  505 302 1,12

Rize  32 030 26,85 0,17  87 284 73,15 0,34  119 314 0,26

Artvin  109 700 33,72 0,57  215 627 66,28 0,84  325 327 0,72

Bölge ve çevre 
iller toplamı

 251 751 12,38 1,30 1 945 531 95,68 7,55 2 197 282 4,88

Türkiye toplamı 19 304 422 42,84 100,00 25 760 739 57,16 100,00 45 065 161 100,00

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.

3.2.1 Turizm İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verileri derlenerek yapılan analizde, Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki üç ilin ve karşılaştırmalı olarak 
çevre illerin (Kars, Ağrı, Van, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Artvin) mevcut turizm performansı konusunda aşa-
ğıdaki hususlar tespit edilmiştir. Analize dahil edilen iller 
belirlenirken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne yakın olup, 
bölge destinasyonuna girebilecek olanlar dikkate alın-

mıştır (Tablo 7 ve Tablo 8). Mevcut veriler, güncellik ve 
kapsam bakımından bölgedeki turizm faaliyetine yöne-
lik detaylı bir analiz için yetersiz olmakla birlikte, bölgeye 
ilişkin genel resmi ortaya koymaktadır. Bölgenin turizm 
performansına dair daha detaylı analizlerin yapılabil-
mesini ve strateji için ölçülebilir hedeflerin ortaya ko-
nabilmesini sağlayacak kapsam, derinlik ve güncellikte 
istatistikler halen bulunmamakta olup; 2012’den itibaren 
derlenmeleri ve stratejinin izlenmesini sağlayacak şekil-
de kullanılmaları amaçlanmaktadır.  

Tablo 8. Yıllar itibariyle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Çevre İllere Gelen Turist Sayısı.

 
Yabancı Turist Yerli Turist Toplam Değişim

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 ‘07 - ‘09

Erzurum  12 339  39 994  32 212  167 325  369 253  413 688  179 664  409 247  445 900 68%

Erzincan  17 011  1 437  1 937  250 515  120 637  102 693  267 526  122 074  104 630 -34%

Bayburt - -   7  11 077  6 298  6 489  11 077  6 298  6 496 -20%

Kuzeydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

 29 350  41 431  34 156  428 917  496 188  522 870  458 267  537 619  557 026 11%

Kars  11 330  10 415  8 865  97 213  93 625  93 298  108 543  104 040  102 163 -3%

Ağrı  12 358  10 687  5 740  42 590  99 374  47 589  54 948  110 061  53 329 24%

Van  19 061  16 045  16 178  263 728  235 132  263 180  282 789  251 177  279 358 0%

Sivas  3 559  3 435  3 221  131 744  151 271  160 659  135 303  154 706  163 880 10%

Giresun   447  1 146  3 352  91 941  84 611  88 231  92 388  85 757  91 583 0%

Trabzon  36 664  42 296  38 509  507 679  453 891  466 793  544 343  496 187  505 302 -4%

Rize  20 015  23 854  32 030  211 333  150 951  87 284  231 348  174 805  119 314 -28%

Artvin  77 315  79 552  109 700  213 452  228 040  215 627  290 767  307 592  325 327 6%

Bölge ve 
çevre iller 
toplamı

 210 099  228 861  251 751 1 988 597 1 993 083 1 945 531 2 198 696 2 221 944 2 312 760 0%

Türkiye 
toplamı

19 596 923 17 762 818 19 304 422 24 178 439 22 755 200 25 760 739 43 775 362 40 518 018 45 065 161 2%

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt)

•	 Kültür	 ve	Turizm	Bakanlığı’nın	 2009	 yılı	 istatistikleri-
ne göre, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi dahil yukarıda 
bahsi geçen 11 ili kapsayan bölgeye gelen toplam 
turistlerin %25’ini (557.026 turist) Kuzeydoğu Ana-
dolu Bölgesi’ne gelen turistler oluşturmaktadır. Ku-
zeydoğu Anadolu’da en fazla sayıda turist çeken il Er-
zurum olup, bölgenin Türkiye genelinde turist sayısı 
bazında sahip olduğu payı ciddi oranda yükseltmek-
tedir. Erzurum, Türkiye’deki toplam turist sayısının 
%0,99’una sahip olması ile Trabzon’dan sonra (%1,12) 
çevre illerde en fazla turist çeken ildir. Bununla bir-
likte Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Bayburt, 
Türkiye’deki toplam turist sayısı içinde sahip olduğu 
%0,01’lik pay ile çevre iller içinde en düşük orana sa-
hiptir. Erzincan ise, Türkiye’ye gelen toplam turistlerin 
%0,23’ünü çekmektedir. 

•	 Türkiye	 ortalamalarıyla	 karşılaştırıldığında,	 2009	 yı-
lında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne gelen turist 
sayısı, Türkiye’ye gelen turistlerin %1,24’ünü oluştur-
maktadır. Kuzeydoğu Anadolu’nun ve çevre illerin 
turizm performansına birlikte bakıldığında ise bu 
oran oldukça düşük seviyede olup, 11 ilin tamamına 
gelen turist sayısı, Türkiye’ye gelen turistlerin ancak 
%4,88’ine tekabül etmektedir.  

•	 Kuzeydoğu	Anadolu	Bölgesi’ne	gelen	turistlerin	çok	
büyük bir kısmını (%93,87) yerli turistler oluşturmak-
tadır. Yabancı turist oranı bakımından, Türkiye’ye ge-
len turistlerin sadece %0,18’i Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi’ni tercih etmektedir. Bölgeye gelen yabancı 
turistlerin %94’ünü Erzurum’a gelen turistler oluş-

turmaktadır. Bayburt, 2009 yılında sadece 7 yabancı 
turisti ağırlamıştır. Çevre illere bakıldığında, Trabzon 
(%0,2) ve Artvin’e (%0,57), Erzurum’dan (%0,17) fazla 
yabancı turist geldiği görülmektedir. Trabzon’un çe-
kiciliğinde manastırlar ve Ayasofya Müzesi önemli rol 
oynamaktadır. Rusya ve Gürcistan Başkonsoloslukları, 
liman ve komşu ülkelerle ticaret, ziyaretçi sayısının 
artmasına katkı sağlamaktadır. Artvin’in yüksek sayıda 
yabancı turist ağırlamasında sınır ili olmasının etkisi 
büyüktür. Ayrıca doğa ve doğa sporlarına dair turizm 
faaliyetleri de önem arz etmektedir. Bölgede, dikkat 
çeken diğer bir il de Sivas’tır. Bu ilde yerli turizme yö-
nelik kaplıca ve kültür turizmi ön plandadır.

•	 Türkiye’ye	gelen	turist	sayısı,	2007-2009	yılları	arasında	
yıllık ortalama %2 artış gösterdiği halde Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesi ve çevre illerin oluşturduğu bölgeye 
gelen toplam turist sayısında bir artış yaşanmamıştır. 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi özeline bakıldığında ise 
aynı dönemde gelen toplam turist sayısında yıllık or-
talama %11 artış görülmektedir. Bu yükseliş, 2008 ve 
2009 yıllarında Erzurum’a gelen yerli turist sayısındaki 
muazzam artıştan kaynaklanmaktadır. 2008 yılında, 
küresel finansal krize bağlı olarak, ülke çapında ge-
rek yerli gerekse yabancı turist sayısında önemli bir 
düşüş yaşanmış olmasına rağmen, aynı yıl Erzurum’a 
gelen turist sayısında %127’lik büyük bir sıçrama göz-
lenmiştir. Erzurum, 2009 yılında da bu artışı istikrarlı 
şekilde korumuştur. Bununla birlikte aynı dönemde 
Erzincan ve Bayburt’a gelen toplam turist sayısında 
yıllık ortalama %34 ve %20’lik düşüşler yaşanmıştır. 

•	 Ortalama	geceleme	süreleri	ele	alındığında,	bölgeye	
gelen yerli ve yabancı turistlerin ortalama kalış süre-
lerinin Türkiye ortalamasının altında olduğu görül-
mektedir. Türkiye’de yerli turistlerin ortalama gecele-
me süresi 1,7 gece iken, bu süre Erzurum ve Erzincan 
için 1,3, Bayburt için 1,1’dir. Yabancı turistler için bu 
sayılar, Türkiye genelinde 4,1 iken, Erzurum’da 1,8; Er-
zincan ve Bayburt’ta ise 1,9 gecedir (Tablo 9). 

•	 Erzurum’da	 yabancı	 ziyaretçilerin	 yarı	 yarıya	 Palan-
döken ve Yakutiye ilçelerinde, küçük bir kısmının ise 
Aziziye ve Pasinler’de konakladığı görülmektedir. Ya-
bancı turistler için en fazla geceleme Palandöken’de-
ki konaklama tesislerinde (35.202 -ildeki toplam 
gecelemenin %61’i), yerli turistler içinse Yakutiye’de 
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gerçekleşmiştir (366.741 -ildeki top-
lam gecelemenin %70’i). Erzincan’a 
gelen turistlerin %80’i kent merke-
zinde konaklamıştır. Yabancı ve yerli 
turist sayıları arasındaki farka rağmen, 
Kemaliye ve Çayırlı ilçelerinde konak-
layan yabancı turistlerin yüksek orta-
lama geceleme ile toplam geceleme 
sayılarında merkez ilçeye yaklaştığı 
görülmektedir. Bunun dışında Kema-
liye ve Çayırlı’da ziyaretçilerin ortala-
ma kalış süresi (sırasıyla 2,4 ve 2,9) il 
ortalamasının (1,3) oldukça üzerinde-
dir. Bayburt’a gelen 7 yabancı turist 
ortalama 1,9 kalış süresi ile şehirde 
toplam 13 gece konaklamıştır.

•	 Ortalama	 kalış	 süreleri	 açısından	 Er-
zurum’un Hınıs ve Köprüköy (3,0) ile 
Erzincan’ın Çayırlı ilçeleri (2,9), Türkiye 
ortalamasının (2,8) üstünde değerle-
re sahiptir. Yerli turistlerin ortalama 
kalış sürelerinde yine bu üç ilçe ile 
Erzincan’ın Kemaliye (2,4) ilçesi, Tür-
kiye ortalamasının (1,7) üstündedir. 
Erzurum’un Palandöken, Erzincan’ın 
Çayırlı, İliç ve Kemaliye ilçelerinde 
yabancıların ortalama kalış süreleri 
2 günü geçmektedir (sırasıyla 2,3; 
2,4; 2,6 ve 2,3). Bunlar arasında da 
Palandöken’e gelen yabancı turist sa-
yısı 15.000’in üzerinde iken diğer üç 
ilçede yabancı ziyaretçi sayısı 500’ün 
altındadır (Tablo 9).

•	 TÜRSAB’dan	 elde	 edilen	 bilgilere	
göre, Eylül 2011 itibarıyla 3’ü Bayburt, 
10’u Erzincan, 16’sı ise Erzurum’da ol-
mak üzere bölgede toplam 29 seya-
hat acentesi bulunmaktadır. Bu acen-
telerden 28’i hem yerli hem yabancı 
turistler için tüm seyahat acenteliği 
hizmetlerini verebilmekte (A grubu), 
1’i ise yalnızca yerli turistler için yurt 
içi tur düzenleme hizmeti verebil-
mektedir (C grubu). 
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Konaklama Tesisleri

•	 Tablo	11’de,	Kuzeydoğu	Anadolu	Bölgesi’nin	Turizm	
İşletme Belgeli8, Turizm Yatırım Belgeli9 ve Belediye 
Belgeli tesislerinin sayısı, turizm alanı bazında benzer 
ürün ve hizmetler sunan illerle karşılaştırmalı olarak 
gösterilmektedir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
toplam konaklama tesisi ve yatak sayısı, Türkiye top-
lamının %0,81’ini ve %0,78’ini oluşturmaktadır. Böl-
ge’deki turizm işletme belgeli tesis ve yatak sayısının 
Türkiye toplamına oranı daha düşük olup, sırasıyla, 
%0,37 ve %0,36’dır. Bölgedeki turizm yatırım belgeli 
işletmelerin sayısının Türkiye toplamına oranı daha 
yüksek olup %1,19’dur. Ayrıca Türkiye toplamında tu-
rizm yatırım belgeli tesislerin, turizm işletme belgeli 
tesislere oranı %29 iken bu oran Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi için %75’tir. 

•	 Erzurum,	sahip	olduğu	tesis	ve	yatak	sayısı	ile	de	böl-
gede lider konumundadır. Kuzeydoğu Anadolu’daki 
turizm işletme belgeli tesislerin %91,67’si ve belediye 
belgeli işletmelerin %67,7’si Erzurum’da bulunmak-
tadır. İlde 1 adet 5 yıldızlı, 2 adet 4 yıldızlı, 3 adet 3 
yıldızlı, 4 adet 2 yıldızlı ve 1 adet 1 yıldızlı olmak üzere 
toplam 11 turizm işletme belgeli tesis bulunmakta-
dır. Tablo 11’de görüldüğü gibi, yapım aşamasında 
olan turizm yatırım belgeli tesislerin de büyük kısmı 
yine Erzurum’da bulunmaktadır. Erzincan’da 3 adet 
4 yıldızlı, 1 adet 3 yıldızlı olmak üzere toplam 4 tu-
rizm işletme belgeli tesis bulunmaktadır. Bayburt’ta 
turizm işletme belgeli tesis bulunmamakla birlikte, 
belediye belgeli tesislerin sayısı bölge toplamının an-
cak %3’ünü oluşturmaktadır. Bölgede işletme belgesi 
almış konaklama tesislerinin tümü otel olup; pansi-
yon, butik otel, çiftlik/köy evi, dağ evi veya termal otel 
gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendi-
rilebilen ve halihazırda belgelenmiş diğer konaklama 
tesis türleri bulunmamaktadır.

•	 Tesislerin	 doluluk	 oranına	 bakıldığında	 Erzurum	

%32,6 ortalama ile Belediye İşletme Belgeli tesisler-

de Türkiye ortalamasına (%32,8) yakın seyrederken, 

Turizm İşletme Belgeli tesislerde %30,5 ile Türkiye 

ortalamasının (%48,9) altında olduğu görülmektedir 

(Tablo 10). Bayburt’ta turizm işletme belgeli tesis bu-

lunmadığı için ilgili değer bulunmamakla birlikte be-

lediye işletme belgeli tesislerde doluluk oranı (%17,1) 

Türkiye ortalamasının (%32,8) oldukça altındadır. 

Erzincan’da da aynı şekilde gerek turizm gerekse be-

lediye belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı 

Türkiye ortalamasının altındadır.

•	 Turizm	alanları	 itibariyle	Türkiye’deki	rakip	illerle	kar-

şılaştırıldığında, bölgenin turizm tesisi alanında lider 

ili Erzurum’un, kültür turizmi alanında Mardin ve Van, 

doğa sporları/eko-turizm alanında da Artvin ile aynı 

sayıda turizm işletme belgeli tesise sahip olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte yatak sayısı bazında 

Erzurum sayılan illerin neredeyse 2 katı kapasiteye 

sahiptir. Belediye belgeli konaklama tesisleri bazın-

da Erzurum rakip illerle karşılaştırıldığında kar ve kış 

turizmi alanında Bolu’dan; kültür turizmi alanında da 

Mardin, Kars ve Van’dan daha fazla sayıda tesise sa-

hiptir. Kar ve kış turizmi bazında, rakip illerin tamamı 

Erzurum’un en az 2 katı sayıda turizm işletme belge-

li tesise sahiptir. Kültür turizmi alanında Nevşehir ve 

İzmir tesis ve yatak sayısı bazında başı çekmektedir 

(İzmir’deki rakamların, diğer turizm alanlarını da kap-

sadığı dikkate alınmalıdır. Benzer şekilde, doğa spor-

ları alanında öne çıktığı için tabloda yer alan Antalya 

ve Muğla’ya ait rakamlar da bu illerdeki diğer turizm 

alanlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.)

Tablo 10. Bölge İlleri ve Türkiye’nin 2009 Yılı Tesis Doluluk Oranları.

  Erzurum Erzincan Bayburt Türkiye

Belediye işletme belgeli konaklama tesisleri (%) 32,6 29,4 17,1 32,8

Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri (%) 30,5 23,0 - 48,9

Kaynak: Kültür ve Tuizm Bakanlığı, 2011. Ta
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Yabancı Turist Hareketliliği

•	 Erzurum	Havalimanı’ndan	bölgeye	gelen	yabancı	tu-
ristlerin büyük kısmını Rusya Federasyonu ve Ukray-
na’dan gelen turistler oluşturmaktadır. Büyük oranda 
bu ülkelerden gelen turistlerin sayısındaki azalmaya 
bağlı olarak, 2008’den sonra havalimanından bölgeye 
giriş yapan toplam yabancı ziyaretçi sayısında önemli 
bir düşüş yaşanmıştır. Benzer şekilde, Avrupa’dan ge-
len turistlerin sayısında da azalma gözlenmektedir. 
Her ne kadar 2010 yılında kısmi bir artış yaşansa da 
2008 rakamlarının ancak yarısı yakalanabilmiştir (Tab-
lo 12). Türkiye’deki tüm gümrük kapılarından giriş 
yapan yabancıların sayılarına bakıldığında10, özellikle 
Rusya, Ukrayna ve Hollanda’dan hem tüm Türkiye’ye 
hem de Erzurum’a gelen kişi sayısının büyük ölçüde 
küresel krizden ötürü azaldığı ortaya çıkmaktadır. 
Ancak Türkiye genelinde 2010 yılında ciddi bir topar-
lanma ile 2008’den de yüksek rakamlara ulaşılmışken, 

aynı yıl Erzurum’a gelen ziyaretçi sayısında benzer bir 
gelişme görülememiştir.

•	 Tablo	13	ve	Tablo	14’te	Erzurum	ve	Erzincan’daki	Tu-
rizm İşletme Belgeli tesislerde konaklayan yabancı tu-
ristlerin sayısı uyruk bazında verilmektedir. Bayburt’ta 
Turizm İşletme Belgeli tesis bulunmadığı için bu veriler 
bulunmamaktadır. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gür-
cistan’dan gelen turistlerin sayısındaki düşüşe bağlı 
olarak 2009 yılında Erzurum’daki konaklama tesislerine 
gelen toplam yabancı turist sayısında azalma gözlen-
miş; İran, ABD, Fransa ve İtalya’dan gelen turist sayı-
sında önemli bir artış yaşanmıştır. Rusya, Ukrayna ve 
İtalya’dan gelen turistlerin ortalama kalış sürelerindeki 
artışa bağlı olarak Erzurum ili genelindeki ortalama 
toplam geceleme sayısı 2,1’den 2,2’ye yükselmiştir.

2009 yılında Erzincan’da konaklayan yabancı turist sayısın-
da %50’den fazla azalma görülmektedir. Bununla birlikte 
ortalama geceleme sayısında %0,2’lik bir artış yaşanmıştır.

Tablo 12. Erzurum Havalimanı’ndan Giriş Yapan Yabancı Turist Sayısı ve Uyrukları.

  Erzurum Türkiye

UYRUK 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Rusya Fed.  3 832  1 421  2 101 2 879 278 2 694 733 3 107 043

Ukrayna  2 105   926  1 329  730 689  574 700  568 227

Toplam Avrupa  2 097   976   843 15 798 964 16 430 449 16 622 216

Almanya  1 535   725   640 4 415 525 4 488 350 4 385 263

Hollanda   278   116   95 1 141 580 1 127 150 1 073 064

Fransa   81   34   11  885 006  932 809  928 376

Belçika   69   78   68  596 442  592 078  543 003

İspanya   66   12  -  342 104  376 215  321 325

Belarus  (B. Rusya)   46   30   10  152 961  142 422  152 421

Portekiz   28  -  -  36 977  46 900  53 373

Moldova Cum.   22   4   2  141 514  117 856  96 196

Avusturya   17  -  -  520 334  548 117  500 321

İsviçre   11  -   2  252 925  283 060  271 139

Kazakistan   6   7   3  213 072  219 445  247 784

Toplam  8 123  3 375  4 302 26 336 677 27 077 114 28 632 204

 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.

Tablo 13. Erzurum’daki Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Yabancı Turistler.

Ülkeler
2008 2009

Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı
Ortalama 

Kalış Süresi
Tesise Geliş 

Sayısı
Geceleme 

Sayısı
Ortalama 

Kalış Süresi

Rusya Federasyonu 6 971 17 405 2,5 3 062 10 622 3,5

Ukrayna 4 606 10 460 2,3 1 220 4 415 3,6

Gürcistan 1 378 2 076 1,5 - - -

İran 1 270 2 726 2,1 2 079 3 977 1,9

Almanya 1 117 1 769 1,6 1 294 2 022 1,6

ABD 417 654 1,6 953 1 182 1,2

Fransa 394 638 1,6 1 142 1 674 1,5

Japonya 392 684 1,7 471 600 1,3

Polonya 311 577 1,9 469 828 1,8

İtalya 273 455 1,7 789 2 715 3,4

Hollanda - - - 414 666 1,6

Yabancı Toplam 18 929 40 340 2,1 15 959 35 497 2,2

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.

Tablo 14. Erzincan’daki Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Yabancı Turistler.

Ülkeler

2008 2009

Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı
Ortalama Kalış 

Süresi
Tesise Geliş 

Sayısı
Geceleme 

Sayısı
Ortalama Kalış 

Süresi

ABD 200 350 1,8 52 88 1,7

İran 137 296 2,2 115 210 1,8

Almanya 123 202 1,6 54 81 1,5

Çin Halk Cum. 123 206 1,7 13 24 1,8

Hollanda 112 114 1,0 - - -

Fransa 67 110 1,6 7 12 1,7

İngiltere 66 81 1,2 17 22 1,3

İtalya 21 33 1,6 11 13 1,2

Kanada 24 49 2,0 - - -

İrlanda 21 23 1,1 - - -

Gürcistan - - - 16 54 3,4

İsrail - - - 27 47 1,7

Azerbaycan - - - 53 119 2,2

Yabancı Toplam 1 016 1 707 1,7 405 756 1,9

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.
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3.2.2 Kuzeydoğu Anadolu’da Yakın Dönemde 
Tamamlanan ve Devam Eden Turizm Geliştirme 
Proje ve Faaliyetleri

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2006-2011 yılları ara-
sında, çoğunluğu Samsun, Kastamonu, Erzurum DÜZEY 
2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında ve Kuzeydo-
ğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından des-
teklenen, turizme yönelik toplam 37 adet proje hayata 
geçirilmiş ve bunların 20’si tamamlanmıştır. İl bazındaki 
proje sayıları incelendiğinde; bunların bölgedeki üç ilin 
nüfusları, turizm alanındaki gelişmişlik düzeyleri ve sahip 
oldukları turizm varlıkları ile orantılı bir dağılım gösterdi-
ği görülmektedir (Şekil 4). Ağırlıklı olarak sivil toplum ör-
gütleri, valilikler ve yerel yönetimler tarafından yürütülen 
bu projelerde, özel sektör projeleri, %8’lik oranla olması 
gerekenin altındadır.

Projelerde yeni turizm ürün/hizmetlerinden ziyade, ka-
pasite geliştirme, tanıtım, altyapı ve çevre düzenlemesi 
konularına ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Örneğin, 

özel sektör tarafından gerçekleştirilen projelerin tama-
mı, mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik kapasite 
geliştirme çalışmalarını içermektedir. Kapasite geliştirme 
projelerinin arasında, bölgenin turizm potansiyelinden 
azami ölçüde yararlanmaya yönelik tesisleşme ve eği-
tim faaliyetleri ile insan kaynaklarının iyileştirilmesi kap-
samında açılan kurs ve eğitimler yer almaktadır. Tanıtım 
üzerine yoğunlaşan projelerde, bölgenin kültürel değer-
lerinin dokümante edildiği basılı medya ve turizm varlık-
larının panoramik olarak izlenebildiği internet sitelerinin 
yayımlanması gibi pasif araçlar ile, bölgede uluslararası 
organizasyonlar ve yurtdışında etkinlikler düzenlenme-
si gibi aktif tanıtım yöntemleri bulunmaktadır. Altyapı 
projelerinde tarihi ve turistik bölgelerin erişilebilirliğinin 
iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü, özellik-
le Erzurum şehir merkezindeki eserlerin korunmasına, 
görünürlüklerinin ve cazibelerinin artırılmasına yönelik 
düzenlemelerin devam ettiği görülmektedir. Ayrıca, böl-
genin turizm potansiyelinin belirlenmesi ve bu konudaki 
değer/varlık envanterinin oluşturulmasına yönelik proje-
ler de dikkat çekicidir. 

Projelerin içerikleri, bölge illerinde öne çıkan turizm alan-
larına göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, Erzincan’da-
ki projelerin çoğunluğu doğa sporlarının geliştirilmesi ve 
bölgenin bu konudaki potansiyelinin tanıtımına odaklan-
mışken, Bayburt’ta şehrin kültürel (Dede Korkut ve yöresel 
yemekler) varlıklarına yönelik projeler ön plana çıkmaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak, bölgenin, tamamı Avrupa Birli-
ği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında 
ve halen başvuru aşamasında olan toplam 22 turizm 
projesi bulunmaktadır. Planlanan projelerin konuları, 
içerikleri ve illere göre dağılımları, şu ana kadar hayata 
geçirilen projelerle paralellik göstermektedir. Planlanan 
projelerden, içerisinde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
genelini kapsayan, çevre illeri ve bölgeleri de içerisine 
alan projelerin varlığı dikkat çekicidir. Bununla bağlantı-
lı olarak projerin bütçe büyüklükleri de yüksektir (Ekim 
2011 itibariyle tamamlanan ve devam etmekte olan pro-
jelerin neredeyse tamamı 500.000 TL ve altı bütçelere 
sahipken, IPA kapsamında yapılan başvuruların bütçeleri 
2.000.000 TL ve üzerindedir). Bu açılardan bakıldığında, 
bölgede turizmi geliştirmeye yönelik artan bir farkındalık 
ve çaba olduğu söylenebilir.

Proje listeleri Ek 2’de yer almaktadır.

3.2.3 Bölgedeki Mevcut Turizm Faaliyetlerine 
İlişkin Gerçekleştirilen Mülakatlardan Elde Edilen 
Bulgular

Geliştirilecek strateji için eldeki verileri doğru şekilde 
yorumlayabilmek ve stratejik önceliklerin belirlenme-
sinde girdi teşkil etmek üzere, Kuzeydoğu Anadolu Böl-
gesi’ndeki mevcut turizm faaliyetlerine ilişkin nicel saha 
verisi derlenmiştir. Bu amaçla, bölgeye tur düzenleyen 
tur operatörleri ve rehberlerle mülakatlar gerçekleştiril-
miştir. Konuyla ilgili 22 aktif tur operatörü tespit edilmiş 
ve bunlardan erişilebilen 18’iyle görüşmeler yapılmıştır. 
Bu operatörler, tarih ve kültür turizmi, kar ve kış sporları 
turizmi,  macera ve doğa sporları turizmi olmak üzere üç 
alanda faaliyet göstermektedir. Operatörlerce bölgeye 
en yoğun gerçekleştirilen turlar, kültür turlarıdır. Bunu kış 
sporları ve doğa sporları turları izlemektedir.

Mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler şunlardır:

 Kültür turizmi kapsamında; 

•	 Bölgedeki	illerden	tur	programı	kapsamına	en	faz-
la dahil edilen il Erzurum olup, Erzincan ve Bayburt 
turların büyük kısmında kapsanmamaktadır. Bu-
nun ana nedeni olarak, Bayburt ve Erzincan’ın turizm 
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için gerekli çekim faktörlerine ve yeterli altyapıya he-
nüz sahip olmaması gösterilmiştir. Ayrıca, otobüslü tur 
programlarında Erzincan ve Bayburt’un tur rotasına 
uzak kalması da diğer bir sorun olarak ifade edilmiştir. 
Bazı otobüslü turlarda Erzincan’ın içinden geçilmekle 
birlikte şehrin gezdirilmediği veya en fazla 2-3 saatlik 
zaman ayrılmakta olduğu belirtilmiştir. Operatörler, bu 
turlara en yoğun katılımın sağlandığı İstanbul ve An-
kara gibi illerle bölge arasındaki mesafenin ve bölgede 
halihazırda takip edilen rotadaki iller arasındaki uzaklı-
ğın fazla olmasının ulaşım maliyetlerini zaten artırdığı-
nı belirtmiş; programlarına özel bir cazibesi bulunma-
yan yeni iller ekleyerek söz konusu maliyeti daha fazla 
artırmaktan kaçındıklarını dile getirmişlerdir. 

•	 Erzurum’un	da	dahil	edildiği	bölgesel	turlar,	3	gün-
den 10 güne kadar değişen sürelerde gerçekleşti-
rilmekte; Erzurum’daki konaklama süresi bir gece 
ile sınırlı kalmaktadır. Bölgeyi kapsayan turlarda en 
fazla sürenin, doğal yapısı ve kültürel özelliklerinden 
dolayı Van’a ayrıldığı ifade edilmiştir. Erzurum gerek 
tarihi varlıkları, gerekse bölge içindeki merkezi konu-
mu ve havaalanına sahip olması nedeniyle çoğun-
lukla rotaya dahil edilmektedir. Erzurum’un kültürel 
anlamda zenginliği, Selçuklu eserleri, Kongre Binası, 

cami ve medreseler, Eski Erzurum Evleri, cağ kebabı, 
Oltu taşıyla yapılan hediyelik eşyalar turistlerin ilgisini 
çekmektedir. Erzincan’da Kemaliye’nin doğal güzel-
likleri ile ilgi çekme potansiyelinin yüksek olduğu 
operatörlerce ifade edilmiştir. 

•	 Bölgeye	özellikle	karların	erimesiyle	birlikte,	Mayıs	
ve Ekim aylarını kapsayan dönem arasında kültür 
turları düzenlenmektedir. Halen bölgeye organize 
edilen en yoğun tur faaliyeti olan kültür turlarının 
sadece yılın 6 ayında organize edilmesi, geri kalan 6 
ayda bölgenin bu tarz turizm faaliyetinden yoksun 
kalmasına neden olmaktadır.  

•	 Bölge;	 İstanbul,	 Ankara	 ve	 İzmir’den	 özellikle	 üst	
gelir grubundaki kesimlerce tercih edilmektedir. 
Bölgeye gelen yerli turistlerin büyük kısmını 35 yaş 
üzeri, üniversite mezunu, özel sektörde çalışan, gelir 
seviyesi yüksek ve kültürel değerlere meraklı kişilerin 
oluşturduğu belirtilmiştir.

•	 Bölgede	turistlerce	en	fazla	talep	edilen	ve	konak-
lama yapılan illerin Van, Mardin ve Trabzon olduğu 
belirtilmektedir. Erzurum, tur rotasına göre Doğu 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz turla-
rının kapsamında yer alabilmektedir. Tur operatör-
leri Karadeniz turlarında en popüler yerlerin Ayder, 
Uzungöl, Trabzon; Doğu Anadolu turlarında Van ve 
Kars; Güney Doğu Anadolu’yu kapsayan turlarda 
Mardin olduğunu belirtmişlerdir. Kars’ta bulunan Ani 
Harabeleri’nin özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
önemli çekim merkezlerinden birisi olduğu; Kars’ın 
turizm anlamında gelişmesinin Erzurum üzerinde de 
pozitif yansımalar yaratacağı ifade edilmiştir. 

•	 Tur	şirketleri,	Erzurum’u	her	ne	kadar	doğu	turla-
rının geçiş noktası olarak kapsadıklarını söyleseler 
de, cazibe ve talep eksikliğinden dolayı, Mardin’de 
olduğu gibi sadece Erzurum’u kapsayan butik 
turlar düzenleyemediklerini belirtmektedirler. 
Erzurum kendine has kültürel mirasa, konaklama 
tesislerinin makullüğüne ve yeme-içme alternatif-
lerine rağmen, tek başına bir tur programı oluştura-
cak popülariteye ulaşamamıştır. Operatörler bunun 
nedenleri olarak, turisti yeterince çekecek ve kalış 
süresini artıracak alternatiflerin azlığını (turistler için 
programların ve gece etkinliklerinin yetersizliği; öz-

gün ve çekici etkinliklerin bulunmaması, vb.) ve tanı-
tım eksikliğini göstermektedir. Mardin’de valiliğin ilin 
tanıtımı için yaptığı çalışmalar tur operatörlerince iyi 
uygulama örneği olarak gösterilmekte ve Kuzeydoğu 
Anadolu’da il yönetimlerinin buna benzer şekilde ça-
lışması önerilmektedir. 

 Kar ve kış turizmi kapsamında; 

• Kış turizmi konusunda çalışan acenteler, özel bir 
talep gelmediği taktirde, gerek bölgenin uzaklığı, 
gerekse uçak fiyatlarının yüksekliği ve daha uygun 
ulaşım imkanına sahip alternatiflerin varlığından 
dolayı bölgeyi programlarına dahil etmediklerini 
belirtmektedir. İstanbulluların özellikle Bursa’yı ve 
Bolu’yu, Ankaralıların ise Ilgaz ve Kayseri’deki tesisleri, 
ulaşım imkanının kolaylığından dolayı tercih ettikleri; 
bu nedenle bölgeye kış turizmi için iç pazarda yeterli 
talebin olmadığı belirtilmiştir. Uçak fiyatlarının yük-
sekliği de yerli turistler için bir engel oluşturmaktadır. 
Dış pazarda da aynı şekilde İstanbul aktarmalı uçak 
seferlerinin pahalılığının, bölgeye gelmek isteyen tu-
ristler için en büyük engeli oluşturduğu söylenmiştir. 
Operatörler ayrıca, Erzurum’da pistlerin diğer alterna-
tiflere göre daha uzun olması ve kar kalınlığının daha 
fazla olmasının bölge için artı değer taşımasına rağ-
men tanıtımın yetersiz olduğunu da vurgulamaktadır.

•	 Palandöken’deki	otel	fiyatlarında	özellikle	yabancı	
turistleri çekmeye yönelik düzenleme yapılması 
önerilmektedir. Kayak merkezindeki otellerin sezon 
öncesinde düşük fiyat vererek acentelerle anlaşmaya 
varmasının, özellikle yabancı turistlerin bölgeye çe-
kilmesi açısından çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 
Ancak mevcut durumda bölgedeki otellerin erken 
rezervasyonda sezon fiyatına yakın fiyat verdikleri; bu 
nedenle de yabancı turistlerin alternatif mekanlara 
yöneldiği belirtilmiştir. 

•	 Erzurum’da	şehir	 içine	yapılacak	yatırımlar,	kış	 tu-
rizmine artı değer olarak dönecektir. Operatörler, 
şehrin daha düzenli ve görsel olarak daha estetik hale 
getirilmesinin; şehir içinde geliştirilecek çekim alanla-
rının ve gece etkinliklerinin kış turizmi için Palandö-
ken’e gelen turistlerin şehre inerek burada da vakit 
geçirmesini ve Erzurum’a ekonomik ve sosyal katkıda 
bulunmasını sağlayacağını ifade etmişlerdir. 

• Operatörler tarafından kış turizmi imkanlarına yö-
nelik tanıtım eksikliğinin bulunduğu ifade edilmiş-
tir. Erzurum’daki kış turizminin özellikle konumundan 
dolayı Orta Asya’da tanıtılması ve pazarlanması ge-
rektiği operatörler tarafından ifade edilmiştir. Bunun 
için il yönetiminin acentelerle ortak çalışmalar ger-
çekleştirmesi önerilmektedir. Ayrıca kış turizmine yö-
nelik malzeme ve araçların fiyatlarının kontrol altında 
tutulmasının, diğer kayak merkezleri ile fiyat eşitliği 
sağlayacağı da belirtilmektedir.  

 Doğa ve doğa sporları turizmi kapsamında; 

• Tur operatörlerine göre, bölgede özellikle Erzin-
can’ın Kemaliye ilçesi doğa sporları açısından yük-
sek potansiyele sahiptir. İlçe, rafting, yamaç paraşü-
tü gibi ekstrem sporlar alanında yüksek potansiyeli 
olmasının yanında bitki örtüsü ve böcek çeşitliliği açı-
sından da doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. İlçede 
bulunan Doğa Tarihi Müzesi’nin gerek bölgede ge-
rekse ülkede benzeri bulunmamaktadır. Operatör-
ler, UNESCO koruması altındaki Divriği Ulu Cami’nin 
buraya yakın olmasının da Kemaliye için bir avantaj 
teşkil ettiğini belirtmektedir.
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•	 Tur	operatörleri,	 talep	eksikliğinden	dolayı	Kema-
liye’ye özel doğa ve doğa sporları turunu nadiren 
gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bununla ilgili 
olarak, operatörlerin bölgeye yönelik doğa ve doğa 
sporları tur paketleri hazırlamalarını sağlayacak çalış-
maların bölge yönetimlerince yapılması gerektiği be-
lirtilmiştir. Ayrıca, bir grup doğa sporları tutkununun 
bireysel olarak veya arkadaş gruplarıyla birlikte hare-
ket ettikleri, bu hedef kitleyi çekecek programlara da 
ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

 Genel görüşler; 

•	 Görüşülen	operatörler,	bölgede	turizmi	baltalayan	
faktörlerin başında, şehir temizliğinin ve umuma 
açık yerlerdeki hijyen sorununun geldiğini belirt-
mişlerdir. Erzurum’da şehir merkezinin göreceli ola-
rak temiz ve bakımlı olduğu; ancak ara sokaklarda 
aynı özenin hakim olmadığı ifade edilmiştir. Özellikle, 

ildeki WC’lerin ve restoranların temizliğine daha fazla 
önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Erzu-
rum’daki sokak çocuklarının da turistlere huzursuzluk 
vermekte olduğu, bu çocuklara sahip çıkılması gerek-
tiği dile getirilmiştir.  

•	 Ulaşım	imkanlarının	 iyileştirilmesi	ve	ucuzlatılması,	
bölgeyi kış turizmi açısından daha popüler hale ge-
tirecektir. Bazı tur operatörleri, çalışan kesimin kayak 
tesislerini spor amaçlı olarak sadece hafta sonu kullan-
dığını; ancak ulaşım giderinin yüksekliğinden dolayı 
hafta sonu programlarında Erzurum’a tur düzenleye-
mediklerini ifade etmiştir. Havayolu şirketleriyle anlaş-
malar düzenleyerek bölgeye ulaşım alternatiflerinin ve 
doğrudan seferlerin artırılarak maliyetlerin düşürülme-
si; sefer sayısının koltuk destekli artırılması için acente-
lerin de bu sürece dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

•	 Bölgeye	 gelen	 turistlerin	 neredeyse	 tamamının	
bölgeye ilk defa ve bir defaya mahsus olarak ge-
lenlerden oluştuğu ifade edilmektedir. Turistlerin 
tekrar gelmesini sağlamanın yollarının bulunması 
gerektiği tur operatörlerince belirtilmiştir. Bunun 
için turistlere özel, özgün, çekici ve bol çeşitliliğe 
sahip programların düzenlenmesi; konaklama im-
kanlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi; ulaşım 
maliyetinin düşürülmesi ile şehirde, WC’lerde ve 
restoranlarda temizliğe verilen özenin artırılması 
gerektiği ifade edilmiştir. Bunun dışında bölgede 
turizmi geliştirmek için operatörlerce dile getirilen 
öneriler şunlardır:

- Bölge halkının ve turiste hizmet sunan kesimlerde 
çalışanların yabancı dil seviyesinin artırılması gerek-
mektedir. 

- Oltu taşıyla üretilen hediyelikler başta olmak üzere; 
hediyeliklerde çeşitlilik ve özgünlük hakim olmalı ve 
bunlar dünya çapında tanıtılarak pazarlanmalıdır.

- Bölgeye özel cağ kebabı gibi yöresel lezzetler, dün-
yadaki gurmelere tanıtılarak onların bölgeyi tavsiye 
etmeleri sağlanmalıdır.

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki doğa sporları, uzman 
bir kuruluş tarafından doğru şekilde projelendirilerek 
işletilmeli ve tanıtılmalıdır.

- Turistlerin akşamları otelden dışarı çıkmasını sağla-
yacak etkinlikler düzenlenmelidir. Böylece yörenin 
kültürü tanıtılacağı gibi turistleri bölgede daha fazla 
tutma imkanı doğacaktır. 

- Özellikle Erzurum’daki restorasyon çalışmalarının kısa 
sürede tamamlanarak çalışma kapsamındaki mekan-
ların turizme kazandırılması gerekmektedir.

- Erzincan ve Bayburt’a ulaşım ve buralarda konaklama 
imkanları geliştirilmeli; kentler için cazibe unsurları 
oluşturulmalıdır. 

- Bölgenin ulusal çapta popülaritesinin artması için 
bölgede geçen TV dizileri çekilmeli ve ulusal kanal-
larda yayınlanmalıdır. 

- Yayla ve kırsal turizmi geliştirmeye yönelik stratejiler 
geliştirilmelidir. 

3.2.4 Bölgedeki Mevcut Turizm Faaliyetlerine İliş-
kin Yapılan Memnuniyet Anketlerinden  Elde Edi-
len Bulgular

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin kapsadığı Bayburt, Er-
zincan ve Erzurum’a Temmuz ve Ağustos 2011 döne-
minde gelen turistlere uygulanan memnuniyet anketi 
kapsamında, 14 yabancı, 111 yerli olmak üzere toplam 
125 ziyaretçiye ulaşılmıştır. Ankete katılan turistlerin 
%75’i asıl ziyaret yerlerinin Erzurum olduğunu belirtir-
ken, %15’i Erzincan, %10’u ise Bayburt’u ziyaret etmek 
için bölgeye geldiklerini söylemişlerdir.

Ziyaretçilerin büyük bölümü (yerli ziyaretçilerin %47’si 
ve yabancıların %48’i), bölgeye iş amaçlı olarak gelmiştir. 
Yabancı ziyaretçilerin %35’i ise bölgeye asıl geliş amaçla-
rının gezi ve kültürel aktiviteler olduğunu ifade etmişler-
dir. Yerli ziyaretçilerde bu oran %21’dir. Yerli ziyaretçilerin 
%13’ü ise bölgeye dinlenme amacıyla geldiklerini belirt-
mişlerdir.

Anketlerden elde edilen belli başlı bulgular şu şekildedir:

 Anket sonuçlarına göre, bölgeye gelen ziyaret-
çiler Erzincan’ın yemeklerini, Bayburt ve Erzu-
rum’un doğasını, havasını ve coğrafyasını be-
ğenmişlerdir. 

• Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu (%63), Bay-
burt’un en çok doğası (özellikle Çoruh Nehri), havası 
ve coğrafyasını beğenmişlerdir. 

• Anket sonuçlarına göre Erzincan’a gelen ziyaretçile-
rin %58’i en çok yemekleri beğendiklerini ifade et-
mişlerdir. 

• Erzurum’u ziyaret eden anket katılımcılarının beğe-
nileri çeşitlilik göstermektedir. Erzurum’da en çok 
%21’lik bir oran ile ilin doğal güzellikleri ve dağları 
beğenilirken, ikinci sırayı %15 ile tarihi ve turistik 
yerler almıştır. Erzurum’da kayak tesislerine yöne-
lik beğeni düşük oranda kalmıştır. Bunun nedeni, 
anket katılımcılarının yukarıda bahsedilen ziyaret 
amaçlarından ve geliş mevsimlerinden kaynaklan-
maktadır.

 Bölgeye gelen ziyaretçilerin rahatsızlık duydu-
ğu hususlar illere göre farklılık göstermektedir. 
Buna göre; 

• Bayburt’u ziyaret eden anket katılımcıları, ağırlıklı ola-
rak  (%50) tarihi yerlerin bakımsızlığından duydukları 
memnuniyetsizliği ifade etmişlerdir. 

• Erzincan’a gelen ziyaretçilerin %67’si en çok şehirdeki 
eğlence mekanlarının azlığından şikayetçi olmuşlar; 
%33’ü ise gün içindeki boş zamanlarını değerlendi-
rebilecekleri, vakit geçirebilecekleri kafe, park vb. yer-
lerin ve diğer rekreasyon alanlarının yetersizliğini ön 
plana çıkarmışlardır. 

• Erzurum’daki anket katılımcılarının rahatsızlık duydu-
ğu konular; beğenilerinde olduğu gibi çeşitlilik gös-
termektedir. Katılımcıların %17’si yerel halkın turiste 
karşı sıcak olmayan yaklaşımından rahatsızlık duy-
duklarını belirtmişlerdir. Benzer oranlardaki katılımcı-
lar sosyal aktivitelerin, kafe ve eğlence mekânlarının 
azlığından şikayet etmişlerdir. Anket katılımcılarının 
en çok rahatsızlık duyduğu diğer hususlar ise kent es-
tetiği/temizliğindeki sorunlar ve ziyaretçilere sunulan 
yöresel yemek çeşitliliğinin azlığı, yöre mutfağındaki 
farklı lezzetleri gittikleri mekanlarda bulamamaları ol-
muştur. Katılımcıların %10’u ise, şehirdeki konaklama 
tesislerinin kalite açısından ödedikleri fiyatın karşılığı-
nı vermediğini belirtmişlerdir. 
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3.3 Sektörel Durum 

Bu bölümde, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizm 
sektörü değer zincirinde faaliyet gösteren kuruluşlara ve 
bu kuruluşların oluşturduğu sisteme yönelik mevcut du-
rum değerlendirilmektedir. 

3.3.1 Bölgedeki Mevcut Turizm Değer 
Zincirindeki Kuruluşların Oluşturduğu Sosyal 
Ağın Analizi

Bir bölgede turizm değer zincirini oluşturan kuruluşlar 
arasındaki iletişim ve işbirliğini ifade eden bağlantılar ile 
bu bağlantıların yoğunluğu, kalitesi ve çıktıları sektörün 
bölgedeki ziyaretçi ekonomisinin gelişiminde anahtar rol 
oynar. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde de kuruluşlar ara-
sındaki bu bağlantıların mevcut durumunun incelenmesi 
ve izlenecek stratejinin bir parçası olarak geliştirilmesine 
yönelik olarak analiz gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yürütü-
len çalışmada bölgede sektörel değer zincirinde yer alan 
411 kuruluşun birbirleriyle olan bağlantıları incelenmiştir. 
Bu kuruluşların illere göre oransal dağılımı; Bayburt, Erzin-
can ve Erzurum için sırasıyla %12,5, %31 ve %56,5’tir. 

Analiz sonucunda, bölgedeki kuruluşlar arasındaki bağ-
lar ve ilişkilerin genel olarak kısıtlı düzeyde olduğu gö-
rülmüştür. İller bazında kuruluşlar arasındaki bağlantıları 

ortaya koyan sosyal ağ diyagramı Şekil 5’te verilmiştir 
(değer zinciri içerisindeki aktörlerle ilişkileri görece daha 
yoğun olan aktörler kutucuklar içinde gösterilmektedir).

Bölgede bulunan kuruluşların bulundukları iller dışında-
ki diğer iki ilde çok güçlü bağlantılarının bulunmadığı 
diyagramda görülmektedir. Bunun yanında, Erzincan’da 
sosyal ağ içindeki iki anahtar kuruluşun (Büyük Erzincan 
Oteli ve Kemah Belediyesi) dışında kalanların kendi arala-
rında da çok güçlü ilişkiler kurmadıkları gözlemlenmek-
tedir. Erzurum’da bu anlamda daha dinamik bir ilişkiler 
ağı olduğu dikkat çekmektedir. Bayburt’ta ise mevcut 
bağlantıların çok sınırlı olduğu görülmektedir. 

Sektörün gelişiminde lokomotif görev üstlenmesi ge-
reken özel sektörün kendi arasında ve diğer kuruluşlar-
la yaptığı işbirliklerine bakıldığında, firmalar arasındaki 
bağlantıların yetersiz seviyede olduğu görülmektedir. 
Firmaların üniversitelerle olan ilişkilerine bakıldığında da 
arzu edilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.

Analiz kapsamında, kuruluşların bu bağlantılardan elde et-
tikleri yararlar ele alındığında, genel olarak işbirliği ve iletişim 
halinde olanlar, bu etkileşimden fayda sağladıklarını ifade et-
mişlerdir. Ayrıca, bölgede genel ortamın iletişime ve işbirliği 
yapmaya elverişli olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. 

3.3.2 Bölgedeki Turizm Değer Zincirinde Yer Alan 
Kuruluşların Arz ve Talep Durumu

Bölgede turizm değer zincirinde faaliyet gösteren firmala-
rın yarattıkları değeri en yüksek seviyeye çıkarabilmek için 
inovasyona odaklanmaları önem taşımaktadır. Firmaların 
inovasyon faaliyetlerine yönelik olarak taleplerine ve böl-
gede inovasyona yönelik hizmet ve altyapı imkanı sunan 
kuruluşların arzlarına yönelik durumun incelenmesi sonu-
cu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

•	 Sektördeki	firmalar	için	öncelikle	ele	alınması	gereken	
konuların başında mevcut pazar payının artırılması; 
yeni pazarlara girilmesi ve yeni ürün/hizmet geliştiril-
mesi gelmektedir. 

•	 Sektör	 firmaları,	performanslarının	artırılması	ve	reka-
bet güçlerinin yükseltilmesinde en fazla nitelikli insan 
gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla sektör için 
yüksek kaliteli insan gücü yetiştiren bir altyapıya sahip 
olunması ve var olan insan kaynağı niteliğinin artırıl-
masına olan ihtiyaç dikkat çekmektedir.

•	 Firmaların,	bölgede	iyileştirilmesine	ihtiyaç	duydukları	
konuların başında, ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi 
ve maliyetlerin azaltılması gelmektedir. 

•	 Sektör	firmaları,	 inovasyon	faaliyetlerini	mevcut	hizmet-
lerin iyileştirilmesi alanına yoğunlaştırmaktadır. Sektörde 
fark yaratacak ve bölgeyi ön plana çıkaracak inovasyon 
faaliyetlerine yatırım için inovasyon konusunda mentor-
luk, eğitim ve finansal desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

•	 Arz	tarafına	bakıldığında,	sektöre	yönelik	hizmet	ve	alt-
yapı imkanı sunan kuruluşların görüşleri, firmalardan 
yeterli talebi alamadıkları yönünde birleşmektedir. 

•	 Sektör	 firmalarında	 rekabetçilik	 ve	 değer	 yaratmaya	
odaklanma yönünde farkındalığın artmasıyla hizmetle-
re olan talebin artacağı görüşü hakimdir. Aynı zamanda, 
firmalarda nitelikli insan gücünün istihdamına önem 
verilmesi ve teknoloji yatırımlarının artmasının da sektör 
firmalarıyla bu firmalara hizmet sunan kuruluşlar arasın-
daki etkileşimi artıracağı ifade edilmektedir. 

•	 Sektöre	 yönelik	 hizmet	 ve	 altyapı	 imkanı	 sunan	 ku-
ruluşlar, sektörün gelişiminde inovasyonun önemine 
dikkat çekerken, bölgede inovasyon konusunda kuru-
luşlar arası işbirliğinin yetersiz olması; inovasyon farkın-
dalığının istenen seviyede olmaması ve inovasyon fa-
aliyetlerini özendiren mekanizmaların bulunmamasını 
belli başlı eksiklikler olarak belirtmektedir.

3.4 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizminin 
Güçlü ve Zayıf Yanları ile Tehdit ve Fırsatları 
(GZTF) ve Dış Faktörlerin Analizi 

Bölgede turizmin mevcut durumuna ilişkin güçlü ve zayıf 
yanlar ile tehdit ve fırsatlar, iller düzeyinde gerçekleştiri-
len ve yerel aktörlerin katıldığı çalıştaylarla belirlenmiştir. 
Stratejide, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi bir bütün olarak 
ele alındığından, iller düzeyinde elde edilen sonuçlardan 
bölgesel GZTF tablosu elde edilmiştir (Tablo 15).

Şekil 5. En Güçlü Bağlantılara Göre Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyal Ağ Diyagramı.
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Tablo 15. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizminin GZTF Tablosu.

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

•	 Ender bulunan özelliklerde ve turizm açısından albenisi yüksek 
bir doğa (dağlar, nehirler, yaylalar, kanyonlar, vb.)

•	 Hem halkın kullanımına hem de profesyonel sporculara yönelik 
yüksek kalitede kış sporları altyapısı

•	 Tarihi önem ve değere sahip bina ve yapıtlar

•	 Sağlık turizmine yönelik olarak kullanılabilecek doğal kaynak-
ların (örn. termal kaynaklar, temiz hava, vb) ve altyapının (örn. 
Erzurum’daki hastane altyapısı) varlığı 

•	 Konferans ve toplantı turizmine elverişli tesislerin varlığı

•	 Topluma dayalı turizm faaliyetlerinin varlığı (Uzundere, Kemali-
ye ve Kemah’ta)

•	 Doğa sporlarına yönelik faaliyetlerin ve imkanların varlığı

•	 Güçlü kültürel miras

•	 Genel olarak, ulusal ve uluslararası uçuşların turistler için yeterince et-
kin ve uygun maliyetli olmaması; özelde, yurt dışından direkt uçuşların 
olmaması

•	 Yerel halkın turizm konusundaki farkındalık ve sahiplenme düzeyinin 
düşüklüğü

•	 Bölgedeki sektörel aktörlerin rakip bölgelerin standartları konusunda 
farkındalığının yetersizliği

•	 Kentsel temizlik, bakım ve güvenlik ihtiyacı 

•	 Şehir merkezlerinde turizm için gerekli kalite ve standartta restoran, di-
ğer etkinlik ve hizmet alanlarının sayıca yetersizliği

•	 Tarihi ve kültürel değerlerin/varlıkların korunmasına yönelik yetersizlikler

•	 Tarihi binaların ve yapıtların öykülerine bağlı işlevselleştirmelerinin eksikliği

•	 Bölge içi toplu taşıma olanaklarının yetersizliği

•	 Turizm sektörüne yönelik kurumsal kapasiteyi ve insan gücü kapasitesini 
geliştirme ihtiyacı

•	 Özel sektör faaliyetlerinin ve girişimcilik seviyesinin yetersizliği

•	 Özel sektörün kendi içinde ve üniversiteler ile ortak çalışma deneyiminin 
ve kültürünün yeterince gelişmemiş olması

•	 Yörenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetlerin 
yetersizliği

•	 Bölgenin mevcut turizm faaliyetlerine yönelik güvenilir istatistiki verinin 
yetersizliği

Fırsatlar Tehditler

•	 Kış sporları tesislerinin yakın ülkelerdeki (Rusya, İran, Akdeniz 
ülkeleri, vb) halka ve profesyonel sporculara tanıtım ve pazar-
lanmasına yönelik plan ve programların yapılması

•	 Palandöken’deki otellerin toplantı ve konferans turizmi için or-
tak hareket etme imkanını yakalaması

•	 Bölgenin “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” çerçevesinde “Kış Tu-
rizmi Koridoru”na dahil edilmiş olması

•	 Turizme yönelik teşviklerdeki artış ve bölge illerinde proje ve fon 
arama kültürünün yayılması

•	 Bölgenin kalkınmasında turizmi ön plana çıkaran politik sahip-
lenme

•	 Doğa sporları alanının yüksek gelişme potansiyeli

•	 Turizm girişimciliğini ve özel sektörü geliştirme potansiyeli

•	 Çevre illerde artan turizm bilinci ve faaliyetleri sayesinde Kars 
gibi gelişen destinasyonlara bölgenin dahil edilmesi imkanı

•	 Yörede açık hava (outdoor) rekreasyon imkanlarının çeşitliliği, 
gelişme potansiyeli ve bu potansiyeli değerlendirmek üzere yü-
rütülen çalışmalar

•	 Tarihi varlıkların ve yapıtların restorasyonu, korunması, turizme 
kazandırılması ve tanıtımına yönelik koordineli plan ve projele-
rin hazırlanmış ve başlatılmış olması

•	 İklim değişikliğine bağlı olarak kış sporları için gerekli kar miktarının ve 
karlı günlerin sayısının azalması riski

•	 Kış sporları tesislerinin bakımı ve sürdürülebilirliğine dair maliyetlerin 
yüksekliğinden kaynaklanabilecek riskler 

•	 Turizm sektöründe çalışabilecek eğitimli insan gücünün bölge dışına göç 
etmesi

•	 Her bir ilin kendi içinde ve üç il arasında kurumlar arası koordinasyon 
yetersizliği ve bunun sonucu olarak turizme yönelik faaliyetlerde önce-
liklendirme, sorumluluk paylaşımı ve kaynak verimliliği sorunlarının ya-
şanması

•	 Restorasyonların gecikmesi ve/veya restorasyon sırasında eserlerin ori-
jinal dokusuna ve özgünlüğüne zarar verecek uygulamaların yapılması; 
gerekli hassasiyet ve uzmanlığın uygulanmaması

•	 Yatırımların turizm değerlerine zarar vermesi  

•	 Küresel finansal kriz nedeniyle turizm faaliyetlerindeki azalma

•	 Önemli turizm pazarlarına uzaklık (yurt içinde turizm faaliyetine en yo-
ğun katılan büyük illere; yurt dışında Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’ya)

•	 Ülkedeki belli başlı turizm destinasyonlarına uzaklık (Akdeniz, İstanbul, 
Kapadokya gibi) ve bu nedenle turiste çok merkezli paketleri sunma güç-
lüğü

Tablo 15. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizminin GZTF Tablosu (Devamı).

Fırsatlar Tehditler

•	 Turizm sektörüne dahil edilebilecek genç nüfusun (özellikle üni-
versite öğrencilerinin) sayıca çokluğu (bölgedeki üniversitelerde 
yaklaşık 89.000 öğrenci bulunmaktadır)

•	 Sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi

•	 Öncelikle yerel halkın; ardından yurtiçi ziyaretçilerin kış sporları 
tesislerini aktif ve yoğun olarak kullanmalarını sağlayacak prog-
ramların geliştirilmesi (yerel halkın aktif ve yoğun kullanımının 
sağlanması, tesislerin sahiplenilmesi ve sürdürülebilirliği için 
elzemdir)

•	 Bölgenin eşsiz jeolojik, coğrafik, jeomorfolojik, biyolojik, ornito-
lojik, vb. özelliklerinin araştırma ve eğitim amaçlı kullanımı için 
dünyada bu alanda çalışan üniversiteler ve uzman tur operatör-
leri ile organizasyon, koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak bir 
merkezin kurulması

•	 Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyel ve performansının tu-
rizmle entegre edilmesi

•	 Topluma dayalı turizm faaliyetlerinin planlı şekilde gelişmesi ve 
sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli desteğin sağlanması

•	 Bölgede oluşturulan çalışma gruplarının genişletilip güçlendi-
rilmesiyle turizm iş ağlarına ve turizm kümelenmesine dönüş-
türülmesi (bu sayede, kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı, iyi 
uygulamalardan öğrenme ve yeni turizm ürünleri geliştirme, 
pazarlama ve satış konularında işbirliklerinin geliştirilmesi)

•	 Özel sektör girişimcilerinin doğa sporları faaliyetlerini geliştir-
me ve yaygınlaştırma; tur operatörlüğü hizmetleri sunma ve tur 
gruplarına yerel ulaşım imkanları sağlama gibi çeşitli alanlarda 
faaliyete geçme konusunda teşvik edilmesi

GZTF’ye benzer şekilde, her bir il için sektörün gelişimine 
yönelik dış faktörlerin analiz edildiği politik, ekonomik, 
sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal boyutlar da çalıştay-
larda tespit edilmiştir. Diğer tüm bölgelerde olduğu gibi, 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi de hem bir turizm desti-
nasyonu olarak hem de ziyaretçi ekonomisi bağlamında 
bazı dış faktörlerden etkilenecektir. Bu faktörlerin farkın-
da olunması ve sürekli olarak izlenmesi, ortaya çıkacak 
fırsatların zamanında yakalanmasını ve tehditlerin orta-
dan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bölgenin geneli için elde 
edilen sonuçlar aşağıda özetlenmektedir. 

• Politik: Türkiye’nin iç ve dış kaynaklarla (özellikle Av-
rupa Birliği entegrasyon süreci kapsamında sağlanan 
fonlarla) kalkınmada öncelikli illere daha fazla teşvik 
sağlıyor olması ve bölgedeki illerin de bu iller arasın-
da yer alması, nitelikli ve kalkınma odaklı projelere 

yönelik finansman imkanlarını artırmaktadır. Bölge-
nin yakınındaki ülkelerle politik ilişkilerin güçlendiril-
mesi turizmin gelişimine yönelik fırsatların daha da 
artmasını sağlayacaktır. 

• Ekonomik: Küresel ekonomik şartlar, ziyaretçi eko-
nomisinin gelişimi üzerinde belirleyici etkiye sahip-
tir. 2009-2010 döneminde yaşanan küresel finansal 
kriz, uluslararası turizm üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmıştır. Benzer krizlerin turizme yönelik yerli ve 
yabancı özel ve kamu yatırımlarına da etkisi olum-
suz olmaktadır. Dünyadaki turizm destinasyonları 
arasındaki rekabetin de göz önünde bulundurulma-
sıyla, ekonomik tehditlerin ortadan kaldırılmasını ve 
fırsatların yakalanmasını sağlayacak şekilde güçlü ve 
tutarlı bir turizm markalaşması önem taşımaktadır.
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• Sosyal ve demografik: Bölüm 2.1’de de ele alındığı 
gibi, turist profili önemli bir dönüşüm geçirmektedir. 
Özel ilgi gruplarının çeşitlenmesi, ziyaretçi sadakatinin 
azalması (dolayısıyla aynı ziyaretçinin tekrar bölgeye 
gelme ihtimalinde azalma); sosyal ağların güçlenme-
si gibi değişimler; sektörün gelişiminde uygulanacak 
stratejileri etkilemektedir. Benzer şekilde, bölge içinde-
ki sosyal yapı ve kültür ile turist ve turizm farkındalığı 
da sektörün gelişimi üzerinde doğrudan etkili olmak-
tadır. 

Benzer şekilde, değişen demografik yapı da sektörü 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda görünen 
en önemli değişim gelişmiş ülkelerde nüfusun hızla yaş-
lanması ve daha geç yaşlarda çocuk sahibi olması olarak 
kendini göstermektedir. Yapılan çalışmalar; orta yaşın 
üzerindeki hedef kitlenin sağlık turizmine ve rekreasyonel 
aktivitelere daha fazla kaynak ayırdığını, turizm aktivitesi 
sırasında daha fazla harcama yaptığını göstermektedir. Bu 
yaş grubunun yanı sıra gençler de artan gelir kaynakları 
ve yükselen yaşam standardına paralel olarak önemli bir 
hedef kitle haline gelmeye başlamıştır. Global turizmdeki 
müşteri profilinin %20’den fazlasını gençler oluşturmakta-
dır. Özellikle genç nüfusun fazla olduğu ve gelişme po-
tansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde, 16-35 yaş arası grup 
önemli bir hedef kitle haline gelmiştir. İnsanların genel 
olarak daha sağlıklı ve doğal beslenmeye dayalı yaşam 
tarzına yöneliyor olması da sektörel yönelim için fırsatları 
beraberinde getirmektedir.

• Teknolojik: Bilişim ve ulaştırma teknolojilerindeki 
gelişmeler sektör üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu 
etkilerin başında, internet üzerindeki müşteri ve turist 
yorumlarının ve sosyal ağların, yeni/potansiyel ziyaret-
çiler tarafından önemli bir bilgi kaynağı olarak kulla-
nılması gelmektedir. Mobil iletişim araçları da benzer 
şekilde bilgi kaynağı olarak kullanılırken turizm faaliye-
tini destekleyici bir rol de üstlenebilmektedir. Hem bil-
gisayar hem de mobil cihazlar üzerinden rezervasyon, 
satın alım ve ödemelerin yapılıyor olması da sektörde 
teknolojinin yaygınlaşmasıyla ilişkilidir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanıldığı ulaşım araçları da des-
tinasyonlar açısından önem arzetmektedir.

•	 Çevresel: İklim değişikliği,  turizm sektörü üzerinde 
önemli etkilere sahiptir. İklim değişikliği nedeniyle 
bazı yerlerin popülaritesi artarken bazılarının düşmesi 

beklenmektedir. Örneğin deniz seviyesindeki mekan-
ların tehlike altında olduğu öngörülmektedir. Aynı şe-
kilde kış turizmi de, karlı günlerin sayısında azalma ve 
kar kalitesindeki düşüşe bağlı olarak bazı bölgelerde 
risk oluşturmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak, 
önemli yaz destinasyonlarının yaz dışında da popüla-
ritesini sürdürmesi ve bir kısım tatillerin yaz mevsimi 
dışına kayması olası beklentiler arasındadır. 

Konuya ilişkin diğer bir boyut olarak, çevre ve hava kirliliği, 
doğal ve bozulmamış yerlerin değerini artıracaktır. Ayrıca 
doğa ve eko-turizmin de popülaritesinin giderek artması 
beklenmektedir. Destinasyonlarda konaklama tesislerin-
den ulaşım araçlarına kadar sürdürülebilir uygulamaların 
benimsenmesi, bölgenin korunmasına katkı yaptığı gibi 
olumlu ve çevre dostu bir imajın oluşumunu da sağla-
maktadır. 

• Hukuki ve idari: Bölgede sektörün gelişimini etkile-
yen dış faktörlerden biri de hukuki ve idari ortamla ilgi-
lidir. Sektörde özel sektör yatırımlarının önünü açan ve 
girişimciliği teşvik eden yasal ve idari altyapının varlığı 
önem taşımaktadır. Girişimcilerin önündeki bürokra-
sinin azaltılması; kamu süreç ve prosedürlerinin özel 
sektörün gelişimini hızlandıracak şekilde uygulanması; 
devlet desteklerinin bölgenin ihtiyacına göre şekillen-
dirilmesi ve sektörün gelişimini sağlayacak projelerin 
uygulanması için kullandırılması gerekmektedir.  

3.5 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin Turizm 
Açısından Ayırt Edici Özellikleri

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizm açısından sahip 
olduğu ayırt edici özellikler şunlardır:

 Doğal ve coğrafi ayırt edicilik: 

•	 Bölgenin	Alp-Himalaya	Dağ	Sistemi’nde	yer	alıyor	ol-
ması;

•	 Dağların	 jeolojik	 ve	 jeomorfolojik	 açılardan	 taşıdığı	
önem ve uluslararası düzeyde sahip olduğu özgünlük;

•	 Kemaliye’de,	ABD’deki	Grand	Canyon’dan	sonra	dün-
yanın ikinci en derin karanlık kanyonunun bulunması;

•	 Hava	kalitesi	ve	iklimin	özgünlüğü;	

•	 Zengin	termal	kaynakları	(termal	su,	şifalı	çamur,	vb.);

•	 Dünya’nın	en	hızlı	akan	ve	en	derin	nehirlerinden	birisi	
olan Çoruh Nehri;

•	 Bölge’de	en	yüksek	akış	hızına	ulaşan	Fırat	Nehri;

•	 Şelaleler	 (Tortum	 (Erzurum),	 Girlevik	 (Erzincan),	 Sıra-
kayalar (Bayburt)) ve mağaralar (Elmalı Çam ve Cunni 
Mağaraları (Erzurum), Helva Köyü Buz ve Çımağıl Ma-
ğaraları (Bayburt), Ala Mağarası (Erzincan));

•	 Eşsiz	yaylalar,	zengin	biyo	çeşitlilik,	kuş,	kelebek	ve	ya-
ban hayatı zenginliği.

 Mevcut turizm ürünlerine yönelik ayırt edicilik:

•	 2011	UNIVERSIADE	tesisleriyle	daha	da	gelişkin	bir	alt-
yapıya sahip olan, profesyonel ve amatör kullanıma 
uygun yüksek kalitede kış sporları tesisleri; 

•	 Doğa	 ve	macera	 sporlarına	 yönelik	 faaliyetler	 (kano,	
rafting, yamaç paraşütü, vb)

•	 Erzurum	Uzundere	ve	Erzincan	Kemaliye	ve	Kemah’ta	
topluma dayalı alternatif turizm faaliyetleri.

 Tarihsel ve kültürel ayırt edicilik:

•	 Erzurum’un	Milli	Mücadele’de	oynadığı	anahtar	rol	ve	
buna dair varolan ulusal farkındalık ve bilinç; 

•	 Uluslararası	seviyeye	taşınma	potansiyeli	yüksek	tarihi	
ve kültürel miras (örneğin, Erzurum’un Dadaşlık kültü-
rü ve geleneği; Bayburt’ta Dede Korkut ve sözlü kül-
türel miras; Erzurum’da Nene Hatun; Erzincan’da Aziz 
Ağa; Terzi Baba, vb.);

•	 Eşsiz	mimari	özelliklere	ve	değere	sahip	tarihi	yapılar	
ve anıtlar (örneğin, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, 
Tabyalar, Kongre Binası, Üç Kümbetler, Öşvank Manas-
tırı, Haho Kilisesi; Erzincan’da Mamahâtun Külliyesi, Al-
tıntepe, Kemah Kalesi; Bayburt’ta Bayburt Kalesi, Şehit 
Osman Türbesi, Uğrak Kiliseleri, vb.);

•	 Tarihi	İpek	Yolu’nun	bölgedeki	üç	ilden	de	geçiyor	ol-
ması;

•	 Bölgenin	cirit	sporunun	merkezi	olması.

 Tarım ve gıdaya dayalı ayırt edicilik:

•	 Ülke	 genelinde	 markalaşmış	 gıda	 ürünleri	 (Erzurum	
cağ kebabı; Erzincan tulum peyniri, tava leblebisi, Bay-
burt ketesi, vb.);

•	 Ülke	genelinde	üne	sahip	tarım	ürünleri	(Erzincan	Ci-
min Üzümü; Erzurum İspir Fasulyesi, vb.);

•	 Her	üç	 ilde	de	geleneksel	geçim	kaynağı	olarak	hay-
van yetiştiriciliğinin yaygınlığı.
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3.6  Türkiye Turizm Stratejisi’nde Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Türkiye Turizm Stratejisi 
(2023)" belgesinde11, Türkiye’de turizmin büyümesi için 
kitle turizminin sürdürülebilir bir seçenek olmadığının altı 
çizilmektedir. Stratejide; ayrıca, Türkiye'nin turizm ürün 
yelpazesini çeşitlendirmek için alternatif, tematik turizm 
türlerinin geliştirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. 
Bunlar arasında, sağlık ve termal turizm, kış (kayak) turizmi, 
gurme turizmi, eko-turizm, yayla turizmi ve konferans tu-
rizmi gibi türler yer almaktadır.

Strateji belgesinde, yedi turizm koridoru önerilmektedir. 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzurum ve Erzin-

can, ‘Kış Koridoru’ kapsamında ele alınmıştır. Buna göre, 
strateji belgesinde; 

“Kış turizminin geliştirilmesi amacıyla çalışmaları sürdürülen 
“Kış Turizm Master Planı”12 kapsamında Erzincan, Erzurum, 
Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan bölgedeki mevcut ve 
potansiyel kış turizm merkezleri dikkate alınarak oluşturu-
lan koridor boyunca yer alan, doğal, kültürel ve tarihi çekim 
kaynakları yakın çevredeki diğer değerlerle ilişkilendirilecek 
ve bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitli-
liği sağlanacaktır. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan 
illerindeki Erzurum Konaklı ve Gez Bölgeleri ile Aziziye Termal 
Merkezlerinde yeni konaklama alanları oluşturulacaktır” 

ifadesi yer almaktadır. 

3.7 Mevcut Durum Analiz Sonuçlarından 
Hareketle Öncelikli Turizm ve Sektörel İhtiyaç 
Alanları

Önceki bölümlerde yer alan tespitlerden; strateji hazır-
lama sürecinde gerçekleştirilen kapsamlı arkaplan çalış-
malarından hareketle, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
2012-2023 döneminde odaklanılmak üzere aşağıdaki ön-
celikli turizm alanları tespit edilmiştir:

•	 Kış	ve	Spor	Turizmi

•	 Kongre,	Incentive	ve	Fuar	Turizmi

•	 Tarih	ve	Kültür	Mirası	Turizmi

•	 Macera	ve	Doğa	Sporları	Turizmi

•	 Ekoturizm	ve	Agroturizm

•	 Medikal	ve	Sağlık	Turizmi

Bölgede ziyaretçi ekonomisinin gelişimi için odaklanılması 
gereken ihtiyaç alanları şu ana boyutlarda toplanmaktadır:

1. Öncelikli turizm alanlarında, Türkiye’deki ve diğer ülke-
lerdeki destinasyonlardan farklılaşan ve değer yaratan 
turizm ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlaması ve sunu-
ma hazır hale getirilmesi;

2. Bölgenin turizm ürünlerinin yurt içi ve dışında etkin 
şekilde tanıtımı, pazarlanması ve destinasyon marka-
laşmasının sağlanması;

3. Turizm değer zincirinde özel sektörün güçlendirilmesi; 
girişimcilik faaliyetlerinin artırılması ve sektör için ge-
rekli insan kaynağının geliştirilmesi;

4. Toplumun turizmi içselleştirmesinin sağlanması ve 
sektörün gelişimini hızlandıracak sosyal ve kültürel or-
tamın güçlendirilmesi. 

Bu boyutlardan hareketle çizilen strateji Bölüm 4 ve 5’te 
detaylandırılmaktadır.
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizm sektörünün ge-
lişmesi ve buna bağlı kurulacak ziyaretçi ekonomisinin 
kalkınma sürecini hızlandırabilmesi için ulusal, bölgesel ve 
yerel paydaşların sahipleneceği ortak bir vizyonun varlığı 
önemlidir. Bu vizyon çerçevesinde ortaya konan ortak ça-
balar, bölgede arzu edilen gelişim için gerekli ivmelenme-
nin sağlanmasına ve ortak hedeflere erişilmesine imkan 
tanıyacaktır. 

Kuzeydoğu Anadolu turizm vizyonu, ilgili paydaşların katı-
lımı ve katkılarıyla ortaya konan ortak gelecek hedefinden 
hareketle belirlenmiştir. 

Önceki bölümlerdeki girdilerden, ihtiyaçlardan ve ulaşıl-
ması arzu edilen vizyondan hareketle belirlenen stratejik 
amaçlar şunlardır:

•	 Farklılaşan	ve	değer	yaratan	turizm	ürünlerinin	gelişti-
rilmesi ve sunulması;

•	 Bölgenin	 turizm	pazar	payının	artırılması	ve	yeni	pa-
zarlara açılması;

•	 Turizm	değer	 zincirindeki	özel	 sektörün	ve	girişimci-
lerin sayısının, niteliğinin artırılması ve bölgenin yeni 
yatırımlar için cazibe merkezi halini alması;

•	 Bölge	 turizminin,	 toplum-turizm	 entegrasyonu	 ve	
topluma dayalı turizm faaliyetleriyle ön plana çıkması;

•	 Bölgesel	düzeyde	sektör	yönetiminin	etkinleştirilmesi.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi turizm gelişim stratejisine ait 
çerçeve Şekil 6’da gösterildiği gibidir.

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Vizyonu

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Cumhuriyet'in 100. yılında rekabetçi turizm sektörü sayesinde dünyanın 
en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek; inovatif sektör uygulamalarının sonuçlarıyla bölgesel 

kalkınmada bir başarı öyküsü halini alacaktır.  

4. Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Gelişim Stratejisi
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4.1 Büyüme Gösterge ve Hedefleri 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi turizm 
büyüme göstergeleri şunlardır: 

1. Bölgenin çektiği yerli ve yabancı turist sayı-
sındaki artış 

2. Ortalama geceleme sayılarındaki artış

3. Konaklama tesislerinde doluluk oranlarında-
ki artış

4. Turist başına yapılan harcamalarda artış

5. Mevsimselliğe bağlı turizm gelir farkındaki 
azalma

6. Toplam bölgesel turizm gelirlerindeki artış

7. Turist memnuniyetindeki artış

8. Turizm değer zincirinde istihdam artışı

9. Turizm değer zincirinde yeni kurulan işlet-
me sayısındaki artış

10. Turizm değer zincirindeki işletmelerin ciro-
larındaki artış

11. Turizm yatırımlarındaki artış 

12. Turizmden gelir elde eden kişi sayısındaki 
artış ve bu kişilerin bölge genelindeki dağılımı

Yukarıdaki göstergelerden ilk üçü için mevcut 
istatistiki verilerden hareketle belirlenmiş olan 
ölçülebilir hedefler aşağıda verilmiştir (Tablo 
16). Veri eksikliğinden dolayı ölçülebilir hedef 
belirlenememiş olan diğer göstergeler için 
2012 yılından itibaren yürütülecek istatistik 
toplama çalışması ile baz veriler tespit edile-
rek hedef değerler belirlenecektir. Gösterge ve 
hedeflere bağlı izleme ve değerlendirme yak-
laşımı Bölüm 7’de verilmiştir. 

4.2 Pazar Konumlandırması

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizm paza-
rında güçlü bir oyuncu halini alabilmesi ve zi-
yaretçi ekonomisinin yaratılabilmesi için, böl-
geyi Türkiye'deki ve dünyadaki diğer turizm 
destinasyonlarından ayıran bir pazar konum-
landırmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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2012-2023 Kuzeydoğu Anadolu İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisinin Ana Öğeleri

Vi
zy

on Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Cumhuriyet’in 100. yılında rekabetçi turizm sektörü sayesinde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek; 
inovatif sektör uygulamalarının sonuçlarıyla bölgesel kalkınmada bir başarı öyküsü halini alacaktır.
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Farklılaşan ve değer 
yaratan turizm ürünlerinin 
geliştirilmesi ve sunulması

Bölgenin turizm pazar 
payının artırılması ve yeni 

pazarlara açılması

Turizm değer zincirindeki 
özel sektörün ve girişimcilerin 

sayısının, niteliğinin 
artırılması ve yeni yatırımlar 

için cazibe merkezi halini 
alması

Bölge turizminin, toplum 
ve turizm entegrasyonu 

ve topluma dayalı turizm 
faaliyetleriyle ön plana 

çıkması

Bölgesel düzeyde 
sektör yönetiminin 

etkinleştirilmesi

Ö
ze
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m

aç
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r

Bölgenin, inovatif ürünleri 
sayesinde, hedef pazarlar 
için en çekici “dört mevsim 
turizm” destinasyonlarının 
başında gelmesi

Bölgesel turizm markalaşma-
sının sağlanması ve marka 
değerinde sürekli artışın 
yakalanması

Turizm değer zincirini oluş-
turan kuruluşlar içinde eksik 
halkaların tamamlanması 
ve mevcutların kapasite ve 
rekabetçiliğinin artırılması

Bölge hakında turizm 
farkınladığının ve turist 
dostu yaklaşımın üst düzeye 
çıkarılması

Turizm stratejisinin uygu-
lanmasında üst dzey koor-
dinasyonun sağlanması

Turizm ürün çeşitliliğini 
ve kalitesini sürekli artıran 
bir destinasyon olarak 
ziyaretçilerin ilgi odağında 
bulunması

Etkili tanıtım ve pazarlama 
kampanyalarıyla hedef seg-
mentler tarafından tanınırlık 
ve bilinirliğin en üst dezeye 
çıkarılması

Üniversite mezunu genç 
girişimciler başta olmak üzere 
bölgede sektörel girişimcile-
rin sayılarının artırılması

Bölge halkının iç turizm 
faaliyetlerine (örneğin; kış 
sporlarına) iç turist olarak 
aktif olarak katılması

Bölgede ilişkin yerel, 
bölgesel ve ulusal tüm 
kararlar ve uygulamalarda, 
ortak vizyon, fikir, anlayış ve 
mesaj birliğinin sağlanması 
ve korunması

Turistlerin kalış sürelerinin 
ve turist başına harcamala-
rın sürekli olarak artırılması

Tanıtım ve pazarlamada 
inovatif uygulamaların ve 
teknolojilerin etkin ve sonuç 
odaklı kullanmasıyla ön 
plana çıkılması

Turizm için gerekli insan 
kaynağının nitelik ve nicelik 
olarak artırılması

Özellikle kadınların ve genç-
lerin gelir getirici turizm 
faaliyetlerine aktif katılımı

Sektörün rekabetçiliğini 
sağlayacak program ve 
projeler için bölgesel, ulusal 
ve uluslararası fon kaynak-
larından en üst seviyede 
yararlanılması

Turizmden elde edilen 
gelirlerin bölge geneline ve 
tabana yayılması

Bölgenin marka değerini 
oluşturacak ve koruyacak 
vaadlerin tavizsiz gerçekleş-
tirilmesi

Özel sektörün kendi içinde 
ve kamu ile üniversiteyle 
işbirliğinin en üst seviyeye 
çıkarılması

Bölgedeki üç ildeki kurum-
ların ve halkın, “kalkınma ve 
refah için bölgesel turizm 
ortaklığı” felsefesiyle bir ara-
ya gelmesi ve bölgesel birlik 
bilincinin yerleşmesi

Sektörel gelişmeyi sağlaya-
cak program ve projelerde 
mükerrerliğin önlenmesi 
ve farklı kurumlarca ortaya 
konan çabaların birbirine 
destekler hale getirilmesi

Bölgenin, turizm inovasyo-
nunda iyi uygulama örneği 
olarak alınır hale gelmesi

Ülkenin turizm gelirlerinden 
elde edilen payın sürekli 
olarak artırılması

Turizm Kümelenmesi’nin 
gelişiminin ve sürdürülebilirli-
ğinin sağlanması

Yerel halkın günlük hayatına 
sektörü desteleyen ve sahip 
çıkan bir kültür ve anlayışı 
entegre etmesi

Ulusal düzeyde politik 
sahiplenmenin üst seviyeye 
çıkarılması ve sektörün 
önünün açılmasına yönelik 
düzenlemelerin vakit geçi-
rilmeden yapılması

Bölgede, turizmin ekono-
mik, toplumsal ve çevresel 
ürdürülebilirlik gözetilerek 
gelişmesinin sağlanması

Bölgede turizm değer zin-
cirinde yaratılan istihdamın 
sürekli olarak artırılması

Bölgenin yerli ve yabancı 
yatırımcı ve nitelikli insan 
sermayesi için çekim merkezi 
haline gelmesi

Sektörel gelişime ve ziyaret-
çi ekonomosinin oluşumuna 
parelel olarak, dış göçün 
azalması ve nitelikli insan 
kaynağının bölgede kalması

Turizm yatırımlarında ve 
faaliyetlerinde sonuç odaklı 
etkin çalışma prensiplerinin 
benimsenmesi
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Kış ve Spor Turizmi

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi

Tarih ve Kültür Mirası Turizmi

Macera ve Doğa Sporları Turizmi

Ekoturizm ve Agroturizm

Medikal ve Sağlık Turizmi
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Öncelikli Turizm Alanlarında Farklılaşan ve Değer Yaratan Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi; Pazarlama ve Sunuma Hazır Hale Getirilmesi

Turizm Ürünlerinin Yurt İçi ve Dışında Etkin Şekilde Tanıtımı, Pazarlanması ve Destinasyon Markalaşmasının Sağlanması

Turizm değer Zincirinde Özel Sektörün, Girişimciliğin ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Toplumun Turizmi İçselleştirmesinin Sağlanması ve Sektörün Gelişimini Hızlandıracak Sosyal ve Kültürel Ortamına Güçlendirilmesi

Şekil 6. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Gelişim Stratejisi Çerçevesi.
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Buna göre, Bölüm 3.5’te sıralanan ayırt edici özelliklerin 
kesişiminden şu iki ana tema ortaya çıkmaktadır:

•	 Doğaya,	 el	 değmemişliğe,	 spor,	 sağlık	 ve	 zindeliğe	
vurgu yapan “insanın özündeki sağlık, spor ve macera 
tutkusu” 

•	 Bir	yandan	Türkiye	ve	Dünya	Türkleri	 için	diğer	yan-
dan da Hıristiyanlık ve Müslümanlık için önem taşı-
yan benzersiz tarihi ve kültürel varlıklara vurgu yapan 
“köklerini keşfetme ve buluşma daveti”. 

Bu temalardan hareketle, Kuzeydoğu Anadolu Bölge-
si’nin pazar konumlandırmasının odağındaki temel satış 
vaadi, "Anadolu’nun Zirvesinde Özünüzü ve Köklerinizi 
Keşfedin!" ifadesi üzerine kurgulanmaktadır (bu ifade, bir 
slogan veya marka ifadesi olarak algılanmamalı; sadece 
temel satış vaadi olarak görülmelidir) (Şekil 7).

Bu vaadle, ziyaretçilere, Kuzeydoğu Anadolu Bölge-
si’ndeki temiz, özgün ve yüksek kaliteli çevreyi, altyapıyı 
ve doğayı geniş bir ürün yelpazesinde deneyimleme; 
kendi tarihini, kültürünü ve geleneklerini gözlemleyerek 
ve yaşayarak hissetme fırsatı sunulacaktır.

4.3 Kuzeydoğu Anadolu Markası

Kuzeydoğu Anadolu markası geliştirilirken, başarılı ve 
yüksek değere sahip markalar halini almış turizm desti-
nasyonlarının, şu iki önemli özelliği bir arada barındırdığı 
gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır: 

1. Ziyaretçiler açısından yoğun duygusal anlamlar taşı-
yor olmaları;

2. Üst düzey çekicilikleri (kulaktan kulağa yayılma, ha-
ber değeri taşıma ve turistlerin beklentilerini yükselt-
me özellikleri).

Kuzeydoğu Anadolu’nun marka değerleri, sahip olduğu 
tarihi ve kültürel değer ile varlıklar sayesinde yukarıdaki 
birinci özelliği; doğa, coğrafya ve ekosistemine ilişkin eş-
siz özellikler ile kış ve macera sporları olanaklarıyla ikinci 
özelliği sağlama potansiyeline sahiptir. 

Yukarıdaki pazar konumlandırmasından hareketle, Ku-
zeydoğu Anadolu için geliştirilen marka kimliği aşağıda 
Şekil 8’de yer almaktadır. 

Söz konusu kimlik; tüm tasarımlarda, iletişim, tanıtım ve 
ürün geliştirme faaliyetlerinde kullanılacaktır. Pazarlama 
malzemeleri ve ürün tasarımları, tarih, kültür ve otantik-

liği yansıtacak; doğa, keşif, macera ve zindeliğe davet 
unsuru içerecektir. Marka iletişiminde, açı, renk ve ışık iti-
bariyle bölgenin marka kimliğini yansıtacak estetik özel-
liklerde ve yüksek kalitede fotoğraf kullanımına dikkat 
edilecektir.

Marka imajını vurgulamada kullanılacak belli başlı uygu-
lamalar şunlardır (bu uygulamalara ilişkin detaylar Bölüm 
5’de verilmektedir):

•	 Otellerde,	pansiyonlarda	ve	diğer	tüm	konaklama	te-
sislerinde, restoranlarda, mağaza ve dükkanlarda, ye-
rel ürünlerin üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 
bölgeye özel ‘kalite güvence’ markası çıkartmaları;

	•	 Yollarda,	 turistik	 yerlerde	 ve	 yapılarda,	 Kuzeydoğu	
Anadolu turizm marka kimliğine uygun şekilde pro-
fesyonelce tasarlanmış yönlendirme işaretleri, levha 
ve tabelalar;

•	 Marka	 kimliğinin	 etkin	 ve	profesyonel	 biçimde	 kul-
lanılmasıyla tasarlanmış pazarlama ve tanıtım mater-

yalleri ile reklamlar;

•	 Tüm	etkinliklerde	marka	kimliğinin	vurgulanarak	akıl-
larda kalıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak uygula-
malar (banner, roll-bar, vb.);

•	 Bölge	turizm	portalının	tasarımı;

•	 Yerel	 ürünlerin	 (hediyelikler	dahil)	 ürün,	 ambalaj	 ve	
etiket tasarımları.

4.4 Hedef Pazarlar

Kuzeydoğu Anadolu’nun pazar gelişim stratejisi, seg-
mentasyon yaklaşımıyla şekillendirilecektir. Bu amaçla, 
üç ana pazar belirlenmiştir:

1. Yerel pazar (Bölge illerini ve çevre illerini kapsamaktadır); 

2. Türkiye pazarı; 

3. Uluslararası pazar; 

Bölge için potansiyel pazarlar ve bu pazarlara ait seg-
mentler Tablo 17’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Kuzeydoğu Anadolu İçin Farklılaştırılmış Turizm Pazar Konumlandırılmasının Potansiyel Bileşenleri.

“Anadolu’nun 
Zirvesinde Özünüzü ve 
Köklerinizi Keşfedin!”

Mükemmel kış sporları 
altyapısı

Çarpıcı doğa, coğrafya 
ve eko-sistem 

Zengin tarih ve
kültür mirası 

Sağlık ve güzellik için 
altyapı, iklim, gıda ve 

doğal kaynaklar

 Topluma dayalı 
turizmin en güzel 

örnekleri

Türkiye’nin doğa ve 
macera sporları oyun 

alanı

Marka Özü
Spor, Sağlık, Tarih, 

Yerel Halk, 
Çevre ve Doğa

Kişilik
Aktif/Enerjik, Misafirperver

Otantik, Bozulmamış
Doğal, Özgür, Maceracı

Değerler
Misafirperverlik

“Önce insan” ilkesini benimseme
Toplumsal katılım, Doğal çevrenin sürdürülebilirliği

Duygusal Faydalar
Macera duygusu, Tarih ve kültürle bağ kurma, Sağlık, huzur ve zindelik

Başarma duygusu

Rasyonel Faydalar
Tarihsel ve kültürel zenginliği deneyimleme; sağlık, güzellik ve formda olma;

keşif ve macera; konferanslar için mükemmel lokasyon

Özellikler
Muazzam doğa, çevre ve coğrafya; çok çeşitli doğa ve macera sporları imkanları; sofistike kış sporları tesisleri;
konferans altyapısına da sahip iyi oteller; topluma dayalı turizm; otantik kültürel gelenekler ve yaşam biçimi;

dini ve tarihi değeri yüksek eserler ve binalar; sağlıklı, taze ve doğal gıda ürünleri;
sağlık ve güzellik için zengin doğal kaynaklar 

Şekil 8. Kuzeydoğu Anadolu Turizm Marka Kimliği.
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Tablo 17. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi için Potansiyel Pazar Segmentleri.

Segmentler Tanımı Y T U Açıklama

Günübirlik 
Yolculuk Edenler 

Bölge illeri ve ilçelerin yanı sıra yakın illerden iş veya 
arkadaş/akraba ziyareti için seyahat edenler, ya da 
bir günlüğüne bulunduğu ortamdan uzaklaşmak is-
teyen aileler veya üniversite öğrencisi gençleri kap-
samaktadır. Spor, eğlence, dinlence, alışveriş ve hoş-
ça vakit geçirmek gibi amaçlarla seyahat ederler.

 - - Bu segmente giren ziyaretçilerin oranı halen dü-
şüktür. Ancak, bölgedeki çekim unsurlarının ve 
etkinliklerin artması ve başarıyla uygulanmasıyla 
bölge içi yerel turizmde artış gerçekleşecektir.

Haftasonu 
Tatilcileri

En fazla 3-4 saatlik yolculukla şehre ulaşabilecek 
olan; haftasonlarını ilginç bir yerde geçirmek iste-
yen ziyaretçilerdir. 3*+ otellerde kalırlar. İlgi alan-
larına; doğa ve/veya kış sporları, sağlık ve güzellik 
amaçlı olanaklardan yararlanmak. yerel yaşantıyı 
deneyimlemek, dinlenmek, kısa mesafelerdeki tari-
hi ve kültürel varlıkları ziyaret etmek, yerel lezzetleri 
tatmak ve yerel ürünlerden almak girer.

   Halen bu segmentteki ziyaretçi sayısı olması ge-
rekenin altındadır. Ancak, İstanbul ve Ankara ile 
bölge arasında bağlantı sağlayan uçakların fiyat-
larının düşürülmesi; özgün çekim unsurları ve 
etkinliklerin artması; etkin bir tanıtım ve pazar-
lama faaliyetinin gerçekleştirilmesi halinde yurt 
içi pazarında artış sağlanacaktır. Ayrıca, İstanbul-
Erzurum hızlı treninin hizmete alınması, orta 
ve uzun vadede Türkiye pazarından kısa süreli 
turist akışını mümkün kılacaktır. Söz konusu 
trenin Kars’a kadar uzanacak olması; Gürcistan ve 
İran gibi pazarlardan bölgeye kısa süreli gelişleri 
artıracaktır.

Her Yaştan Sırt 
Çantalı Gezginler

Kuzeydoğu Anadolu’nun özgün tarihini, kültürünü, 
yaşam biçimini keşfetmek isteyen; doğa ve macera 
sporlarına meraklı gezginlerdir. Yerel ulaşım ağını 
kullanırlar; pansiyonlarda kalırlar; bölge halkıyla et-
kileşime geçerler; tarihi ve kültürel yerleri ziyaret 
ederler ve akşam eğlencelerine katılırlar. Avrupa 
ve Kuzey Amerika’daki orta yaşın üzerindeki ziya-
retçiler günümüzün en aktif sırt çantalı gezginleri-
dir. Genç gezginlere göre daha çok para harcarlar. 
Genellikle konaklamaya yüksek tutarlar ödemekten 
kaçınırlar.

-   Bölgenin turizm değer ve varlıkları, bu segment 
için yeterli çekiciliği içermektedir. Turizm ürünle-
rinin çeşitlendirilmesi, aktivitelerin zenginleştiril-
mesi, ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin 
ardından etkin bir tanıtım ve pazarlama kampan-
yasıyla bölgeye çekilmeleri mümkün olacaktır.

Bağımsız Kâşifler Kuzeydoğu Anadolu’nun özgün tarihini, kültürünü, 
doğasını ve yaşam biçimini tecrübe etmek isteyen 
bağımsız gezginlerdir. Herhangi bir tura bağlı de-
ğillerdir. Seyahat planlarını kendileri yaparlar ve 
genellikle kiralık araçlarla seyahat ederler. Apart 
otellerden pansiyonlara ve butik otellere uzanan bir 
konaklama tercihleri vardır. Bölgenin doğasını, kent, 
ilçe ve köyleri keşfetmek ve fazla iddialı olmayan ak-
tivitelere katılmakla ilgilenirler (kısa yürüyüşler, ba-
lık tutma, at binme, bisiklet gezintisi gibi).

-   Tarih, kültür ve yaşam biçimlerine ilgi duyan yerli 
ziyaretçileri uygun tanıtım ve pazarlama kampan-
yalarıyla bölgeye çekmek mümkün olacaktır. Ay-
rıca, bu segmente giren önemli bir yabancı turist 
potansiyeli de bulunmaktadır. Herhangi bir desti-
nasyona farklı amaçlarla giden yabancı turistlerin 
yaklaşık %20’si, bu tür aktivitelere de dahil olmak 
isterler ve dolayısıyla bu segmente girerler.  

Grup kültür 
turları

Önceden organize edilen tur paketleri dahilinde 
seyahat eden, genellikle orta yaş ve üzeri gezgin-
lerdir. Daha ziyade geniş bölgesel tur paketlerinin 
(örneğin Kars, Van gibi çekim merkezlerini de kap-
sayan turların) bir parçası olarak Kuzeydoğu Ana-
dolu’ya gelirler. Gruplar halinde ve tur otobüsleri 
ile seyahat ederler; önceden belirlenmiş otellerde 
kalırlar. Bölgenin önemli mekanlarını dolaşıp belli 
başlı kültürel aktivitelere katılmayı tercih ederler.

-   Bu segment, turizm değer ve varlıklarında yapı-
lacak hızlı iyileştirme faaliyetleri ve pazarlama 
girişimleri sonucunda ulusal ve uluslararası sevi-
yede ziyaretçi çekebilecektir. Segment, bölgenin 
kış sezonu dışında da turist çekmesi için önem-
lidir. Uzmanlaşmış tur operatörleriyle yapılacak 
çalışmalar sayesinde hedef pazarların tamamın-
dan bu segmentleri çekmek mümkündür. Öte 
yandan, kültür turizmine ilişkin bölgedeki varlık 
ve değerler göz önüne alındığında, bunlara ilgili 
duyma potansiyeli yüksek olan grupların yoğun-
laştığı pazarlar; uluslararası seviyede, Avrupa, 
ABD, Türki Cumhuriyetler, Gürcistan, İran; ulusal 
düzeyde ise İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Bölgeye 
bırakılacak gelirin artırılması ve tabana yayılma-
sı için cazip etkinlik ve turizm ürünlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Özel İlgi Grupları

Kayakçılar Günübirlik olarak ya da haftasonu için veya kısa 
süreli tatil paketleri dahilinde bölgeye gelirler. Daha 
çok İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illerde 
yaşayan yerli turistler ve bölge ülkelerindeki yaban-
cı turistler bu kategoriye girer. Kendi başlarına yap-
tıkları organizasyonlarla veya tur operatörleri kana-
lıyla bölgeye gelirler. Kayak tesislerinin bulunduğu 
otellerde konaklarlar. 

   Halen Türkiye’deki diğer önemli kayak merkez-
leri bu segment tarafından özellikle yakınlık 
avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. 
Cazip paket seçenekleri ve etkin bir tanıtım ve 
pazarlama ile turisti çekmek mümkün olacaktır. 
Ayrıca, Rusya, Azerbaycan ve İran başta olmak 
üzere bölge ülkelerinden bu segmenti çekmek 
önemlidir. Hem ulusal hem de uluslararası pazara 
erişmek için tur operatörleri ile çalışılacaktır. Seg-
mente yönelik yapılacak tanıtımlar; söz konusu 
segmentin altında yer alan daha maceracı dağ 
kayakçılarını da Erzincan’a ve Bayburt’a çekecek 
şekilde yürütülecektir. Bu segment için ayrıca 
kayak sonrası etkinliklere ve akşam etkinliklerine 
ihtiyaç vardır.

Kış sporları 
ve diğer spor 
dallarındaki 
profesyonel 
sporcular

Palandöken’deki tesisler başta olmak üzere UNIVER-
SIADE için Erzurum’da inşa edilen mevcut kış spor-
ları tesislerinin optimum kullanımı önceliklidir. Do-
laysıyla bu segmentteki ziyaretçiler, UNIVERSIADE 
altyapısını antrenman amaçlı kullanmak için gelen 
profesyonellerdir. Bu bakımdan, bölge ülkelerinde-
ki yabancı sporcular ve gelişmiş illerdeki yerli spor-
cular ile ulusal federasyonlar öncelikli pazarı oluş-
turmaktadır. Ayrıca; bu grup, bölgenin rakımı ve 
biyoklimatik konforu nedeniyle yüksek irtifada 
antrenman yapmak için bölgeyi tercih eden spor-
cuları ve diğer spor dallarındaki profesyonelleri 
de içermektedir.

   Öncelikli olarak Rusya ve eski Sovyet Cumhuri-
yetleri, Orta Doğu ve Afrika’daki sporcular ve spor 
kulüpleri hedef alınacaktır. Ayrıca yerli sporcula-
rın da kamplar ve şampiyonalar için bölgeye çe-
kilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bu çalış-
malar, kış sporları dışında kalan spor dallarındaki 
hazırlık ve antrenman kampları için gerekli altya-
pı çalışmalarını da içermektedir. Bölgenin marka 
ve imaj gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi 
başarılı profesyonel sporcularını da çıkarması 
önemlidir. Bu amaçla yapılacak çalışmaya bağlı 
olarak orta vadede bölge sporcuları da bu seg-
mentte yer alacaktır. 

Konferans 
ve  toplantı 
katılımcıları

Bölgesel ya da yerel yönetimlerin, ulusal kamu ku-
rumlarının, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşları-
nın büyük çaplı toplantı, konferans ve benzeri 
organizasyonları için gelirler. Toplantı salonu 
imkanları bulunan ve başka hizmetler sunabilen 
üst düzey konaklama tesislerini kullanırlar. Özel 
şirketlerin toplantıları, iş ve eğitim amaçlı çalışma-
larla birlikte farklı aktivitelere katılımın sağlandığı 
“incentive” paketlerini de içerir. 

   Bu segment, kış turizmi tesislerinin sezon dışın-
daki doluluğunu artırmak için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Halihazırda Palandöken’deki mev-
cut konaklama altyapısı bu segmente hizmet 
edecek özelliklere sahiptir. Dolayısıyla öncelikli 
olarak, söz konusu tesislerin tüm sezonlarda kon-
ferans ve toplantılar için kullanımı ve incentive 
paketleri sunmaları konusunda faaliyetler yürü-
tülecektir. Ayrıca, dünyadaki pek çok buz pateni 
merkezinde olduğu gibi, buz pateni tesislerinin 
de kongre, konferans ve toplantı amaçlı kullanımı 
planlanacaktır. 

Tarih ve Din 
Gezginleri

Tarihi varlıklar ve dini değerlere meraklı gezginler-
dir. Turlarla ya da bağımsız olarak manastırları, kili-
seleri, türbeleri ve camileri gezmeyi amaçlarlar. Ye-
rel yaşam tarzını ve kültürü deneyimlemek isterler. 

   Bu segment, turizm değer ve varlıklarında yapıla-
cak hızlı iyileştirme faaliyetleri ve pazarlama giri-
şimleri sonucunda ulusal ve uluslararası seviyede 
hızla büyüme imkanı taşımaktadır. Bölgenin ta-
rihsel öneminin ve dini varlıklarının etkin tanıtım 
ve pazarlama kampanyasıyla duyurulmasını ge-
rektirir. Öncelikli pazarlar; uluslararası seviyede, 
Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, Gürcistan; ulusal 
düzeyde ise İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.

Maceracılar Kuzeydoğu Anadolu’ya gelme nedenleri kanocu-
luk, rafting, yamaç paraşütü, mağaracılık, dağcılık 
gibi doğa ve macera sporlarıdır. Orta seviye otel ya 
da pansiyonlarda konaklarlar ve önceden organize 
edilmiş ulaşım imkanlarını ya da kiralık araçları kul-
lanırlar.

   Avrupa’daki, bölge ülkelerindeki ve Türkiye’deki 
bu alanda uzmanlaşmış tur operatörleri vasıtasıy-
la veya bireysel olarak organize olan gezilerle bu 
segmenti çekmek mümkündür. Uzman operatör-
lerle yoğun işbirliği; bölgesel operatörlerin var-
lığı; etkin bir tanıtım ve pazarlama kampanyası 
gerektirmektedir.  
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Sağlık ve güzellik 
turistleri

Kuzeydoğu Anadolu’ya gelme nedenleri sağlık ve 
güzellikle ilgili tedavi, özel bakım, vb. uygulama-
lardır. Bölgenin güçlü tıp altyapısı, iklimi, temiz 
havası, termal kaynakların, çamur banyosu gibi ola-
nakları ana çekim unsurlarını oluşturmaktadır. Ge-
nellikle yüksek kalitede tesis ve hizmet ararlar. 

   Bölge ülkeleri (Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuri-
yetler, İran), ABD, Avrupa ve Türkiye’nin gelişmiş 
bölgeleri öncelikli pazarı oluşturmaktadır. Varo-
lan tıp ve sağlık altyapısının etkin şekilde tanıtıl-
ması gerekmektedir. Diğer sağlık turizmi ürünleri 
için (örn. termal) üstün kalite, hizmet ve ürün 
çeşitliliğine sahip altyapıların oluşturulması 
önemlidir. Bu segmente giren ziyaretçilerin, uz-
man tur operatörleri kanalıyla ve segmente yöne-
lik doğrudan pazarlama yöntemleriyle çekilme-
leri gerekmektedir. 

Eko-Turistler Bölgeye gelmelerindeki asıl neden kuş gözlemi, 
botanik turizm, kelebek turları, agroturizm imkan-
ları gibi alternatif turizm etkinlikleridir. Çoğunlukla 
organize gruplar halinde seyahat ederler. Kamping-
lerden pansiyonlara ve lüks otellere uzanan geniş 
bir konaklama tercihleri vardır. Yerel olarak organize 
edilen ulaşım imkanlarını kullanırlar.

   Avrupa, Amerika ve Asya’daki niş pazarlar ve ulu-
sal pazar öncelikli olarak hedef alınmalıdır. Bu 
segmentteki gezginlerin kendi aralarında oluş-
turduğu gruplara ve bu alanda uzmanlaşmış tur 
operatörlerine yönelik etkin bir tanıtım ve pazar-
lama kampanyası önemlidir. 

SAVE (Bilimsel, 
Akademik, 
Gönüllülük, 
Eğitim) 

Bölgeye gelmelerinin asıl amacı belirli konularda 
(tarihsel, sosyal, kültürel, çevresel sürdürülebilirlik, 
kalkınma çalışmaları, vb.) projeler yapmak veya 
eğitim/eğlence/dinlence kamplarına ve çalışmalara 
katılmaktır. Orta düzey tesislerde, yurtlarda, gönül-
lü olarak çalıştıkları tesislerde, aile yanında ya da 
apart otel tarzı konaklama tesislerinde kalırlar. Bu 
segmente giren çocuk grupları için özel kamp alan-
larına ihtiyaç vardır.

-   Gelişmiş ülkelerden ve Türkiye’den geniş grupla-
rı çekme potansiyeli yüksektir. Özellikle de 3’er 
haftalık periyodlarda çocuk kampları için ge-
rekli altyapı ve imkanların oluşturulması halin-
de başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerden yıl 
boyunca grupları çekmek mümkündür.  Bu seg-
mente yönelik özel tanıtım, pazarlama ve proje-
lendirme çalışmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki farklı pazar segmentlerini hedef alan strate-
jilerin belirlenmesinde şu iki faktör önem taşımaktadır:

1. Segmentlerin taşıdıkları pazar potansiyeli (sayıca bü-
yüklükleri ve harcama potansiyelleri)

2. Segmentlerin çekim kolaylığı (erişilebilirlikleri, erişim 
maliyetleri ve bölgeye gelme konusunda ‘hazır olma 
seviyeleri’)

Şekil 9, yukarıda listelenen segmentlerin bu faktörlere 
göre konumlandırmasını göstermektedir. Buna göre, 
Kuzeydoğu Anadolu için belirlenen segmentler şöyle 
bir dağılım göstermektedir (her bir segmente erişim için 
öngörülen stratejiler Bölüm 5’te detaylandırılmaktadır):

 Hızla büyüyebilecek olan öncelikli segmentler: 

•	 Kayakçılar	 ile	 kış	 sporları	 ve	 diğer	 spor	 dallarındaki	
profesyonel sporcular

•	 Konferans	ve	toplantı	katılımcıları

•	 Grup	kültür	turları	ile	tarih	ve	din	gezginleri

 Kısa ila orta vadede büyüyebilecek segmentler: 

•	 Sırt	çantalı	gezginler	

•	 Maceracılar	

•	 SAVE	(Bilimsel,	Akademik,	Gönüllülük,	Eğitim)	

•	 Orta	ila	uzun	vadede	büyüyebilecek	segmentler:

•	 Bağımsız	kaşifler	

•	 Sağlık	ve	güzellik	turistleri	

 Organik olarak büyüyecek segment: 

•	 Günübirlikçiler	

•	 Haftasonu	tatilcileri	

 Taktiksel büyüme segmenti: Eko-turistler

Mevcut turizm verilerinden ve segmentlerin çekilebileceği hedef pazarlardan yola çıkıldığında, 2012-2023 dönemi 
içinde aşağıdaki pazarlara odaklanılması ön görülmektedir:

Kısa vadede hızlı büyüme potansiyeline 
sahip pazarlar

Orta vadede büyüme hedeflenen pazarlar

Uluslararası pazar Rusya
Ukrayna

ABD
Almanya

İran
Gürcistan

Azerbaycan 
Hollanda

Fransa 

İngiltere, İtalya, Polonya ve Avusturya başta olmak üzere 
Avrupa ülkeleri;

Japonya, Çin, Kore, Tayvan başta olmak üzere Asya ülkeleri;
Orta Doğu ülkeleri;

Kanada
Kazakistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri

Afrika

Ulusal pazar İstanbul 
Ankara

İzmir 

Türkiye’deki diğer büyük iller  (Bursa, Konya, Adana vb.) ve 
çevre iller

Bağımsız
Kaşifler

SAVE

Kaynakçılar

Grup kültür 
turlarıTarih ve din 

gezginleri

Konferans ve toplantı 
katılımcıları

Kış sporları ve diğer 
spor dallarındaki pro-
fesyonel sporcular
Hızlı genişleme

Sağlık ve güzellik
turistleri

Orta-uzun vadede 
büyümeye yatırım

Kısa-orta vadede 
büyümeye yatırım

Taktiksel büyüme 
fırsatları Organik büyüme

Maceracılar

Yüksek

YüksekDüşük

Düşük

Pa
za

r P
ot

an
si

ye
li

Günübirlikçiler

Haftasonu Tatilcileri Eko-turistler

Sırt Çantalı 
Gezginler

Şekil 9. Hedef Segment Stratejisi. 
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4.5  Turizmin Gelişiminde İzlenecek Prensipler

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde hedef pazar segment-
lerine erişimde ve buna bağlı turizm gelişiminde aşağı-
daki prensipler uygulanacaktır:

•	 Pazarın	 ihtiyaçlarına	 odaklanmış	 ve	 güvenilir	 pazar	
bilgi ve istihbaratına dayalı planlamanın yapılması;

•	 Ziyaretçilerin,	turizm	değer	zincirindeki	aktörlerin	ve	
yerel halkın beklentileri ile çevresel sürdürülebilirliğin 
dengeli şekilde yönetilmesi; 

•	 Yerel	halk	ve	özel	sektör	başta	olmak	üzere	tüm	böl-
gesel paydaşların vizyonunun ziyaretçilerin beklenti-
lerini karşılayacak şekilde genişletilmesi;

•	 Turizm	 paydaşları	 arasında	 geliştirilecek	 işbirliği	 ve	
ortaklıklarla güçlü bir turizm kümelenmesinin oluş-
turulması;

•	 Paydaşlar	arasında	açık,	şeffaf	ve	yapıcı	iletişimin	sağ-
lanması ve kalıcı kılınması;

•	 Turistlerin	 paralarının	 karşılığını	 fazlasıyla	 alacakları	
kalitede ve bu kalite seviyesini sürekli tutturacak şe-
kilde ürün ve hizmet sunumunun sağlanması;

•	 Kadınlar,	gençler	ve	çocuklar	başta	olmak	üzere,	böl-
geyi oluşturan üç ildeki yerel halkın turizmin faydala-
rından yararlanmasının sağlanması;

•	 Turizm	 değer	 zincirindeki	 paydaşların	 kendi	 arala-
rında ve turistlerle olan ilişki ve iletişimlerinde en 
yüksek seviyede iş etiği ve saygı prensiplerinin uy-
gulanması;

•	 Her	üç	 ilde	yaşayan	halkın,	üniversiteyi	okumak	 için	
bölgeye gelmiş olan gençlerin ve üniversitelerde 
görevli akademisyenler ile diğer idari personelin, Ku-
zeydoğu Anadolu’yu bir turizm destinasyonu olarak 
tanıtacak ve gelen turistlere güvenli, temiz ve kucak-
layıcı bir ortam sunacak şekilde birer “turizm gönüllü-
sü” haline getirilmesi;

•	 Turizm	 alanları	 ve	 ürünleri	 bakımından	 rakip	 desti-
nasyonlar ve en iyi uygulamaların görüldüğü desti-
nasyonların sürekli ve sistemli olarak incelenmesi ve 
bölgeyle kıyaslanması;

•	 Aşağıdaki	politika	ve	strateji	alanlarındaki	uygulama-
ların, sektör yönetimini ve turizm stratejisini destekle-
yecek biçimde yürütülmesi:

- Şehir planlama

- Bölgesel planlama

- Ekonomik ve toplumsal kalkınma

- Özel sektör gelişimi, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon

- Ulaştırma ve iletişim

- Sağlık

- Eğitim

- Çevre ve enerji

- Kültür, sanat ve spor 

•	 “Sorumlu Turizm” yaklaşımının bir gereği olarak küre-
sel açıdan kabul gören aşağıdaki prensiplerin13 tüm 
paydaşlarca (kamu sektörü, özel sektör ve üniversite-
ler) benimsenmesi:

Sorumlu turizm yaklaşımı,

- Olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri azaltır;

- Yerel halk için daha fazla ekonomik fayda yaratır; ev 
sahibi toplulukların refahını artırır; çalışma koşullarını 
iyileştirir ve turizm endüstrisine dahil olmalarını sağlar;

- Yerel halka kendi yaşamlarını ve yaşam koşullarını et-
kileyen kararlarda söz hakkı tanır;

- Çeşitliliğin korunmasına, doğal ve kültürel mirasın 
koruma altına alınmasına olumlu katkı sağlar;

- Yerel halkla daha anlamlı bağlantılar kurarak turistlere 
çok daha keyifli deneyimler kazandırır ve yerel, kültü-
rel, sosyal ve çevresel konuların çok daha iyi anlaşıl-
masını sağlar; 

- Bedensel engellilerin turizme erişebilmesini sağlar;

- Kültürel anlamda duyarlıdır, turistler ve turist kabul 
eden toplumlar arasında saygıyı teşvik eder ve yerel 
düzeyde gurur ve güven oluşturur. 

4.6  Turizmde Sürdürülebilirlik

Ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik, Kuzey-
doğu Anadolu turizm stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

•	 Ekonomik	 sürdürülebilirlik,	 turistik	 tesislerin	 ve	 yatı-
rımların yıl boyunca doluluğunun ve kullanımından 
elde edilen gelirin maksimize edilmesi, karlılıklarının 
artırılması, turizm girişimciliğinin devamlı olarak ge-
liştirilmesi, özel sektörün inovasyon faaliyetlerinde-
ki artışla rekabetçiliğinin yükseltilmesi ve ziyaretçi 
memnuniyetinin sürekli olarak artırılması anlamına 
gelmektedir.

•	 Toplumsal	ve	çevresel	sürdürülebilirlik,	turizmin	böl-
ge halkından yararlanması ve bölge halkının turizm-
den fayda sağlamasıyla ilgilidir. Bu bakımdan strateji, 
bölgede hem yerel halk hem de ziyaretçiler için üst 
düzey ortak faydanın yaratılmasını gözetmektedir. 
Dolayısıyla, geliştirilecek olan turizm ürünleri, altyapı, 
tesisler, etkinlik, vb. bölge halkının yaşam kalitesinin 
ve refah düzeyinin artırılmasını da sağlayacaktır. 

Bu bağlamda, çevresel sürdürülebilirliğe özel önem ve-
rilecektir. Turizm sektörünün ve değer zincirindeki tüm 
öğelerin karbon salınımlarını azaltıcı, çevreye duyarlı ve 
çevre dostu uygulama ve teknolojileri benimseyici ön-
lemler alması sağlanacaktır. Konunun bu boyutu, böl-
gedeki turizmin sağlığa ve doğallığa ilişkin vaadini de 
destekleyeceği gibi günümüz turist profili için önem 
taşıyan çevre boyutunun da bölgede ön plana çıkmasını 
sağlayacaktır. 

Bölüm 5’de detaylandırılan stratejik adımlar, sürdürülebi-
lirliğin bu üç boyutunu göz önünde bulundurmaktadır.
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Stratejinin kapsadığı 2012-2023 döneminde uygulanmak üzere; yukarıda ortaya konan çerçeve doğrultu-
sunda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizmi geliştirmeye ve ziyaretçi ekonomisini oluşturmaya yönelik 
faaliyet, proje ve programlar aşağıda açıklanmaktadır.

5. Kuzeydoğu Anadolu Turizminin 
Gelişimi için Stratejik Yönelimler
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I. Stratejik Atılım Alanı: Öncelikli Turizm Alanlarında Farklılaşan ve Değer Yaratan Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi, Pazarlama ve 
Sunuma Hazır Hale Getirilmesi

Faaliyetler ve Projeler Temel Adımlar

1 KIŞ ve SPOR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

1.1 Palandöken ve Konaklı’daki 
tesislerin ve UNIVERSIADE 
altyapısının kış sezonunda çekim 
merkezine dönüşecek biçimde 
geliştirilmesi 

•	 Mevcut otel altyapısı ve hizmetlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi: Palandöken’deki otel-
ler başta olmak üzere Erzurum’daki konaklama tesislerinin ürün ve hizmet kalitesi açısından 
bağımsız değerlendirmesinin yapılması ve bunun sonuçlarına göre en kısa sürede gerekli iyi-
leştirme ve geliştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmaların ardından, otellerin 
hizmet ve imkanlarının düzenli olarak (yılda en az bir defa) gizli müşteri değerlendirmesiyle 
incelemesi yapılacaktır.  

•	 Kayak tesislerinin değerlendirilmesi, hizmet ve olanakların çeşitlendirilmesi: Tesislerde kayak ve 
snowboard dışında da kış turizmine ilişkin yeni aktivitelerin ziyaretçilere sunulması amacıyla otel-
ler ile ilgili kamu kurumları (Belediye, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi) arasında 
koordinasyon sağlanarak bir çalışma yapılacaktır.

 » Buna bağlı olarak, kış aktiviteleri kayaklı bisiklet (skibike), rehber eşliğinde kar ayakkabılarıyla 
yürüyüş, karda at gezileri, kızaklı at gezileri, “tube sliding”, hava kızağı (airboarding) ve atlı ka-
yak (skijoring) gibi aktivitelerle zenginleştirilecektir. 

Şekil 10. Hava kızağı (airboarding), tube sliding ve atlı kayak (skijoring) aktivitelerine 
örnekler.

Airboarding Tube sliding 

Atlı skijoring

airboarders.com, wikipedia.org, smuggs.com 

 » Mevcut tesislere göre merkezi bir noktaya bir “yöresel ürünler satış merkezi” açılacaktır. Kuzey-
doğu Anadolu turizm markasını ön plana çıkararak profesyonel şekilde tasarlanacak olan mer-
kezde üç ilin gıda ürünleri, el sanatları ve hediyelikleri satılacaktır. Satışa başlanmadan önce, 
tüm ürünlerin, yüksek kalitede ve özgünlükte tasarlanıp üretilmesi ve inovatif ambalajlarda 
satılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Satılan ürünlerin, adil ticaret anlayışıyla14 satışa su-
nulduğunu gösteren, üreticisinin yaşam hikayesini özetleyen ve imzasını taşıyan etiketlerin 
hazırlanması sağlanacaktır. Ürün satışlarından elde edilen gelirler üreticilere giderken; küçük 
bir bölümünün, daha fazla genç ve kadının üretim sürecine katılımını sağlamak amacıyla ku-
rulacak mikrokredi sistemine aktarılması konusu değerlendirilecektir (konuya ilişkin bilgi III. 
Stratejik Atılım Alanı, Madde 1’de verilmektedir). Satış merkezin bir bölümü kafe olarak tasarla-
nacak ve burada yerel üreticilerin taze ürünleri satışa sunulacaktır. 

 » Palandöken’de tespit edilecek uygun bir yere Cumartesi günleri organize edilecek şekilde ‘Ku-
zeydoğu Anadolu Köy Panayırı’ kurulacaktır. Panayırda, her üç ilden halkın getirip satışını yapa-
cağı yiyecek ve içecekler ile kadın ve gençlerin el emeğiyle üretecekleri hediyelikler ve sanatsal 
ürünlerin satılacağı standlar oluşturulacaktır. Bu standların,  özgün bir tasarıma sahip olması ve 
satışların, yöre halkı ve bölgedeki dil bilen eğitimli gençler tarafından yapılması sağlanacaktır. 
Panayıra, üniversite öğrencilerinin de, ortama ve doğaya uygun performans ve sanat çalışma-
larıyla katılmaları teşvik edilecektir.

 » Aşağıdaki 1.3 ve 1.4 maddelerinde ele alınan ulusal ve uluslararası şampiyonaların gerçekle-
şeceği dönemlerde açılacak şekilde, bölgedeki üç ilden gelecek yöresel ürünlerin satışı için et-
kinliklerin yapılacağı mekanların (örneğin, buz hokeyi ve buz pateni salonları gibi) yakınlarında 
yukarıda belirtilen özelliklerde standlar kurulacaktır. 

 » Hamamderesi bölgesinde bulunan termal kaynağın Palandöken’e getirilmesine dair fizibilite 
ve projelendirme çalışmaları yapılarak otellerde kullanıma sunulması sağlanacaktır. Ayrıca, 
turistlerce 4 mevsim kullanılmak üzere bir açık havuz, gerekli tesisle birlikte, inşa edilecektir 
(örnek bir açık havuz Şekil 11’de görülmektedir).

 » UNIVERSIADE tesislerinin ve kış sporlarının uluslararası düzeyde gençleri çekmesinin sağlan-
ması ve bölgenin tanıtımının yapılması için bir bilgisayar oyunu tasarlanacak ve farklı kanallarla 
duyurulması sağlanacaktır. Oyunun senaryosu, geliştirilmesi ve tanıtımı için, sektörde uluslara-
rası düzeyde tecrübeye sahip profesyonel bir firmayla çalışılacaktır.

 » Tesislerin Türkiye çapında çocukları ve çocuklu aileleri çekmesi için TRT Çocuk’la işbirliğine gi-
dilecek ve bir çizgi veya dizi film ve bilgisayar oyunu geliştirilerek yayınlanması sağlanacaktır 
(konuyla ilgili detay, II. Strateji Atılım Alanı, Madde 10’da yer almaktadır). 

 » Orta vadede turist gelişleri artış gösterdikçe, bölgenin çekiciliğini artırmak ve turistlerin kalış 
sürelerini uzatmak amacıyla kapalı bir oyun ve eğlence alanı oluşturulacaktır (Şekil 11, 12).

Şekil 11. Bir kış turizmi merkezinde kapalı oyun ve eğlence alanının kış sporları merkezindeki 
konumu.
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Şekil 12. Kapalı oyun ve eğlence alanının içten görünüşü.

www.smuggs.com 

•	 Kayak sonrası etkinliklerin tasarlanması ve sunuma hazır hale getirilmesi: Turist grupları için 
otellerde ve şehirde farklı mekanlarda kayak sonrası sunulacak eğlence ve etkinliklerin belirlene-
rek tasarlanması ve uygulanması için gerekli hazırlıkların yapılması sağlanacaktır. Burada amaç, 
turistleri olabildiğince kent merkezine çekmek ve turizm faaliyetinin şehre taşmasını sağlamak 
olacaktır. Bu amaçla, aşağıda Madde 3’te belirtilen turizm ürünlerinde sunulacak olan akşam et-
kinliklerinden yararlanılacaktır. 

•	 Kış turları için özel paketlerin hazırlanması: Alanında uzman bir tur operatörünün yardımıyla kış 
turları için paketler hazırlanacaktır. Bu paketlerde kış sporlarına ilişkin sunulan kaliteli altyapı, 
özgün hizmet ve etkinlikler, diğer olanaklarla (örneğin spa) entegre edilerek paketlerin cazibesi 
artırılacaktır. 

•	 Üniversitelere yönelik paket turların organizasyonu: 2012 sezonundan itibaren uygulamaya 
konabilecek bir paket olarak Türkiye’deki üniversitelerin yarıyıl tatillerinde (ve bazı özel üniver-
sitelerce uygulanan bahar tatillerinde) özel tur paketleri geliştirilip satışa sunulacaktır. Palandö-
ken’deki otellerin işbirliği ile ortak hazırlanacak paketler, konusunda uzman tur operatörleriyle 
pazarlanmaya başlanacaktır. Aynı paketlerin, Türkiye’ye komşu ülkelerden başlayarak Avrupa ve 
Asya’daki üniversitelere de pazarlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir. Üniversitele-
re yönelik yapılacak diğer bir çalışma ise, yine büyük illerdeki önde gelen üniversitelerden başla-
yarak bahar şenliklerinde bölgenin tanıtımının yapılmasıdır. Hem üniversite paketleri hem de di-
ğer grup paketleri, büyük kentlerdeki merkezi ve popüler alışveriş merkezlerinde de tanıtılacaktır.

•	 Palandöken’deki oteller için merkezi rezervasyon çağrı merkezinin kurulması: Palandöken’deki 
otellere gelecek talepleri merkezi olarak yönetecek ve tur operatörlerini ve bireysel yapılacak 
başvuruları doluluk durumuna göre uygun otele yönlendirecek bir çağrı merkezi sistemi kurula-
caktır. Çağrı merkezinde İngilizce, Rusça ve Farsça başta olmak üzere hedef pazarlardaki yabancı 
dilleri profesyonelce konuşabilecek ve bölgeye sunulan hizmetlere hakim operatörler görev ya-
pacaktır. 

•	 Palandöken’e ve UNIVERSIADE tesislerine web portalında ayrı bir yer verilmesi: Kuzeydoğu Ana-
dolu turizm web portalında Palandöken’deki dört mevsim aktiviteler, tesisler ve UNIVERSIADE 
altyapısı ayrı bir bölüm halinde yer alacak; arama motorlarından ayrıca arandığında doğrudan 
bulunacak şekilde konumlandırılacaktır. 

•	 Kış sporları altyapısının kullanıldığı etkinliklerin bölgeye çekilmesi: Dünyanın ünlü buz gösteri-
lerinden olan ‘Disney on Ice’, ‘Holiday on Ice’ ‘The Imperial Ice Stars’ın Erzurum’a getirilmesi sağ-
lanacaktır. İlk iki gösteri halen Türkiye’ye kış sezonunda getirilmektedir. Organizatörlerle temasa 
geçilip 2012’den itibaren gösteri programlarına Erzurum’u da eklemeleri yönünde girişimlerde 
bulunulacaktır. Henüz Türkiye’ye getirilmemiş olan ‘The Imperial Ice Stars’ın ilk defa ve doğrudan 
Erzurum’a getirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

•	 Etkinlik ve festival organizasyonları: Medyada yer bulacak; bölgeyi rakipler arasında ön plana çı-
karacak kış sporları, kış turizmi etkinlikleri ve festivaller yıllık olarak organize edilecektir (konuyla 
ilgili bilgi, aşağıdaki bölümlerde ve II. Stratejik Atılım Alanı’nda yer almaktadır).

1.2 Tesislerin kış turizmi operatörle-
rine tanıtılması ve işbirliklerinin 
geliştirilmesi

•	 Tur operatörleri için kış turizmi kataloğunun ve video filminin hazırlanması: Yerli ve yabancı ope-
ratörlere gönderilmek üzere; tesisleri, mevcut ve yeni geliştirilecek olan hizmet ve etkinlikleri ve 
sunulan paketleri tanıtan profesyonel biçimde tasarlanmış katalog ve film farklı dillerde hazırla-
nacak ve web portalında operatörlere özel alanda yayınlanacaktır (portalla ilgili bilgi, II. Stratejik 
Atılım Alanı’nda yer almaktadır).  

•	 Operatörlere doğrudan tanıtım ve pazarlama yapılması: Türkiye’deki ve hedef pazarlardaki kış 
turizmi odaklı tur operatörlerine katalog ve film, resmi yazı eşliğinde gönderilecek; alanında lider 
operatörler bölgeye davet edilecektir. 

•	 Türkiye ve hedef pazar ülkelerdeki fuarlara katılım: Mart 2012’deki Rusya MITT fuarından başla-
yarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yer aldığı yurt dışı fuarlara ve EMITT’e düzenli olarak katı-
lım sağlanacaktır. Fuarlarda, sadece kış turizmi olanakları değil, katılım sağlanan dönem itibariyle 
pazarlamaya hazır hale gelmiş tüm turizm ürünleri (sağlık turizmi, ekoturizm, vb.) tanıtılacaktır. 
Fuarlarda, bölgenin turizm marka kimliği ve özgün turizm ürünleriyle ses getirecek ve ön plana 
çıkacak şekilde sunumsal öğelerle tanıtımına özen gösterilecektir (Bölge ritüellerinin ve kültü-
rünün profesyonelce canlandırılması vb.). Her bir fuar öncesinde elde edilmesi hedeflenen so-
nuçların belirlenmesi, buna göre gerekli randevuların alınarak, hedef kitlelere özel tanıtımların 
profesyonel şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

•	 Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tur operatörleri düzenli olarak yerlerinde ziyaret edilerek bölgedeki 
turizm; ürün, hizmet ve faaliyetlerindeki gelişmeler ve fırsatlar konusunda bilgilendirme yapıla-
caktır. 

•	 Tur operatörlerine düzenli olarak bölge turizmine yönelik gelişmeleri ve fırsatları bildiren elektro-
nik bültenler ve haberler gönderilecektir.

•	 Operatörlerle sağlanacak yakın ilişki ve işbirliği için TÜRSAB’la başlatılan çalışmalar artarak de-
vam ettirilecektir. 

•	 Diğer ülkelerden bölgeye davet edilen, fuarlar ve katalog gönderimi gibi yöntemlerle bağlantı 
kurulan tur operatörleriyle ilişkiler düzenli telefon görüşmeleri ve karşılıklı ziyaret gibi yollarla 
sıcak tutulacak ve ilerletilecektir.

1.3 2021 Asya Kış Oyunları ve 2022 Kış 
Olimpiyatlarına adaylık 

•	 Milli Olimpiyat Komitesi’yle birlikte 2021 Asya Kış Oyunları ve 2022 Kış Olimpiyatları’na adaylık 
için mevcut altyapı ve ek yatırım ihtiyacı değerlendirilecek ve yapılacak olan fizibiliteye bağlı ola-
rak adaylık başvurusunda bulunulacak organizasyon seçilecektir. Bu seçime bağlı olarak gerekli 
hazırlık ve lobi faaliyetleri 2012 yılının ilk aylarından itibaren başlatılacaktır.

1.4 Yurt dışındaki federasyonların ve 
şampiyonaların  bölgeye çekilmesi

•	 UNIVERSIADE tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi: Tesislerin mevcut durumunun en kısa za-
manda konunun uzmanlarınca değerlendirilmesi sağlanacak; daha önce belirlenen eksikler ve 
mevcut durumda tespit edilen sorunların acilen tamamlanması için gerekli girişim ve yatırımlar 
gerçekleştirilecektir.

•	 2012 sezonu için planlanan şampiyonaların başarıyla gerçekleşmesi için gerekli önlemler alına-
cak; yeni şampiyona ve oyunların bölgeye çekilmesi için aktif olarak çalışılacaktır. 

•	 Hedef ülkelerin federasyonları başta olmak üzere yurt dışındaki spor federasyonları ile yoğun 
iletişim ve işbirliğine gidilecek; kamplarının ve yarışmalarının bölgeye çekilmesi için çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

1.5 Sektörel eğitim, araştırma 
ve inovasyon sisteminin, 
turizmi güçlendirecek şekilde 
geliştirilmesi 

•	 ‘Türkiye Kış Sporları Akademisi’nin Erzurum’da kurulması: Mevcut tesis altyapısını kullanacak şe-
kilde faaliyet gösterecek ve Türkiye ile bölge ülkelerden sporcuların yetiştirilmesi için  çalışacak 
okulun kurulması sağlanacaktır. Erzurum’daki mevcut tesis ve altyapı dikkate alındığında, aka-
deminin kurulabilmesi için ek bir yatırıma ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, prestijli ve yüksek 
kalitede hizmet veren bir akademi için alanının en iyilerinden profesyonellere ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu amaçla en kısa zamanda çalışmalara başlanacak, idari kadro ve eğitmen kadrosu 
olarak yerli ve yabancı uzmanlardan ekipler oluşturulacaktır. Akademinin faaliyete geçmesiyle, 
hem bölgeden hem de Türkiye’den kış sporları alanında özel yetenekli çocuklar ve gençler tespit 
edilerek yetiştirilecek; komşu ülkeler başta olmak üzere, diğer ülkelerden öğrenciler çekilecektir. 
Akademi, bölge markasının güçlendirilmesine, tanınırlığın ve imajın yükselmesine önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Bu amaçla, akademinin faaliyetlerine ve başarılarına ilişkin haberlerin medyada 
sıklıkla yer bulması sağlanacaktır.
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•	 ‘Sporcu Sağlığı ve Tıp Merkezi’nin kurulması: Atatürk Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi Tıp Fa-
külteleri’nin işbirliğiyle Erzurum’da kurulacak olan merkez, sporcuların sakatlık ve hastalıklarının 
tedavi edilmesi; rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması; performanslarını yükseltecek program-
ların uygulanması alanlarında faaliyet gösterecektir. Konuyla ilgili yurt içi ve dışındaki başarılı 
merkezlerin incelenmesinin ardından merkeze ve faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlanacak ve 
kuruluş çalışmaları başlatılacaktır. Merkezin başlangıç aşamasında know-how transferi sağlaması 
ve çekim merkezi olma özelliği taşıması amacıyla alanında isim yapmış uzmanların kadroya ka-
tılması sağlanacaktır. 

•	 Yukarıdaki çalışmayla paralel olarak, Atatürk ve Erzincan Üniversitelerinde ‘Spor Hekimliği Ana 
Bilim Dalı’nın kurulması yönünde çalışmalar başlatılacaktır. 

•	 ‘Türkiye Spor Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması: Bölgenin sektörde ön plana 
çıkmasını ve çekim merkezi olma yönünde imaj ve prestijini artırmasını sağlayacak diğer bir ya-
tırım alanı, spor teknolojileri konusunda açılacak Ar-Ge ve inovasyon merkezi olacaktır. Konuyla 
ilgili olarak Atatürk Üniversitesi’nin liderliğinde Erzincan ve Bayburt Üniversiteleri’nden oluştu-
rulacak ekiplerle çalışmalar başlatılacak; dünyadaki benzer örneklerin (örn. İngiltere ve Finlan-
diya’daki üniversiteler) yerinde incelenmesinin ardından merkeze ait iş planı hazırlanacaktır. 
İş planının hazırlanmasının ardından, merkezin kuruluşu ve projeleri için TÜBİTAK ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklarından ve diğer ulusal kaynaklardan yararlanma yoluna 
gidilecektir. Merkezle birlikte, spor teknolojileri alanında, üç üniversitenin işbirliğiyle yürütülecek 
bir yüksek lisans programının başlatılması da planlanacaktır. 

1.6 Tesislerin Türkiye’deki kış ve 
buz sporları antrenörleri, 
federasyonları ve okullar 
tarafından daha yoğun 
kullanımının sağlanması 

•	 Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile daha aktif ve yoğun iletişim kurularak, tüm branşlarda yaz 
ve kış kampları ile şampiyonaların UNIVERSIADE tesislerinde yapılması sağlanacaktır (Federas-
yonun 2011-2012 Sezonu Faaliyet Programı incelendiğinde, Temmuz-Aralık 2011’de 23 etkinlik 
Erzurum’da gerçekleşirken, Ocak-Temmuz 2012’de sadece 3 etkinlikte Erzurum’un adının geçtiği 
görülmektedir).

•	 Türkiye Kayak Federasyonu ile işbirliği ve iletişim güçlendirilerek mevcut altyapının kamp ve 
şampiyonalar için daha yoğun kullanımı sağlanacaktır. 

•	 Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, büyük kentlerdeki özel okullardan başlayarak il-
köğretim okulları ve liseler ziyaret edilecek; öğrenci, veli ve öğretmenlerle kış ve buz sporlarını 
özendirici film gösterileri ve söyleşiler gerçekleştirilerek, tesis ve imkanları tanıtıcı broşürler dağı-
tılacaktır. Bu ziyaretler düzenli olarak tekrarlanacak; ilgi gösteren öğrenci ve aileler bölgeye çeki-
lecektir. Bu ziyaretler sırasında okullarda söz konusu sporlara halen amatör ve profesyonel olarak 
devam eden öğrenciler tespit edilecek;  antrenör ve aileleriyle düzenli olarak bölgeye gelmeleri 
için özel paketler sunulacaktır. 

•	 Türkiye genelinde üniversitelerin kış sporları kulüp ve takımları için özel paket programlar hazır-
lanarak, tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. Bu alanda kulüp ve takımları olmayan üniversitelerle 
de ayrıca temasa geçilip ziyaretler düzenlenecek; bu ziyaretlerde konuyu özendirici film göste-
rimleri, söyleşiler ve tanıtımlar yapılacak; kulüpleşerek eğitim, kamp ve yarışmalar için bölgeye 
çekilmeleri sağlanacaktır.

•	 Türkiye çapında antrenör, spor kulüpleri, okulları ve takımlarına özel paketler hazırlanarak birebir 
ziyaret ve bölgeye davet yöntemleriyle çekilmeleri sağlanacaktır. 

1.7 UNIVERSIADE kış sporları 
tesislerinin Rusya ve bölge ülkeleri, 
Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki 
antrenörlere ve ulusal takım 
yönetimlerine yoğun ve etkili bir 
şekilde tanıtılması

•	 Tesisleri tanıtan ve bölgenin sporculara sunduğu diğer avantajları anlatan yüksek kaliteli video 
filmi ve katalog, ilgili ülkenin dilinde, profesyonelce hazırlanıp basılacak ve hedef alınan tüm ül-
kelerdeki antrenör ve ulusal takım yöneticilerine resmi yazı eşliğinde gönderilecektir.

•	 Gönderimlerin takibi, yüksek dil hakimiyetinin yanı sıra tesisler ve sunulan hizmetler konusunda 
kapsamlı bilgiye sahip kişilerce telefonla yapılacaktır.

•	 Telefon görüşmelerinin ardından bölgeye çekilme potansiyeli en yüksek olanlar tespit edilerek, 
tesis ve imkanları daha yakından tanıtmak üzere bölgeye davet edileceklerdir.  

•	 Tesisleri ziyaret eden antrenör ve yöneticilerle yakın temas devam ettirilecek ve mümkün olan 
en kısa süre içinde tesislerin profesyonel sporcularca kullanımı konusunda anlaşmaya varıla-
caktır. Gönderim yapılan ancak bölgeye davet edilmeyen antrenör ve takım yönetimleriyle de 
görüşmelere devam edilecek; sektörel gelişmelere ilişkin bilgiler kendilerine düzenli olarak 
bildirilerek bölgenin uygunluğu ve cazibesine dair mesaj iletilecektir.

1.8 Erzincan ve Bayburt’ta kış sporları 
turizminin farklılaştırılması ve 
güçlendirilmesi

•	 Ergan Kayak Merkezi’ne yapılacak konaklama tesislerinin doğal yapıya uygun, az katlı, ahşap ve 
doğal malzeme kullanılarak inşa edilmesi sağlanacaktır. Merkez, Palandöken’deki tesislerle reka-
bet halinde değil; entegre şekilde faaliyet gösterecektir.

•	 Erzurum’a UNIVERSIADE’la birlikte yapılan yüksek yatırım ve bu yatırımı gelire çevirmek için te-
sisleri kullanan ziyaretçi  sayını artırma zorunluluğu dikkate alındığında, Erzincan ve Bayburt’ta 
kış turizmine kısa ve orta vadede yeni yatırımların yapılması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı 
açısından uygun olmayacaktır. Ancak, bu iki ilin kış turizmi açısından taşıdığı potansiyel göz önü-
ne alındığında, Erzurum’la rekabet etmek yerine farklılaşarak güçlendirilmelerinin sağlanması 
doğru olacaktır. Bu yaklaşım, bölge illeri arasında birbirini tamamlayarak gelişme ve Kuzeydoğu 
Anadolu markasını güçlendirme adına da önem taşımaktadır. Bu nedenle, Erzincan ve Bayburt’ta 
kış turizmi, el değmemişlik ve özgünlük arayan, bu nedenle de kış sporu ve kayak tesisleriyle dolu 
dağları tercih etmeyen kış turizmi alt segmentini bölgeye çekmeyi amaçlayacaktır. Dolayısıyla bu 
illerde yeni tesisler kurulmayarak ve bu sayede doğa korunarak yukarıda tanımlanan alt segment 
bu illere çekilecektir. Bu amaçla, 

 » Bu illerde söz konusu alt segmente kış turizmi imkanı sunan tur kayağı, dağ kayağı, kar 
yürüyüşü ve helikopterli kayak gibi etkinlikler ön plana çıkarılacaktır.

 » Söz konusu kayak türlerinin uygulanabilmesi için Erzincan ve Bayburt’ta seçilecek bölgelerde 
rotalar belirlenecek; bu rotalarda gerekli inceleme ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecek; tanıtım broşürleri ve kataloglar hazırlanarak bu alanda çalışan tur operatör-
leri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri başlatılacaktır. 

 » Yukarıda belirtilen kayak türlerini deneyimlemek için bu illere gelecek olan turistlerin konak-
lamaları için mevcut tesislerin altyapı ve hizmet kalitesi yükseltilecektir. Bu amaçla, öncelikle 
tesislerin bağımsız uzmanlarca değerlendirilmesi sağlanacak ve ortaya konan iyileştirme öneri-
leri sezon öncesinde hayata geçirilecektir. Bunun ardından, tesislerin düzenli olarak (en az yılda 
bir defa) gizli müşteri yaklaşımıyla denetlenmeleri sağlanacaktır. Söz konusu tesislerde ve iller-
de kayak amaçlı gelen ziyaretçilere yönelik akşam etkinlikleri geliştirilecek ve uygulamaya alı-
nacaktır. Bu amaçla, bu alt segmente yönelik turlar düzenleyen yerli ve yabancı tur operatörle-
riyle görüşmeler yapılacak; akşam etkinlikleri ve hizmetler açısından beklentileri öğrenilecektir.

1.9 Palandöken ve Konaklı’daki 
tesislerin ve UNIVERSIADE 
altyapısının kış sezonu dışında 
da doluluğunun ve kullanımının 
sağlanması

•	 Palandöken’deki konaklama altyapısının sezon dışında kış sporları dışındaki profesyonel spor 
branşları tarafından kullanımının sağlanması: Bu amaçla; futbol başta olmak üzere, profesyonel 
sporcuların ve takımların antrenman amaçlı olarak yaz sezonunda bölgeye gelmesini sağlayacak 
altyapı oluşturulacaktır. Ayrıca, tenis ve atletizm gibi branşlar için de altyapı geliştirilecektir. Buna 
paralel olarak, proaktif bir şekilde tesislerin tanıtım ve pazarlaması gerçekleştirilecektir.

•	 Palandöken’e diğer mevsimlerde de turist çekme amaçlı ürünlerin geliştirilmesi: Sezon dışı kulla-
nım için oteller arasında sağlanacak koordinasyonla farklı ürünler geliştirilip uygulamaya kona-
caktır. Dağ bisikleti, ATV turu, mini golf, disk golf, plastik kızakla iniş aktiviteleri, açık hava tırman-
ma duvarı, dağ yürüyüş rotaları, at binme, çim kayağı, fitness hocası eşliğinde dağ yürüyüşleri ve 
egzersizleri, zirvede yemek, konser organizasyonları uygulama için değerlendirilecek aktiviteler-
den bazılarıdır. Ayrıca, zirveden itibaren plastik kaydırağın döşenmesiyle, kış sezonu dışında da 
ziyaretçilerin farklı ve özel bir deneyim yaşamalarının sağlanması planlanmaktadır. Bu amaçla 
söz konusu yatırıma yönelik fizibilite yapılacak ve elde edilen sonuçlara göre hareket edilecektir. 
Bunların yanında, yine sezon dışı turistlere cazip etkinlik seçenekleri sunacak olan ve Türkiye’de 
yaygın bulunmayan “GyroXtreme”, “gran maze” (labirent)15 gibi aktivitelerin de eklenmesi konusu 
değerlendirilecektir (Şekil 13 ve 14).
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Şekil 13. Bir kış turizmi merkezinde kış mevsimi dışında zirvede sunulan yemek.

www.whistlerblackcomb.com

Şekil 14. Bir kış turizmi merkezinde kış mevsimi dışında kullanılmak üzere döşenmiş olan zir-
veden inen kaydırak ve özel kayak ekipmanı (üstte), GyroXtreme (altta).

  www.winterparkresort.com

•	 Yukarıda Madde 1.1’de belirtilen Hamamderesi bölgesinde bulunan termal kaynağın Palandöken’e 
getirilmesi ve otellerde kullanıma sunulması; turistlerce dört mevsim kullanılmak üzere bir açık ha-
vuzun inşası, mevcut altyapının kış sezonu dışında da sağlık turizmi amacıyla kullanılmasını sağ-
layacaktır. Termal altyapıya sahip olacak tesislerin tanıtım ve pazarlaması, aşağıda Madde 6’da ele 
alınan medikal ve sağlık turizmi başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerle de birleştirilecektir.

2. KONGRE, INCENTIVE ve FUAR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2.1 Bölge altyapısının konferans 
ve incentive turizmi için 
kullanılması

•	 Şirketlere yönelik ‘incentive’ paketleri: Erzurum’daki Palandöken konaklama tesislerinin, yurt içinde 
ve dışındaki büyük şirketlerin eğlence ve dinlence ile birleştirilmiş şirket içi eğitim ve toplantıları 
için kullandırılması sağlanacaktır. Bu amaçla, otellerin doluluk oranlarının düşük olduğu aylarda ve 
özellikle yaz aylarında satılmak üzere yurt içi ve dışı şirketlere özel ‘incentive’ paketleri hazırlana-
caktır. Palandöken’deki otellerin birlikte hareket etmeleri esasıyla hazırlanacak olan bu paketlerde, 
otellerin konaklama ve toplantı altyapılarının ortak kullanımına önem verilecektir. Paketlerin eğlen-
ce ve dinlence bölümünde, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki turizm ürün ve faaliyetlerinin 
yer alması sağlanacaktır. Konuyla ilgili olarak, bu alanda faaliyet gösteren uzmanlaşmış operatör-
lerle çalışılacaktır. 

•	 Ankara’daki bakanlıklar ve kamu kurumlarına yönelik konferans, eğitim ve toplantı tur paketleri: 
Ankara’da bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kurumları, hem kendi kurum çalışanları, hem de 
dışarıya yönelik geniş katılımlı çok sayıda konferans, eğitim ve toplantı organize etmekte; bunlar 
için genellikle Antalya’daki otelleri tercih etmektedir. Bu etkinliklerin Erzurum’a çekilebilmesi için 
cazip paketler hazırlanacak; bakanlıkların ve kamu kurumlarının birebir ziyaret edilmesiyle paket-
lerin sunduğu avantajlar anlatılarak etkinliklerinde bölgeyi tercih etmeleri konusunda çalışmalar 
yürütülecektir.  

•	 Kongre, konferans ve toplantılar için özel paketler, İstanbul, Ankara ve İzmir’dekiler başta olmak 
üzere Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak da 
pazarlanacaktır.

•	 Ulusal ve uluslararası konferans organizasyonları: Erzurum’daki mevcut tesis altyapısı, ulusal ve 
uluslararası kongre ve konferanslara ev sahipliği yapabilecek niteliktedir. Geniş çaplı kongre ve kon-
feranslarda, buz pateni ve buz hokeyi tesislerinin16 ve Atatürk Üniversitesi altyapısının da kullanıl-
ması mümkündür. 2012’den başlayarak bölgede aşağıdaki kongre ve konferanslar düzenlenecektir:

 » Ulusal Turizmde İnovasyon Konferans ve Fuarı: İlki Temmuz 2011’de yapılan konferansın 
gelenekselleşerek her yıl Erzurum’da organize edilmesi ve konferans programına Erzincan ve 
Bayburt’un da dahil edileceği bölge gezilerinin entegre edilmesi sağlanacaktır. Konferans, orta 
vadede uluslararası seviyeye taşınacaktır.

 » Uluslararası Sporcu Sağlığı Kongre ve Konferansları: Dünya çapında her defasında farklı bir 
ülkede organize edilen konuya dair konferans ve kongreler bulunmaktadır (http://www.confe-
rencealerts.com/sport.htm, http://www.ecss.mobi). 

Bu etkinlikler incelenerek, yeri kesinleşmemiş olanlardan seçilecek olanların 2013’ten itibaren Erzu-
rum’da organize edilmeleri sağlanacaktır. 

 » Uluslararası Turizm Kongre ve Konferansları: Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmekte olan turizm 
konferans ve kongreleri incelenip önceliklendirilecek (http://www.conferencealerts.com/tour.
htm) ve 2013’ten itibaren organizasyon yeri olarak Erzurum’u seçmeleri için gerekli girişimlerde 
bulunulacaktır. 

 » Diğer ulusal ve uluslararası konferans ve kongreler: Ulusal düzeyde organize edilen konferans ve 
kongreler incelenerek (http://kongremerkezi.net, http://www.tanitma.gov.tr)  seçilecek olanların 
2012’den itibaren Erzurum (ve altyapı elverdiği ölçüde Erzincan’a) çekilmesi konusunda çalışma-
lar gerçekleştirilecektir.  

2.2 Fuarlara ev sahipliği •	 Yüksek gelir getirici bir diğer turizm kolu olan fuar turizmi için bölgenin bir çekim merkezi haline 
gelmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu amaçla bölgede iki fuar organize edilecektir:

 » Kuzeydoğu Anadolu Turizm Fuarı: 2012 Sonbaharı’ndan itibaren Erzurum merkezli bir turizm 
fuarı organize edilecektir. Fuarın, bölgede ön plana çıkan turizm alanlarına odaklanması sağla-
nacaktır. Organizasyonun TÜRSAB’ın desteğiyle yapılması konusunda gerekli girişimler en kısa 
sürede başlatılacaktır. Fuar, Türkiye ve bölge ülkeleri ile hedef pazar olarak belirlenmiş olan diğer 
ülkelerde duyurulacak; mümkün olan en yüksek sayıda katılımcı ve ziyaretçiye ulaşılması hedef-
lenecektir. 

 » Uluslararası Kış ve Doğa Sporları Fuarı: 2013 yılından itibaren kış ve doğa sporlarını odak alan bir 
fuarın bölgede organize edilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Her iki fuarın da yıllık olarak tekrarlanması ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir.
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3. TARİH ve KÜLTÜR MİRASI TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3.1 Bölgedeki tarihi ve kültürel 
mirasın restorasyonu, korunması 
ve  yorumlanarak turizme hazır 
hale getirilmesi

•	 Bölge genelinde restorasyonu tamamlanmış, devam eden ve restorasyona ihtiyaç duyulan tarihi 
yapıların bir envanteri oluşturulacak ve restorasyon süreçlerinin tek elden takibi ve koordinasyonu 
sağlanacaktır. Restorasyonu uzamış ve yarım kalmış binaların restorasyon işlemlerinin 2012 yılı so-
nuna kadar tamamlanması konusunda gerekli önemler alınacaktır.

•	 Önemli tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin olarak hikaye ve yorumlar derlenecek; tanıtımlar sırasında 
ve ziyaretçilere yönelik etkinliklerde kullanımı konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla, strate-
jinin kapsadığı dönemde öncelikle ele alınacak eser ve varlıklar şunlardır:

 » Erzurum’da 

	Kongre Binası

	Tabyalar

	Çifte Minareli Medrese, 

	Üç Kümbetler, 

	Eski Erzurum Evleri,

	Yakutiye Medresesi,

	Taş Ambarlar,

	Öşvank Manastırı, 

	Haho Kilisesi, 

 » Erzincan’da 

	Mamahâtun Kervansarayı ve diğer Tercan eserleri (Kefrenci Tapınağı, Vank Kilisesi, Pekeriç Ka-
lesi, Kötür Köprüsü, Mamahatun Kümbeti ve Hamamı)

	Kemah Kalesi, 

	Kemaliye,

	Altıntepe,

	Saztepe,

 » Bayburt’ta 

	Bayburt Evleri, 

	Çımağıl Mağarası,

	Uğrak Kiliseleri, 

	Baksı Müzesi,

	Söğütlü Köyü Kilisesi,

	Aydıntepe Yeraltı Şehri,

	Bayburt Kalesi.

Strateji döneminde bu varlıklarda ve çevrelerinde şekillenecek turizm ürünleri ve rotalarla bölgede 
tarih ve kültür mirası turizmine artan bir ivme kazandırılacaktır.

3.2 Erzurum Tarihi, Kültür Rotası ve 
Turizm Ürünleri

•	 Erzurum Kongre Binası’nın İnteraktif Tematik Müzeye Dönüştürülmesi: Kongre Binası, resto-
rasyonun ardından Milli Mücadele döneminin anlatıldığı interaktif tematik müze olarak yapılan-
dırılacak; milli mücadele yıllarında ülkenin geçtiği süreç, ziyaretçilere canlandırılarak sunulacaktır. 
Bu tür bir müze uygulamasının güzel örneklerinden biri İngiltere’deki Madam Tussauds Müzesi’nde 
bulunan, ziyaretçilerin Londra tarihini deneyimledikleri ‘Spirit of London’dır. Diğer esin kaynağı ola-
bilecek uygulama, İstanbul’daki Panaroma 1453 Tarih Müzesi’dir. 

Binanın restorasyonu 2012 yılı birinci çeyreği sonuna kadar tamamlanarak interaktif müze hazırlıkları 
başlatılacaktır. Bu süreçle bağlantılı olarak;

 » Milli Mücadele İnteraktif Müzesi’nin ziyarete açılma tarihine yakın bir dönemde, yurt çapında 
özellikle de okulları hedef alan geniş bir kampanyayla tanıtımı ve duyurusu yapılacaktır.

 » Müzenin açılmasıyla birlikte, okul grupları ve ailelere özel paketler hazırlanarak ülke genelinden 
ziyaretçi çekilecektir. 

 » Milli gün ve haftalarda, müzede tematik etkinlikler gerçekleştirilerek ulusal televizyon kanalların-
dan yayınlanması sağlanacaktır.

 » Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “müze kart” uygulamasıyla ziyaret edilen müzeler arasına 
dahil edilecektir. 

 » Müzenin çıkışında temaya uygun ürünlerin (kitap, CD, döneme ait anı niteliği taşıyan hediyelik, 
vb.) satıldığı ve Kuzeydoğu Anadolu turizmini tanıtan basılı malzemelerin ve haritaların ziyaretçi-
lere verildiği bir köşe faaliyete geçirilecektir. 

•	 Tabyaların İşlevselleştirilerek Turizme Kazandırılması: Tabyaların temizlik, restorasyon ve 
bakımı orijinaline uygun olarak 2012  yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Tabyalar, sadece Erzu-
rum’u değil, Kuzeydoğu Anadolu’yu anlatan bir tarih, kültür ve sanat merkezi olarak planlanacaktır. 
2012’den itibaren turizm için bir cazibe merkezi haline dönüştürme çalışmalarının başlayacağı tab-
yalarda farklı bölümler halinde aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilecektir:

 » Tabyaların ait olduğu dönemi anlatan müze bölümü;

 » Uluslararası kalitede konferans, toplantı, konser mekanı ve sanat galerisi fonksiyonuna sahip bir 
merkez olarak yapılandırılacak çok fonksiyonlu bir bölüm (bu bölümde, kış sporları dahil bölgeye 
farklı amaçlarla gelen turistlere yönelik akşam etkinlikleri de sergilenecektir. Bu etkinlikler; bölge-
deki üç ilin halk oyunları, özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Türk Gecesi’, bölgenin 
efsane ve geleneklerinin tiyatral şekilde canlandırıldığı ve turistlerin de oyunun içine çekildiği 
performans gösterileri gibi faaliyetlerden oluşacaktır. Burada ve diğer bölümlerde sözü edilen 
canlandırmalı performans ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması, her üç ildeki profesyonel 
ve amatör tiyatro gruplarınca gerçekleştirilecektir.); 

 » Bölgedeki üç ilin yöresel el sanatlarının icra edileceği ve satışının yapılacağı atölye bölümü;

 » Bölgedeki üç ile ait yöresel ürünlerin satışa sunulacağı bölüm (satış merkezi, yukarıda Madde 
1.1’de belirtilen özellikleri taşıyacaktır);

 » Bölgedeki üç ile özgü, yüksek kalite standartlarında farklı yiyeceklerin servis edildiği inovatif ta-
sarım ve dekorasyonda restoran ve kafelerin bulunduğu bir bölüm.

Tabyaların peyzaj çalışmalarında alanın özgünlüğünü vurgulayacak farklı tasarımların uygulanması ve 
buna uygun yeşillendirme, yürüyüş yolları ve dış mekan oturma alanlarının yapılması sağlanacaktır.

•	 ‘Erzurum Şehir Keşfi Rotası’: Proje, “Üç Kümbetler ve Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi 
Projesi”nin tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirilecektir. “Kültür Yolu” Projesi tamamlandığında 
da şehir keşfi rotasına eklenecektir. Şehir keşfinin bir turizm ürünü olarak sunulabilmesi için ayrıca 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecektir: 
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 » Devam etmekte olan çalışmalarla bağlantılı olarak, Çifte Minareli Medrese’nin iç ve dış alanı 
temizlenecek; bakım ve gerekli restorasyon çalışması tamamlanacaktır. Medrese’deki kablolar ve 
orijinalliğine zarar veren diğer tüm unsurlar ortadan kaldırılacak veya uygun tekniklerle gizlene-
cektir. 

 » Yukarıda bahsedilen iki proje kapsamında ve diğer alanlarda restorasyonu ve restütisyonu yapıla-
cak eski Erzurum evleri işlevselleştirilecek; gündüz ve akşam etkinliklerinin gerçekleştirildiği me-
kanlara dönüştürülecektir. Bu kapsamda evler, yörenin, kent merkezindeki restoranlar tarafından 
sunulmayan özgün yemeklerini sunan restoran; ile ait efsanelerin ve geleneklerin canlandırıldığı 
kültür evi; otantik yapıyı koruyarak hizmet veren kafe; yöresel el sanatları, ürün ve hediyeliklerin 
satıldığı satış merkezi olarak yapılanacaktır. Ayrıca, Erzurum’un ünlü Dadaş kültürünün “ete ve 
kemiğe büründürülerek” bir turizm değeri olarak kullanılması önemlidir. Bu amaçla, Dadaşlık kav-
ramını canlandırarak ziyaretçilere sunan bir program tasarlanacak ve restore edilen eski Erzurum 
evlerinden seçilecek olan bir ev ‘Dadaş Evi’ olarak hizmet verecektir.   

 » Restore edilecek Eski Erzurum evleriyle birlikte Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese’nin çev-
resinin tamamı açık hava müzesi olarak hizmet verecektir. Alanın çevresinde tarihi dokuya uygun 
peyzaj çalışması gerçekleştirilecektir. Alanda yer alan eserlerin herbirinin hikayesi doğru şekilde 
ortaya konacak ve ziyaretçilere tabelalarla ve sesli rehberle (audio guide) sunulacaktır. Ayrıca, 
Erzurum tarihini ve keşif rotasındaki eserlerin hikayelerini iyi bilen kokartlı rehberler görev yapa-
caklardır. Alana giriş bilet karşılığında olacaktır. 

 » Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak faaliyet gösteren ve yalnız yaz aylarında ziyarete 
açık olan Yakutiye Medresesi’nin yıl boyunca tüm gün ziyarete açılması sağlanacaktır. 

 » Erzurum çeşmeleri ve çevrelerinde gerekli temizlik, bakım ve restorasyon işlemleri gerçekleştiri-
lecek; her bir çeşmenin hikayesini anlatan levhalar yerleştirilecektir.   

 » Saat Kulesi’nin ve çevresinin temizlik ve bakımı yapılacak; kitabe ve kulenin hikayesi, kulenin ya-
nına yerleştirilecek tabelayla ziyaretçilere aktarılacaktır. 

 » Tarihi camilerin bakımı, etraflarının temizliği ve tespit edilen restorasyon ihtiyaçları giderilecektir.

 » Taşhan’daki mağazalar, uzman tasarımcılarla buluşturulacak ve her birinin farklı tasarım, malze-
me ve özelliklerde ürünler geliştirip sunmaları sağlanacaktır (konuya ilişkin bilgi IV. Stratejik Atı-
lım Alanı, madde 5’te yer almaktadır). 

 » Taş Ambarların; otantik ürünler satan dükkanlar, özgün ve kaliteli alışveriş mağazaları, restoranlar, 
kafeler ve eğlence mekanlarından oluşacak turistik bir komplekse dönüştürülmesi ve böylelikle 
rotaya dahil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Yukarıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesinin ardından Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese’nin 
içinde bulunduğu açık hava müzesinden başlayarak, bir günlük yürüyüş turuyla gezilebilecek mekan-
ları (Yakutiye Medresesi’ni, çeşmeleri, saat kulesini, vb.) içine alan ‘Şehir Keşfi Rotası’ belirlenecektir. 

 » Rota üzerindeki turizm ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır (temizlik, 
düzenleme, altyapı iyileştirme, yerel halkın eğitimi, işaretlendirme, vb).

 » Rota genelinde işaretlendirme ve tabelalandırma, profesyonel şekilde, Kuzeydoğu Anadolu tu-
rizm markasının özelliklerini yansıtarak yapılacak; işaretlendirme sayesinde ziyaretçilerin rehber 
eşliğinde olmaksızın da rotayı takip etmeleri mümkün olabilecektir. 

 » Rotayı anlatan katlanır harita ve broşürler hazırlanacak; Erzurum ve Erzincan havaalanlarından 
itibaren bölgedeki otellere ve turistik mekanlara yerleştirilecek; yurt içi ve dışındaki kültür turları 
organize eden tur operatörlerine tanıtılarak tur paketlerine dahil etmeleri sağlanacaktır. Rota, 
bölgeye diğer turizm türleri (örneğin kış ve doğa sporları turizmi) için gelen ziyaretçilere de 
tanıtılarak seyahat planlarına eklemeleri sağlanacaktır.

 » Rota üzerinde yöresel mutfağın en iyi örneklerinin sunulduğu restoranlar ve yerli halkla turistin 
etkileşiminin sağlanacağı duraklar bulunacaktır.

 » Rota üzerindeki işyerleri ve evleri bulunan yerel halkla iletişime geçilerek, turizm faaliyetine pozi-
tif katkı ve katılımda bulunmaları sağlanacaktır.

 » Rota üzerindeki yapıların bulunduğu mahallelerde yaşayan yerel halkın organize edilmesiyle 
özellikle kadın ve gençlerin el emeğiyle üretecekleri hediyelikler ve sanatsal ürünlerin ziyaret edi-
lecek mekanların dışında kurulacak özel tasarımlı standlarda satışı sağlanacaktır. Standlara ilişkin 
detaylar, yukarıda Madde 1.1’de açıklananla aynıdır.  

•	 Öşvank Manastırı’nın Restorasyonu, Çevre Düzenlemesinin Yapılması ve Profesyonel Bir Yaklaşım-
la Turizme Kazandırılması: Tarihi ve mimari değerinin yanı sıra Gürcü halkı için dini önemi bü-
yük olan, ancak büyük oranda tahrip olmuş Öşvank Manastırı’nın acilen restorasyon çalışmalarına 
başlanacaktır. Manastırın restorasyonuyla birlikte çevresinde kamulaştırma çalışmaları başlatılacak; 
çevre temizlik ve düzenlemesinin eserin dokusuna uygun olarak yapılması, ulaşım yollarının 
iyileştirilmesi, işaretlendirme ve tabelalandırmanın profesyonel şekilde gerçekleştirilmesi sağla-
nacaktır. Manastır bölgesinde, turizm ihtiyaçları doğrultusunda kafe, restoran, vb. altyapısı oluş-
turulacaktır. Ücret karşılığı girilecek olan Manastır alanına girişte dil bilen, eğitimli ve profesyonel 
görevliler bulundurulacaktır. Bu çalışmalarla paralel olarak, Manastır’ın bulunduğu Çamlıyamaç 
Köyü’nde turizmi geliştirme eğitim ve çalışmaları başlatılacaktır. Manastır yakınında, doğal dokuya 
uygun konaklama tesisi inşa edilecek; ev pansiyonculuğu geliştirme çalışmaları yürütülecektir. Dü-
zenlenmiş Manastır alanında, yüksek kalite ve özgünlükle üretilmiş yöresel ürünlerin ve hediyelikle-
rin satışı sağlanacaktır. Satış standlarına ilişkin detaylar, yukarıda Madde 1.1’de açıklananla aynıdır.  

•	 Haho Kilisesi’nin Restorasyonu, Çevre Düzenlemesinin Yapılması ve Profesyonel Bir Yakla-
şımla Turizme Kazandırılması: Haho Kilisesi için de yukarıdaki belirtilen özelliklerde bir plan ve 
program uygulanacaktır.
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3.3 Erzincan Tarihi, Kültür Rotası ve 
Turizm Ürünleri

•	 Mamahâtun Kervansarayı’nın İşlevselleştirilmesi: Kervansaray’ın restorasyon, bakım, çevre 
düzenlemesi ve ışıklandırması yapılacak ve bölge turizminde farklı etkinlikler için kullanılır hale 
getirilecektir. Erzurum ve Erzincan’a eşit mesafede olan Tercan’da yer alan Kervansaray’ın her iki 
ildeki turizm faaliyetlerini destekleyen bir yapıya büründürülmesi mümkündür. Bu amaçla, yapı, 
düzenli olarak tur grupları için akşam etkinliklerinin düzenleneceği, gerektiğinde toplantı ve 
organizasyonlar için kullanılabilecek bir mekan olarak düzenlenecektir (akşam etkinlikleri olarak; 
Kuzeydoğu Anadolu’ya özgü halk oyunları gösterileri; efsanelerin ve yöresel geleneklerin canlan-
dırıldığı gösteriler, vb. planlanacak; gösterilerin yöresel yemek eşliğinde sunulması sağlanacaktır). 
Türkiye’de benzer şekilde işlevselleştirilen bir kervansaray örneği için Saruhan Kervansaray incele-
nebilir. (http://www.sarihankervansaray.org/indextr.html) 

•	 Tercan Tarih ve Kültür Rotası (Kefrenci Tapınağı, Vank Kilisesi, Pekeriç Kalesi, Kötür Köprüsü, 
Mamahatun Kümbeti ve Hamamı): Tercan ilçesindeki söz konusu eserlerin bakım, restorasyon ve 
çevre düzenlemesi yapılacak, etrafları korumaya alınarak turizme kazandırılacaktır. Eserlerin hika-
yelerinin ortaya çıkarılması ve gerekli işaretlendirme ve tabelalarla ziyaretçilere aktarılması sağlana-
caktır. Eserlerin gezilmesi için bir seyahat rotası çıkarılacak ve gezi Mamahatun Kervansarayı’ndaki 
akşam etkinliğiyle son bulacak şekilde planlanarak bir paket haline getirilecektir. Rotaya ait harita 
ve broşür hazırlanarak Erzincan ve Erzurum havaalanlarında; kentlerdeki otellerde ve diğer turistik 
mekanlarda erişilebilir hale getirilecektir. Ayrıca, kültür turları organize eden tur operatörlerine ta-
nıtılacak ve tur paketlerine dahil etmeleri sağlanacaktır. Rota, bölgeye diğer turizm türleri (örneğin 
kış ve doğa sporları turizmi) için gelen ziyaretçilere de tanıtılarak seyahat planlarına eklemeleri sağ-
lanacaktır. Eserlere ve bölgeye yönelik derin bilgiye sahip, dil bilen, eğitimli, profesyonel rehber-
ler tur programlarında görev alacaklardır. Yukarıda Erzurum’daki tarihi ve kültürel eserlere yönelik 
rotalar için önerilen, yöre halkını ürettikleri ürünler ve özgün hediyeliklerle turizm sürecine katma 
faaliyeti bu rota için de geçerlidir. Dolayısıyla, yukarıda konuya ilişkin olarak belirtilen önlemlerin 
tamamı Erzincan ve Tercan için de uygulamaya konulacaktır.

•	 Kemah ve Kemaliye Tarih ve Kültür Rotası: Her iki ilçede de aktif şekilde devam eden turizm 
faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla tarih ve kültür turlarına yönelik altyapı geliştirme çalışma-
ları gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, iki ilçenin tarihsel ve kültürel varlıklarını bir paket altında ele 
alan rota belirlenecek ve yukarıdaki maddede belirtilen şekilde ön hazırlıklar tamamlanacaktır. Tur 
paketi, iki ilçede bir gece konaklamalı iki gün olacak şekilde planlanacaktır. Paket, hem Tercan tarih 
ve Kültür Rotası paketi ile hem de yakınlığından dolayı Sivas Divriği’ye düzenlenen turlarla enteg-
re edilebilecek şekilde planlanacak ve tur operatörlerine bu şekilde sunulacaktır. Her iki ilçede de 
özgün turizm ürünlerinin sunulabilmesi için mevcut durum analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek 
ve projelendirilerek tamamlanacaktır. İhtiyaçlara yönelik olarak öncelik verilecek konular şunlardır: 
özgün ev pansiyonculuğu ve/veya butik otel uygulamaları; yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesi, ka-
litelerinin artırılması ve özgün ambalaj ve tasarımlarla sunulması; yöreye ait özgün ve kaliteli el 
sanatlarının ve hediyeliklerin tasarlanması ve üretilmesi; akşam etkinliklerinin, yöreye ait efsane 
ve hikayelerin kullanılmasıyla çeşitlendirilmesi; kış turlarına yönelik özel aktivitelerin geliştirilmesi.

•	 Altıntepe, Saztepe ve Kemah Kalesi Kazıları: Altıntepe ile Kemah Kalesi kazılarının en kısa sürede 
tamamlanması ve Saztepe kazılarının başlatılması konusunda gerekli adımlar atılacaktır. Tamamla-
nan kazı alanlarından ortaya çıkan yapı, eser ve buluntuların, hikayeleriyle birlikte sergilenir hale 
getirilmesi sağlanacaktır. Konuyla ilişkili tanıtıcı malzemeler, broşür ve haritalar hazırlanarak yay-
gınlaştırılacaktır. Kültür turizmi alanında çalışan tur operatörlerine gerekli tanıtımlar yapılarak tur 
programlarına dahil etmeleri sağlanacaktır.

3.4 Bayburt Tarihi, Kültür Rotası ve 
Turizm Ürünleri

•	 Bayburt Evlerinin Restorasyonu:  Eski Bayburt evlerinin restorasyonu yapılarak çevre düzenle-
melerinin gerçekleştirilmesiyle kentte ön plana çıkmaları sağlanacaktır. Restore edilen evler; pan-
siyon, butik otel ve restoran olarak işlevselleştirilecektir. Ayrıca, merkezi konumdaki evlerden birisi 
‘Bayburt Dede Korkut Kültür Evi’ olarak düzenlenecektir. Dede Korkut Kültür Evi’nde, tur grupları 
ve bölgeye gelen ziyaretçiler için, Dede Korkut hikayelerinin tiyatral biçimde canlandırıldığı hikaye 
anlatma etkinlikleri organize edilecektir. Evlere ve fonksiyonlarına ilişkin işaretlendirme ve yönlen-
dirme Bayburt’ta giriş yollarından itibaren yapılacaktır. Ayrıca, her bir eve ait hikaye ortaya konacak, 
tabelalarda ve tanıtıcı basılı malzemelerde yer alacaktır.

•	 Çımağıl Mağarasının Kültür Turizmine Kazandırılması: Mağaranın, Bayburt il merkezine yakın-
lığı ve eşsiz doğal güzelliklere sahip iç mekanın işlevselleştirmeye elverişli olması nedeniyle grup 
turları ile doğa ve kültür gezginleri için düzenlenmesi sağlanacaktır. Bu amaçla mağarada doğal 
yapıya zarar vermeyecek ışıklandırmayla iç mekanın grup yemekleri ve klasik müzik konserleri, vb. 
etkinlikler için fonksiyonel hale getirilmesine ilişkin fizibilite yapılacaktır. Mağaraya ilişkin hikaye ve 
doğal özellikler, tabelalarda ve tanıtıcı harita ile broşürlerde yer alacaktır. Mağaraya yönlendirme, 
Bayburt’tan itibaren yapılacaktır.

•	 Baksı Müzesi’nin Bayburt Turizmindeki Rolünün Güçlendirilmesi: Özgün bir mimari ve sanat 
anlayışıyla hayata geçirilmiş olan müzenin Bayburt turizminin geliştirilmesinde rolü önemlidir. Bu 
amaçla öncelikle müze ulaşımını sağlayan altyapı iyileştirilecek; Bayburt’tan itibaren işaretlendirme 
ve tabelalarla yönlendirme yapılacaktır. Buna bağlı olarak aşağıdaki rota dahilinde yapılacak çalış-
malar ve aşağıda Madde 5.1’de açıklanan Bayraktar Köyü’ne ilişkin faaliyetlerle müzeye ziyaretçi 
akışı artırılacaktır. 

•	 Uğrak Kiliseleri, Söğütlü Köyü Kilisesi ve Bayburt Kalesi’nin Restorasyonu ve Korumaya 
Alınması: Her üç eser de orijinaline uygun şekilde restore edilecek, temizlik ve çevre düzenlemesi 
yapılarak etrafları korumaya alınacaktır. Eserlerin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve gerekli işaret-
lendirme ve tabelalarla ziyaretçilere aktarılması sağlanacaktır. Gerekli yönlendirmeler, Bayburt’tan 
itibaren yerleştirilecek tabelalarla yapılacaktır.

•	 Bayburt Kültür Rotası: Uğrak Kiliseleri, Söğütlü Köyü Kilisesi ve Bayburt Kalesi’nin, Bayburt kent 
merkezinde restore edilip işlevselleştirilecek evler, mağara ve müzeyle birlikte 2-3 günlük bir tur ro-
tasında kapsanması için gerekli çalışmalar yapılarak bir paket haline getirilecektir. Rotaya ait harita 
ve broşür hazırlanarak Erzincan ve Erzurum havaalanlarında; üç kentteki otellerde ve diğer turistik 
mekanlarda erişilebilirliği sağlanacaktır. Ayrıca rota, kültür turları organize eden tur operatörlerine 
tanıtılacak ve tur paketlerine dahil edilmesi sağlanacaktır. Bölgeye diğer turizm türleri (örneğin kış 
ve doğa sporları turizmi) için gelen ziyaretçilere de tanıtılarak seyahat planlarına eklemeleri sağla-
nacaktır. Bölge için geliştirilecek diğer kültür turları organizasyonlarında olduğu gibi, rotada, eser-
lere ve bölgeye yönelik derin bilgiye sahip, dil bilen, eğitimli, profesyonel rehberler görev yapacak-
lardır. Erzurum ve Erzincan’daki tarihi ve kültürel eserlere yönelik rotalar için önerilen, yöre halkının 
ürettikleri ürünler ve özgün hediyeliklerle turizm sürecine katılması, bu bölge için de geçerlidir (ör-
neğin, tüm diğer eserlerin civarındaki yerleşim yerlerinde olduğu gibi, Baksı Müzesi’nin bulunduğu 
Bayraktar Köyü halkının turizme ev pansiyonculuğu, yeme-içme hizmetleri sunumu, hediyelik ve 
yöresel ürün üretim ve satışı gibi faaliyetlerle katılımı için gerekli projeler başlatılacaktır. Köye ilişkin 
diğer çalışmalar aşağıda Madde 5.1’de yer almaktadır). Dolayısıyla, yukarıda konuya ilişkin olarak 
belirtilen önlemlerin tamamı Bayburt kültür rotası için de uygulamaya konulacaktır.

•	 Kent Merkezinde Çoruh’un Turizme Kazandırılması: Bayburt’ta kent merkezinden Çoruh’un 
geçmesinin sağladığı avantajın kullanılması amacıyla, nehrin Bayburt evleriyle birlikte değerlen-
dirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir. Belediye tarafından yürütülen ‘Çoruh Peyzaj Projesi’ 
kapsamında nehir çevresinin düzenlenmesi ve ışıklandırılması gerçekleştirilerek bu yönde önemli 
bir adım atılmıştır. Yeni düzenlemeye ek olarak; Çoruh etrafında ve restore edilecek evlere yakın 
bölgelerde ziyaretçiler ve yöre halkı için modern gezi, dinlenme alanları, kafe ve restoranlar oluş-
turulacaktır. 
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•	 Yukarıdakilere ek olarak,   Yeraltı Şehri’nin turizm açısından cazip hale getirilmesi için alterna-
tif uygulamalar değerlendirilecektir. TÜRSAB tur operatörleri tarafından yapılan gezide , Tür-
kiye’deki diğer yeraltı şehirlerinden farklı ve cazibe unsuru yaratacak bir özelliği bulunmayan 
Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin, ziyaretçilere tamamen farklı deneyimler yaşatarak özgünleşmesi 
üzerinde durulmuş ve bir bölümünün ‘karanlıkta yemek yenen bir mekan’ olarak hizmet vere-
bileceği görüşü öne sürülmüştür. Operatörlerce dile getirilen bu alternatif uygulamanın, yine 
söz konusu yemek organizasyonlarına farklı etkinliklerin eklenmesiyle renklendirilmesi ve turist 
grupları için cazip hale getirilmesi mümkündür. Dünyanın farklı ülkelerinde benzer uygulamala-
rın incelenmesiyle yeraltı şehrinin turizme kazandırılması konusunda adımlar atılacaktır (konuya 
ilişkin uygulamalara örnekler:

http://www.noctivagus.com/Programm-Dark-Theater.php, http://www.darkdining.com/index_
main.php, http://www.camaje.com/specialevents.html, http://www.podkridlemnoci.cz/index.
asp?menu=776, http://www.danslenoir.com/london/ 

Türkiye’deki benzer uygulama:

http://www.adamevehotels.com/luxury_hotel/dining/tr/blind.aeh)

4. MACERA ve DOĞA SPORLARI TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

4.1 Kuzeydoğu 
Anadolu 
macera ve 
doğa spor-
ları turizm 
ürünlerinin 
geliştiril-
mesi ve 
güçlendiril-
mesi

•	 Tortum Gölü, Tortum Çayı ve Şelalesi’nde Macera ve Su Sporları: Bu faaliyet, DATUR projesi kapsamında yakalanmış ivme-
yi devam ettirecek ve projenin sürdürülebilirliğini garanti altına alacak şekilde yürütülecektir. Bu amaçla gerekli planlama 
çalışmaları yapılacak; ihtiyaca bağlı olarak altyapı oluşturma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 » Tortum Şelalesi’ndeki özel mülkiyet alanlarında turizm faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli kamulaştırma 
çalışmaları için yasal prosedürler tamamlanarak çevre düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır. 

 » Tortum Gölü’nün başlangıcından Yedigöller’in bitimine kadar (Uzunburun Yarımadası ve Tortum Şelalesi dahil) koruma 
amaçlı imar planlaması gerçekleştirilecektir.

 » Yörenin ayırt edici özelliklerinin vurgulandığı aktiviteler planlanıp tanıtılacaktır (örneğin, “Tortum Şelalesi’nden iple iniş”, 
“Dünyanın en hızlı akan ve en derin nehirlerinden Çoruh’ta su sporları”, vb).

•	 Erzincan’da Doğa ve Su Sporları Turizmi: Kemah-Kemaliye bölgesi, Tercan Baraj Göleti, Küçük Çakırman Köyü ve Ekşisu 
Bölgesi, Yaylabaşı Beldesi, Ergan Dağı Yamaç Paraşütü Alanı, Coşan, Ergan, Munzur ve Mülpet Kaya Tırmanışı Parkurları 
gibi alanlarda mevcut doğa ve macera sporları altyapısının geliştirilmesi ve profesyonel bir organizasyon dahilinde 
yürütülmesi sağlanacaktır. Erzincan doğa ve macera sporları için de yukarıda belirtildiği şekilde gerekli planlama çalış-
maları yapılacak; ihtiyaca bağlı olarak altyapı oluşturma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yörenin ayırt edici özellikleri-
nin vurgulandığı aktivitelerin planlanıp tanıtılmasına önem verilecektir (örneğin, “Dünyanın Grand Canyon’dan sonra 
ikinci en derin karanlık kanyonunda kaya tırmanışı”, “Fırat’ın en hızlı aktığı noktada su sporları” “Girvelik’te donmuş 
şelale tırmanışı”, vb).

•	 Bayburt-İspir Su Sporları Parkuru ve Demirkapı Dağ Tırmanışı: İldeki mevcut doğa ve macera sporları imkanlarının daha 
etkin şekilde turizme kazandırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Mevcut su sporları ve dağcılık olanakları için altyapı 
çalışmaları yukarıda belirtilen çerçevede yürütülecektir. 

•	 Her üç ilde belirlenen alanlarda trekking, dağ bisikleti, atçılık, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi doğa sporları etkinlikleri 
için rotalar belirlenecek; yeni ve mevcut turizm faaliyetleri kapsamında belirlenen rotalara gerekli yönlendirme ve  
tabelalandırma yapılacaktır. Ayrıca, harita ve broşür hazırlıkları gerçekleştirilerek, diğer tüm turizm ürünlerinde oldu-
ğu gibi bölge genelinde turistlerin erişimindeki mekanlara yerleştirilecektir. Konuya ilişkin faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı tur operatörlerine yönelik olarak da kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek; tur programlarına bölgeyi 
eklemeleri sağlanacaktır.

•	 Doğa ve su sporları alanlarında turların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli üstyapı ve güvenlik yatırımlarının 
tamamlanması sağlanacaktır (lojistik destek noktalarında sığınak ve WC, rafting ve kano start noktaları, iskele ve bekleme 
noktaları, rafting ve kanoları muhafaza etmek için depo alanları, kamping alanları, doğaya uygun malzeme ve mimariyle 
inşa edilmiş yeme-içme ve konaklama alanları, güvenlik önlemleri, yeterli aydınlatmalar, uyarı tabelaları, kapalı devre 
kamera sistemleri (CCTV) ve gerekli olan noktalarda atlı turizm polislerinin görevlendirilmesi, vb.).

•	 Her üç ilde doğa ve macera spor alanlarına göre merkezi konumda olan birer lokasyon seçilerek; buralarda ‘Kuzey-
doğu Anadolu Doğa Sporları ve Ekoturizm Merkezleri’ kurulacaktır. Söz konusu merkezler, bulundukları ilin adıyla 
anılacaktır. Her üç merkez de birbiriyle entegre şekilde; aynı kalite ve hizmet standardında ve ortak bölge markası 
altında faaliyet gösterecektir. Merkezler, mevcut ve potansiyel ziyaretçilere bölgenin tanıtılacağı, nitelikli eğitmenler 
vasıtasıyla spor kurslarının düzenleneceği ve rehberli aktivite hizmetlerinin verileceği yapılar halinde faaliyet göste-
receklerdir. Merkezlerin her biri mevcut konaklama ve yeme-içme olanaklarına yakın bir lokasyonda kurulacak; ihti-
yaca bağlı olarak ev pansiyonu ve doğayla bütünleşik konaklama imkanları ile altyapısı güçlendirilecektir. Merkezlere 
ulaşım için kent merkezlerinde ve ana yollarda gerekli işaretlendirme ve tabelalandırma yapılacaktır. Merkezler, aynı 
zamanda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Bilgi ve Danışma Merkezleri’nin uzantıları olarak faaliyet gösterecekler; 
ziyaretçileri, bölgedeki diğer turizm olanakları, altyapısı ve ürünleri konusunda bilgilendirip yönlendireceklerdir. (Ku-
zeydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Bilgi ve Danışma Merkezleri’ne ilişkin bilgi, II. Stratejik Atılım Alanı  Madde 6’da yer 
almaktadır). 

•	 Türkiye’deki ve bölge ülkeler başta olmak üzere hedef pazarlardaki doğa ve macera sporları federasyonlarıyla ve üni-
versitelerin kulüp ve takımlarıyla yakın iletişim ve işbirliği oluşturularak yarışma ve etkinliklerini bölgeye çekmeleri ve 
üyelerine bölgeyi tanıtmaları sağlanacaktır. 

•	 Halen bölgede yöresel olarak organize edilmekte olan doğa ve macera sporları etkinliklerin bölge geneline yayılacak 
ve böylelikle üç ilin güçlerinin birleştirilmesi sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla ses getirecek ve turist 
çekecek şekilde organize edilmesini sağlayacak planlamalar yapılarak uygulamaya alınacaktır.
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)5. EKOTURİZM ve AGROTURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

5.1 Ekoturizm, agroturizm ve diğer 
alternatif turizm alanlarının güç-
lendirilmesi ve geliştirilmesi

•	 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Doğa Koruma Alanları: Bölge, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler 
ve coğrafyası bakımından marka değeri taşıyacak park alanları olarak sınıflandırılmalı ve koruma 
altına alınmalıdır. 

 » Bunlar arasında, öncelikle ele alınması gerekenler; Tortum Şelalesi’nin “Doğa Parkı”; Uzundere 
Vadisi’nin UNESCO tarafından Jeopark; Otlukbeli Traverten Seddi Gölü’nün “Jeolojik Miras” olarak 
ilan edilmesidir. Erzincan, Bayburt’ta ve Erzurum’un diğer bölgelerinde de bu ve benzer şekiller-
de (milli park, doğa parkı, doğa anıtı, doğa koruma alanı, vb.) sınıflandırılması gereken alanlar 
tespit edilerek gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 » Çoruh Vadisi’nin flora zenginliğini temsil edecek bilinçlendirme ve eğitim için yararlanılabilecek 
ve ekoturistler için çekim alanı oluşturacak Çoruh Arberetumu kurulması sağlanacaktır.

•	 Kuzeydoğu Anadolu Model Eko-Agroturizm Köylerinin Oluşturulması: Her üç ilden seçile-
cek üç köyde kısa vadede eko-agroturizm için örnek uygulamaların gerçekleştirileceği modeller 
oluşturulacaktır. Bu amaçla aşağıdaki köyler tespit edilmiştir:

 » Erzurum’da Sapaca Köyü: Sapaca Vadisi boyunca dağınık yerleşim gösteren köy ve köyün bulun-
duğu vadi, tüm ekonomik faaliyetlerin vadi boyunca yayıldığı ekoturizmin nişlerinin geliştirilebi-
leceği bir konuma sahiptir. Vadi’nin coğrafi ve ekolojik üstünlüğü; vadi boyunca hiç hidroelektrik 
santral (HES) kurulmamış olması; yollarının eski rota ve durumunu koruması ile yöredeki turizm 
alanları içinde eko-agroturizm faaliyetlerinin yapılabilmesi açısından avantajlı durumdadır.

 » Erzincan’da Yalınca Köyü: Organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştığı ve modern hayvan yetiştiri-
ciliğinin yaygınlaştığı köy eko-agroturizm açısından çok elverişli bir konuma sahiptir. Etkin koo-
peratifi, çiftçiler arasında önemli gelişme gösteren projecilik kültürü gibi özellikler, model köy 
uygulaması açısından ilave avantajlar getirmektedir. 

 » Bayburt’ta Bayraktar Köyü: Köyde eko-agroturizmin geliştirilmesi; hem Bayburt için bir çekim 
merkezi olan Baksı Müzesi’nin turizme sağladığı katkının güçlendirilmesine, hem de Müze’nin 
çektiği ziyaretçilerin köyde geliştirilecek turizm faaliyetlerine katılmalarına imkan sağlayacaktır. 
Ağırlıklı olarak balcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkının iyi tarım uygulamaları, mo-
dern hayvancılık, organik bal, et ve süt üretimi gibi konulara yönelmesinin sağlanması ve turizm 
faaliyetlerinin içine çekilmesi amaçlanacaktır.

 » Her üç köy için de eko-agroturizmin gelişimine yönelik projeler hazırlanarak uygulamaya kona-
caktır. Projeler hazırlanırken, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenecektir. Projeler 
kapsamında, bir yandan köylerdeki eko-agroturizmin altyapısının, hizmetlerin, etkinliklerin ve 
insan kaynağı kapasitesinin gelişimi sağlanırken, diğer yandan da köylere has ürünler, yüksek 
çeşitlilik kalite ve özgünlükle geliştirilip yurt genelinde markalaşacak şekilde satış ve pazarlama-
ya hazırlanacaktır. Projeler kapsamında yöre halkına yönelik kapasite geliştirme çalışmalarına, 
bölgedeki topluma dayalı turizm örnekleri (örn. Uzundere, Kemah ve Kemaliye’deki yöre halkı-
nın katılımıyla gerçekleşen başarılı uygulamalar) esin kaynağı olarak sunulacaktır. Projenin farklı 
adımlarının uygulanmasında bölgesel, ulusal ve uluslararası (Örneğin, Avrupa Birliği) fon imkan-
larından yararlanılması ve aynı zamanda sponsorlukların bulunması yönünde çalışılacaktır. 

 » Model köy projelerinin uygulama sonuçlarının görülmeye başlamasının ardından başarılı mo-
dellerin yaygınlaştırılmasıyla diğer köylerin özendirilmesi sağlanacak ve bu sayede uygulamalar 
bölge genelinde yaygınlaştırılacaktır.

•	 Bölge Köy ve Çiftliklerinin TaTuTa Sistemine Dahil Olmasının Sağlanması: Halen Erzurum ve 
Erzincan’da sisteme dahil olan dört çiftlik (biri Erzurum’da üçü Erzincan’da bulunmaktadır (http://
www.bugday.org/tatuta/allFarms.php?lang=TR). 

Bu çiftliklerin deneyimlerinden yararlanarak hem bu iki ilden hem de Bayburt’tan diğer çiftliklerin ve 
köylerin de sisteme dahil olması sağlanacaktır.

•	 Alternatif Turizm Rotalarının ve Uygulamalarının Geliştirilmesi: Bölgenin sahip olduğu eşsiz 
yaylalar, zengin biyoçeşitlilik, kuş, kelebek ve yaban hayatı zenginliğinin ön plana çıkarılacağı tu-
rizm uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Her üç ilde de yayla turizmi, uzun at gezileri, mağaracılık, 
kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği, botanik ve yabani meyve turları, atlı turlar için gerekli 
altyapının oluşturulması; bölge çapında mevcut varlık ve değerlere (örneğin Kemaliye’deki Prof. 
Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi) entegre rotaların belirlenerek, işaretlendirme ve tabelalandır-
manın yapılması; her bir rota için paket turların belirlenmesi; Türkiye ve hedef pazarlar için tanıtım 
malzemelerinin ve haritaların hazırlanması; alanında uzman rehberlerin yetiştirilmesi sağlanacak-
tır (ayrıca, konuyla ilgili DATUR kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların sürdürülebilirlik 
kazanması sağlanacaktır). Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bu alanda faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı tur operatörlerine tanıtımlar yapılarak sistemli bir pazarlama ve tur organizasyonu 
programı yürütülecektir. Söz konusu alternatif turizm uygulamalarının koordinasyonu, yukarıda 1. 
Stratejik Atılım Alanı Madde 4.1’de belirtilen ‘Kuzeydoğu Anadolu Doğa Sporları ve Ekoturizm Mer-
kezleri’ tarafından yapılacaktır. 

•	 Jeoturizmin Geliştirilmesi: Alternatif turizm için bölgenin en önemli zenginliklerinin başında ge-
len ve büyük gelişim potansiyeline sahip olan jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin tanıtımına ve 
incelenmek üzere ziyaretine yönelik turizm faaliyetleri geliştirilecektir. Bu amaçla öncelikle, bölge-
deki önemli jeolojik ve jeomorfolojik özellik taşıyan bölgelerin (Narman, Otlukbeli Traverten Sed-
di Gölü, Uzundere Vadisi, Kemaliye çevresi, vb.) ve niteliklerinin kapsamlı şekilde ortaya konması 
sağlanacaktır. Konuya ilişkin olarak, tanıtıcı broşür ve haritaların yanı sıra, bilimsel ve eğitim amaçlı 
olarak çekilecek gruplara yönelik Türkçe ve İngilizce kapsamlı tanıtım kitapçıkları hazırlanacaktır. 
Basılı malzemelerde yer alan bilgilerin bölge turizm portalında da görsel öğelerle sunulması sağ-
lanacaktır. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Türkiye’de ve dünyada konuyla ilgili 
eğitim veren üniversitelere, araştırmacılara ve öğrencilere yönelik “Kuzeydoğu Anadolu: jeoloji ve 
jeomorfolojide açık laboratuvar” teması ile kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Jeoturizm 
faaliyetlerinin koordinasyonu için alanında uzman bir ekiple, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, yön-
lendirilmesi; ulaşım ve rehberlik hizmetleri sunulması için bir danışma ve koordinasyon ofisi oluş-
turulacaktır. Ofisin bulunduğu noktada ve konuyla ilgili gelen tur gruplarının rotalarında merkezi 
noktalara, fosil, mineral, yarı değerli taşlardan yapılan süs eşyaları ve hediyelikler, konuya ilişkin 
çeşitli dillerde yayınlanmış kitaplar, çocuklar için mineraloji seti vb. satışının yapıldığı satış merkez-
leri yapılacaktır. Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum, kongre ve çalıştayların 
bölgede organize edilmesi konusunda da çalışmalar yürütülecektir. 

•	 Çocuk Kampı Projesi: Alternatif turizmin bir başka açılımı olarak, yurt içi ve dışı pazara dönük bir 
çocuk kampı oluşturmak üzere Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde en uygun yerin seçilmesi ve buna 
bağlı bir fizibilite çalışması yapılması sağlanacaktır. Çocuk kampları, özellikle yurt dışı pazarda 
önemli bir büyüklüğe sahiptir. Örneğin Rusya’da yaklaşık 2 milyon çocuk yaz kamplarına katılmak-
tadır. 3-4 haftalık periyotlar halinde yıl boyunca hizmet verecek olan kampın, ailelerin de geliş gi-
dişleriyle bölge turizmine hareket getirmesi öngörülmektedir.

•	 Tarımda ‘Tarladan Sofraya’ Sisteminin Oluşturulması ve Turizmi Destekleyecek Şekilde Uygu-
lanmasının Sağlanması: Çiftçiler ve kırsal yörelerde yaşayan halkın ürettiği tarım ve gıda ürünleri-
nin doğrudan kent merkezlerince yaşayan tüketicilere ve bölgeye gelen ziyaretçilere  ulaştırılmasını 
sağlayan sistem kurulacak ve bölge genelinde uygulanacaktır. Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu 
restoranlar ve konaklama tesislerinin bu sisteme dahil olması sağlanacaktır. Sistemin kurulmasına 
ilişkin olarak gerekli projelendirme çalışmasının yapılmasının ardından uygulamaya yönelik altyapı 
ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecektir. Söz konusu uygulama, bölgenin marka kimliğini 
de destekleyen; sağlığı ön plana çıkaran bir sistem olarak turizm markasıyla da özdeşleşecektir.

•	 Eko-inovasyon Uygulamalarının Başlatılması ve Yaygınlaştırılması: Bölgenin ekonomik, sosyal 
ve çevresel sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması, sahip olduğu doğal ve coğrafi turizm değer-
lerinin korunması; turizm marka değerinin yükseltilmesi ve turizm vaatlerini yerine getirebilmesi 
için eko-inovasyon uygulamalarının (insan uygulamaları nedeniyle çevreye ve doğaya verilen zara-
rın minimize edilmesi ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kullanımının azami düzeye çıkarıl-
ması) bölge genelinde sistemli bir şekilde benimsenmesi ve uygulanması sağlanacaktır. 
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Bu amaçla öncelikli olarak gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

o Çevre Dostu Uygulamaların Benimsenmesi: Bu amaçla benimsenecek belli başlı uygulamalar 
aşağıda listelenmiştir:

	Turistik tesislerden başlayıp kademeli olarak bölge geneline yayılacak şekilde plastik şişe, am-
balaj, poşet, vb kullanımının kaldırılması; 

	Tüm turistik tesislerde ve çevrelerinde geri dönüşümü sağlanabilecek atıklar için ayrı ayrı çöp 
toplama ünitelerinin yerleştirilmesi;

	Tüm turistik tesisler ve kamu binalarında ve özel sektör işyerlerinde, su ve enerji tasarrufu sağ-
layan sensörlü musluk ve lambalar ile tasarruflu ampullerin kullanılması;

	Tarımda damla su ile sulama, güneş enerjisi ile sulama gibi yöntemlerin yaygınlaştırılması;

	Kamu ve özel işyerlerinde “kağıtsız ofis” uygulamasına geçişin özendirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması;

	Kent merkezlerinde ve merkezler ile turistik bölgeler arası ulaşımda toplu taşıma altyapısının 
güçlendirilmesi; yaygınlaştırılması ve kullanımının özendirilmesi;

	Turizm tesislerinde, kent merkezlerinde ve dışında turizm ürünlerinin sunulduğu bölgelerde 
çevreye zarar veren, fazla enerji tüketen, doğayı tahrip eden veya etme potansiyeli taşıyan 
uygulamaların düzenli olarak denetlenmesi ve tespit edilen uygulamaların ortadan kaldırıl-
masına yönelik tedbirlerin alınması.

 » Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması: Rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilebilir enerji kaynaklarının bölge genelinde yaygınlaştırılması için gerekli yatırımlar yapıla-
caktır.

 » Hidroelektrik santralleri (HES) ile bölge turizmi arasındaki ilişkinin düzenlenmesi: Bölgedeki 
HES’lerin Tortum Şelalesi gibi turizm varlıkları ve doğa sporları başta olmak üzere turizm ürünleri 
üzerinde olumsuz etki yaratmamaları için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca, HES’lerle ilgili 
medyada sıkça gündeme gelen haberler bölgenin turizm imajını zedeler niteliktedir. Bölge turiz-
mini geliştirme çabalarının zarar görmemesi amacıyla, bu konuda da gerekli adımlar atılacaktır.  

 » Eko-otel, eko-pansiyon ve eko-restoran konseptlerinde iyi uygulama örneklerinin oluşturulma-
sı ve yaygınlaştırılması: Çevreye verdiği zararı en aza indiren, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, 
atık yönetimi gibi alanlarda başarılı uygulamalar sergileyen ve organik ürün kullanan turistik 
yeme-içme ve konaklama tesislerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu kap-
samda, bölgedeki konaklama tesislerinin gerekli hazırlıkları gerçekleştirerek Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan yeşil yıldız simgeli ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi’ belgesi almak üzere başvuru 
yapmaları sağlanacaktır. 

 » Bu başlık altında gerçekleştirilen uygulamalar, bölgeye yönelik hazırlanan turizm tanıtım ve pa-
zarlama malzemelerinde ön plana çıkarılacak; medya yoluyla yurt içi ve dışında duyurularak böl-
genin çekiciliği; marka değeri ve ziyaretçi sadakati yükseltilecektir.

•	 Bayburt’un Yavaş Şehir (Cittaslow) Birliği’ne Üye Olmasının Sağlanması: Bayburt’un turizm 
açısından cazibesini artıracak ve prestijini yükseltecek bir uygulama olarak “Yavaş Şehir” prensip-
lerinin benimsenmesi ve üyelik başvurusunun yapılması sağlanacaktır. http://www.cittaslow.org/
index.php?lng=2

6. MEDİKAL VE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

6.1 Bölgenin Türkiye’nin medikal 
turizm pazarından pay almasının 
sağlanması

•	 Ek-3’te de belirtildiği gibi, bölge illerinden Erzurum, sahip olduğu tıbbi altyapı ile bölge ülkeleri 
olan Rusya, İran ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere diğer ülkelerden tedavi amaçlı ülkemize 
gelen ziyaretçileri çekebilecek durumdadır. Konuya ilişkin gelişmenin sağlanabilmesi için aşağıdaki 
adımlar atılacaktır:

 » Erzurum ve Erzincan’da tıp fakültelerinin, devlet ve özel hastanelerin en güçlü olduğu alanların 
tespit edilmesi;

 » Öncelikli olarak yabancı hasta kabulü yapacak hastanelerin belirlenmesi ve bu hastanelerdeki 
altyapıların yabancı hasta kabulünü mümkün kılacak şekilde gözden geçirilerek eksikliklerin ta-
mamlanması (sağlık personeline ve idari personele yabancı dil eğitiminin verilmesi ve yabancı 
dilde hizmet verecek personelin işe alınması dahil)

 » Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerekli denetim ve belgelendirmelerin yapılması;

 » Güçlü doktor kadrolarını; nitelikli sağlık personelini; hastanelerin en güçlü olduğu alanları; kaliteli 
altyapıyı ve hizmeti; uygun tedavi fiyatlarını; bölgenin temiz hava ve sağlıklı doğal ortamını; refa-
katçiler ve tedavi sonrası dinlenme için bölgenin sunduğu cazip turizm olanaklarını ön plana çı-
karan, hedef ülkelerin dillerinde profesyonelce tasarlanmış tanıtım malzemeleri (kataloglar, web 
portalı, vb.) hazırlanması, medikal turizm acenteleri ile işbirliğine girilerek gerekli tanıtımların 
yapılması ve ilgili pazarlarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

6.2 Bölgenin sağlık turizmi altyapı-
sının geliştirilmesi ve güçlendi-
rilmesi

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu sağlık turizmi değerlerinin turizme kazandırılması için 
aşağıdaki adımlar atılacaktır:

•	 Bölgedeki termal suların ve şifalı çamur gibi doğal kaynakların kaliteli, temiz, modern ve profesyo-
nel bir şekilde işletilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması (mevcut ve yeni tesisleri 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan17 gerekli izinler en kısa süre içinde alınacak-
tır. Ayırca tesislerin toplantı ve konferanslar için yeterli altyapı ve donanımına da sahip olması ve 
böylelikle bölgedeki kongre ve incentive turizmi altyapısına dahil edilmesi sağlanacaktır);

•	 Erzincan’daki “doğal jakuzi”, İspir’deki Elmalı Çam Mağarası’nın  ve benzeri özgün turizm varlıkları-
nın;  birer cazibe unsuru olmalarını sağlayacak şekilde koruma altına alınması; çevre düzenlemesiy-
le birlikte doğal yapıyla uyumlu bir sağlık turizmine kazandırılmaları;

•	 Turizme kazandırılmak üzere altyapısı hazırlanan termal ve doğal kaynakların her birinin faydaları-
nın doğru şekilde saptanması ile tanıtım ve pazarlama amaçlı kullanılacak hale getirilmesi; 

•	 Kaliteli otel konaklaması ile entegre kurulacak termal tesislerde spa, zayıflama programları, bakım, 
güzellik, detox gibi popüler ürünlerin sunulmasının ve her bir tesisin diğerinden farklı ürün ve hiz-
metlerle ön plana çıkmasının sağlanması;

•	 Sağlık turizmi ürünlerinin, bölgenin kaliteli havası, iklimi, doğal zenginliği, taze ve sağlıklı gıdaları 
gibi konsepti destekleyen varlıklarıyla birlikte tanıtılması;
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•	 Sağlık turizmiyle birlikte ele alınacak güzellik teması altında, bölgedeki her iki tıp fakültesine de 
varolan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hizmetlerinin de tanıtılıp pazarlanması;

•	 Hazırlanacak tanıtım malzemeleriyle, bu sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı tur operatörle-
rine tanıtımların yapılması;

•	 Bölgedeki maden sularından halen şişelenerek satılmakta olanların (örn. Ekşisu) orijinal ve albenisi 
yüksek tasarımlarda şişelere doldurulması; şişelenmeyenler için gerekli tesislerin kurulmasıyla yine 
özgün tasarımlarda şişelerde Türkiye çapında güçlü bir reklam kampanyasıyla dağıtımının ve satı-
şının gerçekleştirilmesi (maden sularının orta vadede hedef pazarlar başta olmak üzere yurt dışına 
ihraç edilmesi planlanacaktır).

İnovatif maden suyu şişesi tasarımına bir örnek 

http://www.cartils.com/news/category/mineral-water/

6.3 Bölgenin medikal ve sağlık 
alanında marka değerini yük-
seltmek

Bölgede medikal ve sağlık turizmine ilişkin çabaların desteklenmesi ve uluslararası marka değerinin 
yükseltilmesi önemlidir. Bu amaçla, bölgede medikal ve sağlık sektörünü destekleyecek mevcut kay-
nakların farklı ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, öncelikli olarak odaklanı-
lacak iki alan şunlardır:

•	 Tıbbi ve aromatik bitkiler: Bölge, zengin florasıyla çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu zengin kaynakların medikal ve sağlık turizmi için sunduğu fırsatların değerlen-
dirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla bir araştırma programı (‘Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Programı’) başlatılacaktır. Program kapsamında yapılacak ön çalışmalar; 
bölgede konuya ilişkin bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların yanı sıra, dünyada ve Türkiye’de bu 
konuda gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin incelenmesini (örn. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü altındaki merkezin faaliyetleri) içerecektir. Bu ön çalışmanın ardından bölgedeki tıbbi ve 
aromatik bitkilerin medikal ve sağlık turizminde kullanılacak ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak 
araştırma projeleri başlatılacaktır. Projeler, bölgedeki özel sektör ve kamu kurumları ile üniversitele-
rin işbirliğinde yürütülecek; gerektiğinde ülkedeki diğer araştırma enstitülerine veya üniversitelere 
sözleşmeli araştırma olarak verilecektir.  Geliştirilen ürünler turizm sektörünün kullanımına sunu-
lacak; tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahil edilecek ve yurt içi ve dışında satışa sunulacaktır. 
Programın orta vadede ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Merkezine’ dönüştürülmesi 
öngörülmektedir.

Program, bölgede oluşturulacak kümelenme tarafından yürütülecek; bölgesel finansman kaynakla-
rı başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan finanse edilecektir. Program kapsamında yürütülen gi-
rişimcilik faaliyetleri, üniversite-özel sektör Ar-Ge ve inovasyon projeleri, birden fazla işletmenin 
ortaklaşa yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon projeleri, KUDAKA’nın mevcut ve yeni destek programları 
kapsamında –temel kriterlerin sağlanması halinde- destek önceliğine sahip olacaktır.

•	 Mevcut tarım ürünlerinin enerji ve sağlık kazandıran gıda ürünlerine dönüştürülmeleri sağlanacak; 
söz konusu ürünler medikal ve sağlık turizmine tamamlayıcı yan ürünler olarak dahil edilecektir. 
Konuya ilişkin detay, III. Stratejik Atılım Alanı, madde 5’te yer almaktadır.

II. Stratejik Atılım Alanı: Turizm Ürünlerinin Yurt İçi ve Dışında Etkin Şekilde Tanıtımı, Pazarlanması ve Destinasyon Markalaşmasının 
Sağlanması

Faaliyetler Temel Adımlar

1. Tanıtım, Pazarlama ve Mar-
kalaşma Faaliyetleri

Bir yıl süreli uygulanacak olan kampanya, hedef pazar ve segmentlerde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi mar-
kası kimliğini benimsetmek ve bölgeye seyahat etme arzusu uyandırmak üzerine kurgulanacaktır.

Farklı hedef pazarlara ve segmentlere yönelik yürütülecek olan kampanyanın, profesyonel bir şekilde 
planlanması, yönetilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu bakımdan kampanyanın planlaması ve yü-
rütülmesinde deneyimli profesyonel bir ekiple çalışılması elzemdir. Tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler 
kampanyası, önceki bölümlerde açıklanan konumlandırma ve hedef pazar stratejisine dayalı olarak gelişti-
rilecektir. Öncelikli olarak, hızla büyüme potansiyeline sahip segmentlere ve pazarlara yönelik çalışmaların 
yürütülmesi, kısa sürede sonuç alınması için önemlidir. Bu sayede maliyet etkin bir yöntem de uygulanmış 
olacaktır. 

Kampanyanın uygulanması için, yüksek kalitede profesyonel hizmet sunan; hem ulusal hem de uluslara-
rası düzeyde turizm kampanyası yürütme ve bölge tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler deneyimine sahip 
bir firma seçilecektir. Çalışmanın sözleşme aşamasından işin bitirilişine kadar geçen sürede sıkı bir proje 
yönetimi anlayışıyla takibi; hakedişe esas teşkil edecek proje çıktılarının, performans göstergelerine da-
yandırılması (örneğin, hedef pazarların basın-yayın organlarında, proje şartnamesinde belirtilen ölçülerde 
ve içerikte çıkan haber sayısı; bölgeye ilişkin turizm haberleri konusunda düzenli olarak iletişim kurulan 
etkili medya temsilcilerinin sayısı; vb.) sağlanacaktır.

Seçilen firma, hedef pazarlardaki her bir öncelikli segment için ayrı bir medya veritabanı oluşturarak ve 
bunlara özel haber ve tanıtımlar gerçekleştirecektir. 

Seçilen firmayla birlikte, çok boyutlu bir medya ve iletişim planı uygulanacaktır. Bu planın ana bileşenleri 
şunlar olacaktır:

•	 Kuzeydoğu Anadolu için turizm destinasyon marka kimliği tasarımlarının yapılması ve tescil ettirilmesi 
(geliştirilecek olan tasarımlar, aşağıda açıklanan ve ileride ihtiyaç duyulacak bölgeye ait her türlü basılı, 
görsel ve online tanıtım ile pazarlama malzemesinde aynı şekilde kullanılacaktır);

•	 Geliştirilen tasarımın kullanılmasıyla bölgedeki tüm turizm rotaları ve ürünleri için işaretlendirme, 
yönlendirme ve açıklayıcı tabelaların hazırlanması ile bölge genelinde yerleştirilmesi; 

•	 Marka kimliği tasarımlarından hareketle, bölgenin turizm kalite güvence markası olarak kullanılacak 
işaretin tasarlanması ve tescil ettirilmesi (konuya ilişkin detay, bu bölüm altında madde 12’de yer al-
maktadır);

•	 Bölgede odaklanılan turizm alanlarıyla bağlantılı TV programlarında (spor, sağlık, ekoloji, yemek, kadın, 
vb) bölgenin turizm ürünlerinin tanıtımının sağlanması;

•	 Turizm alanlarına yönelik tanıtımlarda, dünyaca ünlü simalardan yararlanılması (örneğin, sağlık turizmi 
konusunda tanıtım kampanyasında Mehmet Öz’ün yer alması);

•	 Bölgeye ait turizm değer, varlık ve ürünlerinin, öykü ve efsaneleriyle birlikte tanıtılması;

•	 Turizm vaatlerinin deneyimlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası hedef pazarlarda etkili, özenle 
seçilmiş bir grup medya temsilcisinin Kuzeydoğu Anadolu’ya davet edilmesi ve bölgeden ayrıldıkla-
rında bölgenin turizm imajını güçlendirecek ve cazibesini artıracak haberler yapmalarının sağlanması;

•	 Ulusal ve uluslararası önemli etkinlik, gösteri ile diğer kültürel ve sanatsal faaliyetlerde Kuzeydoğu Ana-
dolu turizmini tanıtıcı unsurların yer bulmasının sağlanması;

•	 Bölgeden çıkan ünlülerin, kanaat önderlerinin ve güçlü simaların, bölgeye ait turizm mesajını yaygın-
laştırmalarının ve kampanya kapsamında bu mesajı duyuracak reklam ve tanıtımlarda yer almalarının 
sağlanması;

•	 Turizm sektörü hakkında yazan ve haber yapan yerli ve yabancı muhabir ve köşe yazarlarıyla düzenli 
iletişimin kurulması ve bu sayede Kuzeydoğu Anadolu turizm vaadini destekleyen haberlerin sürekli 
olarak medyada yer bulmasının sağlanması;
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2. Pazarlama malzemelerinin 
tasarlanması ve yaygınlaştı-
rılması

Seçilen tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler firması tarafından, bölgenin ve bölge illerinin tanıtımında kul-
lanılmak üzere Kuzeydoğu Anadolu destinasyon marka kimliğinin tasarımlarında kullanıldığı, profesyonel-
ce tasarlanmış materyaller hazırlanacaktır. Yukarıdaki I. Stratejik Atılım Alanı’na ait açıklamalarda, her bir 
turizm alanında geliştirilecek turizm ürünlerine yönelik basılı ve görsel malzeme ihtiyacı belirtilmiştir. Buna 
göre; yukarıda açıklanan her bir turizm ürünü hazır hale geldikçe tanıtım ve pazarlamada kullanılmak üze-
re hazırlanacak malzemeler aşağıda listelenmiştir. Bu malzemeler bölgenin ve illerin turizm faaliyetlerinde 
tüm kurumlarca kullanılacak standart malzemelerdir.

•	 Bölgeye ait turizmi tek bir çatı altında toplayan bir Kuzeydoğu Anadolu Turizm Portalı (portala ilişkin 
detaylı bilgi, aşağıda madde 3’te yer almaktadır);

•	 Hem bölgenin tamamının hem de illerin ayrı ayrı yer aldığı; önemli turizm ürün, değer ve varlıklarını 
görsel öğelerle ön plana çıkaran, kısa, tanıtıcı ve pratik bilgiler içeren ve kolaylıkla katlanıp taşınabilen 
turistik bölge ve il haritası;

•	 Bölge ve iller genelindeki turizm ürünlerini, değer ve varlıklarını, bunların hikayelerini, etkinlikleri, top-
luma dayalı turizm faaliyetlerini cazibe uyandıracak biçimde kısa ve öz şekilde anlatan, iletişim ve ulaşım 
bilgileri gibi detayları içeren profesyonelce tasarlanmış bir bölge ve iller kent rehberi;

•	 Sunulan tüm turizm ürünlerine (Örneğin, her bir bölgedeki keşif rotaları, vb.) yönelik olarak profesyo-
nelce tasarlanmış görsel öğeler ve pratik bilgiler bulunduran, kolaylıkla katlanıp taşınabilen turistik 
haritalar;

•	 Farklı turizm ürünleri ve etkinlikler için özel olarak hazırlanmış; bölge içinde havaalanlarından başlayarak 
tüm turistik tesislerde ziyaretçilerin erişimine sunulacak; bölge dışında organize edilecek/katılım sağla-
nacak etkinliklerde dağıtılacak; kolay taşınabilen turizm ürün ve etkinlik broşürleri;

•	 Bölgenin turizm ürünlerine yönelik Türkiye çapında ve bölgedeki turistik satış noktalarında satışa sunu-
lacak orijinal tasarımlı kitaplar (bunlardan ilk ikisi, yerel gıda ve yemek kültürü konusunda yöreye özgü 
bir gastronomi kitabı olacaktır); 

•	 Bazı turizm ürünleri için (örneğin medikal ve sağlık turizmi) özel olarak tasarlanmış kataloglara, bazıları 
içinse görsellerin yanısıra varlık ve değerlere ilişkin bilgi içeren kitapçıklara (örneğin eko-turizm, jeotu-
rizm, vb.) ihtiyaç bulunmaktadır. Her iki tür malzemenin de yüksek kalite ve profesyonellikte tasarlan-
ması ve basılması sağlanacaktır. 

•	 Bölgeye ait çekici görsellerle zenginleştirilmiş basın bültenlerinin düzenli olarak hazırlanması ve oluştu-
rulacak olan medya veritabanındaki isimlere haber yapılmak üzere gönderilmesi ile yapılan haberlerin 
takibi.

Bu süreçle birlikte, yerelde kapasite ve vizyon geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bunlar;

•	 Turizm stratejisinin uygulanmasından sorumlu karar vericilerin ve uygulayıcıların katılımıyla oluşacak 
grupların yurt içi ve dışında bölge için seçilen öncelikli turizm alanlarında başarılı destinasyonlara ince-
leme gezilerinin yapılması;

•	 Yerel ve ulusal düzeyde anahtar konumdaki karar vericilerin ve uygulayıcıların, bölgenin iletişim yak-
laşımı ve mesajları konusunda hemfikir olması ve konuya ilişkin tüm faaliyetlerde tutarlı bir şekilde bu 
yaklaşım ve mesajları kullanmaları için gerekli görüşme ve toplantıların yapılması olarak belirlenmiştir.

3.      Web portalı ve Internet 
üzerinden pazarlama 

Günümüzde, turizm sektöründe en etkin kullanılan tanıtım ve pazarlama yöntemlerinin başında internet 
üzerinde pazarlama gelmektedir. Bugün artık turistler, büyük oranda destinasyonlara yönelik araştırmala-
rını ve tercihlerini web siteleri ve sosyal medyalar üzerinden yapmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
de bu ortamda gerektiği şekilde temsil edilmesi ve hedef kitleye ulaşabilmesi ile onları yöreye çekebilmesi 
için atacağı adımlar şunlardır: 

•	 Online pazarlama prensipleri üzerine kurulu, yüksek fonksiyoneliteye sahip ‘Kuzeydoğu Anadolu Tu-
rizm Portalı’nın oluşturulması: ‘İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’ 
kapsamında geliştirilen ve www.kudakaturizm.org adresinden yayınlanan web sitesi, mevcut haliyle 
proje süreci ve bölge turizmi hakkında bilgi verme ve kamuoyunda farkındalık yaratma işlevini yerine 
getirmiştir.  Site, bundan böyle Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Portalı olarak yeniden yapılandı-
rılacaktır.  

Portala İlişkin Ürün Geliştirme Direktifleri:

 » İzlenecek yaklaşım ve hedef kitle: Portal, bölge içi paydaşlar ve bölgesel turizm değer zincirinin aktör-
leri; ulusal ve uluslararası tur operatörleri; yatırımcılar ve yerli/yabancı turistler olmak üzere farklı ilgi 
gruplarına hitap edecektir. 

 » Hedef kitle ve içerik çerçevesi:  Portal, bölgede öne çıkan turizm türleri için ayrı ayrı hazırlanmış bö-
lümlerden oluşacaktır. Her bir hedef kitle için portal üzerinde farklı giriş kapıları yer alacak, içerik ve 
tasarım detayları hedef kitle ihtiyaçları çerçevesinde ele alınacaktır. Bölgenin turizm değer zinciri içe-
risinde yer alan aktörler, site üzerinden şifre ile giriş yapılarak erişilecek olan kendilerine ait alanda 
birbirleriyle iletişim ve paylaşım içerisinde olabileceklerdir. Sektör yatırımcıları, bölgede turizm sek-
törünün durumu, alternatif turizm seçenekleri, etkinlikler, iş geliştirme ortamı ve işbirliği imkanları, 
yatırım seçenek ve fırsatları gibi çok çeşitli konularda bilgilenerek, bölgedeki paydaşlar ile iletişime 
geçebilecekler, bölgede yapacakları iş ve yatırımlarla ilgili bir dizi işlemi çevrimiçi olarak yürütebi-
leceklerdir. Yerli ve yabancı tur operatörleri, bölgedeki turizm ürünleri ve etkinlikler hakkında bilgi 
sahibi olacaklar; paketler ve kampanyaları doğrudan haber alıp inceleyebileceklerdir. Yerli ve yaban-
cı turistler ise, bölgenin tüm turizm ürünleri, değerleri, varlıkları ve etkinliklerini inceleyebilecekler; 
bölgeye bağımsız ya da turlar vasıtasıyla yapmayı düşündükleri seyahatler ile ilgili her türlü bilgiye 
erişip turlarını etkileşimli olarak kendileri tasarlayabileceklerdir.

 » Tasarım felsefesi: Geliştirilecek portal, etkileşimli ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacak, navigas-
yon ve erişilebilirlik (accessibility) konularında kabul gören standartlara sadık kalınacaktır. Arayüzler-
de mümkün olduğunca görsel tabanlı, ancak sade ve basit bir tasarım yaklaşımı benimsenecek, uzun 
metinlerden, kalabalık görsel materyal kullanımından kaçınılacaktır. Farklı sitelerde yer alan detay 
bilgilere linkler ile yönlendirme yapılacaktır. 

 » Alan ve içerik yönetimi: Sitenin tüm teknik altyapısının yönetimi ve sürdürülebilirliği KUDAKA ‘Bölgesel 
Turizm Geliştirme Grubu’ tarafından üstlenilecektir. İçerik yönetimi ekibi, portal içeriğinin doğru ve 
güncel tutulması, tasarım ve dilin standart olması vb. sorumluluklar üstlenecektir. Portaldaki trafik ve 
istatistikler düzenli olarak izlenerek değerlendirilecek ve buna göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

 » Platform bağımsızlığı: Portal, yaygın kullanılan web tarayıcılarının tamamında sorunsuz olarak çalışa-
caktır. Ayrıca, mobil cihazlardaki tarayıcılara yönelik olarak basitleştirilmiş bir arayüz tasarlanacaktır.

 » Sosyal ağlar: Portal içeriğinde yer alan haberler, etkinlikler, yorumlar, görseller vb. bilgiler yaygın kul-
lanılan sosyal ağlarda paylaşılabilecektir.

 » Çoklu dil özelliği: Portal, başta İngilizce olmak üzere, hedef pazarlarda konuşulan dillerde (Rusça, Fars-
ça, vb.) hazırlanacaktır. Portalın yabancı dillerde yayınlanacak bölümleri, içerik yönetimi ekibi tarafın-
dan belirlenecektir. Metinlerin çevirilerinin doğru ve hatasız olmasına azami dikkat gösterilecektir. 
Bu amaçla, metinler yayınlanmadan önce anadilleri çevrilen diller olan uzmanlar tarafından  kontrol 
edilip düzeltilecektir.
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 » Mikro siteler:  Bölgedeki yukarıda belirtilen ana turizm alanlarına (kış turizmi, macera ve doğa sporları, 
vb.), ve bu alanlardaki turizm ürünlerinin tanıtımına yönelik mikro siteler yapılacaktır. Bu sitelerde 
görsel tanıtımın yanısıra, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yorumlarının yer aldığı videolar da yayınlana-
caktır.

 » Mobil tanıtım: Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, bölge hakkında kısa bilgiler (ne yapmalı, nerede 
kalmalı, nasıl ulaşılır, nerede ne yenir/içilir gibi sorular ve yanıtları şeklinde) veren uygulamalar gelişti-
rilip, portal üzerinden indirilmeleri sağlanacaktır.

•	 Bölge illerinde turizmin tanıtımına yönelik varolan mevcut web sitelerinin (örn. Kültür ve Turizm İl Mü-
dürlüklerinin siteleri) Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Portalı içeriğiyle uyumlu hale getirilmesi sağ-
lanacaktır. Söz konusu sitelerin ana sayfalarından görünür şekilde portala link verilecektir. Ayrıca bu 
sitelerin bazılarının ana sayfalarındaki ‘Haberler’ bölümünde turizm dışındaki konularda, bölgeye dair 
olumsuz durum ve gelişmeleri yansıtan haberlerin yer aldığı görülmektedir. Söz konusu sitelerde ha-
bere yer verilecekse bu haberlerin turizmle ilişkili olması; özenli bir seçimin ardından siteye eklenmesi 
sağlanacaktır. 

•	 Sosyal medyadaki Kuzeydoğu Anadolu turizmiyle ilişkilendirilecek mevcut blog, topluluk, vb. düzenli 
olarak taranıp tespit edilecek; bunlarla temasa geçilerek tanıtım ve pazarlama kampanyasına destek 
vermeleri; bölge turizm portalını ve bölgedeki diğer turizm faaliyetlerini bu ortamlarda duyurmaları; 
sosyal medyada ve turizm bloglarında bölgedeki turizm ürünlerini, etkinlik ve fırsatları duyuran haber-
lerin yayınlamaları sağlanacaktır.

•	 Kuzeydoğu Anadolu turizm değer zincirindeki yerel aktörlerin Internet’i turizm faaliyetlerini geliştirmek 
için kullanmaları teşvik edilecektir.

•	 Hedef pazar segmentleri arasında Kuzeydoğu Anadolu turizmine ilişkin tanınırlık ve farkındalığı artır-
mak amacıyla online yarışmalar organize edilecek; e-mail duyuruları, çokça ziyaret edilen sitelere ilan 
verilmesi gibi yollarla özel ilgi gruplarının bu yarışmalara katılmaya yönlendirilmesi sağlanacaktır.

•	 Hedef pazar segmentlerinin Internet’te yoğun olarak ziyaret ettikleri sitelere Kuzeydoğu Anadolu tu-
rizm ürünlerini, etkinlik ve vaatlerini duyuran reklamlar verilecektir.

4.  Ulusal ve uluslararası tur 
operatörleriyle işbirliği ve turizm 
fuarlarına katılım

Hedef pazarlarda ve belirlenen segmentlerdeki turist gruplarına yönelik faaliyet gösteren tur operatörleri-
nin Kuzeydoğu Anadolu’yu turizm marka kimliği ve ürünleriyle tanımaları ve pazarlama ve tanıtım faaliyet-
lerine dahil etmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilecek belli başlı etkinlikler şunlardır:

•	 Ekim 2011’de, TÜRSAB’dan kültür ve doğa turizmi alanlarında çalışan  geniş bir grup tur operatörü böl-
geye davet edilmiş ve bölgenin tanıtımı yapılmıştır. Bölgeyi ziyaret eden operatörlerle sürekli temas 
halinde bulunularak geliştirilen turizm ürünlerini turlarına dahil etmeleri sağlanacaktır.

•	 TÜRSAB’la başlatılmış olan bu işbirliği artırılarak devam edecek; kış turizmi başta olmak üzere, diğer 
turizm alanlarında faaliyet gösteren operatörlere de bölgenin tanıtılması ve bölgeye aktif olarak tur 
düzenlemeleri için çalışılacaktır. 

•	 Türkiye pazarı dışındaki hedef pazarlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı tur operatörleri tespit edile-
cek; Türkiye’ye turist gönderme konusunda en aktif çalışan bir grup bölgeye davet edilecek; geri kalan 
gruba basılı ve görsel tanıtım malzemesi gönderilerek telefonla takibi yapılacaktır. Söz konusu operatör-
lerle kurulan ilişkilerin kalıcı olması ve kendi alanlarına giren segmentlerden yıl boyunca artan oranlarda 
turisti bölgeye göndermeleri sağlanacaktır.

•	 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yer aldığı yurt dışı fuarlara ve EMITT’e, 2012’den itibaren düzenli ve aktif 
katılım sağlanacaktır. Fuarlarda, Kuzeydoğu Anadolu’nun turizm marka kimliği ve özgün turizm ürün-
leriyle ses getirecek ve ön plana çıkılacak sunumsal öğelerin yer alması (bölgeye ait ritüellerin profes-
yonelce canlandırılması, vb.), her bir fuar öncesinde elde edilmesi hedeflenen  sonuçların belirlenmesi, 
buna göre gerekli randevuların alınarak, hedef kitlelere özel tanıtımların profesyonel şekilde gerçekleş-
tirilmesi sağlanacaktır. 

•	 Bölgede ön plana çıkan turizm alanlarında dünyada gerçekleştirilen, Bakanlığın katılmadığı diğer fuar-
lara (örneğin, Almanya’da Ispo Winter Uluslararası Spor, Kış Sporları, Spor Ekipmanları ve Spor Modası 
Fuarı; Finlandiya’da Skiexpo, vb) ziyaretçi olarak katılınarak rakip ülke ve bölgelerdeki turizm ürünleri, 
trendler, vb. yakından incelenecek; elde edilen bilgi ve deneyim bölge turizminin gelişiminde kullanı-
lacaktır.

•	 Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tur operatörleri düzenli olarak ziyaret edilerek ve bu illerde operatörlerin 
davet edileceği toplantılar düzenlenerek Kuzeydoğu Anadolu’nun turizm faaliyetlerindeki gelişmeler, 
yeni ürünler ve fırsatlar konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

•	 Tur operatörlerine, Kuzeydoğu Anadolu’nun turizmine yönelik gelişmeleri ve fırsatları içeren elektronik 
bülten ve haberler düzenli olarak gönderilecektir.

•	 Turizm sektörünün yakından takip ettiği tourexpi.com gibi online yayın organları, düzenli olarak bölge-
nin turizm cazibesini ön plana çıkaran haberlerle beslenecektir.
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5. Müşteri odaklı tanıtım ve 
pazarlama

Özellikle bağımsız gezginler, maceracılar ve sağlık ve güzellik turistleri gibi pazar potansiyeli yüksek ve eri-
şilebilirliği düşük pazar segmentlerine yönelik özel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilecek belli başlı çalışmalar şunlardır:

•	 Söz konusu hedef pazar segmentlerine hitap eden ve bu kesimlerce tercih edilen markalarla (otomo-
bil, giyim, elektronik, yiyecek, içecek, vb.) işbirliği halinde özel promosyonlar ve yarışmaların organize 
edilmesi;

•	 İstanbul, İzmir ve Ankara’da düzenlenen tüketici fuarlarına Kuzeydoğu Anadolu’nun turizm değer zin-
cirindeki ürünlerin (el işleri, hediyelikler, gıda ürünleri, vb.) tanıtılması amacıyla katılım sağlanması ve 
hedef kitleyi bölgeye çekmek için promosyonlar düzenlenmesi;

•	 Hedef pazar segmentlerinin katıldığı bölge dışında organize edilen büyük çaplı etkinliklerde (konser, 
gösteri, üniversite şenlikleri, vb.) bu kitlelere yönelik tanıtım ve promosyonlar düzenlenmesi (örneğin 
üniversite şenliklerinde stand açılması ve küçük yarışmalarla kazananın bölgede bir haftasonu ağırlan-
masının sağlanması gibi);

•	 Internet’te ve sosyal medyada bu segmentlere yönelik promosyonlar, küçük yarışmalar, ödüllü testler, 
vb. organize edilmesi;

•	 Bu segmentlere hitap eden TV programlarında bölgenin vaatlerinin sunulması (örneğin sağlık, spor ve/
veya kadın programlarında bölgedeki termal kaynakların, şifalı çamurun, yeni uygulanmaya başlanan 
bir bakım, tedavi, masaj tekniğinin tanıtılması, vb);

•	 Internet’teki özel ilgi gruplarının oluşturduğu forumlar ve bloglarla (örn. macera sporları, çevreciler, vb.) 
etkileşime geçilmesi.

6. Turizm Bilgi ve Danışma 
Merkezleri 

Turizm danışma merkezlerinin sayıları artırılarak bir ağ şeklinde faaliyet göstermeleri sağlanacaktır. Bu 
merkezlere ilişkin öncelikler şu şekildedir:

•	 Turizm Bilgi ve Danışma Merkezleri: Ziyaretçilere, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına (üç il ve 
ilçeler dahil) yönelik bilgileri sunacak şekilde bilgi ve danışma merkezlerinin her üç ilde oluşturulması; 
bu merkezlerde sunulan bilgilerin, hedef pazarlarda konuşulan dilleri kapsaması, merkez çalışanlarının 
dil bilen turizm konusunda uzman kişiler olması;  

•	 İllerdeki bu merkezlerin, kent merkezlerinin turizm açısından en güçlü ve uğrak yerlerinde yapılandırıl-
ması; ilgili ile ait mimari özelliklerde dikkat çekici (tercihen müstakil) binalarda hizmet vermesi ve stan-
dart “i” işareti taşımaları;

•	 Hem bölgesel, hem de il bilgi ve danışma merkezlerinde ziyaretçilere sadece basılı malzeme ve yönlen-
dirici bilgi sunulmakla kalmayıp;  aynı zamanda bölgeye ilişkin film/video gösterileri, ziyaretçiler için 
Internet’e erişim imkanı; konaklama rezervasyonu imkanı ve küçük bir kafe ve hediyelik satış bölümü-
nün bulunmasının sağlanması;

•	 Erzurum ve Erzincan’da konumları itibariyle turistlerin uğrak yeri durumundaki alanlarda birer uydu bü-
ronun oluşturulması;

•	 ‘Kuzeydoğu Anadolu Doğa Sporları ve Ekoturizm Merkezleri’nin bulundukları lokasyon için merkezlere 
bağlı birer uydu büro gibi çalışması;

•	 Şehir genelinde ziyaretçileri bu merkezlere yönlendirilmesini sağlayacak etkili bir yönlendirme sistemi-
nin üç ilde de kurulması.

7. Festivaller Bölgenin tanıtım ve pazarlaması ve markalaşması açısından etkili ve ses getiren festivallerin organize edil-
mesi önemlidir. Bu festivallerin yüksek kalite ve profesyonellikte organize edilebilmesi; duyurulabilmesi 
ve hem ziyaretçi sayısı hem de medya tarafından kapsama seviyesi olarak üst bir noktaya çekilebilmesi 
için yeterli zaman ve kaynağın ayrılması gerekmektedir. Bu açıdan, her 2 yılda bir bir festival devreye alı-
nacak şekilde, 2023 yılına kadar 4 yeni festival gerçekleştirilmeye başlanacaktır.  “Kuzeydoğu Anadolu’da 
Dört Mevsim Dört Festival” temasıyla tüm bölgeyi kapsayıcı şekilde gerçekleştirilecek olan bu festivaller 
şunlardır:

•	 Şubat aylarında düzenlenecek “Kar ve Buz Festivali”: Tüm şehirleri içine alacak bir haftalık festival, 
okulların ve üniversitelerin tatil olduğu dönemde organize edilecektir. Her üç ilde farklı lokasyonları ve 
kentlerin ve turistik rotaların büyük bölümünü kapsayacak şekilde organizasyon yapılacaktır. Atlı kızak 
yarışmaları; buz heykel performansları; yöresel hikaye anlatma ve canlandırma yarışmaları; Girlevik buz 
tırmanışı; buz pateni gösterileri, atlı skijoring yarışları, havai fişek, müzik, dans, sanat gösterileri, vb. et-
kinliklerden oluşacaktır. 

•	 Mayıs aylarında düzenlenecek “Su ve Doğa Festivali”: Bir haftalık festivalde bölgenin doğal güzellikle-
rine, su spor ve etkinliklerine; canlı ve bitki türlerine odaklanacaktır. Su sporları yarışmalarının yanında 
kuş  gözlem turları, kelebek turları, yayla gezileri, mağara turları, yaban hayatı gözlem turları, botanik 
ve yabani meyve turları, atlı turlar, jeoturlar, cirit yarışları, dağ ve kaya tırmanışı, yamaç paraşütü göste-
rileri, dünyadan ve Türkiye’den ünlü sanatçıların ve sporcuların katılacağı program ve etkinlikler, sanat 
gösterileri ön planda olacaktır.

•	 Temmuz aylarında düzenlenecek “Spor, Sağlık ve Güzellik Festivali”: Sağlık turizmi boyutundan ilgiyi 
bölgeye çekmeyi amaçlayacak festivalde, dünyadan ve Türkiye’den doğal güzellik ve bakım ürünleri 
üreticileri ürünlerini ve sektördeki en son teknikleri sergiledikleri fuar alanı; ünlü sağlık ve güzellik uz-
manlarının katılacağı program ve etkinlikler; ziyaretçilerin katılacağı fitness amaçlı doğa yürüyüşleri ve 
doğa sporları; sağlıklı beslenme ve detox uygulaması ve bu amaçla bölgede üretilen sağlıklı gıda ürün-
lerinin sergilendiği ve satıldığı panayırlar organize edilecek; termal tesislerin ve bölgedeki diğer sağlık 
ve güzellik imkanlarının kullanılması sağlanacaktır. 

•	 Eylül aylarında düzenlenecek “Hasat ve Gastronomi Festivali”: Tüm bölgenin sunduğu sağlıklı, doğal 
ve özgün tarım ve gıda ürünleri ve yemekleriyle ön plana çıkacağı festivalde, ziyaretçilerin katılımıyla 
gerçekleşecek hasat ve kışa hazırlık etkinlikleri; unutulmuş yöresel yemeklerin yeniden hayat bulması-
nı sağlayacak yarışmalar; tarım ürünlerinin inovatif yöntemlerle işlenmesi, sunumu ve pazarlanmasına 
yönelik kurslar ve seminerler; Türkiye’den ve dünyadan ünlü gurmelerin katıldığı program ve etkinlikler; 
yöresel kültürün ve efsanelerin canlandırıldığı gösteriler yer alacaktır.

Festivallere yönelik temel prensipler şunlardır:

•	 Festivallerin, profesyonel organizasyon firmaları tarafından gerekli sponsorlukların temin edilmesiyle 
uluslararası seviyede gerçekleştirilmesi sağlanacak;

•	 Yerel halkın festivallerde etkin şekilde yer almasını sağlayacak girişimler planlanacak;

•	 Festivallerden bölgenin en yüksek turizm getirisini elde etmesi için gerekli çalışmalar yapılacak;

•	 Festivallerin öncesinde, gerçekleştirilmeleri sırasında ve sonrasında medyada geniş yer bulması sağla-
nacaktır.

Bunların dışında, halen bölgede yerel düzeyde düzenlenmekte olan festivallerin (örneğin Geleneksel 
Kemaliye Kültür Festivali, Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, vb.) ulusal ve ulus-
lararası düzeyde ses getirecek şekilde organize edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, tüm bu festivallerin 
organizasyonu da profesyonel organizasyon firmaları ile yapılacak; her biri için etkin yerli ve yabancı 
sponsorlar bulunacak ve kapsamlı tanıtım ve reklam kampanyaları yürütülecektir. Ayrıca, festivallerin, 
sadece düzenlendikleri il veya ilçeyle sınırlı kalmayıp, bölgenin turizm vaat ve ürünlerinin tanıtılacağı ve 
sunulacağı bir fırsat olarak değerlendirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, festivaller süresince bölge genelin-
de üretilen ürünlerin satışı, turizm ürünlerinin tanıtımı ve bölge genelinde yerel halkın aktif katılımının 
özendirilmesi sağlanacaktır.
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8. TV Dizisi Bölgeyi Türkiye’deki ve bölge ülkelerindeki potansiyel ziyaretçiler için çekim merkezi haline getirecek bir 
araç olarak; konusunu bölgenin tarihine dayandıracak ve aynı zamanda bölgeye komşu ülkelerle sıcak 
ilişkiler kurulmasını sağlayacak bir dizi filmin bölgede çekilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 
Dizinin ratingi yüksek bir kanalda gösterilecek ve güçlü bir reklam kampanyasıyla tanıtılacak şekilde plan-
lanması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

9. Çocuk programları Türkiye çapında çocukları, kar ve kış sporlarına özendirmek; bölgenin konuyla ilgili çekiciliğini ve 
tanınırlığını artırmak; Erzurum’un Cumhuriyet tarihi açısından önemini ve buna bağlı geliştirilecek turizm 
ürünlerinin (örn. Interaktif Müze) tanınırlığını sağlamak; bölgedeki her üç ilin halk kahramanlarının öyküle-
rini ön plana çıkarmak amacıyla TRT Çocuk kanalı, dergisi ve web sitesinde yayınlanacak şekilde çizgi veya 
dizi film hazırlanması ve yayınlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.   

10. Bilgisayar oyunları İki farklı hedef kitleye yönelik bilgisayar oyunu tasarlanacaktır:

•	 Türkiye çapında çocuklara yönelik iki oyun planlanmaktadır: İlki çocukları kar ve kış sporlarına özen-
dirmek ve bölgenin konuyla ilgili çekiciliğini ve tanınırlığını artırmayı; ikincisi, bölgedeki her üç ilin 
halk kahramanlarının öykülerini ön plana çıkarmayı amaçlayacaktır. Oyunların arkaplan grafiklerinde 
bölge coğrafyası, tarihi ve turistik mekanlar ile spor tesislerinin gerçekçi görüntüleri kullanılacaktır. 
Oyunlar, tek ya da çok oyuncu ile gerçek zamanlı olarak oynanabilecektir. Spor oyunları içinde çev-
rimiçi turnuvalar da düzenlenecek, dereceye girenlere –bölge gezisi dahil olmak üzere– çeşitli hedi-
yeler verilecektir. Tarihi kimlikler ve halk kahramanlarının (örn. Dede Korkut, Nene Hatun, Aziz Ağa) 
konu edildiği oyunların senaryoları yerel öyküler ve efsaneler baz alınarak üretilecek, her bir hikaye 
ana karakterin gözünden etkileşimli olarak oynanabilecektir. Çocuklara yönelik oyunların şiddet un-
surları içermemesine dikkat edilecektir.

Şekil 15. Bir kış turizmi merkezinin çocuklara yönelik bilgisayar oyununu yayınladığı ve diğer et-
kinlikleri tanıttığı site.

www.steamboatresorts.com

•	 Dünya çapında gençleri, bölgenin kar, kış ve doğa sporları imkanları ve altyapısı ile cezbetmek; bölge-
nin konuyla ilgili çekiciliğini ve tanınırlığını artırmak amacıyla bilgisayar oyunları geliştirilecektir. Oyun-
ların arkaplan grafiklerinde bölge coğrafyası, tarihi ve turistik mekanlar ile spor tesislerinin gerçekçi 
görüntüleri kullanılacaktır. Oyunlar, tek ya da çok oyuncu ile gerçek zamanlı olarak oynanabilecektir. 
Spor oyunları içinde çevrimiçi turnuvalar da düzenlenecektir. Uluslararası grand-prix’ler ya da dünya 
şampiyonaları şeklinde düzenlenecek oyunların finalleri, finalistlerin bizzat katılımıyla bölgede yapıla-
cak; dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecektir. Oyunların ve ödül törenlerinin ulusal ve uluslararası 
medyada yer bulması sağlanacaktır.

11. Kent estetiği, bakım ve gü-
venliğinin iyileştirilmesi ve 
farklılaştırılması

Bölgenin turizm markalaşması için önemli unsurlardan birisi de kent estetiğine yapılacak yatırımdır. 
Halen bölgedeki üç ilin de estetik açıdan güzelleştirilip farklılaştırılarak çekici hale getirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Öncelikle tüm kentlerde, görsellik, işlevsellik, hijyen, vb. açısından sorun yaratan alt ve 
üstyapılar tespit edilecek ve iyileştirilmeleri sağlanacaktır (örneğin kentlerde merkez ve ara sokakların 
temizliği, genel açık WC’lerin bakım ve hijyeni, restoranların temizlik, bakım ve hijyeni vb). Buna paralel 
olarak yürütülecek diğer faaliyetler şunlardır:

•	 Üç ildeki taksilerin ve toplu taşım araçlarının tek tip ve özgün hale getirilmesi;

•	  Kentler genelinde merkezlerden ve turistik lokasyonlardan başlayarak işyeri tabelalarının belli standart-
ları sağlayacak ve marka kimliğini yansıtacak şekilde yenilenmesi;

•	 Her üç kentin turistik lokasyonunda, özgün olarak tasarlanmış açık hava kafeleri, yürüyüş alanları ve 
yöresel ürünlerin ve el sanatlarının satılacağı standların yer alacağı alanların oluşturulması;

•	 Kış aylarında kentlerde buz heykellerin yerleştirilmesi ve kalıcı olarak yer alacak şekilde kentlerin turistik 
lokasyonlarına yeni görsel sanat eserlerinin ve ilgi çekici gece aydınlatması uygulamalarının eklenmesi 
(İtalya’dan Bolonya örneği için: http://www.flickr.com/photos/pigi48/6052132981/) ;

Milano’da sokak arasında ışık uygulaması

•	 Kentlere giriş yollarından başlayarak (havaalanı, karayolu ve hızlı tren için istasyonları) kent merkezleri-
ne ve merkezlerden turistik rota ve lokasyonlara uzayan güzergahlarda binaların özgün ve standart dış 
cephe kaplaması, boya ve özel aydınlatmalarla temiz, düzenli, orijinal ve ilgi çekici hale getirilmesi (bu 
uygulama; kademeli olarak yıllar içinde kentler genelinde tüm binalara uygulanacaktır);

•	 Kent merkezlerinde rekreasyon alanlarının yaratılması, halihazırda varolanların ve bölgedeki mesire 
yerlerinin modernize edilmesi (bölgedeki rekreasyon alanları, parklar, piknik ve mesire yerlerinin doğal 
yapıya ve bölge turizm markasıyla uyumlu mimari, malzeme ve estetik anlayışla düzenlenmesi sağla-
nacaktır –örneğin bu tür mekanlarda plastik sandalye, masa, çocuk parkları kullanılmayacak bunların 
yerine özgün tasarımlı ahşap gibi doğal malzemelerin kullanıldığı ürünler yer alacaktır);

•	 İllerde, özellikle turistik lokasyon ve rotalarda güvenliği artırmaya yönelik olarak yeterli aydınlatmalar, 
uyarı tabelaları, kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ve gerekli olan noktalarda atlı turizm polislerinin 
görevlendirilmesi.
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12. Turizm kalite işaretinin ve 
altyapısının oluşturulması ve 
uygulamaya konması

Bölge turizminde ürün ve hizmet kalitesini garanti etmek, çekicilik ve markalaşmayı sağlamak açısından 
önemlidir. Bu amaçla, bölgede belirlenecek olan kalite standartlarında turistik ürün ve hizmet sunan kişi 
ve kuruluşların kullanmaları için bölgesel resmi kalite güvence sistemi kurulacaktır. Çalışma kapsamında 
öncelikle benzer turizm kalite güvence uygulamaları incelenecek (örn. http://www.rciproject.com/touris-
mqm.html); konuya ilişkin uzman kurumlarla işbirliğine gidilerek standart için gerekli altyapı oluşturula-
caktır. Standartları sağlayan ürün ve hizmetler sunan kişi ve kuruluşlara, bölgeye özel geliştirilecek olan 
kalite işaretini kullanma yetkisi verilecektir. Kalite güvence sistemi, bölge turizm web portalı ve diğer basılı 
ve görsel medyada tanıtılacaktır. Sisteme katılan üretici ve işyeri sayısının sürekli olarak artırılması hedefle-
nerek; standartlara uyum için gerekli imkanlar sağlanacaktır.

Yeni Zelanda’nın turizm kalite güven-
ce işareti

Fransa Normandiya bölgesi turizm kalite 
güvence işareti

13. Ulaşım altyapısına ve imkan-
larına yönelik çalışmalar

Bölge turizminin tanıtım, pazarlama ve markalaşma stratejisinin başarıyla uygulanmasında ulaşım ücretle-
rinin düşüklüğü, ulaşım kolaylığı ve konforu büyük önem arzetmektedir. Bu kapsamda havayolu şirketle-
riyle bölgeye hedef ülkelerden direkt uçuşların konması; charter seferlerinin organizasyonu; yurtiçi sefer-
lerde uçak fiyatlarının düşürülmesi ve bölgeye yapılacak uçuşlara yönelik özel kampanyaların yapılması; 
özel turist gruplarına (örn. tarih turları kapsamında veya spor amaçlı gelecek okullar için) düşük fiyatların 
verilmesi sağlanacaktır. 

14. Avrupalı Seçkin Destinasyon-
lar Yarışması’na Katılım

Avrupa destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kül-
türel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, 
2013 yılında başvuru yapılacaktır. Bu tarihe kadar yarışma için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilecektir.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_en.htm 

III. Stratejik Atılım Alanı: Turizm Değer Zincirinde Özel Sektörün, Girişimciliğin ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi 

Faaliyetler Temel Adımlar

1. Turizm değer zincirinde giri-
şimciliğin geliştirilmesi

Girişimciliğin geliştirilmesi konusunda kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki farklı açıdan yaklaşım benimse-
mek gerekmektedir. 

Kısa vadede, bölge turizmine yönelik uygulanabilir iş fikirleri üretme potansiyelinin harekete geçirilecek; 
böylelikle, turizm sektörüne ivme kazandırılarak yeni şirketlerin kurulması ve istihdam yaratılması sağla-
nacaktır. 

Uzun vadeli yaklaşım, girişimciliğin bölge kültürünün bir parçası haline getirilmesi ile ilgilidir. Bölgenin 
oturmuş gelenekleri ve yapısı içerisinde bugün itibarıyla görece geri planda kalmış girişimciliğin geliş-
tirilmesi ve içselleştirilmesi, kısa vadeli yaklaşımda bahsedilen fikir üretme ve hayata geçirme sürecinin 
devamlılığına bağlıdır. Bu çerçevede, başarılı uygulamaların desteklenmesi ve yeni fikirlerin sürekli olarak 
teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bölgede süregelen uygulamalar sonucunda hayata geçirilen projeler ve iş fikirleri turizm girişimciliği ala-
nındaki potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Strateji hazırlama çalışması kapsamında gerçekleştirilen 
‘Sektör için İnovatif Girişimci Yetiştirme Programı’ başarıyla uygulanmış ve bölge için önemli potansiyel 
taşıyan girişimcilerin birer rol model olması yolunda önemli mesafe katedilmiştir. Bu programın önümüz-
deki yıldan itibaren yaygınlaştırılarak devam etmesi, henüz başlangıç aşamasında olan proje ve girişimle-
rin başarıya ulaşması, yeni proje ve fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik edecektir. Bu çerçevede, yeni girişim-
ciler teşvik edilirken mevcut girişimlerin başarılı olmaları için gerekli ortamı yaratmak, sonrasında da yeni 
girişimlerin iyi yapılandırılmış iş modelleri ve öncekilerin bir taklidi olmaktan öteye geçebilecek ürün ve 
hizmetlerle pazara girmelerini sağlayacak tedbirleri almak gerekmektedir.

Öte yandan, bölgenin turizm pazarının yeni gelişmekte olduğu ve yeterli talep koşullarının henüz 
oluşmadığı da gözardı edilmemelidir. Yeterince derinlik kazanmamış bir pazarda oluşacak fazla erken bir 
yoğunlaşma, başarısız girişimlerin artmasına neden olacak ve sektör istenen ivmeyi yakalayamayacaktır. 
Bu nedenle, yeni iş fikirleri ve projelerin hayata geçirilmesini teşvik edecek uygulamaların, yukarıdaki mad-
delerde ele alınan pazar genişletme çalışmalarıyla paralel ve eşgüdüm halinde yürütülmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Yukarıdaki hususlardan hareketle, strateji kapsamında, aşağıda listelenen araçlardan mevcut olmayanların 
geliştirilmesi, mevcutların da iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir:

•	 Strateji hazırlama çalışması sürecinde başlatılmış olan, potansiyel girişimcilere iş fikirlerini yapılandırma-
ları, iş planlarını hazırlamaları ve böylelikle girişimlerinin başarıya ulaşma olasılığını artırmaları amacıyla 
destek veren “inovatif girişimci yetiştirme  programı”nın devam ettirilmesi;

•	 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından özel olarak geliştirilecek ‘Sektörel İnovatif Girişimcilik 
Destek Programı’ kapsamında sektörün ihtiyaç duyduğu iş alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan 
ve geliştirip sunacağı ürün ve hizmetlerle yüksek büyüme potansiyeli taşıyan yeni girişimlere hibe des-
teği sağlanacaktır. Orta vadede bu program, yeni girişimcilere hisse karşılığı finansman desteği sağlaya-
cak ‘çekirdek sermaye destek programı’na dönüştürülecektir.

•	 Yerel konaklama hizmetleri (ev pansiyonculuğu vb), rehberlik, el sanatları, yöresel ürünlerin (örn. turşu, 
reçel, erişte gibi) pazarlanabilir şekilde işlenmesi, üretilmesi, paketlenmesi ve satışa hazır hale getirilme-
si gibi konularda çalışacak uygun mikro girişimci/serbest meslek sahibi adayların tespiti ve eğitilmesine 
yönelik programın tasarlanması ve uygulanması (bu kapsamda, el sanatları ve yöresel ürünler konusun-
da DATUR altında yürütülen başarılı uygulamalar yaygınlaştırılarak desteklenecektir);

•	 Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işlet-
melerin yetkinlik değerlendirmesi ve ihtiyaç analizlerinin yapılmasını ve belirlenen ihtiyaçlara göre ala-
cakları desteklerle güçlendirilmelerini sağlayacak işletme gelişim programının tasarlanıp uygulanması; 

•	 İş hayatındaki deneyimlerin paylaşılması ve hataların tekrarının önlenmesi amacıyla sanayi ve ticaret 
odaları, odalar vb. birliklerde uzman gruplarının oluşturulması;
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2. Bölge Üniversitelerinin Özel 
Sektör, Kamu ve Toplum Bağ-
lantılarının Geliştirilmesi

Geçtiğimiz elli yılda üniversiteler salt bilimsel bilgi üreten ve temel araştırma yapan kapalı yapılarını kırıp, 
üretilen bilginin uygulanmasında rol alan ve içinde bulundukları toplumun sorunları ve ihtiyaçlarına yöne-
lik çalışmalar/araştırmalar yürüten kurumlar haline gelmişlerdir. Bu dönüşümün bir sonucu olarak, öğretim 
ve araştırmanın yanısıra, “üçüncü misyon” olarak da adlandırılan,  “hizmet” sunan yeni üniversite anlayışı/
modeli tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin ve bölgelerin rekabetçiliğinin “üretilen bilginin 
uygulanması”na dayandığı günümüzde, üniversitelerin bu sürece dahil olmaları ve içinde bulundukları 
toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine daha çok katkıda bulunmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Bu yeni modele göre üniversitelerde aşağıdaki faaliyetler ve yapılanmalar giderek yaygın bir şekilde gö-
rülmektedir: 

•	 Temel akademik konulara iş ve girişimciliğin dahil edilmesi (Örneğin, Cambridge Üniversitesi’nde giri-
şimcilik kürsüsü bulunmaktadır);

•	 Öğrencilerin gerçek iş/ticaret problemleri üzerinde çalışmalarının teşvik edilmesi (genellikle lisans 
düzeyi bitirme projelerinde, yüksek lisans düzeyindeki çalışmalarında, hatta doktora tezlerinde olmak 
üzere);

•	 Eğitim ve öğretimini reel iş hayatı ile ilişkilendirme (vaka analizleri vb. ile);

•	 Araştırma faaliyetlerini özel şirketlerle yapılacak stratejik iş ortaklıkları ya da sözleşme bazlı araştırma 
projeleri ile reel sektör ile ilişkilendirme;

•	 Üniversitede yürütülen temel araştırmaların sonuçlarını ticarileştirme (patentler, lisans anlaşmaları vb. 
yöntemler ile);

•	 Teknoloji transfer ofisleri, kuluçkalıklar ve teknoparklar aracılığıyla üniversite ile özel sektör arasında 
köprü görevi görecek kurumların ve yapıların kurulması.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversiteler, yukarıdaki dönüşüm sürecinin henüz ilk aşamalarındadır. 
Yeni modelin bölgeye adapte edilebilmesi ve bu sürecin hızlandırılabilmesi için, iyi hazırlanmış ve aktif 
olarak yürütülecek programlara ihtiyaç vardır ki, bunun için öncelikle üniversite ve sanayi/sektör ilişkisi 
programlarının dünyadaki başarılı örneklerini incelemek gerekmektedir. Bu kapsamda atılacak adımlar 
şunlardır:

•	 Bölge üniversitelerinin bu konuda daha deneyimli olan kurumlarla ilişkilendirilmesi ve bunların dene-
yimlerinden faydalanmalarının sağlanması (ziyaret edilmesi öngörülen bölgeler, bu bölüm altında 10’da 
belirtilmektedir); 

•	 Ziyaret edilen kurumlardan seçilenlerle işbirliği protokollerinin imzalanması ve bu sayede üniversite 
ve özel sektör ilişkisi konusundaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bölgede hızla kullanılmasının 
sağlanması;

•	 Strateji hazırlama çalışması sürecinde başlatılmış olan üniversite-özel sektör işbirliği programının de-
vam ettirilmesi (program kapsamında, akademik camia ve iş dünyası arasında kurulacak köprülerin 
temellerinin atılması ve işbirliği kültürünün oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her bir üni-
versitenin bölgedeki iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelmesi; ortak sorun ve çözüm 
alanları üzerinde tartışarak işbirliği imkanları aramaları ve buna bağlı kurumsal işbirliği protokolleri im-
zalamaları ve/veya ortak projeler tasarlayıp uygulamaya başlamaları amaçlanır.)

3. “Kuzeydoğu Anadolu 
İnovasyona Dayalı Turizm 
Kümelenmesi”nin Geliştiril-
mesi

Kümelenmeler, belirli bir ürün/hizmetin üretim/sunum sürecinde rol alan ve değer zinciri yapısı içerisinde 
birbirleri ile ilişkilenen, coğrafi olarak birbirine yakın aktörlerin meydana getirdiği oluşumlardır. Bu aktörler 
belirli bir sektör ya da sanayi özelinde yoğunlaşmaları ve bölgesel kalkınma ve rekabetçilik için inovasyon 
odaklı çalışmaları halinde sektörel inovatif kümelenmeleri oluştururlar. Kümelenmelerde genel olarak; 
çoklu değer zincirleri ve bunların içinde ya da arasında oluşmuş ağyapılar, rakipler kadar birbirlerini ta-
mamlayıcı faaliyetler yürüten işletmeler yer alır. Sektörel kümelenmelerde, birden fazla sektöre hitap eden 
işletmeler de yer alabileceği gibi, kümelenme içerisinde yer alan işletmeler diğer sektörlerdeki aktörler ile 
“girdi-çıktı” ya da “müşteri-tedarikçi” ilişkisi içerisinde olabilirler. 

•	 Strateji hazırlama çalışması sürecinde başlatılmış olan yeni girişimcilere yol gösterecek ve danışmanlık 
yapacak, bölge kökenli olup yurt içi ve dışında yaşamakta olanlar da dahil olmak üzere deneyimli işin-
sanları ve girişimcilerden oluşan mentor havuzunun genişletilerek yaygınlaştırılması;

•	 Yeni girişimcilerin finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak bölge kökenli olup yurt içi ve dışında yaşa-
makta olanlar da dahil olmak üzere deneyimli ve varlıklı işinsanlarının oluşturacağı Kuzeydoğu Anadolu 
İş Melekleri Ağı’nın kurulması (konuyla ilgili altyapı, strateji hazırlama çalışması sürecinde hazırlanmış 
olup; Hazine Müsteşarlığı’nın halen devam eden iş meleği yatırımlarına vergi avantajı getirecek olan 
düzenleme çalışmasıyla birlikte uygulama başlatılacaktır);

•	 Turizm girişimciliğinin tabana yayılması için mikrokredi programının geliştirilmesi ve uygulamaya alın-
ması (Bu kapsamda, Erzincan merkez ve Kemaliye’de uygulanan Türkiye Grameen Mikrokredi Progra-
mı’nın Erzurum ve Bayburt’u da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması konusu öncelikli olarak değerlen-
dirilecektir (http://www.tgmp.net/index.html). 

Bölge halkının girişimcilik ve inovasyon farkındalığını artırmak ve girişimciliği harekete geçirmek amacıyla 
da aşağıdaki farkındalık mekanizmaları uygulanacaktır:

•	 Yeni iş fikirlerinin ortaya atılmasını teşvik edecek, farklı grupları hedef (kadınlar, gençler, işsiz üniversite 
mezunları, vb.) alan iş planı yarışmaları, 

•	 “Yılın Turizm Girişimcisi” ve “En İnovatif Turizm İşletmesi” ödülleri,

•	 İlköğretim ve lise seviyesinde çocuk ve gençlere inovatif girişimciliğin öğretildiği programlar (bu kap-
samda, 4 yıldır Technopolis Group Türkiye’nin danışmanlığında Türk Eğitim Derneği tarafından Ameri-
kan Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda  Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği halinde farklı illerdeki liselerde 
uygulanmakta olan ‘Genç İnovatif Girişimci Yetiştirme Programı’ 2011-2012 döneminde Erzurum’da da 
seçilen liselerde uygulanmaya başlanacaktır. Programın, bu öğretim yılında uygulayarak deneyim kaza-
nacak liselerin deneyimlerinden yararlanılarak  2012-2013 döneminden itibaren bölgedeki diğer lisele-
re yaygınlaştırılması sağlanacaktır);

•	 Bölgedeki her ilde girişimcilerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşılabilecekleri, ortak sorunları tartışa-
bilecekleri inovatif girişimcilik kulüplerinin kurulması;

•	 Bölgedeki üç ilin üniversitelerinde inovatif girişimcilik topluluklarının kurulması;

•	 İlköğretimde inovasyon ve girişimcilik kültürü ve becerisi kazandırmayı amaçlayan ‘Teknoloji ve Tasarım’ 
dersinde tema olarak turizm, tarım ve hayvancılığa bağlı uygulamaların yapılarak yıl sonunda bölge 
düzeyinde yapılacak fuar etkinliği ile öğrenci grupları tarafından sunulması.

Bu araçlar, inovasyon ve girişimciliğin bölge insanının kültürünün ve yaşamının bir parçası haline gelmesi-
ne katkı sağlayacak; bölgedeki uzun vadeli kültürel dönüşüme ivme kazandıracaktır.
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Kümelenmelerin ayırt edici bir diğer özelliği, oluşuma dahil olmanın ya da kümelenmeden çıkmanın her-
hangi bir resmi kurallar silsilesine dayanmamasıdır. Öte yandan, aktörler arasındaki “müşteri-tedarikçi” 
ilişkileri, teknoloji, üretim altyapısı, dağıtım kanalları, iş gücü havuzu gibi kaynakların ortak kullanımı, işlet-
meler arası bağlar/ilişkiler ve sektörde oluşan ortak çıkar, güven ve diğer kültürel faktörler, kümelenmeleri 
bir arada tutan önemli unsurlardır. Bu açıdan bakıldığında, kümelenme içerisinde “kabul gören” işletmeler, 
tek başlarına başarabileceklerinin ötesinde bir iş yapma ve rekabetçilik potansiyeline ve kaynak kullanım 
imkanına sahip olurlar. Dolayısıyla kümelenmenin gerçekleştiği sektör, hızlı bir şekilde büyür; bulunduğu 
bölgenin ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecine önemli katkı sağlar.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, strateji geliştirme çalışması kapsamın-
da turizm değer zincirindeki aktörlerce oluşturulan çalışma grupları, kümelenme yaklaşımının nüvesini 
teşkil etmeye başlamıştır. Stratejinin uygulanacağı dönemde sektörde kümelenmenin sağlanabilmesi, 
tüm aktörlerin ve paydaşların eşgüdümlü çalışmaları ve gösterecekleri yoğun çabaya bağlıdır. Bu kapsam-
da atılacak öncelikli adımlar şunlardır:

•	 İllerdeki çalışma gruplarının önde gelen temsilcilerinin liderliğinde kümelenme komitesinin 
oluşturulması ve diğer ülkelerdeki başarılı turizm kümelenmesi örneklerinin yerinde incelenmesi;

•	 Kümelenme derneğinin kurulması;

•	 Yakın tarihlerde kümelenme destek programı başlatacak olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile 
temasa geçilerek destek programına başvurabilmek için gerekli ön şartlar hakkında bilgi alınması;

•	 Temin edilecek bilgiler ışığında kümelenmenin ön hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi;

•	 Stratejik atılım adımlarından küme faaliyet alanına girenlerin koordinasyonu ile sektörel işbirlikleri-
nin kurulmasına yönelik ilerlemenin sağlanması (örneğin, sektörde kalite güvence markası sistemi-
nin oluşturulması ve uygulamanın koordinasyonu).

4. Turizm değer zincirindeki 
özel sektör kuruluşlarının 
rekabet güçlerinin 
artırılması

Sektörün gelişiminde rekabet gücü yüksek büyüme odaklı özel sektör kuruluşlarının varlığı büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda,

•	 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından aşağıdaki destek programlarının özel olarak tasarlanıp 
uygulamaya konması amaçlanmaktadır:

 » Sektörel inovasyon destek programı: Program kapsamında turizm değer zincirindeki işletmelerin ürün, 
hizmet, süreç ve pazarlama inovasyonu projelerine hibe desteği sağlanacaktır.

 » Üniversite-özel sektör işbirliği destek programı: Programla, turizm değer zincirindeki işletmelerin bölge 
üniversiteleriyle  işbirliği halinde gerçekleştirecekleri ürün geliştirme projelerine hibe desteği verile-
cektir.

 » Toplumsal inovasyon destek programı: Aşağıda IV. Stratejik Atılım Alanı kapsamına giren projelere 
yönelik olarak özel sektörün sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliştireceği projelere destek sağlana-
caktır. 

•	 Bölgedeki işletmelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın Ar-Ge ve inovasyon 
destek programlarından yararlanmalarının sağlanması amacıyla gerekli eğitim, kapasite geliştirme ve 
proje hazırlama imkanları sağlanacaktır.

5. Bölgeden ulusal ve 
uluslararası marka ürünlerin 
çıkarılması

Turizm değer zinciri içinden seçilecek ürünlerde kısa vadede ulusal, orta vadede uluslararası markaların 
yaratılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu amaçla,

•	 İspir fasulyesinin özel olarak tasarlanacak inovatif ambalajlarda, ürün kalitesini yansıtır bir marka ve 
etiketle paketlenip satılması;

•	 Cimin üzümünün işlenip saf üzüm suyu olarak özel şişelerde ve ürünün sunduğu sağlık vaadini vurgu-
layan bir marka ve etiketle satışa sunulması;

•	 Bölgeye ait özel peynir çeşitlerinin inovatif tasarımlı ambalajlarda hazırlanarak bölgenin marka kimliğini 
ön plana çıkaran marka ve etiketlerle satılması konularında fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Fizibilitelerin ardından, tercihen bölgedeki kümelenme yapısının altında tasarım, üretim ve satışların ger-
çekleştirilmesini sağlayacak sistem kurularak pazarlama kanalları oluşturulacaktır. 

Seçilen bu ürünlerin özgün bölge markaları altında satışının sağlanmasıyla edinilen deneyim diğer ürün-
lere yansıtılacaktır. Bölgenin özellikle tarım ve hayvancılık kapasitesinin bu noktada harekete geçirilmesi 
hedeflenecektir. Bu amaçla 2012-2023 döneminde “Kuzeydoğu Anadolu Agrogıda Ar-Ge ve İnovasyon 
Programı” tasarlanıp uygulanacaktır. Program kapsamında, öncelikli olarak,

•	 Doğal ve organik tarım, hayvancılık ve gıda ürün üretiminde  üretim miktarlarının artırılıp süreç ve girdi 
maliyetlerini azaltacak Ar-Ge çalışmalarının yapılması, 

•	 Bölge turizmine doğrudan girdi oluşturacak ve gelişimini destekleyecek ürünlerinin üretimi ve 
geliştirilmesi (organik et ve et ürünleri; organik tavuk, süt ve süt ürünleri, işlenmiş organik gıda -kurutul-
muş organik çilek ve diğer meyveler-, organik bitki çayları, tamamen doğal ürünler; sporcular için geliş-
tirilmiş yüksek kaliteli organik yerel ürünleri kullanan enerji içecekleri, müsli, gıda takviyeleri, vb. sağlıklı 
ve doğal gıdalar; vb. –bu ürünlerin bir kısmı bölgede özel sektörün kendi girişimleriyle, bir kısmı da 
üniversite ile özel sektör kuruluşlarının işbirliğinde geliştirilirken, bazı Ar-Ge yoğun ürünlerin ülkedeki 
diğer araştırma kurumlarına sözleşmeli araştırma projesi olarak verilmesiyle geliştirilmesi sağlanacaktır.)

•	 Üreticiler arasında işbirliği ve ortaklıkları artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, bölge turizm kalite mar-
kası standartlarında üretimin artırılması, 

•	 Yeni ve iyileştirilmiş ürün üretiminin ve farklı ve özgün ambalaj ve pazarlama tekniklerinin kullanıldığı 
ürün ve pazarlama inovasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 

Program, bölgede oluşturulacak kümelenme tarafından yürütülecek; bölgesel finansman kaynakları başta 
olmak üzere çeşitli kaynaklardan finanse edilecektir. Program kapsamında yürütülen girişimcilik faaliyet-
leri, üniversite-özel sektör Ar-Ge ve inovasyon projeleri, birden fazla işletmenin ortaklaşa yürüttüğü Ar-Ge 
ve inovasyon projeleri, KUDAKA’nın mevcut ve yeni destek programları kapsamında –temel kriterlerin sağ-
lanması halinde- destek önceliğine sahip olacaktır. Program, orta vadede “Kuzeydoğu Anadolu Agrogıda 
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”ne dönüştürülecektir.

6. Ulusal ve uluslararası 
yatırımın bölgeye çekilmesi

Karlılığı yüksek işler yapılabilecek, iş kurmak için geçerli ve iyi nedenler öne sürebilen bölgeler eninde 
sonunda yatırım çekmeye başlarlar. Kuzeydoğu Anadolu gibi gelişmiş iş merkezlerinden uzak bölgeler-
de yatırımların bir kısmı, bölge kökenli olup yurt içi ve dışında yaşamakta olan başarılı ve köklerine bağlı 
bölge kişileri ikna etmek gibi, “daha az ticari” yollarla çekilebilmektedir. Bölgede de turizm değer zincirini 
güçlendirecek yatırımların çekilmesi için bu yaklaşımdan yararlanılacaktır. 

Ancak bu tek başına yeterli değildir. Sektörün güçlenmesini sağlayacak yatırımları çekebilmek için, özel 
sektörün gelişimi konusunda başarılı bir momentum yakalamak asıl hedef olacaktır. Bu kapsamda;

•	 Kümelenmenin hızlı şekilde, sağlam bir altyapı üzerinde geliştirilmesi; 

•	 Girişimcilik faaliyetlerinin artırılarak hızlı büyüyen inovasyona dayalı daha fazla şirketin kurulmasının 
sağlanması;

•	 Mevcut işletmelerin rekabet güçlerinin ve büyüme hızlarının artırılması;

•	 Bölgeden saygın ve güçlü markaların çıkarılması;
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•	 Üniversite-özel sektör-kamu-toplum işbirlikleriyle değer odaklı projelerin geliştirilmesi ve bunların yeni 
iş fırsatlarına dönüştürülmesinin sağlanması;

•	 Bu strateji kapsamında turizm pazarını genişletmeye ve bölgeye turist akışını hızlandırmaya yönelik 
planlanan faaliyetlerin profesyonelce ve istikrarlı bir şekilde uygulanması;

•	 Sektörün değer zincirindeki iş kolları için insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi;

•	 Bölge halkında sektörel farkındalık ve sahiplenmenin sürekli olarak artırılması ve bunun gözle görülür 
hale gelmesi;

•	 Tüm bu gelişmelere bağlı olarak bölgede sektöre yönelik oluşacak güçlü iş fırsatlarının somut kanıtlarla 
(yüksek pazar potansiyeli, nitelikli insan gücü, işbirliği yapacak kurumların varlığı vb.) ortaya koyan ta-
nıtım malzemelerinin hazırlanarak yaygınlaştırılması sağlanacaktır (tanıtım kapsamında, bölge dışından 
gelerek başarılı yatırımlar gerçekleştiren firma ve girişimcilerin örneklerinden de yararlanılacaktır.) 

7. Nitelikli İnsan Sermayesinin 
Bölgeye Çekilmesi; Bölgeden 
Göçün Engellenmesi ve 
Beyin Sirkülasyonunun 
Sağlanması

Nitelikli insan kaynağı da tıpkı yatırımcılar gibi, iyi iş imkanları bulduğu ve yaşam kalitesinin yükseleceğine 
inandığı sürece, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne gelecek ve burada kalacaktır. Bölge uzun yıllardır, 
genç ve yetenekli nüfusun dışarıya göç etmesinin sıkıntılarını yaşamakta ve bu durumun üstesinden 
gelmekte zorlanmaktadır. Bölgede yükseköğretimin yaygınlaşması, bu durumu bir nebze de olsa tersine 
çevirebilecektir. Bölgeye dışarıdan gelen üniversite öğrencileri öğrenim hayatları boyunca burada 
kalacaklar, yörenin gençleri de yükseköğrenim hayatlarını bölgelerinde tamamlayacaklardır. Dışarıdan 
gelen öğrencilerin bir kısmının öğrenim hayatlarının sonrasında da bölgede kalmalarını sağlayacak 
bağlantıların kurulması, bölgenin insan gücü kaybının önlenmesi açısından gereklidir. Burada üniversi-
telere de önemli rol düşmektedir. Yukarıda Madde 5’te sıralanan adımların atılması, nitelikli insan göçünü 
tersine çevireceği gibi bölge dışından üniversite eğitimi için gelen insan kaynağının önemli bir bölümü-
nün eğitimden sonra bölgeden ayrılmasını engelleyecektir.

Turizm etkinliklerinin ve boş zamanların değerlendirilebileceği alternatiflerin çeşitliliği, öğrencilerin 
üniversite hayatı boyunca bölgede yaşamaktan zevk almasını ve bölgeyle kalıcı bağlar kurmasını 
sağlayacaktır. Bu açıdan, öncelikle bölümlerde turizmin gelişimine ilişkin belirlenen faaliyetlerin başarıyla 
uygulanması; bölge için en önemli sermaye faktörü olan nitelikli insan gücünün bölgede tutunması açı-
sından da çok önemlidir. 

Strateji kapsamında turizmi geliştirmeye yönelik atılması öngörülen tüm adımlar, aynı zamanda, canlı, 
dinamik, sosyal bağları güçlü bir toplum yapısının oluşmasına ve toplumun yaşam kalitesinin artması-
na katkı sağlayacaktır. Bu durum, bölgeye gelen üniversite öğrencilerinin ve nitelikli iş gücünün bölgede 
kalmasına katkı sağlayabileceği gibi, toplum-sektör dayanışmasının yaratacağı kartopu etkisiyle bölgede 
yeni iş imkanlarının artmasına yol açacaktır. 

Konuyla ilgili diğer bir boyut beyin sirkülasyonuyla ilgilidir. Bu kapsamda, bölgeden çıkarak diğer illerde 
veya ülkelerde yetişmiş insan kaynağının, sahip olduğu bilgi birikimi ve ilişkiler ağı ile bölgenin ve sektörün 
gelişimine destek vermesi sağlanacaktır. Bu destek, her birey için farklı şekilde gerçekleşebileceğinden; bu 
amaçla temasa geçilecek kişiler tespit edilecek; birebir görüşmelerle sahip oldukları deneyim, bilgi birikimi 
ve network sayesinde bölgeye ve sektöre ne tür katkılar sağlayabilecekleri belirlenecek ve bunun ardından 
‘Kuzeydoğu Anadolu Beyin Sirkülasyonu Programı’nın yapılandırılarak uygulanması sağlanacaktır.

8. Sektör için İnsan Kaynağının 
Geliştirilmesi

Temelde bir hizmet endüstrisi olan turizm sektörü, insan ilişkileri, iletişim ve hizmet sunum becerileri 
üzerine kuruludur. Konunun bu boyutlarının yönetilmesindeki küçük bir zafiyet –ister hizmeti sunan ça-
lışandan ister kuruluştan kaynaklansın- ziyaretçinin destinasyondan memnuniyetsiz ayrılmasına yol açar. 
Bugün teknolojinin geldiği noktada destinasyonların olumlu reklamlarının ve olumsuz yönlerinin çok hızlı 
şekilde ve küresel boyutta yayılabildiği dikkate alındığında, sektörde çalışan her seviyedeki insan gücünün 
nitelik ve becerilerinin üst seviyede olması için sürekli bir çaba içinde olunması gerekmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, turizm insan kaynağının geliştirilmesinde aşağı-
daki programlar öncelikli olarak tasarlanıp uygulanacaktır:

•	 Turizm sektörünün odağındaki yöneticilere ve personele (konaklama tesisleri, restoran, kafe, büfe, 
mağaza vb çalışanları) ve bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına 
(örn. taksiciler, güvenlik personeli, vb) yönelik olarak; 

 » Turist ve turizm farkındalığı;

 » Misafir hizmetleri ve müşteri ilişkileri yönetimi;

 » Yabancı dil;  

 » Etkin iletişim prensip ve teknikleri;

 » Çevreye duyarlılık ve enerji kullanım bilinci;

 » Zor kişilerle başa çıkma;

 » Özmotivasyon ve özgüven;

 » Kişisel hijyen ve bakım;

 » Hoşgörü ve empati;

 » Çatışma yönetimi;

 » Güzel konuşma ve diksiyon;

 » İş ve çalışma etiği;

•	 Sektördeki farklı meslek gruplarına yönelik olarak;

 » Temel işletme becerileri (finans yönetimi, satış ve pazarlama, yönetim, iş planlaması, vb.)

 » Şeflerin becerilerinin geliştirilmesi (yiyecek hazırlama ve sunum teknikleri, güvenlik ve hijyen)

 » Resepsiyon, kat hizmetleri, garsonluk ve servis becerileri

 » Tur organizasyonu ve rehberlik,

 » Seyahat pazarlama ve tanıtımı,

 » Etkinlik yönetimi,

 » Destinasyon yönetimi (örn. turizm planlaması, vb.)

İnsan kaynağı kapasitenin geliştirilmesinde yüksek hacimli, düşük yoğunluklu eğitimlerle başlayan ve 
ardından daha ileri beceri seviyelerine doğru giden farklı fazlardan oluşacak eğitim programları dizisi ta-
sarlanıp uygulanacaktır. 

Tüm eğitimler, belli aralıklarla düzenli olarak tekrarlanacaktır.

•	 Yukarıdaki eğitimlerden ayrı olarak; sektörün gelişimine paralel olarak ortaya çıkabilecek yeni beceri ve 
yetkinlik alanlarında gerekli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik ihtiyaç, orta vadede tespit edile-
cek ve bu alanlara yönelik olarak eğitimler düzenlenecektir.

•	 Bölgede turizmin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğinin ve becerilerinin kapsamlı şekilde analizin-
den sonra her üç ildeki üniversitelerde sektör için insan kaynağı yetiştiren bölümlerin (turizm, otelcilik, 
sağlık meslek yüksek okulları, vb.) müfredatlarının gözden geçirilerek geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, 
bu bölümlerde yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılması yönünde özel bir çalışma yapılacaktır.
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9. Atatürk Üniversitesi 
Teknoparkının (Ata 
Teknokent) Geliştirilmesi 
ve bölge düzeyinde hizmet 
vermesinin sağlanması

Teknoparklar, üniversite-özel sektör (Bölgenin turizm değer zincirinde yer alan firmalar) işbirliğinin en 
yaygın ve işlerliği en yüksek olan mekanizmalarının başında gelir. Ata Teknokent görece yeni kurulmuştur 
ve teknopark fonksiyonları ve etkinliği bakımından henüz gerekli olgunluğa ulaşmamıştır. Bu noktada en 
acil ihtiyaç, teknoparkın Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin gelişimine yapacağı pozitif katkıya dair bir vizyon 
oluşturmaktır. Bunun ardından, söz konusu vizyon doğrultusunda yürütülecek programlarının tasarlan-
ması ve devreye alınması gerekmektedir. Teknokent, bünyesindeki şirketlerin iş yapma yeteneklerini ha-
rekete geçirmek ve hızla büyümelerini temin etmek için yeni şirketleri bünyesine katmaya odaklanacaktır. 

Ata Teknokent’te, yukarıda bahsedilen vizyon doğrultusunda, kamu, akademi ve iş dünyasından üst düzey 
katılımla oluşturulacak üçlü sarmal (triple helix) yapıda bir Yönlendirme Komitesi kurulması atılacak diğer 
önemli adımı oluşturacaktır. Komite, teknokentin operasyonel stratejilerinin belirlenmesi ve turizm başta 
olmak üzere bölge için öncelikli sektörlerin gelişmesine yönelik teknopark imkanlarının yaratılmasına ve 
uygulanmasına yönelik görev üstlenecektir.

Bunun yanı sıra, teknokent, yeni kurulan şirketlerin inkübasyonu, bölgedeki üniversitelerden bilgi ve tek-
noloji transferi, kümelenme faaliyetine destek verilmesi ve uzman eğitimleri gibi hizmetlerde de buluna-
cak ve bu amaçla gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirecektir.

Teknokent’in yukarıda belirtilen temel ve yeni fonksiyonları başarıyla gerçekleştirebilmesi için konu hak-
kında bilgili ve deneyimli bir yönetim ekibine ihtiyaç vardır. Yönetim ekibinin ve Yönlendirme Komitesi 
üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi sağ-
lanacaktır. Söz konusu örneklerdeki yönetimsel rol ve yetkilerin Ata Teknokent’e uyarlanması ve yönetim 
ekibinin yeteneklerinin bu doğrultuda geliştirilmesi amaçlanacaktır. İyi uygulama örneklerinin bulunduğu 
teknoparklar ile yapılacak ortaklıklar ile yönetimsel anlamdaki örtük bilginin özümsenmesi sağlanacak, 
yönetim ekibince alınacak formal eğitimler ile de bu süreç hızlandırılacaktır.  

Ata Teknokent, halen bölgedeki tek faal teknopark olma özelliği taşımaktadır. Teknopark yatırımlarının 
büyüklüğü ve taleple bağlantılı olarak gelişimlerinin uzun süre alıyor olması dikkate alındığında, kamu 
kaynaklarının etkin kullanımı açısından, bölgedeki iller arasındaki mesafenin azlığı da göz önünde bulun-
durularak bölgedeki diğer iki ilde kısa ve orta vadede yeni bir teknopark yatırımı yapılmaması uygun ola-
caktır.  Dolayısıyla, talep olması halinde, diğer iki ildeki firmaların Ata  Teknokent’e alınması sağlanacaktır. 
Talebin artması durumunda, diğer illerdeki üniversitelerle işbirliği halinde Ata Teknokent’in uydularının bu 
illerde açılması hedeflenecektir. 

10. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
faaliyetleri

Erzincan’da kurulan İŞGEM’in sektörel değer zincirinde yeni işletmelerin desteklenmesi konusunda da fa-
aliyet göstermesi sağlanacaktır. Bu amaçla, İŞGEM’de belli bir alan, sektöre doğrudan girdi temin eden 
işletmelere (örn. gıda üreticisi işletmeler) ayrılacaktır.

11. Deneyim ve Bilgi Transferi 
Yapılabilecek Bölgeler

Kuzey İspanya’da bulunan Pays Vasco ve Meksika’nın Quintanar Roo bölgeleri ile kurulacak ilişkiler, Ku-
zeydoğu Anadolu Bölgesinde kurulacak turizm kümelenmesinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Her iki 
bölgenin de Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile benzer yanları olduğu kadar, bazı açılardan farklılıklar göster-
melerinin kaçınılmaz olduğu gözardı edilmemelidir. Yapılan ön görüşmeler sonucunda, her iki bölgedeki 
anahtar kontaktlar, kendileri ile bağlantıya geçilmesi fikrine olumlu bakmışlardır. Stratejinin uygulanması 
aşamasında bu bölgelerdeki kontaktlarla temasa geçilecek ve deneyim ve bilgi transferi gerçekleşecektir. 
Söz konusu bölgelere ilişkin özel bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, Ocak 2012’de planlanan İskoçya ve Kuzey İrlanda inceleme ziyaretinde de benzer de-
neyimlerin öğrenilmesi mümkün olacaktır. Bu bölgelerle de devam edecek ilişki ve iletişimle Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin anahtar paydaşlarının deneyim ve bilgilerinin artırılması sağlanacaktır. 

Pays Vasco: İspanya, Türkiye’nin turizmde öne çıkan ürünlerine benzer ürünler sunan önemli bir desti-
nasyondur. Bu ülkede, turizm sektörünü genişletmeye ve turistik aktiviteleri bu konuda görece daha az 
gelişmiş bölgelere de yaymaya yönelik, aralarında başarılı örneklerin bulunduğu, bir dizi çalışma yapılmış-
tır. Pays Vasco, ülkenin turizmde öne çıkan diğer bölgeleri arasında kendine yer bulma çabaları ve bölge 
gelişiminde turizme ağırlık vermesi açılarından Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile benzeşen durumdadır. 
Sektörel durumun yanısıra, Pays Vasco bölgesindeki şehirlerin tarihi, kültürel, sanatsal ve gastronomik de-
ğerlerinin, Pireneler’in doğal güzellikleri ve buradaki doğa sporları aktiviteleri ile desteklenerek turizmin 
hizmetine sunulması, pazarlama yönelimi açısından da Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile benzerlik taşımak-
tadır. Pays Vasco’da ayrıca, yükseköğretim ve turizm sektörüne özel teknik eğitim kurumları kurulmuş, böl-
gesel yönetim ve bölgesel kalkınma ajansı tarafından sektör gelişimini tetikleyecek politika araçları hayata 
geçirilmeye başlanmıştır.

Quintanar Roo: Meksika, eyalet sistemi ile yönetilen büyük ve orta düzey gelire sahip bir ülkedir. Önemli 
bir turizm destinasyonu olan Meksika’daki turizm sektörünün sunduğu ürün ve hizmetler Quintanar Roo 
bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu bölge, Yucatan yarımadasında bulunmaktadır ve merkezi yönetime uzaklık 
açısından Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ile benzerlik göstermektedir. Quintanar Roo bölgesi, ziyaretçilerine 
Karayip sahilleri ve Maya kültürünün başarılı bir karışımını sunmakta, güçlü altyapısı ile önemli bir ulus-
lararası destinasyon olarak göze çarpmaktadır.  Bölge yönetimi, Quintanar Roo turizm sektörünün daha 
üst seviyelere taşınmasına yönelik olarak inovasyona dayalı bir sektörel büyüme yaklaşımı benimsemiştir. 
Benzer bir süreçten geçmekte olan her iki bölgenin deneyimleri ve karşılaştıkları güçlükler arasında para-
lellikler vardır.

Medikal ve sağlık turizmi ile ilgili olarak, Tayland ve Hindistan’a inceleme gezileri planlanacaktır. Ayrıca Hindis-
tan’da alternatif ve modern tıp yöntemlerini bir arada ele alan Jamia Hamdard Üniversitesi ziyaret edilecektir.
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IV. Stratejik Atılım Alanı: Toplumun Turizmi İçselleştirmesinin Sağlanması ve  Sektörün Gelişimini Hızlandıracak Sosyal ve Kültürel 
Ortamın Güçlendirilmesi 

Faaliyetler Temel Adımlar

1. Toplumda turist ve turizm 
farkındalığının yaratılması

Kuzeydoğu Anadolu’da turizm, çizilen vizyon ve ihtiyaçlar doğrultusunda toplum merkezli gelişecektir. Bölge 
halkının son yıllardaki turizm faaliyetlerindeki gelişmeler sayesinde turizm konusunda farkındalığı yeşerme-
ye başlamış olsa da bölge genelinde arzu edilen seviyede farkındalığın oluşması için atılması gereken önemli 
adımlar bulunmaktadır. Bu amaçla, her üç il genelinde öncelikli olarak gerçekleştirilerek faaliyetler şunlardır:

•	 Halk seminerleri düzenlenmesi: Halka yönelik olarak, turist ve turizm farkındalığı, hoşgörü ve empati, 
çevreye duyarlılık ve enerji kullanım bilinci konularında seminerler düzenlenecektir. Seminerler, halk 
eğitim merkezlerinde; kahvehanelerde; sanayi ve ticaret odalarında ve sivil toplum kuruluşlarında sü-
rekli ve düzenli olarak organize edilecek; halkın katılımı teşvik edilecektir. Seminerler, verilmek istenen 
mesajın yalın bir dille aktarıldığı, bol örnek ve canlandırma ile akılda kalıcı şekilde aktarıldığı yöntemler-
le uygulanacaktır. Her üç ildeki müftülüklerle işbirliği yapılarak, camilerde verilen vaazlarda bu seminer-
lerde kapsanan mesajların halka daha iyi aktarılması sağlanacaktır. 

•	 Görsel malzemelerin kullanılması: Billboard’lar, afişler ve halka/evlere dağıtılacak el ilanları ile verilmek 
istenen mesajların hızlı, çarpıcı, esprili ve akılda kalıcı şekilde aktarılması sağlanacaktır.

•	 Yerel medyanın katılımı: Yerel medyanın (TV, radyo ve gazeteler) tamamıyla sağlanacak mutabakat doğ-
rultusunda, konuya ilişkin topluma verilecek mesajları içeren; turizmle kalkınan bölge örneklerine yer 
veren; turizm sayesinde gelişmiş Türkiye’nin kırsal ve kentsel yörelerinden turizme aktif şekilde katılan 
farklı kesimlerden halkla yapılan söyleşileri, vb. içeren programların ve haberlerin yapılması ve yayınlan-
ması sağlanacaktır. 

•	 Tüm okullarda ve üniversitelerde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi: Ana sınıflarından itibaren tüm 
okullarda, ilgili yaş grubuna uygun içerikte farkındalık yaratıcı mesajların verileceği ve bölgelere ait 
turizm değer, varlık ve ürünleri hakkında bilgilerin ders müfredatına dahil edileceği uygulamalar ger-
çekleştirilecek; konuyla bağlantılı şenlik ve yarışmalar organize edilecektir. Konuya ilişkin uygulamalar-
da, bölgenin marka değerleri ve insanlarının konukseverliği öne çıkartılarak “sahip olunan özelliklerle 
gurur duyma ve bunları koruma yönünde irade geliştirme” temasına odaklanılacaktır. Üniversitelerde 
konunun farklı boyutlarda ele alınacağı, konferans, seminer, şenlik, yarışma vb.  organize edilecek; top-
luluk ve kulüplerin kurulması özendirilecektir.

•	 İller, okullar ve üniversiteler arası yarışma organizasyonları: Bölgedeki iller, okullar ve üniversiteler ara-
sında turizm farkındalığını artırıcı, bölgenin turizm değerleri ve varlıklarına ilişkin yarışmalar (örneğin, 
halka yönelik olarak “Bölgemizin Gizli Kalmış Değerleri: Efsaneler, Hikayeler, Oyunlar, Adetler, Yemek-
ler” -her bir kategori ayrı ayrı ödüllendirilecek şekilde-, üniversitelere yönelik olarak en başarılı sosyal 
sorumluluk projesi, vb.) organize edilecek ve üç ilin bir araya geleceği ve medyada yer bulan haberler 
haline gelecek ödül törenleri düzenlenecektir. Söz konusu yarışmalar, I. Stratejik Atılım Alanı, Madde 
2.1’de belirtilen ‘Ulusal Turizmde İnovasyon Konferans ve Fuarı’ kapsamında ele alınabilir.

•	 Turizm değer zincirindeki tüm işyerlerinde iş etiği farkındalığı programları (“Kuzeydoğu Anadolu Ahilik 
Programı”): Bugün Türkiye’nin turizm açısından en gelişmiş bölgelerinde dahi esnafın turiste birbirini, 
yanıbaşındaki işyerinin sattığı ürünleri kötülediği pek çok uygulama ile karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım 
bölge turizmine zarar veren, ziyaretçi sadakatini azaltan, turizmden elde edilen gelirin düşmesine ne-
den olan önemli bir sorundur. Benzer bir sorun, esnafın turiste karşı tavır ve tutumunda da kendini gös-
termektedir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’deki işyerlerinin ve esnafın “Ahilik” prensiplerini benimsemesi-
ni; turiste ve tüm müşterilerine yüksek saygı ve iş etiğiyle yaklaşmasını sağlayacak eğitim ve farkındalık 
programlarının uygulanması sağlanacaktır. 

2. Kurumlararası mutabakat ve 
işbirliğinin sağlanması

Turizm sektörü, diğer sektörlerden çok daha karmaşık bir zincirdir. Sektörde hizmet sunumu, turistin seya-
hat için gerekli araştırmaları yaptığı anda başlar ve destinasyondan ayrıldığı ana kadar devam eder. Tüm 
bu süreçte de özel sektörden kamu sektörüne kadar pek çok farklı kurumun işin içinde olması söz konusu-
dur. Dolayısıyla, sadece direkt turizm sektörünün içindeki aktörler değil; havaalanından, yer hizmetlerine, 
otobüs terminali işletmesine, il altyapısına, güvenliğe kadar pek çok bileşen, turizm hizmet sunumu için 
önemlidir.  

Bu nedenle, bölge genelinde sektörle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili tüm kurumlarda turizm farkında-
lığının en üst seviyede olması hedeflenecek; ekonomik ve toplumsal kalkınma için sektörün geliştirilmesi-
nin önemi ve bu geliştirme faaliyeti için de stratejinin başarıyla uygulanması gereği konusunda mutabakat 
sağlanacaktır. 

3. Halkın, turizm için gerekli 
ortamı yaratma sürecine 
dahil edilmesi 

Bölgenin sosyo-kültürel olarak turizmi destekleyen bir ortama kavuşması sürecine halkın aktif olarak katıl-
ması sağlanacaktır. Bu amaçla, aşağıdaki programların uygulanması sağlanacaktır:

•	 “Bölgemde Turist Olmak Programı”: Strateji geliştirme çalışması kapsamında Eylül 2011’de uygulanan 
programın toplumun farklı kesimlerine yayılarak düzenli olarak uygulanmaya devam edilmesi sağla-
nacaktır.

•	 “Bölgemde Değer Yaratanlar Programı”: Program kapsamında, her üç ilde olumlu ve örnek davranış-
lar, yaratıcı fikirler ve uygulamalarla toplumda değer yaratan kişilerin (örneğin, yabancı dil öğrenen ve 
müşterilerine gönüllü olarak ilinin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan bir taksi şoförü, kendi çabalarıyla 
modern hayvancılık yöntemlerini uygulamaya başlayan bir hayvan yetiştiricisi, müşteri memnuniyetini 
ilke haline getirmiş bir garson, vb.) başkaları tarafından aday gösterilmesiyle bir liste oluşturulacaktır. 
Aday gösterme işlemi, bölgenin turizm portalı üzerinden, aday gösterilen kişinin adı ve aday gösterilme 
nedeninin açıklanmasıyla yapılacaktır. Adaylar, belli periyotlarda değerlendirilecek ve listeye eklenecek 
isimler belirlenecektir. Listeye eklenen isimler, topluma örnek olacak ve benzer davranış ve uygulama-
ları özendirecek şekilde, yerel medyada ve konuya ilişkin oluşturulacak web portalında yayınlanacaktır. 
Aday gösterme işlemi, bölgeye gelen turistler tarafından da yapılabilecektir. 

•	 Bölgenin turizm için gerekli ortamı oluşturabilmesi için Ramazan aylarında her üç ildeki restoranların 
ve diğer yeme-içme mekanlarının açık olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve hoşgörü, saygı, 
misafirperverlik, nezaket ve dostça yaklaşıma yönelik mesajlar, çok çeşitli kanallar ve uygulamalarla yo-
ğun şekilde verilecektir. Bu mesajların verilmesinde, ülkenin ve bölgenin önde gelen saygın isimlerinin 
de rol alması sağlanacaktır. 

•	 “Turizm Gönüllüleri Programı”: Her üç il genelinde, üniversite, lise ve ilköğretim öğrencileri, evkadınları, 
farklı meslek gruplarında ve yaşlarda vatandaşlardan oluşan “turizm gönüllüleri grupları” oluşturulacak-
tır. Gönüllüler, turizm alanında farklı konularda eğitimler alarak Türkiye’deki turizmde başarılı bölgelere 
yapılacak inceleme gezilerine katılacak; aldıkları eğitimler ve gözlemlerle bölgede turizmin gelişimi için 
farklı görevler üstleneceklerdir.   Gönüllü grubunun zaman içinde genişlemesi ve aktivitelerinin artması 
amaçlanacaktır. 

4. Halkın, turizm ürünlerinin 
kullanıcısı haline getirilmesi

Bölge halkının turizm ürünlerini kullanması için her yıl yıl boyunca süren farklı program ve etkinlikler orga-
nize edilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak geliştirilip uygulanacak programlar şunlardır:

•	 Halkın yakın çevresindeki turizm ürün ve varlıklarından başlayarak ilindeki ve bölgesindeki ürün ve var-
lıkları tanımasını ve deneyimlemesini sağlayacak etkinlik ve programlar; 

•	 Bölgedeki büyük üniversite öğrencisi popülasyonunun bölgedeki turizm ürünlerini kullanmalarının teş-
vik edileceği program ve etkinlikler;

•	 Okullarda her yaş grubundan çocuğun ve öğrencinin turizm ürünlerini etkin olarak kullanmasını sağ-
layacak program ve etkinlikler (bölgede çeşitli turizm varlıkları için daha önce başlatılan benzer güzel 
uygulamaların (öğrencilere buz pateni kursları gibi) yaygınlaştırılarak sürekliliğin sağlanması da bu kap-
samda ele alınacak bir konudur).

Bu program ve etkinlikler başlatılırken ülkenin ve bölgenin önde gelen saygın isimlerinin rol model olarak 
ön plana çıkması ve ilk uygulamaları başlatmaları sağlanacaktır.  
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi turizm stratejisinin uygula-
maya konabilmesi için ilgili tüm paydaşlar arasında iş ve 
güçbirliği yapma yolunda ortak iradeye ihtiyaç bulunmak-
tadır. Yerel ve ulusal düzeyde anahtar konumdaki karar 
vericilerin ve uygulayıcıların, bu irade etrafında bir araya 
gelmesi, üst düzey sahiplikle stratejinin uygulanmasına 
gerekli desteği vermesi ve uygulamada aktif rol oynaması 
büyük önem arz etmektedir. 

Stratejinin uygulanması noktasında, kısıtlı mali imkanlar 
ve insan kaynakları ile turizmin gelişiminin önündeki bü-
yük güçlükler göz önüne alındığında, tüm aktörlerin açık 
ve net bir örgütsel çerçeve dahilinde işbirliği kaçınılmaz-
dır. Bu işbirliği yapılanmasında, her bir aktörün rolünün 
mükerrerlik ve kaynak israfına yol açmayacak şekilde ta-
nımlanmış olması büyük önem taşır. 

Bu çerçevede, bölgedeki kapsayıcı rolü ve yapısından 
dolayı Kuzeydoğu Anadolu  Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 
koordinasyonunda bir turizm yönetişim sisteminin oluş-
turulması öngörülmektedir. Anahtar konumdaki turizm 
paydaşlarının üst düzey temsilcilerinin halihazırda Ajans 
Yönetim Kurulu’nu oluşturduğu dikkate alındığında; tu-
rizm stratejisinin uygulanmasında izleme ve değerlendir-
me görevi, KUDAKA sekretaryasında Yönetim Kurulu’nca 
ifa edilecektir. Operasyonel düzeyde stratejinin uygulan-
masında koordinasyon ise Ajans Genel Sekreterliğince 
gerçekleştirilecektir. KUDAKA’nın bu kapsamdaki rolünü 
gerektiği şekilde oynayabilmesi için tamamen ve sadece 
bu konuda çalışmak üzere atanmış uzman ve deneyimli 
bir ekibe ihtiyaç bulunmaktadır. ‘Bölgesel Turizm Geliştir-
me Grubu’ olarak yapılanacak olan bu ekip, bir yönetici 
liderliğinde sektör konusunda bilgi ve deneyime sahip 6 
alan uzmanı (her biri bu strateji kapsamında bölge için  

belirlenmiş bir turizm alanında uzman) ve 3 destek per-
soneli ile görev yapacaktır. Gruba ayrıca bir Danışma Kuru-
lu rehberlik edecektir. Danışma Kurulu, bölgedeki turizm 
değer zincirinin anahtar aktörlerinden (İl Kültür ve Turizm 
Müdürleri, özel sektör temsilcileri, sektörel STK temsilcileri, 
girişimci temsilcileri, üniversite temsilcileri, vb.) ve ulusal 
düzeyde konuyla ilgili deneyime sahip temsilcilerden 
(TÜRSAB temsilcisi, Türkiye Otelciler Federasyonu temsil-
cisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı temsilcisi) oluşacaktır. Ayrıca, KUDAKA Kalkınma 
Kurulu’nun toplantılarında stratejinin uygulanması ile ilgili 
son durum değerlendirilerek, varsa darboğazlarla ilgili tav-
siye niteliğinde kararlar alınacak ve ilgili kurumlara bildiri-
lecektir.    

 ‘Bölgesel Turizm Geliştirme Grubu’nda görev alacak çalı-
şanlarda yüksek sektörel bilgi ve tecrübe aranacaktır. Grup 
yöneticisi, alan  uzmanları ve hizmet personeli, sözleşmeli 
ve performans esaslı ücretlendirme yöntemiyle çalışacak-
lardır. Aynı şartların, bölgede sektörle doğrudan ilişkili gö-
rev yapan birim yöneticilerinde de bulunması önemlidir. 
Özellikle İl Kültür ve Turizm Müdürleri’nin ve ekiplerinin, 
turizm alanında eğitim almış ve sektörde çalışarak uzman-
laşmış, konuyla ilgili derin bilgi ve tecrübeye sahip kişiler 
olması sağlanmalıdır. 

‘Bölgesel Turizm Geliştirme Grubu’nun görevi, turizm stra-
tejisinin uygulanmasını sağlamak olacaktır. Grup, bu göre-
vi yerine getirirken, ilgili paydaşlarca oluşturulacak proje 
komiteleri ile birlikte çalışacaktır. Strateji geliştirme süre-
cinde kurulmuş olan çalışma gruplarının temsilcilerinden 
ve strateji uygulama sürecine katılacak diğer paydaşlar-
dan oluşacak olan proje komiteleri, uzmanlık ve deneyim-
lerine göre aşağıdaki başlıklar altında yapılanacaktır:

6. Stratejiyi Uygulamaya Yönelik 
Yapılanma

5. Turizm gelirlerinin tabana 
yayılması

Bölgede turizm gelirinin mümkün olduğunca geniş bir kesime yayılması stratejinin ana amaçlarından biri-
dir. Bunu sağlamak için, öncelikle ele alınacak uygulamalar şöyledir:

•	 Turizm ürünlerine yönelik strateji adımlarında belirtildiği gibi, turistik lokasyonlarda yerel halkın 
ürettiği ürünlerin satıldığı standlar ve satış merkezleri oluşturulacak ve bu merkezlerde bölgenin 
her yöresinde üreticilerin ürettiği ürünler satışa sunulacaktır. Satılacak ürünlerin bölge turizm kalite 
standartlarında üretilmesi için gerekli eğitim ve altyapı desteği önceki bölümlerde açıklanan farklı 
programlarla sağlanacaktır. 

•	 Üretilen ürünlerin miktarları kademeli olarak artırılarak İnternet üzerinden satış başta olmak üzere 
çeşitli satış kanallarıyla yurt içinde satılmaları ve ihraç edilmeleri sağlanacaktır. İnternet üzerindeki 
satışların bölge web portalı üzerinden yapılması için portalda gerekli altyapı geliştirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.

•	 Tüm bu ürün satışlarından elde edilen gelirler üreticiye giderken, küçük bir bölümünün, daha fazla 
genç ve kadının üretim sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulacak mikrokredi sistemine akta-
rılması konusu değerlendirilecektir (konuya ilişkin bilgi III. Stratejik Atılım Alanı, Madde 1’de veril-
mektedir).

•	 Zaman içinde turizm faaliyetlerinin artmasıyla turizmin yoğun olduğu alanlarda turistik ürün satış 
faaliyetleri artacaktır. Bu durumun bölgedeki halkın turizmden elde ettiği gelire zarar vermesini en-
gelleyecek önlemler alınacaktır. Bu mekanlarda satış hakkı elde eden ürünlerin önceden belirlenmiş 
kalite standartlarına uyması, hizmet ve müşteri ilişkileri bakımından da üstün standartlarda faaliyet 
göstermesi sağlanacaktır. Ayrıca, ürün ve hizmet kalitesi ile fiyatlar düzenli olarak denetlenecek ve 
standartların dışına çıkan satıcıya caydırıcı cezalar uygulanacaktır. 

•	 Konuyla ilgili dikkate alınacak önemli bir husus, turizm için üretilip satılan ürünlerin olabildiği ölçüde 
çeşitlendirilmesi ve özgünleştirilmesidir. Türkiye’deki diğer pek çok turizm destinasyonunda yapılan 
bu hata, üreticilerle satıcıların turizmden elde ettikleri geliri artırmalarına engel olmaktadır. Bu ne-
denle aynı lokasyonda satış yapan standlar, dükkan ve mağazaların birbirinin aynı ürünler satmaları-
nı engelleyecek önlemler alınacaktır. 

•	 Yukarıda belirtilen durum, yöresel el sanatları için de geçerlidir. Erzurum’da Oltu taşından yapılan 
ürünlerin ve Taşhan’daki mağazaların; Erzincan’daki bakır ürünlerin ve Bakırcılar Çarşısındaki mağa-
zaların farklılaşması bu konuda atılacak adımların başında gelecektir. Bu amaçla her iki sektöre ve 
mağazalarına yönelik kapsamlı bir proje başlatılarak, birbirini tekrarlamayan, özgün ve özel tasarımlı 
ürünlerin geliştirilip üretilmesi ve satış mağazalarının da bu oranda farklılaşması sağlanacaktır. 

•	 Turizm sektöründe önemli yer tutan hediyeliklerin yerel halk tarafından üretilmesi için tasarım ve 
üretim kursları ve atölyeleri açılacaktır. DATUR kapsamında gerçekleşen seramik atölyesi bölgede 
konuyla ilgili yapılabileceklere güzel bir model teşkil etmektedir. Benzer modellerin yaygınlaştırılma-
sında mevcut örneklerden yararlanılacaktır. Üniversite öğrencilerinin de yaz ayları başta olmak üzere 
katılmalarının teşvik edileceği bu kurs ve atölyelerdeki faaliyetlerde bir önceki maddede altı çizilen 
özgünlük ve farklılık olgularına önem verilecektir. 

•	 Mikrokredi ve turizm girişimciliği eğitim ve teşviklerinin öncelikle gelir seviyesi düşük ailelere, kadın 
ve gençlere yönelik olarak uygulanması sağlanacaktır.

•	 Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesi için düzenlenecek meslek edindirme eğitimle-
rinde işsiz gençlere ve gelir seviyesi düşük ailelerin fertlerine öncelik verilecek;  işyerlerinde açılan 
pozisyonlara eğitim almış bu kişiler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

•	 Ekoturizm ve agroturizmin geliştirilmesine yönelik stratejiler içinde yer alan eko-agroturizm köyleri 
ve “tarladan sofraya” uygulamalarının hızla yaygınlaştırılması amaçlanacaktır. 
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1. Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

2. Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi Proje Komitesi

3. Tarih ve Kültür Mirası Turizmi Proje Komitesi

4. Macera ve Doğa Sporları Turizmi Proje Komitesi

5. Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komitesi

6. Medikal ve Sağlık Turizmi Proje Komitesi

Komiteler oluşturulurken göz önüne alınacak hususlar 
şunlardır:

Yukarıdaki komiteler, bu stratejide belirtilmiş olan turizm 
ürünlerinin geliştirileceği illerde oluşturulacaktır. Buna göre, 

•	 Kısa	 vadede	 (önümüzdeki	 beş	 yıl	 içinde)	 Bayburt’ta	
‘Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi’ ile ‘Medikal ve Sağlık 
Turizmi’ne yönelik turizm ürünü öngörülmediği için 
bu iki alandaki komiteler bu ilimizde kurulmayacaktır. 

•	 Yine	‘Kış	ve	Spor	Turizmi’	Bayburt’ta	kısa	ve	orta	vadede	
öne çıkan bir turizm alanı olmadığından bu konuda da 
bir proje komitesi yapılanmasına gidilmeyecektir. Öte 
yandan Kop Dağı imkanlarıyla ilgili olarak eşgüdümün 
sağlanması amacıyla, Erzurum merkezli olarak kurula-
cak komiteye Bayburt’tan gönüllü katılımcıların dahil 
olması sağlanacaktır.

•	 Benzer	şekilde,	‘Kongre,	Incentive	ve	Fuar	Turizmi’	kısa	
vadede Erzurum merkezli olarak geliştirileceğinden Er-
zincan’da bu alanda proje komitesi kurulmayacaktır. 

•	 ‘Kış	 ve	 Spor	 Turizmi’nin	 Erzurum	 odağında	 Erzincan	
ve Bayburt’la eşgüdüm halinde gelişmesi öngörül-
düğünden,  Erzurum merkezli tek bir komite, Erzin-
can’dan ve Bayburt’tan dahil olacak paydaşlarla birlikte 
faaliyet gösterecektir. Erzincan’daki ve Bayburt’taki kış 
sporları faaliyetlerinin Erzurum’la koordineli şekilde uy-
gulanmasına yönelik olarak bu illerde birer alt komite 
oluşturularak mevcut komite ile yakın işbirliği halinde 
çalışması sağlanacaktır.

•	 ‘Medikal	ve	Sağlık	Turizmi’	ürünlerinin	gelişiminde	de	
Erzurum ve Erzincan’ın eşgüdümü esas olduğundan, 
bu alanda da iki ilin ortaklığında Erzurum merkezli tek 
bir komite oluşturulacaktır. 

Yukarıdaki proje komitelerinden farklı olarak aşağıdaki 
alanlarda iller üstü bölgesel yapıya sahip 3 komite kuru-
lacak ve Bölüm 5’te detaylandırılan stratejinin kendilerini 
ilgilendiren alanlarında faaliyet göstereceklerdir:

1. Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Komitesi

2. Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

3. Toplum ve Turizm Komitesi 

Diğer yandan, her kurumda, kurum faaliyetlerinin turizm 
stratejisine uyumunu kontrol edecek, turizm stratejisi ko-
nusunda eğitim almış, bilinçli bir uzman grubunun oluş-
turulması sağlanacaktır. Bu uzmanlar ayrıca, yukarıda belir-
tilen komitelerde aktif görev almak üzere görev yaptıkları 
kurum tarafından yetkilendirileceklerdir.

Komitelerin yapılanmasına ve çalışmasına ilişkin temel 
prensipler şunlardır: 

•	 Komiteler,	kamu	kurumlarının	yukarıda	belirtilen	nite-
likteki uzmanları ile özel sektörden ilgili alanda uzman 
ve deneyim sahibi paydaşların katılımıyla kurulacaktır.

•	 Komitelerdeki	paydaş	sayısında	herhangi	bir	sınır	bu-
lunmamakla birlikte tüm üyelerin komite faaliyetleri-
ne aktif katılımı şarttır. 

•	 Her	bir	komite	kendi	alanıyla	ilgili	olarak	bu	stratejide	
belirlenmiş faaliyetleri yerine getirmek için alt komi-
teler ve proje grupları oluşturacaktır. 

•	 Komitelerin	toplantı	sıklığı	ve	çalışma	şekli,	bu	strate-
ji kapsamında üzerlerine düşen görevlere ve eylem 
planında verilen takvime bağlı olarak komite tarafın-
dan KUDAKA ile birlikte belirlenecektir. 

•	 Komiteler,	kendi	içlerinde	başkanlarını	seçeceklerdir.	
Komite başkanları, ‘Bölgesel Turizm Geliştirme Gru-
bu’ndaki alan uzmanı ile koordineli olarak çalışacak-
lardır. Komitelere gerekli sekretarya hizmeti ‘Bölgesel 
Turizm Geliştirme Grubu’ hizmet personelince sağla-
nacaktır. Komitelerin etkin çalışması ve bu stratejide 
öngörülen faaliyetleri eylem planına uygun olarak 
gerçekleştirmesi ‘Bölgesel Turizm Geliştirme Gru-
bu’nun sorumluluğundadır.

•	 Gerçekleştirilecek	olan	projeye	bağlı	olarak	iki	veya	daha	
fazla komitenin birlikte çalışması gerekebilecektir. Komi-
teler arası işbirliklerini oluşturmak ve ortak çalışmaları 
gerçekleştirmek için gerekli koordinasyon ‘Bölgesel Tu-
rizm Geliştirme Grubu’ tarafından sağlanacaktır.

•	 Komitelerin	 faaliyet	 alanlarına	 giren	 konularda	 diğer	
bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-
maları gerekebilecektir. İşbirliği yapılacak kuruluşlar, ilgili 
komite, KUDAKA Genel Sekreterliği, Bölgesel Turizm Ge-
liştirme Grubu ve Danışma Kurulu ile birlikte belirlenip 
sürece dahil edilecektir. Sözkonusu işbirliklerinde ulusal 
ve uluslararası fonların (SODES, Avrupa Birliği, Dünya 
Bankası, Kalkınma Bankaları vb. fon kaynakları) kullanı-
mına yönelik alternatifler değerlendirilecektir.  

•	 Komiteler	 ile	KUDAKA	Yönetim	Kurulu	düzenli	olarak	
bir araya gelecek ve gelişmeler hakkında görüş alışve-
rişinde bulunacaklardır.

Bölgesel Turizm Geliştirme Grubu’nun temel görevleri 
şunlardır:

•	 Bu	 strateji	 ve	 eylem	 planının	 bölgenin	 ortak	 turizm	
kalkınma planı olarak benimsenmesini sağlamak;

•	 Temel	 çerçeve,	 unsur	 ve	 prensipleri	 bu	 dokümanda	
belirlenmiş olan turizm ürünlerini ve projeleri, ilgili ko-
mitelerle birlikte geliştirmek ve uygulamaya almak; bu 
amaçla gerekli finansman kaynaklarını harekete geçir-
mek ve gerektiğinde bunlar için sponsorlar bulmak;

•	 KUDAKA	Yönetim	Kurulu	ve	komitelerle	birlikte,	turizm	
sektörünün gelişimine yönelik hususlarda ulusal dü-
zeyde lobi faaliyetleri yürütmek;

•	 KUDAKA’nın	sektöre	yönelik	verdiği	desteklerde,	baş-
vuruda bulunacak projelere ait kriterlerin bu stratejide 
belirlenmiş alanlar ve önceliklerle uyumlu olmasını 
sağlamak üzere ilgili KUDAKA birimlerine yol gösteri-
cilik yapmak;

•	 Bölüm	7’deki	performans	göstergeleri	 için	gerekli	 is-
tatistikleri toplamak ve/veya toplanmasını koordine 
etmek;

•	 İlerlemeyi	düzenli	olarak	izlemek,	çıktı	ve	sonuçları	de-
ğerlendirip raporlayarak KUDAKA Yönetim Kurulu’na 
sunmak.

Yukarıda ifade edilen bölge içi düzenlemelerin yanında, 
ulusal düzeydeki kurumlarla aktif işbirliği de önemlidir. 
Söz konusu kurumların başında KOSGEB gelmektedir. Bu 
amaçla, strateji kapsamında değer zincirinde girişimcili-
ğin, Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi, üniversite-özel 
sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve pazarlama, tanıtım 
ve yeni pazarlara açılımın teşvik edilmesi konularında 
mevcut destek mekanizmalarının etkin olarak kullanılması 
amacıyla KOSGEB’le KUDAKA arasında özel bir işbirliği ya-
pılacaktır. Ayrıca, benzer konularda destek mekanizmaları 
bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK 
ile de görüşmeler yapılarak, stratejiye kapsamında yakın 
işbirliği zeminin oluşturulması sağlanacaktır. Bunlara ek 
olarak, komşu bölgelerdeki Kalkınma Ajansları ile desti-
nasyonları birleştirmeye, turist akışını artırmaya yönelik 
faaliyetler yürütülecektir.
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Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi turizm stratejisinin başa-
rısı için, uygulama sürecinin, elde edilen çıktı, sonuç ve 
etkilerin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi 
gerekmektedir. İzleme ve değerlendirme, şu iki seviyede 
gerçekleştirilecektir:

•	 Strateji	 kapsamında	 öngörülen	 faaliyetler	 seviye-
sinde: Bu strateji dokümanında belirlenen faaliyet, 
program ve projelerin her biri için bunlara özel be-
lirlenecek olan gösterge ve hedeflerle izleme-değer-
lendirme yapılacaktır. Bu şekilde belirlenecek olan 
göstergeler, ilgili faaliyetle ilişkili olarak turizmin geli-
şimini sağlamaya yönelik girdi göstergelerini de içe-
recektir (örneğin, bakım ve restorasyonu yapılıp turiz-
me kazandırılan ve/veya bakımı rutin olarak yapılan 
varlıkların sayısı; bölgede turizm işletme belgesi al-
mış konaklama tesisi, restoran vb. sayısı; eğitim almış 
sektör çalışanı sayısı; halka yönelik yapılan seminer 
sayısı, vb). Faaliyet/proje/program bazlı gösterge be-
lirleme, izleme ve değerlendirme işi, Bölgesel Turizm 

Geliştirme Grubu tarafından ilgili komitelerle birlikte 
gerçekleştirilecektir. 

•	 Turizm	 gelişimi	 boyutunda:	 Aşağıda	 belirtilen	 gös-
tergelere ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması 
sonucu bölgedeki turizm gelişiminin seyri izlenip de-
ğerlendirilecektir. 

Turizm gelişimi izleme ve değerlendirme faaliyetinde 
aşağıdaki dört gösterge seti kullanılacaktır. Bu gösterge-
lere ait veriler, iller bazında niteliğine bağlı olarak aylık ya 
da yıllık olarak toplanarak (anket yoluyla ve mevcut veri 
kaynaklarından) analiz edilecek ve buna bağlı durum 
değerlendirilecektir. Anket yoluyla yapılacak olan veri 
toplama çalışmaları, bu alanda uzmanlaşmış kurumlarca 
yapılacaktır. Bu değerlendirmede, Bölüm 4.1’de yer alan 
büyüme hedeflerine ilişkin göstergelere ait veriler, der-
lenecek verilerden elde edilerek hedeflerle karşılaştırıla-
caktır. Değerlendirme raporları yıllık olarak üretilecek ve 
KUDAKA Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. 

7. Stratejinin Uygulanmasına ve 
Turizm Gelişimine Yönelik İzleme 
ve Değerlendirme Çerçevesi
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1. Memnuniyet Göstergeleri

a. Bölgeye yaptığı seyahatten memnuniyet duydu-
ğunu ifade eden ziyaretçi yüzdesi

b. Bölgedeki turizm ürün ve hizmetlerinden mem-
nun kaldığını ifade eden ziyaretçi yüzdesi

c. Bölgedeki turizm sektörü çalışanlarının niteliğinin 
yüksek olduğunu düşünen ziyaretçi yüzdesi

d. Bölge halkının turiste karşı tutumundan memnun 
kalan ziyaretçi yüzdesi

e. Bölgeye tekrar gelmek istediğini belirten ziyaretçi 
yüzdesi

f. Bölgenin destinasyon olarak tanıtımı ve pazarla-
masının iyi düzeyde olduğunu belirten ziyaretçi 
yüzdesi

g. Bölgeye ilişkin sağlanan bilgi seviyesinin ve kali-
tesinin iyi düzeyde olduğunu belirten ziyaretçi 
yüzdesi

h. Turizm portalının içerik ve işlevselliğinin iyi düzey-
de olduğunu belirten kullanıcı yüzdesi

2. Ziyaretçi Ekonomisi Göstergeleri

a. Aylar bazında ülkelerine göre yabancı ziyaretçi sayısı

b. Aylar bazında illerine göre yerli ziyaretçi sayısı

c. Aylar bazında bölgede elde edilen turizm geliri

d. Aylar bazında konaklama tesislerinin doluluk oranları

e. Aylar bazında ziyaretçilerin geceleme süreleri

f. Ülkeler bazında tanıtım ve pazarlama harcaması

g. Ziyaretçilerin uyruğu bazında turizm gelirleri

h. Öncelikli turizm alanları bazında turizm gelirleri 

i. Ziyaretçi başına elde edilen gelir

j. Ziyaretçi başına turistlerin yaptıkları harcama tutarı

k. Bölgedeki iller bazında ve bölge düzeyinde yapılan 
toplam turizm harcaması

l. Alt sektörlerine göre turizm değer zincirindeki işlet-
melerde istihdam 

m. Aylar bazında alt sektörlerine göre turizm sektörün-
deki istihdam

n. Alt sektörlerine göre değer zincirinde kurulan yeni 
işletme sayısı

o. Alt sektörlerine göre değer zincirinde bölge içinden 
yatırımcılarca yapılan yeni yatırım miktarı

p. Alt sektörlerine göre değer zincirinde bölge dışın-
dan çekilen yatırım miktarı (yerli/yabancı)

q. Alt sektörlerine göre değer zincirinde üretilen ürün-
lerin bölge içi satış tutarları

r. Alt sektörlerine göre değer zincirinde üretilen ürün-
lerin bölge dışı satış ve ihracat tutarları

s. Alt sektörlerine göre değer zincirindeki firmalar ba-
zında ciro, istihdam, ihracat artışı

t. Alt sektörlerine göre değer zincirindeki Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerine yönelik göstergeler (Ar-Ge 
ve inovasyon projeleri sayısı, bu projelere yapılan 
toplam yatırım, geliştirilen yeni ürün/hizmet/süreç 
sayısı, marka/patent/tasarım tescil sayısı, geliştirilen 
yeni ürün/hizmetten elde edilen ciro)

3. Sosyal Göstergeler

a. Birbirleri arasında işbirliği yapan özel sektör kuru-
luşlarının sayısı

b. Üniversitelerle işbirliği yapan özel sektör kuruluş-
larının sayısı

c. Toplumun turizm farkındalık düzeyi

d. Toplumun turizm faaliyetlerine katılım oranı (tu-
rizm ürünlerinin kullanıcısı olarak)

e. Toplumun turizm sürecine katılım düzeyi (üretici/
satıcı/hizmet sunucu olarak)

f. Turizmden geliri elde edenlerin sosyo-ekonomik 
durumlarına göre dağılımı

g. Turizmden geliri elde edenlerin bölgesel dağılımı 
(kent merkezleri, ilçeler ve köyler bazında)

4. Sürdürülebilirlik Göstergeleri

a. Eko-otel, eko-pansiyon ve eko-restoran özellikle-
rini sağlayan işletme sayısı

b. Tasarruf edilen enerji miktarı

c. Yenilenebilir enerji yatırımları miktarı
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8. Kuzeydoğu Anadolu Turizm Stratejisi Eylem Planı

Önemli Not: Bu Eylem Planı’nda belirtilen her bir başlık altında gerçekleştirilecek çalışmanın planlanması, yukarıdaki stratejik atılım alanlarındaki ilgili bölümlerde belirtilen detaylara göre yapılacaktır.

Eylem Başlangıç Bitiş Sorumlu 
Uygulayıcı

(sorumludan farklıysa)

Katkı sağlayıcı 

1. Stratejinin uygulanması için gerekli yapılanmanın sağlanması

1.1. Uygulama grubunun ve komitelerin oluşturulması; faaliyete başlatılması ve strateji 
uygulama sürecinin yönetimi

Ocak 2012 Aralık 2023

1.1.1. Turizm stratejisinin uygulanmasından sorumlu karar vericilerin katılımıyla oluşacak 
grupların yurt içi ve dışında bölge için seçilen öncelikli turizm alanlarında başarılı 
destinasyonlarına ve III. Stratejik Atılım Alanı Madde 11’deki bölgelere inceleme 
gezilerinin yapılması 

Ocak 2012 Aralık 2013 KUDAKA Yönetim Kurulu Danışma Kurulu

İlgili Komiteler 

1.1.2. Yerel ve ulusal düzeyde anahtar konumdaki karar vericilerin ve uygulayıcıların, böl-
genin iletişim yaklaşımı ve mesajları konusunda hemfikir olmaları ve konuya ilişkin 
tüm faaliyetlerde tutarlı bir şekilde bu yaklaşım ve mesajları kullanmaları için gerekli 
görüşme ve toplantıların yapılması 

Ocak 2012 Nisan 2012 KUDAKA Yönetim Kurulu Danışma Kurulu 

İlgili Komiteler 

1.1.3. KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme Grubu’nun yapılandırılması ve çalışmaya 
başlaması

Ocak 2012 Mart 2012 KUDAKA Genel Sekreterliği

1.1.4. Grup Danışma Kurulu’nun kurulması Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

1.1.5. Proje ve Bölge Komitelerinin oluşturulması Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.1. Erzincan ve Bayburt’un katılımıyla, Erzurum merkezli ‘Kış ve Spor Turizmi 
Proje Komitesi’nin oluşturulması

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.2. Erzurum Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi Proje Komitesi’nin oluşturulması Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.3. Erzurum, Erzincan ve Bayburt için ayrı ayrı Tarih ve Kültür Mirası Turizmi Proje 
Komitelerinin oluşturulması

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.4. Erzurum, Erzincan ve Bayburt için ayrı ayrı Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komitelerinin oluşturulması

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.5. Erzurum, Erzincan ve Bayburt için ayrı ayrı Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komitelerinin oluşturulması

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.6. Erzincan’ın katılımıyla, Erzurum merkezli Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesinin oluşturulması

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.5.7. Üç bölge komitesinin kurulması (‘Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma’; ‘Özel 
Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları’; ‘Toplum ve Turizm Komitesi’)  

Nisan 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.6. Komitelerden proje gruplarının oluşturulması ve her bir komitenin alanına giren 
konularda temel çerçeve, unsur ve prensipleri bu dokümanda verilen, öncelikli 
turizm ürünlerinin, etkinliklerin ve programların geliştirilmesine yönelik projelerin 
detaylandırılması; uygulanma hazırlıklarının yapılması (sponsorluklar dahil finansal 
kaynakların bulunması, vb) ve uygulamaların başlatılması

Nisan 2012 Eylül 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tüm proje komiteleri ve bölge 
komiteleri

Danışma Kurulu 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.7. Turizm sektörünün gelişimine yönelik hususlarda ulusal düzeyde lobi ve kaynak 
yaratma faaliyetlerinin yürütülmesi

Ocak 2012’den itibaren sürekli KUDAKA Yönetim Kurulu Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri ile

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.8. Turizm performans göstergeleri için gerekli istatistiklerin toplanması ve/veya 
toplanmasını koordine edilmesi

Ocak 2012’den itibaren sürekli KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kuzey-
doğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.9. İlerlemenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve çıktı ve sonuçların raporlanması Her yılın Ocak ayında KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

1.1.10. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejik yönlendirmenin yapılması Her yılın Şubat ayında KUDAKA Yönetim Kurulu Danışma Kurulu

1.2. Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenmesi’nin geliştirilmesi Nisan 2012 Aralık 2023

1.2.1. Bölge genelindeki mevcut çalışma gruplarının katılımıyla Turizm Kümelenme 
Derneği’nin kurulması

Nisan 2012 Temmuz 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu
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1.2.2. Diğer ülkelerdeki başarılı turizm kümelenmesi örneklerinin yerinde incelenmesi Nisan 2012 Ekim 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

1.2.3. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile temasa geçilerek yakında başlatılması planla-
nan kümelenme destek programına başvurabilmek için gerekli ön şartlar hakkında 
bilgi alınması

Nisan 2012 Mayıs 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

1.2.4. İncelenen başarı örnekleri ile Bakanlıktan temin edilecek bilgiler ışığında kümelenme 
faaliyet stratejisinin oluşturulması 

Ekim 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

1.2.5. Stratejik atılım adımlarından küme faaliyet alanına girenlere ait çalışmaların 
yürütülmesi, sektörel işbirliklerinin kurulması ve yürütülmesi

Eylül 2012 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

1.2.5.1. Turizm sektöründe kalite güvence markası sisteminin oluşturulması ve uy-
gulamanın koordinasyonu (3.1.1.3 nolu eylem adımıyla bağlantılı olarak ele 
alınacaktır)

Mayıs 2012 Ocak 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Komitesi

2.  Öncelikli Turizm Alanlarında Farklılaşan ve Değer Yaratan Turizm Ürünleri Geliştirilmesi ve Pazarlama ve Sunuma Hazır Hale Getirilmesi

2.1. Kış ve spor turizminin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

2.1.1. Palandöken ve Konaklı’daki tesislerin ve UNIVERSIADE altyapısının kış sezonunda 
çekim merkezine dönüşmesi amacıyla geliştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.1.2. Tesislerin kış turizmi operatörlerine tanıtılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi Şubat 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.1.3. 2021 Asya Kış Oyunları ve 2022 Kış Olimpiyatlarına adaylık konusunda gerekli çalış-
maların yürütülmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

Milli Olimpiyat Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.1.4. Yurt dışındaki federasyonların ve şampiyonaların bölgeye çekilmesine yönelik faali-
yetlerin yürütülmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.1.5. Türkiye Kış Sporları Akademisi’nin kurulması Eylül 2012 Şubat 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.1.6. Sporcu Sağlığı ve Tıp Merkezi’nin kurulması Eylül 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

Atatürk Üniversite ve Erzincan 
Üniversitesi Tıp Fakülteleri

2.1.7. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı’nın kurulması çalışmalarının gerçekleştirilmesi Eylül 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Atatürk Üniversite ve Erzincan 
Üniversitesi Tıp Fakülteleri

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

2.1.8. Türkiye Spor Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması Ocak 2013 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

Atatürk Üniversite ve Erzincan 
Üniversitesi Bayburt Üniversitesi

2.1.9. UNIVERSIADE tesislerinin Türkiye’deki kış ve buz sporları antrenörleri, federasyonları 
ve okulları tarafından daha yoğun kullanımının sağlanması için gerekli çalışmaların 
yapılması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

2.1.10. UNIVERSIADE tesislerinin Rusya ve bölge ülkeleri, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki kış 
ve buz sporları antrenörleri, federasyonları ve okulları tarafından daha yoğun kulla-
nımının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi

2.1.11. Erzincan ve Bayburt’ta kış sporları turizminin farklılaştırılması ve güçlendirilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi 
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2.1.12. Palandöken’deki tesislerin ve UNIVERSIADE altyapısının kış sezonu dışında da dolu-
luğunun ve kullanımının sağlanması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kış ve Spor Turizmi Proje Komitesi Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi Proje Komitesi

2.2. Kongre, incentive ve fuar turizminin geliştirilmesi Nisan 2012 Aralık 2023

2.2.1. Yerli ve yabancı şirketlere yönelik ‘incentive’ paketlerinin hazırlanması Nisan 2012 Haziran 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.2. Bakanlıklara/kamu kurumlarına, üniversitelere ve STK’lara yönelik konferans, eğitim 
ve toplantı tur paketlerinin hazırlanması

Mayıs 2012 Haziran 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.3. Ulusal Turizmde İnovasyon Konferans ve Fuarı’nın yıllık olarak organize edilmesi Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.4. Uluslararası Sporcu Sağlığı Kongre ve Konferanslarının bölgeye çekilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.5. Diğer ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerin bölgeye çekilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.6. Kuzeydoğu Anadolu Turizm Fuarı’nın organizasyonu Mayıs 2013’ten itibaren yıllık olarak KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.2.7. Uluslararası Kış ve Doğa Sporları Fuarı’nın organizasyonu Ekim 2013’ten itibaren yıllık olarak KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kongre, Incentive ve Fuar Turizmi 
Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

2.3. Tarih ve kültür mirası turizminin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

2.3.1. Bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve yorumlanarak turiz-
me hazır hale getirilmesi

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

2.3.2. Erzurum tarih ve kültür rotası ve turizm ürünlerinin hazırlanması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.1. Erzurum Kongre Binası’nın İnteraktif Tematik Müze’ye dönüştürülmesi ve 
turizme açılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.2. Tabyaların işlevselleştirilerek turizme kazandırılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.3. Erzurum Şehir Keşfi Rotası’nın turizme hazır hale getirilmesi ve açılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.4. Taş Ambarların turizme kazandırılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.5. Öşvank Manastır’ının restorasyonu, çevre düzenlemesinin yapılması ve turizme 
kazandırılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.2.6. Haho Kilisesi’nin restorasyonu, çevre düzenlemesinin yapılması ve turizme 
kazandırılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.3. Erzincan tarih ve kültür rotası ve turizm ürünlerinin hazırlanması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi
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2.3.3.1. Mamahatun Kervansarayı’nın işlevselleştirilmesi Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.3.2. Tercan Tarih ve Kültür Rotası’nın turizme hazır hale getirilmesi ve açılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.3.3. ‘Kemah ve Kemaliye Tarih ve Kültür Rotası’nın turizme hazır hale getirilmesi 
ve açılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.3.4. Altıntepe, Saztepe ve Kemah Kalesi kazılarının gerçekleştirilmesi ve turizme 
açılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4. Bayburt tarih ve kültür rotası ve turizm ürünlerinin hazırlanması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.1. Bayburt evlerinin restorasyonu ve işlevselleştirilmesi Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.2. Çımağıl Mağarası’nın kültür turizmine kazandırılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.3. Baksı Müzesi’nin Bayburt turizmindeki rolünün güçlendirilmesi Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.4. Vazahan Kiliseleri, Söğütlü Köyü Kilisesi ve Bayburt Kalesi’nin restorasyonu, 
korumaya alınması ve turizme kazandırılması

Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.5. ‘Bayburt Kültür Rotası’nın turizme hazır hale getirilmesi ve açılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.6. Bayburt kent merkezinde Çoruh’un turizme kazandırılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

2.3.4.7. Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin işlevselleştirilmesi ve turizme kazandırılması Mayıs 2012 Ocak 2014 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Tarih ve Kültür Mirası 
Turizmi Proje Komitesi

Danışma Kurulu 

2.4. Macera ve doğa sporları turizminin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

2.4.1. Tortum Gölü, Tortum Çayı ve Şelalesi’nin macera ve su sporları için çekim merkezi 
haline getirilmesi

Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum Macera ve Doğa Sporları 
Turizmi Proje Komitesi

2.4.2. Erzincan’da Kemah-Kemaliye bölgesi; Tercan Baraj Göleti; Küçük Çakırman Köyü ve 
Ekşisu Bölgesi; Yaylabaşı Beldesi Ergan Tepesi Yamaç Paraşütü Alanı; Coşan, Ergan, 
Munzur ve Mülpet Kaya Tırmanışı Parkurları’nın macera ve su sporları için çekim 
merkezi haline getirilmesi

Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzincan Macera ve Doğa Sporları 
Turizmi Proje Komitesi

2.4.3. Bayburt-İspir Su Sporları Parkurunun ve Demirkapı’nın macera ve su sporları için 
çekim merkezi haline getirilmesi

Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Macera ve Doğa Sporları 
Turizmi Proje Komitesi

2.4.4. Doğa sporları rotalarının belirlenmesi, turizme hazır hale getirilmesi Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komiteleri

2.4.5. Parkur ve rotalarda üstyapı ve güvenlik yatırımlarının tamamlanması Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komiteleri

2.4.6. Her üç ilde ‘Kuzeydoğu Anadolu Doğa Sporları ve Ekoturizm Merkezleri’nin kurul-
ması

Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komiteleri

2.4.7. Türkiye ve bölge ülkelerden doğa sporları ve macera yarış ve etkinliklerinin bölgeye 
çekilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komiteleri

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

2.4.8. Bölge illeri ve ilçelerinde halen düzenlenmekte olan doğa sporları ve macera etkin-
liklerinin daha fazla sinerji ve turizm aktivitesi yaratmak üzere bölge geneline yayıla-
cak şekilde düzenlenmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi 
Proje Komiteleri

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
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 2.5. Ekoturizm ve agroturizmin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

2.5.1. Kuzeydoğu Anadolu Doğa Koruma Alanları’nın ilanının sağlanması Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.2. Kuzeydoğu Anadolu Model Eko-Agroturizm Köylerinin oluşturulması Mayıs 2012 Haziran 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.3. Bölge köy ve çiftliklerinin TaTuTa sistemine dahil olmalarının sağlanması Mayıs 2012 Mart 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.4. Alternatif turizm rotalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.5. Jeoturizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.6. Çocuk Kampı Projesi’nin fizibilitesinin yapılması ve fizibilite sonucuna bağlı olarak 
hazırlıkların başlatılması

Mayıs 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komi-
teleri

2.5.7. Tarımda ‘Tarladan Sofraya’ sisteminin oluşturulması ve turizmi destekleyecek şekilde 
uygulanması

Mayıs 2012 Mart 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.8. Eko-inovasyon uygulamalarının başlatılması ve yaygınlaştırılması Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje 
Komiteleri

2.5.9. Bayburt’un Yavaş Şehir (Cittaslow) Birliği’ne üye olmasının sağlanması Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bayburt Ekoturizm ve Agroturizm 
Proje Komitesi

2.6. Medikal ve sağlık turizminin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

2.6.1. Bölgenin medikal turizm altyapısının hazırlanması ve güçlendirilmesine yönelik 
altyapı ve ürün geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

2.6.2. Bölgenin sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik altya-
pı ve ürün geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

2.6.3. Bölgedeki maden sularının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve kısa 
vadede yurt içinde ve orta vadede (2017’den sonra) yurt dışında satışa sunulması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

2.6.4. Bölgenin medikal turizmde marka değerinin yükseltilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

2.6.4.1. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nın tasarlanması ve 
uygulanması

Ocak 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

2.6.4.2. Programın ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’ne dönüş-
türülmesi ve merkezin faaliyete başlaması

Ocak 2017’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje 
Komitesi

Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

3. Turizm ürünlerinin yurt içi ve dışında etkin şekilde tanıtımı, pazarlanması ve destinasyon markalaşmasının sağlanması

3.1. Tanıtım, pazarlama ve markalaşma kampanyası Ocak 2012 Aralık 2013

3.1.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde bölge tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler deneyimi-
ne sahip bir firmanın seçilmesi

Mayıs 2012 Ağustos 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Danışma Kurulu

3.1.1.1. Strateji belgesinde belirlenen detaylar ve prensipler çerçevesinde kampan-
yanın ayrıntılı olarak planlaması

Eylül 2012 Kasım 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Danışma Kurulu 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Bölge Komiteleri 

3.1.1.2. Bölge için destinasyon marka kimliğinin oluşturulması ve tescil ettirilmesi Kasım 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Danışma Kurulu 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Bölge Komiteleri 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar
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3.1.1.3. Marka kimliği tasarımından hareketle bölge turizm kalite güvence markası 
işaretinin tasarlanması ve tescil ettirilmesi (2.1.5.1 nolu eylem adımıyla bağ-
lantılı olarak ele alınacaktır)

Aralık 2012 Ocak 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Kuzeydoğu Anadolu Turizm 
Kümelenme Derneği

Danışma Kurulu 

Bölge Komiteleri 

3.1.1.4. Marka kimliği tasarımından hareketle turizm rotalarına ve ürünleri için işa-
retlendirme, yönlendirme ve açıklayıcı tabelalarını tasarlanması ve yerleşti-
rilmesi 

Ocak 2013 Nisan 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi Yerel yönetimler ve 
mülki idareler

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.1.1.5. Strateji belgesinde belirlenen detaylarda tanıtım ve pazarlama malzemeleri-
nin (portal, broşür, katalog, harita, kitap) tasarlaması ve içeriğin farklı dillerde 
hazırlanması (tüm dil seçeneklerine yönelik içerik, ilgili dili anadili olarak 
konuşan ve daha önce turizm sektörü için benzer konularda çalışmış uzman-
larca çevrilecektir)

Ekim 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi Tüm proje komiteleri

Danışma Kurulu 

Bölge Komiteleri 

3.1.1.6. Hazırlanan kampanya planına göre ulusal ve uluslararası seviyede kampan-
yanın gerçekleştirilmesi

Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi Tüm proje komiteleri

Danışma Kurulu 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Bölge Komiteleri 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.2. Ulusal ve uluslararası tur operatörleriyle işbirliği Ocak 2012 Aralık 2023

3.2.1. TÜRSAB’la başlatılan işbirliğinin artarak devam ettirilmesi için görüşmeler yapılması 
ve işbirliğinin bir plan ve programa bağlanması

Nisan 2012 Mayıs 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Danışma Kurulu

3.2.2. Tüm hedef pazarlarda öncelik verilen segmentlere yönelik destinasyonlar ve turizm 
ürünleri pazarlayanlar başta olmak üzere seçilmiş önde gelen yerli ve yabancı tur 
operatörlerine tanıtım malzemelerinin gönderilmesi; takibinin yapılması; seçilen-
lerin bölgeye davet edilmesi ve turizm vaadleri ile ürünlerinin yerinde tanıtılması 
(3.1.1.5 nolu eylem adımıyla bağlantılı olarak)

Aralık 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

Bölge Komiteleri 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.2.3. Rusya MITT fuarından başlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yer aldığı yurt dışı 
fuarlarda ve EMITT’te bölgenin turizm marka kimliği ve özgün turizm ürünleriyle 
ses getirecek ve ön plana çıkacak sunumsal öğelerle yer alması (bölge ritüellerinin 
profesyonelce canlandırılması, vb.)

Mart 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi Tanıtım, pazarlama 
ve halkla ilişkiler firması

Danışma Kurulu 

Bölge Komiteleri 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.2.4. Bölgenin öncelikli turizm alanlarında olup Bakanlıkça katılınmayan fuarlara ziyaretçi 
olarak gidilmesi ve rakip ve trend analizleri yapılması

Nisan 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Diğer Bölge ve Proje Komiteleri 

Danışma Kurulu 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.2.5. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki turizm şirketlerinin düzenli olarak ziyaret edilerek 
bölgedeki turizm faaliyetlerindeki gelişmeler ve fırsatlar konusunda bilgilendirilmesi

Aralık 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Bölge Komiteleri 

3.2.6. Tur operatörlerinin düzenli olarak bölge turizmine yönelik gelişmeleri ve fırsatları 
içeren elektronik bültenler ve haberlerle beslenmesi ve sektör yayın organlarında 
haberlerin yayınlanmasının sağlanması

Aralık 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Bölge Komiteleri 

3.3. Müşteri odaklı tanıtım ve pazarlama Mayıs 2012’den itibaren

3.3.1. Bağımsız gezginler, maceracılar ile sağlık ve güzellik turistlerine yönelik tanıtım ve 
pazarlama planının, bu strateji belgesinde belirlendiği şekilde planlaması ve uygu-
lanması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Diğer Bölge ve Proje Komiteleri 

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Danışma Kurulu 

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Tüm proje komiteleri ve bölge komiteleri 

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Diğer Paydaşlar

3.4. Turizm danışma ve bilgi merkezleri Mayıs 2012 Aralık 2023

3.4.1.  Her üç ilde, turizm danışma ve bilgi merkezlerinin strateji belgesinde belirtilen 
nitelikleri taşıyan merkezlerin yapılandırılması ve faaliyete başlaması

Mayıs 2012 Ekim 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum, Erzincan ve Bayburt valilikleri, İl Kültür ve Turizm Müdür-
lükleri, ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıkları

3.4.2. Erzurum ve Erzincan’da kent merkezinden uzak ancak en fazla turist yoğunlaşması-
nın olduğu iki noktada uydu bilgi merkezlerin oluşturulması 

Mayıs 2012 Ekim 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum ve Erzincan valilikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
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3.4.3. Oluşturulan merkezlerin bölgedeki doğa turizmi ve ekoturizmin yoğun olduğu 
rotalarda kurulacak ‘Kuzeydoğu Anadolu Doğa Sporları ve Ekoturizm Merkezleri’ ile 
bütünleşik bir ağ şeklinde çalışmasının sağlanması

Mayıs 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum ve Erzincan’daki:
Macera ve Doğa Sporları Turizmi Proje Komiteleri
Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

3.4.4. Turizm bilgi merkezlerinin standart “i” işareti taşıması ve iller genelinde  ziyaretçileri 
bu merkezlere yönlendirecek şekilde etkili bir yönlendirme sistemi kurulması

Mayıs 2012 Ekim 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Erzurum ve Erzincan valilikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

3.5. Festivallerin planlanması ve gerçekleştirilmesi Mayıs 2012’den itibaren

3.5.1. Kar ve Buz Festivali’nin strateji belgesinde belirtilen içerik ve prensiplere göre plan-
lanması ve organizasyonu

Mayıs 2012 Şubat 2013’ten 
itibaren her yıl 

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
Seçilecek olan profesyonel orga-
nizasyon firması

Danışma Kurulu 
Kar ve Kış Sporları Turizmi Proje Komitesi

3.5.2. Su ve Doğa Sporları Festivali’nin strateji belgesinde belirtilen içerik ve prensiplere 
göre planlanması ve organizasyonu

Ocak 2014 Mayıs 2015’ten 
itibaren her yıl

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
Seçilecek olan profesyonel orga-
nizasyon firması

Danışma Kurulu 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi Proje Komiteleri

3.5.3. Spor, Sağlık ve Güzellik Festivali’nin strateji belgesinde belirtilen içerik ve prensiplere 
göre planlanması ve organizasyonu

Ocak 2016 Temmuz 
2017’den itiba-

ren her yıl

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
Seçilecek olan profesyonel orga-
nizasyon firması

Danışma Kurulu 
Macera ve Doğa Sporları Turizmi Proje Komiteleri
Medikal ve Sağlık Turizmi Proje Komitesi

3.5.4. Hasat ve Gastronomi Festivali’nin strateji belgesinde belirtilen içerik ve prensiplere 
göre planlanması ve organizasyonu

Ocak 2018 Eylül 2019’dan 
itibaren her yıl 

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
Seçilecek olan profesyonel orga-
nizasyon firması

Danışma Kurulu 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

3.6. TV dizisi çekimi ve yayınlanması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi Kasım 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

Danışma Kurulu 
Diğer tüm komiteler

3.7. Çocuk programlarının hazırlanması ve yayınlanması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi Kasım 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

3.8. Bilgisayar oyunlarının tasarlanması, hazırlanması ve yayınlanması için gerekli çalış-
maların gerçekleştirilmesi 

Kasım 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi

3.9. Kent estetiği, bakım ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve farklılaştırılması Mayıs 2012 Aralık 2013

3.9.1. Tüm illerde temizlik, bakım, alt ve üstyapı düzenlemelerine ilişkin sorun alanlarının 
tespiti ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 
İl ve ilçe belediyeleri

3.9.2. İllerdeki taksi ve toplu taşım araçlarının destinasyon marka kimliğiyle uyumlu ve ilgi 
çekici hale getirilmesi

Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi
Bölge illerindeki Şoförler ve 
Otomobilciler Odaları

3.9.3. İşyeri tabelalarının destinasyon marka kimliğiyle uyumlu hale getirilmesi Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması
Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 
İl ve ilçe belediyeleri

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

3.9.4. Destinasyon marka kimliğiyle uyumlu satış standartlarının tasarlanması ve oluştu-
rulması

Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

İl ve ilçe belediyeleri

Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar
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3.9.5. Buz heykeller, aydınlatmalar ve diğer görsel sanat eserlerine yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesi

Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

İl ve ilçe belediyeleri

Danışma Kurulu

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

3.9.6. Binalarda özgün ve standart dış cephe kaplaması, ışıklandırma ve boya işlemlerinin 
yapılması

Aralık 2012 Aralık 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

İl ve ilçe belediyeleri

Danışma Kurulu

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

3.9.7. Parkların ve mesire yerlerinin modernizasyonu yeni rekreasyon alanlarının yaratıl-
ması 

Aralık 2012 Mayıs 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

İl ve ilçe belediyeleri

Danışma Kurulu

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

3.9.8. İllerde turizm ürünlerinin, varlık ve değerlerinin ve turistlerin güvenliğini sağlayıcı 
önlemlerin alınması 

Mayıs 2012 Nisan 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

İl ve ilçe belediyeleri Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4. Turizm değer zincirinde özel sektörün, girişimciliğin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi

4.1. Turizm değer zincirinde girişimciliğin geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

4.1.1. ‘Sektör için İnovatif Girişimci Yetiştirme Programı’nın uygulanması Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.2. ‘Sektör için İnovatif Girişimci Yetiştirme Programı’nı başarıyla bitiren girişimcilere 
yönelik hibe destek programı uygulanması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.3. ‘Girişimci hibe destek programının ‘Çekirdek Sermaye Destek Programı’na dönüştü-
rülmesi ve uygulanması 

Ocak 2016’dan itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.4. Potansiyel mikro girişimcilerin tespiti ve  yetiştirilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.5. İşletme Geliştirme Programı’nın tasarlanması ve uygulaması Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.6. Kuzeydoğu Anadolu Mentorlar Ağının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.7. Kuzeydoğu Anadolu İş Melekleri Ağının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.8. Mikrokredi programının tasarlanması ve yaygınlaştırılması Haziran 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9. Girişimcilik kültür ve farkındalık programlarının gerçekleştirilmesi Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.1. İş planı yarışmalarının gerçekleştirilmesi Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.2. ‘Yılın Turizm Girişimcisi’ yarışmasının gerçekleştirilmesi Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.3. ‘En İnovatif Turizm İşletmesi’ yarışmasının gerçekleştirilmesi Eylül 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.4. Liselerde inovatif girişimci yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması Eylül 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.5. ‘İnovatif Girişimcilik Kulüpleri’nin kurulması ve yaygınlaştırılması Eylül 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.1.9.6. İlköğretimde ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersine sektörle ilişkili temaların dahil 
edilmesi ve bağlantılı etkinliklerin düzenlenmesi 

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.2. Bölge üniversitelerinin özel sektör, kamu ve toplum bağlantılarının geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

4.2.1. Bölge üniversitelerinin 3. Misyonda başarılı üniversiteleri incelemesi, işbirliklerinin 
kurulması ve iyi uygulamaların bölge üniversitelerine transferi

Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Erzurum Atatürk, Erzincan ve 
Bayburt Üniversiteleri

Danışma Kurulu 

Ata Teknokent

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar
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4.2.2. ‘Üniversite-özel sektör işbirliği programı’nın sürdürülmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 
Erzurum Atatürk, Erzincan ve 
Bayburt Üniversiteleri

Danışma Kurulu 
Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği
Bölge Üniversiteleri
Ata Teknokent
Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.3. Turizm değer zincirindeki özel sektör kuruluşlarının rekabet güçlerinin artırılması Mayıs 2012 Aralık 2023

4.3.1. Sektörel İnovasyon Destek  Programı’nın tasarlanması ve başlatılması Ocak 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

KUDAKA Genel Sekreterliği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi
Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.3.2. ‘Rekabet için İşbirliği Destek  Programı’nın tasarlanması ve başlatılması Ocak 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

KUDAKA Genel Sekreterliği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi
Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.3.3. ‘Toplumsal İnovasyon Destek  Programı’nın tasarlanması ve başlatılması Ocak 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

KUDAKA Genel Sekreterliği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi
Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.3.4. Ulusal Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden yararlanmaya dönük eğitim, kapasite 
geliştirme  ve proje hazırlama programlarının tasarlanması ve başlatılması

Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği Turizm Değer Zincirindeki Tüm Paydaşlar

4.4. Bölgeden ulusal ve uluslararası marka ürünlerin çıkarılması Nisan 2013 Aralık 2023

4.4.1. İspir fasulyesi, Cimin üzümü ve bölgeye ait peynir çeşitlerinin özel ürünler halinde satışı 
için fizibilite çalışmalarının yapılması

Nisan 2013 Eylül 2013 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Danışma Kurulu
Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

4.4.2. Kümelenme çatısı altında tasarım, üretim, markalaşma ve satış çalışmalarının ger-
çekleştirilmesi

Eylül 2013 Eylül 2015 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Danışma Kurulu
Diğer Bölge Komiteleri
Kuzeydoğu Anadolu 

4.4.3. Edinilen deneyim doğrultusunda benzer markalaşma çalışmalarının diğer özgün 
yerel ürünlere yaygınlaştırılması

Eylül 2015’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Danışma Kurulu
Proje ve Bölge Komiteleri
Kuzeydoğu Anadolu 
Turizm Değer Zincirindeki Diğer İlgili Paydaşlar

4.4.4. ‘Kuzeydoğu Anadolu Agrogıda Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nın tasarlanması ve 
başlatılması 

Ocak 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Danışma Kurulu
Proje ve Bölge Komiteleri
Kuzeydoğu Anadolu 
Turizm Değer Zincirindeki Diğer İlgili Paydaşlar

4.4.5. ‘Kuzeydoğu Anadolu Agrogıda Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması ve faaliye-
te geçmesi

Ocak 2017’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri
Danışma Kurulu
Kuzeydoğu Anadolu 
Turizm Değer Zincirindeki Diğer İlgili Paydaşlar

4.4.6. ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nın tasarlanması ve başla-
tılması 

Mayıs 2013 Aralık 2023 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 
Medikal ve Sağlık Turizmi Proje Komitesi
Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri
Danışma Kurulu
Proje ve Bölge Komiteleri
Kuzeydoğu Anadolu 
Turizm Değer Zincirindeki Diğer İlgili Paydaşlar

4.4.7. ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin kurulması ve faaliyete 
geçmesi

Ocak 2017’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

Medikal ve Sağlık Turizmi Proje Komitesi

Ekoturizm ve Agroturizm Proje Komiteleri

Danışma Kurulu

Proje ve Bölge Komiteleri

Kuzeydoğu Anadolu 

Turizm Değer Zincirindeki Diğer İlgili Paydaşlar
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4.5. Ulusal ve uluslararası yatırımın bölgeye çekilmesi Eylül 2012 Aralık 2023

4.5.1. Bölge kökenli olup yurt içi ve dışında yaşamakta olan başarılı ve köklerine bağlı bölge 
kişilerin bölgeye yatırım yapmasına yönelik ikna çalışmalarının yürütülmesi

Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge Komiteleri

Bölge dışında kurulmuş olan (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Dernek 
ve Lokalleri

4.5.2. Bölgenin sektörel altyapısındaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan iş fırsatlarını 
tanıtıcı malzemelerin hazırlanması ve yaygınlaştırılması

Aralık 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması

Tanıtım, Pazarlama ve Markalaş-
ma Komitesi 

Danışma Kurulu

Tüm proje komiteleri ve Bölge komiteleri

4.6. Nitelikli insan sermayesinin bölgeye çekilmesi; bölgeden göçün engellenmesi ve 
beyin sirkülasyonunun sağlanması

Eylül 2012 Aralık 2023

4.6.1. Bölgeden eğitim veya çalışma amaçlı olarak ayrılmış kişilerle iletişime geçilmesi Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge Üniversiteleri

Turizm Değer Zincirindeki Paydaşlar

4.6.2. Bölge dışına çıkmış kişilerin diğer illerde veya ülkelerde edindikleri deneyim ve 
networklerden yararlanma yolları ve kapsamı konusunda bir envanter oluşturulması

Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge komiteleri

Bölge Üniversiteleri

Turizm Değer Zincirindeki Paydaşlar

4.6.3. ‘Beyin Sirkülasyonu Programı’nın yapılandırılması ve uygulanması Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge Üniversiteleri

Turizm Değer Zincirindeki Paydaşlar

4.7. Sektör için insan kaynağının geliştirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

4.7.1. Sektörde çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan 
temas halinde olan insan kaynağına yönelik olarak stratejide belirlenmiş olan eğitim 
programlarının uygulanması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

4.7.2. Sektördeki farklı meslek gruplarına yönelik olarak stratejide belirlenmiş olan eğitim 
programlarının uygulanması

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

4.7.3. Sektördeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik 
eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi

Ocak 2014’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

4.7.4. Bölge üniversitelerinin sektöre insan kaynağı yetiştiren bölümlerine ait müfredatın 
gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bölge Üniversiteleri

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

4.7.5. Bölge üniversitelerinin sektöre insan kaynağı yetiştiren bölümlerindeki yabancı dil 
eğitimi kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmanın planlanması ve gerçekleştirilmesi

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Bölge Üniversiteleri

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

4.8. Atatürk Üniversitesi Teknoparkının (Ata Teknokent) geliştirilmesi ve bölge düzeyinde 
hizmet vermesinin sağlanması

Mayıs 2012 Aralık 2023

4.8.1. Teknoparkın bölgenin gelişimine yapacağı katkıya dair bir vizyon oluşturulması 
amacıyla çalıştaylar gerçekleştirilmesi

Haziran 2012 Ağustos 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Teknokent yönetimi Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge Üniversiteleri

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Paydaşlar
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4.8.2. Teknopark bünyesinde kamu, akademi ve özel sektörün katılımıyla Yönlendirme 
Komitesi kurulması ve faaliyete geçmesi

Ağustos 2012 Eylül 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Teknokent yönetimi Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

Danışma Kurulu

Bölge Üniversiteleri

Kuzeydoğu Anadolu Turizm Kümelenme Derneği

Turizm Değer Zincirindeki Paydaşlar

4.8.3. Yönetim konusunda köklü teknoparklardaki iyi uygulama örneklerinin yerinde 
incelenmesinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

Eylül 2012 Aralık 2012 KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Teknokent yönetimi Teknokent Yönlendirme Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

4.8.4. İyi uygulama örneklerinin yönetimsel rol ve yetkiler konusunda Ata Teknokent’e 
uyarlanması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Teknokent yönetimi Teknokent Yönlendirme Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

4.8.5. Teknoparkın inkübasyon, teknoloji transferi, sektörel kümelenmeye katkı ve uzman 
eğitimleri gibi konularda gerekli çalışmaları yerine getirmesi amacıyla gerekli strate-
jinin hazırlanması ve uygulamaya alınması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Teknokent yönetimi Teknokent Yönlendirme Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

4.9. İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) sektörü desteklemesinin sağlanması Mayıs 2012 Aralık 2023

4.9.1. Sektöre girdi sağlayan işletmelere İŞGEM içinde belirli bir alanın ayrılması Ocak 2012’den itibaren KUDAKA Genel Sekreterliği İŞGEM Yönetim Kurulu Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi 

5. Toplumun turizmi içselleştirmesinin sağlanması ve sektörün gelişimini hızlandıracak sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi

5.1. Toplumda turist ve turizm farkındalığının yaratılması Mayıs 2012 Aralık 2023

5.1.1. ‘Halk Seminerleri’nin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Danışman Kurulu

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.2. Halkla iletişimi kuvvetli kurum ve kişilerle işbirliği yapılması Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Danışman Kurulu

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.3. Billboard, afiş, el ilanı vb. görsel malzemenin tasarlanması, basılması ve dağıtılması/
uygulanması

Kasım 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması Toplum ve Turizm 
Komitesi

Danışman Kurulu

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.4. Yerel medyanın katılımına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Kasım 2012’dan itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler firması Toplum ve Turizm 
Komitesi

Danışman Kurulu

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.5. Okullarda ve üniversitelerde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Üniversite yönetimleri

Bölgedeki ilköğretim okulları ve liseler

Bölge üniversiteleri

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.6. İller, okullar ve üniversiteler arası yarışma organizasyonlarının düzenlenmesi Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Üniversite yönetimleri

Bölgedeki ilköğretim okulları ve liseler

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

Bölge Üniversiteleri

5.1.6.1. ‘Bölgemizin Gizli Kalmış  Değerleri: Efsaneler, Hikayeler, Oyunlar, Adetler, 
Yemekler’ yarışmasının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi

Eylül 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Üniversite yönetimleri

Bölgedeki ilköğretim okulları ve liseler

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.6.2. Üniversitelerde sektöre ilişkin sosyal sorumluluk projesi ödüllerinin tasarlanması 
ve gerçekleştirilmesi

Ekim 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Üniversite yönetimleri

Bölge Üniversiteleri

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.1.7. ‘Kuzeydoğu Anadolu Ahilik Programı’nın  tasarlanması ve başlatılması Ekim 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi 

Bölgedeki Esnaf-Sanatkarlar Odaları ve Sanayi-Ticaret Odaları

Toplum ve Turizm Komitesi

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.2. Halkın turizm için gerekli ortamı yaratma sürecine dahil edilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

5.2.1. ‘Bölgemde Turist Olmak Programı’nın uygulanması Mayıs 2012’den itibaren her üç ayda 
bir

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.2.2. ‘Bölgemde Değer Yaratanlar Programı’nın planlanması ve uygulanması Mayıs 2012’den itibaren her üç ayda 
bir

KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar 

5.2.3. Bölgede turizm için gerekli ortamın oluşturulmasına yönelik çalışma ve farkındalık 
faaliyetleri

Mayıs 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Ülkenin ve bölgenin önde gelen 
saygın isimleri

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar
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5.2.4. ‘Turizm Gönüllüleri Programı’nın planlanması ve uygulanması Ekim 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.3. Halkın turizm ürünlerinin kullanıcısı haline getirilmesi Mayıs 2012 Aralık 2023

5.3.1. Halkın ilde ve bölgedeki turizm ürün ve varlıklarını tanıması ve deneyimlemesi 
amaçlı etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması

Haziran 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Danışma Kurulu

Diğer proje ve bölge komiteleri

5.3.2. Üniversite öğrencilerinin turizm ürünlerini kullanmalarını teşvik edici program ve 
etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması

Ağustos 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi Danışma Kurulu

Diğer proje ve bölge komiteleri 

Bölge üniversiteleri

5.3.3. Okullardaki öğrencilerin turizm ürünlerini etkin olarak kullanması amaçlı program ve 
etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması

Ağustos 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Bölgedeki ilköğretim okulları ve liseler

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4. Turizm gelirlerinin tabana yayılması Mayıs 2012 Aralık 2023

5.4.1. Turistik lokasyonlarda yerel halkın ürettiği ürünlerin satılacağı standların ve satış 
merkezlerinin oluşturulması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Toplum ve Turizm Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.2. Yerel ürünlerin üretim miktarlarının kademeli olarak artırılması ve satışlarının İnter-
net üzerinden yurtiçi ve yurtdışına yapılması için web portalında gerekli düzenleme-
nin yapılması

Ocak 2015’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Toplum ve Turizm Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.3. Turistik lokasyonlarda satışı yapılan ürünlerin bölge turizm kalite standartlarına 
uygunluğunun denetlenmesi

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

Toplum ve Turizm Komitesi

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.4. Değer zincirindeki tüm ürünlerin tasarım ve sunumunda yaratıcılık ve farklılaşmanın 
sağlanması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Toplum ve Turizm Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.5. Erzurum Taşhan’da ve Erzincan Bakırcılar Çarşısı’ndaki mağazalarda özgün ve özel 
tasarımlı ürün geliştirilmesi ve mağazaların farklılaşması konusunda projeler gelişti-
rilmesi ve uygulanması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Kümelenme Derneği Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Komitesi

Toplum ve Turizm Komitesi

Değer zincirindeki paydaşlar

5.4.6. Yerel ürün ve hediyelik eşya üretimi için tasarım ve üretim kursları düzenlenmesi ve 
yeni atölyelerin açılması

Haziran 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.7. Öncelikle gelir seviyesi düşük aileler, kadın ve gençlere yönelik turizm girişimciliği 
eğitimleri düzenlenmesi ve eğitimi tamamlayan adaylara iş fikirlerini 
gerçekleştirebilecekleri mikrokredi ve teşvik imkanlarının sağlanması

Temmuz 2012’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

5.4.8. Turizm sektörüne yönelik sertifikalı meslek edindirme eğitimleri düzenlenmesi Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği

Bölge halkı dahil değer zincirindeki paydaşlar

Bölge üniversiteleri

5.4.9. Sektörün eğitimli ve sertifikalı personeli istihdam etmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması

Ocak 2013’den itibaren KUDAKA Bölgesel Turizm Geliştirme 
Grubu

Toplum ve Turizm Komitesi

Özel Sektör, Girişimcilik ve İnsan 
Kaynakları Komitesi

Kümelenme Derneği
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Ek-1: Çalışma Grupları Katılımcı Listesi.

Erzurum

Adı Soyadı Kurumu

Konaklama Grubu

A. Tuğrul BOZDOĞAN Grand Hitit Hotel

Alper AYDOĞDU Dedeman Otel

Erdal Korkmaz Erzurum MEB Hizmetiçi Eğitim Ens.

Erdal Yagmur Polat Renassaince Hotel

Erkan SAĞLIK Atatürk Üni.T.İ.O.Y.O

Fatih ALPŞANLI Aziziye Termal Tesisleri

Gökalp N.Selçuk Atatürk Üni.

Gülcan ORUÇ Sefa Otel

Hami AKBABA Otel Polat A.Ş.

Hamit GENÇ Kaymakam A.

Hükmü YILMAZ Dilaver Otel

Leyla MUTLUTÜRK Palan Otel Erzurum

M.Altuğ Kargı Dedeman Ski Lodge

Meltem ERDOĞAN Atatürk Üni.T.İ.O.Y.O

Osman AYDIN Dilaver Otel

Ömer Akca Xanadu Snow White

Önder ÖZ Hizmetiçi Eğitim

Özgür ARSLAN Vali Yrd. 

R.Gökçe ERENDOR Renaissance Polat Erzurum

Selçuk Sevin Xanadu Snow White

Seyfettin SAKA Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Bşk.

Uğur ORAL Aziziye Belediyesi

Bağımsız Yeme - İçme Grubu

Ahmet ÇELİK İskele Et Balık

Didar PALANDÖKEN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü- Gıda İl Şube Müdürlüğü-Gıda Kontrolörü

Gülizar CENGİZ Turizm İşl.  ve Otel Y.O.

Hüseyin AYTEKİN S. Muhasebeci M.M.

Kadir GÜMÜŞÇÜ Gümüşçü Alabalık

Latif YILDIZ Lokantacılar Odası

Murat Uzun Yakutiye Belediyesi-Ruhsat ve Denetim Müd.Vek.

Nazim AKILLIOĞLU ETSO Meclis Üyesi

Neslihan SERÇEOĞLU A.Ü.Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Y.O.-Araşt.Görevlisi

Nurullah Demircioglu Erzurum Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü-Gıda Yük.Müh.

Ömer Faruk Topak Emniyet Müdürlüğü-Asayiş Şb.Md.Yardımcısı

Recai EMEÇ Hacıbaba Döner İşletmecisi

Ruşen YILDIRIM ETSO Meclis Üyesi/Güzelyurt Restaurant
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Serhat SARAÇOĞLU ETSO Meclis Üyesi 

Şakir AKTAŞ Gel-Gör Cağ Kebap

Ufuk DEMİR Eski Erzurum Evleri

Zeki PINAR Lokantacılar Odası Başkanı

Perakende (Hediyelik Eşya) Grubu

Nuri ALKAN Oltu Halk Eğitim Mrk.

Abdulkerim Demirci Oltutaşı İşletmeciliği

Abdulkerim KARACA Karaca Oltutaşı

Abdullah Yağmur Şaheser Oltutaşı

Abubekir İncioğlu Oltutaşı İmalatı

Ahmet GÖLLEROĞLU Favori Kuyumculuk

Ali Canımkurban Oltutaşı-Otantik Gümüş

Ali Rıza KOÇ Zirve Oltutaşı

Bayram Çelik Oltutaşı işletmesi

Behzat Murat SÜMBÜLLÜ Azra Kuyumculuk Ltd. Oltu Taşı Market

Cemil AYDAN Oltutaşı İmalatı

Cüneyt ACIR Erzurum Esn. Ve San. Od. Birl.

Fahri Keleş Oltutaşı İmalatı

Fikri SALMAN Atatürk Üni.G.S.F.

İbrahim Kasal Oltutaşı İmalatı

Kürşat Hoşgör Hoşgörü Gümüş

Özkan Berşe Anılara Oltutaşı-gümüş

Özkan KOÇAK Oltutaşı İmalatı

Sebahattin BEYİT Antik KUYUMCULUK

Serdar Kümbet Serdar Gümüş

Suat Yakın Osmanlı Antik Palas

Şakir Polat Oltutaşı İmalatı

Şehsat Çatar Oltutaşı İmalatı

Yusuf Yurttaş Doğu Folk.Giyim

Zekiye ÇOMAKLI Erz.Grş.Kadınlar Der.

Zeynep ATMACA Atatürk Üni.G.S.F.

Tur, Etkinlik ve Organizasyon Grubu

Abdullah TAŞÇI Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği

Ahmet Nuri ÖZTÜRK Akay dağcılık Kayak

Ahmet Özgür GÜVENÇ Atatürk Üni.

Burak ALAYLAR Erzurum Turizm ve Kültür Evi Gençlik Derneği

Bünyamin AKBULUT AKUT Erzurum Ekip Lideri

Dursun BAĞBANCI Uzundere Bel.

Egemen ÇAKIR DATUR Projesi

Emre DURMAZPINAR DURMAZPINAR TURİZM VE-TUR

M.Ali YILMAZ STK

M.Çetin ŞENGÜL ER-VAK

Mahmut DAŞÇI A.Ü.Narman MYO

Melikşah TEKİN Dadak Doğa Sporları

Mikail TOPDAŞ ERTUEL

Musa HAN DATUR-UDOSK

Necip Fazıl KİSHALI Atatürk Üni.

Vahdet ALAEDDİNOĞLU Palandöken Tenis Kayak Ak. 

Diğer Hizmetler (Bilişim) Grubu

İhsan ÇARIKÇI Teknoled

Kazım Yasin ÖZBEY Atateknokent müdürü

Oğuzhan AKOVA TBD-Largo-Atateknokent

Ufuk ÖZAD Alseltaş Teknoloji

Murat Kamil ÖZTÜRK Turkcell Global Bilgi

Bülent VATANSEVEN Turkcell Global Bilgi

Osman AKSAKAL Osak Yazılım

Muhsin KORAL ett_elektronik

Hüseyin ORUL Erisim Yazilim

Meryem ÖZAD Aleseltaş Teknoloji

Zafer TAHTALI OSAK YAZILIM

Teoman HAMAMCI Bilgisoft Yazılım

İhsan Karagülle Doğu Port

Kazım Yasin ÖZBEY Atateknokent müdürü

Oğuzhan AKOVA TBD-Largo-Atateknokent

Muhsin KORAL ett_elektronik

Meryem ÖZAD Aleseltaş Teknoloji

Zafer TAHTALI OSAK YAZILIM

Teoman HAMAMCI Bilgisoft Yazılım

İhsan Karagülle Doğu Port

Ulaşım Grubu

Ahmet Erdoğan Öğrenci Ser. Drn. 2. Bşk.

Amir BADUR E.B.Ş.B Ulş.D.Bşk.

Erdinç Altun Yumurcak Tur

Hakan URUASIZOĞLU Overirturizm Seyehat Acentesi

İsvandiye Altun Öğrenci Ser. Drn. Bşk.

Muhyettin GÜNGEN E.B.Şehir Belediye 

Murat AKTÜYLÜ Erzurum Esadaş Turizm

Mutlu KARDEŞ THY

Nazim Özçelik Servisçi

S. Kayhan Kelkitli DHMİ

Selami TAN Erzurum Esadaş Turizm

Songül KÖSE Vip Pal Tours
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Taner ERDOĞAN Meteoroloji Bölge Müd.

Girişimcilik Grubu

A. Kadir ERGÜN SİTODED

Ahmet Sezai ERZİNCAN AEGE-Erzurum

Burçin Sıdıka TOPÇUOĞLU Doğa Turizm Dan./ Kariyer Topluluğu

Fatih KILIÇ -

Hadi YAZICI Erdem Danışmanlık

Halil İbrahim ŞEN KOSGEB

Halim ULAŞ Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İsmail DÜZYURT Düzyurt oto. İnş. Müh. San. Tic. LTD. ŞTİ.

Kader AKBEY Ata Üni.İng. Dili Edb

Leyla AKBEY Kariyer Topluluğu

Mehmet Koray ÇELİK Ata Üni.Müh.fak.Kimya Müh. Bölümü

Mehmet Nuri ALİM Erzurum GİAD

Mikail TOPDAŞ Doğa Turizm ve Danışmanlık Hiz.

Musa HAN Doğa Turizm ve Danışmanlık Hiz.

Mücahit TOPDAŞ Doğa Turizm ve Danışmanlık Hiz.

Münir AKTEPE İŞKUR

Nuriye MEMİŞOĞLU SİTODED

Sercan KURT Ekonomi Kulübü

Tanıtım ve Medya Grubu

Abdullah Şahin Doğu TV

AD SOYAD KURUM

Ahmet Gülçiçek Milletin Sesi ve Dava Gazetesi

Ahmet Rüşen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ayhan Türkez İHA

Cahit Hınıslıoğlu Manşet Gazetesi

Cengiz Duruali AA

Dr. Zeki Koday Ata. Ünv. Coğrafya Böl.

Ela Karasu Dünya Gazetesi

Emirhan Hınıslıoğlu Manşet Gazetesi

Esalettin Gül Zaman Gazetesi

Fatih Çintimar Gençlik Spor İl Müd.

Feridun Fazıl Özsoy Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti

İbrahim Bektaş Doğu TV

İsmail Çakır Kurtuluş Gazetesi

Kadir Sabuncuoğlu DHA

Kemalettin Demirkıran Erzurum Valiliği

Levent Akpınar Palandöken Gazetesi

Merdan Güven TRT Radyo Müd.

Mesut Gülrek Radyo Ritm

Metin Barlak Zafer Gazetesi

Muhammet İspirli AA

Mücahit Küleri TRT Haber Müd.

Oğuz Ekşi Kanal 25

Orhan Fatih Yıldırım Zaman Gazetesi CHA

Ömer Akarsu Albayrak Gazetesi

Öztürk Akkök Expres Fazetesi

Recep Kapucu Güncel Medya

Sinan Özçaylak Güncel Times

Taner Saloğlu Turksoli gazetesi

Yrd.Doç.Dr. M.Serdar Erciş İletişim Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Yurdigül Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ziyaettin Uçan Erzurum Valiliği

Eğitim Çalışma Grubu

Abdullah YAVUZ Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Cemil İLBAŞ Abdurrahman Gazi Vakfı

Erbil FİDAN Milli Eğitim Müd. Ar-Ge

Esengül TAN Palandöken AR-GE

Fatih BAYRAKÇEKEN Palandöken AR-GE

Hüccet VURAL Erzurum Milli Eğt.Müd.

Kadir DEMİRBÜKEN ZED Kişisel Gelişim Merkezi

M.Sıddık ESENGÜN İl Milli Eğt. Müd.Yrd.

Murat Sultan ÖZKAN Yakutiye Halk Eğitim Mer.

Mustafa ÇİFTÇİ Atatürk Teknik ve End. Mes.

Prof. Dr. Abdülkadir ÇİLTAŞ Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sezin Karabulut ABİGEM

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ŞAHİN Atatürk Üniversitesi

Kent Estetiği Çalışma Grubu

Emin GÜNGÖR Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Öznur KARABACAK Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Zafer Bülent ENGİN Palandöken Belediyesi

Ednan YAZICI Erzurum İl Özel İdaresi

Özgür Aslan Valilik

Fikret ÖZTÜRK Kültür Turizm İl Müdürlüğü

Doç.Dr.Faris KARAHAN Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Mehtap YARBAŞI ETSO

Ömer ATABEYOĞLU Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. M.Akif IRMAK Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

F. Nazan SOYSAL Yakutiye Belediyesi (Kent Konseyi)

Ahmet Sezai ERZİNCAN Yakutiye Kent Konseyi (Gençlik Meclisi)

Ahmet Şahin Peyzaj Mimarları Odası (BETİS Peyzaj-Ağaç Mühendislik)
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Orhan Ardahanlı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Nurullah AKSU Büyükşehir Belediyes (İmar) 

Fatma AKÇAYIR İnşaat Mühendisi

Rufai ÇINAR Jeofizik Odası Bşk.

M. Ünal KIRAÇ TMMOB Erzurum İKK

M. Engin KOCADAĞISTAN  Yakutiye Belediye Bşk. Yrd.

Fatih CENGİZ Aziziye Belediye Başkanı

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Grubu

Ahmet KÜÇÜKÖZDEMİR Tarımsal Araştırma

Burak Boyabat Özkar yapı denetim

Doç.Dr.Yusuf Ali KARA Çevre Müh.

Elif Sonkaya Ozkar yapı denetim

Engin ÖNDER TKDK

Erdal ŞENGÜL Ziraat Odası Tems

Ferruh ÇELİK Akterm Soğutma

Hayati AYIK DSİ

Mucip Kalaycıoğlu İnşaat Müh. Odası

Muhittin GÜL Sağlık Müdürlüğü

Murat OZARPALI Belediye

Nurullah Aksu Belediye _Imarİşleri

Okan DEMİR Toprak Su Araştırma

Prof.Dr.Ergün YILDIZ Çevre Müh.

Yaşar Nuri AKAN Sağlık Müdürlüğü

Yılmaz KARA Belediye

Ekolojik tarım, hayvancılık ve gıda grubu

Adem GÜNEŞ Atatürk Üniv. Ziraat Fak.

Yasemin HIZARCI İl Tarım Müdürlüğü

Cengiz CEYLAN İl Tarım Müdürlüğü

Özmen BİBEROĞLU DATAE

Taner BAYIR Arıcılar Birliği

Abdulmukit DEMİRKAYA Arıcılar Birliği

Rafet ASLANTAŞ Ziraat Müh. Odası

Emine İkikat TÜMER Atatürk Üniv. Ziraat Fak.

Bülent ÇETİN Atatürk Üniv. Ziraat Fak.

Ufuk DİNLER Erzurum Vet. Kont. Md.

Cevdet SUNAY İl Tarım Müdürlüğü

H.Fersin SUMA Arş Gıda Ltd. Şti.

Faik KANTAR Atatürk Üniv. Ziraat Fak.

Hikmet BİRHAN Top.Su.Kay.Arş.Enst.

Fikret ÇELEBİ Erz.Vet.Od.Bşk

Aybuke Ceyhun SEZGIN DAIB Genel Sekreterliği

Emre HANCIGAZ DAIB Genel Sekreterliği

Mücahid HARMANDAL Erz.Zir.Odası Yön.Kur.

Nazmi ILICALI Org.Tah.Urt.Bir.

H Bayram Işık Atatürk Unv.Ziraat Fak.

Avni Birinci Atatürk Unv.Ziraat Fak.

Nevzat ÖZDEMIR İl Tarım Mud

Ahmet HASDEMİR İl Tarım Mud

İlkay GÖZÜYILMAZ Sigorta

Erzincan

Adı Soyadı Çalıştığı Yer / Kurum

Konaklama Grubu

İbrahim GÜNDÜZ Güneş Oteli

Serkan GÜVEN Otel KERVAN

Ahmet TURAN Grand Simay Otel

Ahmet ÖZELGÜL Erzincan Büyük Otel

Aytekin KEMEÇ Gülistan Otel

Ali BAŞ Büyük Otel

Fatih MAZLUM Konak Mazlum 

Murat YÜKSEL Devlet Su İşleri Misafirhanesi

Adem METE Mete Otel

Sedat TERZİOĞLU Sembol Otel

Metin ÇANKAYA İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

Ayhan DÖNER Erzincan Üni. TMYO 

Erkan GÜNEŞ Erzincan Üni. TMYO

Bağımsız Yeme – İçme Grubu

İsmail ÖZDEMİR Karen Pastanesi

Ayla KAHRAMAN Aylanın Mutfağı

Adnan İLHAN Boğaziçi Aile Gazinosu Işıkpınar

Halit SEVEN Seven Kevser Lokantası

Refik GÖKSU Er Leziza

İsmail ÖZDEMİR Karen Pastanesi

Gürkan ALAGÖZ Erzincan Üniversitesi

Erkan GÜNEŞ Erzincan Üni.T.O.M.Y.O

Refik GÖKSU Er-Leziza

Ayla KAHRAMAN Ayla’nın Mutfağı

Perakende (Hediyelik) Grubu

Birol KAYA İl Kültür Turizm Müdürlüğü

Dursun DEMİRCİ Canlar Kuruyemiş

Halil İbrahim AKKOYUNLU Nazar Bakır

Kübra ÇANKAYA Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Latif KÜÇÜK Dövme Bakırcı

Mehmet Kasım Elmalı Kuruyemiş

Özkan Mühürdaroğlu Esnaf ve Sanat Od.Birliği
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Rahmi Sayıcı Leblebici Rahmi

Yaşar ÖZTÜRK Öztürk Bakır

Ulaştırma, Tur, Etkinlik ve Organizasyon Grubu

Cemal ÖZCAN DHMİ Havaalanı

Mehmet POLAT Erzincan Belediyesi

Salih TERZİ Polat Turizm

Süleyman KARABAŞ TCDD Gen. Müd.

Sami MOLLAOĞULLARI Erzincan Belediyesi

Ömer KESLER Erhüma Turizm

Abdulkadir EKMEKÇİ Erzincan Vippal Tours 

M Samet AltınBilek EDKİK 2. Başkanı

Girişimcilik Grubu

OKTAY BARUTÇU  

Ali Rıza CAN  

Hürriyet ORMAN H&K Danışmanlık organizasyon

Filiz DURUKAN 0545 364  22 58

Eğitim Grubu

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TERZİOĞLU Erzincan Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Murat ÇETİN Erzincan Üniversitesi M.Y.O

Aziz GÜN Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

İrfan BAKARTEPE Halk Eğitim Merkezi

Yener SİLAHŞOR Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu

Serdar PARMAKSIZOĞLU Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Serpil BAYGIN Milli Eğitim Müdürlüğü

Cemalettin ÇİYDEM Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE

Yrd.Doç.Dr. Sebahattin KARANLIK Erzincan Üniversitesi M.Y.O

Bünyami AKTAŞ Erzincan Mesleki Eğitim Mrkz.

Kent Estetiği Grubu

Serkan Polat Sezgin Mühendislik

Serkan Özger Erzincan Valiliği Proje Ofisi

Levent Ciminli Sena Harita Mühendislik

Ekolojik Tarım, Hayvancılık ve Gıda Grubu

Ahmet Tolga  

Bilal ALBAY Melan Yayla Tulum Peyniri

Cüneyt TÜRKEŞ İl Kontrol Laboratuarı

Erdal PEKACAR Tunay Gıda

Faruk Güney Erzincan Damızlık Sığır Yetştiricileri Birl.

Melike AKSOY Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Murat BAYRAM TSE Temsilciliği

Murat ÇANKAYA Erzincan Üniversitesi Biyoloji

Necmi Öztürk Çiftçi

Nevzat Turgut Erzincan Üniversitesi

Oktay BAYRAM (Başkan) Yalınca Tarımsal Kalkınma Koop. Bşk.

Selim AKSAKAL Tarım İl Müdürlüğü

Songül ALTUNOK Tarım İl Müdürlüğü

Turgut BAŞAKIN Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Veda ŞAN Yalınca Tarımsal Kalkınma Koop.

Veysel Aytekin Yalınca TKK

Zeynettin Alpaslan Erzincan Üniversitesi 

Bayburt

Adı Soyadı Çalıştığı Yer / Kurum

Bahri Akbulut İl Kültür ve Turizm Müdürü

A.Hamit Silsüpür İl Özel idaresi

Zarif Arslan HEM, ASO

Mete Emir BEKDER

G.Önder Karaoğlu Bayburt TSO

Mehmet Ölmez 69bayburt Turizm Seyahat

İsmet Çakal Bayburt Sofrası

Osman Şahin Konursu Belediyesi

Alpaslan Katırcı Çevre ve Orman Müd.

Şafak Bektaş Bayburt Belediyesi

Gökhan Çakmak İl Özel idaresi

Muharrem Bekmezci İl Özel idaresi

Yunus Akaslan İl Özel idaresi

Mehmet Hanefi Türker Otel Bayburt Konaklama

Güven Türker Otel Bayburt Konaklama

Adem Çalışkan Bayburt ESOB

İsmail Çarpatan İl Özel idaresi
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Ek-2: Bölgede Son Beş Yıl İçerisinde Tamamlanan, Devam Eden ve Planlanan Projeler.

Son Beş Yıl İçerisinde Tamamlanan Projeler

Uygulama Yeri Yürütücü Kurum Başvuru Yeri Proje Özet Bilgisi

Bayburt
Bayburt Avcılar ve Atıcılar 
Derneği

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Kop-Masat Deresi Havzası Yaban Hayatı 
Koruma ve Yaşatma Projesi 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 77,242 Euro

Faaliyetler: 15 köy ve 43 hektarlık alanı kapsayan bölgedeki 
yaban hayatı korumaya yönelik, yöre halkı, avcılar ve atıcılar der-
neği, il özel idaresi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 
yürütülen ortak çalışmalar.

Son Durumu: Tamamlandı

Bayburt
Bayburt Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı İl Baş-
kanlığı

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Tandırdan Ocağa Taşınan Yemekler 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 60,155 Euro 

Faaliyetler: Geleneksel Bayburt mutfağına ait yemeklerin tarifle-
rinin bir yemek kitabında toplanması.

Son Durumu: Tamamlandı

Bayburt
Aydıntepe Köylere Hizmet 
Götürme Birliği

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Çımağıl Mağarasının Turizme Kazandırıl-
ması Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 165,542 Euro 

Faaliyetler:

•	 Mağaraya ulaşım için 700 metrelik yol yapımı ve ışıklandırıl-
ması

•	 Mağara içinin aydınlatılması 

•	 Gezi yolları ve platform yapımı

Son Durumu: Tamamlandı

Erzincan
Erzincan Atlı İhtisas Spor 
Kulübü Derneği 

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Geleneksel Ata Sporlarından Turizme 
Katkı: Erzincan’da Cirit 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 49,370 Euro 

Faaliyetler:

•	 Yeni cirit sahalarının yapımı

•	 Cirit takımlarına malzeme alımı

•	 Cirit kursları

Son Durumu: Tamamlandı

Erzincan
Kemaliye Köylere Hizmet 
Götürme Birliği

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Doğa Yeniden 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 96,141 Euro 

Faaliyetler:

•	 Kano, rafting vb. doğa sporları eğitimleri 

•	 Eğitimlerde kullanılmak üzere gerekli malzeme ve tesisat 
alımları 

Son Durumu: Tamamlandı
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Erzincan Fuat Deliktaş
SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Büyük Erzincan Oteli İklimlendirme 
Ünitesinin Kurulması 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 168,580 Euro 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzincan 
Erzincan Belediyesi Spor 
Kulübü Derneği

Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KU-
DAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Yamaç Paraşütü Dünya Kupası (Pro World 
Cup Tour)

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 216,405 TL 

Faaliyetler: Yarışma organizasyonu

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Atatürk Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin 
Çiçekleri 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 55,666 Euro 

Faaliyetler: Bölgede flora turizmine yönelik eğitim, yayın, tanı-
tım ve sergi çalışmaları yürütülmüştür. 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Oltu Taşı Sanatını Geliştirme 
Sanatkârlarını Koruma ve 
Kalkındırma Derneği

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Oltu Taşı İşlemeciliği Sanatının Modernize 
Edilerek Geliştirilmesi ve Sanatkârların Kalkındırılması 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 92,427 Euro 

Faaliyetler:

•	 Kuyumculuk ve taş işleme atölyesinin kurulması

•	 Oltu Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla, çıraklık ve kalfalık 
eğitimleri verilmesi

•	 Oltu için model kabul edilen Almanya’nın Idar Oberstein 
bölgesine çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum Kübra Hanımlar Derneği
SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Kadın Takı Tasarımı Eğitim Merkezi 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 75.905 Euro 

Faaliyetler: Proje kapsamında kurulan merkezde 120 ev kadını 
ve kıza takı tasarımı eğitimi verilmiştir.

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Tortum Ziraat Odası Baş-
kanlığı

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Tortum Şelalesi ve Erzurum-Tortum Şela-
lesi Karayolu Koridorunun Tanıtımı Projesi 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 58,020 Euro 

Faaliyetler:

•	 Kuyumculuk ve taş işleme atölyesinin kurulması

•	 Yöre halkının turizm bilincine katkı sağlamak amacıyla sertifi-
kalı eğitimler düzenlenmesi

•	 Tortum’un tarihi dokusu, kültürel varlıkları ve doğal güzellik-
lerinin, kitap, afiş, broşür vb. materyallerle tanıtılması

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Nalan Mine Barın Barınak 
Aile 

SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Barınak Aile Piknik İşletmesinin Açık 
Alanının Düzenlenmesi ve Kışlık Alanının Tamamlanarak Hizmete 
Açılması 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 57,729 Euro 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum Kral Turizm A.Ş
SKE DÜZEY II Bölgeleri 
Kalkınma Programı

Proje Adı/Açıklaması: Kral Otel Restoranının Tefrişi ve Açılışa 
Hazır Hale Getirilmesi 

Başlangıç-Bitiş: 2006-2007

Bütçesi: 149,537 Euro 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Çağlayan Bilim Kültür ve 
Sanat Derneği

Sivil Toplum Diyaloğu 
2: Mikro Hibe Prog-
ramı

Proje Adı/Açıklaması: Sukkulent Bitkilerin Korunması ve Kulla-
nımında Avrupa Birliği Deneyimlerinin Anlaşılması 

Başlangıç-Bitiş: 2008-2010

Bütçesi: 4,871 TL

Faaliyetler:

•	 Özellikle Çoruh havzasında nadir ve endemik olarak bulunan 
bazı sukkulent bitki türlerinin İngiltere’de ex-situ adı verilen 
koruma statüsü ile yetiştiği doğal sınırlar dışında yetiştirilmesi 
ve korunmasına ilişkin deneyimlerin anlaşılması için Sedum 
Society ve British Cactus and Succulent Society kuruluşlarının 
ziyaret edilmesi, 

•	 Londra’da Tohum Bankası ile Londra, Edinburg ve Newcast-
le’da bazı botanik bahçelerinin ve sukkulent bitki koleksiyon-
larının ziyareti ve bu deneyimlerin transferi 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Uzundere Doğa Gençlik 
ve Spor Kulübü Derneği 
(UDOSK)

Ulusal Ajans

Proje Adı/Açıklaması: Migrate On Sky 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2010

Bütçesi: 15,700 Euro 

Faaliyetler: 19-26 Nisan 2010 tarihlerinde, bölgedeki yabani kuş 
göçünün izlenmesi, ve bu amaçla dünyanın çeşitli yerlerinden 
kuş gözlemcilerinin misafir edilmesi.

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Oltu Havzası Aşıklar Kültür 
ve Dayanışma Derneği

Sivil Toplum Diyaloğu 
2: Mikro Hibe Prog-
ramı

Proje Adı/Açıklaması: Türkiye’den Hollanda’ya Kültür Köprüsü

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 4,970 Euro 

Faaliyetler: Hollanda’da muhtelif şehirlerde yöre kültürünün 
tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum
Uzundere Köylere Hizmet 
Götürme Birliği

Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KU-
DAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Tortum Şelalesi ve Çevresinin Peyzaj 
Tasarım Projesi 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 132,160 TL 

Son Durumu: Tamamlandı

Erzurum Uzundere Belediyesi
Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KU-
DAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Uzundere “Stratejik Gelişme” ve “Turizm 
Master” Planı Projesi 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 69,350 TL 

Son Durumu: Tamamlandı
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Atatürk Üniversitesi,

Kültür Turizm Müdürlüğü,

Erzurum Valiliği

Atatürk Üniversitesi, 
Kültür Turizm Müdür-
lüğü, Erzurum Valiliği

Proje Adı/Açıklaması: Turizm Bilgimatik-Erzurum’ Projesi (Erzu-
rum Panoramik) 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Faaliyetler: Kurulan web sitesi üzerinden yörenin 360 derece ve 
interaktif görüntülerinin yayınlanarak, bölgenin tanıtılması.

Son Durumu: Tamamlandı

 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkın-
ma Ajansı (KUDAKA)

Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KU-
DAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Erzurum, Erzincan, Bayburt Panoramik 
Projesi  

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Faaliyetler: Kurulan web sitesi üzerinden yörenin 360 derece ve 
interaktif görüntülerinin yayınlanarak, bölgenin tanıtılması.

Son Durumu: Tamamlandı

Son Beş Yıl İçerisinde Başlayan ve Halen Devam Eden Projeler

Uygulama
Yeri

Yürütücü

Kurum(lar)
Başvuru Yeri

Proje Özeti

Bayburt Bayburt İl Özel İdaresi 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Vazgeçilmez İkili ( Yemek ve Eğlence ) 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 399,158 TL

Faaliyetler: Bayburt’ta turizm alanlarının yeni etkinlikler ve 
peyzajı ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi,  mevcut tu-
rizm alanlarının rekabet güçlerinin iyileştirmesi yolu ile turizm 
sektöründe hizmet veren yeni işletmelerin sayısını artırmak

Bayburt
Bayburt Bilim Eğitim ve 
Kültür Derneği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Kültür Kentinde Kültür Şöleni

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 73,920 TL

Faaliyetler: İlde her yıl düzenlenen Dede Korkut Şölenleri’nin 
farklı bir yaklaşımla yeniden organize edilmesi ve panel vb. 
etkinliklerle zenginleştirilmesi.

Erzincan 
Erzincan Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Rafting Başkenti Erzincan 

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 204,422.40 TL

Faaliyetler: Bölgedeki rafting sporunu geliştirmek amacıyla 
eğitimler düzenlemek vb.

Erzincan
Çayırlı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği Başkanlığı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Çayırlı Uluslararası Alanda Tanınıyor

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 73,250 TL

Faaliyetler: Uluslararası tanıtım çalışmaları

Erzincan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı

Proje Adı/Açıklaması: Erzincan Arkeolojik Park projesi (Altınte-
pe ve çevresi)

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Erzurum
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP),T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı

DAKAP

Proje Adı/Açıklaması: Doğu Anadolu Turizmi Geliştirme Pro-
jesi (DATUR)

Başlangıç-Bitiş: 2007-2011 (tahmini)

Faaliyetler:

•	 Çoruh Vadisi’nin turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve 
tanıtılması, 

•	 Bölgenin ve projenin hedef kitleye tanıtılması, 

•	 Yerelde kapasite geliştirme çalışmaları

 

Erzurum
Atatürk Üniversitesi Top-
lum Gönüllüleri Kulübü

CocaCola Hayata Artı Vakfı

Proje Adı/Açıklaması: Tortum Çağlasın: Doğa Canlansın Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2007- …

Bütçesi: 24.975 $

Faaliyetler: Erzurum, Tortum ve Uzundere’de Tortum Şelalesi-
nin ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak üzere sürdürülebilir 
eko turizmin altyapısını oluşturacak bir gençlik kampı organize 
edilmesi.
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Erzurum
Erzurum Turizm Elçileri 
Derneği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Anadolu’nun Zirvesinde Bir Kuş Cenneti: 
Erzurum

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 95,150 TL

Faaliyetler:

•	 Kuş envanter çalışmalarının yapılması, göç rotaları-
nın ve gözlem noktalarının belirlenmesi

•	 Kuş gözlemcilik temel düzey gözlemcilik eğitimleri

•	 Kuş popülasyonunun yoğun olduğu noktalara yakın 
yerleşim yerlerinde bilgilendirme toplantıları düzen-
lenmesi

•	 Kuş gözlem festivalleri organize edilmesi 

•	 Erzurum’daki kuş gözlemcilerinin bilgi birikimlerini 
paylaşacakları bir web sitesinin hazırlanması

•	 Bölgedeki kuş türlerinin yer aldığı rehber hazırlan-
ması ve belgesel de çekimi

Erzurum
Dağcılık Kayak ve Kış Spor-
ları İhtisas Spor Kulübü 
Derneği (DADAK)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Doğu Anadolu Kaplanları Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 291,440 TL

Faaliyetler: Uzundere ilçesi ile Tortum Gölü’nün doğa sporları 
merkezi haline getirilmesi yönünde çeşitli etkinlikler gerçekleş-
tirilmesi

Erzurum Erzurum İl Özel İdaresi
Devlet planlama Teşkilatı (DPT)- 
Cazibe Merkezini Destekleme 
Programı

Proje Adı/Açıklaması: Üç Kümbetler ve Çevresinin Yenilenmesi 
ve İyileştirilmesi Projesi

Erzurum Erzurum İl Özel İdaresi
Devlet planlama Teşkilatı (DPT)- 
Cazibe Merkezini Destekleme 
Programı

Proje Adı/Açıklaması: Kültür Yolu Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 500,000 TL

Faaliyetler: Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi sınırları dahilinde 
bulunan Kültür Yolu  aksının kentsel yenileme alanı ilan edile-
rek, taşınmaz kültür varlıklarının ve mimari elemanların özgün 
sokak dokusu  ile birlikte korunması ve bu alanın  iyileştirilerek 
yaşatılması için gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon, cephe 
düzenlemelerinin yapılması

Erzurum Erzurum İl Özel İdaresi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Erzurum Turizm Envanteri

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 84,200 TL

Faaliyetler: Erzurum’un sahip olduğu turizm varlıklarının en-
vanterinin hazırlanması

Erzurum
Erzurum Turizm İl Müdür-
lüğü

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Bölgenin Tanıtımına Yönelik Yazılı ve 
Görsel Kaynakların Hazırlanması

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 70,000 TL

Erzurum Aziziye Belediyesi

Proje Adı/Açıklaması: Termal Köy Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Faaliyetler: Aziziye İlçesi’nde bulunan termal kaynakların de-
ğerlendirilmesi amacıyla, 65 aile kabinli bir tesisin kurulması.

Erzurum Pasinler Kaymakamlığı 
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Turizm ile Yine Yeniden Pasinler

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 469,600 TL

Faaliyetler: Pasinler Kaymakamlığına ait Pasinler Kale Otel ve 
Kaplıcalarının tadilatının yapılması. 

Erzurum
Atatürk Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA)

Proje Adı/Açıklaması: Uygulamalı Turizm Eğitimi Eşliğinde 
Turizmde Genç İstihdamın Teşviki

Başlangıç-Bitiş: 2010-2011

Bütçesi: 234,060 TL

Erzurum, 
Erzincan, 
Kars

Kültür ve Turizm Bakanlığı
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi 
Koridoru Projesi

Başlangıç-Bitiş: 209-2013

Bütçesi: 8,553,632 TL
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Planlanan ya da Fikir Aşamasında Olan Projeler

Uygulama Yeri
Yürütücü

Kurum

Başvuru

Yeri

Proje Özeti

Bayburt Bayburt İl Özel İdaresi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Bayburt Turizm Geliştirme 
Projesi (BAYTUGEP) 

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,460,000 TL

Bayburt
Aydıntepe Belediye Baş-
kanlığı

İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Küllerde Saklı Kent Aydıntepe 
Yer Altı Şehri

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,373,500 TL

Bayburt  Bayburt Valiliği
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Çımağıl Mağarası, Helva Buz 
Mağarası ve Yılanlı Köyü Turizme Kazandırma Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,456,018 TL

Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığı
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Mavi ve Yeşil Aydıntepe Turizm 
Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 6,387,500 TL

Erzincan 
Erzincan Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü

İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: “Nerede Yaşadığın Değil, Nasıl 
Yaşadığın Önemli İse Doğa Sporlarına Yönel” Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,233,095 TL

Erzincan 
Erzincan Turizm Doğa 
Sporları ve Çevre Birliği 

İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Ergan Dağı Kış ve Kayak Spor-
ları Odaklı Turizm Merkezi Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 9,500,000 TL

Erzincan Erzincan Üniversitesi 
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Recep Yazıcıoğlu Doğa Sporları 
Eğitim ve Uygulama Merkezinin (RYDSEUM) kurul-
ması.

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 3,920,000 TL

Erzincan- Kemaliye Kemaliye Belediyesi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Kemaliye Alternatif Turizm 
Altyapı ve Tanıtım Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,850,000 TL

Erzincan- Yaylabaşı Yaylabaşı Beldesi Belediyesi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Uçan Beldeden Dünyaya Açı-
lan Pencere

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,670,000 TL

Erzurum Erzurum İl Özel İdaresi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Jeotermal Enerji ile Turizm 
Altyapısının Güçlendirilmesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 3,500,000 TL

Erzurum Gören Kalpler Derneği
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Engelsiz Turizm İçin Önce 
Erzurum

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,630,000 TL

Erzurum - Aziziye, 
Pasinler, Köprüköy 
ilçeleri

Atatürk Üniversitesi 
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Sağlık Turizmi Altyapı tanıtımı 
ve pazarlama faaliyetleri destekleme

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 5,337,500 TL

 Erzurum
Erzurum Dereboğazı Atlı 
Spor Kulübü Derneği

İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Ekoturizm ve Hippoterapi 
Tanıtım Merkezi (EHTAM)

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 6,475,000 TL

 Erzurum Erzurum İl Özel İdaresi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Zirvede Gez

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 5,599,234 TL

 Erzurum
TÜROFED Türkiye Otelciler 
Federasyonu

İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Bir “turizm kenti” olarak Erzu-
rum

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,165,000 TL

TR A1 Bölgesi 
(Erzurum ve Bay-
burt), TR A2 Bölgesi 
(Ardahan ve Kars) 
ve TR 90 Bölgesi 
(Rize ve Artvin) 
içerisinde Çoruh 
havzası 

Erzurum Valiliği
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Saklı Cennet Çoruh Havzası 
Turizm Altyapı-Kapasite Geliştirme ve Tanıtım Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 3,378,420 TL

Erzurum, Erzincan, 
Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Erzurum – Erzincan – Bayburt 
Tourism Bridge Project 

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,101,905 TL
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Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Ağrı Ar-
dahan, Iğdır, Kars, 
Van, Muş, Bitlis, 
Hakkâri, Batman, 
Mardin, Şırnak, 
Siirt, Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis

Kültür ve Turizm Bakanlığı
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Uygun iller matrisinde belirti-
len 18 ilin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı, eko-
nomik, sosyal ve alt yapılarının geliştirilmesi projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,385,560 TL

Erzurum - İspir, 
Pazaryolu, Bayburt

 İspir Kaymakamlığı
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Yukarı Çoruh Vadisi Turizmini 
Geliştirme Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 3,081,500 TL

Erzurum, Erzincan, 
Bayburt

Atatürk Üniversitesi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: TRA-1 Bölgesinin Turizm Po-
tansiyelini Harekete Geçirme ve Rekabet Edebilir Hale 
Getirme

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,127,000 TL

Erzurum, Erzincan, 
Kars

Kültür ve Turizm Bakanlığı
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Erzurum ve çevresinde kış 
sporlarının tanıtım, markalaşma ve pazarlama faaliyet-
leri projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,000,000 TL

Erzurum, Kars, 
Erzincan

Erzurum İl Özel İdaresi
İPA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(BROP)

Proje Adı/Açıklaması: Kış Turizm Odaklı Bölgesel 
Gelişim Projesi

Başlangıç-Bitiş: 2009-2013

Bütçesi: 2,720,000 TL

Termal Turizm 

•	 Termal	turizm	amacıyla	dünya	üzerinde	milyonlarca	
insan seyahat etmektedir. Bu amaçla, senede Alman-
ya ve Macaristan'a 10 milyon kişi, Rusya'ya 8 milyon 
kişi, Fransa'ya yaklaşık 1 milyon, İsviçre'ye 800 bin kişi 
gitmekte; Japonya'nın sadece Beppu şehrine 13 mil-
yon kişi termal turizm amaçlı olarak seyahat etmekte-
dir. Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli 
açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta 
olup, Avrupa'da birinci sıradadır18.

•	 Kuzeydoğu	Anadolu	Bölgesi,	Erzurum	ili	sınırları	için-
de yer alan Aziziye ve Pasinler olmak üzere iki böl-
gede jeotermal kaynağa sahiptir. Sağlık Bakanlığı’nca 
yapılan kimyasal analizlere göre, bu kaynakların de-
bisi ve içindeki eriyik maden değerleri yüksek olup 
banyo ve içme şeklinde uygulanmaları durumunda 
çeşitli rahatsızlıklar için tamamlayıcı tedavi niteliği 
taşımaktadır. Aziziye kaplıcaları, Palandöken kayak 
merkezine 15 km, Konaklı mevkiine ise 9 km uzaklık-
ta bulunmaktadır. Pasinler kaplıca alanı ise Erzurum 
Havaalanına 40 km mesafededir. 

•	 Kuzeydoğu	Anadolu	Bölgesi’ne	rakip	illerin	konakla-
ma kapasiteleri ve standartları ele alındığında ortaya 
çıkan tablo şu şekildedir:

- Denizli: Şehir termal turizme hizmet eden 3 adet 
5 yıldızlı, 3 adet 4 yıldızlı otel ile termal turizm ala-
nında Türkiye’deki en yüksek standartlardaki tesis-
lere sahiptir. Pamukkale travertenlerini de oluş-
turan Pamukkale kaplıcaları UNESCO’nun Dünya 
Miras Listesinde yer almaktadır.

- Afyon: Şehirlerarası ulaşımın kavşağında bulunan bir 
bölgede termal kaynaklarla hizmet veren 1 adet 5 
yıldızlı, 1 adet 4 yıldızlı otel bulunmaktadır. Bunun 
yanında bölgede belediye tarafından işletilen geniş 
kapasiteli tesisler de yer almaktadır. Kalite ve fiyat 
çeşitliliği, ulaşım ile imaj açısından yoğunlukla yerli 
turiste hitap eden bir merkez görünümündedir.

- Balıkesir: Şehirde 3 farklı noktada kaplıca bölge-
leri bulunmaktadır. Konaklama ihtiyacı çok sayı-
da sınırlı kapasiteli küçük yatırımla sağlanmıştır. 
Kaplıcalar Kaz Dağları Milli Parkı’na ve Manyas Kuş 
Cenneti’ne yakın konumlanmıştır.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2 adet tesis bulunmak-
tadır (Tablo 18) ve bu haliyle bölge rakip destinasyon-
ların oldukça gerisindedir. Konuya ilişkin diğer önemli 
husus ise bölgede yer alan tesislerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip olmayışıdır. Ül-
kemizde termal tesislerin bu sıfatla hizmet verebilmeleri 
için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kaplıcalar 
yönetmeliğine uygun olduklarına ve tesis kurulabilece-
ğine dair izin almaları gerekmektedir. Bu zamana kadar 
Erzurum’da var olan kaplıcalar için bu yönde bir girişim 
gerçekleşmemiştir. Ayrıca, Aziziye Belediyesi Aziziye 
kaplıcalarındaki termal tesisler için Sağlık Bakanlığı’ndan 
Ocak 2011’de izin belgesi alınmış olmakla birlikte, Pasin-
ler Kaplıcaları’ndaki tesislerin izni bulunmamaktadır.

Tablo 18. Erzurum ve rakip illerin termal turizm tesisleri.

Tesis Sayısı Yatak Kapasitesi

Erzurum   2   113

Afyonkarahisar   14  4 492

Denizli   11  4 428

Balıkesir   25  3 082

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009.
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Ek-3: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi için İki 
Turizm Alanına Dair Mevcut Durum Verileri

Medikal Turizm

Kuzeydoğu Anadolu için potansiyel arzeden medikal ve 
sağlık turizmi konusunda bugüne kadar yapılan çalışma-
lar incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

•	 TÜSİAD	Sağlık	Çalışma	Grubu’nun	değerlendirmesi-
ne19 göre tedavi amacıyla ülkemize gelen bir turist 
tedavi dışındaki konaklama, ulaşım ve refakatçi har-
camaları hariç ortalama 8.000 Dolar harcamaktadır. 
Türkiye’de 2008 yılı TÜİK istatistiklerine göre turist 
başına harcamanın 708 Dolar olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda sağlık amaçlı seyahat eden bir 
kişinin herhangi bir turistten en az 12 kat daha fazla 
harcama yaptığı ortaya çıkmaktadır. 

•	 TÜSİAD’ın	çalışmasına	göre,	bir	hastanın	yabancı	bir	
ülkeye gitmesini tetikleyen ve ülkeler arasında seçim 

yapmada gözettiği kriterler şunlardır:

- Sağlanan toplam maddi tasarruf,

- Tedavi görülecek ülkeye karşı hissedilen kültürel 
ve duygusal bağ,

- Seyahat edilecek mesafe,

- Cerrahi müdahalenin sıra beklemeden yapılabil-
mesi,

- Gidilen ülkede kalınması gereken süre,

- Ülkenin itibarı/imajı,

- Ülkenin uzmanlaştığı dal (varsa).

Bunun yanında, sağlık turizminde dünyada en önde 
gelen ülke olan Tayland’ın bu başarısındaki en önemli 
faktör olarak ülkede var olan güçlü turizm altyapısı gös-
terilmektedir. Bu altyapı hastanın tedavisi öncesi ve son-
rasında hastalara ve yakınlarına önemli avantajlar sağla-
maktadır.

•	 Sağlık	 Bakanlığı	 2010-2014	 Stratejik	 Plan’ında	Türki-
ye’nin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelme-
sini ve sınır ötesi sağlık hizmetleri sunum kapasitesi-
nin artmasını hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. 
Bu hedefe yönelik olarak izlenecek stratejilerden biri 
termal ve medikal turizm alanında faaliyet gösteren 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği yapması 
olarak belirtilmiştir. Sektörde tesislerin standartlaş-
masının da sağlanmış olması öngörülmektedir.

•	 Erzurum	Bölge	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	Türkiye’de	
yurtdışı hasta birimi bulunan 18 ildeki 40 hastaneden 
biridir. Bunun dışında Erzurum’da Sağlık Bakanlığı’nca A 
sınıfı20 olarak notlandırılmış bir özel hastane olan Erzu-
rum Şifa Hastanesi bulunmaktadır. Hastane 2005 yılın-
dan beri hizmet vermektedir ve bölgede bulunan en 
kapsamlı özel hastane olma özelliğine sahiptir. 

•	 TÜSİAD’ın	 çalışmasına	 göre,	 sektör	 dünya	 çapında	
hızla büyümektedir. Dünyada 1 milyonun üzerinde 

hastanın tedavi amacıyla başka ülkelere seyahat et-
tiği tahmin edilmektedir. Bu konuda öne çıkan 30 
ülke arasında Türkiye de yer almaktadır. Ülkelerin ve 
bölgelerin sağlık turizmi pastasından aldığı payın 
artması, yabancı ve yerli yatırımı çekmesini, nitelikli 
insan sermayesini ve kalite ve kapasiteyi artırmalarını 
sağlamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre21, sağlık hizmeti ko-
nusunda Türkiye yurt dışından gelen hastalar tarafından 
en çok göz, kardiyoloji, ortopedi ve beyin cerrahi alanla-
rında tercih edilmektedir. 2010 yılında ülkemize en fazla 
sırasıyla Almanya, Hollanda, Avusturya, Kıbrıs, Rusya, Irak, 
Fransa, Azerbaycan, Belçika ve Türkmenistan’dan hasta 
gelmiştir. Belirtilen alanlarda ve tam teşekküllü bir hasta-
nenin sahip olması gereken tüm diğer birimlerin var ol-
masına ve yukarıda sıralanan ülkelerden üçünün (Rusya, 
Azerbaycan ve Türkmenistan) yakınlığına rağmen, 2008-
2010 yılları arasında yabancı uyruklu hastalardan sağlık 
hizmeti için Erzurum’u tercih eden olmamıştır.
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